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 БАСТАУЫШ СЫНЫП БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ 
ДҮНИЕТАНЫМЫН ДАМЫТУ

БЕЙСЕМБАЕВА ДАМИРА ТИЛЕБАЛДИЕВНА
Жамбыл облысы. Т.Рысқұлов ауданы. Әбжапар ауылы 

№ 4 шағын орталық орта мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі

    Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Жолдауының негізгі
тірегі - әлемдік стандарттар деңгейінде білім беру болып табылады. Бәсекеге
қабілетті елу елдің қатарына қосылу, тәуелсіз еліміздің  болашағы жастардың
білім алуына ерекше көңіл бөлді.
     ҚР «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық
және жалпы азаматтық құндылықтардың, ғылым мен практика жетістіктерінің
негізінде жеке адамды қалыптастыруға дамытуға және оның кәсіби шеберлігін
шыңдауға бағытталған білім алуға қажетті жағдайлар жасау» деп көрсетілген.
Ғылым  мен  техниканың  жедел  дамыған,  ақпараттық  мәліметтер  ағымы
күшейген заманда ақыл – ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін,
талантын дамыту мектептің басты міндеті  болып табылады. Ол бүгінгі  білім
кеңістігіндегі  ауадай  қажет  жаңару  мұғалімнің  қажымас  ізденпаздығы  мен
шығармашылының  жемісімен  келмек.  Сондықтан  да  әрбір  оқушының
қабілетіне  қарай  білім  беруді,  оны  дербестікке,  ізденпаздыққа,
шығармашылыққа  тәрбиелеуді  жүзеге  асыратын  жаңартылған  педагогикалық
технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет..
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді 
қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, 
жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, оларды жүзеге 
асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды қолдану болып 
табылады.
     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 
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эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп 
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы 
біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, 
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:
 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
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құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту 
қажет.
 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне 
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
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қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс 
оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті
ұйымдастырудың  топтық  формасы  тәжірибесі  өзекті  әрі  болашақта  дамушы
болып  есептеледі.  Олардың  бастамашылдығын,  дербестігін  қолдау,  баланың
мектепке  келуіне  байланысты  бірлесіп,  серіктесіп  жұмыс  істеу,  басқалармен
тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға үйрету
қажет.
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АСАУБАЕВА АЙГУЛЬ ЕСИМКУЛОВНА
 Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Әбжапар ауылы

 № 4 шағын орталықты орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

САБАҚ әдебиеттік 
оқу

Сабақтың тақырыбы 
Ата сөзі – алтын сөз Н. Айтов 

СЫНЫП 3.  Қатысқандар саны Қатыспағандар саны

Сабақ негізделген 
оқу мақсаты

3.3.2.1* шығарма кейіпкеріне хат, ертегі (кейіпкер қосу, 
соңын өзгерту), өлең (төрт жолды), әңгіме (оқығаны, 
көргені бойынша) жазу
3.2.4.1өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің 
жанрлық ерекшеліктерін анықтау
3.2.6.1 – кейіпкердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті 
мен мінез- құлқының өзгеру себептерін мәтіннен 
дәлелдер келтіріп тауып, бағалау

Сабақ мақсаттары 
мен іс-әрекет

Барлық оқушыларшығармадағы әдеби көркемдегіш 
құралдарды (теңеу) тауып, негізгі ойды білдіріп тұрған 
мәтін бөлігін анықтап және мәтінді түсініп оқу
Оқушылардың басым бөлігі теңеу сөздерді табудаөз 
тұжырымдарын ұсына алады
Кейбір оқушылар дәлелдер келтіре отырып, мәтіннің 
мазмұнын айта алады

Бағалау критериі - Мәтінді түсініп оқиды
- Мәтіннен теңеу сөздерді табады
- Теңеу сөздерді түсіндіреді
-Бата мен тілектің айырмашылығын жазады

Алдыңғы оқу Бата сөзімен танысу

Жоспар (төменде жоспарланған жаттығулармен қатар, 
ескертпелерді жазыңыз)

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығулар Ресурстар

 Басталуы

7 минут 

Шаттық шеңбері
« Қос шеңбердегі комплименттер» әдісі
Оқушылар екі шеңберге тұрып( ішкі сыртқы) бөлініп бір 
–біріне жүздерін қаратып тұрады. Ішкі және бет қаратып 
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тұрған оқушылыр кезектесіп бір –біріне комплемент айту 
керек. Содан кейін ішкі шеңбердегілер оңжаққа бір адым 
жасап, алдымен алмасып тұрған басқа оқушылармен 
компелементтерін алмасады.

Ортасы

30 минут

3 минут

10 минут

5 минут

5 минут

5 минут 

Үй тапсырмасы «Нағыз дос» туралы эссе жазу
Қ Б.Бағалау. Бағдаршам» әдісі арқылы бағалау
«Ойқозғау» әдісі
Қандай салт-дәстүрлерді білесің?
Күнде жақсы тілекті қайдан естисің?
Дастарқан басында, жолға шыққанда, үлкендерге көмек 
жасағанда т.б.
Сабақ мақсатышығармадағы әдеби көркемдегіш 
құралдарды (теңеу) тауып, негізгі ойды білдіріп тұрған 
мәтін бөлігін анықтап жәнемәтінді түсініп оқу 

Батаны беретіндер - көпті көрген құрметті ақсақалдар мен
кемеңгерлер, HYPERLINK "httpmelimde.comsheshendik-
oner-hrestomatiya.html"аузы дуалы билер, атақты, сыйлы, 
ісі үлгі болатындай адамдар. Қазақ халқында бата берудің 
орны мен жолы, жөні мен жосығы бар. Батаны халық 
арасында үлкен адам болмаса, көптің 
рұқсатымен, HYPERLINK "httpmelimde.comazastan-hali-
assambleyasi-kafedrasini-afa-oitushi-ff-k.html"жас болса да 
бас боларлық жолы,жөні бар адам береді. Ерлер 
отырғанда әйел бата бермейді Әйелдер арасында сөз 
білетін кішкене ер бала отырса, әуенлі сол бата беруге 
тиісті. Қуаныш пен тойдың ретіне қарай лайықты бата 
беріледі.
Қазақта « Өз ісінің шеберінен бата алса, соған тартып, 
батасын алған жас та шебер болады», - деген сенім бар. 
Автормен танысу айдары. Н. Айтұлы.
Оқылым. 3-тапсырма. Түсініп оқы. «Алтын сөз»
Тж
1 –топ Қандай бата білесіңдер?
2 –топ Бата туралы қандай ма мағлұмат білесіңдер?
3 – топ Батаның қандай түрлері бар?
ҚБ «Қолмен белгі беру» әдісі арқылы 
бағаланады.Басбармақ жоғарыға қарай = Мен 
түсінемін.Басбармақ көлденең = Мен түсінгендеймін. 
Басбармақ төмен қарай = Мен түсінбедім.
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Жұптық жұмыс.
6-тапсырма. Батаны қандай бала алады? Бата алатындай 
үш оқиға ойластыр.
Бағалау критерийі. Кейіпкердің портретін сипаттай алады,
оның іс-әрекеті мен мінез-құлқын бағалау.
БАТА ТІЛЕК
Қай кезде айтылады?

Кімдерге айтылады?

Не үшін айтылады?

Интербелсенді тақта
Кесте
Аяқталуы
5минут Бүгінгі мақсатымызға жеттік пе?
Жетсек, қалай жеттік, не істедік?
Үй тапсырмасы. Өзіңе ұнаған баталарды жаттау
Рефлексия «Бес саусақ» Қосымша ақпарат
Саралау 1-тапсырманы орындау «қарқын тәсілі» арқылы 
cараланады.Кейбір оқушыларға қосымша уақыт беріледі.
2-тапсырманы орындау барысында «диалог және қолдау 
көрсету» тәсілі арқылы сараланады. Кейбір оқушыларға 
жан-жақты әрі нақты көмек көрсетіледі.
3-тапсырманы«Нәтиже арқылы саралау» жүргізіледі. 
Барлық оқушыға бірдей тапсырма берілгенімен, күтілетін 
нәтиже әртүрлі болады. Нәтижелері арқылы жетекші 
сұрақтар қою арқылы қолдау көрсетіледі.
4-тапсырма. саралаудың тапсырма тәсілі бойынша сурет 
салуда көмекті қажет ететін оқушыларға қажеттіліктеріне 
қарай қосымша көмек ұсынылады «Бағдаршам» әдісі
«Басбармақ » әдісі
«Бес саусақ» кері байланыс
Дескриптор
Мәтінді түсініп оқиды.
Мәтіндегі теңеу сөздерді таба алады.
Белгілеп алынған ақпараттар бойынша мәтіннің негізгі 
бөліктерін анықтай алады.
Шығармашылқ жұмыстарын, суреттер арқылы ұсынады.
Пәнаралық байланыс
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Өзін өзі тану, дүнетану
Топқа бөліну кезінде қауіпсіздік ережелері ескеріледі

Рефлексия Сабақ оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз 
жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?

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 
оқушылартуралыменің келесі сабағымды жетілдіруге 
көмектесетін не білдім? 

N00040 02.12.2020 ж

САПАРБАЕВА ГУЛЗИРА БӨЛЕГЕНОВНА
 Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Әбжапар ауылы 

№ 4 шағын орталықты орта мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

                      
Сабақтың тақырыбы: «Абайды оқы, таңырқа!»
Сабақтың мақсаты: Оқушыларды Ұлы ақынның балалық және жастық шағы, 
өскен ортасымен таныстыру. Ақындығы мен композиторлығын таныту.
Абай шығармашылығын сүйіп оқуға, өмірін, қасиеттерін үлгі ете отырып, 
білім-ғылымға құмарлығын арттыру.
Жас ұрпақты Абай шығармашылығын танып өсуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: А. Құнанбаев суреті, «Абай жолы» романы, ақын туралы айтылған
қанатты сөздер, слайд.
Өту барысы:
Кіріспе.
Өлсе өлер табиғат, адам өлмес.
Ол бірақ қайтіп келіп ойнап – күлмес.
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Мені мен, менікінің айырылғанын,
“Өлді” деп ат қойыпты өңкей білмес.
Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған.
Өлді деуге сыя ма, айтыңдаршы.
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған – дегендей бүгін біз артында өлмейтұғын 
сөз қалдырған ұлы ақын атамыз – Абай Құнанбайұлы туралы сөз қозғамақпыз.

Даламызда мұңлы үміт
Тұрған кезде қалтырап
Көкіректерге нұр құйып,
Күн боп тудың жарқырап.

Абай – ақын ер еді,
Абай дана, сері еді,
Абайдың рухын өлтірмей,
Асқақтатқан елі еді
Аспандақан жері еді.

Жұртына өлең қалдырған
Абай неге өледі?
Абай неге сөнеді?!
Ақын дауыл, сел еді,
Сақтайды ұл-қыз дарынды,
Халқының әдет-ғұрпын.
Біздердей ұрпақтарыңды
Жүрсінші қолдап рухың.

Ақын жаны кең еді,
Ойлағаны елі еді.
«Халқым, жұртым» дегенде
Талай шабыт кеп еді,
Дара ақын ер еді,
Жүрген жері төр еді.
Ақындар жырлап айтқандай
«Абай тіл иен көз» еді.
Абай жыры мәңгілік,
Жүрегім оны сезеді.
Жазира, дархан бел еді.
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«Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңі. Оқитын: Назира-9 класс оқушысы

Абай қазақтың ұлы ақыны. Абай – сазгер, филосов, ақын, ойшыл, аудармашы, 
данышпан. Ол ел жұртының болашағын ойлап, халыты тұрмыстан, азаптан 
құтылудың жолын меңзеп, оқу-білімге шақырған. Жаман әдеттен арылып, 
жақсылықты өн бойына жинауға үндеген.

Жүрегімнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла.
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма!

«Сенбе жұртқа, тұрсада қанша мақтап» өлеңі. Оқитын: Назира-9 класс 
оқушысы

Абай болашақ ұрпаққа, яғни сендерге сөзін осылай арнады. Бұл өзі сүрген 
ғасырдан өзіне бейтаныс, басқа, бірақ жақын болашаққа сенімді жол салған 
ақынның сөзі еді. Ол жарқын болашаққа апаратын жолды өз халқына талмастан
көрсетті. Ол жол ғылым, білім, өнер, мәдениет жолы еді. Абайдың «даналығы» 
да осында. Ал «дара» деген себебіміз сол заманда көзі ашық, көкірегі ояу, түрлі 
тілді меңгерген қалың қазақ арасында жалғыз Абайдың өзі болды.

Енді, ақынның өмірі туралы деректер тыңдайық.

Негізгі бөлім. Абай – Ибраһим

Өмірбаян. Оқитын: Қауыпбаева Альбина 6-сынып оқушысы:

Абай 1845 жылы жылан жылында туылып, 1904 жылы 60 жасында Семей 
уезінің Шыңғыс болысында дүниеден қайтқан. Негізгі аты – Ибраһим болса да, 
«Абай» деп жас Ибраһимді анасы Ұлжан еркелетіп атаған. Содан бері бұл 
есіммен Абай тарихқа енді.

Абайдың бар өмірі өзі туып өскен Шыңғыс болысы, қазіргі Абай ауданы, 
бұрынғы Семей облысында өтті.

Абай әке жағынан алғанда Тобықтының белгілі шонжары мен батыр биінен 
тарайды. Оның бабасы Тобықтының биі болған. Абайдың әкесі Құнанбай 
Қарқаралы округінің аға сұлтаны болған. Ал, шешесі Ұлжан Бошан руынан 
тарайды.
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Әкесі – тілге шешен, ақылға бай, қатыгез, ал шешесі керісінше ағайын-туысқа 
қайырымды, мінезі жұмсақ, тілге бай адам болған. Міне, сәби шағынан-ақ Абай
от пен судай екі ұдай, кереғар мінезді адамдар ортасында өмір кешті. Аяулы 
әжесі Зере мен анасы Ұлжанның жас бала қиялы мен санасының, мінез-
құлқының қалыптасуына әсері мол болды. Ол екеуі айтқан ертегі, аңыз-әңгіме, 
күлдіргі, мысқыл, ел басынан өткен тарихи оқиғалар зерделі бала – Абайдың 
санасына біртіндеп сіңе берді. Осылайша, бала Абай өз халқының рухани ой 
қазынасына қанығып өсті.

Абай 10-12 жасында мұсылманша оқып, хат таниды. Ал, 12 жасында Семейдегі 
Ахмет Риза медресесіне оқуға түседі. Медреседе жүргенде 14 жасында 3 ай 
орыстың «приходская школында» орысша сабақ оқыды.

Осы 4 жылдық медреседегі және 3айлық орыс мектептеріндегі оқуы аяқталып, 
15 жасында үлкендерден білімі артып, ел ішіндегі жұртты өзіне қаратып, 
әкесіне көп көмегін тигізеді. Ел-жұрт оны би етіп сайлайды.

20 жасында ол от тілді шешен, халық өмірі мен әдетін, билік туралы істі көп 
білген көсем болған. Мақал, ертегі, нақыл сөздерді тез меңгерген. Жаңа 
заманның ретімен Абай білімге ден қойып, араб, парсы, түркі тілдерін үйренді.

Абай 14 жасынан өлең шығарған. Ол жастар арасында кең таралғанымен, оған 
онша мән бермейді. Абайдың өнерге бет бұруына себепкер орыс достары Грось 
пен Михаэлис болды.

Абай орыстың ақын-жазушылары – Пушкиннің, Лермонтов, Крылов, Толстой, 
Тургеневтің еңбектерін оқыған. Олардың шығармаларын оқи отырып, оөық 
ойлы Абай орыс мәдениетін, өнерін, білімін үлгі еткен. Бұл да Абайдың 
даналығы.

Абай кестелі сұлу сөздің иесі, көркем әдебиеттің темірқазығы, өшпейтін жарық 
жұлдызы. Абай шығармаларын қазақ балалары кімнің алдында болса да, ұялмай
мақтанышпен айта алады.

Абай – ақын

- Ұлы ақынның туған жері – табиғаты тамаша Семей жері, Шыңғыс тауының 
етегі. Осы туған жердің табиғаты, туған отбасы, заманы – барлығы Абайдың 
сезіміне, жүрегіне әсер етіп, оның ақындығына ықпал етті. Енді өзіміз білетін 
Абай атамыздың өлеңдеріне кезек берелік.
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«Біреуден біреу артылса» Оқитын: Гүлшашу 11-сынып оқушысы

Табиғат лирикасындағы өлеңдеріне кезек берейік.

«Күз» Оқитын: Жанерке, 6-сынып оқушысы

Абайдың арнау өлеңдерінің біріне кезек берейік.

«Әбдірахман өліміне» Оқитын: Назира 9-сынып оқушысы

«Ғылым таппай мақтанба»

Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба,
Құмарланып шаттанба,
Ойнап босқа күлуге.
Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол.
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда
Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек бекер мал шашпақ-
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой-
Бес асыл іс, көнсеңіз.
Болмасаң да, ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз.
Ондай болмақ қайда деп,
Айтпа ғылым сүйсеңіз.
Сізге ғылым кім берер,
Жанбай жатып сөнсеңіз?
Дүние де – өзі, мал да – өзі
Ғылымға көңіл берсеңіз. 

Мұғалім:

- Көріп отырғандай ақын өз өлеңдерінде қараңғылық, надандық, 
кертартпалықпен күрескен, халық қамын ойлаған, жастарды білімге, еңбекке, 
өнерге шақырған.
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Абай – сазгер
- Абай қазақтың ән-күйін сүйіп тыңдаған. Жаяу Мұса, Біржан сал, Ақан сері, 
Тәттімбет сияқты халық сазгерлерін ерекше бағалаған. Өзі де бірнеше ән 
шығарған.

• Тәңір қосқан жар едің сен
• Сегіз аяқ
• Көзімнің қарасы
• Қор болды жаным
• Бойы бұлғаң
• Айттым сәлем, Қаламқас
• Біреуден біреу артылса
• Көңіл құсы құйқылжытар шартарапқа
• Сен мені не етесің?
• Ата-анама көз қуаныш
• Сүйсіне алмадым сүймедім
• Желсіз түнде жарық ай
Ән «Желсіз түнде жарық ай»

Абай – ойшыл.
-  Абай-ойшыл дегенде біздің есімізге оның қара сөздері түседі.
Қара сөздері терең ой мен күрделі пікірге құрылған.
Жақсы мен жаман туралы баяндайды, халқын алға ұмтылуға шақырады. 
Абайдың 46 қара сөзі бар. Олай болса, сол қара сөздерінен үзінді тыңдайық.

7-қарасөзін үнтаспадан тыңдау
24-қарасөзін оқу. Оқитын: 

Абай – аудармашы
- Абай орыс ақыны А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» романынан үзінділер, 
М.Ю.Лермонтовтың, И.Гетенің шығармаларын сүйіп оқып, аударған. Біз оқыған
«Шегіртке мен құмырсқа» мысалын да И.А.Крыловтан аударған Абай атамыз 
екен.
- Көрініс: «Онегиннің хаты. Татьянаның хаты»

Қорытынды.
Абай – дара, Абай – кемел, озат та,
Жол салады әр өлеңі ғажапқа!
Бар жазғаны даналық боп саналған,
Жалғыздардың жалғызы ол – қазақта.
Мыңмен жалғыз алысқан,
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Арыстандай ер еді.
Әр ақынды кезеді
Абайдың өлең-өзені. 

Ш.Құдайбердіұлының арнау өлеңіне кезек берейік.
Ары таза, иманы мол данышпан,
Заман үнін сезе білген алыстан.
Өлеңімен оятып әр сананы,
Өмір бойы надандықпен алысқан. 

Дана Абайға тең келмес ешбір ақын,
Танытты ол адамзаттың асыл затын.
Қырық бес қара сөзді жазып кетті,
Шырақ қып ұстап жүрміз атап атын.

Аты өшпейді Абайдың мұным анық.
Ар-ожданын намысқа жанып алып,
«Қалың елім - қазағым» деп жырлады,
Зередей әжесінен тәлім алып.

Ән. «Көзімнің қарасы»
Әр сөзінде астарлы ой тұрады.
Оқысаң, ашылады ой тұманы.
Сүрініп, жығылмауға Абайды оқы,
Абай сөзі – қазақтың бойтұмары

Қазақтың асқан кемелі
Жұрттың қамын жеп еді,
Ақынның рухы өлмейді,
Абай – ұлы себебі!
- Кешегі ауыр да күңгірт заманда жалын боп жанып өткен Абайдың осы мұрасы
туған халқы үшін ешқашан да сарқылмайды. Абай туған елін қаншама сүйсе, 
елі үшін күңіреніп, тебіренсе бүгінгі ұрпақ оны сонша құрметпен сүйіп отыр. 
Абайдың көзі тірісінде жетпеген арманына біздің заманымызда жетіп отыр. 
Өйткені, бүгінгі ұрпақ көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге құмар. Абай 
атамыздың «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол» деген өсиетін 
көкіректе нық сақтайық.
- Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет! Сау болыңыздар.
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N00025  02.12.2020 ж

КУРАМЫСОВА ЭЛЬМИРА ШИЛИБАЕВНА
Жамбыл облысы. Шу қаласы. 

Төле би атындағы орта мектебі. 
Бастауыш сынып мұғалімі

 
Сабақтың тақырыбы:   Өтірік өлең
Сабақтың  мақсаты:  Өтірік өлеңнің мазмұнын түсіну, шығармашылық 
жұмыстар арқылы оқушының ой- қиялын дамыту.   Өлеңді ажырата білуге, 
сурет бойынша өтірік өлең құрай білуге үйрету
Міндеттері:
Өтірік өлеңнің не екенін ұғындыру
Өтірік өлеңді ажырата білу
Оқушыны өз бетімен өтірік өлең құрай білуі
Оқыту нәтижелері:
Өтірік өлеңнің не екенін ұғынды
Өтірік өлеңді ажырата біледі
Өз бетімен өтірік өлең құрай біледі
Сабақтан  ой түйіп, қорытынды жасау.
Әдіс-тәсілдер:  Сұрақ –жауап, ішінара ізденіс, талдау, салыстыру, анықтау. 
сұрақ-жауап, топтық жұмыстар
Сабақтың көрнекілігі:     Интерактивті тақта, бағалау парағы
Күтілетін нәтиже: 
Шығармашылықпен     жұмыс   жасайды;
Ой қорытады;
Пікірлерін айтады;
Ұжымдасып еңбек етуді үйренеді.
Тапсырмалар:
 1-тапсырма:   «Сиқырлы қорапша»
       2 –тапсырма:  «Сөздік жұмысы»
       3-тапсырма: Оқулықтағы  суретпен  жұмыс   /ауызша  жұмыс/ 
       Суретке қарап бала  әрекетіне берілген тапсырмалар.
       4-тапсырма. «Кім жылдам?»  
Берілген суреттер бойынша өтірік өлің құрастыру, бірінші болып оқып 
беру

Сабақтың барысы: 
I .Ұйымдастыру
Сәлемдесу;
Оқушылырды  түгелдеу
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Психологиялық дайындық.: Гүлдердің   суретімен  оқушыларды   3 топқа 
бөліп аламын.
/Гүлдердің суретімен   оқушылар 3  топқа бөлінеді/ 1,2,3 –топ 
I I . Үй  тапсырмасы: / Үш сом, Қожанасырдың  көшуі,  Қожанасырдың  
аттан түсуі/  аңыздарын  оқып  келу, мазмұнын 3 оқушыға  айтқызу/
 Аңызға  сурет  салып келу    /кім қандай сурет  салып келді? Тексеру/ 
 Алдар кім?   Қожанасыр кім? «Сұрақ-жауап» әдісі

I II . Жаңа сабақты меңгерту
Өтірік өлең туралы мағұлмат беремін.
Өтірік өлең ауызша тараған қазақ  халқының асыл мұраларының бірі.
«Кім қалай ойлайды?»
/Тақтаға   жаңылтпаш  жазылған  плакатты  ілемін, бірлесе  оқимыз/
Ши  тоқыдым шиеден,
Теңіз  кештім түйемен.
Күйме жасап шиеден,
Үй  тұрғыздым түймеден.  /Енді  осы распа, шындыққа  жанаса ма, дұрыс 
па? Оқушылырға  ойларын  айтқызу/ 

Оқулықпен жұмыс
Өтірік өлеңді тізбектеп оқыту, мазмұнын қара сөзбен жеткізу.
                       «Лездеме»  әдісі 
1. Бірінші оқушы қандай өтірік өлең айтты?
2. Екінші оқушы  қандай өтірік өлең айтты?

1-тапсырма. « Сиқырлы қорапша» әдісі
Балалардың алдына шындық пен өтірік қиық сөйлем жазылған қорапша 
тастаймын.
Мен атқа міндім. Аян шегірткемен серуендеді. Астанаға инелікпен ұшып 
бардым. Әкем машина алды.
/ Оқушылар қораптағы  қиық сөйлемдерді оқып оның өтірік немесе шындық
екенін ажыратып ,өтірік сөйлемдерді теріп берілген қағазға жапсыру/
ҚБ:
Жақсы орындаған топты қол шапалақтау арқылы мадақтау.

2-тапсырма: Оқулықтағы  суретпен  жұмыс   /Ауызша  жұмыс/ 
Суретке қарап бала  әрекетіне берілген тапсырмалар.
1-топ:  Суреттен нелерді  көріп  тұрсындар әңгімелеңдер
2-топ : Суретке қандай  ат қояр едіңдер?
3-топ :  Суретке қарап өтірік  өлең  құрастыр
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/Әр топта берілген тапсырмаларды орындатып,   оны  ауызша  айтқызу ,  
қорғату/
ҚБ:
(жұлдызшалар үлестіру арқылы)
Сергіту сәті:    / Күн шуақ биін билету/
Дәптермен  жұмыс 
3-тапсырма : Сөздік жұмысы
Өтірік өлеңді тақтаға жазып қойып , сөздік жұмысын жасау. Кейбір сөздерді 
сары түспен бояп сол сөздердің беретін  мағынасын  табу
Сөздік: Айла- қулық жасау,  Бетеге – шөп ,   пайда қылу- керегіне жарату,   
қап - қалта
/ Жұптық жұмыс. Балалар таратып бергем өлеңді  астын сызып бояп  
жазып табады/
ҚБ:
Тез орындаған жұпты қол шапалақтау арқылы мадақтау.
Қорытынды:   « Топтық  жұмыс»
Үйге тапсырма: 
35-36 бет,   Өтірік өлеңді жаттау, өз ойларыңнан өтірік өлең шығарып келу.
Мұғалімнің  сөзі: 
1. Балалар  бүгінгі сабақтан кім, не үйренді?
2.  Кімге  не ұнады? 
3. Кімге  не түсінікті немесе түсініксіз  болды?
Рефлексия

Алма  смайликтерге оқушылар өз ойларын жазып шығып,  
«Жеміс  талына  барып  жабыстырады

Бағалау критерийі:
«5» деген баға: 1-4 тапсырмалар толық   қамтылса
«4» деген баға: 1-3 тапсырмалар толық   қамтылса
«3» деген баға : 1-2 тапсырмалар толық   қамтылса
/Бүгінгі  сабақтағы  бағаларымен  таныстыру, қоштасу/
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 N00024 02.12.2020 ж

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

АТАШЕВА БАЛНҰР БЕЙБІТБЕКҚЫЗЫ
Алматы облысы. Талдықорған қаласы 

№ 4 ясли-бақшасы КМҚК. Тәрбиеші
                                       

 Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – 
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы 
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
    Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
     Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
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жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
     Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл 
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа 
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
     Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.
    Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
     Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
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біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
    Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта 
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - 
жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту 
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
    Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: 
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. 
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан
әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария» 
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
       Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік 
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - 
мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
    Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
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тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
    Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы
жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған
міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 
айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 
қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 
дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. 
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МАЗМҰНЫ

• БЕЙСЕМБАЕВА ДАМИРА ТИЛЕБАЛДИЕВНА
• АСАУБАЕВА АЙГУЛЬ ЕСИМКУЛОВНА
• САПАРБАЕВА ГУЛЗИРА БӨЛЕГЕНОВНА
• КУРАМЫСОВА ЭЛЬМИРА ШИЛИБАЕВНА
• АТАШЕВА БАЛНҰР БЕЙБІТБЕКҚЫЗЫ

22


	N00042 02.12.2020
	БАСТАУЫШ СЫНЫП БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ
	ДҮНИЕТАНЫМЫН ДАМЫТУ
	БЕЙСЕМБАЕВА ДАМИРА ТИЛЕБАЛДИЕВНА
	Жамбыл облысы. Т.Рысқұлов ауданы. Әбжапар ауылы
	№ 4 шағын орталық орта мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі
	ҚР «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтардың, ғылым мен практика жетістіктерінің негізінде жеке адамды қалыптастыруға дамытуға және оның кәсіби шеберлігін шыңдауға бағытталған білім алуға қажетті жағдайлар жасау» деп көрсетілген. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағымы күшейген заманда ақыл – ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту мектептің басты міндеті болып табылады. Ол бүгінгі білім кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару мұғалімнің қажымас ізденпаздығы мен шығармашылының жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет..
	Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға үйрету қажет.
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	АСАУБАЕВА АЙГУЛЬ ЕСИМКУЛОВНА
	Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Әбжапар ауылы
	№ 4 шағын орталықты орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
	САБАҚ әдебиеттік оқу
	Сабақтың тақырыбы
	Ата сөзі – алтын сөз Н. Айтов
	СЫНЫП 3.
	Қатысқандар саны
	Қатыспағандар саны
	Сабақ негізделген оқу мақсаты
	3.3.2.1* шығарма кейіпкеріне хат, ертегі (кейіпкер қосу, соңын өзгерту), өлең (төрт жолды), әңгіме (оқығаны, көргені бойынша) жазу 3.2.4.1өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау 3.2.6.1 – кейіпкердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті мен мінез- құлқының өзгеру себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп тауып, бағалау
	Сабақ мақсаттары мен іс-әрекет
	Барлық оқушыларшығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу) тауып, негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін анықтап және мәтінді түсініп оқу
	Оқушылардың басым бөлігі теңеу сөздерді табудаөз тұжырымдарын ұсына алады Кейбір оқушылар дәлелдер келтіре отырып, мәтіннің мазмұнын айта алады
	Бағалау критериі
	- Мәтінді түсініп оқиды - Мәтіннен теңеу сөздерді табады - Теңеу сөздерді түсіндіреді -Бата мен тілектің айырмашылығын жазады
	Алдыңғы оқу
	Бата сөзімен танысу
	Жоспар
	(төменде жоспарланған жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз)
	Жоспарланған уақыт
	Жоспарланған жаттығулар
	Ресурстар
	Басталуы
	7 минут
	Шаттық шеңбері
	« Қос шеңбердегі комплименттер» әдісі
	Оқушылар екі шеңберге тұрып( ішкі сыртқы) бөлініп бір –біріне жүздерін қаратып тұрады. Ішкі және бет қаратып тұрған оқушылыр кезектесіп бір –біріне комплемент айту керек. Содан кейін ішкі шеңбердегілер оңжаққа бір адым жасап, алдымен алмасып тұрған басқа оқушылармен компелементтерін алмасады.
	Ортасы
	30 минут
	3 минут
	10 минут
	5 минут
	5 минут
	5 минут
	Үй тапсырмасы «Нағыз дос» туралы эссе жазу Қ Б.Бағалау. Бағдаршам» әдісі арқылы бағалау «Ойқозғау» әдісі Қандай салт-дәстүрлерді білесің? Күнде жақсы тілекті қайдан естисің? Дастарқан басында, жолға шыққанда, үлкендерге көмек жасағанда т.б. Сабақ мақсатышығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу) тауып, негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін анықтап жәнемәтінді түсініп оқу
	Батаны беретіндер - көпті көрген құрметті ақсақалдар мен кемеңгерлер, HYPERLINK "httpmelimde.comsheshendik-oner-hrestomatiya.html"аузы дуалы билер, атақты, сыйлы, ісі үлгі болатындай адамдар. Қазақ халқында бата берудің орны мен жолы, жөні мен жосығы бар. Батаны халық арасында үлкен адам болмаса, көптің рұқсатымен, HYPERLINK "httpmelimde.comazastan-hali-assambleyasi-kafedrasini-afa-oitushi-ff-k.html"жас болса да бас боларлық жолы,жөні бар адам береді. Ерлер отырғанда әйел бата бермейді Әйелдер арасында сөз білетін кішкене ер бала отырса, әуенлі сол бата беруге тиісті. Қуаныш пен тойдың ретіне қарай лайықты бата беріледі. Қазақта « Өз ісінің шеберінен бата алса, соған тартып, батасын алған жас та шебер болады», - деген сенім бар.  Автормен танысу айдары. Н. Айтұлы. Оқылым. 3-тапсырма. Түсініп оқы. «Алтын сөз» Тж 1 –топ Қандай бата білесіңдер? 2 –топ Бата туралы қандай ма мағлұмат білесіңдер? 3 – топ Батаның қандай түрлері бар? ҚБ «Қолмен белгі беру» әдісі арқылы бағаланады.Басбармақ жоғарыға қарай = Мен түсінемін.Басбармақ көлденең = Мен түсінгендеймін. Басбармақ төмен қарай = Мен түсінбедім. Жұптық жұмыс. 6-тапсырма. Батаны қандай бала алады? Бата алатындай үш оқиға ойластыр. Бағалау критерийі. Кейіпкердің портретін сипаттай алады, оның іс-әрекеті мен мінез-құлқын бағалау. БАТА ТІЛЕК Қай кезде айтылады? Кімдерге айтылады? Не үшін айтылады? Интербелсенді тақта Кесте Аяқталуы 5минут Бүгінгі мақсатымызға жеттік пе? Жетсек, қалай жеттік, не істедік? Үй тапсырмасы. Өзіңе ұнаған баталарды жаттау Рефлексия «Бес саусақ» Қосымша ақпарат Саралау 1-тапсырманы орындау «қарқын тәсілі» арқылы cараланады.Кейбір оқушыларға қосымша уақыт беріледі. 2-тапсырманы орындау барысында «диалог және қолдау көрсету» тәсілі арқылы сараланады. Кейбір оқушыларға жан-жақты әрі нақты көмек көрсетіледі. 3-тапсырманы«Нәтиже арқылы саралау» жүргізіледі. Барлық оқушыға бірдей тапсырма берілгенімен, күтілетін нәтиже әртүрлі болады. Нәтижелері арқылы жетекші сұрақтар қою арқылы қолдау көрсетіледі. 4-тапсырма. саралаудың тапсырма тәсілі бойынша сурет салуда көмекті қажет ететін оқушыларға қажеттіліктеріне қарай қосымша көмек ұсынылады «Бағдаршам» әдісі «Басбармақ » әдісі «Бес саусақ» кері байланыс Дескриптор Мәтінді түсініп оқиды. Мәтіндегі теңеу сөздерді таба алады. Белгілеп алынған ақпараттар бойынша мәтіннің негізгі бөліктерін анықтай алады. Шығармашылқ жұмыстарын, суреттер арқылы ұсынады. Пәнаралық байланыс Өзін өзі тану, дүнетану Топқа бөліну кезінде қауіпсіздік ережелері ескеріледі
	Рефлексия
	Сабақ оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Сыныптағы ахуал қандай болды? Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма? Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
	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 оқушылартуралыменің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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	САПАРБАЕВА ГУЛЗИРА БӨЛЕГЕНОВНА
	Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Әбжапар ауылы
	№ 4 шағын орталықты орта мектебінің
	қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
	
	Сабақтың тақырыбы: «Абайды оқы, таңырқа!» Сабақтың мақсаты: Оқушыларды Ұлы ақынның балалық және жастық шағы, өскен ортасымен таныстыру. Ақындығы мен композиторлығын таныту. Абай шығармашылығын сүйіп оқуға, өмірін, қасиеттерін үлгі ете отырып, білім-ғылымға құмарлығын арттыру. Жас ұрпақты Абай шығармашылығын танып өсуге тәрбиелеу. Көрнекілігі: А. Құнанбаев суреті, «Абай жолы» романы, ақын туралы айтылған қанатты сөздер, слайд. Өту барысы: Кіріспе. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтіп келіп ойнап – күлмес. Мені мен, менікінің айырылғанын, “Өлді” деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, Бой алдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сыя ма, айтыңдаршы. Өлмейтұғын артына сөз қалдырған – дегендей бүгін біз артында өлмейтұғын сөз қалдырған ұлы ақын атамыз – Абай Құнанбайұлы туралы сөз қозғамақпыз. Даламызда мұңлы үміт Тұрған кезде қалтырап Көкіректерге нұр құйып, Күн боп тудың жарқырап. Абай – ақын ер еді, Абай дана, сері еді, Абайдың рухын өлтірмей, Асқақтатқан елі еді Аспандақан жері еді. Жұртына өлең қалдырған Абай неге өледі? Абай неге сөнеді?! Ақын дауыл, сел еді, Сақтайды ұл-қыз дарынды, Халқының әдет-ғұрпын. Біздердей ұрпақтарыңды Жүрсінші қолдап рухың. Ақын жаны кең еді, Ойлағаны елі еді. «Халқым, жұртым» дегенде Талай шабыт кеп еді, Дара ақын ер еді, Жүрген жері төр еді. Ақындар жырлап айтқандай «Абай тіл иен көз» еді. Абай жыры мәңгілік, Жүрегім оны сезеді. Жазира, дархан бел еді.
	«Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңі. Оқитын: Назира-9 класс оқушысы Абай қазақтың ұлы ақыны. Абай – сазгер, филосов, ақын, ойшыл, аудармашы, данышпан. Ол ел жұртының болашағын ойлап, халыты тұрмыстан, азаптан құтылудың жолын меңзеп, оқу-білімге шақырған. Жаман әдеттен арылып, жақсылықты өн бойына жинауға үндеген. Жүрегімнің түбіне терең бойла, Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма! «Сенбе жұртқа, тұрсада қанша мақтап» өлеңі. Оқитын: Назира-9 класс оқушысы Абай болашақ ұрпаққа, яғни сендерге сөзін осылай арнады. Бұл өзі сүрген ғасырдан өзіне бейтаныс, басқа, бірақ жақын болашаққа сенімді жол салған ақынның сөзі еді. Ол жарқын болашаққа апаратын жолды өз халқына талмастан көрсетті. Ол жол ғылым, білім, өнер, мәдениет жолы еді. Абайдың «даналығы» да осында. Ал «дара» деген себебіміз сол заманда көзі ашық, көкірегі ояу, түрлі тілді меңгерген қалың қазақ арасында жалғыз Абайдың өзі болды. Енді, ақынның өмірі туралы деректер тыңдайық. Негізгі бөлім. Абай – Ибраһим Өмірбаян. Оқитын: Қауыпбаева Альбина 6-сынып оқушысы: Абай 1845 жылы жылан жылында туылып, 1904 жылы 60 жасында Семей уезінің Шыңғыс болысында дүниеден қайтқан. Негізгі аты – Ибраһим болса да, «Абай» деп жас Ибраһимді анасы Ұлжан еркелетіп атаған. Содан бері бұл есіммен Абай тарихқа енді. Абайдың бар өмірі өзі туып өскен Шыңғыс болысы, қазіргі Абай ауданы, бұрынғы Семей облысында өтті. Абай әке жағынан алғанда Тобықтының белгілі шонжары мен батыр биінен тарайды. Оның бабасы Тобықтының биі болған. Абайдың әкесі Құнанбай Қарқаралы округінің аға сұлтаны болған. Ал, шешесі Ұлжан Бошан руынан тарайды. Әкесі – тілге шешен, ақылға бай, қатыгез, ал шешесі керісінше ағайын-туысқа қайырымды, мінезі жұмсақ, тілге бай адам болған. Міне, сәби шағынан-ақ Абай от пен судай екі ұдай, кереғар мінезді адамдар ортасында өмір кешті. Аяулы әжесі Зере мен анасы Ұлжанның жас бала қиялы мен санасының, мінез-құлқының қалыптасуына әсері мол болды. Ол екеуі айтқан ертегі, аңыз-әңгіме, күлдіргі, мысқыл, ел басынан өткен тарихи оқиғалар зерделі бала – Абайдың санасына біртіндеп сіңе берді. Осылайша, бала Абай өз халқының рухани ой қазынасына қанығып өсті. Абай 10-12 жасында мұсылманша оқып, хат таниды. Ал, 12 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқуға түседі. Медреседе жүргенде 14 жасында 3 ай орыстың «приходская школында» орысша сабақ оқыды. Осы 4 жылдық медреседегі және 3айлық орыс мектептеріндегі оқуы аяқталып, 15 жасында үлкендерден білімі артып, ел ішіндегі жұртты өзіне қаратып, әкесіне көп көмегін тигізеді. Ел-жұрт оны би етіп сайлайды. 20 жасында ол от тілді шешен, халық өмірі мен әдетін, билік туралы істі көп білген көсем болған. Мақал, ертегі, нақыл сөздерді тез меңгерген. Жаңа заманның ретімен Абай білімге ден қойып, араб, парсы, түркі тілдерін үйренді. Абай 14 жасынан өлең шығарған. Ол жастар арасында кең таралғанымен, оған онша мән бермейді. Абайдың өнерге бет бұруына себепкер орыс достары Грось пен Михаэлис болды. Абай орыстың ақын-жазушылары – Пушкиннің, Лермонтов, Крылов, Толстой, Тургеневтің еңбектерін оқыған. Олардың шығармаларын оқи отырып, оөық ойлы Абай орыс мәдениетін, өнерін, білімін үлгі еткен. Бұл да Абайдың даналығы. Абай кестелі сұлу сөздің иесі, көркем әдебиеттің темірқазығы, өшпейтін жарық жұлдызы. Абай шығармаларын қазақ балалары кімнің алдында болса да, ұялмай мақтанышпен айта алады. Абай – ақын - Ұлы ақынның туған жері – табиғаты тамаша Семей жері, Шыңғыс тауының етегі. Осы туған жердің табиғаты, туған отбасы, заманы – барлығы Абайдың сезіміне, жүрегіне әсер етіп, оның ақындығына ықпал етті. Енді өзіміз білетін Абай атамыздың өлеңдеріне кезек берелік. «Біреуден біреу артылса» Оқитын: Гүлшашу 11-сынып оқушысы Табиғат лирикасындағы өлеңдеріне кезек берейік. «Күз» Оқитын: Жанерке, 6-сынып оқушысы Абайдың арнау өлеңдерінің біріне кезек берейік. «Әбдірахман өліміне» Оқитын: Назира 9-сынып оқушысы «Ғылым таппай мақтанба» Ғылым таппай мақтанба, Орын таппай баптанба, Құмарланып шаттанба, Ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, Бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз. Тілеуің, өмірің алдыңда Оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, Еріншек бекер мал шашпақ- Бес дұшпаның, білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, Қанағат, рақым ойлап қой- Бес асыл іс, көнсеңіз. Болмасаң да, ұқсап бақ, Бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, Айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, Жанбай жатып сөнсеңіз? Дүние де – өзі, мал да – өзі Ғылымға көңіл берсеңіз.  Мұғалім: - Көріп отырғандай ақын өз өлеңдерінде қараңғылық, надандық, кертартпалықпен күрескен, халық қамын ойлаған, жастарды білімге, еңбекке, өнерге шақырған. Абай – сазгер - Абай қазақтың ән-күйін сүйіп тыңдаған. Жаяу Мұса, Біржан сал, Ақан сері, Тәттімбет сияқты халық сазгерлерін ерекше бағалаған. Өзі де бірнеше ән шығарған. • Тәңір қосқан жар едің сен • Сегіз аяқ • Көзімнің қарасы • Қор болды жаным • Бойы бұлғаң • Айттым сәлем, Қаламқас • Біреуден біреу артылса • Көңіл құсы құйқылжытар шартарапқа • Сен мені не етесің? • Ата-анама көз қуаныш • Сүйсіне алмадым сүймедім • Желсіз түнде жарық ай Ән «Желсіз түнде жарық ай» Абай – ойшыл. -  Абай-ойшыл дегенде біздің есімізге оның қара сөздері түседі. Қара сөздері терең ой мен күрделі пікірге құрылған. Жақсы мен жаман туралы баяндайды, халқын алға ұмтылуға шақырады. Абайдың 46 қара сөзі бар. Олай болса, сол қара сөздерінен үзінді тыңдайық. 7-қарасөзін үнтаспадан тыңдау 24-қарасөзін оқу. Оқитын:
	Абай – аудармашы - Абай орыс ақыны А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» романынан үзінділер, М.Ю.Лермонтовтың, И.Гетенің шығармаларын сүйіп оқып, аударған. Біз оқыған «Шегіртке мен құмырсқа» мысалын да И.А.Крыловтан аударған Абай атамыз екен. - Көрініс: «Онегиннің хаты. Татьянаның хаты»
	Қорытынды. Абай – дара, Абай – кемел, озат та, Жол салады әр өлеңі ғажапқа! Бар жазғаны даналық боп саналған, Жалғыздардың жалғызы ол – қазақта. Мыңмен жалғыз алысқан, Арыстандай ер еді. Әр ақынды кезеді Абайдың өлең-өзені.  Ш.Құдайбердіұлының арнау өлеңіне кезек берейік. Ары таза, иманы мол данышпан, Заман үнін сезе білген алыстан. Өлеңімен оятып әр сананы, Өмір бойы надандықпен алысқан.  Дана Абайға тең келмес ешбір ақын, Танытты ол адамзаттың асыл затын. Қырық бес қара сөзді жазып кетті, Шырақ қып ұстап жүрміз атап атын. Аты өшпейді Абайдың мұным анық. Ар-ожданын намысқа жанып алып, «Қалың елім - қазағым» деп жырлады, Зередей әжесінен тәлім алып. Ән. «Көзімнің қарасы» Әр сөзінде астарлы ой тұрады. Оқысаң, ашылады ой тұманы. Сүрініп, жығылмауға Абайды оқы, Абай сөзі – қазақтың бойтұмары Қазақтың асқан кемелі Жұрттың қамын жеп еді, Ақынның рухы өлмейді, Абай – ұлы себебі! - Кешегі ауыр да күңгірт заманда жалын боп жанып өткен Абайдың осы мұрасы туған халқы үшін ешқашан да сарқылмайды. Абай туған елін қаншама сүйсе, елі үшін күңіреніп, тебіренсе бүгінгі ұрпақ оны сонша құрметпен сүйіп отыр. Абайдың көзі тірісінде жетпеген арманына біздің заманымызда жетіп отыр. Өйткені, бүгінгі ұрпақ көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге құмар. Абай атамыздың «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол» деген өсиетін көкіректе нық сақтайық.
	- Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет! Сау болыңыздар.
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