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Шамалар  арасындағы  тәуелділік

СҮЛТАН АЙСАРА ЕРМАХАНБЕТҚЫЗЫ 
Шымкент қаласы Абай ауданы № 54 ЖОББМ

Бастауыш сынып мұғалімі

Мұғалімнің аты-жөні Сүлтан Айсара Ермаханбетқызы
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

Презента
ция № 1 
бет

13 
минут

 Жаңа 
сабақ 

Жаңа сабақты 
цифрлық ресурстар 
арқылы түсіндіру
Кестені ауызша 
толтыру.

Бағас
ы

Сан
ы

Құн
ы

Жаңа 
тақырыпты 
меңгеру

Тапсырм
а
ны 
орындаға
н  
оқушын
ы 
ауызша 
мадақтау

Презента
ция 
№ 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

Күнделік 
кз 
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3 минут Бекіту
Жеке тапсырма 
ұсыну
500 ңгеге не 
сатып ала аласың?
1)Торт, йогурт және 
шоколад.
       Иә                          
Жоқ

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

Тақырыпты 
меңгергенін 
анықтау

Бағалау 
критерий
лерін 
ұсыну
500 теңгеге 
сатып ала 
алатын 
нұсқаны 
дұрыс 
белгіледім.

Презента
ция № 5 
бет

2 минут
Кері  
байлан
ыс

                 "Ауа  
райы"  әдісі

Бүгінгі  
сабаққа  
кері  
байланыс  
орнату
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 12.02.2021 жыл.      № I00050

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

ГАЙБУЛЛАЕВА БИБАЖАР УМИРБЕКОВНА 
Алматы қаласы, Жетісу ауданы 

№148 мектеп – гимназиясының  бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінгі   таңда   елімізде   білім  беру  мазмұны  жаңа  бағытқа  бет  бұрды. 
Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап 
етеді.   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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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 
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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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Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ТОЛЕБАЕВА АСЕМ АЙТМУХАНБЕТОВНА 
Алматы облысы Кербұлақ ауданы  Басши ауылы 

Райымбек батыр атындағы орта мектептің
 мектепалды даярлық тобының мұғалімі     

  Бала тәрбиесі  отбасынан бастау алады десек те,  ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына ерекше әсер етіп,  оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. Біздің 
қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары  бағаланады. 
Мектепке  дейінгі  тәрбие  үздіксіз  білім  берудің  алғашқы  сатысы.  Бүгінде 
мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды  жетілдіру, 
балабақшалар желісін сақтау тұрғысынан біршама игі істер жүргізілуде.Балалар 
бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі балаларға айналадағы 
өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға  арналған.  Өйткені  сәби 
тұңғыш  білім-дағдыларын  өмірден  алады.  Айналасындағы  адамдарды  іс-
әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін қоғамдық өмірді бақылап көру, 
сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі дамиды лексикалық қоры молаяды. 
Осының  нәтижесінде  ол  басқалармен  сөздік  қарым-қатынас  жасайды. 
Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында,  балалардың  тілі  дамиды:  олар 
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ 
қоюға,  сұрақтарға  жауап  беруге,  көргендерін  айтып  беруге  үйренеді.  Әрбір 
затты  танып  білуге  кезінде  балаларға  сұрақтар  қойып,  әңгімелету  арқылы 
сөздік қоры дами түседі. Ұйымдастыру оқу іс-әрекеті процесінде дидактикалық 
ойындар,  жаттығулар,  балалармен  қарым-қатынас  жасау  арқылы  педагог 
балалардың  тілін  дамыта  отырып,  заттар  туралы  нақты  білім  беріп,  сөздік 
қорын молайтуға ден қояды. Қоршаған ортамен таныстыру барысында бақылау 
жасаудан, мақсатты серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін 
нақтылау  мақсатында  әңгіме  құру  жұмысы кең  көлемде  жүргізіліп  отырулы 
тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің  бір-екі  түрін  араластырып 
қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не 
өзгергенін сұрайды. 
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Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге 
ойналады... 

 
  «Жыл мезгілдері» 

Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы 
білімдерін бекіту, мезгілдерді атауларын үйрету 

(қыс, көктем, жаз, күз).  
Мезгіл өзгерістерін талқылау.

Көрнекіліктер:  Жыл  мезгілдері  суреттері  мен 
карточкалары.

Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай мезгілі екенін сұрайды. 
Жыл мезгілі  төрт  бөліктен тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік 
карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын  алып  сәйкес  келетін 
мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

                                     «Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  қалыптастыру. 
Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен 
үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 
қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға 
орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін 
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 
үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді, қоянды кіші торға орналастыр.

                             «Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары 
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.
Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып  пішінін,түсін,дәмін  және 
қасиеттерін  айтады.  Көзін  байлап қойып,  қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол 
оны сипалап,не екенін ажыратады да сипаттайды,атын айтады.
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«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі 
білімдерін  бекіту,  заттар  арасындағы  кеңістік 
байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу 
орнына қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың 
өз  бетінше  ойлау  қабілетін  және  белсенділіктерін 
дамыту.
Көрнекіліктер:бақ  пен  бақшаның,жеміс  пен 
көкөністердің суреті.

Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері  салынған үлкен картаның астындағы бос 
тор көздер,тиісті жануарлар.

Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа 
бөлініп,әртүрлі  табиғат  көрінісі  салынған  бір-бір 
үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі бойынша 
балалар  жануарлар  бейнеленген  үлестірмелі 
карточкаларды  үлкен  картадағы  салынған  сурет 
мазмұнына  қарай  бос  тор  көздерге  орналастырады. 
Кім бос тор көздерді толтырып, жануарларды дұрыс 
атаса,сол жеңіске жетеді.

Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-жайын 
анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік: әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын  барысы:  әр  түрлі  жануарлар,  құстарды  көрсетіп,олардың  қайда  өмір 
сүретінін  сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін  айтқызады.  Балалардың 
сөздік қорына жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге болады. Олар 
туралы білетін тақпақтарын сұрайды.
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ҚАЗІРГІ  ЗАМАН  МҰҒАЛІМІ

НУСУПОВА ГУЛЬНАР УМАРБЕКОВНА 
Алматы облысы. Ақсу ауданы. "Матай орта мектебі" КММ. 

География пәнінің мұғалімі. 

Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, 
өйткені мұғалім – мектептің жүрегі.   Ыбырай Алтынсарин.

Ұстаз деген сөзді, ұстаз деген мамандықты мен ең қасиетті құндылық деп 
есептеймін. Себебі, ұстаздың алдына келмейтін адам болмайды. Әр бала үшін 
ұстаз оның екінші анасы, әкесі, досы. Неге? Себебі, баланың кішкентай жүрегі 
осы ұстаздан жылулықты, қамқорлықты сезіп, қамқоршы ретінде қабылдап, әрі 
өзінің  досындай  сырласа  алады. Мұғалімге  тән  ең  бірінші  қасиет-  баланы 
құрметтеу. Оның адамшылық  ар – ожданы, намысы, тұлғасын жасына қарамай 
сыйлау, құрмет тұту. Бұл мұғалімнің терең дүниетанымы мен үлкен жүрегінен 
келіп шығады. Әр баланы жас ерекшелігі, мінез құлқы, өскен ортасына қарай 
танып, азамат қылып қалыптастыру – әр педагогтың мұраты. Ұстаз қандай болу 
керек?  –  деген  сұрақтың  жауабын  дана,  данышпан  Абай  атамыздың 
шығармаларынан табамыз. Ол «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» иесі. 
Елбасымыз  айтқандай  «Біз  білім  –  ғылым  саласында  бәсекеге  қабілетті 
болмасақ,  өз  мақсатымызға  жете  алмаймыз.  Барлығы  мектептен,  ХХI  ғасыр 
ұлттық  бәсеке,  ақпараттық  сайыс,  инновациалық технологиялар,  реформалар 
сияқты көріністерімен ерекшеленеді. Ұстаздың басты мақсаты –  шәкірттерін 
өмір  сүруге  және  адам  болуға  баулу.  Әлемдік  білім  беру  жүйесі  де  жеке 
тұлғаны  қалыптастыруға  бағытталған.  Бұл  ұстаным  Қазақстан 
Республикасының  Білім туралы заңында жан – жақты сипатталған: «Білім беру 
жүйесінің басты міндеті – ұлттық  және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым 
мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 
шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық  желілерге  шығу».  Сондықтан  бүгінгі  ұстаз  оқушыларға 
белсенді  әрекеттер  жасауға   жағдай  жасауы  керек,  ол:  ойлау,  оқу,  сөйлеу, 
талқылау, жазу, пікірлесу, пікірталастыру.

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд: 
Жай мұғалім - хабарлайды, 
Жақсы мұғалім - түсіндіреді, 
Керемет мұғалім - көрсетеді,
Ұлы мұғалім - шабыттандырады, - дейді. 
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Бүгінгі  күні  білімді  дайын  қалпында  қабылдамай,  оны  өздігімен 
құрастырудың  тұлғаны  дамытатындығы,  құрастырылған  білімнің  есте  ұзақ 
мерзімде  сақталатындығы  дәлелденіп  отыр.  Білім  игеру  процесінің  еңбасты 
мәселесі  мен  мақсаты  үйренушілердің  белсенді  әрекеттерін  ұйымдастыру. 
Белсенді  әрекеттер  арқылы  шәкірттер  білімді  өздігімен  меңгереді,  үйренеді. 
Ұстаз-  сенім  атмосферасын  қалыптастырып,  мейірім  шапағатын  сыйлайды, 
оқушылардың  қызығушылығын  арттырып,  олармен  бірге  ізденеді,  жұмыс 
жасайды.  Ұстаз  –  білімге  шығаратын  жолды  нұсқаушы,  осы  жолмен  өзі  де 
жүріп келеді.  «Заманына қарай адамы» -  деп,  осы өзіміз өмір сүріп отырған 
уақытқа сай ұлтжанды, білімді ұрпақ тәрбиелеп шығару міндетіміз.  Қасиетті 
білім ордасы мектепке білсем, көрсем, білімді азамат болып өссем деп үлкен 
арманмен келіп отырған кішкентай азаматтарды оқытып, тәрбиелеуге ұстаздық 
ықыласпен қарау – парызымыз.

Ұстаз деген кім? Оның қандай міндеттері бар? Оны  небәрі осы 4 жолдан 
көруге болады.

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы
Ұстаз деген сөз, қандай да бір мамандық, өзінше қызықты да, күрделі. Ал, 

осы мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті,  икемділікті,  шеберлікті, 
ерекше  шәкіртжандылықты,  мейірімділікті  қажет  ететін  мамандықтың бірі  – 
мұғалім  мамандығы.  Мұғалім  мамандығы  киелі  де  көне  мамандықтың  бірі. 
Адамзатты  ежелден  ойландырып,  толғандырып  келе  жатқан,  қоғамдық 
құрылыс өзгеріп жатса да, қажеттігін жоймайтын маңызды мәселе, жас ұрпақты 
өмір сүруге дайындау. Бұл қиынның-қиыны. Себебі, әр адам-қайталанбас жеке 
тұлға. 

Бүгінгі  мұғалімнің мақсаты бәсекеге  қабілетті  өмір  сүре  алатын білімді, 
жаңадан танымы бар, білімге деген қызығушылық деңгейі жоғары, экономика 
деңгейіне шыға білетін ұрпақты тәрбиелеу қажет. Иә, бұл кез-келген мұғалім 
қолынан келе бермейтін қасиет. Тек қажырлы да, өз жұмысын жақсы көретін, 
өз  оқушыларын  биік  шыңға  жетелегісі  келетін  ұстаздың  қолынан  келеді. 
Төзімділік - адам бойындағы жақсы қасиеттерінің бірі. 

Төзімді болғанда ғана жақсы бір нәтижелерге жетуге, нақты дұрыс шешем 
қабылдауға болады.

Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар!
 Шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар. 
 Жан біткен жанарына нұр сыйлаған, 
 Күндей боп күлімдеген жарықсыздар!
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12.02.2021 жыл.     № I00054

Тапсырма арқылы дене шынықтыру компоненттерін дамыту

ИМАШЕВА НУРЖАМАЛ ТАЛАСБАЕВНА
Ақтөбе қаласы  № 53ЖББОМ

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
5-бөлім: Шаңғы/кросс/ коньки даярлық негіздері. 
Ортақ тақырып: Табиғи құбылыстар.

III -тоқсан

Күні: Сынып: 4 «б»
Сабақ тақырыбы: Қауіпсіздік ережесі.Тапсырма арқылы дене 

шынықтыру компоненттерін дамыту 
Оқу мақсаттары 4.3.4.4Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене 

жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен 
тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды 
таңдау және қолдану

Сабақ мақсаттары Кросстық даярлық негіздері бойынша 
қашықтықтан өту тапсырмаларында  кеңістікте 
бірқатар іс-қимылдарды қолдану, динамиканы 
байланыстырып және тиімді машықтарды  
жүйелендіріп қолдана білу. 

Бағалау критерийлері Кеңістікте бірқатар іс-қимылдардың динамикасы 
мен байланысын көрсетеді және  басқалардың іс-
қимылдарының орындалуын салыстырады. 
Бірқатар дәл,тиімді  дағдылардың реттілігін 
анықтайды және
қимылды орындаудың уақыт, кеңістік және бір 
қалыптылық түсінігін көрсетеді.  
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Тілдік  мақсаттар Оқудың тілдік мақсаты.
Білім алушылар: 
Дайындық күйінің құрамдастары (күш, 
жылдамдық, төзімділік, ептілік); 
Пәндік лексика және терминология.
Мыналарды қамтиды:
 ширату және қалпына келу техникасы; 
 дене белсенділігінің қарқындылық деңгейі: 
төмен, орташа, ширақ:
Диалогқа арналған пайдалы сөз тіркестері.
Талқылауға арналған сұрақтар:
 Дене жаттығуларымен айналысқанда неге 
біздің жүрегіміз тезірек соғатындығын түсіндіре 
аласыз ба? 

Құндылықтарды дарыту Салауатты өмір салтына дағдылануды жоспарлы 
орындау, дене шынықтыру компоненті ретінде 
ұстану, білім мен түсінік қалыптастыруға бірегей 
мүмкіндік беру;

Пән аралық байланыс Қазақ тілі, дүние тану.
АКТ қолдану дағдылары АКТ  (әсіресе  ғаламторды)  байланыс,  істестік, 

мазмұн  жасау,  дене  тәрбиесі  саласында  көмек 
сұрау мен ақпарат табу үшін басты құрал ретінде 
қолдану.  

Бастапқы білім Бөлімде орта және ұзын қашықтыққа жүгіру 
көмегімен жақсартылатын күшке және 
төзімділікке арналған жаттығуларға айрықша 
назар аударылған.    

Жоспарлардағы 
әрекеттер

С = барлық сынып  ЖЖ = жұптық жұмыс  Тәж = 
оқушы тәжірибесі 
ҚБ  =  қалыптастырушы  бағалау  Т =  топтық 
жұмыс 
Ж = жеке жұмыс    К = оқытушы көрсетеді

Сабақ барысы
Сабақ кезендері Сабақтағы іс-әрекеттер Құрал-

жабдықтар 
(ресурстар)

Сабақтың 
басы:

10  минут

Уақытты жоспарлау: Дайындық  
бөлім:  12-15 мин.
Оқушыларды қатарға  тұрғызу. 
Спорттық киімдеріне назар аудару.  

Үлкен, бос ойын 
кеңістігі.  
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Сәлемдесу.  Жаңа сабақтың оқу 
мақсатын және  сабақ мақсатын 
түсіндіру, өтілу барысымен таныстыру. 
Мұғалімді мұқият тыңдау. 
Қатардағы  жаттығулар . Оңға  
бұрылу. Солға  бұрылу. Бір   қатардан   
екі  қатарға  тұру. Екі  қатардан  бір   
қатарға тұру. Бұрылыстарды біркелкі 
орындау. Аяқтың ұшын, өкшесін дұрыс 
пайдалану.                                                  
Оңға бұрылып  оң иық алға  жүру. 
Жүрісті сол аяқтан бастауларына көңіл 
аудару.
Жүрістегі   жаттығулар.  
Жаттығуларды біркелкі, дұрыс 
орындау. 1.Қол  жоғарыда, аяқтың  
ұшымен. Алақан бір-біріне қарайды, 
шынтақ түзу. 2.Қол желкеде,  өкшемен 
жүру. Кеуде түзу, шынтақтардың 
арасын ашу.3. Қол  белде, табанның  
сыртымен,  ішімен  жүру. Тізе түзу, 
басты тік ұстау.4. Қол  белде, 
жартылай  отырып  жүру. Кеуде түзу, 
басты тік ұстау.5.  Қол  тізеде,  толық   
отырып   жүру. Кеудені көтеріп, 
асықпай қозғалу.  Аяқтарды сілкіп, 
босаңсытып қалыпқа келтіру.
Жүрістегі жаттығулардан жүгірістегі 
жаттығуларға көшу. Баяу   жеңіл  
жүгіру. Арақашықтықты сақтау. Қол 
кеуденің алдында, аяқтың ұшымен 
жүгіру. Мұрынмен тыныс алу.  
Жүгірістегі  жаттығулар. 1.Қол  белде,  
оң  бүйірмен тіркеме  адыммен.2. Қол  
белде,  сол  бүйірмен тіркеме  адыммен 
.3. Арқамен  алдыға жүгіру. Сол 
иықтан алдыға қарау.Тұра жүгіру. 
4.Тізені жоғары  көтеріп   жүгіру. Қол 
алдыда. 5.Аяқты  артқа бүгіп,  сермей  
жүгіру. Қол артта. 6.Аяқты    алдыға  

Мұғалімге 
ысқырық, 
секундомер.
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сермеп  жүгіру.  Қол  белде. Тізені түзу 
ұстау. 7.Аяқты түзу   артқа  сермеу. 
Қол желкеде. 8. Оң  бүйірмен  
қайшылап  адымдау. 9.Сол  бүйірмен  
қайшылып   адымдау. Қолды еркін 
ұстау.10.Оң  аяқпен  секіру. 11.Сол  
аяқпен секіру. Тура және ирелеңдеп, 
бағыт өзгертіп жүгіру.  Бірте- бірте 
ақырындап  жүріске  көшу. Кең  тыныс 
алу. Қолды жоғары көтеріп тынысты 
ішке алып, төмен түсіріп тынысты 
сыртқа шығару. 
Жүрісте үш лекпен бұрылып үш   
қатарға  тұру. Жалпы  дамыту, 
жетілдіру жаттығулары. 1. Басты оңға, 
солға айналдыру. Көзді жұмбау. 2.Оң, 
сол қолды жоғары көтеріп артқа 
сермеу. Шынтақты түзу ұстау.3. Қолды 
біріктіріп,   оңға  солға  жантаю. 
Шынтақты түзу ұстау. 4.Қол  желкеде,  
кеудені   оңға,  солға бұру.5. Белді  
оңға,  солға айналдыру.6. Оң, сол 
аяққа, ортаға еңкейю. Аяқтың арасы 
иық деңгейімен қою.7.  Оң  сол  аяққа  
жанға  ауысып   отыру. 8.Алдыға , 
артқа,  оң  сол,  аяққа   ауысып  отыру.  
Кеуде түзу, басты тік ұстау.   9.Оң  сол 
аяқпен   10  рет,  екі  аяқпен  20  рет 
секіру. 
Жалпы  дамыту, жетілдіру 
жаттығулары.                                          
Кросс даярлығындағы қашықтықтан 
өту, қозғалмалы әрекеттерді құруға 
арналған бұлшық еттерді қыздыру, 
жүгіру жаттығуларын қайталату. Аяқ, 
қол буындарына арналған жаттығулар 
кешенін орындау. 
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Сабақтың 
ортасы

25 минут 

Оқушылар алдағы қозғалыс әрекеті 
үшін сергіту жаттығуын орындайды. 
Сонан соң оқушылар өз еріктерімен 
топтарға бөлініп, қашықтықты 9–12 
минутта өтуді бастайды және оны өту 
кезінде жасанды кедергілерден өту 
тапсырмаларын, қозғалу техникасының 
элементін орындайды.
Жүгіру процесін шартты түрде үш 
кезеңге бөлуге болады:
 - сөре және бастапқы ұмтылыс;
 - қашықтық бойынша жүгіру;
 - мәреге жету.
Жүгіріп болғаннан кейін топтағы 
оқушылар қозғалыс техникасын сақтай 
отырып қашықтықты өту процесін 
түсіндіреді және сипаттайды.  
(С,Ж,ҚБ) «Шеңбер бойынша 
эстафета». Оқушылар топтарға бөлініп, 
өз кезеңдеріне орналасады.  Кезеңдер 
қашықтығы –  50-60 метр. Белгі 
бойынша оқушылар жүгіруді бастайды 
және кезекпен эстафеталық таяқшаны 
беріп отырады. Мәреге бірінші келген 
топ жеңіп шығады.
Қашықтықтың түрлі кезеңдеріндегі 
физикалық белсенділік кезінде 
болатын ағзадағы өзгерістерді 
талдайды.

Үлкен бос 
кеңістік. 

Эстафеталық 
таяқшалар, 
жалаушалар.

Сабақтың 
соңы:

5 минут

Рефлексия. Кері байланыс. Сабақ соңында білім 
алушылар рефлексия жүргізіледі: Кросс дайындығындағы 
тапсырмалар кезінде жасанды кедергілерден өту 
тапсырмаларының орындалуына назар аударады, 
анықтамалар береді. Әр-түрлі қозғалыс дағдыларын 
пайдаланып, оңтайлы қозғалыс дағдыларына әдістемелік 
нұсқаулық беру.

Үйге тапсырма Жүгіру төзімділігіне арналған жаттығулар орындау.
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Жаратылыстану – ғылыми пәндерін ағылшын 
тілінде оқыту тәжірибесі мен келешегі

ОРАЗБАЕВ КЕНЖЕБЕК АБДРАСИЛОВИЧ 
Жамбыл облысы  Қордай ауданы  Қордай ауылы  

№3 Абай Құнанбаев атындағы ОМ. Биология пәнінің мұғалімі

Мақсаты: Қоғам мен мемлекеттің алдында қойылған мақсаттар мен талаптарға 
сай, орта білім берудің жаңартылған мазмұнының оқу бағдарламаларын жүзеге 
асыруға, оқытудың жаңа тәсілдерін, инновациялық технологияларын және 
жалпы білім беретін мектепте үш деңгейлік саясатын қолдануға қабілетті тұлға 
жетілдіріп, олардың дайындықтарын биология сабақтарында оқу-тәрбие 
жұмыстарында тиімді қолдануды дамыту болып табылады.
Міндеттері: 
 Пәнді оқыту барысында білім алушы меңгеруі керек:
- Оқушыларға биологиялық білім беру жүйесін; биология пәнінің орта 
мектептерге арналған оқу бағдарламалары мен оқулықтарының мазмұны мен 
оларды құру ұстанымдарымен таныстыру;
- Оқытуға қойылатын осы заманғы талаптар мен оларды іске асыру 
технологияларын меңгеру;
- Биологияны оқыту жөніндегі оқу-тәрбие үрдісін жүзеге асыру және пән 
бойынша таңдау курстары мен сыныптан тыс сабақтарды өткізу біліктерін 
қалыптастыру;
- Оқытудың техникалық құралдары мен ақпараттық, қашықтықтан оқыту және 
компьютерлік технологияларын қолдану;
- Сыни ойлау технологиясын қолдану негізінде әртүрлі деңгейдегі, соның 
ішінде стандартты емес және биологиялық  міндеттерді шешуге үйрету.
Үш тілде оқытудың негізгі мақсаты – бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және 
кәсіптік қабілетті дамыған мәдениетті тұлға қалыптастыру. Ағылшын тілінде 
сабақ беру әдістеріне CLIL әдісі жақын әдіс болып табылады. CLIL өз мәнінде 
Content and Language Integrated Learning білдіреді – бұл дегеніміз шет тілдің 
басқа оқу пәндерімен кіріктіріліп оқытылуын көздейді.
CLIL негізін төрт C құрайды:
CONTENT (Мазмұн) - бұл пән саласындағы ілгері басатын білімдер, біліктер 
мен дағдылар;
COMMUNICATION (Қатынас) - бұл оқытуда шет тілін пайдалану біліктері;
COGNITION (Таным) - бұл жалпы түсінікті қалыптастыратын (нақты және
абстрактілі) танымдық және ойлау қабілеттерін дамыту;                    
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CULTURE (Мәдениет) – бұл өзін мәдениеттің бір бөлігі ретінде ұғыну, 
сонымен қатар балама мәдениеттерді қабылдау.
CLIL – бұл түрлі білімділік мәнмәтінінде қолданылатын көзқарастардың тұтас 
бір қатарын біріктіретін өзінше бір термин. CLIL енгізудің түрлі амалдарын 
сипаттайтын терминдердің тұтас бір қатары бар, мысалы: толық тілдік ену, 
ішінара тілдік ену, «тілдік нөсер» және т.б. CLIL-дің негізгі қағидаларын 
анықтауда түрлі еуропалық елдерде мәдени және тілдік ортасын қамтитын, 
пәндік және білімділік міндеттерді шешуге бағытталған оның 4 негізгі қыры 
бөліп көрсетіледі. Осы 4 қырының әрбіреуі білім алушылардың жасына, 
әлеуметтік-лингвистикалық ортасы мен CLIL ену дәрежесіне қарай түрліше 
жүзеге асырылады.   СLIL технологиясы бойынша оқытудағы негізгі қағидалар 
болып табылатындар: СLIL ұғымы шегінде орналасқан қағидалар. Бұған 
пәнаралық байланыстар, сонымен қатар тілдік құзыреттілік, тек оқуға ғана 
емес, сонымен қатар жаңа білімдерді өмірде пайдалануға, сәйкесінше өмірлік 
мотивацияны арттыруға дайындық, табысқа беталыс жатады. Осының 
барлығын CLIL оқытуының артықшылықтарына жатқызуға болады;
- жоғарыда атап көрссетілген төрт компонент жүзеге асырылатын CLIL 
табысты сабағы; одан өзге, әр сабақта тілдік дағдылардың барлық түрлері 
қолданылуы тиіс. Осылайша, оқушыларды ана тілінде және оқып үйренетін 
тілде оқыту бір тұтасты құрайды. Ағылшын тілі арқылы жаратылыстану, 
биология, химия, информатикаа пәндері оқытыла алады. Осы пәндерді 
ағылшын тілінде оқыту үшін таңдап алынуы толық негізделген. Ол үшін бұл 
пәндер білім беру мазмұнының ұлттық емес құрамдасын құрайтыны туралы 
тұжырымды еске алғанның өзі жеткілікті. Жалпы білім беретін мектептерде 
CLIL әдістемесінің негізін келесідей постулаттар құрайды:
- тілді білу пән мазмұнын оқып білу құралы болып табылады;
- сабақтар еліктіргіш түрде өткізіліп, оқушылар ғылыми тәжірибелерді 
орындайды және түрлі эксперименттерді іске асырады;
- тіл жалпы білім беру бағдарламасына кіріктірілген;
- тілді қызықты тақырыптарды талқылауға мүмкіндік беретіндей етіп 
пайдалануға үйренудің мотивациясы арта түседі;
- сабақтар тілдік ортаға енуге негізделеді;
- мәтіндерді шет ел тілінде оқу қажетті дағдылар болып табылады.
Жаратылыстану пәндерін үш тілде оқыту–болашақ ұрпақтың білім
кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, ғылым құпияларына үңіліп, өз
қабілетін танытуына мүмкіндік беретін бүгінгі күнгі қажеттілік. Ағылшын
тілінде берілген оқу материалын оқушыларға жеңіл әрі тиімді меңгерту үшін
оқу жоспарының инвариант компонентіндегі негізгі «Биология» пәні оқу
бағдарламасымен тығыз байланысты етіп жасалынған. Негізі сабақты
өзге тілде өту өте күрделі болды. Себебі ағылшын тілін жетік білмедік. 
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Сабақта жаңа ақпаратты меңгерту үшін қолданатын әдістеріме тоқталсам, 
алдымен тақырыпты тақырыпшаларға бөліп, оны игергеннен кейін, 
сөздіктердің көмегімен берілген термин анықтамалары аударылады. Мәтін 
ішіндегі негізгі терминдерді жинақтап, аудармасымен бірге сөздік дәптерге 
енгізіледі. Жаңа сабақты үнемі фотосуреттер, видеолар, бағыттаушы сұрақтар 
қою арқылы ашып отырдық. Жаңа сабақтың тақырыбымен танысқан соң, сол 
тақырыпта кездесетін термин сөздердің ағылшын тіліндегі нұсқасымен 
таныстырдым (міндетті түрде транскрип болу қажет). Сол терминдерді есте 
сақтау үшін түрлі активити қолданамын, атап айтсам, кесте, сызба, matching, 
quizlet және т.б. Сонымен қатар әр оқушы жеке, жұппен орындайтын жұмыстар 
беріледі. Сабақтың барысында оқушыларды ынталандыру мақсатында 
мынандай қиындықтар туындады: Ұстаздардың жеткілікті деңгейде тілді 
білмеуі, ағылшын тілінде дұрыс сөйлей алмау, ақпаратты жеткізе алмауы; 
Оқушылардың біразы тілді біліп, өз ойын еркін жеткізе алып, сөздердің 
айтылуын дұрыс айтса, енді біразы тілді жақсы білмейтін, дұрыс оқи алмайтын 
оқушылар болды; Қос тілде жазылған кітаптардың жеткіліксіздігі; Осы ретте 
биология пәнін ағылшын тілі пәндерімен ақпараттандыру негізінде кіріктіре 
оқыту тиімді:
- биология пәнінде қолданылатын негізгі терминдердің ағылшын 
тілдеріндегі аудармаларымен бірге үйрету, глоссариймен жұмыс істеу;
- ақпарат көздерін пайдалану, ондағы мәліметтерді үш тілде пайдалану;
- пәнаралық кіріктіру, мазмұнын сабақтастығын сақтай отырып үш тілдің 
үндесуін қамтамасыз ету. Қорыта келгенде, Егемен еліміздің ең басты мақсаты 
өркениетті елдер қатарына көтерілу болса, ал өркениетке жетуде жан – жақты 
дамыған рухани бай тұлғаның алатын орны ерекше. Қазіргі білім берудің басты 
мақсаты да сол жан – жақты, бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыру 
болып отыр. Болашақ жастарымыз өз тілін ардақтап, заман талабына сай үш 
тілде еркін сөйлеп, әлемнің кез-келген жерімен еркін байланысқа түсіе алатын, 
еліміздің ертеңгі тұлғаларын тәрбиелеу. Олай болса бүгінгі талапкерлерге шет 
тілін меңгерсем деп талап білдіргендерге сәттілік тілейік.
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 12.02.2021 жыл.     № I00067

Табиғатқа саяхат. П дыбысы мен әрпі

КАДРГАЛИЕВА АРАЙГУЛЬ ТЛЕКОВНА 
Орал қаласы № 1ЖОББМ. Бастауыш сынып мұғалімі
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Әже
Жасыл

Жарыс

Қонжық 
Жарас

Жеті  

Жапалақ
Жолбарыс

Жеміс
Жүзім  

Көжек

 «Ой қозғау» әдісі
Бағалау критерийі: 
Өлеңді оқиды, 
жұмбақтың шешімін 
табады, не туралы 
екенін әңгімелейді, 
таныс емес әріпті 
табады. 
 Тапсырма: жұмбақты 
шеш, буындарды 
түсініп оқы, 
тұжырымда.                   

Оқулықпен жұмыс

- Өлең не туралы?
- «Кірпі» сөзіндегі 

«Кірпі» 
туралы 

мәліметпен 
танысады

     
Дескриптор
:
- Дауыст
ап оқиды.
- Дыбыс
тық талдау 
жасайды.

Дескриптор: 
- тыңдай
ды;
- жауап 
береді;
- мағына
сы жуық 
сөздер 
табады;
- рөлге 

ҚБ: 
Балмұздақ
тар 
арқылы 
бағаланад
ы 

ҚБ:
Мұғалімні

ң 
мадақтама

сы, 
Жарайсың

!
«Керемет!

»

ҚБ:

Балмұздақ 
суреті, 
қима 
сөздер, 
қызыл, көк 
дөңгелекте
р
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саған таныс емес қай 
әріп?
(С) «Қарқын тәсілі» 
Оқулықпен және 
қосымша ақпаратпен 
жұмыс.

Кірпі туралы 
мағлұмат беру.
Бір кірпіде 7-8 мың 
ине болады. 
Қазақстанда кірпінің 
үш түрі мекендейді: 
кәдімгі кірпі, құлақты 
кірпі және қара кірпі. 
Тұрқы 13-27 см, ал 
салмағы 700-800г. 
Орманда, бұта 
арасында, бау-
бақшада, тіпті елді 
мекендерде де 
мекендейді. Жемін 
әдетте іңірде және 
түнде аулайды. 
Жәндіктермен, 
көлбақамен, жыланмен 
қоректеніп, орман 
шаруашылығына көп 
пайда келтіреді. 
Қараша айында ұйқыға 
кетеді де, көктемде 
күн шығысымен 
оянады. Орта есеппен 
6 жыл тіршілік етеді.

- «Тапқыр 

бөліп оқиды;

Музыка 
ырғағымен 

сергіту сәтін 
жасайды

Дескриптор:
- буында

п оқиды
- Айырм
ашылығын 

табады
- Ұқсаст
ығын табады
- Сұрақт
арға жауап 

береді

Дескриптор:
- жазу 
жолының 
сызықтары 
мен 
жоларалық 
кеңістікті 
сақтайды;
- әріп 
элементтерін 
дұрыс 
байланыстыр
ады;
- 
сөйлемдерді 
сауатты, 
көркем 

«Көңілді 
смайлик 
термен 

бағаланад
ы»

ҚБ:
Мұғалімні

ң 
мадақтама

сы, 
«Жарайсы

ң!»

Мұзайдын 
суреті, 
буындар, 
смайликте
р

   

П әрпінің 
үлгісі

Кірқыстыр
ғыш,  қима 

сөздер
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болсаң, тауып көр» 
әдісі. 
Бағалау критерийі: 
Берілген сөздерді оқи 
отырып, дыбыстық 
талдау жасайды.
- Тапсырма:  

«Балмұздақ» ойыны 
(оқулықтағы қарамен 
жазылған сөздерді 
оқып, балмұздаққа 
орналастырады)

Саралау 
тапсырмасы: 
«Қар кесегі» әдісі.  
Бағалау критерийі: 
Берілген тапсырма 
бойынша сұрақтарға 
жауап береді, 
мағынасы жуық сөзді 
табады, диалог түрінде 
оқиды.
 Тапсырма: «Кім 
жылдам?» 
А - деңгейі:  Мәтінді 
тыңдап, кірпінің 
сұрағына жауап 
беріңдер. 
В – деңгейі: «Әдемі» 
сөзіне мағынасы жуық 
сөздер табыңдар.
С - деңгейі:  Рөлге 

жазады

       
Дескриптор:
- Оқиды
- Дыбыс
тық талдау 
жасайдып 
әрпінің 
астын 
сызады

«Тамаша!
»
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бөліп оқы 
                                
 Сергіту сәті

 «Мұзайдында 
сырғанау» әдісі. 
Бағалау критерийі: 
Буындап оқиды, 
ұқсастығын меңгереді, 
айырмашылығын 
табады, 
тұжырымдайды.
Тапсырма: буындап 
оқы, 
айырмашылықтары 
мен ұқсастықтарын 
тап, сұрақтарға жауап 
бер.
Па, пе, по, пи, пы, пу, 
пі
- Барлық буын 
қандай дыбыстан 
басталады? 
- П дыбысына  
қандай дыбыстар 
жалғанған?
- Ұқсастықтары 
неде?
- Айырмашылықт
ары?

Жұмыс дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмаларын 
орындау.
Дәптерімізді ашамыз,
Қолға қалам аламыз,
Тап- таза етіп 
жазамыз.
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дыбысы басында 
келсе, басымызды 
изейміз.
Ортасында келсе, қол 
шапалақтаймыз.
Аяғында келсе, 
аяғымызбен 
топылдатамыз.

Кері  
байланыс

 Рефлексия
«Алма  ағашы»  кері 
байланыс.

Сабақтан 
алған 
әсерлеріне 
кері 
байланыс 
береді.

Алма 
суретімен 
(жасыл, 

сары, 
қызыл) 
өздерін 

бағалайды
.

«Алма 
ағашы» 

және 
алманың 

суреті

31



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

№ I00065    12.02.2021 жыл.

ТӘРБИЕШІ  БОЛУ- БІР БАҚЫТ

УСЕНБАЕВА МИРА  САГЫНБЕКОВНА
Шымкент қаласы № 38 «Қуаныш» балабақшасы 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.
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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. 
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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ЕСЕНГАЛИЕВА АЙСАУЛЕ АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Атамекен селосы

«SMART  ILIM» мектеп-гимназиясының бастауыш сынып жетекшісі

Сабақ тақырыбы
1.4 Оқиғаны болжау
Е дыбысы мен әрпі

Ұзақ мерзімді 
жоспардағы оқу 
мақсаттары:

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, 
сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын 
түсіну
1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім (не) туралы 
айтылғанын анықтау
1.1.4.1 мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның 
иллюстрациясы бойынша болжау
1.3.8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп 
элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу
1.1.9.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, 
жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс 
дыбыстау

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:
Мұғалімнің көмегімен Е дыбысын орфоэпиялық 
нормаға сай дыбыстай алады. Сөздегі дыбыс түрлерін 
ажырата алады.
Көптеген оқушылар:
Сөздердің буыннан тұратындығын және сөздегі буын 
санын анықтай алады.
Кейбір оқушылар:
Е дыбысына буын,сөз құрастыра алады

Бағалау 
критерийлері

- тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, 
сөйлем, мәтін) ажыратады, тыңдалған мәтіннің 
мазмұнын түсінеді
-мұғалімнің көмегімен мәтінде кім (не) туралы 
айтылғанын анықтайды.
- мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның 
иллюстрациясы бойынша болжайды.
- жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтайды, әріп элементтерін 
каллиграфиялық талаптарға сай жазады.
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- сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан 
және жіңішке дауыстылар) ажыратады және дұрыс 
дыбыстайды.

Сөздік қорлары: Диалог:
Немере,елік,ешкі,ер,емен,ес,еден

Ашық сұрақтар:
Е әрпінен басталатын қандай сөздер білеміз?
Мен атам мен әжеме кім боламын?

Құндылықтарды 
дарыту

5.Мәңгілік Ел,бұл-Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы.

Денсаулық Шаттық шеңбер құруда бір-бірлеріне кедергі жасамау.

Пәнаралық 
байланыстар

"Өзін-өзі тану" «Дүниетану» Математика»
«Ағылшын тілі»

Алдыңғы білім «Отбасы» ұғымын түсінеді және мәнін түсіндіре алады.
Сабақтың 
жоспарла
нған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Ресурстар

Сабақтың 
басы
3 мин

5 мин

Сабақ 
ортасы

10 мин

« Шаттық шеңбері » арқылы балалардың көктем 
жайлы бір-біріне деген тілектерін 
тыңдау.Ағылшынша төртке дейін санап,топқа 
біріктіру.

Оқушыларға жұмбақ жасырып,сабақтың 
тақырыбын ашу
Жарға шығып ойнайды,
Ойынға бір тоймайды.
Болса-дағы сақалы,
Секеңдеуді қоймайды. (Ешкі)
Ешкі сөзі Е дыбысынан басталады,ендеше бүгін Е 
әрпін өтеміз.

(Ө) «Көңілді қалпақ» әдісі
Мақсаты: Қалпақты әр оқушыға кезек-кезек кигізе 
отырып, оқушыларға Е дыбысы бар сөздерді дұрыс 
айтқызу және дұрыс буынға бөлуді үйрету.

Ел Емен Ер Мен Сен Сенім Немере Ерте Есен

Ешкі суреті

,Е дыбысы 
жазылған 
слайд,
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10 мин
3-тапсырма:Саралау жұмысы
(Т)Мақсаты:Оқушыларға жасырылған сөздер 
кестесі беріледі.Оқушылар кестені топпен жұмыс 
істеп табады.
кестедегі сөздерді табады.
сөздерді табады және жазады.
сөздерді табады және сөйлем құрайды.

Е Р Х О Е С Э
З Ю Е М Ф Е Ъ
Н С Л И В Д Щ
Т Е І Ы П Е Ь
С С К Ч Г Н Б
У І Ә Е Ғ Ң Я
Й К Ң Л І Е К

Дескриптор:
-кестедегі сөздерді табады.
-сөздерді табады және жазады.
-сөздерді табады және сөйлем құрайды.

Бағалау: Бағдаршам

кесте

Бағдаршам

Саралау – 
оқушыларға қалай 
көбірек қолдау 
көрсетуді
жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай 
міндет қоюды 
жоспарлап 
отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық 
сақтау 
технологиял
ары.
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«Жасырын сөзді 
табу» әдісі

Мақсаты:оқушылард
ың қабілетіне қарай 
білімдерін тексеру.
А кестедегі сөздерді 
табады.
В сөздерді табады 
және жазады.
С сөздерді табады 
және сөйлем құрайды.

Тапсырма
лар

Дескриптер Бағалау

1
-
орфоэпиялық 
нормаға сай 
дұрыс оқиды
-дұрыс 
буынға бөледі

күлекешт
ер

2
-әріп 
элементтерін 
дұрыс 
салады;
-әріптерді 
бір-бірімен 
байланыстыр
ып жазады;
-жазу жолын 
сақтайды;
-сөзді 
сауатты, 
көркем 
жазады.

жұлдызш
алар

3 -берілген 
сөздерді 
оқиды;
-сөзді 
кестедегі 
әріптердің 
арасынан 
табады және 
бояйды.

бағдарша
м

Сергіту 
сәтінде бір-
біріне кедергі 
жасамау.
Техникалық 
қауіпсіздікті 
сақтау
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  № I00062                 12.02.2021 жыл.ж.

ИСАТАЕВА ТУЙКУН ЖАХСИЛИКОВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Атамекен селосы

«SMART  ILIM» мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі

Сабақ 
тақырыбы:

Ғ ғ дыбысы мен әрпі

Оқу 
мақсаттары:

1.2.9.1. Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен 
сәйкестендіру.
1.2.5.1. Мәтін/ иллюстрация бойынша (мұғалім 
көмегімен) сұрақтар қоя білу және қойылған сұраққа 
жауап беру.

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушы: Ғғ дыбысы мен әрпін таниды.
Көптеген оқушылар: Ғғ әрпі бар сөздерді таба алады.
Кейбір оқушылар: Ғғ әрпі бар сөздерден сөйлем құрай 
біледі.

Бағалау 
критерийлері

 Ғғ әрпін таниды
 Сурет бойынша әңгіме құрайды.

Тілдік 
мақсаттар

 Ғарыш дегеніміз не?
 Қазақстанның тұңғыш ғарышкері кім?

Құндылықтард
ы дарыту

6. Мәңгілік Ел, бұл Тарихтың, Мәдениет пен Тілдің 
ортақтығы

Пәнаралық 
байланыстар

  Жаратылыстану, дүниетану

АКТ қолдану 
дағдылары

Бейнебаян

Бастапқы білім Ғғ дыбысы мен әрпін біледі

Сабақ барысы
Сабақтың 

жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
 

Ресурстар

Сабақтың басы
Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
Өткен әріптерді қайталау.
Парақшадағы сөздерді балмұздақ 
таяқшаларын алу арқылы балаларға 
оқыту.
- Дыбыс деген не?
- Әріп дегеніміз не?

Парақшалар
Балмұздақ 
таяқшалары
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- Дыбыс нешеге бөлінеді?
- Дауысты дыбыстарды немен 
белгілейді?
- Дауыссыз дыбыстарды немен 
белгілейді?
Балалар, қараңдаршы бізге хат 
жіберіпті, қане оқып көрейін ішінде не 
жазылған екен?
Міне, қызық хаттың ішінде жұмбақтар 
бар екен, жұмбақтың жауабын тауып 
көреміз бе?
(Балалардың жауабы)
Таңмен көзін ашады,
Әлемге нұрын шашады.(Күн)
Күндіз бәрі қашады,
Түнде аспанды басады. (Жұлдыз)
Ұшады қанатсыз
Зырлайды аяқсыз (Зымыран)
Көлде жүрген ақ үйрек,
Түнде бар да, күндіз жоқ. (Ай)
Жарайсыңдар балалар!
Олай болса балалар зымыран, күн, 
жұлдыз, ай барлығы қайда орналасады? 
Аспан әлемінде. Ғарышқа автокөлік 
бара алмайды.
- Онда немен барамыз?

Қорап
Хат

Сабақтың 
ортасы

1-тапсырма. Тыңдалым.
Ғарышкер дегеніміз олар 
ғарышқа,аспан әлеміне  ұшатын   
адамдар.Аспан әлемінде де, көптеген 
ғалам бар.Ал біздер жер ғаламында 
өмір сүреміз.
-Балалар,сендер қандай әуе көліктерін 
білесіңдер?
-Иә,ғарышкер ағаларымыз ғарышқа 
зымыранмен ұшады екен. Оны ғарыш 
кемесі деп атаймыз.Олар ғарышқа 
ұшып барып , аспан әлемін зерттейді. 
Біз бүгін ғарышкер ағалармен,аспан 
әлемімен танысамыз. 

 

Бейнебаян

Суреттер
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Бәріміз тақтаға мұқият қарайық.Мына 
суреттегі алғаш ғарышқа ұшқан 
адам,ол Ю.Гагарин деген кісі.Мынау 
ғарышқа ұшуға дайындалып жатқан 
кезі.Ғарышқа қазақ ғарышкерлері де 
ұшқан.Мына суретте өзіміздің қазақ 
ғарышкерлері-Т.Әубәкіров және 
Т.Мусабаев деген ағаларымыз.Бұл 
кісілер   еліміздің мақтаныштары.Олар 
ержүрек,батыр,халық 
қаһармандары.Осы кісілер сияқты 
білімді,тәртіпті үлкен азамат болуымыз 
керек.Ал мынау аспан әлемі. Аспан 
әлемінде көптеген жұлдыздар бар.
- Аспанда тағы нелер болады,балалар?
Ал мынау ұшуға дайындалып жатқан 
ғарыш кемесі.Онымен адамдар аспанға 
ұшып ,аспан кеңістігін 
зерттейді.Мынау Байқоңыр ғарыш 
айлағы.Ғарышкерлердің бәрі осы 
жерден ғарышқа ұшады екен.Байқоңыр 
ғарыш айлағы ол біздің 
Қазақстанда,оның ішінде Қызылорда 
облысында орналасқан.Мына суретте 
ғарыштағы адам,ол үстіне арнайы 
скафандр киген. Ғарышта ауа 
жоқ,сондықтан ол жақта тек осындай 
арнайы киіммен ғана жүруге болады.

Ғарыш туралы бейнебаян көрсету
 Балалар ғарыш, ғарышкер сөздері 
қай әріптен басталып тұр?
 Ғ әрпінен.
 Олай болса балалар біз бүгін 
жаңа әріппен танысамыз. (ғ 
дыбысымен таныстыру)

2-тапсырма. Слайдпен жұмыс.
3-тапсырма. «Артығын тап » 
ойынын ойнату
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Бағалау 
критерийлері

Дескриптор:

- Бейнебаянды 
талқылайды.
- Мәтінді оқиды.
- Артық затты 
ажыратады.

- Бейнебаянды 
талқылай біледі
- Мәтінді оқи 
алады.
- Артық затты 
ажырата біледі.

Сабақтың соңы Кері байланыс
«Жетістік баспалдағы»

 

Тәрелке, кір 
қыстырғыш
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№ I00064   12.02.2021 жыл.ж.

ТӘРБИЕ БАСТАУЫ БАЛАБАҚШАДАН

ҒИБРАТОВА АЙГҮЛ ЖӘНІБЕКҚЫЗЫ
Атырау облысы Индер ауданы Көктоғай ауылының 

Б.Нысанбаев атындағы орта мектебінің 
«Балапан» тобының тәрбиешісі

 Тәрбие  мен білімнің алғашқы дәні  –  мектепке  дейінгі  тәрбие  ошағында 
беріледі. Жас ұрпаққа тәрбие беруде бүгінгі бөбекжайлардың маңызы зор. 

Мектепке  дейінгі  білім  беру  мекемесінің  заманға  сай  жабдықталуы бізді 
қатты  қуантты.  Балабақшаның  мұнтаздай  таза  бөлмелерінен  олардың 
тазалықты  алдыңғы  орынға  қоятынын  аңғардық.  Бастысы  –  балғындардың 
тәлімді  тәрбие  алып,  шығармашылықпен  айналысуына  барлық  жағдай 
жасалыпты. Тәрбиешінің көрнекілік құралдарды көп пайдаланып, түрлі ертегі 
кейіпкерлерінің макеті арқылы баланы жалықтырмай сабақ үйретіп, оларға үш 
тілді  меңгеруге  атсалысуы  балабақшаның  сапалы  білім  беретінінің  айғағы 
болды. «Еркетай» екінші кіші тобында 15 бүлдіршін бар.  Топ балалары кіші 
болғандықтан  оларға  әр  сабақты  ойын  түрінде  түсіндіремін.  Жалпы,  осы 
жастағы балалар үйреткен сабақты тез меңгереді. Балалардың көңілі көтеріліп, 
сергісін  деген  мақсатта  жиі  ән  айтқызып,  би  билетемін,  –  дейді  Салтанат 
Әбдірашитқызы.

Иә, мектеп жасына дейінгі балалар мекемесінің атқарар ісі ұшан-теңіз екені 
рас.  Қоғамның кішкентай  мүшелерінің  ертеңгі  күні  елдің  нағыз  отансүйгіш, 
елжанды азаматы болып қалыптасуына  алдымен ата-ана  жауапты десек,  сол 
тәрбиені ары қарай ұштап, бала санасына сіңіруде балабақша тәрбиешісінің де 
төгер тері аз еместігі белгілі.

Біздің  балабақшада  ережеге  сай  екі  топ  жұмыс  жасайды.  Балабақша  50 
орындық.  Қазір  35  бала  тәрбиеленуде.  Тәрбиешілердің  барлығы  білікті 
мамандар.  Ата-аналармен  жақсы  қарым-қатынастамыз.  Әр  ата-ананың  бізге 
артқан  сенімін  ақтап,  балаларына сапалы білім беріп,  олардың нағыз  азамат 
болып қалыптасуында бүкіл ұжым болып атсалысып келеміз. Балалардың үш 
тілді  үйретіп,  1-сыныпқа  дайын  етіп  жібереміз.  Әр  жыл  сайын  топқа 
бүлдіршіндер толығымен келеді. 

Р.S.: Ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтен «Ел боламын десең – бесігіңді түзе» 
деген нақыл қалған. Демек, өркениетті елдердің қатарынан қалыс қалмай, озық 
отыздыққа енуіміз үшін балалардың жағдайын жасау бірінші кезектегі шаруа. 
Ал, мектепке дейінгі  мекемелердің заманға сай болуы – тәрбие мен білімнің 
бастауы. Осы тұста, жеке бөбекжайлардың стандартқа сай жұмыс жасауы көңіл 
қуантарлық жағдай.
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ТӘРБИЕШІ  БОЛУ- БІР БАҚЫТ

ДАНАБАЕВА МАДИНА ӘЛІМБАЙҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы 

«Балдырған» бөбекжай бақшасы тәрбиеші.

Балалармен жұмыс істеу - үлкен бақыт. Себебі тек бала ғана еш нәрсеге 
алаңдамай  мейірімділікке  сенеді,кішкентай  алақанын  менің  алақаныма 
қойып,өз  құпияларын  айтып,маған  сенім  артады.  Пәк  көңілді  балалармен 
қарым-қатынас маған қуаныш,шаттық сыйлайды.

Өйткені мен оларға , олар маған қажет екендігіне сенімдімін.Осы сенімнің 
болуы әр  тәрбиешінің  бақыты.  Тәрбиеші  балаға  деген  ыстық  ықыласын  бір 
сөзбен айтып қана қоймай,бар жүрегімен және жан тәнімен сезіне білу қажет. 
Тәрбиешінің жұмысы күрделі де қызықты.

Мынау менің балабақшам... Топтағы менің кішкентай бөбектерім... 
Әр күні олардың сүйкімді жүзін көргенде еріксіз күлімсіреймін. Өйткені 

олар мені қуана қарсы алады. Қуанышын жасыра алмай еркелей алдыма келеді. 
Бір  үйдің  үміті,  шырағы,  аяулысы,  ардағы,  еркесі,  бұзығы,  қызығы.  Мен 
олармен бірге  жүрсем,  балаша қуанып,  мына өмірге  балаша қарағым келеді.
Мен тәрбиешімін... Осы мамандықтың қызығы мен қиындығын бала ортасында 
жүрген менен артық ешкім сезе алмайды.

Біз, тәрбиешілер үшін балаға ненің дұрыс-бұрыстығын, не ыстық, не суық 
екенін, не жаман, не  жақсы екенін сары ауыз балапандарға үйретуден қиын іс 
жоқ.

Көздері  мөлдіреген,  жүздерінде  күлкі  ойнаған  балаларға  қарасаңызшы...
Күнде  ертеңгісін  балабақшада  жас  бүлдіршіндерді  қарсы  алып,  олардың 
жағымды үндерін, сыңғырлаған тәтті күлкілерін, «Сәлеметсіз бе?», «Қайырлы 
таң!»  деген  сөздерін  естігенде,  бойым  бір  серпіліп  қалғандай  болады. 
Балалармен  болған  әрбір  уақытым  мені  жаңа  бір  әлемге  жетелегендей. 
Әрдайым  балалардың  маған  деген  ықыласын,  маған  ұмтылған  үмітке  толы 
көздерін, не нәрсені білуге құштар шабытты, сұраулы жанарларын байқаймын. 
Олардың  менен  күтетіндері  өте  көп  екенін  сеземін.
Шынымды  айтсам,кейде  жұмыстан  үйге  келгенде,қатты  шаршағанымды 
сеземін.Бірақ  сол  балалармен  өткізген  күндерімді  ой  елегінен  өткізе 
отырып,олардың  ыстық  ықыласы,маған  қараған  үмітке  толы  көздері,тәтті 
қылықтары,  сәбилік  шын  жүректерімен  айтқан  сөздері  есіме  түскенде 
шаршағанымды ұмытып кетемін.

Осы  бір  «балалар  әлемінің  теңізіне»  бір  бойласам,  ешқашан  өз 
мамандығымды өзгерткім келмейді. 
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Өйткені  бала  жаны  пәк,   бала  тап-таза  мөлдір  бұлақтың  бастауы 
сияқты.Көзін ашып,тұнығына қану үшін,тәрбиешіде жылы жүрек,аялы алақан 
және  тәрбиешіге  тән  ең  бірінші  қасиет  баланы құрметтеу  сезімі  болу  керек 
екенін  түсіндім.  Оның  адамшылық  ар-ожданын,намысын,тұлғасын  жасына 
қарамай сыйлау,құрмет тұту.

Балабақшаның у-шуынсыз өмірімді елестете алмаймын. Әр бала өзінше бір 
әлем...  Тым  жақсы,  тап-таза,  сезімдері  пәк,  аңғал,  сүйкімді  жандар.  Ендеше 
оларды қалай ғана,  жақсы көрмейсің. Мені өздеріне асқар таудай сүйеніш деп 
біліп тұрғанын сезе тұра, мен оларға жан-тәніммен берілмесем кім болғаным...
Халқымызда « еңбегі көптің, өңбегі көп » деген керемет сөз бар. Демек, мен 
бойымдағы   бар   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 ұстаз-тәрбиеші,бақытты жанмын 
деп білемін.

Ұрпағымызды бала кезінен ұлттық тәрбиеге баулап,салауатты өмір салтын 
ұстап, бойына адамгершілікті,мәдениетті,инабатты,иманды сіңіріп,өз ана тілін 
құрметтейтін  болашақ  ұрпақ  тәрбиелесек,әрбір  тәрбиешінің  өз  міндетін 
мүлтіксіз орындағаны деп білемін.

Менің негізгі мақсатым – балаларға  жақсы  көңіл – күй сыйлай отырып, 
саналы тәрбие, сапалы білім беру. Өзімді әр оқу қызметі  үстінде  балаларға 
бағыт беруші, жол сілтеуші рөліне қоямын. Бұл балалардың өзіне деген сенімін 
арттырып,   оқу   қызметіне   деген   тұрақты   зейін   қалыптастыруға, 
қызығушылығын оятуға жағдай туғызады.

Бала  жүрегі – кішкентай  күй  сандық.  Ол  сандықтың  кілтін  тапсаң  ғана 
ашылады. Тәрбиешінің  қолында  әр  кезде  сол  кілт  жүруі керек.  Мен өзгенің 
балалары  болса  да,  өз  балаларымнан  да  артық  көремін.  Бала  тәрбиесінің 
жолында  талмай  қызмет  етіп келемін. Қызмет  етуді азаматтық,  ұстаздық 
борышым деп санаймын. Әлі де қызмет етемін, баламен жұмыс жасау мен үшін 
өте қызықты.

Міне,  осындай кербез,  кішіпейіл,  мейірімді,  шуақты тәрбиеші  атансам - 
адами парызымның орындалғаны болар.

Менің  мамандығым  әлемдегі ең  қажет мамандықтардың  бірі. Сондықтан 
мен  мамандығымды  мақтан  тұтамын.
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