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Қызылорда облысы, Шиелі аудандық балалар әуез мектебінің
 хор сыныбы мұғалімі Мусабаева Анипа Серикбаевна

Сабақтың   тақырыбы: «Көзімнің  қарасы».   Абай Құнанбаев
Сабақтың    мақсаты: 
а) Оқушының  музыкаға  қызығушылығын   арттыру
ә) Әр  түрлі    жанрда музыканы  тыңдау
в) Музыкалық  сауаттылығын   қалыптастыру
г)  Абай  Құнанбаев  әндеріне  тоқтап, орындау,мазмұны   мен  мақсатына мән 
беріп білімін  жүйелеп  жетілдіру
Білімділігі: Өткен  сабақты байланыстыра  отырып ,Абай  Құнанбаев  туралы 
мағлұматтарды  түсіндіру  мақсатында  ұлтымыздың  және   әлем  тарихында 
алатын  орны ерекше  ұлы  тұлға  екендігін  меңгерту.Абайдың   әндері  мен 
әдебиетті  ұштастыру
Дамытушылық: Көне  заманғы  үңілдіру  арқылы Абай   атамыздың  қара  сөзі 
немесе  әндері  болсын  кейінгі  ұрпаққа  беретін  тәрбиесі  мен  ілімінің зор 
екенін  ,көркем   және  шебер    жазылған  шығармаларына  құрметпен 
қарап,білімін  өз  бетінше  қолданып, зерттеу   жұмыстарына   баулу
Сабақтың  тәрбиелілігі:Отанын,елін,жерін  қорғауға жанындай  сүюге  баулу. 
Балаларды    музыка  арқылы, шығарманы  түсініп  орындауы   арқылы,сезінуін, 
эстетикалық   тәлім   алуға   тәрбиелеу.Дыбыстарды   таза   айтуын  сақтауды 
қадағалау.Абайдың  әндерін  қастерлеуге   тәрбиелеу.
Сабақтың   типі:аралас
Сабақтың  түрі: Баяндау,сұрақ -жауап
Сабақтың   әдісі:  жаңа   технологияны   қолдану,  саралап   оқыту 
элементтері,миға  шабуыл
Сабақтың   көрнекілігі:Слайд, бейне  материалдар
Күтілетін  нәтиже:Тақырыпқа  байланысты   Абай  Құнанбаев  әндерін бірнеше 
дауыспен орындау.Сабақта  өтілген әннің  нотасымен жүргізіп  айту.Білімдерін 
түрлі  тапсырмалар  орындау  арқылы  толықтыру.
Қолданылған    әдебиеттер:   «Балалар    хорына   арналған   хрестоматия», 
«Хорға  арналған  шығармалар», «Хор үйірмесімен жұмыс» Б.Жакеева
Сабақтың  жоспары:
1.Ұйымдастыру  кезеңі. Психологиялық  ахуал .Әр  
түрлі  дауыс  жаттығуларымен  жұмыс. Топқа  бөлу 
2.  Үй  тапсырмасын   сұрау.
   А) «Глория»  латын  халық   әні   E.S.Arr
   Ә) «Хлопой в ладоши»  Д.Гершвин
  Б) «Желсіз   түнде жарық ай»  Абай
3. Ой  қозғау.Музыка  тыңдату.
А) Музыка  тыңдату  арқылы  әндерді  ажырату,компазиторын  табу

3



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 07.07.2020 жыл | № K00029 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б) Музыканың  атын  айту
В)Музыка  қандай  жанрға  жатады
 4 Жаңа  сабақ  . «Көзімнің  қарасы».   Абай Құнанбаев
5.Топтық  жұмыс.  Тапсырма  орындау 
5.Сергіту  сәті
6.Әнді   видеомен   көрсетіп, тыңдау
7.Кері  байланыс
8.Бағалау
9. Үйге  тапсырма
Сабақтың  барысы:
1.Ұйымдастыру  кезеңі.
Оқушымен    сәлемдесу.Сабаққа зейінін   аудару.Психологиялық   ахуал   орнату.
 «Күн шуақты алаңқай» (баяу музыка үнімен).
Орындыққа  жайғасып,  ыңғайлы  отырыңыздар.  Көздеріңізді  жұмып,  үш  рет 
терең  демалыңыздар.  Өздеріңізді  күн  шуақты  алаңқайда  жүрмін  деп 
елестетіңіздер.  Күннің  шуағы  сіздердің  өн  бойларыңызды  жылытып, 
жүректеріңізді мейірімге, қуанышқа толтыруда. Айналаңыз жайқалып өскен сан 
алуан гүлдерге толы. Олардың жұпарын кеудеңізді кере дем алып, бойыңызға 
сіңіріңіз.  Айналаңызда  құстардың  әсем  сайраған  дауыстары  естіледі,  гүлден 
гүлге қонған көбелектерді көруге болады. Көбелектер сіздердің қуанышқа толы 
көңіл-күйлеріңізді  гүлден  гүлге  хабарлап  жүргендей.  Сіздердің 
қуаныштарыңызды, өмірге деген талпыныстарыңызды сезген гүлдер, одан әрі 
жайқалып, сіздермен өз жұпарларын бөлісуде. Алаңқайдағы сан алуан гүлден 
әркім өзіне ұнаған, ең әдемі гүлдеріңізді таңдаңыздар. Ол гүлдің түрін, жұпар 
иісін (есте сақтап), жүрегіңіздің жанында сақтаңыздар. Ал енді тізеден тобыққа 
дейін баяу созылып, көздеріңізді ашыңыздар.
2.Топқа   бөліну.    Сандар  арқылы 1,2,3,4  топқа бөліну   І  топ:1,2  ,ІІ 
топ:3,4
Дыбыс  жаттығуларымен  жұмыс
3.Үй  тапсырмасын  сұрау.
  1. «Глория».Латын халық  әні
  2. «Хлопой в   лодоши» .Д.Гершвин
 3. «Желсіз  түнде  жарық  ай».  Абай
Қойылатын   сұрақтар:
 А) Қай  елдің  әні
Ә) Қай  тілде  жазылған
В) Мағынасы , яғни не  туралы  айтылады?
Г)Компазиторы  кім?
Д) Тональносі   қандай?
4. Ой  қозғау .  «Болжау  стратегиясы» Мызыка  қойылады.
Музыка  тыңдау  арқылы  жаңа  сабақтың  тақырыбы   ашылады
 А)  Роза  Рымбаева. Ән : «Атамекен»
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 Б) Қазақ  биі. «Бипыл»
С)  Бауыржан  Исаев. Ән: «Көзімнің  қарасы» 
5.  Жаңа  сабақ. «Көзімнің  қарасы» Абай  Құнанбаев. 
                                                  Хорға  өңдеген  К.Мусина

    Абай   Құнанбаев-қазақтың   ұлы   ақыны,  сазгер,  философ,қазақ   жазба 
әдебиетінің негізін  қалаушы,үлкен  ойшыл  ағартушы,көркем  сөздің теңдесі 
жоқ   шебері,компазитор.   Абай    Құнанбаев   1845   жылы   қазіргі  Шығыс 
Қазақстан  облысы, Абай   ауданында  дүниеге  келген.Шын  есімі-Ибраһим. 
Әкесі  Құнанбай  тобықты  руының   көсемі,белді   би  әрі   шешен  болған. 
Құнанбай  10  жасар  баласын Семейдегі Ахмет  Ризаның медресесіне  оқуға 
береді.Медреседе  араб,парсы    тілдерін  жақсы   меңгерген.  Сонда   оқып 
жүріп,»Приходская   школада» 3 ай орысша  оқиды. Абай   компазитор  ретінде 
қазақ  музыкасының  алтын  қорына  үлкен  үлес  қосты  Оның  атақты  әндері 
мен   өлеңідері әлем  халықтары   тілдеріне  аударылып кеңінен  таралған. Әр 
түрлі   халықтардың   музыкалық   мәдениетін  жақындастыру   жолында 
Абайдың   сіңірген   еңбегі     зор.  Абай    орыстың   ақын   жазушылары 
А.С.Пушкин,  М.Ю.Лермонтов,М.Е   Салтиков   Шедрин,Л.Толстой   т.б 
шығармаларын   ана   тіліне   аударған.Лермонтовтың   20-дан   астам 
шығармаларын   аударған.Ол  «Қараңғы    түнде   тау   қалқып»,  әнін,  өлеңін 
немістің   ұлы   ақыны  Гёте  жазған,орыс  тіліне  Лермонтов,қазақ  тіліне  Абай 
аударған.
    Абай  қазақтың   ән  өнерін жаңа  көркемдік  бейнелеу   құралдарымен 
байытты.»Сегіз   аяқ»,»Айттым   сәлем   Қаламқас»,»Көзімнің 
қарасы»,»Ғашықтың  тілі  тілсіз  тіл»,»Желсіз  түнде  жарық  ай»,»Құлақтан 
кіріп  бойды  алар» т.б әндері 40 –тан  астам. Аударған  шығармалары:Қараңғы 
түнде  тау  қалқып,»Теректің  сыйы»,»Жартас»,»Жалғыз  жалау», «Тұтқындағы 
батыр ».  Күйлері: Тор жорға, Май  түні,»Абай  желдірмесі» т.б  күйлері  бар. 
«Көзімнің  қарасы»қысқаша  шығу  тарихына   тоқталу.
Абайдың   1891  жылы   жазған   өлеңі.Әрқайыссы  4   тармақ,  22   шумақтан 
тұрады.Ақын  шығармаларының өзекті   тақырыбы   махаббат   мәселесі. Бұл 
өлеңде    махаббат   ерекше    ыстық   сезіммен,  ерекше    шеберлікпен 
өрнектеледі.Бұл  өлеңде   қыз-айтулы  сұлу.Ғашықтық  сезім жүрек  жарасына 
айналып   оңайлықпен жазылар   емес,  қыздың  сұлулығын   бой  тасалап, 
кейіпкерін  алға  ұстап   сөйлейді.   Аса  сабырлылықпен    жігіттің   ойын 
әдептен  озбай  жеткізіп,  оның  тағдыры  не  болады  деп   оқырмандарын ойға 
қалдырады. Мұнда  жастар  махаббатынан  гөрі   сұлулығын   көркін   көп 
мақтаған.
     Негізі   Абай  Құнанбаевтың  әндері-   лирикалық  ән  болып  келеді. Қай   ән 
болмасын  жүрекпен    сезіліп   айтылады.  Қазақ   музыкасында   романсқа 
жатады.    Романс-  белгілі   бір  музыкалық   аспаптың   сүйемелдеуімен жеке 
дауыста  орындалатын  шығарма.  Романс   алғашқыда   Испанияда   пайда 
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болған.Испан  тілінде ән  деген   ұғымды  білдіреді. Бүгінгі   таңда   романс 
лирико-эпикалық,лирико  драмалық   мазмұнға  толы  бір  дауысқа   араналған 
ән   жанры.Романс    көбіне    лирикалық   мәтініне   құрылып    аспаптық 
музыкада  вокалдық   негізде  жазылады. Оның  әннен  айырмашылығы- әуеннің 
сазбен   тығыз    байланыстылығымен   аспаптық   сүйемелдеудің 
маңыздылығында. ХІХ ғасырда   романтизм жетекші   роль  атқарды. Адамның 
ішкі   жан  дүниесінің   сезімталдығын  жан-жақты    көрсету  мен   оны  музыка 
арқылы   бейнелеуді  негізге  алды.

      
   

8. Жеке  жұмыс.
«Көзімнің  қарасы» Баян   аспабында  ойнау 
9.Кері  байланыс. 
«Ашық  микрофон» әдісі
  1. Сабақтан  қандай  әсер  алдыңыз?
  2.Сабақта  өзіңе  не  ұнады?
  3.   Сабақта  қиындық  туғызған  тұсы 
болды  ма?
10. Бағалау
11. Үйге   тапсырма:
1) Абай   өмірі  мен  шығармашылығы;
2) Әннің  нотасына қарап жүргізіп  оқу  немесе  айту;
3)Сөзін  жаттау
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Абай

 Ұлы   ақын
    Сазгер

    Философ

Көркем сөз 
шебері

Ойшыл  ағартушы

Жазба 
әдебиетінің 

негізін қалаушы


