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Музыка мұғалімі мамандығы –  ардақты мамандық

ЖУСУПОВ  КУМЫСХАЛИ  САЙЛАУБАЕВИЧ 
Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы 

№ 31"Еркемай" балабақшасының ән саз жетекшісі 

Мұғалімнің негізгі міндеті – оқушының ешкімге ұқсамайтын даралығын, 
шеберлігін  көрсету,  оны  дамыту,  жарыққа  шығару. 
«Баланы  жан-жақты  етіп  тəрбиелеу  үшін  жан-жақты  білу  қажет»,  –  деген 
болатын белгілі педагог К.Ушинский. Сол айтпақшы, оқушыны жан-жақты білу 
үшін  мұғалімнің  өзі  жан-жақты дамуы керек  деп  ойлаймын себебі  болашақ 
мұғалім болғандықтан оқушыны түсіне білуі керек. 

Қазіргі  кездегі  жаңа білім саласына қойылатын талап,  маманның кəсіби 
білімділігін,  біліктілігі  мен  дағдысын  қойып  отыр.”Қоғамның  ең  басты 
талаптарының  бірі  –  əр  азаматтың  өмірде  өз  орнында  толық  күш-жігерін 
жұмсап, қоғамдық байлықты еселей түсуге еңбек үлесін қосуы, еңбекке адал, 
саналы  қатынасу-қоғамның  өмір  салтының  алғы  шарты  болып  табылады  ” 
Мектептегі музыкалық тəрбиенің негізгі мақсаты мен міндеттерін іске асыруда 
орасан зор роль атқаратын – мұғалім.

Музыка  мұғалімі  мамандығы  –  біздің  еліміздегі  ең  ардақты  əрі  қадірлі 
мамандықтардың бірі деуге болады. Қазіргі кезеңде – музыкалық тəрбие беру 
жəне жаңа адамды қалыптастыру ісіне аса маңыз беріліп отырғанда мұғалімнің 
рөлі  мен  жауапкершілігі  ерекше  арта  түседі.Бүгінгі  музыка  мұғалімі  –  жан-
жақты  білім  алған,  оқушылардың  бойында  əсемдікке  деген  нəзік  сезім 
қылдарын қозғай алатын шығармашылық тұлға болуы шарт деп білемін.

Мұғалімнің ісі мектеп жұмысымен ғана шектеліп қоймай халық арасында 
саяси – ағарту жұмысын жүргізуін талап етуі қажет. Оқытушы өз пəнін жете 
білуімен қатар, білімін жаңа еңбектермен үнемі толықтырып отыруы тиіс деді 
кезінде  атамыз  Ы.Алтынсарин  балаларды  оқыту  жəне  тəрбиелеу  ісінде 
мұғалімдер рөлінің айырықша зор екендігін ескертті.  Ол өзінің бір хатында: 
«Халық ағарту жұмысы бұл арада тек қана жаңа басталып келеді. Сондықтан, 
жаңа салынып жатқан үйдің жақсы болуы оның іргесінің берік  жəне мықты 
қалануына байланысты болатыны сияқты, біздің қолға алып отырған ісіміздің 
де,  қазақ  мектептерінің  бар  келешектері  көбінесе,  істің  қазіргі  басталуына 
байланысты.  Сондықтан  да,  мен  қазір  жақсы  оқытушыны  дүниедегі  заттың 
бəріненде қымбат көремін…».

Мектептің  жалпы  білім  жəне  тəрбие  берудегі  маңызын  ескере  отырып, 
Абай жас буынға мектепке жүйелі білім беру қажеттігін мойындайды. 
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Абай оқыту ісіндегі схоластикалық əдіске, құрғақ жаттауға қарсы болды. 
Ол  сапалы  білім  беруді  қуаттады.  Таяқ  тəртібінің  орнына,  саналы тəртіптің 
болуын  жақтады.  Ғылымға  шын  құмартып  аңсау  білім  алуға  ең  қажетті 
шарттың бірі деп санады. «Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен» деген – 
мұның бəрі жан құмары.

Жақсы  музыка  мұғалімі  ең  алдымен,  өз  жұмысының  ерекшеліктерін, 
қиыншылықтарын терең білу жөн. Сондықтан, мен болашақтағы мамандығыма 
жан-жақты  даярлық  ретінде  оның  музыкалық-педагогикалық  қызметінің 
негізінде əн айту, аспапта ойнау, дирижерлік іскерліктері жатыр деп білемін. 
Болашақ  мамандығыма  қазірден  бастап  жан-жақты  даярлануға  тырысамын. 
Педагог-музыкант оқушылардың ішкі жан-дүниесін ұға білетін психолог, еңбек 
үрдісін шебер ұйымдастыра алатын қабілеті болуы да тиіс. Музыка мұғалімі əр 
уақытта өзіне де, өзгеге де қатаң талап қойып, оқушыларға үлгілі болуы керек.

Кез-келген  мамандықтың  өзіндік  ерекшеліктері  болатын  музыка 
мұғалімінің  де  өзіне  тəн  “құпиясы”  бар.  Музыка  мұғалімі  əрдайым 
шығармашылық  ізденісте  жүреді.  Өйткені,  ол  оқу-тəрбиелік  жұмыстарын 
жүргізе отырып, балалардың көзқарастарын, сенім-нанымдарын, талғамдарын 
қалыптастырады. Ол тек жан-жақты дамыған білімді, өз пəнін жақсы меңгерген 
маман иесі болып қана қоймай, жеке тұлға болуы тиіс деп түсінемін.

Музыка  өнері  арқылы  балаларды  тəрбиелеуде,  оның  дүниетанымының, 
көзқарасының,  түсінігінің мəнділігі  қажет.  Бұл мамандықты қалаған мұғалім 
əрдайым өзінің музыкалық қызығушылығы мен шығармашылық қабілеттерін 
жетілдіре түсуі тиіс. Мұғалімнің музыкалық аспапта орындауы, даусымен еркін 
əн  салуы  сабақтың  қызықты,  əрі  əсерлі,  мазмұнды  өтуіне  себебін  тигізеді. 
Әсіресе, қажет болған жағдайда кез-келген тактіні, музыкалық сөйлемді қайта 
қайталауға  ыңғайлы болады.  Әр  іс-əрекетінде  мұғалім  балалардың  өздерінің 
орындауға  қызығушылығын арттырады.  Музыка  мұғалімі  кез-келген сауатты 
музыкант  ретінде  музыкалық əдебиетті,  музыканың тарихын,  музыка  тілінің 
ерекшеліктері  мен  заңдылықтарын  талдай  білуі  тиіс.  Музыка  мұғалімі 
“Музыка”  пəніне  арналған  бағдарламалардың  барлық  түрлерімен  танысып, 
оларға  талдау  жасап,  оның  ішіндегі  қажеттілігін  іс-жүзінде  қолданып,  өмір 
талабына сай шығармашылық тұрғыда түрлендіріп отыруы тиіс. Мұғалім үнемі 
бақылау  жұмысын  жүргізудің  арқасында  педагогикалық  сезімталдығын 
жетілдіріп, əртүрлі жағдаяттарда тез шешім қабылдап, өздігінен педагогикалық 
ықпал  жасауды  үйренеді.  Жеке  тəжірибесін  байыта  отырып  музыкалық 
сабақтарға  жоспарлар  жасап  өзінің  шығармашылығын  дамытып,  жобалау, 
конструкциялау  тəжірибесін  жинақтайды.  Оның  ішінде  оқу  –  тəрбиелеудің 
озық шешімдері жəне мақсатты анықтау, əрбір сабақтың міндет, ой біліктілігі 
мен  мүмкіндігінше  қойылған  міндетті  ұтымды  шешуді  пайдалану  жəне 
əдістемелердің  бірігуімен  зейінді  нақтылау,  сонымен  бірге  өз  пəнін  ішкі 
дүниені кеңейтуге пайдалану мен музыкалық мəдениетті тəрбиелеу бар.
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Мұғалім  музыканттың  өзіндік  ерекшелігі  оқушылармен  қарым-қатынас 
өнерінде,  яғни  сабақта  толық  ашылады.  Ол  шығармаларды  орындап  қана 
қоймай  музыка  жайында  ауызша  түсіндірмелер  жасап  композиторды 
таныстырып, эмоцияға ықпал жасайды. Өзінің сезімталдығы, тыңғылықты ісі, 
талап қойғыштығы жəне оқушының жаңашыры болуының арқасында абырой, 
сенім, құрметке бөленеді. Оқушыға барлық уақытта мұғалімнің көмегі, жылы 
көңілі  қажет.  Жұмыста  мұғалімнің  ұйымдастырушылық қабілеті  үлкен  орын 
алады. Ол музыкалық жұмысында күш – жігерін жұмсап аспапта шебер ойнауы 
арқылы оқушыны баурап алады. Бұл ерік пен мақсатқа,   талпынысқа жетуге 
өте қажетті. Мұғалім шығармашылығы, оның ұстаздық шеберлігі, тапқырлығы 
мектеп табалдырығынан алғаш аттаған күннен бастап қалыптаса бастайды. Өз 
ісінің білгірі, шебер педагог болу үшін мұғалім өзінің бойындағы жетістіктері 
мен  кемшіліктерді  дұрыс  бағалап,  өзін-өзі  тəрбиелеуге  міндетті.  Өскелең 
ұрпақты  туған  халқының  төл  тумалық  асыл  қазыналарының  бірегейі  болып 
табылатын,  ұлттық  педагогиканың  озық  үлгісі  саналатын  музыкалық 
мұраларынан  сусындатып,  соның  негізінде  мəдениетті,  білімді  шығармашыл 
бəсекеге  қабілетті  тұлға  қалыптастыру,  бүгінгі  тəрбие жұмысының ең өзекті 
мəселесі болып отыр. Оқушыларды елжандылық, адамгершілік құндылықтарын 
меңгерген тұлғаға лайықты етіп тəрбиелеуде əрбір пəннің алатын орны ерекше.

Музыка  мұғалімі  тек  музыка  пəнінен  сабақ  беретін  маман  емес,  ол 
оқушыларды жан-жақты тəрбиелейтін өнегелі ұстаз болып саналады. Мен өз 
мұғалімдерімнен психологиялық, дидактикалық принцип негіздерінен қолдана 
отырып,  оқушыларды  жалаң  əн  музыкаға  үйрету  міндетін  іске  асырумен 
шектелмей, оларды өнегелік негізге бағыттайтын тəрбиемен айналысамын. Сол 
себептен  де,  музыка  сабағын  беретін  мұғалімнің  бүгінгі  ғылыми-əдістемелік 
жетістіктермен қаруланып, сабақты жан-жақты етіп жоспарлап өтуінің мəні зор 
деп білемін. Осы айтылған мақсаттарды біртіндеп іске асыра отырып, мектеп 
мұғалімінің  қолындағы  бағдарламаға  сəйкес  музыка  сабағын  өткізуде 
əдістемелік  кеңестерді  еске  ала  отырып,  сабақты  ұйымдастырудың,  жаңа 
формаларымен əдістерін пайдалану керек.

“Музыка ұлтқа бөлінбейді” дейміз.  Иə,  біз кез келген елдің музыкасына 
құдды бір  ана  тілімізде  тыңдап  отырғандай  құмарта  құлақ  тосамыз.  Ондағы 
тылсым  күш  жүрек  түкпіріне  терең  бойлап,  саз  сиқырына  қалай  арбалып 
қалғаныңды сезбей қаласың. Музыка жан-дүниемізді өзге бір əлемге жетелеп, 
сезім  пернелерін  дəл  басады.  Әсем əуен  ой-қиялымызға  қанат  бітіріп,  көңіл 
сарайына нұрын төгеді. Осынау құдіретті музыка өнері туралы ұлылардың ой-
пікірлеріне кезек берейік.  Музыка – жүрек тілі,  ол – сезімдер мен көңіл-күй 
əлемі. Ол дыбыстар арқылы бейнеленген жан сарайы.
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Ұлы  ғұламалардың  музыка  жөнінде  айтқан  ой  пікірлері:  А.Н.Серов 
Музыканның  жұмыс  салдарынан  пайда  болған  шаршағандықты  ұмыттырып, 
өзіне  баурап  əкететін  қасиеті  болады.  Ол  –  бізге  осы  жұмыстың  зардабына 
шыдауға, төзуге көмек береді

Әл-Фараби: Музыка адам жанын жарқындатып, жалындатуға тиіс.
Л.Бетховен:  Бұл  ғылым  (яғни  музыка)  өзінің  байсалдығынан  айрылған 

адамдарды түзетуге, қызба адамды қалпына түсіруге, байсалды адамды ылғи да 
бір қалыпта ұстауға құдіреті əбден жетеді.

Г.Лонгфелло:  Музыка  жас  азаматтардың  ішкі  дүниесін  байытып,  əр 
дəуірдегі қоғамдық өмірдің түрлі құбылыстарын дұрыс түсінуге көмектеседі.

Ахмет Жұбанов: Музыканың үш түрі бар. Біріншісі, жəй ғана рахат сезімін 
туғызады,  екіншісі  құмарлықты,  ынтықтықты  білдіреді,  үшіншісі  біздің 
қиялымызға  бағытталады.  Жағымды  сезім  оятатын  музыка  демалыс  үшін 
қолданылады, ол бізді жақсы тынықтырады. Музыканың моральдық мəні сол, 
біз оның əсерімен таза нəр аламыз, яғни шынайы сүйеміз, немесе жиренеміз. 
Музыканың шын мəнінде біздің жан дүниемізді толқытып, көңілімізді көтеруге 
құдіреті əбден жетеді.

Аристотель:  Музыкалық  өнер  –  мелодияларды  (əуендерді),  сондай-ақ 
оларды  барынша  тартымдырақ  жəне  кемелірек  ететін  нəрселермен 
шұғылданатын өнер.

Д.Д. Шостакович: Мелодия тек қана еліктірмейді, ол сөйлейді… Оның тілі 
өткір, от-жалынға толы жəй, қарапайым сөзге қарағанда, əлде қайда күштірек 
деуге болады.

Қажым Жұмалиев: Музыканы халық тудырады, ал біз, суреткерлер оны тек 
музыкалық аспаптармен орындауға бейімдейміз.

М.И. Глинка: Егер бала кезден музыканы сүймесем, мен еш уақытта өнер 
жолына түспес едім.

С.Т.  Коненков:  Музыканы  рухымызға,  құмарлығымыз  бен 
ынтықтығымызға, көңіл күйімізге қатыстыруымыз керек.

Д.Д. Шостакович: Музыка теориясының негізгі принциптерін тек түйсік, 
тəжірибе арқылы білуге болады.

В.Астафьев: Музыка, тамшы сияқты, там-тұмдап жүрекке енеді де, жанды 
желпіндіреді.

Р.Роллан:  Музыка  əрбір  адамға  өзін  өзі  терең түсінуіне  көмектеседі,  ол 
адамның сезімі мен ойын байытады.

Осы  ғұламалардың  пікірлерін  жүзеге  асыра  отырып,  болашақта  музыка 
мамандығының қоғамның ең басты бөлшегі болуына ат салысамын.
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02.02.2021 жыл  № H00009

Ойын арқылы таным үрдістерін, қол машықтарын дамыту

ШУШАЕВА  ГУЛЬСЫМ  САРСЕНОВНА 
Павлодар облысы  Ақтоғай ауданы «Харьков ЖББОМ» КММ 

«Балапан» шағын орталығының  тәрбиешісі

«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.Тəрбие мен білімнің алғашқы дəні - 
мектепке дейінгі тəрбие ошағында беріледі. Отбасында ата-ананың ықыласы мен 
мейірімінен  нəр  алған  бала  балабақшада  тəрбиешілердің  шұғылалы  шуағына 
бөленеді.  Баланың  бойындағы  жақсы  қасиеттер  мен  мүмкіндіктерді  ашып  , 
олардың өнегелі  де  тəрбиелі  болып тəрбиеленуіне  тəрбиешілердің  маңызы зор. 
Балаларды  тəрбиелеуде  ойын  əдісінің  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  əңгімелері  мен  кейіпкерлері  сияқты  өмір  сүреді,  əрекет 
жасайды.  Ойынды  қолданумен  бірге  ойлауға,  тілді  дамытуға,  шығармашылық 
əрекетін байытуға бағыт алады. Баланың ойын кезіндегі қимыл- қозғалысы дене 
бітімін жетілдірсе, ал қарым- қатынастағы пайымдаулары өзіндік таным- түсінік, 
мінез-  құлық  əдептерін  бекітуіне  əсер  етеді.  Бала  ойын  арқылы  бір  əрекеттен 
екінші əрекетке 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 ісəрекетін бағалай,  құрметтей, өз ісінің дұрыстығын 
дəлелдей 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 жəне 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 
тəрбиешінің: — балалардың сөздік қорларын дамыту; — жаңа сөздерді меңгерту; 
—  үйренген  сөздерін  тиянақтап,  анықтап,  əрі  байытып  отыру  басты  міндет 
саналады.  Осы  аталған  міндеттерді  тəрбиеші  үнемі  сөздік  жұмысын  жүргізуде 
басшылыққа  алып  отыруы  тиіс.  Балалардың  сөздік  қорын  дамытуда  ойын, 
тапсырма, жаттығулардың орны ерекше. 
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Соның  ішінде  ойын  –  баланың  шын  тіршілігі.  Ойын  арқылы  бала 
айналасындағы  нəрседен  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  нəрсеге  тəуелсіз.  Ол  өзін  еркін 
ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бəрін 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.  Тəрбиеші  бақылау,  заттарды қарау,  сурет  қарау, 
жұмбақ шешу жəне құрастыру, саяхат, ойын-сабақтарын ұйымдастыру барысында 
балалардың  сөздік  қорларын  дамытады.  Арнайы  ойын-сабақ  жəне  сабақ 
мазмұнына  қарай  танымдық,  дамытушы  ойындарды,  тапсырмаларды  қолдану, 
балаларды заттарды бір-бірімен салыстыруға, оларды қасиетіне қарай ажыратуға 
жəне  оны  танып  білуге  үйретеді.  Сөйтіп  бала  топтағы  жасына  сəйкес 
бағдарламалық міндетті  меңгереді.  Ойын ұйымдастыруда  тəрбиеші  өзі  жетекші 
бола отырып, балаларды ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға, əрі 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  нəтиже  береді.  Ойын  арқылы  балалардың  сөздік 
қоры дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді, таным белсенділіктері қалыптаса 
түсіп, ақыл-ойы өсіп жетіледі, əрі адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді. Міне, 
сондықтан да оқу-тəрбие үрдісінде əр түрлі ойындар арқылы баланы жан-жақты 
дамыту ісіне ерекше көңіл бөлеміз жəне бұл біздің ең негізгі алдымызға қойған 
мəселеміз.  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-əрекетін қызықты өткізуге, тəрбиеші үшін тиімді.
3. Бала  бойындағы  жағымсыз  қылықтарды,  ойын  арқылы  тəрбиелейді. 

Тəрбиешілерге   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  шеңбер 
жасап  отырады.  Бір-біріне  мұқият  қарайды.  Жүргізуші  белгі  бергенде  балалар 
көздерін жұмады. 
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Сол кезде жүргізуші отырған балаларға əр 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  жəне  бөліктері  бірнешеу  болуы  шарт. 
Ойыншықты жасырып,  балалардан сол ойыншықты көргендегі  түр-түсі,  көлемі, 
пішіні,  дене  бөліктерін  есінде  сақтағанын  сипаттап  беруді  талап  етеді. 
Ойыншықты дəл, нақты сипаттап берген бала ойынды əрі 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 сəйкес келетін суретті  тауып атайды (көңілді  - 
көңілсіз,  ренжулі,  қорқынышты,  ...т.с.с.).  Сол  кездегі  өздерінің  көңіл-күйлерін 
баяндайды.  Басқа  суреттегі  көңіл-күйге  сəйкес  болған  жайды əңгімелеп  береді. 
Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге  əзірлік,  ойынды өткізу,  ойынды 
талдау  сияқты  үш  бағытты  қамтиды.  Ойынға  қажетті  құрал,  заттарды  даярлау 
ойынды  өткізуге  əзірлік  болып  табылады.  Ойын-балалардың  өмір  танымының 
алғашқы  қадамы.  Ойын,  төзімділікті,алғырттықты,  тапқырлықты, 
ізденімпаздылықты,  іскерлікті,  көп білуді  қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі  бар 
педагогикалық, тиімді əдістерінің бірі. 

Ойын  тек  баланың,  дене  күшін,  қуатын  молайтып,  оны  шапшаңдыққа  , 
дəлдікке т.б. ғана тəрбиелеп 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  жəне  қоршаған  ортамен  тығыз  араласа 
отырып,  ана  тілін  үйренеді.  Ойын  арқылы  баланың  болашаққа  көзқарас 
қалыптасады. Кішіге қамқорлық көрсету, əлсізді қорғау, ренжітпеу, жолдарымен 
ойын барысында бірлесе шешім қабылдау,  басқа адамның еңбегін бағалай білу 
дегенді олар күнделікті ойын негізінде сезінеді. 

Қандай ойын түрі болсын, дидактикалық па, шығармашылық па, қимылды ма, 
саусақ  ойыны  ма,  сюжеттіме,  драмалық  болсын  баланың  ой-өрісін  дамытады, 
сөздік  қорын  молайтады,  адамгершілік  қасиеттерін  қалыптастырады,  қиялдау, 
ойлау, есте сақтау қабілеттерін жетілдіреді.
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02.02.2021 жыл   № H00010
БАЛДАЕВА  АСЫЛЗАТ  ЖУМАБЕКОВНА 

Қызылорда қаласы  С.Лапин атындағы   № 261 орта 
мектептің  бастауыш сынып  мұғалімі 

Пән: Жаратылыстану
Сынып:  
Бөлім: Жанды табиғат. Адам

Мектеп:  

Мұғалім: 
 Тақырыбы: Тыныс алу мүшелері

Оқу мақсаты:
3.2.3.1 адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау; 
3.2.3.3 тыныс алу жүйесі мен оның адам ағзасындағы 
рөлін сипаттау; 
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау. 

Сабақтың
мақсаты:

Адамның тыныс алу жүйесімен танысады жəне оның 
ағза үшін маңызын біледі.

Бағалау 
критерийі

Адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтап, 
сипаттайды; 
Тыныс алу жүйесі  маңызын сипаттайды; 
Ақпарат көзінің түрлерін анықтайды.

Тілдік мақсат
Өкпе, ауатамырлар мен кеңірдектің қызметін 
сипаттайды.
Пәндік терминология мен тірек сөздер: Өкпе, 
ауатамырлар, кеңірдек.

Құндылықтар Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуін 
тəрбиелеу

Пәнаралық 
байланыс

Математика, дене шынықтыру.

АКТ қолдану 
дағдылары

Таныстырылыммен  жұмыс

Алдыңғы 
меңгерілген білім

Асқорыту жүйесінің тіршілікке қажетті энергияны 
алудағы рөлін сипаттайды.

Сабақ  барысы

Жоспарланған 
уақыты

Сабақта жоспарланғаніс-әрекет
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Сабақтың басы 
1 минут

2 минут

2 минут

Ұйымдастыру
Ойсергек. 
Сəттілік біздер тілейік.
Мен саған, сен маған,
Күндей күліп жүрейік.
Күннің нұрын төгейік,
Мен саған, сен маған.
Топқа бөлу
Балалар менің алдымда түрлі- түсті қалпақтар тұр.Кімге 
қандай қалпақтың түсі ұнайды,соны аламыз.Сол түрлі 
қалпақ арқылы топқа бөлінеміз.
Алтын ережемен танысу . 
Үй тапсырмасын тексеру
«Кім тапқыр әдісі» 
-Ас қорыту мүшесін ата?
- Тамақтанудың адам өмірінде қандай маңызы бар ?

Сабақтың 
ортасы
5 минут

Жаңа сабақ
Балалар алдарыңда тұрған сандардың артын қарайықшы. 
Не көріп отырсыңдар.
-Сандар.
Енді сол сандарды рет –ретімен құрастырайық.

1 топ                          2 топ                    3 топ 
1  2  3   4  5              1   2   3          1    2    3   4   5   6   7   8
Т ы н ы  с               а  л  у          м    ү    ш  е   л   е    р  і

Қандай сөз  шықты?
  ТЫНЫС АЛУ МҮШЕЛЕРІ
Ендеше бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы  

ТЫНЫС АЛУ МҮШЕЛЕРІ
-Балалар  мұрнымыз бен аузымызды басып ,демалмай 
отырыйықшы.
-Не күйде болдық?
-Ауа жетпей қалды.
-Адамға тыныс алу үшін не қажет?
-Отегі.
-Оттегіні не бөледі?
-Ағаштар,өсімдіктер бөледі.
Адам өмір бойы –ауаны жұтып ,сыртқа 
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2 минут

8  минут

1 минут

4 минут

8 минут

шығарады.жұтқан кезде ауа мұрын арқылы тазаланып, 
кеңірдек арқылы  өпкеге келеді.Ауызбен дем алуға 
болмайды.Себебі ауыздан сүзілмеген ауа өкпеге өтсе 
,адам ауруға шалдығады.бұл мүшелердің барлығы бірігіп 
тыныс алу жүйесін құрайды.
Бейнеанимация көру . Көргендерін айту.   

Мәтінмен жұмыс.
3 топқа мəтін беру.Алдарында тұрған мəтінді оқып, 
келесі топқа барып түсіндіреді.Топтан бір спикер 
шығады.
1 топ-Қалай тыныс алу керек?
2 топ-Тыныс алу мағызы.
3 топ-Тыныс алу мүшелерінің құрылысы.

Сергіту сәті  «Қызыл гүлім ай»

Сұрақ-жауап
-Тыныс алу мүшесі неден тұрады?
-Мұрын қандай қызмет атқарады?
-Тыныс алу жүйесінің басты мүшесі?
-Өкпеге өткен ауада қандай газ көп болады?
-Өкпе неше бөлəктен тұрады.
-Өкпе қайда орналасқан?
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2 минут
Топпен жұмыс
Модель  жасау
Тыныс алу жүйесі недентұрады, жəне олар қайда 
орналасқан. (жапсыру)
Керекті сөздер: 1 Мұрын
                           2 кеңірдек
                           3 ауатамыр
                           4 өкпе

Қорытынды .  Графикалық диктант
Мұрын иіс сезу мүшесі. +
Тыныс алу жүйесі жұтқыншақ.+
 Өкпе үш бөліктен тұрады. -
Өкпе ас  қорыту жүйесі.  -
Өкпеге енген ауа оттегі болады. +
Өкпе кеудеде орналасқан. 

Кері байланыс «Блоб ағашы»
Тақтадағы «Блоб» ағашына өз есімдері жазылған 
стикерлерді желімдейді. Осылайша сабақта əр оқушы 
өзін алған 

білімі бойынша ағаштың қай жерінде тұрғанын біледі.

Үйге тапсырма.
Мəтінді оқу, мазмұны
Бағалау.
Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды мадақтау

Сабақтың соңы
5 минут

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

Бағалау - оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз?

Денсаулық пен 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы 

Саралауға қосымша сұрақтар 
мен сын тұрғысынан ойлауға 
арналған сұрақтар қою.
Тапсырмалар бойынша 
саралау: 
Материалдарды игеру 
деңгейлерінде оқушылардың 
қызығушылығын арттыру 
мақсатында ақпаратты 
қабылдаудың əр түрін ескеру. 
Оқушылардың ақпаратты 
қабылдауына байланысты 
тапсырмалар ұйымдастыру.

Қалыптастырушы бағалау 
құралдары:
-мадақтау, қолдау сөздер 
айту арқылы бағалау;
-оқушылардың 
жауаптарын, іс-
əрекеттеріне бақылау 
жүргізіп, түртіп алу 
арқылы бағалау.
 «Блоб ағашы»

-Сергіту 
жаттығуын 
орындау
- əрекеттерді жиі 
ауыстыру
- қауіпсіздік 
ережелерін 
сақтау

02.02.2021 жыл   № H00012
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SMART  KIDS

МАМБЕТИЯРОВА  БАҚЫТКҮЛ  ҮРІСТЕМҚЫЗЫ 
Қызылорда қаласы С. Лапин атындағы  № 261 орта  

мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Оқу іс - әрекетінің мақсаты: Балалардың  білімдерін тексеру . Математикадан 
алған білімдерін қайталау. Шапшаңдыққа, достыққа баулу. 
Балаларды жан - жақты сауатты, дарынды, озық болуға тəрбиелеу; оқу - білімге 
қызығушылығын арттыру.
Оқу іс- әрекетінің түрі :  Сайыс сабақ
Оқу іс әрекетінің әдіс- тәсілдері :  Сұрақ – жауап. Есептер шығару
Оқу іс- әрекетінің  көрнекілігі : слайд , тақта, құрастырма суреттер, түрлі - 
түсті қаламдар мен парақтар т.б
Оқу іс -әрекетінің барысы :
І. Ұйымдастыру кезеңі :
жүргізуші :
 Ал, қанекей, келіндер,
Біріңе-бірің еріндер.
Білімімізді тексеріп,
Ойынға қатысып көріңдер - дей келе, ойынға қатысушыларға сəт сапар 
тілеймін.

1 «а» Нұржанұлы Мухамедияр
1«ə» Бағлан Айсұлтан
1«б»  Кежебекқызы  Дина
1«в» Жаханша  Айару
1 «г»      Әби Жасқайрат
1 «д» Серікбайұлы Бағдаулет
1 « е» Ержанқызы   Айзере
1«ж» Арғынбайұлы    Әзберген
1 «з» Бақытбек Ақерке

 Сайыс 4  кезеңнен тұрады. Сайыс ережесі бойынша əрбір сұрақтың дұрыс 
жауабына ұпай беріледі. Берілген сұраққа жауапты тез беруге тырысыңыздар. 
Әуелі белгі береміз,  кейін жауап бере аласыз.
Жауабты міндетті атап өтесіз кезеңдеріне , белгісіне  қарай .
Сұраққа бірінші болып белгі берген оқушы  жауап береді, егер ол ойыншының 
жауабы дұрыс болмаса, онда сұраққа белгіні екінші болып көтерген оқушы 
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жауап береді жəне бірінші оқушы келесі сұраққа жауап бере алмайды. Ол 
оқушының да жауабы дұрыс болмаса, сұрақтың жауабын өзім айтамын.
2-ші жүргізуші :
Кім жеңді, кім жеңілді деп жүрмейік,
Әділ - қазы бағасына жүгінейік.
Сайысқа баға беріп, сөз айтатын,
Қазыларға төрден орын берейік.
Бүгінгі сайысымыздың əділ бағасын беруге əділқазылар алқасын сайлаймыз.
Сіздерді əділқазылар алқасымен таныстырамыз.

1 . Директордың бастауыш ісі жөніндегі орынбасары : Қырқынбаева Лаззат 
апай
2.   -------------------------------------------------------------------------
3.  -------------------------------------------------------------------------
Өлең сөзбен өрнектеп жарыстыру. Сайысымыздың бірінші кезеңі «Таныстыру»
Әр оқушы  өздерін таныстырады.
 - Таныстық , білістік, ендігі сайысымыз қызықты да,  сəтті өтсін деген 
,тілекпен сайысымызды бастаймыз.
жүргізуші :
- Балалар сəттілік ! 
- Рахмет ! ( хормен балалар )

 Сайысымыздың  кезеңдерімен таныс  болайық 
1. " Ширату "
2. "Есеп шығарамыз "
3. "Қандай мультфильм ?"
4. " Өрнекті тап, тақтаға жаз "
5 Артығын тап

жүргізуші 
Біз ақылды баламыз, 
Есеп жұмбақ  ойынның
Туын  ұстап  білімнің,
Жауабын тез табамыз , дей  отырып   сайысымыздың 1- ші кезеңіне көшейік.
Ширату:
 Ұзындық өлшем бірлігі (см)
 Масса өлшем бірлігі  ( кг)
 Көлем өлшем бірлігі (л)
 Қорада 2 тауық жүр, олардың аяқтарының саны нешеу? (4)
 Бүгін дүйсенбі ертеңгі күн? ( Сейсенбі)
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 4+5 ? 9
 Көзіңді жұмғанда не көресің?
 Ең үлкен бір таңбалы сан?
 Пиязды аршығанда көзден не ағада?( жас )
 Мияулайды не? ( Мысық)

2. Есеп шығарамыз.
Оқушыларға есеп таратылады ( бəтеңке байлау əдісі)

3. Қандай мультфильм тап?
Корол лев, Элза, Маша, Мадагаскар

4. Өрнектің  мəнін тап, тақтаға жаз. (5 пен 5 тің қосындысы неше?)
5+5 ,  10+10 ,  20+10,   15+5,   40-10,   20-10,   30-10 ,  50-10 ,   60-30 .

5. Артығын тап

жүргізуші :
Бойларыңда от бар екен байқадым,
Жүректеріңде шоқ бар екен байқадым.
Әрқашанда осы шоқты өшірмей
Жалындатып шарықтаңдар əрдайым
Өрендер , өрлей берсін өнерлерің
Айналаң бəрі сенің көрерменің
Тілеймін дəл осылай барлығының.
Тек қана биіктерден көрінгенін деп бүгінгі сайысымызды аяқтаймыз.
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02.02.2021 жыл    № H00015

Жергілікті  жерді  бағдарлау

ТОҚЖАНОВА СВЕТЛАНА ЖӘЛИҚЫЗЫ 
Қызылорда қаласы  С. Лапин атындағы  № 261 орта 

мектептің бастауыш сынып мұғалімі

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

Сабақтың 
тақырыбы

«Жергілікті жерді бағдарлау»

Оқу мақсаты 2.2.1.1. тұсбағдар көмегімен көкжиек бағыттарын анықтау

Сабақтың 
мақсаты

Көкжиек бағыттарын білу, тұсбағдар көмегімен көкжиек 
бағыттарын анықтау
Тұсбағдар көмегімен көкжиек бағыттарын анықтап, 
дəлелдеу.
Құмырсқаның илеуін жəне ағаштың сақинасын табу 
арқылы көкжиек тұстарын анықтау.

Ойлау 
дағдыларының 

деңгейлері

Білу, түсіну, қолдану

Бағалау 
критерийлері

Көкжиек жəне оның бағыттары туралы біледі;
Тұсбағдар көмегімен  көкжиек бағыттарын анықтауды 
үйренеді.

Тілдік 
мақсаттар

Пәнге тән лексика мен терминология:
көкжиек – горизонт – № Horizon
тұсбағдар – компас – compass
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер
Көкжиек – бұл айналамыздағы көрінетін жер.
Тұсбағдар-бағытты анықтайтын құрал.
Талқылау сұрақтары:
-Көкжиек дегеніміз не?
-Көкжиектің негізгі тұстарын ата
-Тұсбағдар не үшін қажет?

Құндылықтард
ы дарыту

Ынтымақтастық-топтық жұмыс кезінде.
Құрмет-бір-бірінің жауабын тыңдау кезінде дариды.

Пәнаралық 
байланыс

Көркем еңбек-жұмыс дəптерінде оқушылар үйдің 
айналасында орналасқан заттардың суретін салады жəне 
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бояйды.  
Тақырып 
бойынша 

алдыңғы білім:

Менің үйім (Өз мекен-жайын атайды жəне орналасқан 
жерін сипатттайды)

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Сабақтың басы

4 мин

Ширату жаттығуы.
ҰЖ. «Сәлемдеме жіберіңіз» (Оқушылар ойын арқылы 
жаңа сабақтың мақсатын анықтайды), (айтылым 
дағдылары  бойынша алдыңғы білімін еске  түсіру)
Тапсырма:  Оралған  қағаздың  ішіндегі  сұрақтарға  жауап 
бер.
Нұсқау: Затты бірнеше қабат  қағазға  ораңыз.  Оқушылар 
əуен ойнап жатқанда оралған затты сынып ішінде береді;
Музыка  тоқтаған  кезде,  оқушы  бір  қабатын  ашады.  Әр 
қабатқа тақырыпқа қатысты бір сұрақ қойыңыз, оқушылар 
оны  тауып,  одан  кейін  оралған  затты  əрі  қарай  береді. 
Осылайша заттың орамасы біткенше жалғасады. 
-Сенің үйің қай жерде?
-Сенің  тұрғылықты  жерің  Қазақстанның  қай  аймағында 
орналасқан?
-Ендеше,  балалар,  бүгінгі  өтетін  жаңа  тақырыбымыздың 
аты қандай болмақ?
Ынталандыру: Жарайсың!  Сұрақтарға  дұрыс  жауап 
бердің.
Жергілікті жерді бағдарлау
СБ хабарлау: сен тұсбағдар құралымен  жəне жергілікті 
белгілерге қарап, тұстарды анықтауды үйренесің! 
Топқа бөлу.«Белсенді әріптер». Балалар көкжиек тұстары 
белгіленген əріпті таңдау арқылы топтасады.
1 топ – оңтүстік   2 топ – солтүстік
3 топ – батыс       4 топ – шығыс 
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Сабақтың 
ортасы

8 мин

6 мин

ТЖ «Көзбен көру айғағы» тәсілі (Жаңа тұжырымды 
қалыптастыру, зерттеу дағдысы, ынтымақтастық 
құндылықты дарыту)
Тапсырма: Көкжиектің негізгі төрт тұсын ата
Нұсқау: Мұғалімнің нұсқауымен оқушылар  іс-қимылдар 
жасау арқылы көкжиек тұстарын анықтайды.
Бақылау: Мұғалімнің бағыт-бағдарын тыңдайды.
Зерттеуді жоспарлау: 
- Көкжиектің тұстарын қалай анықтауға болады?
Дереккөз жинау: (Оқушылар нұсқау бойынша мəлімет 
жинайды)
Нәтиже: Нұсқау бойынша солтүстікті, оңтүстікті, батысты, 
шығысты анықтайды. Көкжиектің тұстарын қалай анықтау 
керек екенін түсінеді. 
ҚБ. Көкжиек тұстарын анықтай алады.
ҰЖ. «Зерттеушілік жоба» әдісі. (Зерттеу дағдысын 
қалыптасытру мақсатында)
Тапсырма: Сызбаны зертте.
Нұсқау:Мұғалім білім алушыларға тұсбағарды үлестіреді.
Бақылау:
Зерттеуді жоспарлау: Көкжиектің аралық тұстарын қалай 
белгілейді?
Дереккөз жинау: Тұсбағдар көмегімен көкжиектің аралық 
тұстарын анықтайды.
Нәтиже: Солтүстік-шығыс - СШ, оңтүстік-шығыс - ОШ, 
оңтүстік-батыс - ОБ, солтүстік-батыс - СБ. Бұлар 
көкжиектің аралық тұстары 
Дескриптор: 
-Көкжиектің аралық тұстарын анықтайды.
ҚБ.Көкжиектің аралық тұстарын дұрыс таптың!
(ЖЖ) ҚБ тапсырмасы «Ойлан тап» əдісі (бақылау 
дағдысын қалыптастыру)
Көкжиектің тұстарын анықтайтын құралды белгіле 
(+) және атауын жаз.
Нұсқау: 
Тұсбағдарды қолыңа алып, мектеп ауласына шық. 
Тұсбағдардың  көмегімен көкжиектің негізгі тұстарын 
анықта. Көкжиек тұстарында орналасқан ірі нысандарды 
атай отырып, сөйлемдерді толықтырып айт.
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6 мин

8 мин

3 мин

1. Менің солтүстік жағымда __________________ 
орналасқан. 
2. Шығыста ___________________________  бар. 
3. Батысқа қарай жүрсем алдымда ___________________ 
кездеседі. 
4. Оңтүстік жақта  __________________________  бар.
Графикалық бағалау. «жұлдызша» арқылы 
(ТЖ). Қарқын бойынша саралау. (зерттеу дағдысын 
қалыптастыру)
1. Кесілген ағаш сақинасының жылдық шеңберлері нені 
білдіреді?
2. Құмырсқаның илеуіне қарау арқылы көкжиек тұстарын 
қалай анықтайды?
Дескриптор: 
-Кесілген ағаш  сақиналарының жылдық шеңберлерінің 
нені анықтайтынын біледі.
-Құмырсқаның илеуіне қарау арқылы көкжиек тұстарын 
қалай анықтау керек екендігін біледі.
Топаралық бағалау: «Жарайсыңдар!» Кесілген ағаш 
сақинасының жылдық шеңберлері нені білдіретінін 
білдіңдер! Құмырсқаның илеуіне қарау арқылы көкжиек 
тұстарын анықтадыңдар!
(ҰЖ) «Ия», «жоқ» тәсілі (сабақты бекіту мақсатында)
Оқушылар əр жауаптан кейін дұрыс болса «ия», дұрыс 
емес болса «жоқ» деп айтулары қажет. 
Көкжиек – бұл айналамыздағы көрінетін жер. (ия)
Бағдарлау үшін 5 негізгі көкжиек тұстары қолданылады. 
(жоқ)
Тұсбағдар – көкжиек тұстарын анықтауға арналған құрал. 
(ия)
Тұсбағдардың көк (жасыл) тілі оңтүстікті көрсетеді. (жоқ)
Тұсбағдар адаспау үшін қажет. (ия)
1. Күн əрқашан шығыстан атады. (ия)
2. Тал түсте күн солтүстікте болады. (жоқ)
Ынталандыру: Тамаша! сабақты жақсы түсінгенсіңдер!
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Сабақтың соңы
5 мин

Кері байланыс. «Стикер» арқылы
Сабақты түсінген болса күннің суретін, түсініксіздеу болса 
бұлтты күннің суретін, түсінбесе бұлттың суретін салып 
береді.

Саралау – оқушыларға қалай 
көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай міндет 

қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз?

Барлық оқушылар:  көкжиектің 
бағыттарын біледі, тұсбағдар 
көмегімен көкжиек бағыттарын 
анықтайды
Көпшілік оқушылар:  тұсбағдар 
көмегімен көкжиек бағыттарын 
анықтап, дəлелдейді.
Кейбір оқушылар: Құмырсқаның 
илеуін жəне ағаштың сақинасын табу 
арқылы көкжиек тұстарын анықтайды.

Ынталандыру: Жарайсың!  Сұрақтарға  дұрыс 
жауап бердің.
ҚБ. Көкжиек тұстарын анықтай алады.
ҚБ.Көкжиектің аралық тұстарын дұрыс таптың!
Өзіндік жұмыс: Графикалық бағалау. 
«жұлдызша» арқылы 
Топаралық бағалау: «Жарайсыңдар!» Кесілген 
ағаш сақинасының жылдық шеңберлері нені 
білдіретінін білдіңдер! Құмырсқаның илеуіне 
қарау арқылы көкжиек тұстарын анықтадыңдар!

Сабақ бойынша рефлексия
Оқу мақсаты мен сабақтың 
мақсаттары орындалды ма? Бүгін 
оқушылар не үйренді? Сабақ қалай 
өтті? Қандай кедергілер болды? Не 
сəтті өтті? Жоспарланған саралау 
жақсы іске асты ма? (тапсырмалар 
сəйкес болды ма?) уақытты қалай 
пайдаландым? Жоспарыма қандай 
өзгерістер енгіздім жəне неге? 

Оқу мақсаты мен сабақтың мақсаты шынайы, 
қолжетімді болды. Барлық оқушылар оқу 

мақсатына қол жеткізді. Белсенді оқу 
тапсырмалары сəтті өтті. Сабақта саралап оқу 

тапсырмалары дұрыс жүргізілді. Сабақ 
кезеңдерінде уақыт тиімді пайдаланылды. Сабақ 

жоспарынан ауытқулар болған жоқ. 

Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нəрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
 Топтық жұмыста «Көзбен көру айғағы»  тəсілі бойынша берілген тапсырма 
бойынша əрбір оқушы өз ойын қорытып, топ болып пікірлерімен бөлісуі;
 Ұжымдық жұмыста «Зерттеушілік жоба» тəсілі бойынша тақырыпты түсіну 
деңгейін арттыруға жəне талқылау дағдыларын дамыту.
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
 Тиімді əдіс-тəсілдер көбірек қолданса.
 Ақпаратттық-коммуникациялық технология қолданса.
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не 
нəрсеге назар аудару қажет?
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03.02.2021 жыл    № H00020

Жаңартылған  білімге  жаңаша  көзқарас

ДЮСЕМБЕКОВА АСЕЛ  ЕЛЕУОВНА 
Караганды каласы Жамбыл атындағы мамандандырылған 

мектеп-интернатының тәрбиешісі 

Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты əлемдік 
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет.

Н.Ә.Назарбаев.

Мемлекетіміздің  білім  беру  үдерісіне  енген  жаңартылған  білім  беру 
бағдарламасы  заман  талабына  сай  келешек  ұрпақтың  сұранысын 
қанағаттандыратын  құзыреттілікке  жəне  сапаға  бағытталған  тың бағдарлама. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критерийлер арқылы бағалау жүйесін енгізу жəне оқытудың 
əдіс-тəсілдері мен əртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.  Білімнің қайнар көзі  болып саналатын қазақ  мектептерін XXI ғасырда 
əлемнің озық елдері таңдап алған жаңа бағытқа бұрып, дара тұлғаны дамытуға 
бағытталған, жүйеге нақты қол жеткізу үшін барлық күш-жігерді жұмсау керек, 
ол үшін дəстүрлі педагогикада айтқан мектепке бала емес, өмірге қажеттіліктен 
оқитын шəкірттердің мол болғанын мақсат ету қажет болып тұр.

Қазақстанда  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған 
мемлекеттік  бағдарламасы  жобасында  Қазақстандық  білім  беру  жүйесін 
жақсарту  үшін,  ең  алдымен  педагог  кадрлардың  мəртебесін  арттыру, 
біліктілігін дамыту бағытына үлкен мəн берілген. Осыған байланысты қазіргі 
таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар 
мұғалімнің  өткені  мен  бүгіні,  келешегі  мен  болашақ  жайлы  ойланып,  жаңа 
идеялармен жұмыс жасауға негіз болады.

Бүгінгі таңда білім беру жүйесі болашақтың талабына сəйкес дамуы тиіс. 
Оқушыларды заманауи əдіс - тəсілдермен оқытып, ой - өрісі кең, саналы, еркін 
азамат етіп тəрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Жаңартылған 
білім  беру  бағдарламасының  мəні  -  баланың  функционалды  сауаттылығын 
қалыптастыру.  Оқушы  өзінің  мектеп  қабырғасында  алған  білімін  өмірінде 
қажетке асыра білуі керек. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық 
салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер 
тынымсыз еңбектену керек. 

Жас  ұрпақтың  саналы  да  сапалы  білім  алуының  бірден  бір  шарты 
мұғалімнің ізденімпаз болуы. Себебі, еліміздің болашағы бүгінгі жас ұрпақтың 
білім деңгейімен өлшенеді. 
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Сондықтан  сабақты  жаңаша  құрып,  инновациялық  түрлі  тəсілдерді, 
педагогикалық білімдерді жетілдіре отырып, оны дер кезінде қабылдап, өңдеп, 
нəтижелі  пайдалана  білу-əрбір  ұстаздың  міндеті  болуы  керек.  «Сыни 
тұрғысынан  ойлауға  үйрету»  модулі  негізінде  өткен  сабақтар  оқушылардың 
танымдық  белсенділігін  арттыруға,  өз  бетінше  білім  алуға,  жұптық  жəне 
ұжымдық бірлесіп жұмыс жасауға,  шығармашылығын қалыптастыруға ықпал 
етеді. Ең бастысы оқушы білімінің тереңдігі мен тиянақтылығын арттырады.

Кез келген ата-ананың көкейінде «бұл бізге не береді?» деген сауалдың 
болуы заңды. Қолданыстағы дəстүрлі білім мазмұнымен салыстырып көретін 
болсақ,  мəселен,  қолданыстағы білім «мектепте  нені  оқытады?» деген  сұрақ 
аясында болып,  баланың теориялық біліміне,  яғни,  бала біледі жəне түсінеді 
дегенге бағытталған. Ал қазіргі жаңартылған білім мазмұны «мектепте не үшін 
оқу керек?», «оқытуды қалай ұйымдастыру керек?» деген сұрақ аясында болып, 
білім мазмұны күтілетін нəтижеге жəне баланың бойындағы түрлі дағдыларды 
қалыптастыруға бағытталады.

Оқу  жылы  басынан  бастап  1  сынып  сабақтарына  ену  барысында, 
мұғалімдер  оқушыларға  бағдарламадағы  оқу  мақсаттарын  игертуде  нəтижелі 
жұмыс  жасап  жатыр.  Қыркүйек  айында  бастауыш  сынып  бірлестігінде 
мұғалімдердің  педагогикалық  шеберлігін  арттыру  мақсатында  жаңартылған 
білім  беру  бағдарламасы  арнайы  тақырып  ретінде  жоспарға  еніп,  бекітілді. 
Сонымен  қатар  1-сыныпта  ата-аналар  жиналысы  өткізіліп,  1-сыныпқа 
қабылданған  балалар  жаңартылған  білімнің  көшбасшысы  екені  айтылып, 
оқытудағы, бағалаудағы өзгерістер туралы таныстырылды. Бұл бағдарламаның 
дəстүрлі  бағдарламадан  ерекшелігі  -  пəндер  бойынша ортақ  тақырыптардың 
болуы жайлы хабардар болды. Жаңадан енгізілген пəндер қатарында, ағылшын 
тілі,  жаратылыстану  жəне  ақпараттық  технология  сынды  заманауи 
қажеттіліктерге байланысты жүргізілетін пəндер бар. Жаратылыстану пəнінде 
(химия, физика жəне биология пəндері) дүниетану пəнінде (география, тарих, 
қоғамтану)  алғашқы ұғымдары қалыптастырылады.  Жекеленген пəндерде үш 
тілділік  мақсатын  жүзеге  асыруда  тақырыпқа  қажетті  тірек  сөздердің  қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерінде сабақта қолданылуы жүзеге асады. Әр пəн бойынша 
жиынтық  бағалау  кестесі  жасалып,  бекітілді.  Бұл  бағдарлама  бойынша 
жетістіктермен  қатар,  жекелеген  пəндер  бойынша  қиындықтар  да  кездесті. 
Атап айтсақ, ағылшын тілі,  орыс тілі пəндерінен кезекші сөздерін қолдануда 
қалыптастырушы  ортаның  жоқтығынан  оқушыларда  тілге  төселу  баяулық 
танытуда.  Әйтсе  де  пəн  мұғалімдерінің  шеберлігімен  оқушыларға  жеке 
жұмыстар  жүргізіліп,  оқушыларды  алға  жылжыту  үшін  саралау  жұмыстары 
атқарылуда.  Сонымен  қатар,  материалды-техникалық  жабдықталудың 
жеткіліксіздігі мен тапсырмаларға критерилер мен дескриптер құрастырудағы 
қиыншылықтарды атауға болады.
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Білім  беру  үрдісінің  бағалау  жүйесі  де  түбегейлі  өзгеріске  ұшырап, 
критерийлер  арқылы  бағалау  жүйесі  енгізілді.  Критериалды  бағалауды 
ерекшелігі оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты 
жиынтығымен  өлшенетіндігінде.  Оқушылардың  пəн  бойынша  үлгерімі  екі 
тəсілмен  яғни,  қалыптастырушы  бағалау  жəне  жиынтық  бағалау  арқылы 
бағаланады.  Критериалды  бағалау  жүйесінің  оқушы  үшін  ерекше  екендігін 
алғашқы тəжірибе барысында байқалды.

 Қалыптастырушы бағалау шынайылыққа бағытталады.
 Оқушының өз беті мен жұмыс жасап, тұжырым жасауына ықпал етеді.
 Мұғалім  үшін  қай  оқушының  қандай  деңгейде  екендігін  байқауға 

мүмкіндік береді.
 Оқушының өзара бір-бірін бағалауын қалыптастырады.
 Ата-ана өз баласының қай оқу мақсатынан төмендігіне көз жеткізіп, сол 

бойынша жұмыс жасауға мүмкіндік жасайды.
 Әр  мұғалім  қалыптастырушы  бағалау  тапсырмаларын  жасау  арқылы 

өздерінің кəсіби бағытта дамуына қол жеткізеді.
Мектептегі  білім  беру  мазмұнын  жаңартудағы  мұғалімнің  атқаратын 

маңызды рөлін ескере отырып, педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
жəне  тəжірибесін  тарату  мақсатында  мектебімізде  «Жаңартылған  білімге  –
жаңаша көзқарас» тақырыбында аймақтық семинар өтті. Семинар барысында 1-
сынып мұғалімдері бірінші кезеңде оқу жоспарлары мен қысқа мерзімді жоспар 
жасау  үлгілерімен  аймақтағы  əріптестеріне  таныстырды.  Ал  екінші  бөлімде 
математика, сауат ашу, дүниетану, музыка пəндері бойынша ықшам сабақтар 
өткізіп, өз тəжірибелерін əріптестерімен бөлісті.
Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  қандай  өзгерістер  əкелді  дегенге 
тоқталсақ;.
 Білім  беру  мазмұнын жаңарту  аясында  курсынан  өткен  мұғалімдердің 
жеке  стилі  мен  оқыту  əдістемесі,  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  бағалау 
тəсілдерінде өзгерістер қалыптасты;
 Мұғалімнің  оқыту  əдістемесіндегі  өзгерістер  балалардың  оқу  мен 
танымға деген ішкі ынтасына өзгерістер əкелді;
 Білім  беру  мазмұнын  жаңарту  аясында  курстардан  өткен  мұғалімдер 
арасында өзара жəне кəсіби қолдау қалыптасты;
 Қалыптастырушы жəне жиынтық бағалау қолданылуымен оқушының оқу 
жетістіктерінде жағымды өзгеріс байқалды;

Алайда өзгерісті мектеп тəжірибесіне енгізу үшін неден бастау керек деген 
сауалға  жауап  табуда  мектеп-лицейде  І,  ІІ,  ІІІ  деңгейлі  сертификатталған 
мұғалімдермен  жаңа  бағыттағы  жұмыстың  бірізді  жүзеге  асуына  көп  көңіл 
бөлінді.  Алдымен  мектеп  əкімшілігімен  жалпы  жаңартылған  білім  беру 
бағдарламасы бойынша жүргізілуі  қажет жұмыстар жоспарланды. Ең алдымен 
мұғалімдерге  ақпараттық  оқыту  семинарын  өткізу  жоспарланды.  Себебі 
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мұғалімдердің көзқарасын өзгертіп, жаңалыққа  қызықтыра білу басты мақсат 
еді.  Осы мақсатта «Жаңаша оқыту -  білім сапасын арттыруға бағытталған 
негізгі  қадам» тақырыбында  деңгейлік  бойынша  оқыған  мұғалімдерге 
əдістемелік онкүндік ұйымдастырылды. Семинардың мақсаты -  сабақта жаңа 
əдіс-тəсілдерді  тиімді  қолдану  арқылы  өзара  тəжірибе  алмасу,  оқушыларды 
сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

Онкүндік  барысында  "LеssonStudy"  тəсілі  -  білім  сапасын  арттырудың 
тиімді  жолы  тақырыбындағы  коучингті  «Мұғалім  көшбасшысы»  курсы 
бойынша сертификатталған мұғалім тиімді ұйымдастыра білді. Педагогикалық 
қоғамдастық  мүшелері  "LеssonStudy"  туралы  көптеген  мағлұматтар  алып, 
қызығушылық  танытты.  Алдағы  уақытта  "LеssonStudy"  өткізуді  бірауыздан 
мақұлдап, зерттелетін сынып анықталып, тізбектелген сабақтарда фокус тобы 
мен мұғалімдердің зертеуші тобы құрылды.

Сонымен  қатар  онкүндік  аясында  жаңа  əдіс-тəсілдерді  сабақта  тиімді 
қолданатын  мұғалімдерді  анықтау,  оларды  қолдау,  білім  мазмұнын  жаңарту 
жағдайындағы жаңашыл мұғалімдердің іс-тəжірибесін тарату, кəсіби əлеуетін 
көтеру  мақсатында  «Білім  беру  мазмұнын  жаңартудың  идеялары  негізінде 
сабақты  жоспарлау  –  оқушылардың  табысқа  жету  мүмкіндігін  арттыру» 
тақырыбында  ашық  сабақтар  тізімі  жасақталып,  мұғалімдер  өзара  тəжірибе 
алмасуда белсене қатысты.

«Педагогикалық  қоғамдастықтағы  мұғалім  көшбасшылығы» 
бағдарламасының  тыңдаушысы  «Ой  өзгермей,  адам  өзгермейді...  Сын 
тұрғысынан ойлау» тақырыбында коучинг өткізді.  Бұл модуль оқушылардың 
да,  мұғалімдердің  де  сыни  тұрғысынан  ойлауды  дамытуды  саналы  оймен 
қабылдауын көздейтінін түсініп, балалардың  табысты оқуы үшін  пəнге деген 
қызығышылығын оятатыны,  оқушылардың  сенімділігін арттыратыны, сапалы 
білім алуына жетелейтініне көз жеткізді. «Жаңаша оқытуға-жаңаша көзқарас» 
тақырыбында  идеялар  аукционы  өтті.  Аукционда  қоғамдастық  мүшелерінің 
озық тəжірибелері сарапқа салынып, мектепішілік таратылды.

Әр нəрсе  сөз  арқылы емес,  көрсету арқылы есте  қалады.  Сондықтан да 
мектептегі тəжірибеде қандай əдіс-тəсілдерді қолдану қажет екендігіне саралау 
жүргізілді.

Мектеп  көшбасшысы  ретінде  қоғамдастық  мүшелерінен  көмек  ретінде 
фокус-топ құрылып, мектептің дамыту үдерісін іске асыру  үшін жүргізілген 
зерттеулерден соң нақты не істелу керек екені жоспарланды, оларды іске асыру 
жолдары талқыланды.

«Оқыту мен оқуда сыни тұрғысынан ойлау мен жазу дағдыларын дамыту 
арқылы  сыныпта  ынтымақтастық  орта  қалыптастырудың   білім   сапасын 
көтерудегі  тиімділігі» тақырыбы мектеп тəжірибесіне  енгізудігі  басым бағыт 
етіп  алынды.  Жоспарлауда  топ  мүшелерінің  ортақ  пікірлерімен  келісіліп, 
топтық жұмыстың не екенін дəлелдеп,  одан күтілетін нəтижелер анықталды. 
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Жоспарланған жұмыстар шынайы, қолжетімді, уақытқа шектеулі, нақты түрде 
орындалу  қажет екендігі  ескерілді.   Жаңаша бағытта  жұмыс жасау  ұстаздар 
қауымы  арасында  зор  шығармашылық   шабыт  туғызды.  Бұған  дəлел 
мектебімізде  мұғалімдердің  жаңа  қарқындағы  сабақтары  мен  сапалы  білім 
көрсеткіші.

Мұғалімдер  білімдерін  ұдайы  жетілдіріп,  үнемі  ізденіс  үстінде  болуы 
керек. Мұғалімдердің кəсіби деңгейін көтеріп отыру, олардың теориялық білімі 
мен  əдістемелік  білігін  үздіксіз  жетілдіру,  оқытудың  озық  əдіс-тəсілдерімен 
қарулана  отырып,  шығармашылық  жұмыстарына  жол  көрсету,  яғни  мұғалім 
мамандығын жетілдіру нəтижеге бағытталған жұмыстың негізгі міндеті болып 
табылады. Бұл бағытта мұғалімнің кəсіптік деңгейін көтеру мектеп жұмысының 
негізгі саласы болып саналады.

Бəсекеге  қабілетті  экономикасы  қоғамдық  жаңаруға  негізделген  жан  - 
жақты  білім  беру  жүйесі  керек  десек,  оның  алғашқы  ізденістері,  іргетасы 
мектептен басталады. Қазіргі уақытта қоғам мұғалімдерден жан-жақтылық, іс-
əрекетіндегі  жүйелілікті  талап  етіп  отыр.  Мұғалімдердің  осы  талаптар 
тұрғысынан  табылуы  кəсіби  даярлығын,  шеберлігін  шыңдайтын  əдістемелік 
бірлестік жұмысына көп байланысты. Әдістемелік пəн бірлестіктерінде мектеп-
лицейдің дамыту жоспарында  анықталған проблемалар төңірегінде коучингтер 
мен тəлімгерлік жұмыстарын бір ізге қоюға көп көңіл бөлінді. Себебі, коучинг - 
əріптестердің  ынтымақтастық  ортада  проблеманы  бірлесе  шешудің  оңтайлы 
тəсілі.  Осы  мақсатта  коучинг  пен  тəлімгерлік  жұмыстары  жыл  көлемінде 
жүйелі жүргізіліп келеді.

Барлық  жұмыс  түрі  ретімен  орындалу  үшін  төмендегі  бағыттарға 
басымдық берілді.

2. Күнделікті  сабақ  үдерісіндегі  топтық  жұмыс  жүргізуде  жаңалық, 
өзгеріс енгізу.

3. ҚМЖ жəне ОМЖ–ны нақты жоспарлау.
4. Оқушыларды зерттеу мен мұғалімдермен тығыз байланыс орнатуда 

LessonStudy өткізу.
5. Мұғалімдердің  кəсіби  шеберлігін  жетілдіруде  коучингтер 

ұйымдастыру.
6. Жан-жақты  толық  ақпарттармен,  іс-тəжірибемен  ой  бөлісіп, 

жинақтауда желілік қоғамдастық  құру, ұйымдастыру.
Мұғалімдерге  Кембридждік  оқыту  мақсаты  мен  тиімді  тəсілдерін,  жаңа 

тəсілдердің  тиімді  жақтарын,  біздің  қолдануымызға  əкелер  жетістіктері  мен 
мүмкіндіктерінің  мол  екенін,  өзіміздің  оқу  үдерісімізге  қолданатын  тиімді 
жақтарының  бар  екенін  ұғындыруға  жұмыс  жасалды.  Мұғалімдердің  бұл 
үдеріске деген қызығушылығы арта түсті.

Жоспарды  іске  асыру  мақсатында  сертификатталған  мұғалімдерге  тəлім 
алушы  мұғалім  бекітіліп  жəне  коуч  мұғалім   таңдап  алынды.  Оларға  жеті 
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модульді талдап, əр модульді жеке қарастырып, жете түсіну үшін тапсырмалар 
беріліп  отырды.  Олармен  тақырыптарды  уақытылы  талдауда  бірқатар 
кедергілер болды. Дегенмен, бірлескен топтық жұмыс жүйелі жүргізілді. Тəлім 
алушы мұғалімдерге үлгі ретінде тізбектелген жаңа топтық үлгідегі  сабақтар 
берілді.  Тəлім  алушының  сабағына  қатысу  арқылы  проблема  анықтап,  сол 
проблема көлемінде «Диалогтік оқыту - оқытудағы жаңа тəсіл» тақырыбында 
коучинг  өткізілді.  Мұғалімдердің  іс-тəжірибесіне  сүйене  отырып,  диалогтік 
оқытудың  білім берудегі тиімді педагогикалық тəсіл екендігін түсіндіру жəне 
түрлерін тəжірибеде қолданудағы тиімділігі туралы бағыт-бағдар беру мақсат 
етілді.

Міндеттері:
 Білім беруде оқушыға жеке көңіл бөлуді дамытуға ықпал ететін оқыту 

əдісі ретінде əңгімелесуді, мысалы, жауап алу мен шағын топта жұмыс істеу 
əдістерін  қалайша  тиімді  қолдануға  болатыны  туралы  өз  түсінігін 
қалыптастырады;

 Оқу үдерісіне тиімді тəсілдерді енгізеді.
Джеймс  «Оқушы  табысты  білім  алуы  үшін  мұғалімнің  де  оқуын 

жалғастыруы негізгі болып табылады» деп атап көрсеткендей, мұғалімдер білім 
алатын кəсіби мəдениетті жүйелі түрде дамытуға жұмыс жасауда. Оқыту мен 
оқудың  үздік  əдістерін  меңгермей,  сапалы білім  беру  мүмкін  емес.  Өйткені 
оқушы ғана емес, мұғалім де үнемі жетіліп отыру қажет. Табысқа қол жеткізуде 
ойлану қажет. Ал, біздер көп ойланудан гөрі жаттанды біліммен шектелеміз. 
Бұл  бағыттан  өзгеру  үшін мұғалімдерден  үздіксіз  оқуын жалғастыруы талап 
етілуде. Мұғалімдер жүргізілген коучинг, тəлімгерлік барысында үздіксіз оқу 
əрекетінің бір үлгісін іске асыра алатындығына көз жеткізе алды.

«Құзырлы тəлімгер тəлім алушыға ол үшін нақты проблеманы белгілеуге 
көмектеседі  жəне  оның  жеке  тəсіліне,  нақты  мəнмəтінге,  жұмыс  тəсілінің 
ыңғайына  сəйкес  келетін  іс-əрекеттің  оңтайлы  бағытын  таңдауға  септігін 
тигізеді»-деген мақсатта қарым-қатынас жасадық деп ойлаймын.(МАН,39-б.)

«Желілік  қоғамдастық-оқыту  қоғамдастығында  жүріп  жататын  ақпарат 
алмасу үдерісі мұғалімдердің тəжірибесі мен жұмысының мазмұнын арттырып, 
оған тартылған адамдарды өзара тығыз байланыстырып,  олардың сырт көзге 
көрінбейтін, күнделікті жұмысына түр береді» Энн Либерман.

Өз  мектебімізде  шектелмей  мектепті  өзгерту,  дамытуда  желілік 
қоғамдастық  жұмысы  да  өз  нəтижесін  беруде.  Қоғамдастық  аясындағы 
жұмыстар  коучинг, дөңгелек үстел, презентациялық таныстырылым, шеберлік 
сыныбы,  кəсіби  əңгіме,  аймақтық,  аудандық  семинар   түрінде  бірлесіп 
атқарылуда.

Ауданымыздағы   №40,  №41,  №142,  №153,  №228,  №141  мектеп 
мұғалімдерінің  қолдауымен  аймақтық  «ЖАДА»  желілік  қоғамдастығы 
құрылды.  Бірлесіп  қоғамдастықтың   бағдарламасы,  мақсат,  міндеттері 
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анықталды.   Семинар  барысында  тəжірибе  алмасу,  ой-пікірлерді  түйіндеу, 
зерделеу жұмыстары жасалды. Семинар жұмысына əкімшілік, мектеп ұжымы, 
деңгейлік  бағдарлама  бойынша  сертификатталған  мұғалімдер,  коуч-тəлім 
алушылар, ынталы топ мүшелері тартылды.

Осы уақытқа дейін атақарылған жұмыстар барысында теориялық білімді 
тəжірибеде  пайдалана  отырып,  болашақта  мектептің  дамуы  үшін  тиімді 
тəсілдерді  қолдану  жолдарын  қарастырып,  оған  мектептің  барлық  мүдделі 
топтарын тарту бағытында жұмыс жасауға болатыны көз жеткізілді.

Ұстаздың жан-жақтылығы, үнемі ізденіс пен шығармашылық жолындағы 
талабының  болуы  шəкірт  жүрегіне  бірден-бір  жол  салады.  Ондай  ұстаздан 
шығармашыл,  құзіретті  жəне  жаңа  үлгідегі   мұғалім  күтіледі.  Ал  жаңаша 
мұғалім тəжірибенің өзгеруіне,  яғни білімнің өзгерісіне  талпыныстағы ұстаз. 
Осы  үлгідегі  өзгеріске  бағытталған  ұстаз  келбеті  өзімнен  де  табылу  керек 
екенін түсіндім.

Баяндамамды Майя Аджелоудың  «Барлық ұлы жетістіктер уақытты талап 
етеді» деген сөзімен қорытындылағым  келеді.
    

03.02.2021 жыл    № H00022

Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі

ПЕРНЕХАНОВ  АХМЕТ ТОЙШИЕВИЧ
Шымкент қаласы № 56 С.Көбеев атындағы ЖОМ 

"Дене шынықтыру "пәні мұғалімі 

Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулыққа байланысты.
                                                                   А.Шопенгауер

Бүкіл əлемдегі дəрігерлер мен педагогтар əлдеқашан ортақ пікірге келген 
еді: ұлт денсаулығын сақтап қалу үшін барлық күш жігерді біріктіру жəне 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 мəселелерді  шешу 
балалар  денсаулығын  сақтау,  оның  ішінде  дене  тəрбиесі,  психологиялық 
тұрақтылықты  арттыру,  орынды  тамақтану  жəне  көптеген  басқа  мəселелер 
бойынша  маңызды  жұмыстарды  қажет  етеді.  Мектеп  мұғалімінің  алдында 
оқушыларға  білім  берумен  қатар  олардың  дені  сау,  дене  бітімінің  дұрыс 
жетілуін қадағалау міндеті тұр. 
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Бүгінгі  алдымызда  отырған  оқушы  -ертеңгі  еліміздің  экономикалық 
қуатын, мəдени жəне рухани байлығын жақсартуға ықпал ететін жеке тұлға.

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

Дене  тəрбиесі-өсіп  келе  жатқан  жас  ұрпаққа  білім  мен  тəрбие  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  тəрбиесін  ұйымдастыру  түрлері  оқушының  өз  бетінше 
ұйымдастырылған жұмыстарымен толықтырылған жағдайда нəтижелі болады.

Оқушының  күнделікті  қозғалыс  тəртібін  толықтыруға  арналған  жұмыс 
түрлері дене тəрбиесі жүйесінің элементтері есебінде болды:

1. Таңертеңгі  гимнастикалық  жаттығулар.  Күнде  таңертеңгілік  9-10 
жаттығудан тұратын кешен. Бұл оқушылардың орталық нерв жүйесін қалыпқа 
келтіріп, оқушы ағзасын сергітеді.

2. Мектепке  дейінгі  жəне  үйге  қайтар  жолдағы  серуен.  Таза  ауада 
жаяу жүрудің өзі шынығу, сауықтыру əсерін тигізеді.

3. Оқу сабақтарына дейінгі жаттығу. Сабақтағы нəтижелі іс-əрекет пен 
оқу күнін белсенді бастауға мүмкіндік туғызады.

4. Дене тəрбиесі сабақтары. Бұл сабақтар мазмұны мемлекеттік талап 
пен  оқу  бағдарламасына  сəйкес  белгіленіп,  оқушылардың  күші  мен 
жылдамдығын,  ептілігі  мен  шыдамдылығын,  ерік-жігерін,  батылдық  пен 
табандылықты  жəне  тез  шешім  қабылдау  секілді  тəрбиелік  қасиеттерді 
дамытады.

5. Сабақ  үстінде  сергіту  минуттары.  Ой  еңбегі  барысында  ағзаның 
тынығуына əсерін тигізеді.

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

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

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

Бұл шаралар барлық оқушының спорт пен дене тəрбиесі жаттығуларына 
қызығушылығын туғызып, салауатты өмір салтының негізін қалайды.
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- Өз бетінше дене жаттығуларымен айналысу. Бұл жұмыс түрі қозғалыс 
тəртібінің  маңызды  бөлігі.  Кей  жағдайда  ең  тиімді  əдіс  болып  есептелінеді, 
себебі  оқушының  жеке  тұлғалық  қызығушылықтары  мен  қабілетіне, 
сұранысына сəйкес ұйымдастырылған жұмыс өз нəтижесін береді.

Денсаулық-байлық қана емес, ол адам бақытының бастауы, тіршілік көзі. 
Ұлы ақын Абай данамызда «Денсаулық- терең бақыт»деген.

Ғылым  мен  техниканың  күн  санап  қарыштап  дамуы,  экологиялық 
зардаптардың  белең  алуы,  ой  еңбегі  мен  дене  еңбегінің  ара  қатынасының 
алшақтауы, əр-түрлі зиянды əдеттердің (шылым шегу, алкоголь ішімдігі, есірткі 
пайдалану т.б) пайда болуы секілді құбылыстарға қарсы, салауатты өмір салтын 
қалыптастыратын тегеурінді күш иесі-спорт. Спортпен шұғылданған баланың 
денсаулығы мықты, өзі  əлді,  төзімді,  икемді,  əрі  нəтижелі  болады. Еліміздің 
келешегін жалғастыратын жігерлі, білімді азамат болып шығады.

Салауатты өмір салтының насихатталуы, ауыл мектебіндегі спорттың өсуі, 
одан  əрі  өркендеуі,  əлемдік  деңгейге  жетуі,  кейінгі  жастар  үшін  үлгі-өнеге 
болатыны үлкен дəлел.

Президентіміз  Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан-2050»  стратегиялық 
бағдарламасында «Салауатты əрі гүлденген экономика құрмайынша, біз қуатты 
мемлекет пен қарулы күштер құра алмаймыз, демографиялық, экономикалық 
жəне  əлеуметтік  міндеттерді  шеше алмаймыз,  əрбір  адамның жеке  басының 
қадір-қасиеті  мен  əл-ауқатын  арттыра  алмаймыз»,  -деген  болатын. 
Елбасымыздың осы тұжырымы арқылы, мұғалімдер ұжымы өз алдымыздағы 
қоғамдық міндеттің жауаптылығын сезінуіміз қажет.
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03.02.2021 жыл    № H00024

     Оқушылардың адамгершілік –рухани қасиеттерінің  
дамуына өзін-өзі тану пәнінің ықпалы

  ҚОНАРБАЕВА РАБИҒА МОЛДАБАЙҚЫЗЫ 
Шымкент қаласы № 56 С.Көбеев атындағы ЖОМ 

"Өзін- өзі тану "пәні мұғалімі 
     

«Бізге қажетті- жаны да, қаны да қазақы, халықтың тілі мен дінін, тарихы 
менсалт – дəстүрін бойына сіңірген, туған жерін түлетуді, егемен елінің еңсесін 
көтеруді азаматтық парызым деп ұғатын ұрпақ тəрбиелеу» Н.Ә.Назарбаев

ХХІ  ғасырда  көтеріліп  отырған  «Өзін-  өзі  тану»  рухани-  адамгершілік 
білімінің  түп  тамыры  тереңде  жатыр.Ол-  халқымыздың  ұлттық 
құндылықтарын, рухани мұраларынан, ділінен, тағылымдық ой- толғауларынан 
бастау алады. «Өзін- өзі таныған, өмірдің мəнін түсінген адам ешқашанда сол 
қалпында  қала  аламайды»-  дейді  Томас  Манн.Ендеше  өзін-  өзі,  өз 
мүмкіндіктерін, өзінің өмірдегі орнын түсінген адам, өзін- өзі қадағалап, сынап, 
өзін- өзі тəрбиелеуге, өмірден өз орнын, өз бақытын табуға ұмтылады. Өзін- өзі 
тану-  адамның шындықты  өзінше  түсіну  жағынан  қарастыратын  ілім,  ол  өз 
бойындағы  бірегейлікке  сəйкес  келетін  өзінің  жеке  құндылықтары  жүйесін 
жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесімен ықпалдастыруға бағытталған. «Өзін 
-өзі тану» рухани-адамгершілік білімі-ұлттық құндылықтарды іске асыру мен 
тартудың маңызды механизмі, өмірдің мəні мен өнегесі, тарихпен, ана тілімен, 
философиямен,  əдебиетпен,  дəстүрмен,  психологиямен  ұштасқан  ұлттық-
рухани білім мазмұны мен түрі.

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады,ал 
үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан 
баланың  бойына  жастайынан  ізгілік,  мейірімділік,  қайырымдылық,  яғни 
адамгершілік  құнды  қасиеттерді  сіңіріп,  өз-  өзіне  сенімділікті  тəрбиелеуде, 
өзіндік  таңдау  жасауына  ықпал  етуде  отбасы  мен  педагогтер  шешуші  рол 
атқарады.

Рухани-  адамгершілік  тəрбие  –екі  жақты  үрдіс.  Бір  жағынан  өл 
үлкендердің,  ата-  аналардың,  педагогтердің  балаларға  белсенді  ықпалын, 
екінші  жағынан-  тəрбиеленушілердің  белсенділігін  қамтитын  қылықтарынан, 
сезімдері  мен  қарым  –  қатынастарынан  көрінеді..Қай  заманда  болмасын 
адамзат алдында тұратын ұлы мұрат- міндеттерінің ең бастысы - өзінің ісін, 
өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тəрбиелеу.

Адамға  қойылатын  басты  талап-асыл  да  ізгі  адамгершілік  қасиеттерді 
бойына сіңірген,ұлағатты азамат болып шығу.
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Өйткені адам-өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен,адалдығымен 
жəне əділеттілігімен ардақты.Адамгершілік-адамның рухани арқауы.

Адам баласының қоғамда  бағалануы,дəріптелуі,ардақталуы-тікелей  оның 
адамгершілік  қасиеттеріне  байланысты.  Халқымыз  қайырымды  жанды 
адамгершіл деп дəріптеген. Өйткені адамгершіл болу қайырымдылықты керек 
етеді.  Адамгершіліктің  негізі  мінез-құлық  нормалары  мен  ережелерінен 
тұрады.Баланың  өмірге  белсенді  көзқарасының  бағыты  үлкендер  арқылы 
арқылы  тəрбиеленеді.Тəрбиелеу,білім  беру  жұмысының  мазмұны  мен  оқыту 
формаларына  қарай  нақтыланады.Сонымен  қатар  педагогтың  балалармен 
мазмұнды  қарым-қатынасында,жан-жақты  іс  əрекетінде,қоғамдық  өмірдің 
құбылыстарымен  танысу  кезінде,балаларға  арналған  шығармашылықпен 
танысу негізінде іске асады.

Оқушы  ойында  ұнамды  əдеттер,өзара  қарым-қатынастар,адамгершілік 
сезімдер  қалыптасады,  еңбеккте-еңбексүйгіштік,үлкендер  еңбегін  құрметтеу, 
ұйымшылдық,жауапкершілік сезімі.

Адамзаттық  құндылықтар  бала  бойына  іс-əрекет  барысында,əр  түрлі 
ойындар,хикаялар,ертегілер  қойылымдар  арқылы  беріледі.Адамгершілік 
адамның рухани байлығы,болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін руханият 
дəуіріне  жаңа  қадам  болып  табылады.Адамгершілік  тақырыбы-мəңгілік.Ол 
ешқашан ескірмек емес.Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру-
ата-анамен  ұстаздардың  басты  міндеті.  Адамгершілік  əр  адамға  тəн  асыл 
қасиеттер.Адамгершіліктің  қайнар  бұлағы-халқында,  отбасында,  олардың 
өнерлерінде,  əдет-ғұрыпында.Әр  адам  адамгершілікті  күнделікті  тұрмыс  –
тіршілігінен,өзін  қоршаған  табиғаттан  бойына  сіңіреді.Халық  педагогикасы-
нəрістенің  сезімін  ананың əуенімен  оятатын  бесік  жырлары,даналыққа  толы 
мақал-мəтелдер,жұмбақ-жаңылытпаштар,  қиял-ғажайып  ертегілері,ойындары, 
тəрбиелеп  өсіру  негіздері  адамгершілік  ниеттергі  баулиды.  Олай 
болса,адамгершілік тəрбие беру кілті-халық педагогикасында деуге болады.

Ал,адамгершілік  тəрбиелеудің  бірден-бір  жолы  осы  іске  көзін 
жеткізу,сенімін  арттыру.Осы  қасиеттерді  балаға  жасынан  бойына  сіңіре 
білсек  ,адамгершілік  қасиеттердіңберік  ірге  тасын  қалағанымыз.Адам 
баласының  мінез-құлқына  тəрбие  мен  тəлəм  арқылы  тек  біліммен  ақылды 
ұштастыра білгенде ғана сіңетін, құдіретті,қасиеттімол адамшылық атаулының 
көрініс  болып табылады.Қəзіргі  кезде  өсіп  келе  жатқан  ұрпақта  тəрбиелеуде 
қойылған мақсаттардың бірі  қоғамға пайдалы,үлкенге  құрмет көрсетіп,кішіге 
қамқор бола білетін ,жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру.

Осы  мақсатты  жүзеге  асыруда  «Бөбек»  қорының  президенті  Сара 
Алпысқызыңың  «Өзін-өзі  тану»рухани,адамгершілік  білім  жобасы  мектепте 
пəн  ретінде  жүргізіледі.  Өзін-өзі  тану  пəні  баланы  жастайынан 
отаншылдыққа,əдептілікке,  достыққа,  тазалыққа,  ұқыптылыққа,мейірімділікке 
табиғатты сүйуге отбасын сыйлауға, ұйымшылдыққа үйретеді.
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Адамгершілік – адамның рухани арқауы.Ал моралъдық жағынан кіршіксіз 
таза  бол  дегеніміз-адамгершіліктің  асқар  шыңы.Адам  баласы  қоғамда  өзінің 
жақсы  адамгершілік  қасиеттерімен  ардақталады.  Адамгершілік  негізі-
имандалық  пен  ізеттілікте.  Ол  əрбір  отбасынан  басталады.Осыны  жадында 
тұтқан  қазақ  халқы  жастарды  кішіпейілдікке,  ізеттілікке,  инабаттылыққа 
тəрбиелеуді  бірінші  міндет  деп  санаған.  Сабақтың  негізгі  мазмұнында 
балалардың  танымдық  қызығушылықтарын  қалыптастыру  мен 
қанағаттандыруға,əлеуметтік  дағдылырын  қалыптастыруға  арналған  алуан 
түрлі  ойындар  мен  жаттығулар  қолданылады.Оның  маңызы  баланың  ар-
ожданын,оны  бағалауын,жалпы  адамгершілік  қасиеттерге  қатынасын 
дамытудан  тұрады.  «Отан  отбасынан  басталады»  демекші  ата-  аналар  мен 
ұстаздар қауымы үшін жас ұрпақ тəрбиелеп, оны қоғам мүддесіне жарату кезек 
күттірмейтін мəселе.

Халық  «Ұяда  не  көрсе,  ұшқанда  соны  ілер»  дейді.  Жас  шыбық  иілгіш 
болса,жас адам да сондай жақсыға да, жаманға да бейім болатыны баршамызға 
аян.Ата- ананың үйдегі іс- əрекеті балалардың көз алдында өтеді. Сондықтан 
жақсы, жаман əдетіміздің бала тəрбиесіне ықпалы зор.Бүгінгі бəсекеге қабілетті 
талап еткен қоғамда жас ұрпақты сол қоғам мүддесіне сай,оның мұң- мұқтажын 
өтерлік,елін,  жерін,халқын  көзінің  қарашығындай  қорғайтын  ұлтжанды, 
отаншыл азамат етіп тəрбиелеу көзделінді.

Бүгінгі ұрпақ –еліміздің болашағы.Жеке тұлғаның өзін қоршаған ортадан 
тəрбиені  бойына  сіңіріп  өсуін  өсімдіктің  күн  сəулесі  арқылы өскені  сияқты 
қарастыруымызға болады.Күн сəулесі өсімдік өсімдік тіршілігіне қандай қажет 
болса, тəрбие тұлғаның дұрыс өсіп жетілуіне соншалықты қажет. Ұрпағымызға 
дұрыс тəрбие бере алсақ, оның жан дүниесі де дұрыс қалыптасып жетіледі, яғни 
бойына  жақсы  қасиеттерді  сіңіріп  өседі.  Бұл  қасиеттердің  бəрі  адамның 
бойында бала кезінен бастап тұрақты қалыптаспақ.

Баланың өмір сүруге құштарлығының оянуы жақсы мен жаманды ажырата 
білуі өзін қоршаған ортасына, мұғаліміне, ата- анасына, құрбы- құрдастарына, 
олардың  іс-  əрекеттеріне  жəне  басқа  да  қасиеттеріне  байланысты.  Әр  бала 
өзінің руханилығымен,өзінің тазалығымен,жəне өмірді таза күйінде қабылдай 
алуымен  талантты  Өзін-өзі  тану  сабақтарында  баланың  адамгершілік 
сезімдері,эмоциялары,өзара  қарым-қатынастары  туралы  түсініктері  кеңейеді. 
Балалар  үлкендермен  жəне  құрбыларымен  жағымды  қарым-қатынас  жасау 
мəдениетіне қол жеткізеді, адамгершілік құндылықтармен адами қасиеттердің 
мəнін  түсінеді,оның  Отанға,отбасына,жақын  адамдарына,қоршаған  табиғатқа 
жалпы өмірге деген сүйіспеншіліктері артады.

Жеке  тұлғаны  қалыптастыруда  олардың  жан  дүниесіне  сезіммен 
қарап,əрбір  іс-əрекетіне  мақсат  қоюға,жоспарлауға,оны  орындауға,өзін-өзі 
талап қоя білуге тəрбиелеу-адамгершілік тəрбиенің басты мақсаты.
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03.02.2021 жыл  № H00025

Эссе  «Мен бастауыш сынып мұғалімі»

ТУСУМБЕКОВА  ИНДИРА МЕЙРАМОВНА
Павлодар облысы  Екібастұз ауданы Әлкей Марғұлан атындағы 

жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Мен – бақыттымын! Неге дейсіз бе? Неге деген сол сұрақты қойыңызшы 
маған.  Өйткені,  мен   неге   бақытты  екенімді  айтуға   асығыспын! 
Оның  себебі,  мен  бастауыш  сыныптың  мұғаліммін.  Мұғалім  мамандығына 
жастайымнан  бейімделгенмін  деуге  болады.    Бұл  дəйек  менің  мамандық 
таңдаудағы   алғашқы  жетістігімнің  бірі  болды  жəне  тек  қана  осы  жерде, 
балаларға тəрбие, білім беру арқылы қоғамға қандай да бір пайда əкеле аламын 
деген сенім берді. Мен өмірімді жұмыстан бөлек елестете аламын ба? Жоқ, мен 
үшін  ұстаздық  –  бұл  мамандық  емес,  өмір  салты.  Ұстаздық  –  бұл  менің 
жаратылысым. Сондықтан, «Ұстаздық – бұл адамға берілетін сый, ұстаздық – 
бұл талант,  ұстаздық – бұл бейімділік,  ұстаздық – бұл өмірлік іс» дер едім. 
Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек жолымды бүгінгі 
күнге  дейін   еңбек етудемін.  Педагогикалық ұстанымым – үнемі  жаңалыққа 
ұмтылып,  алдыңғы  қатардан  көріну  жəне  əр  оқушының  бойынан  жақсылық 
тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. 

Жақсы  ұстаз—  бұл  қай  кезде  де  ең  алдымен  кəсіби  деңгейі  жоғары, 
интеллектуалдық,  шығармашылық  қабілеті   мол  тұлға.  Ол  оқытудың  жаңа 
технологияларын  өмірге  ендіруге  дайын,  оқу-тəрбие  ісіне  шынайы 
жанашырлық танытатын қоғамның ең озық бөлігі болуы тиіс. 

Күнделікті əр оқушыға математиканың заңдылықтарын ұғындыра отыра, 
олардың  пəнге  деген  қызығушылықтарын  арттыруға  тырысамын.  Бүгінгі 
заманауи сабақты жаңа  əдіс-тəсілдер  мен технологияларсыз  елестету  мүмкін 
емес  ,  сондықтан  өз  іс-тəжірибеме  əр  оқушының өз  бетінше  жұмыс  жасау 
қабілетін, оны дамыту , жетілдіру жолдарын ескеремін. Әрине, əр бала көбейту 
кестесін білуі , есептерді шешуі маңызды болса да, ең маңыздысы болашақта ол 
алған білімін өмірде қолдана алуы деп білемін. 

Әр  сабағымды  шығармашылықпен  жоспарлап,   оқушыға  дайын  білімді 
бермей,  бағыт  бере  отыра  қиындықты  жеңуге,  ізденіс  дағдыларын 
қалыптастыруға   байланысты  тапсырмалар  əзірлеймін.  Әрбір  сабақтың 
қызықты, тартымды  өтуін, əрбір  оқушы сыныптан шыға бере өзінің  бүгінгі 
нəтижесі мен мүмкіндіктерін мақтан ететіндей сезімде болуын қадағалаймын. 
Қателеспейтін  тұяқ  жоқ  демекші,  қателесе  отыра  мақсатқа  ұмтылуға 
жетелеймін.  
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Оқушы үшін білім алатын орта қалыптастыру, оқушының ішкі уəжін ояту, 
оған  өзінің  біліміне  өзі  жауапты  екенін  көрсету,  өзін-өзі  бағалау,  сыни 
тұрғыдан  ойлауға  үйрету,  алған  білімнің  күнделікті  өмірде  қажетілігін 
түсіндіру менің алдыма қойған мақсатым десем артық емес. 

Бүлдіршіндердің сабаққа деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін, 
тіл  үйренуге  деген  ынтасын  арттыру  үшін  жаңа  технологияларды  қолдана 
отырып,  инновациялық  əдістермен  жұмыс  жүргізгенді  жақсы көремін.  Қазір 
жаңа  технологиялардың  түрі  көп.  Әсіресе,  бастауыш  сынып  оқушыларын 
қызықтыра оқыту көп нəрсені талап етеді. Әрбір бала-бір-бір əлем. Сондықтан, 
сабақ үрдісінде түрлі əдіс – тəсілдерді жəне сонымен қатар түрлі формаларды 
қолдануға  тырысамын.  Әсіресе  ойын  технологиясын  көп  қолданамын,  бұл 
технологияны  қолданғанда  бүлдіршіндердің  көздері  жанып  тапсырманы 
орындауға  асығып  отырады.Осы  технологияларды  сабақтарымда  үнемі 
қолданып  отырамын  соның  арқасында  көздеген  нəтижеме  қол  жеткізіп 
отырмын.Бүлдіршіндердің бір орында ұзақ уақыт отырып қалмауын, жалығып 
кетпеуін ескеріп сабақтарды ойын түрінде қимылды-əуенді ойын-жаттығулар, 
қимылды-қозғалыс  барысындағы  тапсырмалар,  шағын  топтар  жұмысы, 
логикалық  ойлау  қабілеттеріне  арналған  тапсырмаларды  жұмбақ  суреттер, 
ситуациялық  тапсырмалар,  дидактикалық  ойындар,  ертегі  негізіндегі 
тапсырмаларды қолданамын. Ойында əрбір баланың шығармашылық қабілеті, 
ерік-жігері, көңіл-күйі ерекше байқалады. «Ойлы бала-ойыннан белгілі» деген 
халық  даналығы.  Сондықтан,баланың  ойынға  деген  қызығушылығын  сабақ 
процесімен əр сабағымды ұйымдастырамын. 

Өз тəжірибемде осының біреуін қолдану үшін күнделікті  сабаққа кірген 
кезде  бүлдіршіндердің  жүздеріне  мұқият  қарап,  олардың  көңіл  -  күйлерін 
түсінуге  тырысамын.  Кейбір  бүлдіршіндер  көңілдері  көтеріңкі,  жайдарлы 
болса, кейбіреулерінің сабаққа ешқандай құштарлығы болмайды. Сондай сəтте 
мен əр  сабағымды шаттық шеңбері,  жүрек жылуы, жылулық шеңбері, жақсы 
лебіз,  психологиялық  сəт  немесе  жақсы  көңіл  көтеретін  əнмен,  өлеңмен 
бастаймын.  Бұл  əдіс  бір  жағынан  бүлдіршіндердің  көңілін  көтереді,  екінші 
жағынан сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын арттырады.

Мен бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан балаларды дұрыс сөйлеуге, 
ойын еркін жеткізе білуге үйретіп қана қоймай, оларды қазақ халқының салт- 
дəстүрін,  мəдениетін сыйлауға,  мемлекеттік тілді  қадір тұтып,  сыйластықпен 
қарауға үйретемін. 

Мұғалімге қойылатын жауапкершілік зор.Сонымен қатар бүлдіршіндердің 
соған  сай  үйренсем  –  білсем  деген  талаптары  күннен  –  күнге  өсіп  келеді. 
Мерекелік  ертеңгіліктерде  үйірме  жұмысында  қазақ  тілінде  тақырыпқа  сай 
тақпақ,  жұмбақ,  мақал-мəтелдерді  жатқа  айтқызып,  ойлау,  есте  сақтау 
қабілеттерін дамытуға тырысамын. Ұлттық мерекелерде қазақ халқының салт 
дəстүрлерінен үзінді, қойылымдар көрсетіледі.
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Бүгінгі  білім  мен  білік  бəсекелес  заманда  ұландарымыздың  биіктен 
көрінуіне  күнделікті  ісіміздегі  жаңашылдығымыз арқылы,  жан-жақты берген 
тəрбиеміз  арқылы  қол  жеткіземіз  деп  ойлаймын.  Мектеп  табалдырығын 
тарыдай  болып басқан  жəне  таудай  болып  шыққан  бүлдіршіндерді  сауатты, 
саналы азамат болып өсіру біздің қолымызда. Олай болса еліміздің болашағын 
ойлайтын  саналы  азаматтарымыз,  қасиетті  тілімізді  биік  –  биік  шыңдарға 
шығарып, əлемдік тілдер қатарынан қоссын дегім келеді.

Ұстаз болу – жүректің батырлығы
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Ұстаз  болу  –  адамның  асылдығы,-деген  Ғафу  Кайырбековтың  өлең 

жолдарын  оқығанда,  мен  өзімді  бақытты  сезінемін.  Ұстаз  болғаныма 
мақтанамын.  Өйткені  ұстаз  –  мақтан  тұтар  мамандық.  Киелі  əрі  өте  көне 
мамандық.  Адам  Ата  Хауа  Анадан  бері  жұмыр басты  пендені  ойландырып, 
толғандырып  келе  жатқан,  қоғам  өзгерсе  де  қажеттігін  жоймайтын  үлкен 
мəселе – шыр етіп дүниеге келген нəрестені өмір сүруге дайындау. 

Бұл – қиынның қиыны. Себебі  əр адам – қайталанбас тұлға.  Оның жан 
дүниесі - өзінше бір əлем. Ал ұстаз сол əлемді шар-тарапқа жетелеуші. Ұстаз - 
бала  болмысына  өзгеріс  енгізуші,  бағыт-бағдар  беруші,  ата-ананың  сенімді 
көмекшісі.

Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, 
шеберлікті, ерекше шəкіртжандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық 
та  –  ұстаздық мамандық.  Олай  дейтінім,  мұғалім еңбегі  біріншіден,  адамзат 
қоғамы тарихында жинақталған ғылым негіздерінен білім беруге  тиіс  болса, 
екіншіден,  үнемі  шəкірттерімен  қарым-қатынаста  болып,  білсем,  үйренсем 
деген бала арманы мен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған 
маман.

Осындай  қызығы  да,  қиындығы  мол  мамандықты  мен  де  таңдадым. 
Ұстаз  болу  –  бала  кезімнен  арманым  еді.  «Ұстазы  жақсының  ұстамы 
жақсы»демекші, шəкірт бойындағы ұстамдылық пен тəрбиелілік көбіне ұстазға 
келіп тіреледі. Ескендір Зұлқарнайын: «Даңқ пен абыройға кенелуімде мен бір 
адамға қарыздармын, ол – ұстазым Аристотель»,- десе, Абылайхан Төле биді, 
Шəкəрім  ұлы  ақын  Абайды  ұстазым  деп,  шексіз  құрметтеп  кеткен  екен. 
Бұрынғы  қазақ  даласындағы  ағартушылық  қызмет  балаға  жазу-сызу,  оқуды 
үйретуге ғана саятын болса, бүгінгі таңдағы білім беру саясы мүлде басқаша. 
Бүгінгі  ұстаз  шəкіртіне  ғылым негіздерінен  мəлімет беріп  қана  қоймай,  оны 
дүниежүзілік білім, ақпарат, зкономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бəсеке 
жағдайында  өмір  сүруге  тəрбиелеуі  керек.  Ол нағыз  ұстаздың ғана  қолынан 
келеді. 
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Ал  жаңашыл  ұстаз  қандай  болуы  керек?  Әрине,  ол  өз  кəсібінің 
майталманы, осы мақсатқа рухани күш-жігерін, парасат-қуатын салу керектігі 
айтпаса да түсінікті. Бұл - əркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты 
қажет ететін, бай қиялды адамға тəн қасиет.

Сондай-ақ ұстаз күнбе күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны əр түрлі 
кездейсоқ  жайттардың  туындап  отыратынын  алдын  ала  сезіп,  болжап  жəне 
оның  оң  шешімін  табуға  дайын  болуға  тиіс.  Өмірдің  көшінен  қалмау,  яғни 
білімі  мен  біліктілігін  əрдайым  жетелдіріп,  жаңа  инновациялық 
технологияларды меңгеріп отыруы керек.  Сондықтан да ұстазды əр баланың 
жан-дүниесін  танып-білуші  əрі  оны  жеке  тұлға  етіп  қалыптастырушы,  ел 
болашағының мүсіншісі деуге болады.

«Ұстаз» сөзінің 2 түрлі  сипаты бар.  Бірі  –  белгілі  пəннен сабақ беретін 
оқытушы  да,  екіншісі  –  жоғары  беделді  адамдарға  ықпал  етуші  дана  адам. 
Мектептегі  ұстаз  –  баланың  екінші  ата-анасы,  болашаққа  айқын  жол  сілтер 
ақылшысы. Оның мейірімге толы жүрегі  шəкірт бойындағы талай ағаттықты 
кешіре біледі. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты талай тентекті 
жуасытып,  небір  еркені  сабасына  түсіреді,  тəртіпке  баулып,  есейтіп, 
ержеткізеді. Сондықтан əрбір шəкірт өзіне үлгі-өнеге болған сүйікті мұғалімін 
ұстазым деп атайды. 

Осы тұста Абайдың: 
Ақырын жүріп, анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден  балаға,-  деген  өлең  жолдары  еріксіз  ойға  оралады.  Егер  əр 

шəкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шəкірт озып жатса, төккен 
тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе ?! 

Ұстаз  атана  білу,  оны  қадір  тұту,  қастерлеу,  арындай  таза  ұстау  -  əр 
мұғалімнің борышы. Ол - өз кəсібін, өз пəнін, барлық шəкіртін, мектебін шексіз 
сүйетін адам. Осы іске деген қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны небір 
қиын əрекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге себін тигізеді. Нəтижесінде бір 
емес, бірнеше жас жүрекке мəңгі ұстаз болып қалады. 

Ұстаздың осыншама қадір-қасиет,  құрметке  бөленуі  өзін  қоршаған  орта 
мен əрбір шəкіртіне асқан сезімталдықпен, жауапкершілікпен қарым-қатынас 
жасауында.Өйткені  оның  қарапайым  да  сыпайы  киім  киісі,  мəдениетті  сөзі, 
əдепті  жүріс-тұрысы,  жинақы  іс-əрекеті,  білімі  шəкіртке  де,  ата-анаға  да, 
жұртшылыққа да өнеге.

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:
Жай мұғалім хабарлайды,  Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді,  Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді. 
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Білім  беру  жүйесі  мамандардан  кəсіби  икемділік  пен  ұтқырлықты,  сан 
қырлы  шығармашылық  қызмет  пен  өзін-өзі  басқару,  өзін-өзі  ұйымдастыру 
жағдайындағы  біліктілікті  қажет  етеді.  Өйткені  қазіргі  жас  буын -  еліміздің 
келер күнгі келбеті.  Бұл жөнінде Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: 
«Ғасырлар мақсаты – саяси-экономикалық жəне рухани дағдарыстарды жеңіп 
шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-
жақты жеке тұлғаны тəрбиелеп қалыптастыру»,- деген тұжырым жасады. 

Ол  үшін  бүгінгі  оқу  үрдісіне  сай  педагогикалық  шеберлік  қажет. 
«Педогогтік  шеберлік  –  дарынды  талант  емес,  үйрену,  ізденудің  нəтижесі. 
Мұғалім шеберлігі жайлы жазылған дайын қағида жоқ, болуы да мүмкін емес. 
Барлығы да өзімізге байланысты»,- дейді осы мектептегі Айгүл апай. 

Біздер,  мұғалімдер,  күнделікті  өмірдің жай ғана адамы емес,  болашақты 
құрушыларды,  адамзаттың  сəулетті  болашағын  жасаушыларды  тəрбиелеп 
отырғанымызды  ойласақ,  мұғалім  мұратының  қандай  болатыны  өзінен-өзі 
айқын. 

Осыған байланысты ұстазға  тəн мынадай сипаттарды даралап көрсетуге 
болады:

–Дүниетанымдық көзқарасы, сенімі
–Қызметке бейімділігі
–Кəсіптік білімі мен біліктілігі 
–Қамқорлық көзқарас, сүйіспеншілік сезім
–Ұйымдастырушылық қабілет
–Заманға сай жаңашылдық 
Бақыттың үлкені - өзіңді-өзің тану. Ұстаз өзін-өзі қай уақытта таниды? Ол 

алдындағы шəкіртінің қияға қанат қағып, елінің азаматы болған сəтінен таниды. 
Ендеше,  бүгінгі  білім  мен  білік  бəсекелес  заманда  ұландарымыздың биіктен 
көрінуіне  күнделікті  ісіміздегі  жаңашылдығымыз арқылы,  жан-жақты берген 
тəрбиеміз арқылы қол жеткіземіз. 

Өз тəжірибемді ой елегінен өткізе отырып: «Мұғаліммін, жұмыскер жай 
адаммын , жас өренге мейірі бай адаммын, білімменен ұрпағымды сусындатқан, 
Ұстаз деген атаққа сай адаммын» - дер едім. 

Менің  оқушыларым  менен  алған  шамшырақтарын  ары  қарай  жаға 
алатынын,өмірде  пайдалана  алатынын,  жақындары  мен  қажет  ететіндерге 
ұсына алатындықтарын білемін. Мүмкін олар  ғалым болмайтын шығар, бірақ 
олар нағыз адам болып шығады. Мен оларға сенемін!
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03.02.2021 жыл  № H00026

Сәндік-қолданбалы өнер

МОМИНОВА АЙМАН ОСПАНОВНА 
    Шымкент қаласы Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған 

"Өнер" мектеп-интернатының сәндік қолданбалы композиция пәні мұғалімі

Адамның  өмірдегі  эстетикалық  талғамын  қалыптастыруда  өнердің 
алғашқы түрі  сəндік- қолданбалы өнер  айрықша роль  атқарады.Өнердің  бұл 
түрі  халық тұрмысымен тығыз  байланысты.Ұлттық көркем өнердің  дамуына 
көз  жіберіп  қарасақ,  өмірді  шынайы бейнелеуде  əр  халықтың  өзіне  тəн  көз 
қарасы, өз тəсілі бар. Сəндік – қолданбалы өнерді білу адамның жалпы өнер 
жайлы,оның сипаты мен өзіндік көркем тілі туралы мағлұматын толықтырады.

Қиындығы мен қызығы қатар жүретін ұстаздықты қаладым.  Технология 
пəнінен сабақ беремін. «Адамға ең бірінші керегі білім емес, тəрбие. Тəрбиесіз 
берілген білім-адамзаттың қас жауы, ол келешекте бала өміріне опат əкеледі»- 
деп  Әл-Фараби  бабамыз  айтқандай,  оқушыларға  рухани  тəрбие  беруде, 
адамның  өмірі  жан-жақты,  үйлесімді  дамуында  технология,  бейнелеу  өнері 
пəндерінің алатын орны ерекше.  Мен осы ұстанымдарды пайдалана отырып, 
оқушылардың  кең  көлемде  мəдениетін,  рухани  байлығын  дамыта  отырып, 
халқымыздың өнерін бағалай білуге тəрбиелеймін.

Қараша  айында  «Технология  сабақтарында  қазақтың  ұлттық  қол  өнерін 
пайдалану  ерекшеліктері»  тақырыбында  технология  пəні  мұғалімдерінің 
біліктілікті арттыру курсы өтті. Бұл курстың бағыты сəндік қолданбалы өнерді 
үйрету.Технология, бейнелеу өнері сабақтарында қазақтың ұлттық қол өнерін 
пайдалану.  Курс  барысында  жоғары  санатты  ұстаздар  дəріс  оқып,  пəн 
мұғалімдері  өзара  тəжірибе  алмасты.  Теориялық,  практикалық  сабақтар 
өтті.Қала  мектептерінде,  шығармашылық  үйіне  барып,  тəжірибелі  ұстаздар 
«Шебер кластар» өткізді.

Осы сабақ барысында монотипия əдісі бойынша, монотипия техникасымен 
əр түрлі бояулардың жəне жіптің көмегімен əдемі суреттер жасауды. Сонымен 
қатар  шамбала  тоқу  технологиясымен  практика  түрінде  сабақ  өтті.  Пəн 
мұғалімдері шамбала тоқу əдістерімен тəжірибе алмасты.

Жүннен түрлі бұйымдар жасау технологиясын, соның ішінде алқа жасау 
технологиясымен таныстық. Бұл да қазақтың ұлттық қол өнеріне жатады. Ата-
бабамыз төрт түлік мал бағып,жесе ет, кисе киім деп оның жүнінен көптеген 
дүниелер дайындаған.  Соның ішінде жүннен алқа  жасау технологиясы,  яғни 
қазіргі  таңда жүнді  жуып кептіріп  отырмаймыз,  оның дайын түрінен бұйым 
түрлерін дайындаймыз.

38



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

Сабақта  жай  ғана  онымен  түрлі  бұйымдар  жасаудың  тенологиясын 
үйретеміз. Соның ішінде алқа қазіргі таңда сəнді бұйымдардың бірі. Оны əрбір 
оқушы технологиясын білсе тоқып ала алады.

Әр  түрлі  қалдық  заттардан  (мысалы,көкөніс  салатын  жəшіктерден, 
жұмыртқаның  ыдыстарынан)  əр  түрлі  бұйымдар  ұлттық  нақышта  жасаудың 
əдіс-тəсілдерін көрсетті.

Қазіргі өмір талабы оқу , тəрбие процесін түбегейлі өзгерту. Оқушылардың 
сабаққа  қызығушылығын  арттыра  отырып,  сапалы,  əдепті  ұрпақ  тəрбиелеу. 
Технология  сабақтарында  іс  жүзінде  нақты  жұмыс  жүргізілетіндігін,  оны 
меңгеру  үшін  ерінбей  еңбек  ететіндей  төзімді  жəне  жинақы  болу 
керек.Сондықтан  оқушылардың  қызығушылығын  арттырып,  сабақты 
түрлендіріп өткізуге ұмтыламын.

Сəндік-қолданбалы  өнер  түрлерінің  технологиясын  меңгертуде  қазақ 
халқы  нақты  қағидаларды (еңбек  түрлеріне  баланы  жастан  баулу,  оларға 
сыйластық  көзқарасты  қалыптастыру,  еңбек  түрлерін  біріндеп  күрделендіріп 
отыру ұжыммен бірлесе отырып еңбек етуге баулу жəне т.б.),  педагогикалық 
принциптерді  (халықтық,  табиғилық,  көрнекілік,  түсініктілік,  жүйелілік, 
бірізділік, жас жəне дара ерекшеліктерін ескеру, өмірмен байланыстылық жəне 
т.б.)  тірек  еткен.  Әртүрлі  әдіс-тәсілдерді (көрсету,  түсіндіру,  əңгімелеу, 
тапсырма беру, жаттықтыру, сендіру, сенім арту, мақтау, мадақтау, марапаттау, 
түзеу, бағалау, қолдау, ынталандыру жəне т.б.) пайдаланған. 

.  Қолөнер  ғасырлар  бойы  дамып  қалыптасып  келе  жатқан  халық 
шығармашылығы.Ол  талай  ғасырлар  кезеңінен  өтіп  түрленіп  жаңарып келіп 
атадан балаға қалған мұра ретінде бізге жеткен дəстүрлі өнер .Ол арқылы біз 
үлкен  рухани  эстетикалық  тəлім  алып  өнер  əлеміне  қанат  қағамыз.  Өнер 
туындылары белгілі  бір дəуірде,  сол дəуірде  өмір сурген халықтың тұрмыс 
тіршілігін бейнелейді. Халықтың асқақ арманын, табиғат сұлулығын, ішкі жан 
сезімін өнер арқылы білдірген. Өнер туындылары арқылы белгілі бір халықтың 
тарихын білуге болады.

Қолөнер қашанда заман, өмір ағымымен туындап,  дамып отырады. Осы 
курс  барысында  маған  ұнағаны  фетрмен  жұмыс  түрлері.Фетрмен  ұлттық 
нақышта  бұйым түрлерін  дайындау.  Мысалы,  фетрден  бисермен  əрлеп  жаға 
түрлерін  тоқу.  Соның  ішінде  жағаны  ұлттық  ою  түрінде  дайындау  əдіс-
тəсілдері.

Сонымен қатар фетрден ұлттық киімдер тігу. Ең көп тараған түрі камзол 
тігу.  Камзолдың  материалы көбінесе  түкті  матадан,  барқыт  пен  шұғадан  да 
тігеді.  Міндетті  түрде бір  түкті  матадан  тігілу керек. Бүгінгі  таңда камзол 
түрлерін  фетрден  дайындау  үлгілері  қолға  алынуда.   Киім-кешек  ұлт 
байлығы.Ұлттық киімдерімізге қарап, халқымыздың эстетикалық талғамының 
нəзік те бай екеніне көз жеткізуге болады.Ата-бабамыз ұрпақ тəлім- тəрбиесіне 
өмірінің жалғасы деп қарап, «Адамның көркі шүберек» деген. Жас шамасына 
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дəулетіне   қарай  үйлесімді,  шаруасы  да,  сауыққа  да  ыңғайлы  киім   киген. 
Қазіргі  таңда  осы  камзол  түрлерін  фетрден  тігіп  жатыр.  Осындай  фетрден 
тігілген камзолдар өте əдемі, ыңғайлы жəне түстері де өте əдемі болып келеді.

Сондықтан  да  технология  сабақтарында  қыз  балаларға  фетрмен  жұмыс 
түрлерін дайындауды үйрету қажет деп ойлаймын.

«Өнер таусылмас қазына», жұтамас байлық -дейді дана халқымыз. Қазақ 
қолөнері өзінің өзінің төлтума бітім қасиетімен, көркемдік мəн-мағынасымен, 
шын мəнінде, халқымыздың ғасырлар талғамынан өткен асыл қазынасы.

Ата бабаларымыздың өмірі көшпелі болғанымен, рухани болмысы көшпелі 
болған  емес.  Бабаларымыздың  ұрпақтан  ұрпаққа  деген  өсиет  үлгісі  өнері 
арқылы жеткен.Атадан баласына, анасынан қызына мирас болып келе жатқан 
қолданбалы  сəндік  өнердің  өзі  ұлттық  мəдениетіміздің  дамуына  ықпалын 
тигізеді.
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Н00011      02.02.2021 жыл

«ҒАЖАЙЫП   МАТЕМАТИКА»

БУЛЕКОВА КЛАРА КОНАРБАЕВНА
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Балдырған бөбекжай бақшасы тәрбиеші

Мақсаты: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата білуге, 
геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білу.Монтессори жəне 
Триз əдістемесінің элементтерін қолдана отырып балалардың шығармашылық 
ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамыту.
Күтілетін нәтижелері: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата 
білуге, геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білді. 
.Монтессори жəне Триз əдістемесінің элементтерін қолдана отырып 
балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамытты.
Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Көрсету,таныстыру,сұрақ жауап 
Белингвальды сыңары: Үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, шеңбер-
круг

ҰОҚ кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурстар

ҰОҚ басталуы Жылулық  шеңбер
Үлкен шеңбер құрайық
Алақанды ұрайық
Күлімдесін күнде
Күлімдейік біз де
Алақанды ашайық 
Күннің нұрын салайық
Таза ауаны салайық
Жүрек жұлуын салайық
Енді бəрін қонақтарға сыйлайық

ҰОҚ негізгі 
бөлімі

Музыка ойналады топқа үрленген шар 
ұшып келеді ішінде хат болады.Шарды 
жарып хатты оқи бастағанда музыка 
ойналып экраннан аю сөйлейді. Аю: 
сəлем достар сəлем балалар мен сендерге 
хат жолдаған себебім менің Маша досым 
орманда адасып қалды соны таба алмай 
жүрмін соны табуға көмектесіңдерші.
Аю: балалар сендерде орманға барам деп 
жолдан адасып қалмаңдар сендер 

Слайд 

Слайд 
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алдымен орманға бармас бұрын картадан 
жолды көріп алыңдар
Аю: Таулардың аржағында
Орманың аржағында
Сандықша бар
Іші тола ғажайыпқа
Сол сандықшада маша досым тығылып 
отыр соны маған əкеп беріңдер.
Аю: орманға бару үшін жол өте алыс 
орманға паровозбен бару керек.
Балаларды паровозға отырғызу үшін 
қалталы тақтайшадан əр түрлі пішіндерді 
алғызып сол пішіндер арқылы паровозға 
отырғызады.
Балаларға орманға келгендерін айтып 
онда көптеген тапсырмалар 
орындайтындарын айтады.
Тақтадағы үш құлыпқа назарларын 
аудартып құлыптың кілтін ашу арқылы 
тапсырманы орындайтынын айтады. Сол 
кезде экраннан төртбұрыш сөйлейді 
балаларға түсіндіріп құлыптың кілті 
екенін түсіндіріп бірінші тапсырманың 
ашылғанын айтады.
1-Тапсырма 
Топтық жұмыс 
Триз əдістемесін қолдана отырып 
пішіндерге ұқсас суреттерді тауып 
қыстыру.
Пішіндер туралы тақпақтар сұрау.
Экраннан шеңбер сөйлейді шеңбермен 
таныстырып екінші құлыптың кілті 
екенін айтып екінші тапсырманың 
берілгенін айтады.
2-Тапсырма 
Жеке жұмыс
Тəрелкедегі жемістер мен көкөністерді  
санау арқылы сандарды тура тауып 
құрастыру 
Балаларға 1-10ға дейін санату жəне 

Слайд 
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орысша ағылшын тілде санату арқылы 
білімдерін толықтыру.
Экраннан үшбұрыш сөйлейді үшбұрыш 
пішінмен таныстырып үшінші құлыптың 
кілті екенін айтып үшінші тапсырманың 
берілгенін айтады.
3-Тапсырма 
Тəрелкедегі түрлі макарондардан бау 
өткізу арқылы балаларға санатып 
түстерін тауып, монтессори əдістемесі 
арқылы қол маторикасын дамыту.
Ғажайып сәт:
Орманда үлкен қорап тұрады ішінен 
Маша шығады
Маша: сəлем достар мен орманда ойнап 
жүріп мына үлкен қорапқа қамалып 
қалдым рахмет сендерге мені 
құтқарғандарыңа менім ішім қатты 
пысты меніммен ойын ойнайсындарма
Сергіту сәті
Музыка ырғағымен қимылды жаттығулар 
жасату.
Ойын  «Өз орнынды тап» 
Ал қане балалар өздерінің тұрған 
пішіндеріңді қолдарыңа алып сол 
пішіндер арқылы паровоздарына 
отырайық тобымызға қайтайық.
Пішіндер арқылы паровозға отырады.
Балалар біз аюға Маша досын 
қайтарайық Машаны аюға жібереді 

ҰОҚ 
қорытындылау

Сұрақ жауап арқылы қорытындылау 
Қане балалар біз кімге көмектестік?
Машаны қайдан таптық?
Біз қандай тапсырмаларды орындадық?
Жарайсыңдар балалар!  мақтап мадақтау
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 № H00028    03.02.2021 жыл

Ұзақ  мерзімді  жоспардың  
тарауы: 
 Сынып: 1 сынып

Мектеп: Маңғыстау облысы Мұнайлы 
ауданы Атамекен селосы «SMART ILIM»  
мектеп-гимназиясының бастауыш сынып 
мұғалімі
Мұғалімнің  аты – жөні:  
Омирбаева Анар Итибаевна
Қатысқандар:              Қатыспағандар:

Сабақтың  
тақырыбы: 

Бізді қоршаған əлем

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу 
мақсаттары

 1.1.8.1. Берілген тақырыпқа əңгіме құрап айту.
1.2.9.1 Әріпті тану, ажырату жəне оны дыбыспен 
сəйкестендіру.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар үшін: Берілген тақырыпқа 
байланысты əңгімені анықтайды.
Оқушылардың көпшілігі үшін: Өзгертілген 
тақырып бойынша жақсы бала туралы мазмұнын 
өзгертеді. Дыбыстық белгілермен тақырыбын 
белгілейді. 
Кейбір оқушылар үшін: Сюжетті суреттерді 
мазмұнына сай ретімен орналастырады. Сюжетті 
суреттенке сай келетін заттар атауын теріп жазады.

Бағалау критерийі 1. Берілген тақырыпқа байланысты əңгімені тауып 
дəлелдейді.
2. Өзгертілген тақырып бойынша мəтін мазмұнын 
өзгертеді. Тақырыбын дыбыстық белгімен көрсетеді. 
3. Сюжетті суреттерді мазмұнына сай ретімен 
орналастырады. 
Сюжетті суреттерге сай келетін заттар атауын теріп 
жазады.

Құндылықтарға 
баулу

Қазақстан патриотизм жəне азаматтық 
жауапкершілік, еңбек жəне шығармашылық

Пәнаралық 
байланыс

АКТ, дүниетану

Алдыңғы білім Әңгіме туралы түсінік

Сабақтың 
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
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Сабақтың  басы Психологиялық ахуал
«Керемет бақ»
Қазіргі барлығымызда көзімізді жұмамыз. Бақта 
келе жатырмын деп сезініңіз. Алдыңызда əдемі 
сізге ұнаған гүлдер жайқалып тұр деп ойлаңыз. 
Көзімізді ашамыз қолымыздағы гүлдердің түсіне байланысты 
 топтарға бөлініп отырамыз.
1-топ: қызыл гүл
2-топ: сары гүл
3-топ: жасыл гүл

Сабақтың  ортасы 1-тапсырма: 
(ТЖ) «Мәтінді тап» әдісі. Үш мəтіннің ішінен 
«Тентек бала» тақырыбына сай келетін мəтінді тап. 
Неліктен ол мəтінді таңдадың?
 Басқа мəтіндерге қандай тақырып қояр едің?
       1-мәтін. Көрші  аулада  Жандос  деген  бала 
тұратын. Ол бір күні доппен ойнап жүріп, өсіп тұрған 
гүлдерді  таптап  өтті.  Үлкендердің  айтқан  сөзін 
тыңдамады. 
        2-мәтін. Жаз мезгілі еді. Балалар далада ойнап 
жүр. Айгүл мен Дана да қуыршақтарын алып далаға 
шықты. Дос құрбыларымен бірге ойнады.

        3-мәтін. Домбыра –қазақтың ұлттық аспабы. Ол 
–ұлтымыздың  асыл қазынасы. Домбырамен əсем 
күйлер шертіледі.
Дескриптор: 
1.Мəтіннің негізгі мазмұнын түсіне алады.
2. Мазмұнына сай тақырыпты таңдайды.
3. Тақырыпты таңдау себебін түсіндіре алады.
Кері байланыс:
 «Смайликтер»  əдісі  арқылы  оқушылар   бір-бірін 
өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық деп бағалайды
2-тапсырма: «Тентек бала» мəтінінің мазмұнын 
өзгерте отырып, «Жақсы бала» тақырыбына  шағын 
əңгіме құрастыр. 
(ЖЖ) «Ұяшықтарды бояу» әдісі арқылы мəтіннің 
тақырыбын дыбыстық белгімен дəптерге сал. 
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Сергіту сәті:

Дескриптор:
* Алдыңғы мəтін желісі сақталды.
*Тақырып бойынша мəтінін мазмұны өзгерді.
 Дауысты дыбыстарды қызыл түспен белгіледі.
Дауыссыз дыбыстарды көк түспен белгіледі.
Кері байланыс: 
«Шапалақ» əдісі арқылы 
оқушылар бір-бірін бағалайды.

3-тапсырма.
(Жұп Ж)  «Көрсет және 
әңгімеле» әдісі. Берілген 
сюжеттік суреттерді мазмұнына сай  ретімен 
орналастыр. Мəтін құрастыр. Тақырып қой.  
Дескриптор:
 Сюжетті суретті мазмұнына сай ретімен 
орналастыра алады.
 Сюжетті сурет бойынша мəтін құрастырады.
Тақырып қояды.
Кері байланыс. 
«Бағдаршам» əдісі арқылы бағаланады.                       

Сабақтың  соңы Рефлексия: «Шабадан, еттартқыш, қоқыс жәшігі» 
әдісі

       Не маңызды, нені аласыз?                  
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                                Нені әлі оқу керек?

Не қажет емес, себетке саласыз?

Саралау Бағалау Денсаулық және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

Қолдауды көп қажет 
ететін оқушыларға 
берілетін тапсырма.
«Мәтінді тап» әдісі 
арқылы оқушыларды 
ұйымшылдыққа 
баулиды. 
«Ұяшықтарды бояу» 
әдісі арқылы 
шапшандыққа, 
белсенділікке ұмтылады.
«Көрсет және әңгімеле» 
әдісі арқылы өз жауабын 
анықтап жазуға, өз ойын 
жеткізе білуге 
ұмтылады.

«Мәтінді тап» әдісі 
арқылы берілген мəтін 
бойынша жұмыс 
жасайды.
«Смайликтер» əдісі 
арқылы оқушылар бір-
бірін өте жақсы, жақсы, 
қанағаттанарлық деп 
бағалайды.
«Ұяшықтарды бояу» 
әдісі арқылы «Жақсы 
бала» тақырыбына 
мəтін құрайды, 
мəтіннің тақырыбын 
дыбыстық белгімен 
дəптерге салады.
«Шапалақ» əдісі 
арқылы оқушылар бір-
бірін бағаланады.
«Көрсет және 
әңгімеле» əдісі арқылы 
берілген сюжеттік 
суреттерді мазмұнына 
сай  ретімен 
орналастырады,əңгімел
е құрастырады, 
тақырып қояды.  
«Бағдаршам» əдісі 
арқылы бағаланады.       

Сабақ барысында 
қауіпсіздік ережесімен 
таныстырылады, бөлме 
желдетіледі,  бөлменің 
тазалығы сақталады, 
сергіту сəтіне биі  
қолданылады.
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Н00019  03.02.2021 жыл
Математика

Мектеп:  Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 
Атамекен селосы «SMART ILIM» мектеп-
гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі
Мұғалім:Кожикова Арайлым Құдіретқызы

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сынып: 1 сынып Күні:

Сабақ
тақырыбы:

Теңдік жəне теңсіздік

Оқу мақсаттары 1.2.2.1.теңдік жəне теңсіздікті,теңдеуді,тура жəне тура 
емес теңдік пен теңсіздікті айыра білу.

Сабақтың 
мақсаты

Барлық  оқушылар:  Теңдік  жəне  теңсіздікті  ажырата 
біледі. Теңдікке,  теңсіздікке  берілген есепті 
шығарады,салыстыра алады. Таңбаларды қолдана біледі. 
Көптеген  оқушылар: Теңдіктер  мен  теңсіздіктерді 
өздері  құрастыра  алады.  Берілген  тапсырманы  өз 
беттерімен орындай алады.
Кейбір оқушылар: Математикалық ұғымдарды еркін 
қолдана алады. Өмірден мысалдар келтіре отырып, 
жағдаяттан шыға алады

Бағалау 
критерийлері

Білім алушы:
-теңдік пен теңсіздік туралы біледі;
-теңдік пен теңсіздікті ажыратады;
-теңдіктерді “=” таңбасын, ал теңсіздіктерді “≠”, 
">","<"таңбасын пайдаланып жазу дағдыларын 
арттырады.

Құндылық Сүйіспеншілік

Қасиеттер қамқорлық,мейірімділік,əділдік,жаңашырлық.

Сабақтың     барысы

Сабақтың
жоспарланған

кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың 
басы

2 мин

I.Ұйымдастыру кезеңі.
Сыртқы интеграция (өзін-өзі тану сабақтарының 
əдістемелік тəсілдерін қолдану)
Тыныштық сәті.
-Сəлеметсіңдер ме,балалар,отырыңдар.
-Балалар,дұрыс отырайық,арқаларыңызды түзу ұстайық.
Қодарыңызды партаға қоюға болады.Көздеріңізді 
жұмайық.Сіз табиғаттың ең көркем жерінде екенін 
елестетіңіз.Сіз жұмсақ,жасыл шалшықта жалаң аяқ 
жүрсіз.Жасыл шөп сіздің аяғыңызды сипап жатқан сезімде 
боласыз.Күннің көзі жер бетін қыздыруда. 
Алақандарыңызды күннің көзіне жайыңыз.Көк аспаннан 
жəне көктемгі жылы күннің сəулелерін сезіңіз.Ал енді 
көзімізді ашайық.
-Көз алдарына нені елестетіңдер?
-Дұрыс айтасыңдар,бəріміз жарқыраған,бізге жылу беретін 
күнді елестеттік. 

Өткенді қайталау

5 мин

«Күн шуақтары» әдісі 
-Балалар,тақтада нені көріп отырсыңдар?Иə,бұлттар 
күннің көзін жауып тастады.Күннің көзі болмаса,бізге 
жылуды,жарықты,жақсы көңіл-күйді кім береді?Біз күн 
болмаса көп уақыт өмір сүре алмаймыз.
Күн-табиғаттың бір бөлшегі.Сондықтан біз оған 
көмектесейік.Егер сендер бұлттардың артындағы 
сұрақтарға жауап берсеңдер,күннің көзі ашылады.
1.Жақшасыз өрнектің мәнін қалай табады? (амалдың 
ретін сақтап,солдан оңға қарай тізбектеп орындау қажет)
2.Жақшасы бар өрнектің мәнін қалай табады? 
(алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады.Содан соң 
жақша сыртындағы амалдар орындалады.
3.Минут деген не?1 минутта неше секунд бар?  (бұл аз 
уақыт аралығы.1 минуттың ішінде бірнеше қысқа əрекет 
жасауға болады.60 секунд бар
4.Сағат деген не? (уақыттың өлшем бірлігі жəне уақытты 
көрсететін құрал.1 сағ=60 мин)
5.Апта деген не? (7 күннен тұратын уақыт аралығы)
6.Санды өрнек деген не? (сандар мен арифметикалық 
таңбалардан тұратын өрнек)
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-Жарайсыңдар,барлық сұрақтарға жауап беріп,күннің 
көзін бұлттан арылтық.Жер анамыз,күнге 
көмектескендеріңіз үшін өз рахметін білдірді.Үнемі 
осылай бір-бірімізге көмектесіп жүрейік. 

Сабақтың
 ортасы

10 мин

1 мин

Тақырыпты анықтау.
-Қазір қандай тақырыпты өтетінімізді білу үшін бір 
тапсырманы орындайық.
Ұжымдық жұмыс.
Ортаға 2 жұп шығады. 1-жұпқа əрқайсысына 2 шардан 
беріледі. 2-жұптың бірінші ойыншысына 2 шар,екіншісіне 
3 шар беріледі. 
-Сендер не байқадыңдар? (оқушылардың жауаптары 
тыңдалады)
-1жұп - шарлар саны бірдей екенін айтады. 
-2жұп- шарлар саны бірдей емес. 
-Ендеше тақтадағы таңбаларға қарайық,Қалай 
ойлайсыңдар? Бірінші жəне екінші көрністі осы таңбалар 
арқылы қалай жазып көрсетуге болады? 
1-жұп:шар саны бірдей.Оны былай жазуға болады:2=2. 
Бұл-теңдік. – теңдік белгісі. 2-жұп:Шар саны бірдей емес. 
Оны былай жазуға болады:2≠2.(2 мен 3 тең емес) немесе 
2<3; 3>2.
-Демек,бүгінгі өтетін тақырыбымыз «Теңдік пен 
теңсіздік».
Бүгінгі сабақтың мақсаты:теңдік пен теңсіздікті айыра 
білу. Сабақта біз теңдік пен теңсіздік туралы біліп,оларды 
ажыратуды үйренеміз.
Егер де заттардың саны бірдей болса,мысалы 6 алма мен 6 
алмұрт,демек бұл-теңдік.
Ал егер заттардың саны бірдей емес болса,мысалы 5 кітап 
пен 6 дəптер болса,бұл-теңсіздік болады.Олар былайша 
таңбаланады:
«=»-теңдік белгісі
«<», «>»- бұл теңсіздіктер.
-Балалар,тапсырмаларды орындамас бұрын,кішкене сергіп 
алайық.
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Жауабы:
4>3-теңсіздік 5>3-теңсіздік
3=3-теңдік                         4=4-теңдік

Карточкамен жұмыс. (ҚОСЫМША)

Сабақтың соңы

6 мин

Рефлексия.   «Жетістік баспалдағы»
-Балалар,бүгінгі тақырыпты қаншалықты деңейде 
түсінгендерінді білу үшін,сендер алдарында жатқан 
стикерлерді мына жетістік баспалдығына ілулерін 
керек.Егерде тақырыпты өте жақсы түсінсендер,онда ең 
жоғарғы жағына,орташа түсінсендер ортасына,жəне əлі де 
түсіндіру керек,толық түсінген жоқпын десеңдер төменгі 
жағына ілесіңдер.

-Сонымен бүгінгі тақырып бойынша не түсіндік?Біз 
қойған мақсатқа жеттік пе?
-Теңдік деген не?Қалай белгіленеді?
-Теңсіздік деген не?Қалай белгіленеді?
Үй жұмысы.
24-жұмыс парағы.
Ережелерді жаттау. 
Сабақтың соңғы тыныштық сәті
Балалар денемізді тік ұстап, еркін отырамыз. Қолымызды 
тіземіздің үстіне қоямыз. Көзімізді жұмамыз. Балалар 
бүгінгі сабағымызды есімізге түсірейікші. Біз бүгін не 
білдік, не үйрендік сол туралы ойланайық. Жақсы 
ойларымызды жүрегімізде сақтайық. Әрқашан 
адалдықпен, қарапайымдылықпен, жақсылықта, 
амандықта болайық.
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МАЗМҰНЫ

• ЖУСУПОВ  КУМЫСХАЛИ  САЙЛАУБАЕВИЧ
• ШУШАЕВА  ГУЛЬСЫМ  САРСЕНОВНА
• БАЛДАЕВА  АСЫЛЗАТ  ЖУМАБЕКОВНА
• МАМБЕТИЯРОВА  БАҚЫТКҮЛ  ҮРІСТЕМҚЫЗЫ
• ТОҚЖАНОВА СВЕТЛАНА ЖӘЛИҚЫЗЫ
• ДЮСЕМБЕКОВА АСЕЛ  ЕЛЕУОВНА
• ПЕРНЕХАНОВ  АХМЕТ ТОЙШИЕВИЧ
• ҚОНАРБАЕВА РАБИҒА МОЛДАБАЙҚЫЗЫ
• ТУСУМБЕКОВА  ИНДИРА МЕЙРАМОВНА
• МОМИНОВА АЙМАН ОСПАНОВНА
• БУЛЕКОВА КЛАРА КОНАРБАЕВНА
• ОМИРБАЕВА АНАР ИТИБАЕВНА
• КОЖИКОВА АРАЙЛЫМ ҚҰДІРЕТҚЫЗЫ
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