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Тақырыбы: «ТӘРБИЕШІ  БОЛУ- БІР БАҚЫТ»

МҰҚАБЫЛОВА ЖАЗИРА ЖЕКСЕНБАЙ ҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы «Балдырған» бөбекжай бақшасы тәрбиеші

Мен үшін де осынау өмірімдегі  ең қастерлі  әрі  қасиетті  мамандық ол – 
тәрбиешілік.  «Жол  таңдауда  жалтаңдауға  болмайды»  дегендей,  әу  баста 
ұлтымыздың,  тәуелсіз  еліміздің  ертеңі  боларлық  бүлдіршіндерді  тәрбиелеу 
жолын таңдағаныма еш өкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен жауаптылығы 
қырық  атанға  жүк  боларлық  осы  кәсіпті  таңдау  арқылы  қоғамдық  дамуға 
өлшеусіз үлес қосып келе жатқанымды мақтан етемін. 

Адам  баласының өмірінде  болуға  тиіс  бақыттың  бірі  не  десек,  ол  –  өз 
қалауыңмен  таңдаған  кәсіп-мамандығыңа  деген  салиқалы  ынтызарлық  әрі 
ыстық ықылас дер едім.  Өз еңбегіне  жан-тәнімен берілген жан ғана өмірдің 
мән-мағынасын, қоғамдық ортадағы жауапкершілікті, тұтастай ұлттың ертеңіне 
қоса алар өзіндік үлесін тереңнен салмақтай алса керек. 

Бір сөзбен айтқанда, өмірдің мәні адал әрі мағыналы, жемісті әрі нәтижелі 
еңбекте жатқандығын түбегейлі түйсіне алған әр адам биікке бастар жолдың 
қадірін  салмақтай  біледі.  Қалаған  ісіңе  ғашықтық  пейілмен  қарай  білсең, 
өмірден  өз  орныңды  тапқандығың!  Мұндай  философиялық  қағида  бағзыдан 
қалыптасқан жоғары адагершіліктік ұғымдармен астасып жатыр. 

«Кәсібің – нәсібің» дейді  қазақ даналығы. Шын жүрекпен қалаған кәсіп 
арқылы ғана және жемісті еңбек арқылы өмірлік несібеңді, абырой-беделіңді, 
қоғам алдыңдағы құрметіңді еселей аласың. Ал, тәрбиеші болу – айтуға ғана 
оңай шаруа болғанымен, бұл мамандықтың қоғам үшін қаншалықты маңызы 
барлығын сол кәсіпті таңдағандар, осы жолда еңбек етіп жүрген жандар жақсы 
түсінеді.

Көрнекті  тұлға  Ахмет  Байтұрсынұлы:  «Балам  дейтін  ел  болмаса,  елім 
дейтін бала қайдан болсын» деген екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде 
болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұл жолда 
үлкен ізденіс, парасат қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен, ертеңгі 
азаматты  қалыптастыру  жауапкершілігімен  ұштасып  жатады.  Тәуелсіз  елдің 
жас ұрпағын лайықты түрде тәрбиелеу – біздерге артылған аса жоғары міндет. 
Осы міндетті орындау үшін әрбір тәрбиеші жанын салады. Ендеше, олардың 
әрқайсысының еңбегі қашанда құрметке лайық деп білемін.

ТӘРБИЕШІ! Бұл әрдайым үлкен әріптермен жазылуға тиіс мазмұнды сөз 
деп танимын. Өйткені, біз елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеудеміз. Өйткені, 
біз жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін сіңірудеміз. 
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Тіл  арқылы  бала  бойына  ұлттық  құндылықтарды,  дәстүр  мен  салтты, 
ұлтымызға тән ізгіліктерді, жалпы адамзатқа ортақ өркениеттік ұстанымдарды 
жұғысты етудеміз.

«Ұстаздық  еткен  жалықпас,  үйретуден  балаға»  деп  ұлы  Абай  атамыз 
айтқандай, менің де осынау қастерлі мамандықтың иесі атанғаныма он үш жыл 
болған екен. Қиындығы мен қызығы, ауартпалығы мен жауапкершілігі  қатар 
жүретін осы еңбектің жолындағы педагогикалық ұстанымым - үнемі жаңалыққа 
ұмтылып,  алдыңғы қатардан  көріну  және  әр  тәрбиленушімніңбойынан жылт 
еткен  жақсылықты,  талап  пен  талантты  тауып,  бұлақтың  көзін  ашу,  биікке 
жетелеу, сондай ізденістер арқылы биік мақсаттарды орындау. 

Сондықтан да бұл іс екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өйткені, бұл – 
бала жанын тереңнен сезінетін, өз ісін жан-жақты білетін, бүлдіршіндерді жан-
тәнәмен сүйе алатын, оларды бағалай білетін нағыз маманның қолынан ғана 
келетін жұмыс. 

Ұлы педагог  Г.Песталоцци:  «Егер  де  сүйе  білмесең,  тәрбиелеу  құқыған 
жоқ», деген екен.

Балалардың  шығармашылық  қабілеттерін  дамыту  еңбекке  деген  рухани 
адамгершіліктің қалыптасуына серпін беріп, негіз болады. Бірақ бұл қажеттілік 
балаға күш салмай іске асуы мүмкін емес,  сондықтан оны еңбексүйгіштікке, 
шыдамдылыққа,  ұқыптылыққа,  дербестікке,  белсенділікке  және  өз  еңбегімен 
айналасындағыларға  қуаныш  сыйлауға  талпынуына  тәрбиелеу  қажет.
Халқымызда «Жас келсе - іске» деген керемет сөз бар. Демек, мен бойымдағы 
жастық  жігерімді,  күш-қуатымды,  жаңашылдығымды  талапты  әрі  талантты 
шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек. Болашақта өз тәрбиеленушілерімді биік 
белестерден көріп жатсам, сол үшін өзімнің аз да болса үлесім тиіп жатса, мен 
өзімді бақытты тәрбиеші-ұстаз, бақытты жанмын деп білемін.

Батыр  Бауыржан  Момышұлы:  «Ешкім  іштен  батыр  болып  тумайды: 
батырлық  та  мінез  секілді  өскен  орта,  көрген  тәрбиеге  байланысты 
қалыптасады»  деп  ұлы  ой  айтқан  болатын.  Біз  бақшадағы  бүлдіршіндерді 
жақсылық атаулыға тәрбиелеуге, тамаша ортада тәлімді тәрбие беруге әрдайым 
жауаптымыз.

«Баланы  ең  әуелі  мейір-шапағатқа,  одан  соң  ақыл-парасатқа,  ақырында 
нағыз  пайдалы  ғылымға,  еңбекке  баулы»,  дейді  ғұлама  А.Құнанбаев.
Мұндай қағидалардың барлығы біздің күнделікті  жұмысымызда басшылыққа 
алынуға тиіс екенін ұмытпай, еңбегімізді осы бағытта құрамыз. 

Он жылдан аса тәрбиешілік еңбекте жүріп түйгенім – тәрбиешілік еңбекке 
мен басыбүтін бой ұсынып, әбден қалыптастым. Бүгінде балаларға мейірім төге 
отырып,  биік  белестерге  жетуіне  жауапты  екенімді  ешуақытта  естен 
шығармаймын.
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Мектеп жасына дейінгі шақтағы балалардың танымдық дамуы
 

КУРАЛБЕКОВА РОЗА АЛШЫМБАЕВНА
Түркістан облысы Келес ауданы МКҚК № 5 «Балауса» 

бөбек жай бақшасы. Педагог- психолог

Мектеп  жасына  дейінгі  шақта  даму  өте  қарқынды,  жедел  өтеді,  жеке 
қалыптасу,  балалардың  іс-әрекеті  кеңейеді.  Бұл  шақта  танымдық  даму 
қарқынды  дамуымен  ерекшеленеді.  Ана  тілін  меңгеруі,  түстерді  қабылдауы 
қалыптасады, көлем, форма, кеңістікті бағдарлау, уақытты бағдарлау, зейін, ес, 
қиял  түрлері,  ойлау  операциялары:  топтау,  жинақтау,  салыстыруы 
қалыптасады.

Психологтың  міндеті  балалардың  психикалық  даму  ерекшеліктерін 
анықтау, психикалық жаңарулардың қалыптасуын, жас ерекшеліктерін, білім, 
дағды,  әдет,  жеке  қасиет  деңгейінің  жас  ерекшелігіне  сәйкестігін  анықтау 
жатады. Диагностика барлық топтарда қыркүйек айында жүргізіледі.

Кішкентайлар тобында диагностика Бине – Симонның ақыл-ой шкаласы 
әдістемесі қолданылады.

Әр жастағы бала төмендегі көрсеткіштерді білуі тиісті:
өзінің дене мүшелерін көрсете алу;
6 сөзден құрылған сөйлемді қайталап айту;
Мен анамды өте жақсы көремін.  екі санды есте сақтап қайта айту;
суреттегі заттардың атын атау;  өз аты жөнін атау.
Зерттеу қорытындысы шартты белгілермен журналға түсіріледі.
Тапсырма орындалды +
Тапсырма толық орындалған жоқ +?
Тапсырма орындалмады –

Таным процестерін: зейін, қабылдау, ес, ойлау диагностикалау жүргізіледі. 
Психолог зейін мен сөйлеу деңгейін балаларды бақылау, іс әрекетін, берген 
сұрақтарға жауап беруіне қарап бағалауына болады. Зейінді зерттеу. Не өзгерді 
ойын жаттығуымен ұйымдастырылады. Балалардың алдына үш түсті пластик 
стакан қойылады. Балаларға олардың орналасу ретін есте сақтау ескертіледі. 
Стакандардың орындары алмастырылады, балалардан не өзгергені 
сұралады.Зерттеу қорытындысы таблицаға шартты белгілермен енгізіледі.

Түстерді қабылдауды анықтау Дөңгелектерді  түсіне сәйкес қораптарға 
сал ойын жаттығуымен ұйымдастырылады. Диаметрі 3 см болатын дөңгелектер 
жиыны, әр негізгі  түстен 2 дөңгелек,  түстерге сәйкес қорапшалар.  Балаларға 
дөңгелектерді түстеріне сәйкес қорапшаларға салу ұсынылады. 

3



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психолог дөңгелектердің  түстерін  атамайды. Көріп  есте сақтау деңгейін 
диагностикалау  заттық  суреттер  көмегімен  анықталады.  Балалардың  алдына 
өзіне  таныс  7  заттық  сурет  қойылады.  Балаларға  мына  нұсқау  беріледі 
Суреттерге  зейін  қойып  қараңдар,  аттарын  естеріңе  сақтаңдар.  Суреттер 
алынады, балалардан естерінде қалған суреттердің атын атап беру сұралады.

Ойлау  деңгейін  диагностикалау. Төртінші  артық  ойын  жаттығуымен 
ұйымдастырылады.  Балаларға  үш  таблица  кезекпен  көрсетіледі,  онда  
4  геометриялық  фигура  салынған.  Бірінші  таблицадағы  фигуралар  көлеміне 
қарай ерекшеленеді., екінші таблица түстеріне, үшінші таблица фигура түрі мен 
көлеміне қарай ерекшеленеді.

Екінші нұсқасы: балаларға заттық сурет салынған таблица ұсынылады: 
қуыршақ, мұнара, доп, етік. Балаларға нұсқау беріледі Зейін қойып қара, мына 
карточкада  төрт  заттың  суреті  салынған.  Үшеуі  бір-бірімен  байланысты,  ал 
төртіншісі артық. Қай зат артық екенін тап. 

Психологтың  міндетіне  психологиялық  диагностика  жүргізу  кіреді. 
Балалардың  психикалық  даму  ерекшеліктерін  анықтауға  бағытталған  және 
нақты жеке даму деңгейінің қалыптасуын анықтауға бағытталған.

Психодиагностиканың  негізгі  мақсаты  зерттелушінің  психологиялық 
портретін,  мінез  құлқының  сипаттамасын,  таным  процестерінің 
ерекшеліктерінің сипаттамасы және баланың жеке дамуын анықтау. 

Зерттеу қорытындысы мектеп жасына дейінгі балалардың дамуына жүйелі 
түзету дамыту жұмыстарын ұйымдастыруға көмектеседі. Психодиагностикалық 
зерттеу  қорытындыларына  сүйене  отырып  психолог  қауіпті  топқа  арналған 
жеке  түзету-дамыту  жұмыстарын  құрады.  Бұл  жұмыстар  балалардың 
психикалық процестерін дамытуды көздейді.

Мектеп жасына дейінгі балалардың психодиагностикасы қыркүйек айында 
жүргізіледі.  Негізгі  жұмыс  баланың  эмоциялық  –  тұлғалық  күйіне  көңіл 
бөлінеді.  Психолог  балалардың  үрейлену  деңгейін,  үрейдің  пайда  болуын, 
қарым  қатынастағы  шиеленіс  және  шиеленістің  пайда  болу  ерекшеліктерін 
бағалайды.

Ойын  бөлмесі  әдістемесі.  Балаларға  сиқырлы  бөлмеге  кіргені  туралы 
елестету  ұсынылады.  Бұл  бөлмеде  қалаған  ойыншықтары  бар  және  түрлі 
ойындар  ойнауға  болатындығы  айтылады.Сиқырлы  бөлмеге  өзіне  таныс  екі 
баланы ертіп кіруге болатыны, достармен бірлесіп ойыншықтармен ойын ойлап 
табу қажет екендігі түсіндіріледі. Балаға мынадай жетекші сұрақтар қойылады 
Қандай  ойын  ұсынасың?,  Егер  достарың  сен  ұсынған  ойынды  ойнағысы 
келмесе  сен  не  істер  едің?.  Баланың  әңгімесі  мен  жауаптарынан  құндылық 
туралы, құрбыларымен қарым қатынасы, шиеленістен шығу жолдарын табуын 
анықтауға  болады.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  ақыл  ой  дамуын 
анықтау Бине – Симонның шкаласы әдісімен жүргізіледі. 
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Балаларға төмендегі тапсырма ұсынылады:
күннің бөліктерін анықтау;
күнделікті өмірде қолданатын заттарды не үшін пайдаланатынын әңгімелету;
үлгі бойынша ромб суретін салу;
30 затты санап шығу;
Ересек адам мен баланы әсемдік және адамгершілік тұрғысында салыстыру; 
(Топта ең ұқыпты кім? Неліктен солай ойлайсың? Топта ең мейірімді кім? 
Себебі?).
Барлық қорытынды диагностика журналына шартты белгімен енгізіледі.
Тапсырма орындалды +
Тапсырма орындалды, бірақ қате, нақтылық жетіспейді +?
Тапсырма орындалған жоқ –

Зейінді диагностикалау әдістері.
1. Суреттерді салыстыр.
Балалардың алдына бір бірінен сәл ерекшелігі бар екі сурет қойылады.
Суреттерге зейін қойып қара, салыстырып ерекшеліктерін тап нұсқауы беріледі.
2. Болмайтын жағдай.
Балаға өтірік өлең оқылады, өлеңнен өмірде болуы мүмкін емес жағдайды табу
сұралады.
3. Сәйкессіздікті тап.
Балаға мағынасы байланыспайтын суретті көрсету. Суретке зейін қойып қара, 
дұрыс салынбаған заттарды ата. Әр дұрыс салынбаған затты сыз, шындығында 
қалай болуы керек екенін түсіндір. Қабылдау ерекшелігін зерттеу түстерді 
қабылдауды анықтаудан басталады. Дөңгелектерді қораптарға сал ойын әдісі 
қолданылады. Балалардың алдына негізгі және қосымша түске боялған қорап 
қойылады.( қызыл, көк, сары, жасыл, қоңыр, қара, ақ, сұр, алқызыл, көгілдір, 
қызғылт сары, фиолетовый, ашық жасыл, бежевый) қораптың түсіне сәйкес 
түрлі түсті дөңгелектер қойылады. Балаға дөңгелектерді түстері сәйкес келетін 
қорапқа салу айтылады.

Форманы қабылдауды анықтау Геометриялық фигураларлы орналастыр 
әдісімен  ұйымдастырылады.  Балаға  бірдей  түсті  әртүрлі  геометриялық 
фигуралардың карта таблицасы беріледі.

(дөңгелек, шаршы, төртбұрыш, үшбұрыш, сопақша, ромб). 
Балаға карта таблицаның үстіне сәйкес келетін фигураны қою ұсынылады.

Көлемді  қабылдауын  диагностикалау.  Жолақтарды  орналастыр  әдісімен 
ұйымдастырылады.  Балаға  5-7  түстері  бірдей  ұзындықтары  2  см 
айырмашылықта  болатын  жолақтар  беріледі.  Бала  жолақтарды  солдан  оңға 
қарата кемуі бойынша, содан кейін өсуі бойынша орналастырып қоюы керек.
Балалардың саусақ бұлшықеттерінің дамуын бақылау қажет.
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Есту  қабілеттерін  анықтау.  Мәтінді  түсінуі  әдісі  бойынша 
ұйымдастырылады. Балаға бірнеше сөйлемнен құрылған шағын мәтінді тыңдау 
ұсынылады. Сымбат таңертең ұйқысынан тұрып жуынды, тісін жуды, жаттығу 
жасады,  киінді,  тамағын  ішті,  альбом,  бояуларын  алып  балабақшаға  барды. 
Күндіз  балабақшада Сымбат ойнады, сурет салды, серуенге  шықты, түскі ас 
ішті. Кешке Сымбатты үйге әкетуге анасы келді, олар үйлеріне қайтты. Үйіне 
келгесін  Сымбат  кешкі  тамақ  ішіп,  ұйықтады.  Психолог  зерттелуші  баладан 
мәтін бойынша Сымбаттың күннің әр бөлігінде не істегендігін сұрақтар қою 
арқылы сұрайды.  Балалардың тілдік  даму деңгейі,  дыбыстарды анық айтуы, 
сөздік қорлары, сөйлемнің грамматикалық құрылысы бақыланады.

Естіп есте сақтауын анықтау. Он сөз әдісімен өтеді. Балаға Мен бірнеше 
сөздерді  айтамын,  ал  сен  зейін  қойып  тыңда,  естіген  сөздерді  есіңе  сақта. 
Соңынан есте сақтаған сөздерді кез келген ретпен айтасың. Тыңда сағат, өтек, 
піл, мысық, алма, шөп, күн, жел, доп, машина. Екінші қайталануда мына нұсқау 
беріледі: Қазір мен сөздерді қайталап айтамын, сен алдында естіген сөздерге 
жаңадан естіген сөздерді қосып айтасың.

Үшінші,  төртінші  қайталауда  Тағы  да  тыңда  нұсқауы  беріледі.
Бесінші нұсқау: Мен сөздерді соңғы рет айтамын, ал сен сөздерді есіңе сақта, 
көбірек  сөздерді  есте  сақтауға  тырыс..  Зерттелуге  5-7  мин.
Бірінші  нұсқауда  5-6  сөз,  бесінші  нұсқауда  8-10  сөзді  жатқа  айтқан  жақсы 
көрсеткіш.  Көріп  есте  сақтауды  анықтау  заттық  суреттер  арқылы  өтеді. 
Баланың  алдына  өзіне  таныс  заттық  сурет  немесе  геометриялық  фигура 
қойылады. Суретке зейін салып қара нұсқауынан кейін сурет алынады. Баладан 
қандай суретті көргендігі сұралады. Балаға есте сақтауға 5 сөз және 16 карточка 
беріледі. Сөздер өрт, жаңбыр, еңбек, қате, жақсы. Карточкалар: асхана құралы, 
тақта,  дүкен,  тарақ,  күн,  жер шары,  құмыра,  тауық,  қақпа,  шорты,  ат,  көше 
шамы,  аяқ  киім,  сағат,  завод  мұнарасы,  карандаш.
Зерттеу  алдында  дайындық  жұмысы  жүргізіледі,  балаға  түсініксіз  деп 
табылатын суреттердің мазмұны таныстырылады.

Балаға есте сақтауға ұсынылатын сөздерді қайта айту үшін көмекші суретті 
таңдап  алу  керектігін,  бұл  суреттер  сөзді  еске  түсіріп  айтуға  көмекші 
болатынын  түсіндіріледі.  Есте  сақтауға  ұсынылатын  сөздердің  суреті 
карточкаға салынбаған, бірақ әр сөзге сәйкес суретті таңдауға болады. Үйрету 
жұмыстары  ұйымдастырылмайды.  Бірінші  өрт  сөзін  ұсынарда  көмектесуіне 
болады. Егер бала өз бетімен көмекші суретті табуға қиналса, педагог қажетті 
карточканы  көрсетіп,  сөзбен  түсіндіреді:  Карточкаға  қара  онда  завод 
мұнарасынан шығып түтін бейнеленген. Өрт болған кезде түтін шығады. Бұл 
карточка  өрт  деген  сөзді  еске  түсіруге  көмектеседі.  Көмекші  суреттерді 
таңдауға  30  секунд  беріледі.  Осы  уақыт  ішінде  карточка  таңдап  алынбаса, 
келесі сөз ұсынылады. 
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Педагог әр таңдауды негіздеп айтуын сұрайды, балалардың таңдау себебі 
мен уақытын журналға енгізеді.

Баланың аты жөні ————————– жасы ——— тобы ——————– 
—————
Зерттелген күні ——————————-
Есте сақтауға ұсынылатын сөздер
Карточка таңдалған уақыт (сек.)
Карточка таңдау себебі
Қорытынды
Қорытынды бағаланған кезде келесі сұрақтар ескеріледі:
нұсқауды дұрыс түсінгендігі;
шешім табуы;
түсіндірудің мазмұндылығы;
түсіндірудің есте сақтауға қолайлылығы;
көмек көрсетудің қажеттілігі мен саны;
Сондай – ақ пиктограмма әдісі қолданылады. Балаға 11-12 сөзді есте сақтау 
ұсынылады. Балаға бұл сөздерді өзі сәйкес деп ойлайтын суретті салу арқылы 
есте сақтау керектігі ескертіледі. Бұл әдіс арқылы ойлау әрекетінің ерекшелігін 
анықтауға болады. Ақыл-ой белсенділігін зерттеуге фигуралы таблицасы әдісі 
қолданылады. Тап та, сызып таста әдісі бойынша 2,5 мин жұмыстанады. Әр 30 
секунд сайын педагог Тоқта нұсқауын береді. Бала қай фигураның тұсына 
тоқталса, сол фигураның тұсына тік сызық жүргізеді. Жұмыс қорытындысы 
жоғары, орта, төмен деңгей бойынша анықталады.
Ойлау және сөйлеу дамуын анықтау әдістері.
1.Сөйлемді аяқта. Балаға аяқталмаған сөйлем айтып, әрі қарай жалғастыру 
сұралады. Мысалы: Қыз қолына қар алды да …, Бала тез жүгіре жөнелді, 
өйткені…..
2. Топтау. ( Гольдштейн- Выгодский- Зейгарник).
3. Еркін топтау. Балаға суретті белгілеріне қарап жинақтау ұсынылады.
4. Суреттерді мазмұнына қарай орналастыр.
Педагог балаға қарапайым бір мазмұнды бірнеше суреттерді әңгімелеп беруін 
сұрайды. Барлық сурет бір мезгілде ұсынылады. Педагог балаға суреттерде 
белгілі бір жағдай бейнеленгенін, оларды жүйелі түрде орналастыру керектігін 
түсіндіреді. Құрылған сюжет бойынша әңгіме айту сұралады.
Таблицаға баланың суретті орналастыру реті, орналастыру себебі, түсіндіру 
мазмұны енгізіледі.
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Шамалар  арасындағы  тәуелділік

ОРЫНҒАЛИЕВА НҰРГҮЛ МҮТУҚЫЗЫ 
Атырау облысы  Махамбет ауданы   Сарытоғай ауылы   Қ.Қалыбеков  

атындағы Сарытоғай орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Мұғалімнің аты-жөні Орынғалиева Нұргүл Мүтуқызы
Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып  
Қай аптаның нешінші 
сабағы

7  аптаның  4-ші  сабағы

Тарау немесе бөлім 
атауы:

Көбейту және бөлу

Сабақтың тақырыбы: Шамалар  арасындағы  тәуелділік
Оқу мақсаты: 3.2.3.4.      2 – 3 амалдан  тұратын  есептерді  

шығару
Бағалау критерийі: Білемін «+», білмеймін «-» белгісін қою.

Саралап оқыту тапсырмалары
Ұжымдық жұмыс
Жаңа тақырыптың 
түсіндірілуі

Бірлескен жұмыс (1,2 
тапсырма)
Тапсырманы ұсыну және 
дұрыс жауапты ұсыну арқылы 
үйрету

Жеке жұмыс
Тапсырманы 
ұсыну, оқушылар 
өз бетімен 
орындауы

Уақы
ты

Кезеңі Тапсырма Тапсырма-
ның 

мақсаты

Бағалау Ресурс
-тар

 2 минут Ұйымд
ас
тыру 

Тақырып, мақсаттармен 
таныстыру

Не 
меңгеретіні
н білу үшін

Презен
тация 
№ 1бет

13 
минут

 Жаңа 
сабақ 

Жаңа сабақты цифрлық 
ресурстар арқылы 
түсіндіру
Кестені ауызша толтыру.

Бағас
ы

Сан
ы

Құн
ы

9 теңге 3 
дана

 27 
теңг

Жаңа 
тақырыпты 
меңгеру

Тапсыр
ма
ны 
орындағ
ан  
оқушын
ы 
ауызша 
мадақта
у

Презен
тация 
№ 1-2 
бет
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5 минут
Қосым
ша 
тапсыр
ма

   
1. Көбейтудің мәнін қосу 
амалы арқылы тап.
2 * 2                                    
3 * 2                              
2 + 2                                    
3 + 3                              
2 * 20                                  
30 * 2                            
20 + 20                                
30 + 30     
              
                 2. Өрнектің 
мәнін тап.
(85 – 85 ) * 18                    
(100 – 99) * 32                  
(25 + 49 ) * 0                      
(80 – 79) * 100  
       
                      3. Есепті 
шығар.
Әрқайсысы 3 
килограмнан 6 банка 
қияр тұздалды. Барлығы 
неше килограмм қияр 
тұздалды?  
     
Дескриптор:
Берілген  қосымша  
тапсырмаларды өз 
бетінше орындайды 
    

Бүгінгі  
тақырыпты 
қаншалықт
ы  деңгейде 
меңгергенд
ерін  
тексеру

10  
баллдық 
жүйемен 
бағалау

Күнделі
к  кз 

3 минут Бекіту
Жеке тапсырма ұсыну
 ңгеге не сатып 
ала аласың?

1)Торт, йогурт және 
шоколад.
       Иә                          
Жоқ

Тақырыпты 
меңгергені
н анықтау

Бағалау 
критери
й
лерін 
ұсыну

Презен
тация 
№ 5 
бет
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2) Торт, «Чупа Чупс» 
және батон кәмпит.
Иә                           Жоқ

3) Торт, пирожное, 
«Чупа Чупс» және 
батон  кәмпит.
     Иә                           
Жоқ

4) Йогурт, батон 
кәмпит және шырын. 
  Иә                             Жоқ

5) Йогурт, шоколад, 
шырын және торт. 
   Иә                             
Жоқ

6) Йогурт, батон 
кәмпит, шырын және 
«Чупа Чупс»
    Иә                            
Жоқ

500 теңгеге 
сатып ала 
алатын 
нұсқаны 
дұрыс 
белгіледім.

2 минут
Кері  
байлан
ыс

                 "Ауа  райы"  
әдісі

Бүгінгі  
сабаққа  
кері  
байланыс  
орнату

13
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

БУХАРБАЕВА КАЛЖАН ТОРТКУЛБАЕВНА 
Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Сам орта мектебі

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Мақсаты:  Критериалды  бағалау  жүйесін  қолданудағы  іс-тәжірибемен 
бөлісу, аталған бағалау жүйесінің артықшылығы мен маңыздылығына тоқталу.

Елбасымыз  Н.Ә  Назарбаев  «Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру»  атты 
бағдарламасында  «табысты  болудың  ең  іргелі  басты  факторы  білім  екенін 
әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас ұрпақтың 
қолында.  Ендеше,  бүгінгі  ұстаздар  қауымына  қойылатын  талап  та  жоғары 
болмақ.  Олар  жан-жақты,  әлемдегі  жаңалықтардан  мағлұматы  бар,  үнемі 
шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар, 
соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті, 
көп  оқитын,  көп  тоқитын,  білімін  өз  тәжірибесінде  шебер  қолдана  білетін, 
өзінің оқушысын өз бетінше білім  алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы 
керек. Бұл өмір талабы.

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасына үйлесімді, 
қолайлы білім беру ортасын құра отырып, оны сын тұрғысынан ойлап, зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта 
жұмыс жасай білетіндей,  функционалды сауатты,  шығармашылықпен жұмыс 
жасай алатындай дәрежеге жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының 
ерекшелігі  спиральді  қағидатпен  берілуі.  Спиральділік  қағидаты  бойынша 
құрылған оқу бағдарламасы

Джером  Брунердің  «Білім  беру  үдерісі»  (1960)  атты  еңбегінде 
қарастырылған  танымдық теорияға  негізделеді.  Критериалды бағалау  кезінде 
оқушылардың  үлгерімі  алдын  ала  белгіленген  критерийлердің  нақты 
жиынтығымен өлшенеді.   Оқушылардың пән бойынша үлгерімі  екі  тәсілмен 
бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. 

Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 
ғылыммен айналасуға  ынтасын оятады.  Қалыптастырушы бағалау  күнделікті 
оқыту мен оқу үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы 
жүйелі түрде өткізіледі.  Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, 
оқушылар мен  мұғалім  арасындағы кері  байланысты қамтамасыз  етеді  және 
балл немесе баға қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға мүмкіндк береді. 
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Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын 
және белгілі бір) оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 
оқушының үлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы 
өткізіледі.

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша 
қолданылады.  Критериалды  бағалау  жүйесі  Филиппин,  Сингапур,  Жапония, 
Франция,  Финляндия  сынды  дамыған  елдерде  пайдаланылады.  Осы  мәселе 
аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және 
«Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды. 
Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге асыруда 
пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. 

Жаңартылған  бағдарлама  бойынша  әлемдік  білім  беру  жүйесі  бәсекеге 
қабілеттілікке қарай білім алушыны баулу, қоғамнан өз орнын таба білетіндей 
сапалы маман болуына бағытталынған.

Критериалды бағалау технологиясын енгізудің мақсаты:
 Мектепте оқыту сапасын жоғарылату
 Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.

Критериалды бағалаудың басты артықшылығы:
 алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы;
 анық, айқындылығы;
 бағаның әділдігі;
 өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі

Критериалды бағалау технологиясы арқылы бағаның қойылуы:
 Критерий бойынша оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі белгіленеді
 Нақты балдар немесе бағалар қойылады

Анықтамасы :
Критериалды  бағалау  технологиясы-бұл  білім  берудің  мақсаты  мен 

мазмұнына
негізделген  оқушының  оқу-  танымдық  құзырлығын  қалыптастыруда 

алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі .
Бағалауды қолданудың екі тәсілі:
 Қалыптастырушы бағалау- ( formative) баға жақсарту мақсатында

жасалатын қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы
мәліметтер алуға қолданылады.

 Жиынтық  бағалау-  (summative)  өтілген  кезең  бойынша  зерделенген  
материал мөлшерін анықтауға қолданылады.

Қалыптастырушы бағалау  Қалыптастырушы бағалау  –сабақта  күнделікті 
жүзеге  асатын,  білім  мен  дағдыны   меңгеру  деңгейін  анықтайтын  бағалау. 
Қалыптастырушы  бағалау  білім  беру  процесінде  оқушы  мен  мұғалімнің 
арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады.  
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Жаңа инновациялық технологияларды 
пайдалана отырып, білім сапасын арттыру

ЕЛЕУСИЗОВ  АРХАТ  УГЛАНКАДЫРОВИЧ 
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы   

"Каменка орта мектебі" КММ Дене шынықтыру пәні мұғалімі

       Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруі жөнінде 
мемлекет басшысы алға қойған міндетті жүзеге асыруда халықтың денсаулығы 
ең маңызды мәселе болып табылады. Қазіргі уақытта әлеуметтік жағдай, өмір 
сүру ұзақтығының төмендеуі және адам экологиясының қолайсыздығы бүкіл 
өркениетті әлем үшін көкейтесті мәселе болып отыр. Еліміздің даму бағытын 
бекіткен 
     «Қазақстан – 2030» бағдарламасында салауатты өмір салтын ұстану 
мемлекеттік маңызы бар мәселелермен тең дәрежеде екендігі баса көрсетілген. 
Өмір салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмір салты 
ұғымын құрастырады. Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір 
сүру мәдениетін қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы 
басымдылықтарды анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу 
формалары мен жаңа әдістерді ұстанатын білім де қажет. Мектеп 
оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы алған білімдері 
болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады. 
Мектеп оқушыларының салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру 
дегеніміз: 
І. Жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан – 
жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша 
пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру; 
ІІ. Салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен 
орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс – 
шараларды жүргізу. 
Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қандай жағдайларға назар аудару 
керек? Өмір салты дегеніміз не? 
      Бұл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін 
қалыптастыру. Біздіңше, адамның әлеуметтік – психологиялық және 
биологиялық жақтан салауатты өмір салтын қалыптастыруға мына жағдайлар 
негіз бола алады: 
- белсенді қозғалыс нәтижесінде организмді шынықтыру дене тәрбиесі немесе 
спортпен шұғылдану; 
- физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
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- жеке және әлеуметтік гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
- қарым – қатынас және экологиялық мәдениетке жету; 
- дұрыс жыныстық тәрбие алу; 
- зиянды әдеттерден аулақ болу. 
      Сондықтан балаларды жасынан салауатты өмір салтына қалыптастыруға 
күш салып, зиянды әдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тәрбиесі – 
ортақ мәселе. Халық санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл – 
ауқатының дамуына мұрындық болады. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы 
мен дамуының стратегиясы» деген еңбегінде соның 4 негізгі күшін атап 
көрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық деп отырғанымыз – адам, оның 
білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы деген еді. 
     Дене тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі 
жоғары. Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты 
ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың 
жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында 
пайдалану арқылы оқушы жастарды халықтың дәстүр үрдісінде 
адамгершілікке, салауатты өмір сүруге баулу дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене 
тәрбиесі пәні мұғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, оқыту мен 
тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың 
тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше 
күнделікті сабақта пайдалану қажет. 
     Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері 
бар. Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. 
Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген 
қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. 
Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру, сабақта 
тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері дамыған 
елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға болады. 
      Сол себептен мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы 
ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда 
болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты 
жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, 
барлық баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен 
жерге дейін еңбек етуін ойластыру тиіс. Барлық оқушылар өз қабілетін ең 
төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті түрде 
толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды 
орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр 
оқушының өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық 
жағдай жасалады. 
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      Жаңаша әдістерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен 
практиканың ұштасуына мән бергенде ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне 
алады. Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту 
технологияларының тиімді әдістерін дене шынықтыру пәнінде қолдануды 
ұсынамын. Алдымен «Дене шынықтыру пәні не береді?» –деген сұраққа:» 
Қимыл қозғалысты береді. Машықтандыру. Дене мәдениетін қалыптастыру. 
Денені шынықтыру, тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді. 
Мемлекеттік стандарттық бағдарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест 
жаттығуларды игертуді береді. 
      Дене тәрбиесі сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді 
пайдалануға да болады. Осы технологияның шығармашылық бөлігін 
басшылыққа ала отырып, ой толғау жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру 
сабағын ойын түрінде ұйымдастыру), сол арқылы, оқушылардың бейімділігін 
арттыруға болады. 
Күтілетін нәтиже - дене тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарының артуы. 
Оқушы шығармашылығы, өзін-өзі басқаруы, құрметі, эстетикалық талғамы да 
артып келеді. Мысалы, дене шынықтыру сабағында 5-6 сыныптарына сергіту 
сәтін алатын болсақ, өз тәжірибемде 5-сыныптарға өткізген «Эстафеталық 
жарыстар» атты сабағымда, алдымен оқушыларға ой толғау жасау мақсатында, 
қазақтың ұлттық ойын түрлеріне тоқталдым, ұлттық ойындар туралы өз 
түсініктерін сұрай отырып, сабақ барысы кезінде орындатуды жоспарладым. 
Міне, осы арқылы оқушылар сабақтың жарыс түрінде топтық ойын әдісінде 
болатына көз жеткізеді. Ойлау қабілетін дамыту тұрғысында 6 сыныптар 
арасында «Көңілді мәре» сайысы оқушылардың ой-қабілетін, жылдамдық 
ерекшелігін, тез шешім қабылдауына және топтық әрекет жасауына пәндерді 
байланыстыра отыра кіріктірілген сабақ көрермендердің көңілінен шықты, 
сабақта биология, химия, математика, сурет, алғашқы әскери дайындық пен 
дене шынықтыру пәндерінен құралған ойындар пайдаланылды. Сабақты 
қызықты өткізу үшін мультимедиалық проектор арқылы қазақтың ұлттық 
ойындарының тарихын таныстырып өтіп, жасырылған сұрақтарды табуға 
машықтандыру, әр топқа белгіленген ұпай сандарына қарай бағалап отырдым.    
      Кейін сабақ барысын: «Кім шапшаң?» бөлімі деп алып, бұл бөлімінде 
оқушылар белгіленген жерге дейін эстафеталық таяқшамен жүгіріп барып, 
белгілі жеріне жеткен кезде, тақтаға жазылып берілген есептерді шапшаң 
орындап шығып кейін қайтып келу талабы қойылды. Оқушылардың бұл 
бөлімде сабаққа деген қызығушылығының артуымен бірге машықтанады, 
логикалық ойлау қабілеттері артады, қимыл-қозғалыс әрекеті дамиды. 
Тәңертеңгілік бой жазу және сергіту жаттығулары мен бірге мектебімізде 
ұлттық өнеріміз «Қара жорға» биін жаңғырту үстіндеміз, биді сергіту, 
тәңертеңгі бой жазу жаттығуларының орнына да пайдалануға болатынына көз 
жеткіздік. Сондай-ақ «Спорт әлеміне саяхат» тақырыбында мультимедиалық 
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проектор арқылы 5«А» сынып оқушылармен зияткерлік ойын сабағын өткізіп 
оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттырдық. Бұл сабақта 
Қазақстан спортының алғашқы шыққан, атақты да данықты чемпиондарынан 
бастап қәзіргі таңдағы олимпиада чемпиондары туралы викторина сайысы 
оқушылардың көңілінен шығып, оқушыларымыз өз елінің патриоты екендерін 
сабақ барысында дәлелдеп, мүдірместен жауап беруге тырысты. Сондай-ақ 
қатарынан үшінші жыл мемлекеттік тілдегі мектептердің 5-8 сынып 
оқушылары арасында ұлттық ойын және спорттық ойын түрлерінен жарыстар 
ұйымдастырып жеңіпаздарды анықтап оқушылардың кішкене кезінен бастап 
спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында тынымды еңбектер атқару 
үстіндеміз. Қала көлемінде Наурыз айында ұлттық мерекемізді насихаттау 
барысында «Төрт түлікке ен салу», «Арқан тарту», «Қол күрес», «Асық ату» 
ойын түрлерінен жарыстар ұйымдастырып, ұлттық ойын өнерімізді өзге ұлт 
өкілдеріне насихаттау басты міндетіміз. Екінші жыл аталып өтіп жатқан 
облыстық ұлттық ойындар фестиваліне қатысып асық ойынының «Шыр» 
түрінен топтық есепте жүлделі ІІ орынға ие болып қаламыздың қоржынына 
ұпай әкелдім.  Бұл ұлттық ойындар фестивалінің ұйымдастырылуы, тұсауы 
кесілуі ұлтымыз үшін үлкен жетістік деп білемін. 
Ұлттық теле арнада салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өтіп жатқан 
жаңашыл әдістегі бағдарламалардың желісінде «Намыс дода», «Толағай» 
«Асық ату» атты спорттық, ұлттық ойындар сайысын сынып аралық топтық 
сайыс түрінде өткіздім. Әр тоқсан сайын қала қазақ мектептері арасында 
ұлттық және спорттық ойындардан жарыстар өткізіліп , әсіресе «Асық ату» 
ойыны оқушылардың арасында қызығушылығын арттырды. Себебі дене 
тәрбиесімен айналысатын адам өзін әрқашан сергек сезінеді. Ал сергек 
адамның өмірге көзқарасы ерекше.Спорт қайратты қажет етіп, өмірге 
құштарлықты арттырады. 
Жоғарыда аталған ұлттық спорттық ойындардың өтілу нәтижесінде оқушының: 
- Салт - дәстүрді құрметтеуі; 
- Ұйымшылдығы,ізденімпаздығы; 
- Намысқойлығы; 
- Жүйке жүйесінің шынығуы; 
- Ойлау қабілетінің дамуы; 
- Білім алуға құштарлығы; 
Ал деңгейлеп саралап оқыту технологиясын қолдануда қандай нәтижелерге қол 
жеткізуге болады? Сабақ барысында: 
Алдымен оқушының «Не?» деген сұрағына: Сабақта шынайылық, оқыту бар 
екенін көрсету.Оқушының «Қашан?» деген сұрағына: Сабақтан кейін болатын 
жағдайды толық анықтатуға көз жеткізу қажет.Оқушының «Қайда?» деген 
сұрағына: Оқушының және ұстаз арасындағы серіктесін анықтап, нәтижеге қол 
жеткізу қажет.  Өзімнің 6-сыныптарға өткізген «Акробатикалық жаттығулар» 
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атты сабағымда алдымен оқушыларға өткен тақырыптарға байланысты 
сұрақтар бере отырып, бүгінгі жаңа сабақтың қандай тақырыпта өткелі 
тұрғанын ашып алдым. Сабақ барысында оқушыларға жеңілдетілген логикалық 
сұрақтар беріп, кейін күрделі сұрақтарды тапсырма ретінде бердім. Сұрақтарға 
байланысты жауабын тапқан оқушы, сол жерде практикалық түрде орындап 
көрсетеді. Сабақ кезінде оқушының ішкі позициялық көз қарасы мен бағыты 
айқын көрініс бере алады. Сонда ғана сабақ нәтижелі болып, білім сапасы 
артады. Осы бағыттарда әрбір мұғалімнің оқытуға, үйретуге өз тұғырнамасы 
болуы қажет. Олар мыналар: 
- Әр оқушының білім деңгейін, қабілетін, мүмкіншілігін түсіну; 
- Оқушының бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау; 
- Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға көмектесу; 
Осылай ойын элементтерін, әдістерін деңгейлеп орындату арқылы 
оқушылардың тапсырмаларды орындауда жинаған ұпайларын «даму 
мониторингі» кестесіне белгілей отырып, оқушы біліміне талдау жасап отыру 
қажет. Өтілетін тақырыптарға байланысты қызықты сергіту ойындарын 
ойнатудың да сабақ барысының сапасын арттыруға ықпалы көп. Атап айтсам: 
«Кім шапшаң?», «Көңілді ойындар!», «Мен чемпион!», «Санамақ» сонымен 
қатар қозғалмалы ойындар және ұлттық ойындарды сабақта түрлендіріп 
өткізуге машықтандыру. 
     Сонымен, дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды 
қолданудың орны орасаң болары хақ. Оқушылардың пәнге деген 
қызығушылығын арттырып, білім сапасын көтеруге сыныптан тыс спорттық 
шаралардың да маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен 
қозғалмалы ойындарын, әр түрлі жарыстарын, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, 
асық ату, аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру керек. Осындай 
жұмыстарды жүргізу нәтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа 
деген бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін артырып, 
салауатты өмір сүру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін 
түсінеді. Нәтижесінде оқушылардың білім сапасы артып, оқу тоқсандарында 
жоғары сапаға қол жеткізуге болады. 
     Қорыта айтқанда, мен алдымен жеке тұлғаның әлеуметтік құзыреттілігін 
дамытуды керек еттім. Сол арқылы ұжымдық зерттеуге қол жеткіздім, яғни 
оқушының өзін-өзі басқарудағы әлеуеті артты. Жаңа идеяларды еңгізу 
барысындағы орындалатын міндеттер: 
1. Оқушымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 
2. Оқушының логикалық ойлау қабілетін дамыту. 
3. Әр оқушының әрекетін, ұлттық болмысын пайдалануға жұмыстану. 
4. Оқушының ұлттық моралының орындалуын қамтамасыз ету. 
5. Оқушының санасын, сенімін, көзқарасын,білімін арттыру. 
6. Оқушының парасатын, ойлауын қалыптастыра отырып машықтандыру. 
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Ең бастысы, оқу үрдісінде міндетті пәндерде оқушылардың теориялық білімін 
әлеуметтік тұрғыдан қалыптастыруға мән беру керек. 
Жұмысымның нәтижесі: 
1) Әр оқушының білімі, қабілеті қалыптасады. 
2) Оқушының бойындағы жетістіктері көрінеді. 
3) Оқушылар қиындықтарды жеңеді, әлеуеті артады. 
4) Жан-жақты дамуға қол жеткізеді. 

14.01.2021   F00028

Тарих сабағында оқытудың жаңа 
технологияларын тиімді пайдалану жолдары

ЕСІРКЕПОВ  ШОЙБЕК  ЕРМАХАНОВИЧ 
Түркістан облысы Төлеби ауданы Тасарық арнайы 

негізгі орта мектебінің  тарих пәні 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.

Тарих ғылым және пән ретінде білімнің аса маңызды саласына жатады. 
Өйткені  ол  бүкіл  адамзаттың  тарихын,  жүріп  өткен  жолын,  жинаған 
тәжірибесін баяндайды. Тарихты білу әрбір адамға қажет әрі пайдалы. Сонда 
ғана адам өзі  өмір сүріп отырған қоғамдағы орнын, істейтін қызметін дұрыс 
анықтайды,  келешегін  де  болжай  алады.  Белгілі  ойшылдардың,  ғұлама 
ғалымдардың тарихтың маңызы туралы айтпағандары кем де кем. 
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Әбу – насыр әл-Фараби: «Тарихты білмей - өткенді, қазіргі жағдайды білу, 
келешекті болжау қиын» - десе, Н.М.Карамзин: «Тарих - әрбір ұлттың болжау 
қиын» - десе, Н.М.Карамзин: «Тарих - әрбір ұлттың ең басты кітабы» - дейді. 
Тарих  сабағының  неғұрлым  тиімді  жаңа  түрлерін  пайдалану  оқушы 
белсенділігін арттыруда зор маңызды. Оқытудың жаңа технологиялары:
 В.Ф.Шаталовтың технологиясының басты мақсаттары:
 Оқушының білім беру дағдысын қалыптастыру;
 Оқушылардың барлығын оқыту;
 Жеделдете оқыту;

Принциптері:
 Үздіксіз қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, ірі блоктар бойынша оқыту, 
тірек сигналдарын пайдалану;
 Жекелей әрекет жасау;
 Ізгіліктік (барлық балалар дарынды);
 Мәжбүрсіз оқыту;
 Түзетуге, өсуге, жетістікке жетелеу, жетістігін жариялау, шиеленіссіз 
оқыту;

Мазмұндық ерекшеліктері:
2. Оқу материалы ірілендіріп беріледі;
3. Блоктық түрде беріледі;
4. Оқу материалы тірек үлгі – конспекті түрінде беріледі;

Тәрбиелік мәні:
 Еңбекке қатыстырылады;
 Еңбек сүйгіштікке тәрбиеленеді;
 Оқушының еркі дамытылады;
 Өзіндік танымдылығы, жауапкершілік, адалдық, жолдастық, қасиеттері 
қалыптасады.
   Әдістеме ерекшелігі:
Теориялық блогі – Бағыттылық негізі (БН) – ақпаратқа кіріспе (түсіндіру) – 
айту – үйде өзіндік жұмыс орындау, І-қайталау (тірек сигналы конспектісін 
жаппай
қабылдау), ІІ-қайталау (түсінгенін сұрау),
ІІІ – қайталау (өзара бақылау)
Тәжірибе блогі – тәжірибелік жұмыс (жаттығу) – есеп шығару (жаттығу) – 
қорытынды: оқушылар білім беру дағдыларын және ойлау қызметінің әдісін 
жүйелі қолдану.
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1. Ж.А.Қараевтың «Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясы 
– нәтижеге бағытталған білім беру құралы.
Деңгейге бөліп оқытудың тиімділігі: біріншіден, оқушының психологиялық 
танымы, екіншіден, теориялық дайындығы есепке алынуы тиіс. Деңгейлік 
тапсырмалар арқылы мұғалім оқушының нені меңгергенін, нені меңгермегенін 
біледі. Соның нәтижесінде оқушыда намыс оты оянады, басқалардан қалып 
қалмауға тырысады. Бұл технология біріншіден, дамыта оқыту идеясын жүзеге 
асыруға көмектеседі, өйткені ол оқушының ойлау қабілетін, ынтасын, 
белсенділігін көтереді. Әр оқушының оқушылық деңгейде білім алуына 
мүмкіндік береді. «Үш өлшемді әдістемелік жүйе» педагогикалық 
технологиясы оқушының да, мұғалімнің де белсенді шығармашылық қызметін 
дамытуға бағытталған.
«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясының мақсаты:
1. Мектеп бітірушінің барынша көп білуі емес, оның өзіне қажетті білімді 
өзі білуі;
2. Тиімді шешімді табуға үйренуі;
3. Оқу, кәсіптік, тұрмыс мәселесін кез –келген жағдайда шешуі;
4. Ішкі өзіндік қажеттілігін қанағаттандыратын;
5. Әлемдік білім кеңістігінде көріне алатын;
6. Шығармашыл іс - әрекет жасай алатын жеке тұлға қалыптастыру.
«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясының ерекшелігі: 
Оқушы
білімі анық бағаланады. Белсенділігі артады. Ой еңбегі жетіледі. Белгілі бір 
нәтижеге жеткенін іштей сезеді. Өзіне - өзі деген сенімділігі артады. Өзін жеке 
тұлға ретінде қалыптастыруға тәрибелейді. Шығармашылық деңгейге дейін 
жетуге ұмталады, қызығушылығы артады. Зер сала қарасақ, оқушының білімді 
қабылдау деңгейі сыни баға беруге дейін көтеріледі. Технологияның тиімділігі 
мен ерекшелігі де осында.
«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясы бойынша «Ғылыми 
мен білімнің дамуы» тақырыбындағы сабақта деңгейлік тапсырма – сұрақтар 
беру арқылы сабақты қорытындыладым.
Бірінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
1. Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келген қала: Отырар
2. Жүсіп Баласағұн дүниеге келген қала – Баласағұн
3. Махмуд Қашқаридың шын аты: Махмуд Хусейн ибн Мұхаммед
4. Ахмет Иүгнекидің шын есімі: Әбід Ахмет Махмұдұлы
5. Қожа Ахмет Иасаудің дүниеге келген қаласы: Сайрам
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Екінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
 Жүсіп Баласағұнидің атақты еңбегі: «Құт негізі – білік»
 Ахмет Иүгнекидің бізге еңбегі: «Құт негізі – билік»
 Қожа Ахмет Иайсаудің әкесі, атақты ғұлама ғалым: Ибраһим
 Қожа Ахмет Йасауден қалған ұлы мұра – «Даналық кітабы» немесе 
«Диуани – и хикмет»
 Мұсылман дінінің енуіне байланысты пайда болған ғимарат – Мешіт

Үшінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
 Шығыстың аса көрнекті ғылымы Әбу Насыр әл – Фараби шығармаларын 
қай тілде жазды? Араб тілінде
 Өз еңбектерінде адам дүниені және оның мәнін өзінің сезім мүшелері мен 
ақыл – ойы арқылы таниды деп түсіндірген ғалым: әл – Фараби
 Махмуд Қашқаридың еңбегі қалай аталады? «Диуани лұғат ат – түрік»
 Жүсіп Баласағұни «Құтадғу негізі – білік» еңбегін Баласағұнда бастап қай 
қалада аяқтаған? Қашқарда аяқтаған
 Қожа Ахмет Йасаудің жолын қуған шәкірттерінің бірі – ғұлама ақын, ел 
ішінде Хакім ата аталған: Сүлеймен Бақырғани
         Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім беру технологиясы.
Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім беру технологиясының 
мақсаты: білімді, ұлттық заңдылықтарды бағалай білетін ұстамды, алғыр, жан – 
жақты дарынды, шығармашылық ізденіс, зерттеу жұмысын жүргізе алатын 
тұлғаны қалыптастыру. Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім 
беру тенхологиясын Қазақстан тарихы пәнінен қоғам қайраткерлерінің өмірі 
туралы, дүние жүзі тарихы пәнінен әр мемлекет бойынша тақырыптарды 
өткенде берілген талдау бойынша жаңа сабаұты түсіндіру кезеңінде пайдалану 
өте тиімді. Сабақ құрылымын жиі өзгертіп отыру – оқушылардың ойлау 
қабілетіне, өз ойын қорыта айтуға, тарихи деректермен жұмыс істеуге қозғау 
салады. Пәнге деген қызығушылығын туғызады. Пән бойынша жақсы нәтижеге 
көрсеткішіне жеткізеді.
      «... Бәсекеге қабілетті технологиялар инновациялық экономиканың өзегі 
ретінде өздігінен пайда бола қала алмайды. Бұл – ұзақ үрдіс, ғылыми 
зерттеулердің, күрделі де шығынды эксперименттердің және ақыр аяғында, 
ғалымдардың идеялық нұрлануының қиындықпен келетін жемісі....» деп айтқан 
тұңғыш президентіміз  Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен аяқтағам келіп отыр.
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МАНДАЛА ӘДІСІ

ИЛЬЯСОВА  НҰРДАНА  БҮРКІТБАЙҚЫЗЫ 
Павлодар облысы, Май ауданы  

«Ақбота» сәбилер бақшасының  педагог-психологі 

Қазіргі  уақытта  балалармен  жұмыс  жөніндегі  мамандар  мен  ата-аналар 
баланың  мінез-құлқына  сай  келмейтін  мінез-құлқына,  балалардың  өзгермелі 
жағдайларға  бейімделуінің  қиындықтарына  жиі  тап  болады.  Балалар  үнемі 
қиын  жағдайлармен  кездеседі  және  оларды  әрдайым  сәтті  жеңе  бермейді, 
сондықтан оларға әлеуметтік ортаның қолайсыз әсерлеріне қарсы тұруға қалай 
көмектесу,  жарақат  алатын  жағдайды  еңсеру  және  жағымсыз  эмоционалдық 
уайымдармен ұштастыру  мәселесі  жиі  туындайды.  Осы жағдайда  балаларды 
мандала әдісімен психологиялық түзетулер жасауға болады.Сондықтан да мен 
біздің балабақшаның педагогтары мен ата-аналарын мандалатерапия әдісімен 
таныстыруды шештім.

"Мандала "сөзі аудармада" шеңбер","диск" дегенді білдіреді. Карл Густав 
Юнг  мандалдарды өте  байыпты зерттеген  алғашқы еуропалық ғалымдардың 
бірі  болды.  Ол  мандала  әдісі  «біздің  орталыққа,  біздің  даралығымыздың 
ашылуына жол» деген қорытындыға келді.

Мандалды  барлық  жерде  кездестіруге  болады  –  күн  мандаласы,  күн 
сәулесінің арқасында дамитын өсімдіктер, мысалы, күнбағыс сияқты мандалды 
еске салады.
Мандаламен жұмыс істеу көмектеседі:
- ішкі жағдайды үйлестіру;
- өз ниеттері мен мақсаттарын құру және жүзеге асыру;
- өз шығармашылық қабілеттерін ашу;
- өзін тануды үйрену;
- жеке кеңістікті үйлестіру;
- өзін жағымды энергиялармен толтыру;
- мандала өзін-өзі реттеуді дамытуға көмектеседі.
Ал балаларға  арналған мандалдар немен пайдалы? Неге  оларды бояу керек? 
Және оларды неге салу керек?
1. Ұсақ моторика дамиды. Мандалды бояу кезінде де, құрылыс кезінде де. 
Егер баланың шетінен шықпаса-талап етпеңіз!
2. Шыдамдылық пен  ұқыптылық жаттығады.  Бұл  5-7  жастағы  және  одан 
үлкен балалар үшін өзекті.
3. Ритм,  үйлесім  және  тәртіп,  математикалық  ойлау  сезімі  жаттығады. 
Балалар Симметрияның әртүрлі түрлерімен танысады, ою өнерін таниды.
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4.  Мандалотерапия-арт-терапия  бағыттарының  бірі  (өнермен  емдеу).Бұл 
балалардың  шығармашылық  дамуына,  көркемдік  және  рухани  өзін-өзі 
танытуына  ықпал  ететін  эмоционалдық  жағдайды  жақсартудың,  шиеленісті 
түсірудің, сезімдерді білдірудің табиғи және қуанышты тәсілі.
Мандаламен жұмыс жасау барысында педагогтың, психологтың баламен 
жұмыс істеу ережелері бар:
1. Егер  бұл  мандалдар-бояулар  болса,  онда  бірнешеуі  ұсынылады-бала 
пішін  бойынша,  ою-өрнек  бойынша  таңдап  алсын,көңіл-күй  бойынша  оған 
жақын.
2. Бала мандалы және жұмыс сюжетін өз бетінше таңдайды.
3. Жұмыс  істеу  үшін  материалдар  мен  түс  гаммасын  (қарындаштар, 
фломастерлер, бояулар, пастель) бала өз бетінше таңдайды.
4. Жұмыс процесі тек қанығу және жұмыспен қанағаттандыру дәрежесімен 
шектеледі.
5. Ересектердің баланың келісімінсіз оның жұмысына араласпау қағидаты 
жүзеге асырылады.
6. Принципін қолданғанда комментариев по поводу.
7. Бала өзінің мандаласына боялған де, жасалған де атау береді.
8. Жұмыстан  кейін  бала  өзінің  сезімдері,  мандаламен  жұмыс  істеу  және 
оның нәтижеге деген көзқарасы туралы әңгімелейді.

Мандала терапия келесі жағдайларда қажет:
 жүйке кернеуі;
 броньдау, өзін-өзі бағалау;
 мінез-құлық агрессивтілігі;
 отбасылық жанжалдар;
 балаларды мойындамау және ересектерден шеттету;
 депрессия;
 жаңа жағдайларға күрделі бейімделу;
 ұсақ моториканың бұзылуы;
 психосоматикалық бұзылулар;
 қорқыныш, созылмалы үрейлі жағдай;
 суицидке бейімділік;
 шығармашылық әлеуетін жоғалту;
 орта немесе жасөспірімдік жастағы дағдарыс;
 төзімсіздік және гиперактивтілік.
Мандалдағы негізгі символдар:
Гүл-әдемі, үйлесім, өмірдің басы, көктемнің символы.
Крест-саналы және бейсаналық айқас күйі.
Шеңбер-ішкі әлемдегі бүтіндік .Байсалдылық.
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Квадрат-басқарылатын энергияның символы. Адамның өз идеялары мен 
мақсаттарын материалдандыруға мүмкіндік береді.
Үшбұрыш. Шыңның орналасуына байланысты. Жоғары-күш, батылдық, 
мақсатқа ұмтылушылық; төмен – жұмсалмаушылық, әлсіздік, өзін-өзі бұзу.
Бес бұрышты жұлдыз – күш, қорғаныс, өзін-өзі сенімділік, еркіндік символы.
Спираль. Оңға айналатын-өсіп келе жатқан айдың және күннің жолының 
символы, жаңа нәрсе бастау.
Солға айналатын регресс, күш салу дұрыс бағытта емес, біртіндеп шөлейттену.
Көз-болып жатқан жағдайды бақылап, ештеңе жіберіп алмау, мәнін түсіну.
Жүрек-сезімталдық, уайымдау, эмоциялық.
Шөп-тыныштық, үнсіздік, тыныштық символы.
Тамырлар-туыстарымен, туған жерімен байланыс.
Ағаштар-бейбітшілік, негізділік.
Мысық-жабық, сақтану, құпияның символы.
Ит-достық, адалдық.
Көбелек-сатылар бойынша даму, табиғатпен үйлесім.
Жылан-даналық, айлалық.
Тасбақа-өзіне күтім жасау, жамандық, әлем алдындағы қорқыныш.
Көгершін-бақыт, махаббат.
Павлин-мінездің күші, мақтаныш.
Әтеш-сөйлеуге, өз позициясын қорғауға, соғысты бастауға тілек білдірудің 
символы.
Балық-оңаша, әділдік символы.
Түстер мен мәндер:
1. Қызыл  мүмкіндіктер  мен  күшті  білдіреді.  Белсенділік,  күрес,  әділдікке 
ұмтылу, күрес, мақсатқа жету. Зұлым және қараңғы өрт.
Егер қызыл түс суретте мүлдем жоқ болса, керісінше, әлсіздік, күш жетіспеу, 
күресуді қаламау дегенді білдіреді.
2. Сары  барлық  жаңалыққа,  танымға  деген  түсіністікті,  ашықтықты 
білдіреді. Махаббат, тәуелсіздік.
3. Жасыл  сауықтыру,  өзіне  және  басқаларға  көмектесуге,  құтқаруға, 
қорғауға ниет білдіреді. Өзін және басқаларды дұрыс қабылдау.
4. Күлгін-корольдік  түс.  Ерлер  мен  әйелдердің  басын  біріктіреді.  Кейде 
эгоизм,  индивидуализм  сияқты көрінетін  рухани  энергия.  Бұл  өз  идеяларын 
және әлеммен байланысты бұзуға әкелуі мүмкін.
5. Көк-интуицияның  көрінісі.  Қара  реңктерде  –  мазасыздық,  боран,  түн, 
уайымның символы. Ашық (көгілдір) -  жанашырлық, ашық аспан, шексіздік, 
ананы терең сезіну.
6. Қызғылт сары-оң энергия, жұмсақтық және өзін-өзі қабылдау символы.
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7. Қара – қуыс, терістеу, қайғы, жоғалту символы. Қараңғыдан жаңа нәрсе 
пайда  болудың  басы  ретінде.  Қараңғыда  да  басқалар  үшін  көрінбейтін 
процестер болуы мүмкін.
8. Ақ руханилықты, әлемге ашықтықты, сананың тазалығын бейнелейді. Ал 
энергияның  жетіспеушілігін,  шындықтан  және  әлемді  дұрыс  қабылдаудан 
шеттетуді білдіруі мүмкін.

 14.01.2021  F00030

Таңғалдырған кереметтер әлемі

КАСЫМОВА  ЖАННА  ЖАНАБЕКОВНА 
Алматы қаласы Рахым Сәрсенбин атындағы 

№ 192 ЖББМ. қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі: 
Әлемнің жеті кереметі

Мектеп:
 Мұғалімнің аты-жөні : 

Күні: Қатысқандар:
Сынып: 6 Қатыспағандар саны: 
Сабақ тақырыбы Таңғалдырған кереметтер әлемі

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтемеу)

6.Т/А.4.мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар 
аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды 
анықтау.
6.ӘТН1.тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек 
және дефис арқылы жазылатын сөздерді 
орфографиялық нормаға сай жазу.

Сабақ мақсаттары 1. әлемдегі ең биік Бурж Халифа ғимараты  және 
Айша бибі кесенесі жайлы мәлімет алады;
2. алған мәліметтер негізінде өз ойын білдіреді;

Жетістік 
критерийлері

Мәтін бойынша жұмыс істей отырып,  білім деңгейін 
көтереді, сөздерді өзара байланыстырып,  ойды 
жүйелеп айту дағдысын қалыптастырады.  
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Жетістік 
критерийлері 

Жаңғыртады :  әлемдік мәдени мұралармен 
таныстығын арттырады . Сөздердің жазылуы бойынша 
жазу дағдысын қалыптастырады
Түсінеді:     керемет сөзінің мағынасын
Қолданады: таңғалдырар кереметтер жайлы сөз 
қозғайды

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады:
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
Ән  салатын  субұрқақ,  жендеттер,  Әулиеата, 
құрылыстың даралығы
Диалог және жазылым үшін қажетті сөз тіркестер:
Бейнекөріністе сіздер Дубайдағы ең биік ғимарат пен 
Айша бибі кесенесін тамашалайсыздар.
Талдауға арналған сұрақтар: 
Не себепті ......деп ойлайсыз
Ишара

Құндылықтарды 
игерту:

Өзіне және өзгелерге құрмет мұғалім мен оқушылардың 
бір-бірімен  амандасуында,  сыпайы,  ойын  ашық 
білдіріп,  тыңдауда,  сабақты  уақытында  бастап, 
аяқтауда,  тапсырмаларды  нұсқалық  бойынша  толық 
орындауда,  бір-біріне  қолдау  көрсетуінде  көрініс 
табады.  Өмір  бойы оқу  қағидасы ақпаратты өздігінен 
табу,  сабақ  мақсатын  білуде,  кері  байланыс  беруде, 
рефлексия жасауда, алған білімінің практикалық мәнін 
түсінуде  көрініс  табады.  Ашықтық  оқушыларға 
ақпаратты алуында бірдей мүмкіндіктер беруде,  сабақ 
мақсатын бірге құрастыруда, бағалау мен кері байланыс 
беруде, бірнеше көзқарастың бар екенін түсінуде орын 
алады. 

Пәнаралық 
байланыстар

Әдебиет, жаратылыстану пәндерімен байланыс 

Алдыңғы 
меңгерілген білім 

Әлемнің жаңа жеті кереметі туралы білетін 
мәліметтерін есіне түсіреді. Кемшіліктерді түзейді, 
бағалайды.

Сабақ барысы 
Сабақтың 
жоспарла

нған 
кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

Сабақ (Ұ) Ынтымақтастық ортасын құру.   Слайд 
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басы
2  минут

5 минут

 2 минут

(9 минут)

Ұйымдастыру.
Психологиялық   дайындық
«Қаламыңды сыйға тарт» Әр оқушы бір–біріне 
жылы лебіздерін айта отырып, қаламдарын 
сыйға береді. 
 «Қай?» әдісі арқылы сұрақтар қою. Сұрақ- 
жауап ұйымдастыру
Сұрақтарға жауап береді 
Қай керемет?
3. Б.з.д. І ғасырда салынған амфитеатр. 50 
мыңнан астам орны бар, гладиаторлық айқастар 
мен Рим тұрғындарына арналған мерекелік іс-
шаралар қойылған. (Колизей)
4. Теңіз деңгейінен 2,5 км биіктікте 
орналасқан бұл қала 400 жылға жуық өмір 
сүрді. Онда ғибадатханалардың қираған 
үйінділері, екі қабатты үйлер мен қоймалар 
сақталған. (Мачу-Пикчу қаласы)
5. Биік жартаста орналасқан Иордания 
қаласы. Жартастағы ойылған үйлер мен 
ғибадатханалар суық күндері пана болатын.қала 
шөлді даланы кезіп жүрген сарай 
жолаушыларына арналған демалыс орны 
болатын. (Петра қаласы)
6. Үндістанның Агра қаласында 
орналасқан.Айналасы субұрқақтарға толы 
саябағы бар, ақ мәрмәр тастардан қашалған 
ғимарат. (Тәж-Махал кесенесі)
7. Биіктігі 38 метр, құрылысы 9 жылға 
созылған. Бұл кереметті көруге жылына 300000 
адам келеді. Бұл кереметке кішкентай пойыз 
немесе эскалатор арқылы көтерілуге болады. 
(Құтқарушы Иса Мәсіх мүсіні)
8. Ұзындығы 8850 км-ден асады. Құрылысы 
б.з.д. ІІІ ғасырда салына бастады, екі мың жыл 
бойы сол жердің халқы қорғанды жалғастырып, 
одан әрі ұзартты. (Ұлы Қытай қорғаны)
9. Мексика мемлекетінің Юкатан түбегінде 
ораласқан. Белгісіз себептермен иесіз қалды. 
(Чичен-Ица)

Слайд 

Қаламдар
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Қаламсаптар бойынша топқа бөліну
Әр оқушы өзінің бір қаламсабын береді. 
Қаламсаптарды алты-алтыдан ретсіз түрде 
қойылады. Оқушылар өзінің қаламсабы 
қойылған парталарға отыруы керек.
(Сабақтың тақырыбы мен  мақсатын  
таныстыру).

Сабақтың 
ортасы
2 минут

6  минут

    

      2 
минут

      
8 минут

8 минут

 3 минут
7 минут
(36 минут)

Бейнесюжет көрсету арқылы оқушының 
қызығушылығын арттыру.
Бурж Халифа ғимараты
Тыңдалым-айтылым.

• оқулықтағы 1-тапсырманы орындайды. 
Мәтінді тыңдап, негізгі ойды анықтайды.

• Оқулықтағы 2-тапсырманы орындайды. 
Мәліметтерді  сәйкестендіре айтады.

«Кинометафора» әдісі. Бейнесюжеттен үзінді  
көрсету арқылы баланың өз ойын, ой-пікірлерін  
білуге болады. «Айша бибі кесенесі» 
бейнесюжетін көреді.
Оқылым-жазылым.
3-тапсырманы оқиды. Бірге, бөлек, дефис 
арқылы жазылған сөздерді жазады. 
Жетекші сұрақтар

• Қарахан атты батыр кімге ғашық болған?
• Неліктен Айша бибіні алып қашуға бел 

буды?
• Олар еркін қаша ала ма?
• Айша бибі қуғыннан шаршай ма, 

шаршағанын қалай басады?
• Жендеттер Айша бибінің сәукелесіне улы 

жыланды неліктен салады?
• Айша бибі көз жұмар алдында қандай 

оқиға болды?
• Айша бибі көз жұмғаннан кейін айтуға 

тұрарлық жайт бар ма?
• Айша бибі кесенесі мен Тараз қаласының 

қандай байланысы бар?
Сергіту сәті. «Жаңбыр шуы»
4-тапсырма. Оқылым мәтінін пайдаланып, 
берілген кестені толтырады.

АКТ

АКТ

Тақта 

31



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабақтың 
соңы
4 мин

Рефлексия. «Бір сөзбен» 
Оқушы мен мұғалім кері байланысы.

Дифференциация – 
оқушыларға көбірек қолдау 

көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды 
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – 
оқушылардың 

материалды 
меңгеру деңгейін 

тексеру 
жоспарыңыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы 

Қабылдау деңгейі жоғары 
оқушылар үшін тапсырманы 
күрделендіру:  
Қабілеті  жоғары  оқушылар 
сұрақтарды  өз  бетінше 
құрастыра  алады. 

Сергіту сәттерінде, 
белсенді жұмыс 
түрлерін өткізуде 
қауіпсіздік 
техникасын сақтау

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс 
қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме?  
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, 
неліктен? 

Бұл бөлімді сабақ туралы 
өз пікіріңізді білдіру үшін 
пайдаланыңыз. 
Өз сабағыңыз туралы сол 
жақ бағанда берілген 
сұрақтарға жауап беріңіз.  

Жалпы баға 
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсарту үшін қандай өзгеріс енгізуге болады (оқыту туралы 
да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1: 
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылар туралы 
нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
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 F00033  16.01.2021 ж.

   Мектеп жасына дейінгі балаларға 
З.Дьенеш блоктарын қолдану

БАЛТАБАЕВА АСЕЛЬ СЕРИКОВНА
 Павлодар облысы,Май ауданы Көктөбе ауылы 

КМҚК «Ақбота» сәбилер бақшасының тәрбиешісі 
       

Қазіргі  заман  талабы  –  білімді,  саналы,  мәдениетті,  адамгершілігі  мол, 
қоғамда өз орын таба білетін тұлға тәрбиелеп, қалыптастыру. Тұлға мәселесі 
қай уақытта да өзінің сан қырлы жақтарымен қоғамның күн тәртібінен түскен 
емес. Осы сұранысқа сай баланың зияткерлік-танымдық белсенділігін дамыту 
үшін  тәрбиелеудің,  оқытудың  жаңа  ақпараттық  технологиясын  пайдалану 
өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бұл мәселені  шешуде З.Дьенештың 
логикалық блоктары өте қолайлы деп санаймын.

Логикалық  блоктарды  венгердің  психолог-математигі  Золтан  Дьеныш 
ойлап  тапқан.   Балаларды  блоктар  арқылы  ойната  отырып,  оларға 
нысандардың  түсін,  пішінін,  көлемі  мен  жауандығын  көрсете  отырып, 
ажыратуға  үйретуде,  информатикадан  бастапқы  сабақтар  және  математика 
тұрғысынан  алғы  ұғымдарды  меңгертуде  таптырмас  құрал.   Ол  балалардың 
ойлау  әрекеттерін  дамытады  (сараптама,  салыстыру,   боптау,  жалпылау), 
логикалық  ойлау,  шығармашылық  қабілеттерін  және  танымдық  қабілеттерін 
(қабылдау, есте сақтау, наразға алу, елестету) жетілдіреді. 

Дьеныштың блоктарымен  ойнай отырып,  бала әртүрлі заттық әрекеттер 
жасайды (бөлу,  белгілі ережемен  орналастыру, қайта орналастыру және т.б.). 
Дьеныштың блоктары  үш жастан асқан балаларға арналған. 

Дьенештың  логикалық  блоктары  48  геометриялық  фигуралардан 
тұрады:

а) төрт пішінді (дөңгелек, үшбұрыш, төртбұрыш, тіктөртбұрыш);
б) үш түсті (қызыл, көк және сары);
в) екі көлемді (үлкен және кішкентай);
г) қалыңдығының екі түрі болады (жуан, жіңішке).
Жинақта бірдей бір де бір фигураны кездестірмейсіз.  Әрбір геометриялық 

фигура төрт ерекшелігімен беріледі: пішіні, түсі, көлемі, жуандығы.
«Логикалық блок» атты дидактикалық жинақ  48  көлемді  геометриялық 

пішіндерден тұрады, олар бір-бірінен көлемі,  түсі,  қалыңдығы мен пішіндері 
бойынша  ажыратылады.  Осылайша  әр  пішін  төрт  өзіндік  ерекшелігімен 
белгіленеді: түсі, пішіні, көлемі және қалыңдығы. Жинақта осы ерекшеліктері 
бірдей келетін пішіндерді таба алмайсыз, олардың әрқайсысы өзінше әртүрлі. 
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Ерекшеліктерінің  нақты  нұсқасы  (қызыл,  көк,  сары,  тіктөртбұрышты, 
дөңгелек,  үшбұрышты, шаршы) және пішіндердің көлемі, қалыңдықтары мен 
үлкендіктері әрүтрлі болғандықтар балалар оларды жылдам ажыратып, айтып 
бере алады. Логикалық блоктармен әртүрлі әрекеттер жасау барысында (бөлу, 
белгілі  ережеге  сәйкес  орналастыру,  қайта  құру  және  т.б.)  балалар  алғашқы 
математикалық  дайындық  тұрғысында  маңызды  болып  табылатын  әртүрлі 
ойлау  қабілеттерін  меңгере  бастайды.   Олардың  қатарына  сараптама  жасау, 
салыстыру,  топтау,  жалпылау,  жасыру-ашу,  сонымен  қатар  «жоқ»,  «және», 
«емес»  сынды  логикалық  операцияларды  жасай  білу  жатады.  Блоктармен 
болатын арнайы дайындалған ойындар мен жаттығулар балалардың ойлаудың 
қарапайым  алгоритмдік  машығын  меңгеру,  әрекеттерді  ойша  қалыптастыру 
биімділіктері дамиды. Логикалық блоктардың көмегімен балалар  назарға алу, 
есте сақтау, қабылдау сияқты әрекеттерге жаттығады.  

Дьенештың блоктарымен танысу. 
Алдымен баланы блоктармен таныстыру керек. Баланың алдына блоктарды 

жайып  салып,  олармен  қалағанынша  ойнауға,  ұстап  көруге,  араластыруға 
мүмкіндік беріңіз.  Кейіннен мына тапсырманы ұсынуға болады:

 Бір фигураны көрсетіп, осындай түсті фигураны тауып алуды тапсырыңыз 
(мысалы,  сары).  Сосын   балаға  үшбұрышты  барлық  блоктарды  көрсетуін 
сұраңыз  (немесе  барлық  үлкен  фигуралар).  Аюға  барлық  көк  фигураларды, 
қоянға  –  сары,  тышқанға  –  қызыл фигураларды беріңіз,  сосын фигураларды 
(көлемі, пішіні мен жуандығы) байланысты ажыратуды сұраңыз.

Педагог  пен  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  өзара  әрекеттерінде 
Дьенеш логикалық блоктарын қолдану, балалардың жан – жақты дамуы үшін 
өте үлкен маңызы бар:

1.         Дьенеш блоктары балаларды негізгі  геометриялық пішіндермен 
таныстырады, түсі, нысаны, көлемі бойынша оларды ажыратуға үйретеді.

2.         Дьенеш  блоктары  алдағы  уақытта  логикалық  тапсырмаларды 
шешуде,  балаларға  керекті  логикалық  ойлауларын,  талдағыш  қабілеттерін 
ептегіш,  алғашқы  машықтарын  қалыптастыруды  дамытуда  мүмкіншілік 
жасайды.

3.       Дьенеш блоктары мектеп жасына дейінгі балаларда объектілерде 
түрлі  қасиеттерді  шығару  ептіліктерін  дамытуға  көмектеседі,  оларды атауға, 
олардың жоқтығын сөздермен белгілеуге, дерексіздендіру және объектінің екі 
немесе  үш қасиетін  бір  уақытта  есте  сақтау,  бір  немесе  бірнеше  қасиеттері 
бойынша қарастырылып жатқан объектіні жалпылау.

4.         Дьенеш  блоктары  балаларға  информатика  пәні  алгоритмдер, 
кодталған  ақпараттар,  логикалық  операциялар  сияқты  күрделі  түсініктер 
туралы алғашқы көріністерін береді.
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5.        Дьенеш блоктары тілдерін дамытуға мүмкіншілік етеді: балалар 
«және», «немесе», «бөліктерімен», және т.б. жалғаулықтармен сөз тіркестерін 
құрады.

6.        Дьенеш блоктары мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық 
процестерін дамытуға көмектеседі: қабылдауын, зейінін, есте сақтауын, қиялын 
және зияткерлігін.

7.        Дьенеш  блоктары  шығармашылық  қиялдарын  дамытады  және 
балаларды креативті ойлауға үйретеді.

F00032  16.01.2021 ж.

Құлақтан кіріп бойды алар-жақсы ән мен тәтті күй

СМАГУЛОВА ЖАЗИРА КАЙРЖАНОВНА 
Павлодар облысы,Май ауданы, Көктөбе ауылы 

КМҚК «Ақбота» сәбилер бақшасының музыка жетекші 
     

Күй — музыкалық жанр, қазақ халқының аспаптық пьесасы. 
Домбыра, қобыз, сыбызғыда  шығарылып, тартылып келген. 
Музыка  өнерінің  дамуына  байланысты,  күйлер  халық  аспаптары 

оркестрлерінің  репертуарларында  көп  орындалады.  Балабақшада  Рухани 
жаңғыру  аясында  балаларға  қазақ  халқымыздың  күй  өнерін  насихаттау 
барысында балаларға осы жанрмен таныстырып,білімдерін кеңейту мақсатында 
сабаққа  енгіздім.Балаларға  күйді  таныстырудың  тиімді  жолдарын 
іздестіріп,балаларға  «Балапан»  телеарнасының «Қоңыр қаз»  жобасы аясында 
мультитоптама арқылы түсіндірудің тиімді жолын таптым.

Сабақ  барысында  балаларға  қызықты  болды.Күйлердің  шығу 
тарихымен,олардың аңызымен таныстырдым.

Қазактың  күйшілік  дәстүрінде  аттары  аңызға  айналған  біртуар  ірі 
дарындардын есімдері өнер тарихында алтын әріптермен жазылып қала бермек. 
Күй — тарихтың өткені мен бүгінін көз алдына әкелетін ерекше қаcиеттерімен 
сипатталады. Бұл — өнерді өмір салты еткен елдің ортасында болатын табиғи 
жағдай. Көшпелілер өмір салтында өнер, тек қана эстетикалық-эмоциялык әсер 
берумен шектелмейді. Ол сонымен бірге адалдар арасындағы карым-қатынасқа 
дәнекер болып, салт-дәстүрлерді орнықтырып, қоғамдык өмірді реттеп отыруға 
тікелей  араласады.  Кешпелі  қоғамдагы қазак  өнері  жеке  адамдар  денгейіқце 
өмір сүрумен әсте шектелмеген. Өнердің кез келгені бүкіл халыктық денгейде 
көрініс  тауып  отырған.  Өйткені,  өнер  көшпелілердің  бір-бірімен  қарым-
қатынасының тілі өмірлік мұқтаждарының айғағы. 
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Олар  өз  өмірлерін  әсем  сазды  бесік  жырымен  бастап,  эпикалық 
жоқтаулармен  аяқтап  отырған.  Сондыктан  да,  мұндай  талғампаз  ортада 
мойындалатын  өнерпаздардың  дарыны  мейлінше  тегеруінді  болып  келеді. 
Ондай  дарынды  өзінің  айналасына  қанатты  өнердің  шапағаты  мол  шуағын 
шашып,  өзінен кейінгі  өкше басар ұрпактың рухын мейлінше шыңдай кетіп 
отырған.  Мұндай  дәстүрдің  айғағын  әйгілі  күйшілер  Мүсірәлі,  Дәулеткерей, 
Құрманғазы, Мәмен, Сейтек, Дина,Сүгірді көруге болады.

Күй өнері  — шексіз  өнер.  Күйдің  өз  тыңдаушысы,  оны жанымен ұғып 
бағалайтын  өнер  сүйер  кауымы  баршылық  және  олардың  көкжиегі  кеңейе 
түсуде. Қазак күйлері казір өз отаны Қазақ елі шеңберінен шығып, Еуропа мен 
Американың, шырайлы Шығыс елдерінің салтанатты сахналарынан да естілуде.

Қазақ халқы өзінің мыңнан жылдар бойы тарихында жасалған баға жетпес 
қоршанған мұралық музыкалық мәдениеті мен дәстүрлерін күні бүгінге дейін 
жалғастырып келеді. Тарихтың ұзақ көшінде казақ халқы ғана тудыра алатын 
аса ерекше асқақ есімде дамыған өнердін бірі де, бірегейі бұл — күй өнері. 

Ұлы  дала  салтында  халық,  он  саусағынан  қүй  төгілген  күйшілерін  ел 
ханымен қатар қойып, елдің ең құрметті  азаматтарына балаған.  Осы орайда, 
өнер  тарихында  баға  жетпес  құнды  шығармалары  мен  елдің  өткінші  мен 
келешегін -күй тілімен жеткізе білген.
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F00039  18.01.2021 ж.

Біз мектепке барамыз 
(Даярлықпен қоштасуға арналған сценарий) 

ЕДІГЕ ҰЛБОЛСЫН ҚАИРЖАНҚЫЗЫ 
Павлодар қаласының № 37 жалпы орта білім беру мектебі" 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің даярлық топ жетекшісі 

  Зал мерекеге сай безендірілген. Көңілді әуен естіліп тұрады.
Жүргізуші:
- Құрметті ата-аналар, қонақтар! Бүгін біз тәрбиеленген бүлдіршіндерімізді 
ұямыздан ұшырып, 1-ші сыныпқа шығарып салғалы отырмыз. Көз 
алдымыздағы тәп-тәтті, сүйкімді балақайларымыз мектепалды даярлықпен 
қоштасалы отыр.
Бүгін елдігіміз ескерліп, егеменді ел болған, тәуелсіз тұлпардай етек жеңіміз 
кеңейіп, атымыз алысқа жетіп жатып шақта бүгінгі күні сіздер үшін 
тойларыңызға тағы бір той қосылмақ. Қадамдарың құтты болсын жас 
бүлдіршіндер.
Тәрбиеші, ата–ана.
Сеніммен үміт артады,
Бөбетері есейіп.
Мектепке енді барады.
Жүргізуші:
Өтті қызық көп күндер
Алты жасқа енді жеттіңдер
Барасыңдар мектепке
Бір белестен өттіңдер!
Айналайын балалар
Алда мектеп – Ана бар
Өздеріңнен өседі,
Өнерпаздар, даналар
Мектепалды даярлықпен қоштасатын бітіруші түлектерді қошеметпен ортаға 
шақырайық! 
Биязы мінезімен
Түрлі рөлді сомдайды,
Күлімдеген Жасминді
Барлық досы қолдайды.
***
Спортты жаны сүйеді,
Салауатты өмір сүреді.
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Бар қоғамдық жұмыстың
Ортасында жүреді
Нұрсұлтан топтың жүрегі.
***
Бойында үлкен намыс бар,
Әрқашан алға ұмтылған.
Сегіз қырлы бір сырлы,
Намысшыл жігіт Әбілмансұр.
***
Ортамыздың ажары,
Жангүлімдей ерке қыз
Әр қылығын көтеріп,
Еркелете береміз.
***
Ұстаз болу арманы
Өзі сондай салмақты.
Нұрландырған ортаны.
Біздің Айымгүл жан-жақты.
***
Білімді қыз инабат,
Болар бізге қолқанат.
Жақсылықты арқалап,
Дильназда да бар талант.
***
Инабатты сұлу қыз,
Әдемі де түзу қыз,
Гаухар топтың аруы.
Мұны бәрі біледі.
Балалардың ағылшын тіліндегі амандасуларын тыңдайық.
Қазақстанның мемлекеттік  әнұраны  орындалады.
Балалардың ағылшын тіліндегі тақпақтарына кезек берейік.
Жүргізуші:   
Өтті қызық көп күндер
Алты жасқа  жеттіңдер
Барасыңдар мектепке
Бір белестен өттіңдер!
Айналайын балалар
Алда мектеп – Ана бар
Өздеріңнен өседі,
Өнерпаздар, даналар
Би: Қуыршақ
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Нұрсұлтан:
Құшағыңда жарқылдап
Өтті сәби күндерім
Би биледім,ән тыңдап
Алаңдауды білмедім
Әбілменсұр:
Адам етіп баптаған
Ардақтап бізді баптаған
Даярлыққа мың алғыс
Ұстаздармен мен мақтанам
Жүргізуші:
Бөбек еді ол рас
Кіп – кішкентай кешегі
Бүгін, міне азамат
Болды бәрі деседі.
Тіл дамытып, сурет салып.
Жаттықтырды қолдарын
Мектебіне шығарып сап,
Тілейік ақ жолдарын
Ән: «Дос болайық бәріміз»
Жүргізуші:
Өтті қызық көп күндер
Алты жасқа жеттіңдер
Қуанышқа ортақпыз
Құтты болсын тойларың
Қызықты би: «Арам зам зам»
Бүгін қызық бүгін той
Сендер үшін біліп қой
Әнде салып, би билеп
Жалғастырсын ойды - ой
Айымгүл:
Мектепке енді барамыз
Үлгілі оқушы боламыз
Жақсы оқып сабақты   
Кілең бестік аламыз
Жасмин:
Қуанамыз сыйлаймыз
Қуаныштың мың гүлін             
Дайындық топты қимай біз
Қоштасатын күн бүгін
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Жангүлім:
Біз балауса баламыз
Жетілді ой-санамыз
Даярлықпен қоштасып
Біріншіге барамыз
Дильназ:
Күннің нүры шуақты
Сергітеді денемді
Құрдастарым сияқты
Оқушымын мен енді
Гаухар:
Ана тілін ардақтап
Ата салтын біз көрдік,
Сурет салып, ән жаттап
Оқып жазып үйрендік
Жүргізуші:
Жаңа өмір басталсын
Үміт сенім ақталсын
Ұмытылмай даярлық
Мәңгі есте сақталсын
ӘН: алфавит «ағылшын тілінде»
Жүргізуші:
Ұл – қыздарды көңілді
Шақырамыз ортаға
Тойымызға сән беріп
Би билесін шаттана.
Би: кукарелла

Ән: «Еңбекшіл бала»
Жүргізуші: 
Міне балаларымыздың жүректері лүпілдеп мектепке қадам басқалы тұр. 
Бойларындағы бар өнерлерін сіздерден аямай барынша тырысып көрсетті. 
Сіздерге ақ жол тілеймін,балалар. Сапарларың оң болсын бүлдіршіндер.
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МАЗМҰНЫ

• МҰҚАБЫЛОВА ЖАЗИРА ЖЕКСЕНБАЙ ҚЫЗЫ
• КУРАЛБЕКОВА РОЗА АЛШЫМБАЕВНА
• ОРЫНҒАЛИЕВА НҰРГҮЛ МҮТУҚЫЗЫ
• БУХАРБАЕВА КАЛЖАН ТОРТКУЛБАЕВНА
• ЕЛЕУСИЗОВ  АРХАТ  УГЛАНКАДЫРОВИЧ
• ЕСІРКЕПОВ  ШОЙБЕК  ЕРМАХАНОВИЧ
• ИЛЬЯСОВА  НҰРДАНА  БҮРКІТБАЙҚЫЗЫ
• КАСЫМОВА  ЖАННА  ЖАНАБЕКОВНА
• БАЛТАБАЕВА АСЕЛЬ СЕРИКОВНА
• СМАГУЛОВА ЖАЗИРА КАЙРЖАНОВНА
• ЕДІГЕ ҰЛБОЛСЫН ҚАИРЖАНҚЫЗЫ
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