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Білім негізі  бастауыш сыныпта қаланады

ЕСЕРКЕЕВА АЙНАШ ТАЙТЕЛЕВНА 
Алматы облысы Сарқан ауданы  Екіаша орта мектебі  КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі 
                  
«Мектеп – кеме, білім – теңіз» дейміз. Жас ұрпақ сапалы білім мен саналы 

тәрбиені негізінен мектептен алады. Жалпы оқушының білімді, саналы азамат 
болып қалыптасуы бастауыш сыныптардан басталады.  Сондықтан да,  балаға 
әріп  танығаннан  бастап,  төртінші  сыныпты  бітіргенше  бастауыш  сынып 
мұғалімдеріне үлкен жауапкершілік жүктеледі. 

Ал  оқушыға  мектеп  табалдырығын  аттап,  партаға  отыру  жаңа  әлемге 
енгендей әсер етеді.Күндер өте ойы,санасы жетіле түседі. Балабақшадан келген 
балалар  жаңа  ортаға  тез  бейімделіп  кетсе,  үйден  бірінші  сыныпқа  келген 
бүлдіршіндер жалтақтау, жан-жағына тосырқаумен болады. Біздің міндетіміз – 
жеткіншектің жүрегіне жол тауып, әрқайсысына жіті назар аударып, ортамен 
тез араласып кетуіне барынша жағдай жасау. Ал әріп танып, өз бетінше оқып, 
қолына қалам алған соң, мектептегі оқу-әдістемелік жоспарға сай білім нәрімен 
сусындата береміз.

«Ұстазы  жақсының  ұстамы  жақсы»  демекші,  білімді,  тәжірибесі  мол 
мұғалімнің алдынан дәріс алған оқушы сабаған да өте жақсы оқитын болады. 
Ендеше,  әріптестеріміз  арнаулы  және  жоғары  оқу  орындарында  оқумен 
шектеліп қалмай, білімдерін ұдайы жетілдіріп отыруға тиіс.

Әр баланың мінез-құлқы әртүрлі.  Сондықтан тәрбиеге  де баса мән беру 
керек.  Оғаш қылық жасаған жеткіншекке дауыс көтеріп немесе ренжіп жекуге 
де жол беруге болмайды. Олай еткен жағдайда жас өркеннің жүрегін жаралап 
аламыз. Оқушы да мұғалімнің бойынан, сөзінен мейірімділік іздейді. 

Қате  ісін  ақыл  айта  отырып,  түсіндірсең,  екінші  мәрте  теріс  қадамға 
бармасы анық.

Мектеп  оқушыларына,  оның  ішінде  төменгі  сыныптарда  оқып  жүрген 
балаларға  ата-аналары  тарапынан  да  ұдайы  қамқорлық  керек-ақ.  Біздің 
үйреткен сабағымызды,берген тәлім-тәрбиемізді  үйге  келген соң да қайталап 
еске салып отырудың еш артықшылығы жоқ.
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Қауіпсіздік ережелері

МАНГУЛОВА РАУШАН МУХАМЕДЖАНОВНА 
Алматы облысы  Сарқан ауданы « Екіаша орта мектебі» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Дүниетану Мектеп: 
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 
Сынып: 2 
Сабақтың 
тақырыбы:

Қауіпсіздік ережелері

Осы  сабақ  
арқылы  
жүзеге  
асатын 
мақсаттары:

1.1.4.3.  Үйдегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіру.
1.1.4.6.  Шұғыл  көмек  қызметтерін  біледі  және  олармен 
хабарласу жағдайларын анықтайды.
2.1.2.1.  Мектептегі  оқу  және  оқудан  тыс  әрекет  түрлерін 
түсіндіру.

Сабақ 
мақсаттары

Барлықоқушылар: 
Оқулықта  берілген  және  қосымша  тапсырмаларды 
орындайды. Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді;
Оқушылардың басым бөлігі:
Топтық  жұмысты  бірлесе  орындайды.  Өзбетінше  жұмыс 
жасайды.  Сұраққа  жауап  береді.  Қосымша  үлестірме 
ресурстармен жұмыс жасайды;
Кейбір оқушылар:
Оқулықтантысберілгенқосымшатапсырмаладыорындайды, 
тақырыпбойыншақосымшамәліметтер  мен 
дәлелдеркелтіреалады;

Бағалау 
критерийлері

1.Сабақ  барысында  тыңдаушының  назарын  өзіне  аудара 
алады;
2.Жеке,  жұптық,  топтық  тапсырмаларды  орындай  алады;
3. Сабақ  барысында  тыңдаушының  назарын  өзіне  аудара 
алады;
4.  –Үйдегі  және көшедегі  қауіпті  заттар мен жағдайларды 
атайды.
5.-Үйдегі  қауіпсіздік ережелерін тұжырымдайды.
-Жедел көмек көрсету қызметтерін атайды.

Тілдік мақсат Қауіпсіздік ережелері
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
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Тірек сөздерді сабақ барысында қайталап айту.
Талқылауға  арналған  сұрақтар:
1.Суретте қандай қауііпті жағдайларды байқадың?
2. Оған қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет?
3.Суқоймадағы  қандай  жағдайлар  балалар  үшін  қауіпті? 
Неге?

Ишара Жасыл-түсіндім;  қызыл-сыныптасымның  көмегімен 
түсіндім;
сары-көмек қажет түсінбедім;

Алдынғы оқу Дұрыс тамақтана біл.
Жоспар

Сабақтың 
жоспарлан
ған 
кезеңдері

Сабақтың 
басы 

Менің бүгінгі сабақта сендерге тілерім ұшқыр 
ой, ойларыңа саналы сөз тілеймін.
Топқа бөлу:
Оқушыларды А B  C  Dдәрумендері етіп
 4 топқа бөлемін.
№1.
 Адамдар не үшін тамақтанады?
 Сенің ағзаңа қажетті өнімдердің 
құрамында қандай дәрумендер бар? 
 А  BCD   дәрумендер туралы айтылуы 
тиіс.
Дескриптор: 
1.Адам ағзасына пайдалы тағам түрлерін 
атайды;
2. Пайдалы тағам түрлерінің  маңызын 
түсінеді;
3.Жеміс –жидектер құрамында қандай 
пайдалы дәрумендер болатынын анықтайды;
5. Бір-біріне түсіндіреді;
№ 2-тапсырма: 

Ресурстар
Қызыл, 
сары,  жасыл 
житондар
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Сабақтың 
ортасы:

-Екі  оқушы  тақтаға  пайдалы  және  зиянды 
тағамдарды бөліп салуға шығады....
Дескриптор:
1. Өз пайымдауларымен әңгімелейді;
2.Тағамдардың құрамын анықтайды;
3.Пайдалы тағам түрлерін атайды;
4.Бірін-бірі толықтырады, бағалайды;
Кері байланыс: «смайликтермен»
ҚБ «жұлдызшалар»
Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Алақанды ұрайық
Бір отырып, бір тұрып
Біз демалып алайық.
Ал,  балалар,  өмірде  пайдалы  және  дұрыс 
тағамдарды тұтына біліңіздер дегім келеді.
Ал   дұрыс  тамақтанумен  қатар  тағы  нені 
білуіміз керекпіз, балалар?
Қауіпсіздік ережелерін.
Жаңа сабақ:  «Қауіпсіздік ережелері»
№1. бейнежазба
Олай  болса,  мына  бейне  жазбаға 
назарымызды аударайық.....
Бейнежазба не туралы болды?
- Сіріңкемен ойнауға болады ма екен?
Бәрі бірге:
Ережелер еліне 
Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
Сақтық жолын табайық!
Өз  өміріміздің  қауіпсіздігін  сақтау  үшін 
бірнеше ережемен танысайық.
Мұғалімнің түсіндірмесі:
Ас үйге сән беретін-газ плитасы. Көгілдір от 
тұрмыс-тіршілігімізде көп орын алады. 
Десек те, оны ұқыпты ұстап, жаға білуіміз 
керек. Егер газ плитасының бір кемшіліктері 
байқалса, дереу ата-анаңа айтып ескертуің 
керек.  Өйткені ата-анаң газ бөлімшесінің 
арнаулы мамандарын шақырады. 

Іс-қимылмен 
көрсетеді.

А3   қағазы 
маркерлер 
қарын
даштар
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Газ плитасы тұрған бөлмені жиі-жиі 
жеделдету  керек.  Егер газдың күлімсіген 
иісін сезсең дереу 104 нөміріне хабарласу 
керек. Газдың иісі шыққан жерде сіріңке, 
электр жүйесіндегі лампаны жағуға 
болмайды.
Тұрмысымызда тағы бір көп қоданатынымыз- 
электр жүйесі. Электр-жарық көзі. Бір күн 
үйімізде жарық көзі келмей қалса, дүниені 
қараңғы түнек басады. Дегенмен, оны да 
ұқыпты пайдаланбасақ, одан да өрт шығуы 
мүмкін.
Өрт шықса 101 нөміріне хабарлауымыз 
керекпіз.
«Топтастыру» «Үйдегі қауіпті заттар»
тоқ  ине  от   газ  шырпы қайшы 
үтік            су
-ҚБ  ... жұптық жұмыс (парақшамен)
Мына берілген Ал, балалар, үйден өрт шықса, 
не  бір  жерін  ауырып  тұрса  не  ұры-
қарақшылар  келіп,  есігіңді  бұзып  ашып 
жатырса қандай нөмірлерге телефон соғамыз?
Оқушыларды  101,102,103  деп  3  топқа 
бөлемін.
№ 2 бейнежазба
Жеке жұмыс : 
 Ол ережені қазір мына заттар суреттерін 
таңдай отырып, құрастырып айтасыздар:
 Қайшы   Шырпы  дәрі
 Балалар,  суретке  қарап  2  сөйлемнен 
құрап айтады.  Және  қай тел  нөміріне  дереу 
хбр лау керектігін айта кетулері керек
ТЖ.
 «Денсаулық пен қауіпсіздік» 
Суреттегі  берілген  жағдаяттарды  қарап,  не 
істеу керектігін топ болып талқылайды. 
Қоғамдық  орындарда  өзін-өзі  ұстаудың 
қауіпсіздік ережелерін құрастырып айтады.
«ИӘ»  «ЖОҚ»
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 Жолдан  бағдаршамның  жасыл  көзі 
жанғанда өту керек.
 Жолдың бойында ойнауға болады.
 Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге болады.
 Суға  рұқсат  етілген  жерлерде  ғана 
шомылу керек.
 Аулада  бөтен  адамдармен  сөйлесуге 
болмайды.
Қорытынды: 
Қауіп-қатер бізге кез келген уақытта және 
кез  келген  жерде  кездесуі  мүмкін. 
Ғалымдар  адамның  үйінің  өзі  де  тіптен 
қауіпсіз  емес   екенін  анықтады. 
Сондықтан үйде жазатайым жағдай болуы 
әбден  мүмкін.  Тұрғын  үй  қауіпсіз  болуы 
үшін қауіптің алдын алу қажет. Байқампаз 
әрі мұқият болсаң, онда ешқандайда жаман 
оқиғаға ұрынбайсың!

Сабақтың 
соңы

Кері байланыс: 
«Білім  ағашы» арқылы сабақ түсінгенін,  не 
түсінбегенін  білдіру.

Үйге тапсырма: 52-53 бет оқу . 
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

СЫДЫКОВА МАРЗИЯ КАБИЕВНА 
Алматы облысы Сарқан ауданы «Екіаша орта мектебі» КММ 

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.  Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп 
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы 
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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. 

Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық 
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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 
оқушылардың өздерін  сенімділікке тәрбиелейді,  өзін-өзі  ортада ұстай білуге, 
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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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27.02.2021 жыл.    № M00041

Өсімдік қалай дамиды?

КОСАЕВА БОТА СЕРИКЖАНОВНА 
Алматы облысы  Сарқан ауданы «Екіаша орта мектебі» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі

Пән:Жаратылыстану Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып:4-сынып Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтақырыбы Өсімдік қалай дамиды?

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

4.2.1.3 Тозаңдану нәтижесінде тұқымның түзілуін 
сипаттау

Сабақ мақсаттары
Барлықоқушылар:Өсімдіктің мүшелерін, олардың 
атқаратын қызметін біледі. Жергілікті өсімдіктерді 
атайды, өсімдік түрлерінің өзара ұқсастығы мен 
айырмашылығын анықтайды. Өсімдіктің фотосинтез 
процесінде оттек бөлінетін біледі.
Көптегеноқушылар:Өзөлкесіндегітабиғатбірлестікт
ерінсипаттап, 
тіршілікортасынақарайөсімдіктердісалыстыраалады, 
қоршаған орта 
жағдайынаөсімдіктіңбейімделуінтүсіндіреалады. 
Кейбіроқушылар:Адамныңөсімдіктіңсаналуандығы
наәсерін, 
Қызылкітаптыңөсімдіктердіқорғаудағырөлінтүсінеді.

Бағалаукритерийле
рі

 Оқушылар өсімдіктің тіршілік циклін зерттейді, 
тұқым қалай таралатынын түсінеді, тозаңдану 
нәтижесінде тұқымның түзілуін сипаттайды. 
 Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктердің 
айырмашылықтарын түсінеді. Өсімдіктерді қорғау 
жолын ұсынады.

Тілдікмақсаттар Оқытудыңтілдікмақсаты
Оқушылар
-өсімдіктіңтіршілікциклінсипаттайды; 
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-өсімдіктердіңтаралужолдарынатайды, сипаттайды;
-өсімдіктердіқорғаутуралыөзұсынысынтүсіндіріп, 
әңгімелейді.
Пәндік лексика және терминология
Тұқым, өскін, ересекөсімдік, солу;
Көшет, ересекөсімдік. 

Құндылықтарды 
дарыту

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне 
тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыстар

Математика, дүниетану, әдебиеттік оқу, көркем 
еңбек.

АКТ қолдану 
дағдылары

Интернет-ресурстар, 
дерекқорданжәнеинтернеттенсабаққақатыстыақпарат
тыіздеу;

Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарлан
ған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың 
басы
7 мин

Сабақтың
ортасы

26 мин

Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Шеңбер құру, бір-біріне тілек айту
 «Жалаулар» арқылы топқа бөлінеді. 
Оқушыларды  қалаған жалауларын алып, 
1,2,3 топтарға бөлініп отырады.
1-топ «Бақыт жалаулары»
2-топ «Арман жалаулары»
3-топ «Қуаныш жалаулары»
Жұмыс ережесін келісу
 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, 
тыңдаймыз!
 Уақытты үнемдейміз!
 Нақты,дәл жауап береміз!
 Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды көрсетеміз!
 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға 
аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Оқушыларды 
топтарға  бөлуге 
арналған 
суреттер.

Сұраққа  жауап 
берген 
оқушыны 
мадақтау,толық
тыру  жасау, 
тиімді   кері 
байланыс 
орнату.

Алдыңғы 
білімді  еске 
түсіру 
тапсырмала
ры
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Сенің үрмебұршағың дамудың қай 
кезеңінде? Эксперимент жүргізу үшін 
қандай тәсілдер таңдадың? Олардың қандай 
артықшылығы болды? Экспериментте 
қолданған тәсілдерді қалай жақсартуға 
болады деп ойлайсың? Зерттеу нәтижесін 
тіркеу тәсілін таңдау үшін «Жас зерттеуші 
анықтамалығын» пайдалан.

Дескрипторы:
тіршілік циклінің әр кезеңінде жүретін 

Тапсырманы 
орындаған 
оқушыны 
мадақтау,толық
тыру  жасау, 
тиімді   кері 
байланыс 
орнату.
Белсенді  оқу 
тапсырмала
ры.
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өзгерістерді біледі

Сергіту: Мақалдыңжалғасын тап.
1. Мұғалім: Оқусыз білім жоқ
Оқушылар: Білімсіз күнің жоқ.
2. Мұғалім: Әдепті бала, арлы бала
Оқушылар: Әдепсіз бала, сорлы бала.
3. Мұғалім: Жақсыдан үйрен,
Оқушылар: Жаманнан жирен.
4. Мұғалім: Жаздан өнім жиған-ақылды 
бала,
Оқушылар: Орақ кезінде ұйықтаған-арсыз 
бала.
5. Мұғалім: Жаңбыр жауса жер ырысы,
Оқушылар: Батыр туса-ел ырысы.

Оқушылар 
мұғалімнің 
көмегімен 
орындайды.

Сабақтың 
соңы
7мин

Кейбір өсімдіктердің гүлі мен жемісі 
болмағанымен, тұқымы болады. 
Мысалы,қарағай жаңғақ тәрізді құрғақ 
тұқым түзеді. Мұндай өсімдіктерге арша, 
секвойя,шырша, балқарағай жатады. 
Тұқымда қоректік зат көп болады. Өсімдік 
енді өнебастағанда, тамыр мен өскін 
шыққанға дейін осы қоректік заттарды 
жұмсайды.Тұқымнан қайтадан жаңа өсімдік 
өсу арқылы жер бетіндегі өсімдіктердің 
тіршілігі жалғасады.Адам мен жануарлар 
өсімдіктердің жемісі мен тұқымын қорек 
ретіндепайдаланады. 
«Бутерброд әдісі» кері байланыс.

Түрлі түсті
суреттері бар
журналдар,
флипчарт, 
желім

Оқушылар 
сабақтан  алған 
әсерлерін  кері 
байланыс 
парағы 
тапсырмала
ры   арқылы 
білдіре алады.
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 27.02.2021 жыл.    № M00042

Ойын арқылы таным үрдістерін, қол машықтарын дамыту

ТУРГУМБАЕВА ШАМШАГУЛЬ АБЛЯШИМОВНА 
Алматы облысы Сарқан ауданы  «Екіаша орта мектебі» КММ 

мектепалды даярлық тобының жетекшісі 

«Ойнай білмеген, ойлай да білмейді» Халық даналығы 
XXI-  ғасыр білімділер  ғасыры болғандықтан  бүгінгі  таңда  заманымызға 

сай  зерделі,  ойөрісі  жоғары,  жан-  жақты  дамыған  ұрпақ  қалыптастыру 
мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті болып тұр.

Тәрбие  мен  білімнің  алғашқы дәні  -  мектепке  дейінгі  тәрбие  ошағында 
беріледі.  Отбасында  ата-ананың  ықыласы  мен  мейірімінен  нәр  алған  бала 
балабақшада тәрбиешілердің шұғылалы шуағына бөленеді. Баланың бойындағы 
жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып, олардың өнегелі де тәрбиелі болып 
тәрбиеленуіне  тәрбиешілердің  маңызы  зор.  Балаларды  тәрбиелеуде  ойын 
әдісінің маңызы көп. Мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға деген құлқы, 
қарым-  қатынасы,  мінез-  құлық көріністері  олар өсіп-  есейгенде  де  жалғасы 
береді.  Ойын барысында бала өзін қоршаған үлкендер сияқты,  өзінің сүйікті 
әңгімелері мен кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, әрекет жасайды. 

Ойынды  қолданумен  бірге  ойлауға,  тілді  дамытуға,  шығармашылық 
әрекетін байытуға бағыт алады. Баланың ойын кезіндегі қимыл- қозғалысы дене 
бітімін  жетілдірсе,  ал  қарым-  қатынастағы  пайымдаулары  өзіндік  таным- 
түсінік,  мінез-  құлық  әдептерін  бекітуіне  әсер  етеді.  Бала  ойын  арқылы бір 
әрекеттен екінші әрекетке ауыса отырып, өзіне түрлі ақпараттар алады, дүние 
сырын ашады. Ойындардың негізгі мақсаты балалардың ықылас зейінін, сөздік 
қорын,  байқампаздығын,  есте  сақтау,  қабылдауын  дамытуғы,  икемділікті 
арттыруға, өзінің жеке құрбыларының ісәрекетін бағалай, құрметтей, өз ісінің 
дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, қалыптастыру. 

Мектеп  жасына  дейінгі  кезеңдегі  балалармен  сөздік  жұмысын  жүргізу 
ісітіл  дамытудың  негізгі  бір  міндеттері  болып  есептелінеді.  Біз  балалармен 
сөздік  жұмысын  жүргізе  отырып,  оларды  айналасындағы  заттармен 
таныстырып,  атын  атай  білуге,  қасиеті  мен  сапасын,  түр-түсі  және  пішінін 
ажырата  білуге,  өмірдегі,  қоршаған  ортадағы  түрлі  құбылыстар  жайындағы 
ұғым, түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарымқатынас жасай 
білуге үйретеміз. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту 
ісінде тәрбиешінің: — балалардың сөздік қорларын дамыту; — жаңа сөздерді 
меңгерту; — үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты 
міндет  саналады.  Осы  аталған  міндеттерді  тәрбиеші  үнемі  сөздік  жұмысын 
жүргізуде басшылыққа алып отыруы тиіс. 
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Балалардың сөздік қорын дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың орны 
ерекше.  Соның  ішінде  ойын  –  баланың  шын  тіршілігі.  Ойын  арқылы  бала 
айналасындағы  нәрседен  өзіне  қызықтысына  ықыласы  ауып,  таңдап  алады. 
Баланың  бір  ерекше  қасиеті  сөйлеуден  еш  жалықпайды.  Ойын  бала  тілінің 
дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің артуына жол ашады. 

Қай  бала  болмасын  ойынмен  өседі,  өйткені  бала  табиғатының  өзі  тек 
ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз.  Ол өзін еркін 
ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген 
талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын 
үстінде қалыптасады. Сөздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын 
сабағы ең негізгі орын алады. Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, 
жұмбақ  шешу  және  құрастыру,  саяхат,  ойын-сабақтарын  ұйымдастыру 
барысында балалардың сөздік қорларын дамытады. 

Арнайы ойын-сабақ және сабақ мазмұнына қарай танымдық,  дамытушы 
ойындарды,  тапсырмаларды  қолдану,  балаларды  заттарды  бір-бірімен 
салыстыруға,  оларды  қасиетіне  қарай  ажыратуға  және  оны  танып  білуге 
үйретеді.  Сөйтіп  бала  топтағы  жасына  сәйкес  бағдарламалық  міндетті 
меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола отырып, балаларды 
ойнай  білуге,  ойын  ережесін  сақтауға,  әрі  оларды ойната  отырып,  ойлануға 
бағыттайды,  заттың  атын  немесе  қасиетін  есінде  сақтап  қалуға  жол  ашады, 
ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады. 

Сонымен балалардың сөздік  қорларын дамытуда  ойындарды,  тапсырма-
жаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың сөздік 
қоры  дамып,  ауызша  сөйлеу  машығын  игереді,  таным  белсенділіктері 
қалыптаса түсіп,  ақыл-ойы өсіп жетіледі,  әрі  адамгершілік қасиеттер бойына 
сіңіреді.  Міне,  сондықтан да  оқу-тәрбие  үрдісінде әр  түрлі  ойындар  арқылы 
баланы жан-жақты дамыту ісіне ерекше көңіл бөлеміз және бұл біздің ең негізгі 
алдымызға  қойған  мәселеміз.  Сонымен,  баланың  сөздік  қорын  дамытумен 
қатар, тілін дамыту да ойын арқылы жүзеге асады. 

Ойынның  маңызы: 1.  Ақыл-ойы  дамиды,  оқуға  қызығушылығы 
белсенділігі,  шығармашылығы,  артады,  тұлғалық  қасиеттері  қалыптасады. 
2.  Ойын  түрінде  оқыту  жалықтырмайды,  балалардың  білімінің  сапасын 
арттыруда,  оқу  іс-әрекетін  қызықты  өткізуге,  тәрбиеші  үшін  тиімді. 
3.  Бала  бойындағы  жағымсыз  қылықтарды,  ойын  арқылы  тәрбиелейді. 
Тәрбиешілерге   балалардың  есте  сақтау  қабілетін,  қиялын  ,қабылдау 
қабілетін,зейін  тұрақтандыруға,аңғарымпаздық  қабілетін  дамытуға  арналған 
көмек  құралы  ретінде  төмендегі  ойындар  топтамасын  ұсынып  отырмын. 
1)  Есте  сақтау  қабілетін  дамытуға  арналған  ойындар Төрт құбылыс Балалар 
шеңбермен тұрады. Жүргізуші «су» - десе қолдарын алдына созады, «ауа» десе 
жоғары  көтереді,  «от»  дегенде  екі  қолын  айналдырады,  «жер»  дегенде 
қолдарын түсіреді. Кім шатасса ойыннан шығарылады. Көңілді шеңбер Балалар 
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шеңбер жасап отырады. Бір-біріне мұқият қарайды. Жүргізуші белгі бергенде 
балалар  көздерін  жұмады.  Сол  кезде  жүргізуші  отырған  балаларға  әр  түрлі 
заттарды  қыстырып  қояды  (гүл,  орамал,  көзілдірік  т.с.с.).  Балалар  көздерін 
ашқанда не өзгерді? - деп сұрайды. Ең зейінді балаға сыйлық беруге болады. 
Орныңды тап  Балалар  шеңберге  тұрады.  Әр  бала  өзінің  жанындағы  баланы 
есінде  сақтап,  қарап  алуы  керек.  Жүргізушінің  бірінші  белгісі  бойынша, 
бөлменің жан-жағына  тарап  кетеді  (белгі:  шапалақтау,  барабанмен беріледі). 
Екінші  белгі  бойынша  шеңберге  бастапқыда  қай  орында,  кімнің  қасында 
тұрғанын  есінде  сақтап,  қайта  шеңбер  түзеді.  Өз  орнын  таппаған  балалар 
ойыннан шығарылады. Ойыншықты сипатта Жүргізуші балаларға қолындағы 
ойыншықты мұқият қарап алуға ұсынады                         (1 минут). 

Алынатын ойыншықтар түрлі-түсті және бөліктері бірнешеу болуы шарт. 
Ойыншықты жасырып, балалардан сол ойыншықты көргендегі түр-түсі, көлемі, 
пішіні,  дене  бөліктерін  есінде  сақтағанын  сипаттап  беруді  талап  етеді. 
Ойыншықты дәл, нақты сипаттап берген бала ойынды әрі қарай жалғастырады. 
Сөзді есіңде сақта Жүргізуші балаларға 7 қосарлы сөздерді оқиды. 

Балаларға  мұқият  тыңдау  ұсынылады.  Бірінші  сөзді  жүргізуші  айтады, 
балалар келесі сөзді есінде сақтап қайталайды. Осылайша қалған сөздерді түгел 
айтып шығу керек. көктем - жаңбыр жаз - күн шықты аспан - бұлт жер - шөп 
2) Қиялды дамытуға арналған ойындар Менің көңіл-күйім қандай Балалар өз 
көңіл-күйлеріне  сәйкес  келетін  суретті  тауып  атайды  (көңілді  -  көңілсіз, 
ренжулі,  қорқынышты,  ...т.с.с.).  Сол  кездегі  өздерінің  көңіл-күйлерін 
баяндайды. Басқа суреттегі көңіл-күйге сәйкес болған жайды әңгімелеп береді. 
Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, ойынды 
талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау 
ойынды өткізуге әзірлік болып табылады. Ойын-балалардың өмір танымының 
алғашқы  қадамы.  Ойын,  төзімділікті,алғырттықты,  тапқырлықты, 
ізденімпаздылықты, іскерлікті, көп білуді қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар 
педагогикалық, тиімді әдістерінің бірі. Ойын тек баланың, дене күшін, қуатын 
молайтып,  оны  шапшаңдыққа,  дәлдікке  т.б.  ғана  тәрбиелеп  қана  қоймайды, 
оның  ақыл-ойының  толысуына,  жан  дүниесінің  қалыптасуына,  есейуіне  де 
пайдасын  тигізеді.  Ойын  баланың  алдынан  өмірдің  есігін  ашып,  оның 
шығармашылық қабілетін оятып, танымдық қасиеттерін дамытады.

Ойын- бала табиғатымен егіз. Өйткені бала ойынсыз өспейді, жан-жақты 
дамымайды, бала отбасымен және қоршаған ортамен тығыз араласа  отырып, 
ана тілін үйренеді.  Ойын арқылы баланың болашаққа көзқарас қалыптасады. 
Кішіге  қамқорлық  көрсету,  әлсізді  қорғау,  ренжітпеу,  жолдарымен  ойын 
барысында  бірлесе  шешім  қабылдау,  басқа  адамның  еңбегін  бағалай  білу 
дегенді олар күнделікті ойын негізінде сезінеді. 
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 27.02.2021 жыл.   № M00043

Мектепке дейінгі балалардың тілін дамытудағы жаттығулар

МУКЫШЕВА ШОЛПАН БАЛТАБЕКОВНА 
Алматы облысы Сарқан ауданы «Екіаша орта мектебі» КММ 

мектепалды даярлық тобының жетекшісі 

  Мектепке дейінгі оқыту- тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 
сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін 
күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс- әрекет кезіндегі тілдік 
қарым-  қатынаста  қолдана  білуге  жаттықтыру  ісіне  ерекше  мән  берілген. 
Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі- тіл 
дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. 

Біз балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы 
заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр- түсін және 
пішінін  ажырата  білуге,  өмірдегі,  қоршаған  ортадағы  түрлі  құбылыстар 
жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта отырып,  белсенді  түрде тілдік қарым- 
қатынас  жасай  білуге  үйретеміз.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  сөздік 
қорларын  дамыту  ісінде  тәрбиешінің:  -балалардың  сөздік  қорларын  дамыту; 
-жаңа сөздерді  меңгерту;  -үйреген сөздерін тиянақтап,  анықтап, әрі  байытып 
отыру басты міндет саналады. Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік 
жұмысын жүргізуде басшылыққа алып отыруы тиіс. 

Балалардың сөздік қорын молайтуда ойын, тапсырма жаттығулардың орны 
ерекше.  Соның  ішінде  ойын-  баланың  шын  тіршілігі.  Ойын  арқылы  бала 
айналасындағы  нәрседен  өзіне  қызықтысына  ықыласы  ауып,  таңдап  алады. 
Баланың  бір  ерекше  қасиеті  сөйлеуден  еш  жалықпайды.  Ойын  бала  тілінің 
дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің дамуына жол ашады. 

Қай  бала  болмасын  ойынмен  өседі,  өйткені  бала  табиғатының  өзі  тек 
ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз.  Ол озін еркін 
ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген 
талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын 
үстінде қалыптасады. 

Халық даналығында «Ойнай білмеген, ойлай да білмейді», «Ойында озган, 
өмірде  де  озады»  деген  аталы  сөздер  сырына  жүгінсек,  мектепке  дейінгі 
жастағы  баланың  ойынға  деген  құлқы,  қарым-  қатынасы,  мінез-  құлық 
көріністері олар өсіп- есейгенде де жалғасы береді. Ойын барысында бала өзін 
қоршаған үлкендер сияқты, өзінің сүйікті әңгімелері мен кейіпкерлері сияқты 
өмір  сүреді,  әрекет  жасайды.  Ойынды  қолданумен  бірге  ойлауға,  тілді 
дамытуға, шығармашылық әрекетін байытуға бағыт алады. 
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Баланың  ойын  кезіндегі  қимыл-  қозғалысы  дене  бітімін  жетілдірсе,  ал 
қарым-  қатынастағы  пайымдаулары  өзіндік  таным-  түсінік,  мінез-  құлық 
әдептерін бекітуіне әсер етеді. Бала ойын арқылы бір әрекеттен екінші әрекетке 
ауыса отырып, өзіне түрлі ақпараттар алады, дүние сырын ашады. Мектепке 
дейінгі  тәрбиеленушілерде  педагогикалық  процестер  барысында  баланың 
көңіл-күйін анықтап,  психологиялық мотивтерді  туындатып,  жағымды мінез- 
құлық  дағдыларын  қалыптастыру  көзделеді.  Психологиялық  жаттығулар 
баланы үлкендермен және достарымен қарым- қатынас мәдениетіне тәрбиелеп, 
өз  пікірлерін  айтып  жеткізе  білуге  көмектеседі.  Ойын  жаттығулар  арқылы 
баланың  білімділік  дағдыларын  күнделікті  іс-әрекетте  қолдана  білу 
мүмкіндіктері қарастырылады. Психологиялық ойын- жаттығулар баланың жан 
дүниесінің, рухани жай-күйінің үйлесімді дамуына ықпал етеді. Баланың сезім 
әрекетін,  әсерленушілік  деңгейін  анықтау  үшін  қолданылады.  Ойындардың 
негізгі  мақсаты  балалардың  ықылас  зейінін,  сөздік  қорын,  байқампаздығын, 
есте  сақтау,  қабылдауын  дамытуғы,  икемділікті  арттыруға,  өзінің  жеке 
құрбыларының іс- әрекетін бағалай, құрметтей, өз ісінің дұрыстығын дәлелдей 
білуін анықтау, қалыптастыру. Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, сол 
ойындардан  үлкен  де  мәнді,  мағыналы  істер  туындап  өрбитінін  байқаймыз. 
Өйткені  ең  алдымен  не  нәрсенің  болсын  жөн  бастар  қайнар  көзі  болатыны 
белгілі. Сондықтан да ойын бала бойындағы қандай да бір өнердің бастауы деп 
білеміз.  Сонымен  балалардың  сөздік  қорларын  дамытуда  ойындарды, 
тапсырма-  жаттығуларды  қолдану  үлкен  нәтиже  береді.  Ойын  арқылы 
балалардың  сөздік  қоры  дамып,  ауызша  сөйлеу  машығын  игереді.,  таным 
белсенділіктері  қалыптаса  түсіп,  ақыл-  ойы  өсіп  жетіледі,  әрі  адамгершілік 
қасиеттер бойына сіңіреді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі 
үлкен мәні бар мәдени шығармашылық- саусақ ойыны. Саусақ ойынын ойнай 
отырып,  балалар  қоршаған  ортадағы  заттар  мен  құбылыстарды,  жан- 
жануарларды, құстарды, ағаштарды т.б көптеген бейнелерді  бейнелей алады. 
Ал  тіл  кемістігі  кездесетін  балалардың  жалпы  қимылдары,  соның  ішінде 
бұлшық  етінің  қимылдары  жеткілікті  деңгейде  дамымайды.  Сөйлеу  тілі 
мүшелері  әрекетінің  қозғалуларының  дамуы  қол  саусақтарының  нәзік 
қимылдарының  дамуымен  тығыз  байланыста  болғандықтан,  бала  қолының 
ептілігін толық жетілдіру, түзеті- тәрбие жұмысын жүйелі жүргізуді қалайды. 
Мен  өзімнің  оқу  іс-әрекеттерімде  тілдік  жаттығу  түрлерін  қолданамын.атап 
айтсақ:Ағайынды  аралар,  Шегіртке,  Маса,  Әжемнің  әлдиі,  Аюдың  ақыруы, 
Жыланның  ысылы,  «Кім  қалай  дыбыстайды?»  т.б..   Сөйлеу  тілі  қарым-
қатынастың  қажетті  бөлшегі  болып  табылады  және  оның  барысында 
қалыптасады.

Сөйлеу тілі  баланың ойлау және қиялдау қабілеттерін қалыптастырумен 
тығыз байланысты.
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Ойындағы қарым-қатынас – бұл қажетті  негіз,  оның шеберінде баланың 
сөйлеу белсенділігі қалыптасып, жетіледі.

Сөйлеу  белсенділігінің  әр  алуан  түрлерін  (диалог,  монолог,  жазбаша) 
дамытуға  бағытталған  сөздік  ойындар  әрбір  балаға  оңай  және  еркін  түрде 
зияткерлік бастамасын көрсете алуға мүмкіндік туғызады.

Балалармен  күнделікті  жұмыстың  негізгі  мақсаты  –  күнделікті  қарым-
қатынаста ана тілін дамыту.

Жұмысымдағы негізгі міндеттердің бірі балаларды ана тіліне үйрету болып 
табылады.

Баланы қызметтің қандай да бір түріне итермелеусіз дамытуға болмайды. 
Сондықтан балаларды ана тіліне  режимдік  үдерістер  барысында,  ойындарда, 
күнделікті өмірде оқытып келеміз.

Сондай-ақ ойын қызметінің элементтерін қолдана отырып, нақты айтқанда, 
сөздік ойындарға сүйене отырып, түрлі әдіс-тәсілдерді қолданамыз.

Алдымен  балаларды  есту  қабілеттерін  дыбыстар  мен  туған  тілінің 
сөздеріне дағдыландырамыз. Ым арқылы қазақ тіліндегі өтініштерді (бер кел, 
отыр, бер және т.б.) түсіне білуге үйреттік. Дыбыстарды бөлек айтуға үйренген 
соң, сол дыбыстар бар сөздерді айтқызамыз; одан соң сол дыбыс жиі кездесетін 
сөздерден тұратын әндерді, өлеңдерді айтқызамыз.

Балалардың жаңа сөздерге қызығушылықтарын арттыру, оларды жылдам 
есте  сақтауы  үшін  мен  сиқырлы  сандықша  жасадым.  Оның  ішінде  біз 
атауларын балалар қазақ тілінде атаған заттық, сюжеттік суреттерді жинаймыз.

Кейін  ұлттық  киімдегі  қуыршақты  пайдалана  отырып,  жағдаятты 
ойындарды  қолдана  бастадым.  Бұл  диалог  арқылы  сөйлеу  тілін  дамытуға 
мүмкіндік берді.

Серуен  кезінде  «Қараторғай»,  «Аю  тұрган  орманда»,  «Сұр  көжегім 
отырады»  «Серуенге  тауық  шықты»,  «Себетті  біз  аламыз»  көріністерін 
көрсетумен қозғалмалы сөздік ойындарын қолданамын. Құммен ойнау кезінде:

Бауырсақты пісірем, пісірем
Балаларга бір-бірден
Ал аяулы анама екі тәтті тоқаштан                                                                       

Дау-дамай кезінде татуластыратын күлкілі өлеңді қолданамын:                              
Татуласамыз, татуласамыз.                                                                                            
Бүгіннен біз дос боламыз

Жуынатын кездеқолданатын жаттығу: «бын,-бын,-бын Қолымда сабын»
Менің ойымша, бірлесіп жұмыс жасау түрлерін ұйымдастыру балаларды 

белсенді  сөйлеу  тіліне  ынталандырады.  Нәтижесінде  әр  балада  сөйлеу 
айтылымдарын  құрастыруға  талпынысы  пайда  болады.  Сөйлеу  техникасына 
арналған жаттығулар тәрбиешінің шығармашылығына үлкен үлес қосады.

20



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

27.02.2021 жыл.    № M00044

Жаңартылған білім мазмұны-заман талабы

РЫМБАЕВА ЗАУРЕХАН АДИЛХАНОВНА 
Алматы облысы Сарқан ауданы Екіаша орта мектебі КММ 

Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі 

Тәуелсіз  елдің  негізгі  тірегі-білімді  ұрпақ.Қазіргі  таңда  білімдінің  алға 
түсіп,бәйгеден озып келетін заманы енді туды.Қазақтың кемел талантты ұлы 
ұстазы Ахмет Байтұрсынов:  «Елді  түзетуді  бала оқыту ісін түзетуден бастау 
керке»,деген.

Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты-
білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу.Бұл тұрғыда тұңғыш 
Президент  Н.Ә.Назарбаев  еліміздің  әлемдегі  бәсекеге  қабілетті  50  елдің 
қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім.Білім беру жүйесін жетілдіру 
осы  мақсатқа  қол  жеткізуде   маңызды  рөл  атқарады.Болашақта  өркениетті, 
дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет.

Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет:ғылым мен техниканың даму деңгейіне 
сәйкес оқушының білімі терең,іскер және ойлауға қабілетті,әлемдік стандарттар 
негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру. Мұндай талапқа 
сай қызмет істеу үшін ұстаз үздіксіз ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс.

Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасының  ең  негізгі  мақсаты-білім 
алушылардың  оқу  нәтижелерін  жетілдіру  болып  табылады.Орта  білім 
мазмұнын  жаңартудың  көптеген  компоненттері,соның  ішінде  мұғалімдердің 
біліктілігін  арттыру  бағдарламасы  осы  мақсатқа  бағытталған.Жаңартылған 
білім беру бағдарламасы –озық технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге 
жетелейді.

Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050»  Стратегиясы-қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси 
бағыты»атты  Қазақстан  халқына  Жолдауында:  «Бәсекеге  қабілетті  дамыған 
мемлекет  болу  үшін  біз  сауаттылығы  жоғары  елге  айналуымыз  керек»  деп 
баяндалды.Қазіргі  әлемде  жай  ғана  жаппай  сауаттылық  жеткіліксіз  дей 
келе,Елбасымыз «функционалдық  сауаттылықты арттыруды»негізгі тапсырма 
етіп  жүктейді.Функционалдық  сауаттылық,кеңінен  алғанда,білім  берудің  / 
бірінші  кезекте  жалпы  білім  беруді  /  көп  жоспарлы  адамзат  қызметімен 
байланысын  біріктіретін  тұлғаның  әлеуметтік  бағдарлану  тәсілі  ретінде 
түсіндіріледі.

Қазіргі  тез  құбылмалы  әлемде  функционалдық  сауаттылық  адамдардың 
әлеуметтік,  мәдени,  саяси  және  экономикалық  қызметтерге  белсенді 

21



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

қатысуына,сондай-ақ  өмір  бойы  білім  алуына  ықпал  ететін  базалық 
факторлардың біріне айналуда.

Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас түбегейлі өзгерісті талап 
етеді.  Функционалдық  сауаттылықты  меңгерген  оқушы  білімді  өз  бетімен 
игеріп, өз болжамдарына күмәнмен, сыни тұрғыдан қарайды. 

Әлем, тіршілік, жаратылыс туралы өзінің түсінігін тереңдетіп, кеңейтуге 
ұмтылу  мүмкіндігі  ұлғаяды.  Құрбы-құрдастарымен  әлеуметтік  байланыс 
жасайды.  Белсенді  түрде  білім  жинақтайды.  Осының  бәріне  мұғалім 
көшбасшылық етіп, бағыт-бағдар беріп отырады.

Оқушы  оқу  үдерісіне  мұғаліммен  бірге  араласып  отырады.Тіпті  өзінің 
және сыныптас достарының білімін бағалауда да өз үлесін қоса алады.Ол үшін 
бағалау  критерийлеріне  сүйене  отырып,топпен,жұппен  немесе  жеке  жауап 
берген балалардың еңбегін формативті бағалау оқушының әрі қарай ынталанып 
оқуы үшін үлкен ықпал етеді.Мектеп тәжірибесінде табысты қолдануға ықпал 
ететін  әдістемелік  сипаттағы  бірқатар  жалпы  ұсыныстардан  тұратын 
бағдарламаның жеті модулі:оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер;сыни тұрғыдан 
ойлауға  үйреті;оқыту  үшін  бағалау  және  оқуды  бағалау;оқытуда  ақпараттық 
коммуникациялық  технологияларды  пайдалану;оқушылардың  жас 
ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу;  оқытудағы  басқару  және 
көшбасшылық болып келеді.

Сондықтан бүгінгі өскелең ұрпақтың үлкен өмірге білек сыбанып,белсене 
араласа алатын қабілетін көтеріп,танып білу заман талабы.Олай болса оқушы 
бойына  адамгершіліктің  асыл  қасиетін  сіңіру,сапалы  білім  беріп,оның 
болашағын,жеке басын сыйлау біздің бірінші міндетіміз.
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27.02.2021 жыл.     № M00046

Жылуөткізгіштік. Конвекция. Сәуле шығару

МЫРЗАБАЕВА РАНА МАМЫРҚЫЗЫ 
Түркістан обылысы Ленгер қаласы Төлеби ауданы 3 П. Тәжібаева атындағы 

жалпы орта мектебінің физика және информатика пән мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
Жылу құбылыстары

Мектеп: 

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып: 8 Қатысқандар 
саны: 
Қатыспағандар 
саны:

Сабақ
тақырыбы

Жылу өткізгіштік. Конвекция. Сәуле шығару

Осы сабақта 
қол 
жеткізілетін 
оқу 
мақсаттары 
(оқу 
бағдарламасы
на сілтеме)

8.3.2.2 – жылу берілудің түрлерін салыстыру

Сабақмақсатт
ары

Оқушылар білуі тиіс: 
1. Ішкі  энергияны  жылу  берілу  арқылы  өзгертудің 
түрлерін білу және салыстыру
2. Экспериментті  жоспарлау,  сипаттау  және.ғылыми 
тұрғыдан негіздеме жасау.

Жетістіккрите
рийлері

1.Жылу  берілудің  түрлеріне  ұсынылған  тәжірибені 
жоспарлайды
2.Эксперимент нәтижесін ғылыми тұрғыдан түсіндіреді
3.Жылу  берілудің  түрлерінің  қандай  параметрлерге 
байланыстылығын  болжайды,  болжамдарын   дәлелдеу 
жолдарын анықтайды. 
4.Жылу  берілудің  түрлеріне   мысалдар  келтіріп  оны 
түсіндіреді.
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Тілдік 
мақсаттар

Оқушылар білуі тиіс:
Жылу берілудің түрлеріне  мысалдар келтіріп ауызша 

түсіндіру. 
Пәнге тән лексика мен терминология:  жылу,  жылу 

энергиясы,  кинетикалық  энергия,  жылу  өткізгіштік, 
конвекция,  сәуле  шығару,  ақ  түсті  және  қара  түсті 
беттердің жылу өткізгіштігі. 

Диалог  пен  жазу  үшін  пайдалы  сөздер  мен 
тіркестер: 

Жылу  берілу  үш  түрі  бар,  олар:  ……………… 
…………………..  Жылу  өткізгіштік 
дегеніміз .....................................................

Конвекция 
дегеніміз .......................................................................

Сәулелену 
дегеніміз  ......................................................................

Жылу  өткізгіштің   түрлерінің   заттың  күйіне  және 
тегіне байланысты, себебі......

Құндылықтар
ды дарыту

Бұл  сабақ  академиялық  адалдық,топта  жұмыс  жасай 
алу,  өзболжамдарынұсыну,  көзқарастарындәлелдеу және 
жауапкершілік құндылықтарын дамытуға бағытталған. 

Пәнаралық 
байланыстар

Заттыңмолекулалыққұрылымыжәнезаткүйлеріхимияпә
німенбайланыс

Бастапқы 
білім 

Оқушыларалдыңғытақырыптанішкі  энергия  және оны 
өзгертудіңтәсілдерінбіледі. Ішкі  энергияны  өзгертудің 
тәсілдеріне мысалдар келтіре алады.

Сабақбарысы

Сабақтың 
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы 

     0-5-мин

1.Өткен  материалды  меңгергендерін 
тексеру мақсатында  салыстыру  кестесі 
беріледі.
Ішкі  энергияны  өзгертудің  тәсілдері 
механикалық  жұмыс  жасау  және   жылу 
берілуді салыстыру 
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     6-7 мин

Айырмаш
ылығы  

Ұқсастығ
ы  

Айырмаш
ылығы  

Механикал
ық  жұмыс 
істеу

Жылу 
алмасу  

Бағалау критерийлері: 
1.  Ішкі  энергияны  өзгертудің  тәсілдерін  
біледі;
2.  Ұқсастығы  мен  айырмашылығын 
салыстыра алады.
Орындалған  тапсырма  нәтижесін  ескере 
отырып мұғалім кері байланыс береді.
2. Ой қозғау.
Жылу батареялары әдетте  еденге жақын, ал 
кондиционерлер   бөлменің  жоғарғы 
жағында орналасады. Неліктен?
3. Мақсатты болжау.  Оқушылармен бірге 
сабақ мақсаты анықталады:
3. Ішкі  энергияны  жылу  берілу  арқылы 
өзгертудің   түрлерін білу және салыстыру
4. Экспериментті  жоспарлау,  сипаттау 
және.ғылыми тұрғыдан негіздеме жасау.

Сабақтың 
ортасы  

 8-35 минут

4.  Түсіндіру.Мүғалім  сыныпты  үш  топқа 
бөледі.Әр  топ  өздеріне  берілген 
эксперименттік тапсырманы орындайды 
1-топ.Жылу өткізгіштік .
1-эксперимент
Оқушыларға   штатив,   спиртовка,  сіріңке, 
темір және алюминнен жасалған шыбықтар, 
кеңсе   кнопкасы,  пластилин  берілген.Осы 
құралдарды  пайдаланып   металл 
шыбықтарға  жылудың  берілуін 
бақылап,тәжірибені  сипаттайдыжәне 
нәтижесін  талдайды.

Штатив, 
сіріңке, 
металл 
шыбықтар, 
сынауық  , 
жанарғы 
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Топ  жұмыс  жасап  жатқанда  жетелеуші 
сұрақтар  қою  арқылы  қолдау  көрсетуге 
болады. Мысалы:
1. Металл  шыбықтар  заттың  қандай 
күйі?
2. Эксперимент  барысында  неліктен 
түйрегіштер  кезектесіп түсті?
3. Шыбықтың  қай  бөлігінде  орналасқан 
түйрегіштер   түсе бастады?
4. Қатты  заттардың  молекуларының 
орналасуы қандай?  
5. Шыбықтың  шетінде тұрған кнопкалар 
неге түсу уақыты  кеш?
6. Алюминий және темір шыбықтардағы 
түйреушітің түсу уақыты бірдей ме?
7. Оларға бірдей мөлшерде жылу беріліп 
жатыр ма?
8. Қандай  нәтижеге  сүйеніп  олардың 
жылу  өткізгіштігі  әртүрлі  деп  болжау 
жасаймыз? 
9. Денелердің   жылу  өткізгіштің 
қасиетіне  қарай   олардың  қолдану  аясы 
қандай?
Оқушылар жылу өткізгіштің  заттың тегіне 
байланысты болатынын түсіндіреді. 
2- эксперимент 
Штатив, пробирка, су, мұз, жанарғы   
Оқушылар жылу өткізгіштік  заттың күйіне 
байланысты  екенін  дәлелдейді.Тәжірибе 
нәтижесін топта талқылайды.
Ерекше қабілетті оқушылар оқулықтағы 2-
жаттығу  бойынша  1,2,5,6  сұрақтарға 
дайындалып,  басқа  топ  мүшелеріне 
сұрақтар қояды.
2-топ  Конвекция
1-эксперимент 
Оқушылар  сынауыққа  су  құйып  жоғарғы 
жағынан  қыздырады,  оның  төменгі  және 
жоғарғы  жағындағы    температураны 
салыстырады.  Оқушылар  судың  жылу 
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өткізгіштігіне  байланысты  тиісті 
қорытынды жасайды.   
2-Эксперимент 
Оқушылар  сынауыққа  су  құйып  төменгі 
жағынан  қыздырады,  оның  төменгі  және 
жоғарғы  жағындағы    температураны 
салыстырады.  Оқушылар  бірінші  эәне 
екінші  эксперимент  арасындағы 
айырмашылықты  түсіндіреді. 
Сұйықтарда  жылу  қалай  берілетінін  топта 
талқылайды. 
3 – эксперимент   Конвекция  құбылысын 
сипаттау  үшін  қыздырғыш  плита,  колба, 
перманганат  калий  түйіршіктері 
берілген.Осы  құралдарды  пайдаланып 
сұйықтарда жылу төменнен жоғарыға қарай 
берілетінін  дәлелдеп,   тәжірибеге 
қорытынды  жасайды.Топ  мүшелеріне 
жетелеуші  сұрақтар  қоюға  болады. 
Мысалы:
1.Судың  төменгі  қабаты  қызғанда  ,  оның 
көлемі қалай өзгеретін сипаттаңдар.
2. Судың  төменгі жағындағы қызған қабаты 
мен  жоғарғы  жағындағы  салқын  қабаты 
неліктен орын ауыстырады  
3.Неліктен  конвекция  газдар  мен 
сұйықтарда жүретінін  болжаңдар 
4.Заттың  қандай   күйінде  конвекция  жүру 
мүмкін емес? Жауаптарыңды негіздеңдер
Ерекше қабілетті оқушылар оқулықтағы 3-
жаттығу  1,2,3  сұрақтарды 
дайындалып,басқа топ мүшелеріне сұрақтар 
қояды.
3-топ Сәулелену
1-эксперимент
Плитканы  қыздыру,  қызған  плиткаға 
қолымызды  жақындатамыз.Жылу  бізге 
қалай беріледі ? 
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Тірек сөздерге назар аударыңдар?
Біздің  қолымыз  бен  плитка  арасында  не 
бар?
Ауа  жылуды 
қалай 
өткізеді 
( қатты заттар 
мен 
сұйықтарға 
қарағанда?
Мысалы  плиткаға  қасықты қойсақ  ол  тез 
қызады,   ыдыстағы  суды  қойсақ  олда  тез 
қызады)
2-эксперимент  Қажетті құралдар  сұйықты 
Монометр  (  газдың  немесе  сұйықтың 
қысымын  өлшейтін  құрал  ),  жылу 
қабылдағыш  (  оның  құрлысына  назар 
аударыңдар), стол лампасы немесе    электр 
плиткасы  
1.Монометрді  жылу  қабылдағышқа  қосу, 
жылу қабылдағышты қыздыру 
Монометрдегі   сұйық  бағаны  орын 
ауыстырды.неліктен  монометрдегі  сұйық 
бағанының   деңгейі  өзгергені  бойынша 
оқушылар  болжау  жасайды. 
Болжамдарыңды   топ ішінде  талқылайды.
2.Жылу  қабылдағыш  пен   қызған  дене 
арасына  қағаз  парағын  қойып,  нәтижесін 
бақылап талдайды.
3.Сәулелену  қарқындылығы  қашықтыққа 
және,  температураға,беттің  түсіне 
байланысты  екендігін  дәлелдейтін 
тәжірибені  жасап,  нәтижесін  топта 
талдайды
4.Сәулелену  қандай ортада жүзеге асады? 
Қатты , сұйық, газ немесе вакуум
Ерекше  қабілетті оқушылар  4-
жаттығудың  1,2,3  сұрақтарын  талдап, 
басқа топ мүшелеріне қояды.
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Бағалау критерийлері:
1.Экспериментті  сипаттайды  және 
талдайды
2. Топ алдында баяндау шеберлігі
3.  Тәжірибе  нәтижесіне  қорытынды 
жасайды

Сабақтың соңы
10 минут 

5. Рефлексия.
- нені білдім, нені үйрендім
- нені толық түсінбедім
- немен жұмысты жалғастыру қажет
Үй тапсырмасы 2-7/8,3-5, 4-8
Тест тапсырмаларын орындау

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

Бағалау  – 
оқушылардың 
материалды 
меңгеру  деңгейін 
қалай  тексеруді 
жоспарлайсыз? 

Денсаулық  және 
қауіпсіздік  техникасының 
сақталуы  

Сырттай  бақылай 
отырып,  кері 
байланыс  беріп, 
орташа  қабілетті 
оқушыларға 
жетелеуші  сұрақтар 
қойып,  қолдау 
көрсетіп  отырамын. 
Қабілетті 
оқушыларсұрақтар 
дайындайды.

Материалды 
меңгергендігін 
тексеру  үшін 
бағалау 
критерийлерін 
қолдану.  Топтық 
жүмысты  және 
эксперименттік 
тапсырмалардың 
орындалуын 
сырттай  бақылау 
арқылы бағалау.

Топтық  жүмысты  және 
эксперименттік 
тапсырмалардың 
орындағанда  қауіпсіздік 
ережелерінің  сақталуын 
қадағалау.

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ  мақсаттары/оқу  мақсаттары  дұрыс 
қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол  
жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 

Бұл  бөлімді  сабақ  
туралы өз  пікіріңізді  білдіру  
үшін  пайдаланыңыз.  Өз  
сабағыңыз  туралы  сол  жақ 
бағанда берілген сұрақтарға 
жауап беріңіз.  
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Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың  уақыттық  кезеңдері  сақталды 
ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды,  
неліктен? 
Жалпы баға 
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
1:

2:
Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да 
ойланыңыз)?
1: 

2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 
бөлу қажет?
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27.02.2021 жыл.  № M00047

Оқушылардың сыни  тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту

ЖАНТУРЕЕВА САЯ МАДИЕВНА 
Жамбыл облысы,  Сарысу ауданы, Игілік ауылы

Шоқай датқа атындағы орта мектептің математика пәні мұғалімі 

Бүгінде білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер болып жатыр. Қазақстан 
Республикасының білім беру жүйесін дамыту тұжырымдамасында орта білім 
берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайында алынған терең 
білімнің,  кәсіби  дағдылардың  негізінде  еркін  бағдарлай  білуге,  өзін  –  өзі 
дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер 
қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп атап көрсетілген. 

Мектеп  жұмысы  мен  оқушы  жетістіктерін  өрістетудегі  негізгі  тұлға-
мұғалім  (Strong,  Ward&Grant,2011).  Мұғалім  қызметіндегі  маңызды  дүние  – 
жекелеген оқушылардың тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін,  оқушылардың 
түсінігін  жетілдіру  немесе  жақсарту  мақсатында  олармен  жұмыс  жүргізу 
қажеттігін ұғынуы, сондай-ақ кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы 
бірегей  тәсілдермен  меңгеретіндігін  жете  түсінуі  (Мұғалімге  арналған 
нұсқаулық, 6-7 бет).

Сабақ  –  мұғалімнің  шығармашылық  ізденісінің  жемісі.  ҚР-ның  педагог 
қызметкерлерінің  біліктілігін  арттыру  курстарының  үшінші  (негізгі)  деңгейі 
бойынша  білім  алып,  үйренгенімді  өз  тәжірибеме  қолданып  келемін.  Осы 
курсты оқу барысында мен өзімнің сабақ беруіме емес, оқушыларға қалай оқу 
керектігін  үйретуге,  оқушылардың  оқу  ептілігін  дамытуға  басты  назар 
аударуым керек екендігін түсіндім.

Мен  өз  сабағымды  жоспарлауда  ең  алдымен  оқушылардың  жас 
ерекшеліктері  мен қызығушылықтарын ескере отырып,  өзара  сыйластық пен 
бірлесіп  шешім табуға,  тақырыптың мазмұнын өз  бетімен  меңгеруіне  ықпал 
ететіндей  оқу  материалы  мен  қажетті  құралдармен  қамтамасыз  етуге 
тырысамын. Сабақтың құрылымы оқушыларға оқу бағдарламасының (берілген 
тапсырманың немесе жаңа тақырыптың) мазмұнын игертіп қана қоймай, оқуға 
деген  өз  қабілетін  дамыта  алатындай  етіп  әзірлегенде  ғана  тиімдірек  оқуға 
мүмкіндік береді.  Сабақ барысында оқушыға білім алуға ыңғайлы, жағымды 
орта қалыптастыра білу табысқа жетудің бір факторы.

Оқушыларды  сабақта  топқа  бөлудің  әртүрлі  қызықты  тәсілі  олардың 
алдағы жұмысқа деген қызығушылығын арттырады. Бөліну кезінде араларында 
бір-біріне  деген  жылы  сезімдер  орнап,  өздерінде  туындаған  сенімсіздік  пен 
қобалжудан  арыла  бастайды.  Ең  бастысы  оқушы  өзінің  қабілеттері  мен 
ерекшеліктерін көрсете білу мүмкіндігіне ие болғандығын түсінеді.
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Математика  сабағында  оқушылардың  құзыреттілін  дамыту  үшін  «Сыни 
тұрғысынан  ойлау»  технологиясының  маңызы  зор.  Сыни  тұрғысынан  ойлау 
технологиясын  қолдану  арқылы  оқушылардың  өз  беттерімен  меңгерген 
материалдағы  ұғымдардың  есінде  ұзақ  сақталып,  оның  білім  деңгейінің 
артуына  зор  ықпал  ықпал  етеді.  Елімізде  1997  жылдан  бастап  дамып  келе 
жатқан  «Сыни  ойлауды  оқу  мен  жазу  арқылы  дамыту»  жобасы  3  кезеңнен 
тұрады: «Қызығушылықты ояту/Мағынаны ажырату/Ой-толғаныс».

1. Қызығушылықты ояту: оқушылар қарастырылатын тақырып бойынша 
бұрынғы  білімдерін  еске  түсіреді,  яғни  жаңаны  ескімен  байланыстырады. 
Үйренуші  жаңа  ұғымдарды,  түсініктерді  өзінің  бұрынғы  білімін  жаңа 
ақпаратпен  толықтырады.  Қызғушылықты  оятудың  екінші  мақсаты 
үйренушінің белсенділігін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді,  қағазға 
жазады, көршісімен бөліседі,  тобында талқылайды, яғни айту, бөлісу,  ортаға 
салу арқылы өз білімдері мен түсініктерін өзгелерге жеткізеді. Қызғушылықты 
оятудың үшінші мақсаты - бір –бірімен пікірталасқа түсе отырып, әр оқушыда 
түрлі сұрақтар туындайды, бұл өз кезегінде оқушыларды ойлануға жетелейді.

2.  «Мағынаны ажырату» кезеңі. Жаңа  материалды игеруде  туындаған 
сұрақтарға  оқушылар  өз  тәжірибелері  тұрғысынан  жауап  беруге  тырысады, 
олардың оқу процесіне деген қызығушылығы артады.

3. Үшінші  кезең  «Ой  толғаныс». Осы  кезеңде  оқушылар  жаңа 
мәліметтерді  өздерінің  бұрынғы  білімдерімен  салыстырады,  қажет  болған 
жағдайда өз пікірлерін өзгертеді, жаңа білім, жаңа түсінік қалыптасады. Сыни 
тұрғыдан ойлауды дамытудың мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез келген 
ой-пікірлеріне,  тұжырымдамаларына  сыни  тұрғыдан  қарап,  екі  ұйғарым  бір 
пікірдің біреуін таңдауға,  саналы шешім қабылдауға  үйрету.  Сыни тұрғыдан 
ойлау технологиясының мені қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. Ол 
бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші, ал 
мұғалім  осы  әрекетке  бағыттаушы,  ұйымдастырушы.  «Мен  шәкірттерімді 
ешқашан да үйретпеймін; мен тек олардың үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға 
тырысамын»,-  деп  айтқан  А.Эйнштейннің  принципін  ұстанып  жүрмін.  8 
сыныпта геометрия сабағында  «Тік төртбұрыш, ромб, квадрат және олардың 
қасиеттері»  тақырыбында  өткізген  сабағым  туралы  сіздермен  ой  бөліскім 
келеді.  Топты «Кеше қандай жағымды, жылы сөздер естідіңдер?» деп сұрап, 
олардың тақтаға жазып қойдым. Олар: «Жарайсың, балам! Үлкен азамат бол! 
Тұра ғой, жаным! Ботақаным менің!» деген сөздерді естігендерін айтты. Сол 
арқылы топқа бөлдім, 1 топ «жарайсың, балам!» тобы, т.с.с. әр топ мүшелерін 
топ  атымен  айтып  сөз  бергенде  олардың  жүздері  бал-бұл  жайнап,  сабаққа 
көңілді,  асқан  қызығушылықпен  қатысып  отырды.  1  топқа  өткен  сабақ 
бойынша тапсырма бердім, 2-4 топтарға жаңа сабақты өз бетімен меңгеруі үшін 
оқу материалы мен қажетті құралдармен қамтамасыз еттім.
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4. Мұндағы  мақсатым  –  өткен  тақырыппен  жаңа  сабақтың  өзара 
байланысын  балалар  өз  беттерімен  анықтап,  әр  фигураларға  тән  қасиеттері 
арқылы анықтама бере отырып, талдау жасай білу дағдыларын жетілдіру. Бұл 
тапсырмада оқушылар жүйелі  ойлануға,  керекті  ақпаратты өздігімен түсініп, 
оны  талдап,  оның  ішінен  керектісін  таңдап  алуға,  өз  ойы  мен  пікірлерін 
дәлелдеуге,  өз білімдеріне деген жауапкершіліктерінің артқандығын сездірді. 
Ең  бастысы  сыныптастарымен  тиімді  қарым-қатынас  құруға  тырысқандары 
мені қуантты. «Ромбының диагональдары тең болса, оның квадрат болатынын 
дәлелдеңдер»  деген  тапсырмада  Ерболат  есімді  оқушы мыс сымнан квадрат 
жасап,  қарама-қарсы  бұрыштарын  созу  арқылы  оны  ромбыға  айналдырып, 
«диоганалдарының ұзындықтары әр түрлі болса, ол ромб, ал диагоналдары тең 
болса квадрат болатынын» өз бетінше тәжірибе жасау арқылы дәлелдеді. Өзінің 
тіл  байлығының  аздығын  сол  сәтте  ол  сезініп,  тәжірибені  дәлелдеуді 
сыныптастарына қалдырды. Оқушылар фигуралардың өздеріне тән қасиеттері 
мен  берілген  анықтама,  теоремаларды  пайдаланып  және  сынптастары 
көрсеткен тәжірибеден оқушылар «Ромбының диагональдары тең болса, онда 
ол квадрат болады» деген қорытындының дұрыстығына көз жеткізді.

     Сабақты қорытындылау кезеңінде бүгінгі тақырыпты алдымен топта, 
содан  кейін  бүкіл  сыныппен  бірге  фигуралардың  айырмашылығы  немесе 
ортағын салыстыра отырып, ойлауға, бір-бірін толықтыруды Венн диаграммасы 
арқылы ұсыныс білдірдім. Сабақтың соңында бар білімдерін жаңа ақпаратпен 
толықтырып  қана  қоймай,  алған  білімдерін  нақтылап,  кей  анықтамаларды 
өзгертіп, өздері бірін-бірі толықтырды.

  Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытудың тиімділігі – 
оқушының білімін арттырып ғана қоймай, сонымен бірге:

 Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынас орнайды.
 Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасалады.
 Оқушы ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, алмасуға үйренеді.
 Алған  білімге  сын  көзбен  қарауға,  білімді  сапалы  түрде  алуға 

дағдыланады.
 Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады.
 Оқушылардың шығармашылық белсенділігі артады.
 Алған білімдеріне жауапкершілікпен қарауға үйренеді.
 Жеке тұлға ретінде жетілуіне, дамуына бағытталады.
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27.02.2021 жыл.   № M00048

Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі

ЖАҚСЫЛЫҚ ЕРНАТ ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫ 
Ақтөбе қаласы  М.Дулатұлы атындағы N63 ЖОББ мектебінің дене  

шынықтыру пәні мұғалімі 

                Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулыққа  
байланысты.   А.Шопенгауер

Бүкіл әлемдегі дәрігерлер мен педагогтар әлдеқашан ортақ пікірге келген 
еді: ұлт денсаулығын сақтап қалу үшін барлық күш жігерді біріктіру және оны 
балалар денсаулығын қорғауға бағыттау қажет.

XXI ғасыр–ақпараттардың аса молдығы бойынша бұрын-соңды болмаған 
ғасыр.  Біз  балаларға  денсаулықты  сақтау,  түрлі  аурулардың  алдын-алу, 
салауатты өмір  салты туралы көп айтып жүрміз.  Ал,  бұл мәселелерді  шешу 
балалар  денсаулығын  сақтау,  оның  ішінде  дене  тәрбиесі,  психологиялық 
тұрақтылықты  арттыру,  орынды  тамақтану  және  көптеген  басқа  мәселелер 
бойынша  маңызды  жұмыстарды  қажет  етеді.  Мектеп  мұғалімінің  алдында 
оқушыларға  білім  берумен  қатар  олардың  дені  сау,  дене  бітімінің  дұрыс 
жетілуін  қадағалау  міндеті  тұр.  Бүгінгі  алдымызда  отырған  оқушы  -ертеңгі 
еліміздің  экономикалық  қуатын,  мәдени  және  рухани  байлығын  жақсартуға 
ықпал ететін жеке тұлға.

Дене  тәрбиесі  тек  мектептегі  дене  шынықтыру  сабағы  ғана  емес,  ол 
сабақтан  тыс,  мектептен  де  тыс  денсаулыққа  байланысты  шаралар  жүйесі. 
Қазіргі кезеңдегі білім беру орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың 
денсаулықтарын  нығайтумен  қоса,  тұлға  бойындағы  биологиялық-
психологиялық  қажеттіліктердің  жан-жақты  жетілуіне,  өмірге  деген 
белсенділігі мен ізгілікті қатынастарын дамытуға бағытталған.

Дене  тәрбиесі-өсіп  келе  жатқан  жас  ұрпаққа  білім  мен  тәрбие  беру 
саласының бір тармағы болып табылады. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, 
күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды 
адамды қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді.

Дене  тәрбиесін  ұйымдастыру  түрлері  оқушының  өз  бетінше 
ұйымдастырылған жұмыстарымен толықтырылған жағдайда нәтижелі болады.

Оқушының  күнделікті  қозғалыс  тәртібін  толықтыруға  арналған  жұмыс 
түрлері дене тәрбиесі жүйесінің элементтері есебінде болды:
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Таңертеңгі  гимнастикалық  жаттығулар.  Күнде  таңертеңгілік  9-10 
жаттығудан тұратын кешен. Бұл оқушылардың орталық нерв жүйесін қалыпқа 
келтіріп, оқушы ағзасын сергітеді.

Мектепке  дейінгі  және  үйге  қайтар  жолдағы  серуен.  Таза  ауада  жаяу 
жүрудің өзі шынығу, сауықтыру әсерін тигізеді.

Оқу сабақтарына дейінгі жаттығу. Сабақтағы нәтижелі іс-әрекет пен оқу 
күнін белсенді бастауға мүмкіндік туғызады.

Дене тәрбиесі сабақтары. Бұл сабақтар мазмұны мемлекеттік талап пен 
оқу бағдарламасына сәйкес белгіленіп, оқушылардың күші мен жылдамдығын, 
ептілігі мен шыдамдылығын, ерік-жігерін, батылдық пен табандылықты және 
тез шешім қабылдау секілді тәрбиелік қасиеттерді дамытады.

Сабақ  үстінде  сергіту  минуттары.  Ой  еңбегі  барысында  ағзаның 
тынығуына әсерін тигізеді.

Үлкен үзіліс кезіндегі дене жаттығулары мен қозғалмалы ойындар. Оқу 
күні ортасында оқушылардың белсенді демалысын қамтамасыз етеді.

Спорттық үйірмелер, ұйымдар мен топтардағы жұмыс. Белгіленген спорт 
саласы бойынша оқушының жалпы және арнайы дайындығын көрсетіп,  дене 
жаттығуларымен жүйелі айналысуды қамтамасыз етеді.

Жалпы  мектепішілік  спорттық  бұқаралық  шаралар.  Бұл  жұмыс  түріне 
денсаулық және  спорт  айлықтары,  спорттық  мерекелер,  жалпы мектепішілік 
сайыстар жатады.

Бұл шаралар барлық оқушының спорт пен дене тәрбиесі жаттығуларына 
қызығушылығын туғызып, салауатты өмір салтының негізін қалайды.

- Өз бетінше дене жаттығуларымен айналысу. Бұл жұмыс түрі қозғалыс 
тәртібінің  маңызды бөлігі.  Кей  жағдайда  ең  тиімді  әдіс  болып есептелінеді, 
себебі  оқушының  жеке  тұлғалық  қызығушылықтары  мен  қабілетіне, 
сұранысына сәйкес ұйымдастырылған жұмыс өз нәтижесін береді.

Салауатты өмір салтының насихатталуы, ауыл мектебіндегі спорттың өсуі, 
одан  әрі  өркендеуі,  әлемдік  деңгейге  жетуі,  кейінгі  жастар  үшін  үлгі-өнеге 
болатыны үлкен дәлел.

Елбасы  Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан-2050»  стратегиялық  бағдарламасында 
«Салауатты әрі  гүлденген  экономика  құрмайынша,  біз  қуатты  мемлекет  пен 
қарулы күштер құра алмаймыз, демографиялық, экономикалық және әлеуметтік 
міндеттерді шеше алмаймыз, әрбір адамның жеке басының қадір-қасиеті мен 
әл-ауқатын  арттыра  алмаймыз»,  -деген  болатын.  Елбасымыздың  осы 
тұжырымы арқылы, мұғалімдер ұжымы өз алдымыздағы қоғамдық міндеттің 
жауаптылығын сезінуіміз қажет.

35



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

26.02.2021 жыл.        № M00030

Ұлттық киімді сәндеу. Зергерлік өнері

АДЫЛОВА КАМИЛА ШУКИРБЕКОВНА
Қызылорда қаласы Ж.Қизатов атындағы 

№ 23 мектеп-лицейінің көркем еңбек пән мұғалімі
 

Зергерлік  өнер  –  ерте  заманнан  келе  жатқан,  әрі  халыққа   көп  тараған 
сәндік және қосалқы  өнердің бір түрі.  Алтын, күміс,  асыл тас және сүйекті 
пайдаланып,  сән  салтанат  үшін  әшекейлі  жиһаз,  қыз-келіншектердің  сәндік 
бұйымдарымен қару-жарақ,  сауыт-сайман,  ер-тұрман зергерлеу  өнері  болған. 
Оған  тас,  сүйек,  металл,  бояу,  былғары  сияқты  материалдар  кең  түрде 
пайдаланылған. Заттарға зергерлік бейне жасау, сондай-ақ бедерлеу, қалыпқа 
салып  қысу  бір  затқа  бір  затты  оюластыру,  кіріктіру,  қақтау,  күмістеу, 
термелеу, өру, бұрау, тоқымалау, әбзелдеу т.б. әдістер жетерлік. 

Оңтүстік, Орталық Қазақстан, Сыр бойы, Жетісу аймақтарындағы обалар 
мен қорымдардан табылған көне заман бұйымдары (Түркістандағы Қожа Ахмет 
Иассауи  мешітіндегі  тайқазан,  Семей  музейіндегі  Бөгембай  батырдың 
айбалтасы, Алматы облысы Есік қаласынан табылған мәйіттің алтын киімі, т.б.) 
зергерлік өнердің қазақ жерінде ертеден өркендегеніне айғақ. 

Зергерлік  өнерді   халық  өнері  деудің  мәнісіне  келсек,  жасалған  сәнді 
бұйымды баяғыда бір ұста жасап, безендірген, өз заманында оның аты-жөнін 
халық білген, бірақ көп ғасырдан кейін оның аты ұмытылып, жасаған бұйымы 
халықтікі  болып  кеткен.  Шебер  түрлі  материалдарды   өңдеу  үшін  құрал-
саймандарды пайдаланып,  өз  қол  күшімен  көп   еңбек  етіп,  сәнді  бұйымдар 
жасаған. Қолөнерімен айналысқан ұсталар, көшпелі елмен бірге көшіп-қонып 
жүріп,  шебер  ісімен  өз  өнерлерін  ілгері  дамытып  отырған.  Бұл  ұсталардың 
құрал-саймандары  көлемі  шағын,  сандары  аз  ғана  болғанымен,  олардың 
жасаған  сәнді   бұйымдары  ұрпақтан-ұрпаққа  мирас  болып,  өшпестей  із 
қалдырып, бүгінгі күнге жеткен.

Қазақ  зергерлері  негізінен  әйелдердің  сәндік  әшекей  заттарын  (сырға, 
білезік,  жүзік,  сақина,  шолпы,  алқа,  қатырма,  шашбау,  т.б.),  ұсталары  – 
батырлардың  қару-жарақтарын  (айбалта,  көксүңгі,  алдаспан,  дулыға,  кісе, 
қорамсақ, садақ, шоқпар), шеберлері – үй іші мүліктерін (кебеже, жүк аяқ, ағаш 
төсек,  асадал,  адалбақан,  зерлі  аяқ),  аңшылық  жабдықтар  (томаға,  тұғыр, 
балдақ,  оқшантай),  музыка  аспаптарын  (асатаяқ,  қобыз,  домбыра,  сыбызғы, 
дауылпаз, сазсырнай) әсем жасай білген. Қазақтың зергерлік заттарында жан-
жануарларға байланысты мифтік ұғымдағы өрнек түрлері (қошқар мүйіз, түйе 
табан,  таңдай),  көкөніс  өрнектер  (жапырақша,  гүл,  сабақша),  ұласымды 
өрнектер (ырғақ, сағақтау, айқас), геометриялық өрнектер кездеседі.
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  Зергерлік өнердің туындылары жауға-айбар, жақынға мақтаныш, аруға-
ажар, жігітке-жігер беретін болғандықтан батырлардың ерлігіне,  ақындардың 
тапқырлығына, жүйріктердің бәйгесіне сыйға тартылатын болған.

Қазақтың қыз-келіншектерін ажарландыра  түсу үшін, оларға арнап алуан 
түрлі   әшекейлі  бұйымдар  жасаған.  Олардың  ішіндегі  ең  көрнекті  де 
қымбаттысы – сәукеле. Сымбатты сәукеленің бағасы ХХ ғасырдың бас кезінде 
1-2 мың сом күміс ақша немесе жүз мың жылқының құнымен бағаланған.

Қазақ  әйелдерінің  ең  көп  тұтынатын   бұйымы  –  білезік.  Ол  көбінесе 
жұмыр,  төрт  қырлы  және  ширатпалы  болып   келеді.  Білезіктің  ашылып 
жабылатын түрі де болады. Әйелдерге арналған  әсем бұйымның бірі – жүзік. 
Оның  үстіңгі  бетіне  әр  түрлі  тастардан  не  өңді  әйнектерден  ою-өрнек 
жүргізіледі.

Жүзікке  көбінесе  күмістен  көз,  балдақ,  құс  тұмсық  орнатылады.  Соған 
орай көзді, балдықты, құс  тұмсық жүзік  деп аталады. Сондай-ақ мөр жүзіктер 
де  болады.  Әйелдерге  және ерлерге  арналған  сақиналар да  соғылады.  Күміс 
сақиналар  көбінесе  шапқымен  шикіліп,  бізбен  ғана  безіледі.  Беті  көлемді 
құдағи жүзіктер де  істеледі. Әйелдер құдағи жүзігін көбінесе келіндеріне, не 
қызының біріне мұра ретінде сыйға тартқан. Шебер ұсталар сақина мен жүзікке 
есімдерді де өрнектеген. Аса қадірлі жүзікке Мұхамедтің атын жазған. Қазақ 
әйелдеріне  арналған  көркемдік  бұйымның  тағы  бір  түрі  –  сырға.  Сырғаны 
көбінесе бойжеткен қыздар құлаққа тағады. Сондықтан сырғалар әсем де жеңіл 
жасалады.  Сырғаның  ай,  айшықты,  тұмар  қозалы,  салпыншақты,  тас  алтын, 
күмісті,  қоңыраулы,  күмбезді  т.б.  түрлері  болған.  Қазақтың  бойжеткендері 
шолпы таққан.  Шолпының ызған не кестелі  бауға  тағып,  шашпен бірге өріп 
қойған. Жас әйелдердің көп қолданылған әсем бұйымының бірі – шаш қалта. 
Оны тана моншақпен безендіріп өрген шашты соған салып қояды.

Қазақ  әйелдерінің  ең жеңіл  бұйымдарының бірі   -  алқа.  Ол бір-бірімен 
шығыршық арқылы жалғасады және бірнеше төрт бұрыш, үш бұрыш, дөңгелек 
әшекейлерден көрініп тұратын болғандықтан асыл тастармен өңді әйнектермен 
безендіріледі. Мойынға тағатын әшекей заттың бірі – бой тұмар. Оны ертеде 
әйелдер  ғана  емес,  еркектер  де  тағатын  болған.  Тұмар  іші  қуыс,  әдемі 
былғарыдан  тігіліп,  ою-өрнектеліп күміс шынжырмен мойынға асып алады. 
Адамды пәле-жаладан, тіл-көзден сақтау үшін оның қуысына қасиетті дұғаны 
қағазға  тығып  қояды.  Әйелдер  мен  еркектер  үшін  істеліп,  көп  тұтынатын 
заттың  бірі  –  түйме.  Шебер  зергерлер  бойжеткен  қыздың  немесе  батырдың 
түймесін алтын, күміс, мыс т.б. металды қолданып, әшекейлеп, оюлап жасайды. 
Дөңгелек, үш бұрыш, төрт бұрыш түймелер істелген. Түйменің сабағы, сағағы 
жоғын тона  деп  атайды.  Қазақ  зергерлері  қыздар  мен келіншектердің  ісмер, 
шебер болуы үшін және қолды жарақаттап алмауы үшін оларға  арнап әдемі 
оймақтар жасаған. Оймақ көбінесе  күміс пен мыстан өрнектеліп, ине тоқтар 
жері көп шұқыланып бейнеленген. Оймаққа өте жіңішке күміс бау да тағылған. 
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Оймақ былғарыдан да жасалады. Оны матадан көйлек, камзол т.б. іш киімдер 
тігуде қолданады.  Қазақ  келіншектерінің ең әдемі,  ең  көп қолданған әшекей 
заты  –  түйреуіш.  Әсіресе,  кербез  әйелдер  алтындаған,  күмістеген  және 
оқшантайлы белбеу буынған. Шалдардың белбеуі – кісе деп аталған. Кісенің 
жанында  кездік,  шақпақ  салатын  қалташығы  болады.  Қазақтың  кісе  туралы 
айтылатын  қара  өлеңінде  «Көрінер  кісем  сұлу»  деген  өлең  жолынан  кейін 
кездесетін  «оқшантайымен,  шығыршығымен,  қыныменен,  оюымен 
көксауырымен,  былғарымен,  дән-дәнумен,  іскегімен,  пышағымен»  деген  сөз 
тіркестері  кісесінің  қаншалықты  көркемдігін,  неден  істеліп,  қалай 
әшекейленгенін,  нендей  қосымша пайдаланатын  құралы барлығын білдіреді. 
Қазақ  әйелдері  алтындаған,  күмістеген,  әрі  жіңішке  әрі  жібекпен  шеккен, 
шығыршықты  ілмекті  үзбелі  белбеу  тұтынған.  Оның  қалай  және  неден 
істелгенін,  қалай  әшекейленгенін,  нендей  қосымша  пайдаланатын  құралы 
барлығын білдіреді.

Оның қалай және неден  істелгеніне байланысты «шығыршықты белбеу», 
«мақпал белбеу», «дүрия белбеу» т.б.  аттары бар. Қазақтың ерлері белбеуіне 
әдемі  қылмен,  күміс  сапты  пышақ  байлаған.  Ал  балалар  кездік  таққан. 
Батырлар қанжар асынған. Еркектердің тағы бір асыл заты – насыбай шақша. 
Шақша киіктің,  ешкінің  мүйізінен жасалатын болған.  Оған  күміс  инелермен 
ою-өрнек  орнатып әшекейлеген.  Әдемі жасалған насыбай шақшаны бесті  ат 
берік сатып алған. Қазақтың еркекетері мен әйелдеріне ортақ бағалы бұйымның 
бірі – ер тұрман. Әсіресе, әйелдердің ер-тұрманы көркем де қымбат келеді. Оны 
күмістеп,  ою-өрнектеп,  әшекейлеп,  сырлап  жасаған.  Ердің  алтындаған, 
күмістеген,  айшықталған  жезбен  өрнектелген  түрлері  болған.  Ол  көбінесе 
қалыңдыққа  баратын  жігітке  немесе  ұзатылатын  қызға  арналып  жасалады. 
Осындай көркем ердің бағасы он ірі қараға жеткен.

Ұлдарға атқа мінер кезде  арнайы ер-тұрман істеп, нағашы жұрты  сыйға 
тартатын  болған.  Оны  ашамай  ер  деп  атайды.  Қорытып  айтқанда,  қазақ 
шеберлері  жасаған  зергерлік  бұйымдар  біздің  ата-бабаларымыздың  он 
саусағынан өнері тамған, өздері сері, жандары сұлу болғанын паш етіп, ерекше 
дәлелдей түседі.
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25.02.2021 жыл. ж  № M00013

Қазақтың қолөнері арқылы өмірге бейімделу

ИМАНКУЛОВА БАКЫТЖАН АСКАРБЕКОВНА
Алматы облысы Алакөл ауданы Қарабұлақ ауылы 
"Қарабұлақ орта мектебі мектеп жасына дейінгі 

шағын орталығы бар" КММ көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Қазақ халқының  ұлттық мәдениетінің ең байырғы, аса құнды саласының 
бірі – қолөнер. Қолөнер өресі биік, өрісі кең өнер.

Қазақ  қолөнері  өзінің  төл  тума  бітім  қасиеттерімен,  көркемдік  мән 
мағынасымен өткен асыл қазынасы.

Қолөнер – халық қолөнерімен, тұрмысымен бірге жетіліп, біте қайнасып 
келе  жатыр.  Қазіргі  кезде  сол  ұлттық  қолөнерді  жас  ұрпақтың  бойына 
дарытатын, үйрететін технология сабағы мен қолөнерге байланысты үйірмелер 
болып табылады. Өйткені, өзім қолөнер үйірмесіне қатысу арқылы көп нәрсеге 
көзім жетті. Біз сияқты өскелең ұрпақтың ойын тереңдетуде, шығармашылық 
қабілеттерін дамытуда, еңбекке қызығушылықтары мен ой-өрістерін кеңейтуде 
сонымен  қатар  эстетикалық  талғам  деңгейлерін  жоғарылату  мақсатында  – 
қолөнер үйірмелерінің орны ерекше.

Сәндік  қолданбалы  қолөнердің  қыр-сырымен  сусындап,  халық 
шеберлігінің  ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан керемет шығармаларымен 
таныса  отырып,  шеберлікке,  іскерлікке,  еңбексүйгіштікке  шыңдалуына 
мүмкіндік береді.

Ұлттық қолөнерді игеру арқылы өз халқының тарихи аса құндылықтарын 
біліп,  мәдени мол  мұрасын қадірлеп,  салт-дәстүрлерді  өз  бойларына  сақтап, 
кәсіби  ісіне  қажетті  эстетикалық,  этникалық,  ұлттық  қасиеттерін 
қалыптастыруға негізделген.

Қазіргі уақытта қоғам үнемі даму үстінде. Осы қоғамда өмір сүріп жатқан 
адамдардың даму деңгейі мен тыныс тіршілігі әр алуан. Бүгінгі күннің өзекті 
мәселесі  саналы  да  салауатты  ұрпақ  тәрбиелеу  және  балалардың 
шығармашылық дарындылығын дамыту және оны тәрбиелеу. Қазақ халқының 
ғасырлар  бойы  аңсаған  тәуелсіздікті  нығайту,  елімізге  асқақ  руханият   пен 
азаматтықты  өркендету  үшін  бүкіл  күш-жігерін  жұмылдыруға  қажетті 
құбылыстардың  бірі  –  қазақ  халқының  ұлттық  дәстүрін,  мәдениетін,  тілін, 
қолөнерін оқытып үйрету.

Ата-баба  мұрасын  бала  бойына  ұлттық  өнер  үлгілері  арқылы  сіңіріп, 
қолмен істеп, көзбен көрсетіп, тәжірибе арқылы орындап келеміз. Егеменді ел 
болғалы  өз  мәдениетімізді,  салт-дәстүрімізді,  әдет-ғұрып,  тұрмыс-тіршілік 
болмысымызды қайта жаңғыртып жатыр. Әр ұлттың өзіне тән қолөнері бары 
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анық.  Халық  қолөнерінің  түп-тамыры  –  халықтың  өмір  сүру  салтымен, 
шаруашылық  дәстүрімен  тығыз  байланысты.  Жалпы  ұлттық  қолөнер 
бабаларымыздан  қалған мәдени мұрамыздың ең асыл құнды қазыналарының 
бірі. Қолөнер – халық өмірінен, тұрмысымен біте жетіліп, біте қайнасып келе 
жатыр.  Әр мемлекет  жастарды қоғамдағы жаңа өзгерістер  мен өз  халқының 
тарихы,  дәстүрлері  мен  тіршілік  ету,  ойлау  жүйесі  туралы  рухани  негізін 
дамыта отырып, білім меңгеруге, еңбек етуге үйретуі қажет.

Н.  Назарбаев «Қазақстан әлеуметтік жаңғыртылуы жалпыға ортақ еңбек 
қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламасы аясында  жасаған  тапсырмаларында 
халықтың өмірін қолайлы етуіне түсінікті қолжетімді болуын басшылыққа ала 
отырып,  әлеуметтік еңбек қатынастарымен тиімді  модельдерін қалыптастыру 
керек делінген.

 Қолөнерге  бейімделуде  сабақтарда  біз  бірлесіп  топтық  және  жекеде 
жұмыс жасаймыз.  Бұл деген біз  сияқты оқушылардың еңбекке деген саналы 
көзқарасын өзгертеді.

Қолөнерге баулуда біздердің қазақтың ұлттық ою-өрнектерді  ою, оларды 
бастырмалау, тоқыма мен кесте тоқу сияқты бірнеше жұмыстарды атқарамыз. 
Ұстазымыз  әрбір  жұмыс  барысында  біздің  бойымыздан  шыдамдылық  пен 
ұқыптылықты,  саусақтарының  икемділігі  мен  шапшаң  бітіруге  деген 
құлшыныстар сияқты әрекеттердің үнемі болуын ескертіп отырады. Сондықтан 
болар  өз  ісімізге  деген  сүйіспеншілігіміз  оянып,  өз  ісімізге  мақтанышпен 
қараймыз. Өз-өзімізге  деген сенімділік пайда болады.

Осындай сеніміділіктің арқасында қолөнерге деген қызығушылығымызды 
арттырып,  халық  өнерін  насихаттап,  оны  түрлі  қиялмен  жаңартып,  қолөнер 
бұйымдарының  сапасын  арттыра  беру  аса  игілікті  іс.  Өйткені  қазақтың 
қолөнері  біздің  мәдениетіміздің  құрамдас бөлігі.  Оны дамыта  отырып,  әрбір 
адамның  өзінің  қабілетіне  қарай  қолөнерге  бейімдеудің,  іске  икемдеудің 
маңызы  да  зор.  Бұл  деген  біздердің  жаңа  өмірге  бейімделіп,  мамандықты 
меңгерудің алғы бастамасы болатыны анық.
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Оқу-тәрбие процесін ізгілендіру

БЕКБАТЫРОВА САНДУГАШ ТИЛЕПБАЕВНА
Алматы қаласы Жетісу ауданы 

Сүйінбай атындағы  № 143 мектеп-лицей директорының 
оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Бүгінгі  күні  оқу  процесінде  кез-келген  оқу  және  оқытылу  жүйесінде 
бірнеше  міндеттер  мен  талаптар  тұр.  Сол  міндеттерде  көбіне  оқытушы мен 
студент арасындағы міндеттер қарастырылуда.  Дегенмен студенттердің  білім 
дағдылары  әруақытта  тексеріліп  отырады.  Тексеруден  гөрі  қазіргі  кезде 
диагностика  туралы  көп  айтылуда.  Дәстүрлі  тексеру  әдістері  неге  қайта 
қаралуда? Бұл оқу-тәрбие процесін ізгілендіруге байланысты. Ал диагностика - 
оқу-тәрбие процесінің барысы және нәтижелері туралы ақпарат алу тәсілі.

Диагностиканық міндеттері:
•  студенттердің  даму  барысына  және  нәтижелеріне  талдау  жасау  (білім 

алуға әзірлігі, психикасының жұмысы, дамуы);
•  оқыту  процесінің  барысын  және  нәтижелерін  талдау  (білімнің  көлемі 

және  тереңдігі,  білім,  іскерлік,  дағдыларды  қолдана  білуі,  ой  жұмысының 
негізгі тәсілдерінің болуы, шығармашылық іс-әрекет тәсілдерін білу);

•  тәрбие  барысын  және  оның  нәтижелерін  талдау  (тәрбиелік  деңгейін, 
адамгершілікке сенімін, адамгершілігін).

Егер  өткен  тәрбиеде  талдау,  тексеру  және  бағалаудың  объектісі 
студенттердің  еңбегі  болса,  енді  жаңа  жағдайда  оқытушымен  мен 
студенттіңоқушының  бірлескен  еңбегі,  оның  нәтижелері  талданады.  "Енді 
жоспарланған  көрсеткішке  неге  толықтай  жете  алмадық?"  -  деген  сұраққа 
жауап беру керек.  "Оқыту процесі тиімді болу үшін не істеу керек?" - деген 
сұраққа диагностика жауап береді.

Диагностика  нәтиже  мен  процесті  бірге  зерттейді.  Студенттің  еңбегі 
оқытушының еңбегімен бірге  талданып,  студенттің мүмкіндігі,  қабілеті  және 
икемділігі  зерттеледі.  Оқытушының  жұмысына  ықпал  еткен  жағдайлар 
ескеріледі. Тексеру студенттің "оқығым келмейді" деген пікірімен санаспайды. 
Ал  диагностика  онымен  санасады,  студенттің  оқуға  ынтасын  арттыру 
тәсілдерін  табады.  Мысалы,  тексеру  арқылы студенттің  барлық  тапсырманы 
дұрыс орындағаны анықталады. Оқытушы оған "өте жақсы" деген баға қойды 
және мадақтады. Процесс те, нәтиже де жақсы сияқты. Тек қана диагностика 
студенттің  "өте  жақсы"  баға  алғаны  есте  сақтау  қабілетінің  жақсылығынан 
екендігін,  бірақ  оның  ақыл-ой  жұмысына  қабілеті  нашарлығын  анықтайды. 
Оқытушы кемшілікті жою мақсатымен студентке түрлі тапсырмалар береді.
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Дәстүрлі тексеру нәтижелерді бағалап, олардың себептерін түсіндірмейді. 
Диагностика арқылы студенттердің  білім,  іскерліктері  тексеріліп бағаланады, 
сандық  мәліметтер  талданады,  бағыттар  айқындалып,  одан  арғы  жұмыстар 
болжанады. Диагностика үшін көптеген әдістер және әдістемелер қолданылады. 
Мысалы, дәстүрлі тексеру, бағалау әдістерімен қатар тест әдісі, студенттердің 
оқуға керекті психикалық сапаларын, атап айтсақ, есті, зейінді, ақыл-ойды, т.б. 
зерттеу, жеке студенттермен жұмысты жобалау әдісі қолданылады.

Дәстүрлі тексеру әдістері диагностика арқылы ізгілікке қызмет етіп, оқу 
орында жақсы қарым-қатынас орнатады. Диагностика студенттерді  "орташа", 
"үздік"  деп  бөлмей,  олардың  мүмкіндіктерін  анықтайды.  Диагностикалық 
қорытындылар  дәл,  толық  болу  керек.  Барлық  оқытушылар  гуманистік 
идеяларды  мойындағанда  ғана  диагностика  арқылы  әрбір  студент  туралы 
ақпараттар жиналып, оның қабілетін, дарындылығын дамытуға қолайлы жағдай 
жасалады.

Оқушылардың білімдерін тексеру, бағалаумен байланысты әлі шешілмеген 
мәселелер көп. Гуманистік педагогикада бірінші орында оқу тәрбие процесінің 
барысы және нәтижелері  туралы ақпараттар алудың тәсілі,  оқытушылар мен 
студенттердің  бірлескен  еңбегінің  нәтижелерін  көтеру  жолдарын  табу  үшін 
талдайтын  диагностика  тұрады.  Диагностика  керекті  ақпаратты  алудың 
қосымша  тәсілі  ретінде  тексеру  және  бағалауды  қолданады.
Тексеруді  ізгілендіру.  Студенттердің  білім,  іскерліктерін  тексеру,  бағалау 
педагогикалық технологияның ежелгі бөлігі диагностикалық құрамына кіреді. 
Бақылаусыз, тексерусіз оқытуға бола ма? Зерттеулер оқу жұмысының сапасы 
мадақтау әдісіне байланысты екенін дәлелдеп отыр.

Оқу  орындар  өміріндегі  демократиялық  өзгерістер,  ізгілендіру  білім, 
іскерліктерді бақылау және бағалауды жетілдіруді талап етеді.

Оқыту нәтижелерін бағалау. Бақылау – білім, іскерліктерді анықтау, өлшеу 
және бағалау. Тексеру – бақылаудың бір бөлігі, негізгі дидактикалық қызметі 
мұғалім  мен  оқушы  арасындағы  кері  байланысты  қамтамасыз  ету, 
оқушылардың материалды қалай түсінгендігі туралы мұғалімнің ақпарат алуы, 
білімдегі кемшіліктерді дер кезінде табу. Бақылаудың жалпы қызметі; тексеру, 
оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ынталандыру. Тексерудің мақсаты – студенттердің 
білім деңгейін, оның сапасын, оқу еңбегінің көлемін анықтау.

Бақылау арқылы процеске, оның нәтижелеріне баға беріледі.  Үлгерімнің 
табеліне,  сынып  журналына  бағалар  қойылады.  Әділ  бағаның  ықпалымен 
оқушылар  дұрыс  баға  беруге  үйренеді.  Үлгерімді  диагностикалау  мен 
бақылаудың маңызды принципі әділдік, жүйелілік, көрнекілік. Баға әділ қойылу 
үшін  диагностикалық  тестілердің  (тапсырма,  сұрақтардың)  мазмұны ғылыми 
әдістермен жасалып, оқытушылар мен студенттердің арасында дұрыс қарым-
қатынас болу керек.
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Жүйелілік принципінің талабына сәйкес диагностикалық бақылау білімді 
қабылдаудан оны тәжірибеде қолдануға дейін жүру керек.

Көрнекілік  принципіне  сәйкес  барлық  студенттерді  бір  өлшеммен 
сынақтан өткізіп, бағаны талдап қойып, тестілердің нәтижелері талқыланады.

Тексеру жүйесіндегі бірінші звено-білім, іскерліктерді алдын ала талдау. 
Ол  оқу  жылының  басында  өткізіліп,  студенттердің  өткен  оқу  жылындағы 
білімдері  анықталады.  Тексеру  нәтижелеріне  сүйеніп,  студенттердің  білім, 
іскерліктеріндегі кемшіліктерді жоюға бағытталған оқу жұмыстары жүреді.

1-бөлім: әр тақырыпты меңгеру процесін күн сайын тексеру.
жаңа материалды оқумен қатар бұрынғы оқылған материалдарды қайталау, 

қайта тексеру, білімді бекіту.
2-бөлім:  студенттердің  білім,  іскерліктерін  жүйелеу  мақсатымен  бөлім, 

тақырыптар бойынша мезгіл-мезгіл тексеру.
3-бөлім:  дидактикалық  процестің  барлық  кезеңінде  алынған  білім, 

іскерліктердің қорытындыларын әр сессияның аяғында, оқу жылының соңында 
тексеру.  Кешенді  тексеру  арқылы  студенттердің  әр  түрлі  пәндерден  алған 
білімдерін  қолдана  білуі  анықталады.  Жетістікті  тестілеу  -  бақылаудың әділ 
әдісі.  Тестілеу  -  білімді  меңгеру  деңгейін  анықтау  үшін  қолданылатын 
тапсырмалардың жиынтығы. Үлгерім тестілері жетістікті тестілеу - студентің 
оқыту және тәрбие арқылы қандай деңгейге жеткенін анықтау. Дұрыс құрылған 
тестілер көптеген талаптарды қанағаттандырып, оларды орындауға көп уақыт 
кетпейді, сұрақтары қысқа, нұсқа болады.

Үлгермеудің  басқа  да  себептері  бар.  Ең  бастысы  –  үлгермеу  себебін 
анықтап, жеке жұмыстың жолдарын белгілеу. Оқытушының, оқу орындардың 
міндеті әрбір студенттің жақсы оқуына көмектесу
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 25.02.2021 жыл. ж  № M00015

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ

САУРЫКОВА ГАЛИЯ УЗАКОВНА 
Алматы қаласы Жетісу ауданы 

Сүйінбай атындағы №1 43 мектеп-лицейдің
 директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Соңғы  уақытта  қашықтықтан  оқытудың  мүмкіндіктерін  зерттеу  (осы 
жүйенің  оң  және  теріс  жақтары)  көпшіліктің  қызығушылығын  тудырды. 
Әлемдік білім жүйесінде үлкен прогресс бар. Күн сайын қазіргі заманғы адам 
өмірін  жеңілдететін  жаңа  теориялар  мен  бейімделулер  пайда  болып  жатыр. 
Қазақстанда  қашықтықтан оқыту — бұл жаңалық емес. 

Қашықтықтан  білім  беруге  білім  реформасы  ұзақ  уақыт  дайындалып 
келеді.  Оқушыға да, ұстазға да  уақытты үнемдеуге көмектесетін бұл жүйенің 
ерекшеліктері мен кемшіліктеріне тоқталуды жөн санаймын. 

Мұғалімдердің, ата-аналардың және оқушылардың пікірлері білім берудің 
бұл формасында  өзін-өзі  тәрбиелеудің  үлкен рөл  атқаратындығын білдіретін 
ортақ ойға келді. Мысалы, қашықтықтан оқу басталғалы жауапкершілігі мықты 
шәкірттердің, сыныптардың білім сапасы жақсара бастаған. 

Сонымен  қатар  ұстаздардың  бақылауынан,  оқушылардың  көзқарасынан 
қысылатын  кейбір  балалардың  қашықтықтан  оқыту  кезінде  сабақ  үлгерімі 
ілгерілеген. Себебі, ол көп нәрсеге көңіл аудармай сабақ процесімен ғана әуре 
болады.            

Түрлі сылтаулармен сабақтан қалатын оқушылар да қашықтықтан оқыту 
кезінде еріксіз сабақ оқи бастағаны айқын. Оқушылар ауырып қалған жағдайда 
да  смартфон,  комьютерін  қосып  түрлі  тапсырмаларды  орындай  беруіне 
ешқандай кедергі жоқ.  Сондықтан, қашықтықтан оқыту оқушының ұзақ уақыт 
ауырып қалған кезінде де  немесе мектепке бара алмау жағдайында да  жалпы 
оқушылар арасында қалып, мектеп бағдарламасымен оқуға көмектеседі. 

Сонымен қашықтықтан оқытудың тиімді жақтарын санамалап көрейік:
• Оқуға дайындалу, тапсырманы орындау уақытын оқушы өзі белгілейді.
• Еркіндік  пен  шығармашылық  ойлау  дами  бастайды.  Оқушы  өзін 

қаншалықты дамытқысы келседе,  креативті  ойларын жүзеге  асырса  да 
ешкім кедергі емес. 

• Қол  жетімділік  –  оқушы  үйде  отырғанымен  оған  барлық  нәрсе  қол 
жетімді. Көрнекілік, қажетті құралдар т.б. Тек өзінің тәуелсіздігін тиімді 
пайдалана білгені дұрыс. 
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• Ұтқырлық — мұғалім мен оқушы арасындағы кері  байланысты тиімді 
жүзеге  асыру  оқу  процесінің  табысты болуының негізгі  талаптарының 
бірі болып табылады.

• Технологиялық тиімділік — оқу үрдісінде оқушы мен ұстаз ақпараттық 
және  телекоммуникациялық  технологиялардың  соңғы  жетістіктерін 
қолдану.

• Әлеуметтік  теңдік  —  білім  алушының  тұрғылықты  жеріне, 
денсаулығының  жай-күйіне,  элита  мен  материалдық  қауіпсіздігіне 
қарамастан бірдей білім алу мүмкіндігі бар.

• Шығармашылық  —  оқушының  шығармашылық  ойын  дамытуға, 
жетілдіруге қолайлы жағдай. 

Иә, оқу ыңғайлы жерді қажет етеді. Ыңғайлы ортада оқытудың  маңызы 
зор.  Европа  елдерінің  қашықтықтан  оқыту  жүйесіне  көшкеніне  көп  уақыт 
болды. Олар үшін қашықтықтан оқыту қалыпты жағдай. Б

үгінгі біздің қолданып отырған  Zoom, Classroom бағдарламалары он жыл 
бұрын қолданыла бастады. Бұл бағдарламаларда екі мыңға адам жұмыс істейді. 
Біздегі басты кемшілік ұстаздар мен оқушыларда емес. 

Басты  қиындық  туғызғаны  интернет  желісінің  баяу  болуы,  сол  арқылы 
бағдарламардың ақау беруінің дау тудырған еді.

Қашықтықтан оқыту ұйымдастыру мен тәртіпті талап етеді. 
Мысалы, бастауыш сыныптағы кішкентай балалар үшін қашықтықтан өз 

бетінше білім алу қиын.  Олар үнемі  ата-ананың,  ұстаздың бақылауын қажет 
етіп тұрады. Дәстүрлі оқу кезінде үйде де,  мектепте де оларға арнайы көңіл 
бөлінеді.  Ата-ананың  орындай  алмайтын  кейбір  функциясын  ұстазы 
орындайды, ал ұстазы жеткізе алмаған нәрсені ата-ана іліп алып кетіп отырады. 
Ал  қашықтықтан  оқыту  кезінде  бастауыш  сыныптарда  оқитын  балаларға 
эмоция, кері байланыс жетіспейді. Сондықтан, жоғары сыныптарға қарағанда 
бастауыш сыныптарға қашықтықтан білім беру тиімсіз. 

Сонымен қашықтықтан оқытудың тиімсіз тұстарын тізбелеп көрейік:
•  Оқушы мен оқытушы арасында толыққанды байланыс болмауы. Яғни, 

жеке көзқарас пен білімге байланысты барлық сәттер алынып тасталады.
• Егер жақын жерде білімді эмоционалды түрде бояйтын адам болмаса, бұл 

айтарлықтай минус.
• Бірқатар  жеке  психологиялық жағдайлардың қажеттілігі.  Қашықтықтан 

оқыту үшін өзін-өзі ұстау қатаң талап етіледі, оның нәтижесі оқушының 
дербестігі мен санасына тікелей байланысты.

• Ақпарат  көздеріне  үнемі  қол  жетімділіктің  қажеттілігі.  Жақсы 
техникалық  жабдықтар  қажет,  бірақ  оқығысы  келетіндердің  барлығы 
бірдей компьютер мен интернетке қол жеткізе бермейді.
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Әдетте,  оқушылар   практикалық  сабақтың  жетіспеушілігін  сезінеді.6. 
Оқушыларға  үнемі бақылау жасалмайды және жасау да қиын. 7.     Үйірме 
жұмыстарына  кері  әсерін  тигізеді.8.      Қашықтықтан  оқыту  жағдайында 
оқытудың негізі жазба түрінде жасалады.  Кейбір оқушылар  үшін өз білімдерін 
жазбаша түрде жеткізу үлкен  кедергі болуы мүмкін

Қорыта келгенде заман талабына сай білім беру,  үнемі  жаңалықтан құр 
қалмау,  дамыған  елдердің  ізімен  ілгерілеп  отыру  міндет  болып  табылады. 
Қазақстанның  технологиясы  озық  елдерден  көш  бойы  қалып  қоймау 
саясатының  оң  нәтижесі  де  жетерлік.  Соның  бірі  төтенше  жағдай  кезінде 
қашықтықтан  оқытуды  ақпараттық  құралдар  арқылы  игеріп  теледидар, 
интернет, түрлі бағдарламалар арқылы іске асыруы болды. Болашақ ұрпақ үшін 
жасалған дұрыс қадамдардың бірі деуге толық негіз бар.
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25.02.2021 жыл. ж  № M00016

Тәрбиенің көзі- ұлттық құндылықтар

ЖОЛДЫБАЕВА ДАРИГА ЕДИЛБАЕВНА
Алматы қаласы Жетісу ауданы Сүйінбай атындағы 

№143 мектеп-лицейдің директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Аталған мақалада автор бүгінгі күнгі ұрпақ тәрбиесі өзекті мәселелелердің 
бірі  екендігін  қарастырады. Жас ұрпақ тәрбиелеуде білім мен тәрбие беруде 
қазақ  тілі  мен  қазақ  әдебиеті  пәні  мұғалімдерінің,  әсіресе,  қазақ  халқының 
ұлттық құндылықтарын, мемлекеттік тілге деген жоғары патриоттық сезімнің 
қалыптасуына басты рөл атқаратыны айтылған.

Білім беру жүйесінің басты міндеті өз елінің ұлтжанды азамат тәрбиелеу. 
Оқушыларға  ұлттық  тәрбие  құндылықтары  негізінде  білім  мен  тәрбие  беру 
зерттеу мәселесінің өзектілігі.

Адам баласының әрқайсының өз өмір жолы болатыны тәрізді, кез-келген 
халықтың,  қоғам  мен  мемлекеттің  өз  тарихи  ғұмыры бар.  Ол  көне  тіршілік 
көшінде сан алуан кейіпте көрініп келе жатқан күрделі процесс. Әр ұрпақ өзінің 
бұрынғы ұрпақтың жалғасы болғанынан, өз дәуірінің шыңырауына үн қосып, өз 
соқпағын іздейді.

Тәуелсіз  Қазақстан  жағдайында  біз  саплы  білім,  саналы  тәрбие  беруді 
ұлттық тәрбиеден қарастыруды тиімді деп есептеуіміз қажет. Өйткені жалпы 
тәрбиелеу  процесі  тек  қана  батыс  европа  мен американдық үлгіні  қабылдап 
бара жатқанға ұқсайды. Ұлттық тәрбиеде,  әсіресе,  ана тілі  байлығының алар 
орыны ерекше екені белгілі.Осыны ескере келе, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін 
оқыту  барысында  тек  қана  теориялық  білім  беріп  қана  қоймай,  ұлттық 
үрдісімізден  хабар  бере  отырып,  адамгершілік  қасиеттерді  қалыптастыру 
мәселесіне жете назар аударуға тырысу керек.

Бүгінгі  күні  барша  қазақ  тілі  мен  қазақ  әдебиеті  ұстаздар  қауымының 
алдында тұрған басты міндет білім мен тәрбие берудегі озық ұстанымдардың 
ұлттық  тәрбие  құндылықтарымен  байланыстыра  отырып,  әр  оқушының 
қабілетін, талантын ашу, өзіндік ұлттық тәрбиесі мен санасын қалыптастыру.

Себебі Қазақстан әрі батыс, әрі шығыс елі, ерекше ортада тұрған көп ұлтты 
мемлекет.  Оның  өзіне  тән  ұлттық,  қоғамдық  еркешеліктері  бар.  Сондықтан 
ұлттық тәрбие  негізінде  оқушылардың бойына  ұлттық сезімді  қалыптастыру 
басты міндет болып табылады.

Қазақы  дүниетаным,  ақыл-ой,  тағылымдық  ұлағат  ғасырлар  бойы 
шыңдалып қалыптасты.  Сан  ғасырлық  ұлттық  тәрбиенің  этнопсихологиялық 
негіздерін бір арнаға түсіріп, қазақ ойшылдары мен ағартушыларының, қоғам 
қайраткерлерінің еңбектеріндегі ұлттық тұлға тәрбиесі туралы ой - пікірлердің 
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дамуын, халқымыздың шынайы ұлттық тұлғасы болған ақын - жазушы, ғалым 
және қоғам қайраткерлерінің үлгі-өнегесін тәрбие мәселесінде пайдалану.

Оқушылардың  ішкі  дүниесін,  оның  рухани  –  адамгершілік  келбетін 
қалыптастыруға бағыттала алуы бағытталуы тиіс. Қазақ этнопедагогикасының 
бұл  арада  ерекше  мүмкіндіктері  бар.  Өйткені  оның  мазмұнында  ұлттық 
құндылықтар жарасымды үйлесім тауып жатады. Мұның өзі  халқының өзіне 
тән ұлттық ерекшелігін терең танып, көре білуге мүмкіндік береді.

Әрбір  халықтың  тарихи  өмірінде  қол  жеткізген  ең  құнды  дүниелері  – 
рухани және адами қасиеттер,  құлықтылық үлгілері бар. Сондықтан да әрбір 
жаңа  ұрпақ  үшін  мәнді  тәрбие-ұлттық  тұрғыдағы  тәрбие  үлгісі  болып 
табылады. Өйткені, мұнда тәрбиенің негізін замандар бойы қалыптасып келген 
асыл рухани құндылықтар және биік ізеттілік пен құлықтылық тұрғысындағы 
ұрпақтан- ұрпаққа жалғасып жататын, адамның адамдық қасиетін нығайтып әрі 
асылдандыра  түсетін,  халықтың  даналық  өмір–салтынан  туындап  отыратын 
бұлжымас ережелер мен қағидалар құрайды.  Ұлттық тәрбие – адам өмірінің 
алтын  арқауы.  Ұлттық  тәрбие  жалпы  –адамзаттық  рухани  құндылықтарды 
жоққа шығармайды, қайта солармен үндесіп жатады. Бұлар бір-бірін байытып, 
құнарландырып отырады. Ұлттық тәрбиеден тереңдеп нәр алған адам – рухани 
бай  адам.  Ондай  адам  жалпы  адамзаттық  тұрғыдан  мәдени  және  рухани 
құндылықтарды  бойына  тезірек  сіңіреді,  сөйтіп,  толық  әрі  кәміл  адам 
дәрежесіне тезірек жетеді. Ұлттық менталитет – тұнып тұрған рухани қазына. 
Халықтың тілі мен мәдениеті болсын, салт-дәстүрі мен наным-сенімі болсын – 
мұның бәрі де әрбір халық үшін асыл да қымбатты рухани дүниелер. Әсіресе, 
наным-сенімнің әрбір халықтың өмірінде алатын орны өзгеше.

Ұлттық  тәлім-тәрбиенің  дамуы  мен  қалыптасуына  үлкен  үлес  қосқан 
қазақтың  көптеген  зиялы  оқымыстылары  жеке  басқа  табынудың  құрбаны 
болды,  қудалауға  түсті.  Мұның  өзі  ұлт  мәдениетінің  өсуін  үлкен  тежелуге 
әкеліп соқтырды. Халық педагогикасы жөнінде ғылыми-зерттеулер жүргізуге 
шек  қойылды.  Ұлттық  салт-дәстүрлерді  дәріптеу,  өмірге  енгізу  санадағы 
ескінің сарқыншағы деп бағаланды. Халықтық дәстүрлер өзінің қоғамдық мәнін 
жойып, отбасылық мәнге ғана ие болды. Оның өзі бертін келе, мектеп, жоғарғы 
оқу  орындарының  тәрбие  жұмыстарының  негіздеріне  кірді.  Тәрбиелік 
жұмыстар  коммунистік  идеологияға  негізделіп,  оқу-тәрбие  жұмыстары 
негізінен  орыс тілінде  жүргізілуіне  байланысты қазақ  тілі  біртіндеп  өмірден 
шеттеле бастады.

Бүгінгі  таңда Қазақстан Республикасының егеменді ел болып ана тілінің 
мемлекеттік  тіл  болуымен  қатар  өткен  тарихымызды  қайта  қарап,  ондағы 
рухани  құндылықтарды  елеп-екшеп  және  рухани  құндылықтардың  қорына 
өлшеусіз үлес қосатын мұраларын зерделеп зерттеу бүгінгі ұрпақ тәрбиесінің 
керегіне жарату, өзекті мәселелердің бірі болуда. Егеменді ел болған соң сол 
елдің елдік белгісі ұлттық тәрбиесі айқын көрінуге тиіс.
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Ұлттық  қасиеттерімізді  ұрпақ  бойында  қалыптасуы  қоғам  игілігі  үшін 
маңызды.  Оқушыларға  ұлттық  тәрбие  беру  кең  көлемде  жүргізілуі  тиіс. 
Этнопедагогика  –  ұлттық  тәрбие  негізі  деп  білеміз.  Ал  ұлттық  тәрбие 
ғаламдағы құндылықтарды бойына сіңіріп, өз құндылықтарын арттыра береді. 
Бірақ  ол  өндіріс  және  экономика  сияқты  «ғаламдастыруға»  келмейді, 
өркениеттілік пен дамып, қалыптасады. Қазақ этнопедагогикасы - өркениеттілік 
қасиеттерді  бойына  сіңірген  ғылым.  Сондықтан  оқушылар  ұлттық  тәрбие 
құндылықтарымен сусындасын десек, қазақ этнопедагогикасы негізінде ұлттық 
тәрбие беруіміз керек. Ұлттық тәрбие құндылықтар құралдары болып саналады: 
ұлттық  тіл,  ұлттық-әдеп  ғұрыптар  мен  салт-дәстүрлер,  ауызекі  халық 
шығармашылығы,  ұлттық  тарих,  ұлттық  сәндік-қолданбалы  өнер,  ұлттық 
ойындар, тағы басқалар.

Әлемдегi барша халықтың өкiлдерi - өз бойындағы барлық асыл қасиеттері 
мен  құндылықтарын  өскелең  ұрпағының  санасына  сіңіруді  ғұмыр  бойына 
мақсат  етіп  келеді.  Классикалық жазба  әдебиет  пен халықтық ауыз  әдебиеті 
үлгілеріндегі  тартымды  кейіпкерлердің  бойындағы  ізгілік,  махаббат,  бақыт, 
өмір мен бостандық үшін күрес, әділдікті, шыншылдықты, адалдықты жақтау, 
елін,  жерін  сүю,  еркіндік  пен  адам  құқын  қоғау,  біріншіден  әр  ұлттың 
бойындағы бар асыл қасиет болып саналса; екіншіден ол барлық ұлттарға, бүкіл 
өркениетті адам баласына тән гуманистік қасиет.

Елбасы атап өткендей әлемнің дамыған 50 мемлекеттерінің алғы көшінен 
көрінуге бағытталған ұлы мұратының бірі – сапалы білім мен саналы тәрбиені 
бойына жиған дарынды тұлғаның қалыптасуы екені анық. Өскелең ұрпақтың 
өзінің  туған  Отанына  деген  шынайы  сезімі,  ұлттық  мақтанышы,  азаматтық 
жауапкершілігінің оянуы – ұлттық тәрбие арқылы жүзеге асары һақ.

Ұлттық тәрбие құндылықтарын ұрпақ санасына жеткізетін қазақ тілі мен 
әдебиет пәні ұстаздардың еншісінде.
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МАЗМҰНЫ

• ЕСЕРКЕЕВА АЙНАШ ТАЙТЕЛЕВНА

• МАНГУЛОВА РАУШАН МУХАМЕДЖАНОВНА                                         

• СЫДЫКОВА МАРЗИЯ КАБИЕВНА

• КОСАЕВА БОТА СЕРИКЖАНОВНА                                                               

• ТУРГУМБАЕВА ШАМШАГУЛЬ АБЛЯШИМОВНА

• МУКЫШЕВА ШОЛПАН БАЛТАБЕКОВНА                                                   

• РЫМБАЕВА ЗАУРЕХАН АДИЛХАНОВНА                                                       

• МЫРЗАБАЕВА РАНА МАМЫРҚЫЗЫ                                                            

• ЖАНТУРЕЕВА САЯ МАДИЕВНА                                                                   

• ЖАҚСЫЛЫҚ ЕРНАТ ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫ

• АДЫЛОВА КАМИЛА ШУКИРБЕКОВНА

• ИМАНКУЛОВА БАКЫТЖАН АСКАРБЕКОВНА

• БЕКБАТЫРОВА САНДУГАШ ТИЛЕПБАЕВНА

• САУРЫКОВА ГАЛИЯ УЗАКОВНА

• ЖОЛДЫБАЕВА ДАРИГА ЕДИЛБАЕВНА
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