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ДАРЫНДЫ  БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУ

БҚО, Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы.
«№ 1 орта жалпы білім беретін мектебі» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі Кадргалиева Эльмира Рамазановна

Мектепке дейінгі  жаста бала дамуының алдағы өмірлік негізі қаланады. Л.Н.Толстой: «Бес 
жасар баладан маған дейін – бір-ақ қадам. Жаңа туғаннан бес жасар балаға дейін ғаламат 
аралық». Дей тұрғанмен бұл баланың басына неғұрлым молырақ білім құюға тырысу қажет 
дегенді  білдірмейді.  Мұнан  гөрі  мектеп  жасына  дейінгі  баланы  ойлауға,  дербестігін 
дамытуға, ой-пікірі мен бағалау тәуелсіздігіне, көре білуге, қоршаған орта тән дүниелерді, 
қатынастар мен тәуелділікті аша білуге үйрету айтарлықтай маңыздырақ. 

Қазақстан  Республикасының  білім  беруді  жаңғырту  жағдайында  дарынды  балалар 
тұлғасының ішкі әлеуметін дамыту ең көкейтесті мәселе болып табылады. Дарындылықты 
дамытудың  осындай қолайлы кезеңі мен мектепке дейінгі балалаық шақ болып табылады. 
Білім  беру  тәжірибесі  көрсеткендей  балалар  арасында  айтарлықтай  айырмашылықтар 
болады. Құрбыларына қарағанда шығармашылық қабілеттерімен, жіктей білетін, жалпылай 
білетін,  өзара  байланысын  таба  білетін  біліктіліктерімен  неғұрлым  дамыған  дарынды 
балалар айрықша көзге түседі, олар үнемі өздерін қызықтыратын мәселелер бойынша ізденіс 
үстінде болады, деректік, дербестік, белсенділік танытады.

Тәрбие мен білімнің алғашықы денгейі мектепек дейінгі тәрбие мекемелерінде беріледі. 
Отбасындағы ата-ананың  ықыласы мен мейрімділігінен нәр алған балабақшада тәрбиешінің 
шұғылалы  шуағына  бөленеді  мектепке  дейін  білім  беру  стандарты  мектепке  дейінгі 
тәрбиемен мектеп алды даярлық топтарында педагогикалық үрдісі ұйымдастыруда жаңашыл 
әдіс-тәсілдері пайдалануға мүмкүндік берді. Дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеуде алға 
қойған  мақсаты  жан-жақты,  білімді,  іскер,  өзіндік  ойлау  жүйесі  дамыған,  адамгершілігі 
жоғары, дені сау, бәсекеге барынша қабілетті, дарынды жастарды қалыптастыру. Дарынды 
балаларды іздену, оларды оқыту мен тәрбиелеу қоғам үшін бүгінгі күнде өте қажет. Әр бір 
талантты бала еңбекке бейім, шығармашылық тапқырлықпен еңбек етеді.

 «Дарынды тәрбиешіден  дарынды шәкірт  шығады» демекші,  дарынды балалардың көп 
болуы дарынды, шығармашылқпен жұмыс жасайтын ұстаздарға байланысты.

Дарынды бала -  бұл болашақта жаңа технология шығарушы,  әділ саясаткер,  рухы биік 
адам, бұл-ұлттық құндылық.

Дарындылықтың тұңғыш рет ағылшын антропологы Френсис Гальтон зерттеген болатын. 
Ғалымдардың  ерте  заманнан  жинақталған  дарындылық  мәселелері  туралы  тәжірибелері 
қазіргі  кезеңге  дейін  қолданылуда.  «Дарындылық»  ұғымы  «сый»,  «дар»  деген  сөзінен 
шыққан, дамудың алғы шартын білдіреді. Балаларға білім берудің негізгі мақсаты мектепке 
дейінгі  балалар  бойында  білім  энциклопедиясы  болуды  емес,  негізгі  біліктіліктерді 
қалыптастыру болып отыр . Бұл мақсат білімнің жылдам ескіруіне, жаңа жағдайларда білімді 
қолдануға  қатысты  әмбебап  қабілеттердің  жоқтығына  байланысты.  Негізінен  баланың 
дарындылығы ерте байқалады. Оның дамуының қарқынды кезеңі 2 жастан бастап 5 жастың 
аралығы. Осы жаста балаларда тұлғалық негізі қалыптасады және ол өзін көрсете бастайды. 
Әр  түрлі  салалардағы  әрекеттерде  ырық  бермей,  алғашқы  ықтиярсыз  қабілеттері  пайда 
болады. Дарынды балалардың психологиялық ерекшеліктері:

- ерекше зейінділік;
- қабылдауының ауқымдылығымен ерекшеленетін балалар;
- есте сақтау деңгейі жоғары балалар;
- таным аясы өте кең балалар;
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- қиялдары кең ұшқыр болады;  
- ойлау белсенділігі жоғары;
- тілі ерте дамыған, бай сөздік қорға ие балалар;
- зейін қоюы жоғары деңгейдегі балалар;
Дарынды  балалардың  мінез-құлқында  шыншылдық  сезімдері  жоғары,  жақсы  әзілқой 

сезімдерге  ие,  сонымен  қатар  тез  өзгеретін,  шыдамсыз,  үнемі  назрда  болғанды  ұнататын 
қасиеттерін байқатады, оларға қорқыныш, жоғары сезімталдық тән.

Мектепке дейінгі жастағы дарындылық бірнеше кезеңдерден тұрады:
Бірінші кезең (2-3 жас) бұл кезеңде бала алғашқы сенсорлық әсер алады.
Екінші кезең (3-4 жас) әрекеттерге еніп кетеді, табиғи материалдардың бастапқы белгілері 

туралы  түсінігі  пайда  болады,  өте  белсенді  оған  кең  ауқымдағы  әр  түрлі  әрекеттерге 
мүмкүндігі бар.

Үшінші кезең (4-5 жас) баланың шығармашылық ізденіс кезеңі, қосымша әрекеттер үшін 
қабілетті балаларды біріктіруге болады.

Төртінші кезең (5-6 жас) бала оң нәтижелерге жетуге ұмтылады.
Бесінші кезең (6-7 жас) дарындылық өздігінен таныла бастайды.
Балабақшада  дарынды  балалармен   жұмысты  ұйымдастырудың  мынандай  жолдарын 

көрсетуге болады. 
Дарынды балаларды анықтау: Баланың табыстары мен жетістіктеріне талдау.
Балалардың әлуметтік мүмкүндіктерін диагностикалау.
Бақылау,  сараптамалық  бағалау  әдістерін  қолдану.  Мектепке  дейінгі  жастағы  дарынды 

балаларды психологиялықт-педагогикалық қолдау: 
-баланы дербес дамыту жоспарын құру;
-дарынды  балалардың  жан-жақты  эмотциялық  және  әлеуметтік  дамуына  көмектесетін 

қолайлы заттық-кеңістікті дамытушы орта құру;
-мектепке  дейінгі  жастағы  дарынды  балалардың  шығармашылық  бағытын:  дербес 

шығармашылық тапсырмаларды іске асыруына көмек беру;
-зияткерлік ойындарға, конкурстарға қатысу;
-дарынды балаларды ынталандыру: әр түрлі конкурстарға қатысқаны үшін дипломдармен, 

грамоталармен марапаттау.
Алайда  әр  баланың  жеке  қабілетін  анықтап,  оны  сол  бағытта  жетелеу  ұстаз  парызы. 

Баланы заманына қарай икемдеп, өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре білу, 
оларды  шығармашылық  бағытта  жан  -  жақты  дамыту  -  бүгінгі  күннің  басты  талабы. 
Дарындылық ұғымымен қатар шығармашылық, талант, данышпандық ұғымдары да бар.

Шығармашылық  -  өзінің  жаңашылымен,  өзгешелігімен  ерекшеленетін  өнім  алуға 
мүмкіндік жасайтын, жеке тұлға бойындағы қабілеттіліктің, білім мен біліктіліктің болуы. 
Талант - қабілеттіліктің ең жоғары деңгейі.

Данышпандық балаларды анықтау - баланың дамуын таңдаумен байланысты ұзақ процесс. 
Осы айтылғандарды ескере отырып, дарынды балаларды анықтаудың мынадай ұстанымдары 
тұжырымдалды:

1.  Баланың қызығушылығы мен  бейімділігіне  барынша сәйкес  келетін  қызмет  аясында 
баланың іс әрекетіне талдау жүргізу.

2.  Дамытушылық  ықпал  ете  отырып,  баланың  психологиялық  кедергілерін  жоюға 
мүмкіндік беретін тренингтік әдістерді пайдалану.

3. Баланың дарындылық белгісін оның психологиялық дамуының нақты деңгейінде ғана 
емес, сондай - ақ оның болашақтағы дамуы мүмкіндігін де есепке ала отырып бағалау.

4.  Түрлі  ақпарат  алу  көздерін  пайдаланып,  бала  қабілеттерін  кең  көлемде  қамтуға 
мүмкіндік беретін баланың мінез - құлқы мен іс - әрекетін жан - жақты бағалаудың кешенді 
сипаты.  Білім  беру  жүйесінде  жаңаша  мазмұн  беру  арқылы  жан  -  жақты  дамыған 
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шығармашыл, рухани ой - өрісі кең жеке тұлғаны тәрбиелеу міндеті тұр.
Дарынды балалармен жұмыс істеудің негізгі мақсаты - олардың шығармашылық жұмыста 

өзінің  қабілетін  іске  асыруға  дайындығын  қалыптастыру.  Ал  мақсатқа  жету  оқу 
бағдарламасын  тереңдетіп,  оқыту  және  тәрбиеленушінің  танымдық  белсенділігін  дамыту 
арқылы  жүзеге  асады.
          Баланың дарындылығын анықтауда төмендегідей әдіс – тәсілдерді  қолданамын:
        -баланың отбасы жағдайын зерттеу;

-шығармашылық қабілетін анықтау;
-сауалнамалар, психодиогностикалық тренингтерді өткізу;
-ата - анамен әңгімелесу;
-интеллектуалдық сайыс ойындарына қатыстыру;
Осы  айтылған  тұжырымдарды  қорыта  келе,  дарында  балалардың  қабілетін  дамытудың 

келесі жолдарын іріктеп алуға болады:
1. Ұйымдастырылған оқу - тәрбие жұмыстары;
2. Ертеңгіліктер;
3. Олимпиадалар;
4. Интеллектуалдық ойындар, дебат клубы;
5. Балалардың білім деңгейлерін арттыру;
6. Шеберлер байқауы;
7. Балалардың аудандық, облыстық, жобалар байқауларына қатысу.
Дарындылықтың басты ерекшеліктері:

• Ерекше зейінділік
• Жинақтылық
• Күрделі ақыл - ой жұмысына әрқашан дайын тұрады
• Еңбекке жұмылушылығы
• Таным аясы өте кең болады
• Ойлау белсенділігі аса тұрақты
• Дарынды балалардың адамгершілік дамуы, қабылдауы, өзіндік танымы өте
Нәзік
• Қиялдары кең
• Көтеріңкі көңіл күйді, жағымды психологиялық ахуалды жақсы көреді
• Әділетсіздікті көтермейді, өзіне және қоршаған адамдарға талап қоя біледі
Жоғарыда  атап  өтілгендей,  балалардың  алған  білімдерін  бекіту,  шыңдау  мақсатында 

ұйымдастырылған интеллектуалдық ойын құрылымы:
Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  тәрбиелеу-оқыту  үдерісінде  тәрбиелеудің  зауанауи 

технологиялары мен балалар дарындылығын дамытудың ерекше әдістері қолданылады. Бала 
бақшада  дарынды  балалармен  әлеуметтік-психологиялық  тренигтер  ұйымдастыру  кезінде 
мына ережелерді сақтау керек жоғары қиындықтағы тапсырмаларды орындау:

Бағдарламада  орындау  барысында  жиі  сәтсіздіктермен  таңданулар  туғызатын 
қиындықтары бар тапсырмалар жиынтығы қамтылған. 

Жүргізуші топқа қажетті  көмекті  бере отырып,  соңғы нәтижесінде тапсырманың толық 
орындалуына қол жеткізеді  қатысудың толық еріктілігі:  Бала  әрбір  жатығуға,  талқылауға, 
өзінің қатысу дәрежесі туралы шешімді өзі қыбылдайды. Бұл ішкі бақлауды дамытуға, дербес 
шешім қабылдауға және ол үшін жауапкершілік алуға мүмкүндік береді.

Дарындылық ғасырлар  бойы әлуметтік  –  педагогикалық тәжирибеден  өз  алдына  бөлек 
дербес  қарастырылып  келеді.  Білім  бері  жүйесінде  дарынды  балалармен  жұмыстар 
ұйымдастырудың  қажеттілігі  болады.  Қазіргі  кезеңде  дарынды  балаларды  ертерек 
анықтаумен  дамытуға  ерекше  назар  аударылуда.  Зияткерлік  және  шығармашылық 
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дарындылықтың негізгі түрлері ретінде қарастырыла бастады. Дарынды балаларға оза даму 
тән.  Мектеп  жасына  дейінгі  дарынды балалар  мәселелерін  анықтау  олардың құрдастары, 
ересектер мен ата аналарымен байланыс жасау арқылы жүзеге асады. Бағдарламада бір қатар 
ғылым –  педагогтардың  зеріктеулері  келтірілген  дарынды  балалар  санынан  орташа  даму 
денгейіндегі  балалар  саны басым болатындығын зерттеулер  көрсетіп  отыр яғни  дарынды 
балалар  саны  өте  аз.  Осыған  байланысты  мектеп  жасына  дейінгі  дарынды  балалардың 
дамуына көмек жасау және қолдау қажет. Бұл дарынды балалармен жұмыс бағдарламасын 
мектепке дейінгі  және қосымша білім беру ұйымдары педагогтардың жұмысына қолдауға 
болады.

    Педагогке балалардың біліктілікті даму көрсеткіштерін зерделеу қажет. Барлық деректер 
бүкіл бес білім беру саласы бойынша әр балаға ашылған жеке карталарға кіргізіледі. Екі, үш 
жасар  баланың жетілу  денгейін  сипаттайтын біліктілікті  даму  көрсеткіштері  3-4  жастағы 
бала үшін қайталанбайды, үйткені ол жасы айырмашылығы шегіне қарай оларды қолдану 
денгейінде игеру тиіс. Бұлай болмаған жағдайда, осы бағыттағы жұмыскелесі жас кезеңінде 
жалғасады,  үйретудің  жаңа  амалдары  мен  әдістері  тандалады.  Индиктор  көрсеткіштерді 
игеру  дәрежесі  үшін  денгейде  тіркейді  –«жаңғыртады»,  «түсінеді»,  «қолданады».  Жеке 
байқау картасында, бірінші «Жылдың басы» графасында біліктілікті даму көрсеткішін игеру 
денгейі  тіркеледі:  жанғыртады,  түсінеді,  қолданады.  «Барлығы»  графасында 
индигаторлардың жалпы саны есептелініп пайызы шығарылады.

Сонмен қатар мектепке дейінгі тәрбие-барлық тәрбиенің бастамасы. Баланың жан жақты 
дамуы үшін ойынның рөлі ерекше. Ойын барысында балалардың айналадағы дүние жайында 
мағлуматтары кеңейіп, жауапгершілігі артады.

Ойын-өсіп келе жатқан бала организіміне қажет. Ойында баланың дене күші артады, қолы 
қатайып,  денесң  шыңдала  түседі,  көзі  қырағыланады,  зеректілігі,  тапқырлығы,  ынтасы 
артып,  жетіле  түседі.  Балалар  бақшасында  дұрыс жүруге,  жүгіруге,  секіруге  тәрбиелеу  – 
жатығулармен қимылды ойындар көмегімен, арнаулы сабақтарда жүзеге асырылады.  

Қорыта  айтқанда  мектеп  жасына  дейінгі  балалар  бойындағы  ерекшеліктер  мен 
дарындылықты анықтап, оны арықарай жетілдіру ата-ана мен біз тәрбиешілергі жүктелген 
мәселе.  Мектепке  дейінгі  балалық  шаққа  жеке  тұлғаны  дамытудың   бірегей  кезеңі 
тұрғысында  қарау  қатынасына  негізделген.  Келешек  өсіп  келе  жатқан  осы  бүлдіршіндер 
қолында. Сол үшін оларға сапалы білім мен саналы тәрбие беруге міндеттіміз.      

 Қолданылған әдебиеттер:

1. «Балапан» бағдарламасы 2010-2020 жж.
2. Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, 2012ж №1080 
3. Мектепке дейінгі ұйым басшысының анықтамалығы Алматы қаласы                          
4. Қазақыстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбиемен оқытудың жалпы білім беретін 
Типтік бағдарламасы.

* * * * * * * * * * * * * * * *
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БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМІ 
Э.Р.КАДРГАЛИЕВАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕСЕБІ

                                                                         Данышпан да, дана да оқып сенен,
                                                Атақ-даңқын асырды бар әлемнен.
                                                “Ұстаз” деген аяулы, асыл жанды,

                                                Жақсы көрем, арнаймын жақсы өлең! 
                                                                             Мәриям Хакімжанова      

      
Мұғалім  –  жалпы білім  беретін  мектептерде жас ұрпақты оқытып,  әрі  оларды тәрбиелеу 
қызметін атқаратын маман.
    Иә, мұғалім – байырғы мамандықтардың бірі.  Мұғалім білім нәрін себуші, мұғалім жақсы 
білімді болса, білген білімін алдында отырған шәкірттеріне үйрете білсе, ол мектептен бала 
көбірек білім алып шығады.Өсіп келе жатқан ұрпақ – адамзаттың болашағы, жалғасы.Артта 
қалған ұрпақ саналы болса, адам баласының жер бетінде жасауы да сан ғасырларға жалғаса 
береді.  Білім күші құдіретті.  Ол бар жерде үздіксіз  даму үрдісі  жүреді.Бұдан біз  білімнің 
қаншалықты маңызды екеніне көз жеткіземіз.
     Тәуелсіз  ел  атанып,  төбемізге  ту тігіп,  тіліміздің  мәртебесі  артып,  әлемге атымызды 
танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы – жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты көңіл 
бөлінуі қажет.
       Осы егеменді, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастар жолдың бастауы – мектеп десек,  
мектептің  басты  тұлғасы,  жүрегі  –  мұғалім.  Осы  ұстаздар  жайында  халқымыздың  ұлы 
батыры  Бауыржан  Момышұлы  “Ұстаздық  -  ұлы  құрмет.  Себебі,  ұрпақтарды  ұстаз 
тәрбиелейді.  Болашақтың басшысын да,  данасын да,  ғалымын да,  еңбекқор  егіншісін  де, 
кеншісін де ұстаз өсіреді... Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты 
тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген.
        “Ұстаздық еткен жалықпас,  үйретуден балаға” деп Абай атамыз айтқандай,  ұстаз  
еңбегінің  қыр-сыры  мол,  қиын  да  жауапты,  шығармашылық  еңбек  екендігін  баршамыз 
мойындаймыз.
      Осындай қызығы да, қиындығы мол мамандықты мен де таңдадым. Ұстаз болу – бала  
кезімнен арманым еді. Сол бір  кездегі арманым мені  жетелеп  Орал  қаласына алып  келді. 
2007   жылы  құжаттарымды  Ж.Досмұхамедов   атындағы    педагогикалық   кооледжіне 
«Бастауыш жалпы білім беру»  мамандығына тапсырып, осы  факультеттің  1-курс  студенті 
болдым.Колледжді 2010 жылы аяқтадым.Оқуымды әрі қарай М.Өтемісұлы атындағы Батыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университетінде  жалғастырып,2015  жылы  «Бастауыш  сынып 
мұғалімі»болып бітірдім.  Алғаш  еңбек жолым 2010 жылы №1 орта жалпы білім беретін 
мектебінде  басталды.Осы  мектеп  жанынан  ашылған  «Шағын  орталықта»  /тәрбиешінің 
көмекшісі/  лауазымынан басталып,2012 жылы уақытша бастауыш мұғалімі  болып қызмет 
атқарып,одан  кейін  2012-2013  оқу  жылында  «Мектепалды  даярлық  тобының тәрбиешісі» 
болып  тағайындалдым.2015-2016  жылдан  бастап  «Бастауыш  сынып  мұғалім»  болып 
тағайындалдым.
      «Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы» демекші,  шәкірт бойындағы ұстамдылық пен 
тәрбиелілік  көбіне  ұстазға  келіп  тіреледі.  Ескендір  Зұлқарнайдын  «Даңқ  пен  абыройға 
кенелуімде мен бір адамға қарыздармын, ол – ұстазым Аристотель» десе, Абылайхан Төле 
биді, Шәкәрім ұлы ақын Абайды ұстазым деп шексіз құрметтеп кеткен екен. Сол тәрізді мен 
де өзіммен  бірге жұмыстас  болған  әріптестерімнің адал  еңбектеріне  табынып, үлгі етіп, 
құрмет  тұтамын. 
       Елбасы Н.Ә. Назарбаев  Білім  және ғылым  қызметкерлірінің II съезінде «Болашақта  
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еңбек  етіп,   өмір   сүретіндер -   мектеп  оқушылары.  Мұғалім  оларды қалай  тәрбиелесе, 
Қазақстан сол  деңгейде болмақ.  Сондықтан  ұстазға   жүктелетін  міндет  ауыр» деген. 
Ендеше  өз  ісіне  берілген, жаңалықты жатсынбай  қабылдайтын,  ұлттық  қасиетіміздің 
асылдарын  асқақтата отырып,  шәкірттерінің  жанына нұр   құятын  ұстазды ғана  бүгінгі 
күннің   лайықты  тұлғасы  деуге  әбден  болады.  Білім  сапасын  арттыру бүгінгі  таңдағы 
өзекті мәселелердің  бірі болып  отыр. 
       Қазіргі  таңда  жалпы педагогикалық еңбек  өтілімім  5 жылдан жоғары.. «Іздеген  сирек 
болса да табады, іздемеген еш уақытта таппайды» деген  Оноре де Бальзактың қағидасын 
берік  ұстанып,  соған  сай  әрбір  сабағымды,  тәрбиелік  шараларымды  үнемі  түрлендіріп 
өткізгенді  ұнатамын.  Қазіргі   заман  талабына сай  «Ойын арқылы балалардың ақыл-
ойын дамыту » атты проблемалық  тақырып  бойынша  жұмыстанып  келемін.
 Мақсатым:
1. Оқушылардың өз бетінше ойлау жүйесін қалыптастыру. 
1- Жаңаны көрсете білу, қызықтыра білу. 
1. Оқушының ойын оята білу, ойланта білу. 

Мақсатым орындалу үшін оқушыларға қоятын талаптарым:
Мен істеймін: 
Жіберген қателіктері мен жетістіктеріне талдау жасау. 
Мен үшін керек: 
Талаптану арқылы өз іс-әрекетін бағалай білу, ойланса мақсатына жететініне көз жеткізу. 
Мен істей аламын: 
Өз іс-әрекетіне сенімділікпен қарау. 
   Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жұмабаевтың сөзімен алсақ: «Ойлау жанның өте 
бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр, сондықтан басқыштап іс істеу керек. 
Оқулықтағы берілген тапсырмалар, суреттер баланың жанына дұрыс әсер ететіндей, 
оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, құштарлығы болуы керек».
Ойлау – баланың таным әрекетінің  ең жоғарғы түрі. Оны жүзеге асыру жолдары:
1. Сабақтар, дәстүрлі емес сабақтар, сыныптан тыс шараларды ұтымды ұйымдастыру. 
2. Олимпиада, интеллектуалдық ойындар, байқау, сайыстарға қатыстыру. 
3. Қабілеттеріне қарай тапсырма беру арқылы, өз беттерінше іздендіру, қосымша 
мағлұмат жинату. 
   Мектепте  оқытуды  ұйымдастыратын  бірден-бір  нұсқа  сабақ  болса,сабақтың  нәтижелі 
болуына  ықпал  ететін  нұсқа-сол  сабақты  өткізудің  әртүрлі  әдіс-тәсілдері,яғни  жаңашыл 
сабақ.Сондықтан да өз сабақтарымда «Дамыта оқыту технологиясы» мен «сын тұрғысынан 
ойлау  технологиясы»  т.б.  элементтерін  пайдаланып  отырамын.  Оқушылардың 
сүйіспеншілігін  арттыру  мақсатында  сабақ  барысында  тиімді  әдіс-тәсілдерді  енгізіп,  оны 
ұйымдастыру формасын түрлендіріп отыру – мұғалімнің басты міндеті екені белгілі. Сондай 
үлгіде өткізген сабағым:
  «С әрпі мен дыбысы» ана тілі пәні бойынша әріптестерім тарапынан жақсы бағаланды. 
2015-2016 оқу жылы  ішінде жыл бойы жұмыстанып, түрлі бағыттарда  сыныпаралық тәрбие 
шаралары, ашық сабақтар ұйымдастырылып өткізілді. Атап айтсам, қазан айында ұстаздар 
күніне  арналған  «Ұстаздық  еткен  жалықпас»,  желтоқсан  айында  Президент  күніне  орай 
«Біздің сүйікті- Елбасы» атты ашық тәрбие сағаты мектепте оздырылды. Былтырғы жылы 
желтоқсан  айында  ата-аналардың  қатысуымен  «Қош  бол,сүйікті  Әліппем», аналар 
мерекесіне байланысты «Анашымның мейрамы» атты ертеңгіліктер өткіздім.
   «Сөз мерген»атты ашық танымдылық сайыс сабақ өткізілді. Сабаққа мұғалімдер қатысып, 
өз пікірлерін білдірді.
Оқушылырымның жетістіктерін  айта  кетсем,  Маликова  Айлина  есімді  оқушым аудандық 
«Сүйкімді ханшайым» байқауына қатысып «Ақылды ханшайы» аталымына ие болды/2015 
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маусым/.Маликова.А мектепішілік «Ата-анаммен мақтанамын» сайысына қатысып, «Өнерлі 
отбасы»аталымына  ие  болып,  осы  оқушым  «Мен  президент  болсам...»атты  шығарма 
байқауына  қатысып I орын  иеленді.  «Ата-анам  алтын  тұғырым»атты  фото  байқауында 
Нурланов Агиль,Жумабаева Аяна жүлделі I орынға ие болды. «Әлем балалар көзімен»атты 
сурет байқауында бастауыш сыныптар апталығында Самат Гүлбибі-II орын,Қыдырбай Азат 
III орын иеленді.
      Сыныптың  үздік  оқушылыры  дүниетану  пәні  бойынша «Адам  және  қоғам-2018» 
халықаралық байқауынан ІІ орынды Маликова Айлина иеленсе,  III  орындарды Нурланов 
Агиль,Ғайсар Ернар,Самат Гүлбибі иеленді.
         Осы жылдарға дейінгі қол жеткізген жетістіктерімді айта кетер болсам: мектепішілік 
«Үздік жас маман-2014» байқауында I жүлделі орын,2014-2015 оқу жылында «Үздік сынып 
жетекшілер» байқауында «Шынайылығы мен шығармашылығы»аталымымен 
марапатталдым.2015-2016 оқу жылында тұңғыш Президент күніне орай өткізілген «Біздің 
сүйікті Елбасы» атты тәрбие сағатымда I орын иелендім. Осы тәрбие сағатым «Тәрбие 
сағаттарының жинағы» аудан көлемінде кітапшасына еніп,жинақ болып 
таратылды.Хаттама №1 19.02.2018ж.
2015-2016 оқу жылында бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық қашықтық 
олимпиадасына қатысып  сертификатпен (№693300) ,2016-2017 оқу жылыныда бастауыш 
сынып мұғалімдеріне арналған республикалық қашықтық олимпиадасына қатысып  
сертификатқа ие болдым.
           «Өрлеу» біліктілігін арттыру орталығының бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған 
«ҚР бастауыш білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын ендіру 
жағдайында басатауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту» 
тақырыбындағы курсқа қатысып біліктілігімді арттырдым./13.01.2018/№0168930
    ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай мектепішілік мақтау қағазымен марапатталдым.
     Сыныбымның  білім сапасына тоқталсақ: 2017-2018 сынып бойынша білім сапасы 84 % 
көрсетті.2018-2019 оқу жылы бойынша I тоқсан қорытындысы бойынша 80%,II тоқсан 
бойынша 84% құрады .
   Шығармашылық есебімді  ұлы педагог К.Ушинскийдің «Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз 
көтеріп отырғанда ғана мұғалім» дегеніндей, тәуелсіз елдің тірегі болар келешек ұрпақты 
тәрбиелеуге өз үлесімізді қосайық деп аяқтаймын.

* * * * * * * * * * * * * * * *
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БІЗДІҢ СҮЙІКТІ-ЕЛБАСЫ

Сабақтың мақсаты: Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың туып өскен жері, өмір жолы, қызмет еткен кезеңдері туралы 
мәлімет беру, Елбасының ұстанымын, өмір жолын үлгі етіп, балаларды Отанын, халқын, 
жерін сүюге, батылдық, азаматтық, патриоттыққа тәрбиелеу. Еліміздің Президентіне 
деген құрмет сезімін тудыру. Азаматтық және адамгершілік тәрбиеге тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі:  Президенттің портреті. Қазақстан рәміздері.ҚР картасы. Астана 
суреті.
Сабақтың барысы:
Балалар кәне шаттық шеңберіне тұрайық.
Шаттық шеңбері
- Арайлаған танды сүйетін кім?
- Мен.
- Алтын сәулені сүйетін кім?
- Мен.
- Жарқын даланы сүйетін кім?
- Мен.
- Туған жерді сүйетін кім?
- Мен.
- Ата - ананы сүйетін кім?
- Мен.
- Досын сүйетін кім?
- Мен.
- Еліміздің болашағы кімдер?
- Біздер.
1. Балалар біздің Республикамыз қалай аталады?
2. Қазақстан қандай ел?
3. Қазақстанда тек қазақтар тұрады ма?
4. Олар бір бірімен қандай?
5.Алғақы президентіміз кім?

Балалар олай болса бүгінгі сабағымыз Қазақстанның тұңғыш президенті Н. Ә. Назарбаевқа  
арналған арналған «Біздің сүйікті- Елбасы» атты тәрбие сағатымызды бастаймыз.
Олай болса сендерге Елбасымыздың өмірбаяны туралы (Балалық шағы туралы айтып 
өтейін).
Мұғалім:Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6-шілде 1940 жылы Алматы облысы Қаскелең 
ауданындағы Шамалған ауылында туған.Шамалған ауылы шағын ғана ауыл, ауылдың дәл 
ортасын қақ жара өзен ағып жатыр, машина мен трактор мүлдем жоқтын қасы.Жұрт 
жаяу,атпен арбамен жүріп тұратын.Балалық шағы  таршылық жағдайда 
өтті.Үлкендердің мал бағуына, бау-бақша өсіруіне көмек көрсету керек болды, шөпшек 
теріп, отын жарды.Өзі еске алғандай, өсірген аз-маз өнімдерін сатып, үй-ішіне қажетті 
заттар алу үшін есек жеккен арбамен жақын маңдағы теміржол стансасына бару дегенің 
керемет мереке саналған.Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды.Ата-анасын қатты 
құрмет тұтты.
Нұрсұлтанның әкесі-Әбіш Назарбаев жас кезінде қара жұмысшы болған,ол әкесінен 11 
жасында айырылған.1927 жылдары егіншілердің бригадасын басқарған.
Ал анасы-Әлжан Назарбаева Қасық аул.қазіргі Жамбыл обл Қордай ауданы Талапты 
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ауылында Жатқанбай молданың отбасында дүниеге келген.Ол қарапайым үй шаруасымен 
айналысқан.
Нұрсұлтан үйдің тұңғышы, кейін отбасында оның інісі Сатыбалды 1947 ж,қарындасы 
Әнипа 1950ж, інісі Болат 1953 ж дүниеге келіп,өсті. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат 
қойды.Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын-туыс 
түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала 
мынадай ұсыныс білдірді: «Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты 
Нұрсұлтан болсын».Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып 
қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді.
Сұлтан соғыс аяталғанда 5 жаста болды,ло өзінің жазба күнделіктерінде «суықтан 
тоңып,көгерген қолдарымызды пешке қыздырып,бір бөлке нанды бәріміз бөліп жеп 
өстік.Ауылдан мыңдаған шақырым жерде Ұлы Отан соғысының жалыны лаулап жатты» 
деп еске алады.
 Балалық шағы таршылық жағдайда өтті. Мектепті жақсы оқыды. Ата-анасын құрмет 
тұтты. Ұщқыш болуды армандады. 
 Ерте есейген Сұлтан мектепті бітіре салысымен Кеңес Одағындағы Қарағанды 
металлургия комбинатында жұмыс істеді.
Үлкен өмірге қадам басқан Нұрсұлтан Әбішұлы Қарағанды металлургия зауытында шойын 
құюшы, домна пешінің көмекшісі қызметін атқарды. 1967 жылы Қарағанды металлургия 
комбинаты жанындағы жоғары техникалық оқу орнын бітіреді.  
1969-1973 жылдары Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партия-комсомол 
жұмыстарында жауапты қызметтер атқарды. 
1973-1977жж – Қармет комбинатының партком хатшысы. 
1977-1979 жж – Қарағанды облыстық партия комитетінің 2-ші хатшысы. 
1979—1984 жж – Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің хатшысы. 
1984-1989 жж – Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы. 
1989-1991 жж – Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің бірінші 
хатшысы. 
1990 жылы ақпан-сәуір аралығында КСР Жоғары Кеңесінің төрағасы болды. 
1991 жылы 1-желтоқсанда жалпыхалықтық сайлау өтті. Нәтижесінде Нұрсұлтан 
Назарбаев 98,7%, 1999 жылы 10-қаңтарда 79,78 % , 2005 жылы 4-желтоқсанда 91,5%, 
2011 жылы сәуір айының 3-нде де басым дауыспен Қазақстан Республикасының Президенті  
болып сайланды. 
      1991 жылы 1-желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевты Республикамыздың Президенті етіп сайланды.
1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Жоғарғы сессиясы «Тәуелсіз 
демократиялық және құқылық мемлекет» деп жариялады 1992 жылы 4-маусымда жаңа 
мемлекеттік рәміздер Елтаңба, Ту, Әнұран бекітілді.
                       Әнұраным , жан ұраным
Айтар әнім, сөйлер сөзім. Айсамал
Бақыт,бірлік, күн талабы
Тоқталмайды дабыл әні
Мәңгі бақи шырқалады.
Республикам ән-ұраны.
Мұғалім: Балалар біздің еліміздің рәміздеріне нелер жатады,бізді Қазақстан елі екенімізді 
қандай белгіге қарап білеміз?
-Қазақстан Республикасын танытатын белгілер; Елтаңба,Ту,
Әнұран. Мемлекеттік Әнұран – егеменді еліміздің Туы мен Елтаңбасының сазды баламасы.   
Анель

11



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 04.06.2020 жыл | № G00048 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мұғалім:Елтаңбамызды кім суреттеп береді?
-Қазақ елінің Елтаңбасында шаңырақ , қос пырақ ат бар, жоғары жағында елдің аты 
жазылған.
Ат- адамның қанаты. Шаңырақ – үлкен үй дегенді білдіреді, барлық еншілес халыққа ортақ 
бақыт тілейді.               Нұрсұлтан
Мұғалім:ҚазақстанРеспубликасының  мемлекеттік елтаңбасында көгілдір түс аясында 
шаңырақ  бейнеленген, шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап, уықтар шаншылған. 
Жарық жұлдыз – Отанымыздың жұлдызы биіктеп, бақыт жұлдызынан нұр шашып 
тұрғанын бейнелейді.

Екі қанатты, қос сәйгүлік тыпыршып,
Қазағымның өз мінезін танытқан.                       Назерке
Елтаңба тұр, ортасында шаңырақ,
Көңіл қалай, шалқымасын шабыттан.
Мұғалім: ҚР туында не бейнеленген?
 -Қазақ мемлекетінің Туы көк түсті. Тудағы дала бүркіті еркіндіктің белгісі. Күн- байлық 
пен берекенің белгісі.  
Шуағынан сәуле шашқан күні бар,
Екпіндеген ақ қыранның үні бар. 
Ою басқан мөп-мөлдір көк аспандай,         Нұрбейбіт
Қазағымның желбіреген туы бар. 
 Мемлекеттік Ту-1992 жылы 4-маусымда қабылданып, 6-маусымда күшіне енді.Тудың 
ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген, ішкі 
бұрышты көгілдір матаның сол жағында қызыл өрнегі бар.Жалаудың ұзындығы -2 метр, 
ені-1метр.Жалаудың жобасын жасаған –суретші Шәкен Ниязбеков         
Мұғалім:Әнұран туралы оны қандай жағдайларда айтаыз?
-Әнұран- салтанатты ән. Оның әуенінен Отанға деген сүйіспеншілік, досқа ашық 
құшағымыз, еркіндікке құштар көңіліміз жақсы көрініс тапқан. Мемлекеттік Әнұран – 
егеменді еліміздің Туы мен Елтаңбасының сазды баламасы.  
Елдің ердігі,
Ердің ерлігі - Әнұран.                       Айару
Әннің асылы,
Ұранның басымы - Әнұран.                                          
  Мұғалім:Кез  –  келген  мемлекеттік  рәміздердің  ең  маңыздысы  -  Әнұран.  Әнұран  
мемлекеттік  салтанатты  әні.  Ол  халықты  әйгілі  етеді.  Оның  сөздерінде  халықтың  
мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек арманы  айтылған
         Сөзі :  Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев
          Әні: Шәмші  Қалдаяқов    
Мұғалім:1993 жылы 15-қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық ақшасы –Теңге 
айналымға енді.
Ақшам шықты өзімнің тұңғыш рет,         Ғ.Ералы
Білдім дербес елімнің үлгісі деп.
Бейнеленген хан, ақын, ғалымдарым, 
Беттерінен көз тартып тұрды сурет.

Теңдікті айтып тұр аты теңге деген,                          Аружан
Құт-береке болшы бір елге келген.
Өз туы, елтаңба, әнұраны бар
Айтындаршы, енді елім кем де неден?
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Сөзжұмбақ.
О Р А Л

Т У
А С Т А Н А

Ә Н Ұ Р А

1.Біз тұратын қала? /Орал/
2.Аспан түстес көгілдір,
   Биікте тұр желбіреп.   /Ту/
3. Елордамыз қай қала? /Астана/
4.Әр дүйсенбіде ертеңгілік айтылатын ән. /Әнұран/

Мұғалім: Астана-ҚР-ның саяси, әкімшілік және мәдени орталығы. Елбасы-
Н.Назарбаевтың жарлығына сәйкес 1997 жылы мұнда бұрынғы астанамыз Алматыдан 
Республиканың басшы орындары Президент кеңесі, ҚР-ның Үкіметі және Парламент көшіп 
келді.Еліміздің басқару жұмыстары осы жерден жүзеге асырылады.
18-оқушы: 1998 жылы 10-маусымда жаңа Астананың ресми тұсау кесері болды.Қала Есіл 
өзенінің оң жағалауында Сарыарқаның солтүстік бөлігінде орналасқан.

Көтереді шаңырақ Астанам асқақ,                          Ермек
Жаңарып қалам, жасарып далам!
Басыңнан серпі бостандық жүгін, 
Кетпейді ойдан Отандық ұғым.
Арыстан жүрек, айбынды елім, 
Таниды сені бар әлем бүгін.

          Бой көтерді бір қала                             Нуртилек
Ол біздің сұлу Астана,
Астана да бәрі бар,
Қараймыз оған шаттана.
Тәрбиеші: Осы тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңіне жалғайтын, 
қазақ елінің ертеңі, болашағы үшін жауап беретін Елбасына ризасыңдарма,балалар?
Ауыр күнді артымызға тастауы –                      Расул
Қиын сәтте қиындықтан қашпауы.
Тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген, 
Елбасымыз Нұр атамның бастауы

Туды ұстап тура жолға түсіріп, 
Жас Отанның өмірін де түсініп,                        Ажар
«Елім, жерім» деп ұрандап тайсалмай, 
Бір керемет жасады-ау кісілік!

Елбасымыз саған мәңгі разымыз,                   Исмаил
Үлкен-кіші, ағайындар – бәріміз.
«Ұлтым, елім» деп қайғырған ұлы жан, 
Сіз біздердің піріміз де, әніміз.
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              Қазақстан туған өлкем. Ислам
              Жер көп пе сендей көркем?
              Көрсін деп күллі әлемге,
              Жалауыңды желге желпем.   
        
         Күміс күннің астында,
Желбірейді туымыз,                            Лана
Қазақ деген халықтың,
Ұлы менен қызымыз.

             Желбіресін көк туым. Азамат
Көтерілер шақтығым.
Қазақты әлем таныды
Егеменді ел боп бүгін.

              Ата-бабам жанын қиып қорғаған, Інжу
              Ақ тілеген ұрпағына арнаған
Қазақстан- алтын ұя Отаным
Жайнай берші мәнгі гүлдеп арқашан.

              Ата-бабам жанын қиып қорғаған, Назым
Ақ тілеген ұрпағына арнаған
Қазақстан- алтын ұя Отаным
Жайнай берші мәнгі гүлдеп арқашан.
 
       «Туған жерді гүлдендір» 
          (Балалар алдын ала  суреттері жапсырылған түрлі түсті гүлдерді    алып,әуен  
ырғағымен жүріп  Қазақстан картасына апарып гүлдерін  орналастырады.)

Тәрбиеші: Елбасының «Жан шуағы» атты жыр жинағындағы халқына арнаған өлеңінде: 
Тәуелсізбін! Бар ма мұң?              Бекзат
Тәләйлі болсын талғамың! 
Өркені өссін қазақтың, 
Осы – менің арманым!
 
Күн тұрғанда тұратын, 
Жұрты сайран құратын               Мадина
Қала болсын Астана, 
Осы – менің мұратым!
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О, Ақорда, Ақ шатыр, 
Ұлысыма бақ шатыр. 
Баянды болсын Азаттық,      Мерей
Осы – менің мақсатым! 
Халқым – менің тірегім, 
Құрбан жаным, жүрегім! 
Атымыз озсын бәйгеде, 
Осы – менің тілегім. 

Қорытынды: Құрметті қонақтар,  оқушылар бүгінгі  алғашқы президентіміз  Нұрсұлтан  
Әбішұлы  Назарбаевқа  арналған  «Біздің  сүйікті-Елбасы»  атты  тәрбие  сағатымыз 
аяқталды. Еліміздің келешек тағдыры, Қазақстан ертеңі өз қолдарыңызда. Туған елдеріңді  
өркениетті мемлекеттермен терезесі тең, керегесі кең ететін сендер. Ол үшін терең әрі  
жан – жақты білімді болу – міндеттерің.
      «Туған жер –алтын бесік» - демекші, балалар, бүгінгі  сабақта   айтылғандарды өнеге  
етіп,  елді,  жерді  сүюді,  қадірлеуді  өмірлік  мақсат  етейік  –  деп   тәрбие  сағатымызды  
аяқтаймыз.
 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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Қысқа мерзімді жоспар

Пән: Дүниетану
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі
 «Мен және қоғам»
Бөлімше: Менің отбасым

Мектеп: Чапаев ауылы № 1 
ОЖББМ

Күні:

Сынып:3

Мұғалімнің аты-жөні:
Кадргалиева Эльмира 
Рамазановна
Қатысқандар  саны: 20
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы: Отбасы шығыстары қалай жоспарланады?

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

3.1.1.4 Өз шығындарын жоспарлау және негіздеу
3.1.1.5 Өз шығындарын оңтайландыру жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: өз шығындарын жоспарлай алады және 
шығындардын  оңтайландырудың маңызын біледі
Көптеген оқушылар: өз шығындарын оңтайландыру 
жолдарын түсініп, қолданады
Кейбір оқушылар: тірексөздерді пайдалана отырып, отбасы 
шығындарын есептей алады

Бағалау критерий
Өз қаржысын жұмсауды жоспарлайды және негіздейді.
Өзінің қаражатын үнемдеу жолдарын сипаттайды

Тілдік мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология:  
• Отбасылық бюджет
• Шығыс, кіріс
• Бюджетті жоспарлау
Тапсырмаға арналған сұрақтар:
- Отбасылық бюджет неден құралады?
- Бюджетті жоспарлау деген не?

Құндылықтарды дарыту
Отбасылық құндылықтардың негізі - өзара көмек көрсету, 
сыйластық, түсіну және қолдау.
Азаматтық жауапкершілік - өз шығындарын жоспарлай алу, 
отбасылық бюджетті үнемдеуге үлес қосу арқылы жүзеге 
асады.

Пәнаралық 
байланыстар

Жаратылыстану- ойын түрінде «молекула» ұғымы. 
Математика- тірек сөздерді пайдаланып, отбасы 
шығындарын есептеп жазады.

Бастапқы білім  Адамдар не үшін еңбек етеді?
Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың басы
3 минут

      2 минут

С.мақсаты

Ұ.Ширату.«Молекула» әдісі.
Оқушылар сыныптың бос жеріне жиналады. «Атомдар» деп 
дауыстағанда, олар бір-бірімен  араласып, әрлі-берлі жүруі керек. 
«Молекулалар» деп айтып, алты дегенде алты-алтыдан бірігеді.
Ойынның нәтижесінде құралған топтар сол құрамда топтарына 
отырады.
Қ.Б «Шапалақ» әдісі 
– Бейнефильм көріңдер, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 
қандай болатынын анықтаңдар.
«Отбасы шығындарын жоспарлайық»
Сабақтың мақсатын хабарлау
Өз шығындарыңды жоспарлау мен үнемдеуді
үйренесіңдер.

Сабақтың ортасы

5 минут

3 минут

(Ж Ж) Оқулықпен жұмыс.
«Ойлан,жұптас,бөліс!» әдісі.
Оқулықтағы мәтінмен жұмыс. 
Мәтінді тізбектеп оқып шығады . 
 Мына сұрақтарға жауап беріңдер:
 – Отбасының табыстары қайдан құралады?
 – Күнделікті жұмсалатын ақша деген не? 
Ақша не үшін керек, қалай ойлайсың?
 – Отбасылық қаржы қайда жұмсалады? 
-Табыс пен шығыс деген не?
– Шығыстарды не үшін жоспарлау керек? Неге олай ойлайсың?   
Ойыңмен бөліс.
Қ.Б  «Мұғалімнің мадақтауы» 

(Ұ)  Қарқын бойынша_саралау
«Ақиқат пен жалған» әдісі.
Тұжырымдардың ақиқат немесе жалған екенін анықта.
Егер ақиқат болса /+/  , жалған болса /-/ таңбасын көтереді.

Қосымша тапсырма:
Бір күндік өз шығындарыңды жазыңдар.
Дескриптор:
- Тұжырымдардың ақиқат немесе жалған екенін анықтайды.
-Бір күндік өз шығындарын жазады.
ҚБ: «Дұрыс-Бұрыс»
Дұрыс болса –шапалақ
Бұрыс болса-тарсылдатады

(Т Ж)Тапсырма бойынша саралау.
«Кім зерек?» әдісі
А: Кіріс пен шығыс ұғымдарына жататын сөздерді екі қорапқа 
бөліп сал.
Еңбекақы, театрға бару,шәкіртақы, электр энергиясы, ата-әже 
зейнетақысы, ойыншық, жәрдемақы, әлеуметтік көмек, азық-
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5 минут

2 минут

5 минут

латын әріптері арқылы өзге жұптардың жұмысын бағалайды; 
жұмыс парақтарына АВСД әріптерінің біреуін қояды.

Сергіту сәті

 (Т.)Қалыптастырушы бағалауға арналған  
тапсырмалар
Бағалау критерийі 
    Өзінің қаржысын жұмсауды жоспарлайды және негіздейді
 Өзінің қаражатын үнемдеу жолдарын сипаттайды
Ойлау дағдыларының деңгейі :Қолдану 
1.Тапсырма    
Әр  адамның  өзіндік  қаржылық  табыстары  мен  шығындары 
болады. Сенің де кірістерің мен 
шығындарың  бар.  Сен  ақшаны  қайдан  аласың?   Оны  қайда 
жұмсайсың?  Жаз.

Сенің  жинаған  _______  теңгең  бар  делік.  Сен  оны  қайда 
жұмсағың келеді? Жоспар 
құрастыр. Неліктен екенін түсіндір.  

Дескриптор 
 - өзінің кірістері мен шығындарын көрсетеді; 
 -  өз  шығындарын  жоспарлайды  және 
түсіндіреді.
Ойлау дағдыларының 
деңгейі                        Қолдану 
                                     Жоғары деңгей дағдылары
2.Тапсырма 
Жағдаятты түсініп оқы.  
Аслан  қалада  оқиды.  Ол  –  студент.  Жақсы  оқығаны  үшін 
шәкіртақы 
алады.  Сонымен  қатар  ата-анасы  да  жиі  ақша  салып  тұрады. 
Бірақ Аслан 
сол қаражатты барлық қажеттілігіне жеткізе алмайды. Бірде әкесі 
оған 
қолдағы бар қаражатты үнемдеп жұмсау керектігін ескертті.  
4. Үнемдеу дегенді қалай түсінесің? 
•  Сен  өз  қаражатыңды  қалай  үнемдейсің?  Мысалдар  келтіре 
отырып әңгімеле.
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Дескриптор  
 - үнемдеуге қатысты ойын айтады; 
- өз шығындарын оңтайландыру жолдарын айтады.
Қ.Б «Қызықты пирамидалар» әдісі

  
Үлкен- тез,дұрыс орындағандар
Орташа- дұрыс орындағандар
Кішкене- дұрыс орындалмағандар

Сабақтың соңы

4 минут

1 минут

(Т) «Ой толғау» әдісі.  Постер қорғау
«Қолдарыңда  500 теңге ақшаларың  бар.Оны өз қажеттіліктеріңе 
қарай , қалай үнемдеп жұмсар едіңдер?
                Шығыс                                 Кіріс
                                
ҚБ:« Жарайсың!»  «Керемет» деп бір-бірін бағалайды
Рефлексия 
«Жетістік  баспалдағы»
«Жетістік баспалдағы» әдісі оқушылардың қандай білім 
баспалдағында тұрғандарын және өткен материалды меңгеруге 
қай баспалдақта тұрғандығын анықтайды. Баспалдақ тақтаға 
ілінеді (ватманда, қағаз парағында), балалар өздері орындаған 
жұмысты магниттермен немесе стикерлермен өздері қалаған 
баспалдаққа орналастырады. Не үшін ондай баға қойғандарын 
түсіндіреді.

Саралау – оқушыларға көбірек қолдау 
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін тексеру жоспарыңыз? 

Қарқын бойынша саралау
«Ақиқат пен жалған» әдісі.

Тұжырымдардың ақиқат немесе жалған 
екенін анықтайды.
Қосымша тапсырма:  Бір күндік өз 
шығындарыңды жазады.

Тапсырма бойынша саралау
«Кім зерек» әдісі

А .Тұжырымдардың ақиқат немесе жалған 
екенін анықтайды,

В. «Сәйкестендіру» әдісі Әр елдердің 
валюталарын, өз елдерінің валютасымен  
сәйкестендіреді.

С. Тірек сөздерді  пайдаланып, отбасы 
шығындарын  есептеп  жазады.

Ширату кезінде ҚБ:«Шапалақтау» әдісі ,
Оқулықпен жұмыс жүргізгенде 
«Мұғалімнің мадақтауы» әдісі, Қарқын  
бойынша саралауда
 «Дұрыс-Бұрыс»әдісі. 
Тапсырма бойынша саралауда 
«Жұлдызша арқылы»  арқылы бағалау 
әдісі, 
«Шамшырақ» әдісі , «АВСД» әдісімен 
бағаладым.Қалыптастырушы бағалауға 
арналған тапсырмада 

«Қызықты пирамидалар» әдісімен 
бағаланды.
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№1  орта жалпы білім беретін мектебі
2019-2020 оқу жылына арналған  1«В» сыныптың 

тәрбие жұмысы жоспары

І бөлім.    ӨТКЕН ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН  ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

Сынып жетекшісі: Кадргалиева Э.Р.

ІІ бөлім.   Жаңа оқу жылындағы тәрбие жұмысының проблемалық 
тақырыбы, мақсат, міндет, күтілетін нәтиже.

Проблемалық тақырыбы:  
Оқушыны  ұжымдық  іс-әрекеттерге  үйрету,  жаңа  әлеуметтік  мәртебе  -  оқушы 

мәртебесін қалыптастыру.
       Тәрбие жұмысының  мақсаты :  
Жас ұрпақты рухани, интеллектуалдық жағынан дамыта тәрбиелеу. 
     Тәрбие жұмысының  міндеттері :  
- оқу-тәрбие ісін үнемі кіріктіре, дамыта, жаңа әдіс-тәсілдермен жүргізу;
- өз тарихын, мәдениетін пір тұру, қастерлеу, тану;
- тәрбие ісін сатылай үздіксіз, заман талабына сай ұтымды ұйымдастыру.
     Күтілетін  нәтиже:   
Дені  сау,  ұлттық  сана  сезімі  оянған,  рухани  ойлау  дәрежесі  биік,  мәдениетті,  парасатты, 
еңбекқор бойында өзге де игі қасиеттер қалыптасқан тұлғаны тәрбиелеу.
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Сынып жетекшісінің циклограммасы

Мерзімі Сынып жетекшісінің атқаратын қызметі

Күнделікті Сабаққа кешігіп келген оқушылармен жұмыс және кейбір 
оқушылардың сабаққа қатыспай қалған себептерін анықтау
Оқушылардың тамақтануын ұйымдастыру және сынып 
оқушыларының тамақтану кезіндегі және асханадағы өздерін  
ұстай білу мәдениетін бақылау.
Сынып кабинетінде кезекшілік ұйымдастыру
Оқушылармен жеке дара жұмыс
Оқушылардың сыныптық өзін-өзі басқару органдарына және 
сыныптағы мектептік өзін-өз басқару органдарының өкілдеріне 
педагогикалық көмек көрсету.

Апта сайын Оқушылардың күнделіктерін тексеру
Жоспар бойынша сыныппен іс-шара өткізу
Ата-аналармен жұмыс(нақты жағдайына байланысты)
Пән мұғалімдерімен жұмыс
Оқушылардың ауырып қалуына байланысты алған анықтамасы 
бойынша мектептегі медбикемен кездесу
Сыныптағы педагогикалық тұрғыдан ерекше қамқорлықты 
талап ететін оқушылардың үйірмелерге, секцияларға, клубтарға 
және тағы басқа бірлестіктерге қатысуын бақылау.

Ай сайын
 

Өз сыныбындағы сабақтарға қатысу.
Мектеп психологымен кездесу. 
Ата-аналар комитетімен кездесу.
Жұмыс жоспарлауға байланысты жиналыстарға қатысу. 
Оқушылардың үйлеріне барып, жағдайын білу. 

Тоқсан сайын
 

Тоқсан бойынша сынып журналын толтыру.
Сынып жетекшілерінің бірлестігінің (семинарына) жиналысына 
қатысу.
Тоқсан бойынша тәрбие жұмысын қорытындылау, жаңа 
тосқанға жоспарды толықтыру, өзгерістер енгізу(қажет болса).
Ата-аналар жиналысын өткізу.
Сыныптағы оқушылардың әр пән бойынша үлгерім сапасын 
шығару.

Жылына 
 

Сыныппен ашық іс-шара өткізу.
Оқушылардың жеке құжаттарын толтыру.
Сынып жұмысының жоспарын жасау және талдау.
Сыныптағы оқушылардың ынтасын, белсенділігін 
қорытындылау.
 Сыныптағы оқу-тәрбие үрдісінің жүру қорытындысына 
педагогикалық талдау жасап, оны мектеп директорының тәрбие 
жұмысы жөніндегі  орынбасарына (сыныпта өткен жылы 
жүргізілген оқу-тәрбие жұмысының есебі түрінде) тапсыру.
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ІІІ бөлім.    ОҚУШЫЛАР  ҰЖЫМЫМЕН  ӨТКІЗІЛЕТІН 
ЖҰМЫСТЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 
2. Рухани-адамгершілік тәрбие 
3. Ұлттық тәрбие 
4. Отбасы тәрбиесі 
5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 
6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 
7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 
8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 
Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан 
тыс және бос уақытта іске асырылады. Тәрбие жұмысын іске асыру тиімділігінің өлшеуіші 
ретінде  тұлғаның  қоршаған  әлемге,  қандай  да  бір  құндылықтарға  және  қоғамдық 
құбылыстарға қарым-қатынастардан байқалатын критерийлер ұсынылды.

Сыныптық тәрбие сағаттарының жоспарының жобасы
№ Тәрбие сағатының бағыты-тақырыбы  Воспитательные темы Апта 

неделя
1 Білім күні «ҚР Конституциясы» бірыңғай ашық тәрбие сағаты 

«Отанға қызмет етемін!» ашық тәрбие сағаты
1.09.2019

2  «Қауіпсіз мектеп» акциясы бойынша тақырыптық тәрбие сағаты 
«Безопосная школа» 1-4 сурет байқауы
«Қауіпсіз жол» тәрбие сағаты

 2-6.09

3 "Отбасы – бақыт мекені" тәрбие сағаты 9.09-13.09

4 Тіл күніне Абай Құнанбаевқа 175 жыл
 «Абай-дара, Абай –дана қазақта» тәрбие сағаты

16.09-20.09

5 "Қарттарым -қазынам" тәрбие сағаты  23.09-27.09

6 "Ұстаздар күні" тәрбие сағаты      «Ұстаз-ұлы тұлға» 30.09-4.10

7 «Еңбек түбі береке» тәрбие сағаты 7.10-11.10
8 «Интернеттен сақтанайық», «Қауіпсіз интернет» тәрбие сағаты 14.10-18.10

9 «Рухани келісім»  «Рухани келісім-жалық бірлігіе бастар жол» тәрбие 
сағаты

21.10-25.10

10 «Алтын күз» ашық тәрбие сағаты 4.11-8.11
11 Теңгеге байланысты «Ұлттық валюта- теңге» тәрбие сағаты 11.11-15.11

12 « Қатыгездіксіз ж\е зорлық-зомбылықсыз балалық шақ» тәрбие сағаты 18.11-22.11

13 Елбасы күніне тәрбие сағаты.   «Елі сүйген, елін сүйген-Елбасы» тәрбие 
сағаты

25.11-29.11

14 «Сыбайлас – жемқорлыққа қарсы күрес» «Жемқорлыққа қарсымын» 
тәрбие сағаты

2.12-6.12
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15 «Тәуелсіз Қазақстан», «Независимый Казахстан» «Елімнің бақытын 
тербеткен Тәуелсіздік!» тәрбие сағаты

9.12-13.12

16 «Дұрыс тамақтану» тәрбие сағаты 17.12-20.12
17 «Жаңа жыл», «Жасыл шырша жанында» мерекелік тәрбие сағаты 23.12-27.12

18  «Жат діннен сақтанайық», «Теріс діни ағымдардан абай бол» тәрбие 
сағаты

13.01-17.01

19 «Ердің атын еңбек шығарады»   «Еңбек түбі-береке» тәрбие сағаты 20.01-24.01
20 «Қыс кезіндегі қауіпсіздік» суреттер байқауы 27.01-31.01
21 Ауған соғысы ардагерлеріне тәрбие сағаты  «Саяси құрбандар» 3.02-7.02
22 Позитивті көзқарас қалыптастыруға арналған тәрбие сағаты 

«Күнделікті позитивті ойлан» тәрбие сағаты
10.02-14.02

23 «Құстарға қамқор болайық» тәрбие сағаты 17.02-21.02

24 Алғыс айту күні   «Алғыс айту-парызым» тәрбие сағаты 24.02-28.02

25 8 наурызға тәрбие сағаты «Анашымның мейрамы» мерекелік тәрбие 
сағаты

2.03-6.03

26  Көрісу күні «Амал келді-жыл келді» тәрбие сағаты 9.03-13.03
27 «Ұлыстың ұлы күні –Наурыз» 16.03-20.03
28 «Дұрыс тамақтану-денсаулық кепілі» тәрбие сағаты 6.04-10.04
29 Мамандыққа тәрбие сағаты «Мамандық таңдау -  маңызды шешім» 

тәрбие сағаты
13.04-17.04

30 Экологиялық  тәрбие сағаты «Экология және мен» тәрбие сағаты 20.04-24.04 

31 Бірлік күніне тәрбие сағаты   «Көп ұлтты тату елім» тәрбие сағаты 27.04-1.05
32 Ұлы Жеңіске 75 жыл/  «Ұлы-Жеңіс!» тәрбие сағаты 4.05-8.05
33 Рәміздерім мақтанышым «Рәміздерім-мақтанышым» тәрбие сағаты 11.05-15.05

34 Жаз кезіндегі қауіпсіздік ережелері/ Техника безопасносьти в летный 
период

18.05-22.05
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Оқушылар өмірінің қауіпсіздігінің алдын алу шаралары
 
№ Іс-шара атауы Уақыты Жауапты
1. 1. Мектеп асханасындағы қауіпсіздік ережесімен 

таныстыру
2. Жол-көлік оқиғасының алдын алу бойынша тәрбие 
сағаты
 «Қауіпсіз жол»

Қыркүйек Сынып 
жетекші

2. Өрт қауіпсіздігі.
 -«Өрт сөндірудің алғашқы құралдары және оларды 
пайдалану »
- «Өрттің себептері»
- «Өрт қауіпсіздік шаралары»

Қазан
 

Сынып 
жетекші

3. Өртке қарсы күрес қызметі және оның міндеті . 
 

Қараша
 

Сынып 
жетекші

4.  «Жол тәртібін жадыңа ұста» тәрбие сағаты Желтоқсан
  

Сынып 
жетекші

5. Мұз үстінде жүру қызметі
 

Қаңтар
 

Сынып 
жетекші

6. Өртті сөндірудің алғашқы құралдары мен оларды 
қолдану

Ақпан
 

Сынып 
жетекші

7. Жол ережесін сақтау
 

Наурыз Сынып 
жетекші

8. «Сақта жүру тәртібін, жолы болсын әркімнің» тәрбие 
сағаты

Сәуір
 

Сынып 
жетекші

9. Суда шомылу қауіпсіздігі ережелері. Суға батқан 
адамдарға жедел көмек көрсетудің түрлері мен әдістері

Мамыр
 

Сынып 
жетекші

ІҮ бөлім.    Сынып оқушыларымен жұмыс  

Сынып белсенділері:
 

Топ жетекшісі: Қатауия Ералы Тимурұлы
Редколлегия: Сиражев Ислам Еламанович
Оқу секторы: Тлепберген Исмаил Ганиұлы
Тазалық   секторы: Қуантай  Мерей Мейрамбекқызы
Мектеп мүлкіне жауапты:  
Спорт секторы: Ғайсар Ералы Амангелдіұлы
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Ү бөлім.    Ата-аналармен жұмыс  
                            

№ Іс-шара атауы Уақыты
1 Білім күні салтанатына қатысу 1 қыркүйек 
2 1. №1 ата-аналар мәжілісі   

2. Ата-аналар комитетінің төрайымы мен мүшелерін 
сайлау және оның жұмысын жоспарлау    

Қыркүйек
 

3 1. Ашық есік күні  
2. Балаларды еңбекке тәрбиелеп, денесін 
шынықтыруда ата-аналардың белсенділігін күшейтуге 
үнемі жәрдемдесу.«Әкем, шешем және мен» спорттық 
ойынға қатысатын жанұяны таңдау
3. «Тәрбие басы-тал бесік» ата-аналарға арналған 
сайыс

Қазан

4 1. №2 ата-аналар мәжілісі 
2. Жасөспірімнің мінезіндегі ерекшеліктер ата-
аналарға педагогикалық кеңес беру
3.  «Алтын ұя» отбасылық сайысына қатысу

Қараша

5 1. «Үйдегі бақытқа бөленген бала-бақытты бала» ата-
аналармен пікірлесу
2. «Жаңа жыл жақсылық нышаны» мектепішілік 
мерекелік кешке қатысу

Желтоқсан

6 1. №3 ата-аналар мәжілісі 
2.  «Үйінде ұл-қызы бардың көгінде жұлдызы бар» 
пікір алмасу кеші

Қаңтар

7  «Баланың бас ұстазы ата-ана» пікірталас Ақпан
8 «Толеранттылық бастауы-отбасы» дөңгелек үстел Наурыз
9 №4ата-аналар мәжілісі Сәуір
10 1.  №5  ата-аналар мәжілісі 

2. Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру 
жөнінде ата-аналарға ұсыныстар жасау

Мамыр
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                             Ата-аналар жиналысының өтілу жоспары
                                         2019-2020 оқу жылы

№ Мазмұны Мерзімі 

                                                    1 мәжіліс 1 собрание
1.

   2.

  3.

  4.

5.

Оқушылардың жаңа оқу жылына дайындығы (оқулықтармен,мектеп 
формасымен, оқу-құралдармен қамтамасыз етілу жайы)
Ыстық тамақпен қамтылатын оқушылар тізімін бекіту
Ата аналар комитетін тағайындау,тәрбие, ата аналармен жұмыс 
жоспарын талқылап бекіту
Ата-аналарды қауіпсіздік техникасымен (жол,су,өрт),мектеп жарғысы 
мен мектептің ішкі тәртібімен, келісім шартпен таныстыру
Мектептің ремонт кезіндегі келеңсіз жағдайлардың туындауының 
алдын-алу

тамыз

                                                  2 мәжіліс 2 собрание 
1

   2
   3
   4
     5.

«Бала тәрбиесіне байыпты қарайық» (ата-аналармен әңгіме жүргізу)
Сіз қандай ата анасыз? Сауалнама
1 тоқсан қорытындысы
«Құқықбұзушылықтың алдын -алу» ата-аналармен жұмыс жүргізу 
Әр түрлі мәселелер

Қараша 

                                                3 мәжіліс 3 собрание
1

   2
   3
   4

5

 «Мектеп, ата- ана, оқушы»пирамидалық жүйе ата-аналармен 
интилектуалдық сайыстар өткізу 
Ата –ана комитетінің жарты жылдық жұмыс есебі
«Бала мінезінің өзгеруі» психологпен сойлесу
2-тоқсан қорытындысы
Әр түрлі мәселелер

Қаңтар 

                                              4 мәжіліс  4 собрание 
1

2
   3

4
   5

«Мамандық таңдау- болашақ кепілі» ата-аналарға бағыт бағдар
«Оқушы көңіл күйі»  сауалнама
 3-тоқсан қорытындысы
Әлеуметтік желіден балаларды қорғайық
Әр түрлі мәселелер

Сәуір

                                             5 мәжіліс 5 собрание 
1

   2
  
   3
   
   4

«Жазғы каникул кезінде оқушыларға тиімді демалыс ұйымдастыру» 
Ата-аналар комитетіңің  жылдық есебі
 Қауіпсіздік ережесімен таныстыру(өрт,су, жорық, жол,ойын 
алаңдары т.б)
Жылдық қорытынды. Мектеп формасы туралы ата-аналарға ескертіп 
айту
Әр түрлі мәселелер

мамыр
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Ата-аналар комитетінің құрамы    2019-2020 оқу жылы
 

№ Ата-ананың       аты-жөні
 

Телефоны
 

1.

2.

3.

ҮІ бөлім.    Сыныптағы тәрбие жұмысының жағдайы мен тиімділігін зерттеу.
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