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ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ
Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Мичурин орта
мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Жундыбаева Махпузаханым Мәкенқызы
Қай заманды алсақта, ұстазсыз бірде-бір адам баласы өмір сүрген емес. Сонау ықылым
заман кезінде де ұстаз деген ат ерекше аталатын. Әр заманның өз Лұқпаны,Ыбырайы болды.
Сәби шыр етіп өмірге келіп, тілі шығып тәй-тәй басқаннан бастап-ақ ата-анасы білім нәрін
сусындатуға асығады.
Бала оқу жасына жеткеннен кейін оны мектеп қабырғасына беріп, білімді азамат болып
шыққанын армандамайтын жан жоқ шығар. Бірақ сөйте тұра неге қазір ұстаз мәртебесі төмен
құлдырап кетті? Осы ой меніңде жанымды жегідей жеп, жауабын көп іздедім.
Өзімде ұстаздық жолында жүргеніме 20 жылдан асып кетті. Қазіргі заман ұстаздары мен
өзімнің бала кезімдегі ұстаздар арасы жер мен көктей. Неге?
Бізді кезінде отбасымызда «мұғалімнің айтқан әр сөзі заң» - деп құлағымызға құйып
отыратын. Сол кезде барлық бала біткен ағай мен апайларға еліктеп әрі солардан асқан
білімді, дана адам жоқтай көретінбіз. Кей кезде ұстаздар қауымынан ескерту алып қалсақ
өзімізді кәдімгідей кінәлі жандай сезініп, қашан қатемізді түзегенше байыз таппайтынбыз.
Ал қазірше, керісінше сіз бір шәкіртіңізге ескерту айтып қалсаңыз, сол сәтте-ақ ата-анасы
шағымданып жетіп келеді. Ия, бар түсінетіндері, қолдайтындары. Бірақ таразы басы тең
емес, таразы басында ата-ана мен бала тұр. Бұл өте ойландыратын жәйт. Мен өзім көзбен
көріп, құлақпен естігенге сүйеніп жазып отырмын.
Көбіне ата-аналар ойлайды «мұғалім бала оқытқаны үшін нанын тауып отыр, сондықтан
міндетті» деп. Міне, осы саяз ойлауды болдырмау үшін күресуіміз керек.
Қазіргі заман ғаламтор мен техниканың заманы, ия бесіктегі баладан, еңбектеген кәріге
дейін ұстағандары ұялы телефон. Міне, осының да әсері шығар ата-ана баласымен
шүйіркелесіп сөйлеспейді де және тәрбиесіне толық көңіл бөлмейді. Ал мектеп
қабырғасында қателік жасаса баласын ақтап шығады. Қай ата-ана баласын жамандыққа
қисын.Сондықтан кінәні мұғалім қауымынан іздейді.
Қазір ұстаз қауымы тек білім берумен ғана емес барлық жағына ат салысады. Ұстаз деген
әрқашанда «сегіз қырлы, бір сырлы» жан екені баршаңызға аян. Барлық адамдар, билік өкілі
болсын, ақын болсын, әкім болсын бәрі бірдей ұстаз алдын көргендер. Сөйте тұра қазіргі
қоғамдағы ұстаз орны төменгі сатыда. Осыған не себеп?
***********
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ОЙЫН АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ
Кеңестік педагог А.С.Макаренко: “Баланың ойынға деген құмарлығы бар, сол құмарлықты
қанағаттандыра алуымыз керек. Ойнау үшін тек қана уақытты бөліп қана қоймай, сонымен
қатар баланың барлық өміріне ойынды бере және сіңіре алуымыз қажет. Оның барлық өмірі
ойыннан тұрады” деген өз еңбектерінде айтып өткен.
Ойын – бала үшін күрделі әрекет, ол білімді, ақылды ұйымдастыруды қажет етеді. Ал
білімді бала қайдан алады? Оған бала ойын арқылы өзі үйренеді, үлкендер де үйретуге тиіс.
Ойынның өз мақсаты, жоспары, арнайы заттары, т.б көптеген ерекшеліктері болады.
Ойын – балалардың басты іс-әрекетінің бір түрі. Ойын арқылы бала өмірден көптеген
мәліметтер алады, өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады, яғни сол арқылы
бала білімді игереді. Бала зейіні қажет ететін, әдейілеп ұйымдастырылған ойындар оның
ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін қалыптастырады. Аса ірі
психологтардың айтуы бойынша, бала ойын үстінде қандай болса, өскенде еңбекте де сондай
болады. Ойын – адамның өміртанымының алғашқы қадамы. Жас сәбидің өмірі, қоршаған
ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері осы ойын үстінде
қалыптасады. Балалар ойын үстінде өздерін еркін сезінеді және бір-біріне ойларын ашық
айта алады. Балаға берілетін білімде баланың ақылына лайықтап, талабын
шабыттандыратындай, ойын оятарлық іскерлігін дамытарлықтай, бастаған істің нәтижесіне
жетуге тырысарлықтай нәрлі болу керек. Халық өзінің қоршаған дүниенің қыры мен сырын
жетік білуін баланың санасына ойын арқылы жастайынан сіңіре білуді көздеген.
Ойын - бала табиғатымен егіз. Өйткені бала ойынсыз өспек емес, жан-жақты дамымақ
емес. Ойын сабақтың мазмұнын байытып балалардың қиялдарын қозғап, зейіндерін кеңейте
түседі. “Санамақ”, “Он саусақ” өлеңдерін жаттатып, мазмұнын түсіндіру арқылы балалардың
тілін ұстартып, логикалық ой-жүйелерін қалыптастыруға болады. Балалардың белсенділігін
арттыра түсу мақсатында әрбір сабақты түрлендіріп өткізу орынды.
Қазақтың ұлттық ойындарын қолдану. Мысалы, “Сақина салу”, “Ақсүйек” т.б. Сөзжұмбақ
шешу баланың ой ұшқырлығын дамытуға әсері мол. Баланы ұшқыр ойға, тапқырлыққа
жетелейтін жұмбақтарды әр сабақ сайын жүйелі пайдалану керек. Сабақта балаларға
жұмбақтарды жатқа айтқызудың өзі тілін жаттықтырады.
Мен өзім қазақ тілді емес бастауыш сыныптарына беретіндіктен ойындарды көп қолдануға
тура келеді. Ойын арқылы сөздік қорлары молайып, тілдік қарым-қатынасқа түсулеріне
септігін тигізеді. Қазіргі кездегі баланың ой-өрісі өте ұшқыр және барлығын тез қағып алады.
Сабақ өткен кезде қазақтың бір ұлттық ойынын кіргізіп отырсаң оның өзі бір жетістікке
жеткізеді. Неге? Өйткені сол арқылы қаншама қазақша сөздерді үйретемін. Міне, бұл да
болса бір әдіс-тәсілдің түрі деп ойлаймын.
Ойын – бала әрекетінің негізгі түрі, сондықтан ол бала өмірінде тәрбие мен білім берудің
шешуші шарты болып табылады. Бала өзін қоршаған ортаны адамдар арасындағы қарымқатынасты білуі мен сезінуі ойын негізінде жүзеге асады. Ойын түрлерінің
ұйымдастырылған тақырыбы мен мазмұнына неғұрлым сәйкес алынса оның танымдық,
тәрбиелік маңызы да арта түседі. Қазіргі баланың есіл-дерті ғаламтор болған заман ғой. Бала
ондағы керекті-керексіз дүниелерге еліктеп өз бойына сіңіреді. Міне, соған осы бастан
тосқауыл болатын амалдың бірі осы - ойын.
Ғұлама ғалым ағартушы Ахмет Байтұрсынов: “Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай
һам күшті болуымыз керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс
істеу керек” деген екен. Білім беру ісіндегі бүгінгі күннің өзекті мәселесі ел ертеңін
ойлайтын білімді де, білікті, зейінді де зерделі ұрпақ тәрбиелеу. Балаларды мейірімділікке,
әділеттілікке, әдептілікке тәрбиелеу. Бала да бір жас тал секілді, күтіп баптасаң ғана дұрыс
өсіп жетіледі.
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ТАБИҒАТ ... ТІРШІЛІКСІҢ ТҰНЫП ТҰРҒАН!
Табиғат ... тіршіліксің тұнып тұрған!
Сен – күнсің!
Көтерілген күліп қырдан .
Сен – көлсің! Сен – орман!
Сен – бұлақсың!
Адамды сұлулыққа құнықтырған!
Табиғат – адамзатпен біртұтас дүние. Табиғат, Жер-ана, Туған жер, Атамекен - құлаққа
жылы естіліп, шаттық сезімін ұялататын ұлы ұғымдар. Табиғат - адамның бойына қуат,
көңіліне шабыт, сезіміне ләззат шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік әлемі. Табиғат адам денсаулығының сақшысы, жанға дауа, шипагер. Ертеден қалған «Көзіңді қалдыр –
бұлақ көзін аша жүр, ізіңді қалдыр – жақсы істен мұра шаша жүр, өзіңді қалдыр – бақша
өсіріп жаса нұр» деген сөздерде өмірдегі өзіңнен кейінгі ұрпағыңа өлмейтін мұра қалдыр,
сонда «сенің қолдан көзін ашқан бұлағың, жақсы істерің – шырағың, ал жасыл орман –
құнарың болмақ» деп өсиет қалдырған. Халқымыздың мақтанышы, ғалым Шоқан Уәлиханов
та: «Табиғат пен адам! Өзіңіз айтыңызшы, тіршілікте одан ғажап, олардан құпия не бар?
Қазақтар киеге үлкен мән береді. Табиғатты, кейбір жануарлар мен құстарды, көшпелі
тұрмысқа қажетті заттарды киелі деп қастерлейді. Осы аталғандарды құрмет тұту, ырым жорасын жасаттыру адам баласына бақыт пен байлық, құт әкеледі» деп, атап көрсеткен.
Адам – табиғаттың ажырамас бөлігі. Сондықтан халқымызда «Жер-Ана» деген егіз ұғым
қалыптасқан. Жерді өз Анасындай, Анасын Күндей қастерлеу Ата қостаған салтымыз. «Жер
шоқтығы – Көкшетау», «Жер жаннаты – Жетісу» деп, бабаларымыз туған жерге, табиғатқа
деген ыстық махаббатын білдірген. Сол кезде-ақ қазақ «Су ішкен құдығыңа түкірме», «Бұлақ
көрсең, көзін аш», - деп, жас ұрпақтың бойына табиғатты қорғауға тәрбиелеген. Сол тәрбие,
бабалар салған игі дәстүр бүгінгі күні де жалғасын тауып жатыр.
Дегенмен, табиғат Анаға бүгінгі күннің көзімен қарайын болсақ, қоршаған ортамыздың
шынымен де жетімдік тартып отырған тұстары бар. Оған,әрине, бүгінгі заман қажеттілігі,
өмір талабы себеп болып отыр. Елдің өрлеп, шарықтағаны қаншалықты маңызды болса,
табиғаттың тазалығы да соншалықты маңызды.
Өйткені, адамзат болашақта бейбіт, таза ғаламшарда өмір сүруі тиіс. Демек, ғаламшардың
қауіпсіздігі - біздердің қолымызда !
Бүгінгі таңда елімізде осы бағытта біршама іс-шаралар орындалып келеді. Құдайға шүкір,
табиғатқа жаны ашитын жанашыр жандар аз емес. Міне, көктем де келді. Жуанның
жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы көктемде табиғат жаңа түлеп, қайта туғандай күйге
енеді. Бұл мезгілде табиғат та, Жер - Ана да, жан-жануар да түлейді, жаңарып, адамзаттың
бойында қан жүгiрiп, тал -теректер бүршік жарып, даланың төсiнде қызғалдақтар құлпыра
өсіп, бел-белестерге қызылды-жасылды кілем төселеді.
Сол сәттегі табиғат сұлулығын көргенде көкірегімнен еріксіз жыр ағылады:
Көктем келді..
Көктем келді, қандай ғажап, тамаша,
Жандар едік ойнап өскен балаша.
Қырдағы шалғын әсем гүлге оранып,
Құлпырады, құлпырады - ау жаңаша.
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Көктем келді, о табиғат, жер ана
Көзіңді сал айналаңа, маған да.
Қыс түссін, мейлі, күз түссе де бұл көктем,
Сайрап тұрар бұлбұлша менің санамда.
Көктем, сенсің тіршіліктің күткені,
Сен келген соң жылынар қыр бөктері
Болшы мәңгі жүрегімнің шуағы,
Сайрап салар көңілімнің көктемі.
Көктем, көктем, өзің неткен кербез ең,
Жайнады ғой, таулар, бөктер, бұл өзен.
Сұлулық пен сымбатыңды ән қылып,
Бел ортаңда ойнақ салып мен келем.
Көктемнің шуақты күні қандай тамаша?! Көктеммен бірге сәні кіріп, жаңарған
табиғатымызды таза ұстап, аялау - біздің парызымыз. Өйткені «болашақ біздерден
басталады».
***********
Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Сабақ: қазақ тілі
Күні:
Сынып: 6
Сабақтың
тақырыбы
Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары:
Бағалау
критерийлері
Ойлау деңгейлері
Сабақ мақсаттары:

Тілдік мақсат

Мектеп: Мичурин орта мектебі
Мұғалімнің аты жөні: Жундыбаева М.М.
Қатысқандар:12
Қатыспағандар:
Ш.Айтматов «Ана-Жер Ана»
Т2 -Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және
қосымша ақпараттарды анықтау.
А5-Коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара
түсінісіп, ойларын толықтырып отыру.
Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді,
Мәтіндегі қосымша ақпаратты анықтай алады,
Орфографиялық қателерді түзетіп, редакциялайды,
Тақырыпқа қатысты өз ойын білдіреді.
Оқушылар орындай алады: түсіну, қолдану
Барлық оқушылар орындай алады: Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап
береді, негізгі мазмүнын түсінеді
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Мәтінді тыңдап, негізгі
және қосымша ақпараттарды анықтайды.
Кейбір оқушылар орындай алады: Мәтіннен коммуникативтік
жағдаятқа қажетті сөздерді тауып, диалогке түседі.
Оқушылар орындай алады.
Жері байдың –елі бай -150-300 сөз.
Лексика:құнарлы, адамзат, мақтаныш, қажеттіліктер,қамтамасыз
етеді, тиімді, қолдану керек.
зиян келтіреді, баптау, күте білу, аялау.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: Жер-Ана, адамзат, өндіріс,
ағза
6
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Диалог құруға ,шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: Алғыс,
кешірім сұрау, аялай білу.
Талқылауға арналған сұрақтар
1.Туған жер дегеніміз не?
2. Қазақстан қандай ел?
3. Жер байлығы дегеніміз не ?
1.
Қоршаған ортаны аялау
2.
Туған жерінің табиғатын қорғау
Геогафия,орыс тілі

Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы оқу:
Қазақстан және Ұлы Жібек жолы « Құт береке дарыған өңір»
Жоспар
Жоспарлан Жоспарланған жаттығу түрлері
Бағалау
Ресурстар
ған уақыт
түрлері
Басы:
Оқушылармен сәлемдесу. Шаттық шеңбері
Оқушыларды сандар бойынша топқа бөлу.
5минут
Тыңдалымды ұйымдастырамын
суретке қатысты сұрақтар қойылады. (Жері
байдың- елі бай тақырыбына болжам жасап
тақырыбын ашады).
Білемін, білгім келеді. Білдім.
Сьратегиямен таныстырып, сабақ
соңында толтырылуын айтамын.
Ортасы:
Жері байдың –елі бай -150-300 сөз.
Эйлер шеңбері
Қазақстан бүгінгі күнде жер астында
әдісімен
30 минут
да,үстінде де байлыққа кенелген тәуелсіз ел.
өткіземін
Біз әлемде мұнай, газ, титан, қалайы, уран,
А - 4 параққа,
алтын, т.с.с. қазба байлығы бойынша бай
шағын постерге
елдің біріміз. Жалпы жер, оның ішінде
Эйлер шеңбері
құнарлы бөлігі табиғаттың адамзатқа берген
сызылып,
сыйы. Туған жер сенің ата-анаңды әлдилеген
оқушылар
сенің мақтанышың болуы керек. Туған
кезекпен сұрақты
жеріме алғысым шексіз. Өйткені жер - ана өз
оқып жауабын
балаларының қажеттіліктерін қамтамасыз
толық жазбай
етеді. Жер тірі ағза секілді , бәрін сезеді. Ол
тақтаға түйінді
адамның өмір сүретін мекені ғана емес,
тірек сөздерін
сонымен қатар өмірге қажет өнім өндіретін
жазады. , мысалы
негізгі құралы. Сондықтан жер
Не?Қандай?
байлықтарын тиімді қолдану керек.
Қайтып?Нәтиже?
Барлық жасаған қателектері үшін адамзат
Қалай?Неге? Сол
жерден кешірім сұрауға тиіс, өйткені адам
тірек сөздер
жерді ластап, оған көп зиян келтіреді. Жер
бойынша
баптағанға, күте білгенге азық, бағалай
мазмұнын
білгенге баспана, аялай білгенге сая бола
айтады.
алады.
Тақтада түйінді
№ 1 Тапсырма.
9-10 тірек сөздер
1.Сұрақтарға жауап беріп, мәтіннің негізгі
жазылады,
сол
мазмұнын айтыңыз.
тірек
сөздер
7

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 18.06.2020 жыл | № I00066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соңы:
5 минут

1.Қазақстан қандай ел?
2.Еліміз неге бай?
3.Жер адамның несін қамтамасыз етеді?
4.Жер байлықтарын қалай қолдану керек?
5.Адамзат жерге қандай зиян келтіреді?
Дескрипторлар:
- Мәтінді тыңдайды
- Сұрақтарға жауап береді
- Мазмұнын айтады
№ 2 тапсырма: Мәтінді тыңдап, негізгі
және қосымша ақпараттарды анықтаңыз.
Дескриптор.
- Мәтінді тыңдайды
- Негізгі, қосымша ақпаратты анықтайды
- Талқылайды
№ 3 тапсырма: Мәтіндегі әдепті сөздерді
қолдана отырып диалог қүрастырыңыз .
(алғыс айту, кешірім сұрау)
Дескриптор:
- Әдепті сөздерді дұрыс қолданады
- Диалог құрастырады
Білемін, білгім келеді, білдім.
БББ стратегиясы

Саралау
Бағалау
Шаттық шеңбері арқылы
оқушылардың көңіл күйлерін
көтеріп, сабақта оңтайлы жағдай
жасап қолдау көрсетемін.
Қабілетті оқушыға әдепті
сөздерге синонимдерді табуға
тапсырма беремін.
Нашар оқитын оқушыны
байыппен бағалап,эмоциялық
қолдау жасаймын. Диалог
құрастыруда алдын ала тірек
сөздер беремін

бойынша
мазмұнын
айтады.
Кері байланыс:
жұлдызша.

Екі
жұлдыз,
бір тілек.

Әдіс:
Венн диаграмма
арқылы
толтырады.
Кері байланыс:
Медаль
Әдіс:
Еркін микрофон

Оқыту орыс тілінде болғандықтан, басқа ұлт өкілдеріне
дұрыс сөйлем құрастыру қиыншылық
туғызады.Сондықтан мазмұнын айтқанда мүғалім
сөйлемдердің құрастыруына назар аударып, қадағалап
тұруы қажет.Сондықтан әр жауабын тыңдап, қолдау
көрсетіп,оқушыға жұлдызша беріп отырамын.Сонымен
қатар оқушылардың қазақ тілінде сауатты сөйлеуін
бағаламын. (Бейтаныс сөздермен жұмыс жасайды.
Сұрақтарға жауап беріп ақпаратты талдайды, өңдейді

***********
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫҢ АЛҒАШҚЫ СӘТІ
Мен 27-ші сәуір мен 6-шы мамыр аралығында қазақ тілі мұғалімдерінің «Өрлеу»
Біліктілікті арттыру курсына қатыстым. Барлығы отыз қатысушы болдық.
Бұл оқудың алдынғы оқулардан ерекшелігі сол қашықтықтан оқығандығымызда болды.
Қазіргі төтенше жағдайға қарамастан бізге осындай оқуға мүмкіндік беріп отырған «Өрлеу»
ұжымына алғысым шексіз. Сонымен қатар бізді оқудың сан қилы иірімімен үйреткен Ғалия
Сапарбекқызы Жусупова жетекшімізге де мың алғыс дегім келеді. «Қазақ тілі мен әдебиеті
пәні мұғалімінің кәсиби құзіреттіліктерін дамыту» деген тақырыппен екі жеті білім алдық.
Дәрісті біз ютуб арқылы тікелей тыңдап отырдық. Бұлда болса қазіргі заманның
цифрландырылған жүйесінің жетістігі деп ойлаймын. Біз осы оқуда «Орта білім беру жүйесі
бойынша мемлекеттік саясаттың нормативтің актілері» туралы дәріс тыңдап,құжаттардың
негізгі бағыттары мен қағидаларымен таныстық.
Сонымен қатар «Білім алушылардың жұмыстарын бағалаудың критериалды қадамдары»
тақырыбында бағалау құралдарын құрастыру тетіктерімен және сабақ жоспарының
құрылымымен таныстық. Ал «Зерттеушілік іс-әрекет білім алушының құзіреттіліктерін
дамыту шарты» дәрісінде Шиыршықты оқыту моделі бойынша комуникативтік дағдыларды
дамыту жолдары туралы мағұламат алдық. Қазақ тілін үйретуде тыңдалым және айтылым
стратегияларын тиімді қолдану жолдарын және жазылым,тыңдалым дағдылары туралы да
тағылым алдық. Қашықтықтан оқыту технологиялары жайлы дәріс тыңдадық. Пайдалы білім
беру сайттарының құнды жағында білдік.
Қазіргі кезде бізге ең қажетті нәрсенің бірі сандық ресурстар екені баршамызға мәлім.
Соның бірі Күнделік кз, Білім ленд т.б. сайттар. Осы арқылы ұстаздарымыз оқушыларына
білім нәрін беріп отырғаны анық. Қазіргі кезде «бесіктегі баладан, еңкейген кәріге дейін»
осы заманауи технологияға тәуелді екеніміз сөзсіз. «Көкірегі ашық, көзі ояу» жеткіншек
жастарымызда осы ғаламтор арқылы көп нәрсені игеріп те, үйреніп те жүр. Менің айтайын
дегенім, осы қашықтықтан оқу арқылы өзіме керекті көп ақпарат алдым. Қаншама жыл
мұғалім болып еңбек етсем де, әліде білгенімнен білмегенім көп екен. Неге? Өйткені қазіргі
заман талабы сандық жүйенің және жаңартылған білім берудің кезеңі болғандықтан көп
білгенді қажет етеді.
Сонымен қатар «Белсенді оқу стратегиялары арқылы ҚМЖ жоспарлау» дәрісі арқылы
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытуда тыңдаушылардың қатысымдық құзыреттіліктерін
қалыптастыру тәжірибелерін білдік. Біз тек дәріс тыңдап қана қоймай бір-бірімізге кері
байланыс та жасап отырдық. Ғалия Сапарбекқызы әр дәрісін әртүрлі деңгейде қызықты
өткізіп отырды. Аудиторияда отырмасақ та қашықтықтан оқудың біз үшін маңызы көп
болды. Әр дәрістен соң өздік жұмыстарымызды орындап, электрондық почта арқылы жіберіп
отырдық. Оқудың соңғы күні де келіп жетті.
Бұл күні бізді екі сынақ күтіп тұрды, бірі тест тапсыру болса, екіншісі сабақ қорғау болды.
Сонымен екі жеті бет-жүзімізді көрмей, тек уатсап желісі арқылы байланысқа шығып
отырған біз үшін күтпеген жай болды. Өйткені біз «ZOOM» ақылы заманауи сабақ
жобаларын тікелей байланысқа шығып қорғайтын болдық. Сондықтан аздап қобалжу да
болды, бірақ жетекшіміз Ғалия Сапарбекқызының сабырлы қалпын көріп, өз үрейімізді жеңе
білдік. Сөйтіп ойдағыдай оқуымызды аяқтадық. Бұл менің екі жетілік оқуым барысында
ойға түйгенімнің бір бөлігі. Бізді түрлі қиындыққа қарамай, сырттай қашықтықтан оқытқан
жетекшіміз Ғалия Сапарбекқызына бас иіп, ыстық лебізімізді білдіреміз.
***********
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АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ 175 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ДАЙЫНДАЛҒАН
«МАҚСАТЫМ – ТІЛ ҰСТАРТЫП,ӨНЕР ШАШПАҚ» АТТЫ ІС-ШАРА
Ұлы ақынның өнегелі өмірімен таныстыру, ақынның даналығын, рухани асыл мұраларын
насихаттап, өлеңдерін, әндерін мәнерлеп айтқызу. Көркем сөйлеуге , өз бетімен іздене білуге ,
шығармашылықпен жұмыс істеуге көмектесу.
Жүргізуші:
Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған,
Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған, - деп төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын
бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 175 жыл бойы өмір сүріп келеді, мәңгі
өмір сүре бермек!
Ол өткен заманның, кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да бізге түсінікті,
жүрегімізге қонымды Абай –лебі, Абай - үні, ана тынысы - заман тынысы, халық үні.
Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі жасап келеді.
Құрметті әдебиет сүйер қауым! Қазақтың біртуар ұлдарының бірі, данышпан ақын, ойшыл,
дана ғұламаларының бірі, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы, қазақтың – бас ақыны
Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған “Мақсатым – тіл ұстартып,өнер
шашпақ”атты іс-шараға қош келдіңіздер!
Бүкіл ел болып және президентіміз Қ.Тоқаев өзі бастап Абай атамыздың туғанына 175 жыл
толуына орай іс-шаралар жүргізіп, тойлатып жатыр. Бізде бүгін Мичурин орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдері оқушыларға тамшыдай болса да атамыздың
өлеңдерін насихаттасақ ниетпен осы шараны қолға алып отырмыз.
- Абай атамыз тек өлең жазумен ғана айналыспаған сонымен бірге композитор да болған.
Қазіргі кезде көптеген өлеңдер нұсқасын әншілер орындап жүр. Соның бір дәлелі ретінде
жақында ғана Орал қаласынан бас жүлдемен оралған 8-сынып оқушысы Кенжебекова
Динараны Абай атамыздың «Көзімнің қарасы» әнімен ортаға шақырамын
Жүргізуші꞉ Жүрегін шырақ етіп жандырған кім?
Жырымен жан сусынын қандырған кім?
Өзіне –өзі орнатып ескерткішті,
Мұра қып, кейінгіге қалдырған кім?
Тайсалмай, мыңмен жалғыз алысқан кім?
Жауына найза сөзін шанышқан кім?
Өзендей құйған барып көк теңізге,
Лермонтов, Пушкиндермен табысқан кім?
- Әрине, Абай атамыз туралы айта беру артық емес. Бір қарағанда таныс тақырып, таныс
бейне секілденгенмен, ол туралы білетініміз тым аз - ау. Ұлылықтың сырына қанық
болғымыз келсе, даралықтың қандай болатынын ұғынғымыз келсе, дана Абай әлемін шарлап
қайталық, құрметті халайық!
-Олай болса, ортаға атамыздың өлеңдерін жатқа айтуға келген оқушыларымызды
шақырайық. Мектепалды сыныбының оқушысы Інжу «Ғылым таппай мақтанба!» өлеңінен
үзінді айтады.
Жүргізуші:-Абай атамыз жылдың төрт мезгілінде жырлап, табиғат лирикасына өз жүрегінің
үнін қосқан кісі. Қазір бізге Яна оқушымыз «Қыс» өлеңін жатқа айтып береді.
Жүргізуші:- Орыстар үшін – Пушкин, ағылшындар үшін – Шекспир, грузиндер үшін –
Руставели қандай ұлы құбылыс болса, қазақтар үшін Абай да сондай теңдессіз құбылыс (К.
Кулиев).Қырғыздың ұлы жазушысы Ш.Айтматов: «Мен өзіммен бірге екі зат алып жүремін,
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бірі-Манас жыры, екіншісі М.Әуезовтің «Абай жолы кітабы» »-деген. Мұны жазушы сондай
құрмет тұтқандықтан, жүрегіне жақын болғандықтан алып жүретіндігін айтқан.
-Қазір бізге Назгүл Сапарбекқызы өзі дайындаған Абай туралы видео көрсетіп және
викториналық сұрақтар қояды.
Жүргізуші: Абай Құнанбаев қазақ әдебиеті поэзиясындағы шоқтығы биік, дара да, дана
тұлға. Абай қазақ поэзиясының өсіп, гүлденіп, жаңа сапаға жетуіне орасан зор еңбек етті.
Ақын жас ұрпаққа терең ойға толы алуан өлеңдер үлгісін қалдырды. Абайға арнап қаншама
ақындарымыз өз өлеңдерін арнаған.Бүгінгі іс-шарамызды оқушымыз Шерер Настяның өз
қаламынан шыққан өлеңімен және 5-сынып оқушысы Іңкәрдің орындауында Абай
атамыздың өлеңімен аяқтаймыз.
***********
МЕН - ҚАЗАҚСТАН ЕЛІНІҢ ПАТРИОТЫМЫН!
Мен патрниотпын! Мен елімді, жерімді, ұлтымды сүйемін! Мен Отанымды, отбасымды
сүйемін! Мен - тілімді, дінімді, ділімді сүйемін! Қазақстан Республикасының Туын,
Әнұранын және Елтаңбасын құрметтеймін. Менің ойымша патрниот ұлтын сүйетін және өз
тарихын, туған тілін құрметтейтін, ұрпақтан- ұрпаққа жалғасқан салт-дәстүрін дәріптейтін,
ұлттық қадір-қасиетімізді арттыруға үлес қосатын саналы тұлға. Туған елі үшін үнемі тер
төге қызмет етіп, халқымыздың мол рухани құндылықтарын бағалай білетін асыл жандар деп
білемін.
Патриоттық тәрбие, ең алдымен, әрбір жеке тұлғаның ата-анасын, туған-туыстарын жақсы
көруден басталады.Кез-келген адамды отансүйгіштікке тәрбиелейтін ең бірінші - ата-ана
тәрбиесі, екінші- ұстаздарымыздың тәлімі. Ал өзіңді-өзің отансүйгіштікке тәрбиелегендегі
тірегің ол -кітап.Осы құдіреті күшті кіткап арқылы біз өзімізді патриот болуға тәрбиелей
аламыз.
Тату тірлік пен ауызбірлік жылы ұямызға арқасын кең жайғанда адамгершілік атты асыл
қасиеттердің адам бойына нық қонатынына, әрине, еш шүбә жоқ. Абай атамыз айтқандай,
бүгінгі жастардың дүниенің кетігін тауып, қалануды көздеп, қоғамдық өмірге өз үлестерін
қосып, өз елін сүюге, өз елінің тұрмыс-тіршілігін, салт-санасын, әдет-ғұрпын білуге
тәрбиелеу – нарықтық кезеңде маңызы жоғары тұрған зор міндеттердің бірі деп ойлаймын.
Тәуелсіздік жолында талай жандар құрбан болып, елім деп еңіреп өткені белгілі. Талай
кезең қиын-қыстау, қуғын-сүргінді ата-бабаларымыз басынан кешті. Алтайдан Алатауға
дейін ұлан – ғайыр жерді мекен еткен ата – бабаларымыз тәуелсіздікті арман еткен. Осынау
кең даланы көк найзаның ұшымен, сом білектің күшімен қорғаған бабаларымыздың
аманатын орындау үшін талай боздақтар жанкештілікке барған. Қаракерей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгенбай батырлардан бастап, беріректе Бауыржан, Мәншүк, Әлия сынды
батырлар сол ел қорғауды ұран еткен, сол үшін құрбан болып, ел құрметіне бөленген
батырлар.Ресейдің езгісінде болып, тіліміз бен дінімізден безіп, орыстанғалы тұрғанда
Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова сияқты қыршын жастардың құрбандыққа баруы
арқасында ғана тәуелсіздік алып, егеменді ел болдық. Міне, осының өзі-ақ саналы ұрпақты
патриотизмге бастайтыны айдан анық емес пе?
Ендеше көкірек көзімен тарихты тамырынан тамшылата жас ұрпақ зердесіне зерлей,
шырайлы сөзбен кестелей таныту ата-ана мен ұстаз-тәрбиеші шеберлігіне де байланысты.
Қазір біз барлық ел-жұрт болып ауыр күндерді бастан кешіп жатырмыз. Бірақ біз бұл
күндерді де көзді ашып-жұмғанша өткіземіз деп ойлаймын. Әр адамның бойында елге, жерге
деген мықты, жігер күш болады және сол арқылы ойлаған мақсатына жетеді. Мен бала
кезімнен бастап-ақ кішіпейілділік, қайырымдылық, мейірімділік, ізеттілік, әр істі
тиянақтылықпен орындап, жауапкершілікпен қарау, үлкендерді сыйлау, тағы да осы секілді
асыл қасиеттерді бойыма сіңіріп, өсіп келемін. «Тәрбие басы –тал бесіктен» дегендей,
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осының бәрі асқар таудай әкем мен аяулы анамның арқасы деп білемін.
«Барлық халық пен ұлт барлық ұлы және тамаша нәрселерді жасауға қабілетті, әрбір
азамат өз ұлтын сүюге тиіс және өз ұлтына деген терең сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімі
арқылы басқа ұлттарды танып, құрметтеп, оларды сүйе білуге тиіс» деген еді ұлтымыздың
мақтанышы, ұлы патриот атамыз Бауыржан Момышұлы.Бұл сөздің астарында өз ұлтыңды
ерекше сүй, сол арқылы өзге ұлтты да құрметтеп үйрен деген ой жатыр.
Патриот – еліне адал, халқына қорған бола алатын, өз өмірін еліне арнауға дайын, қайсар
жүректі, ақ ниетті адал жан деп ойлаймын.
Мен
осы
шығармамды
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш
Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың «Біз Қазақстанның тәуелсіздігінің оңайлықпен келмегенін біліп оны
қадірлеуіміз керек. Әрбір Қазақстанның азаматы мақтанышпен Елтаңбаны, Әнұранды, Туды
көтеруі керек. Әрбір азамат өз Отаны үшін еңбек етуге, жанын қиюға міндетті.»-деген
сөзімен қорытындылап, өз жүрегімнен жарып шыққан жыр шумақтарымен аяқтағым келеді.
Егемен елімнің ертеңі деп,
Елбасы баға берді жастарыма.
Оқу оқы білім ал, елің үшін,
Еңбек ет тыным таппай, жан ая ма!
Халқымның мақтанышы – алып тұлға,
Әлемнің назары ауды Ақ ордаға
Бәйтерек – көкке қолын созып тұрған,
Ұқсайды менің асқақ арманыма.
Ел болдық егеменді, теңдік алып,
Бар әлем қазақ елін болды танып.
Қойнауы кенге толы Қазақ елі,
Жыл сайын келеді өсіп қанат жайып.
Ел болдық ерік алдық астаналы,
Енді кімнен қазағым жасқанады?
Тәуелсіз мемлекеттің шежіресі,
Нұрсұлтанның атымен басталады
Мичурин орта мектебінің 9 Ә сынып оқушысы
Жүндібай Гүлсезім Алматқызы
***********
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