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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

АБДЕШОВА ОРЫНКУЛ АЗИЗОВНА
Жамбыл облысы  Байзақ ауданы  Ақжар ауылы

Сәкен Сейфуллин мектебі НІҢ  бастауыш сынып мұғалімі

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңында  « Білім  беру 
жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби  
шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың  
жаңа  технологияларын  енгізу;білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі 
дамыту  міндеттері  көзделген.  Бұл  міндеттерді  шешу  үшін  мектеп 
ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті  ізденісі  арқылы барлық жаңалықтар 
мен қайта құру, өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-
қатынасқа өту қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін 
жаңара  отырып,  оқушылардың  қызығушылығын  арттыру,  шығармашылық 
қабылеттерін дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, 
қол  жеткен  табыстарды  сын  көзбен  бағалай  отырып  саралауда  мұғалім  іс-
әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыру.

Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім 
беру.  Білімнің  жаңа  мазмұнын жүзеге  асыру үшін  заман  ағымына  орай  оқу 
үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда 
дұрыс  түсінбеу  үлкен  кедергіге  әкеледі.  Сондай  қолданыстағы  жаңа 
технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.

Жалпы сыни ойлау деген не?
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды  сұрақ  қою  арқылы,мәселені  шешуде  өзі  жолын  іздеп 
тауып,шешімді,саналы  дәлелдер  айтады.  -мұғалімге  тәуелділіктен  арылып, 
өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға;

-білім  мәдениеттілігі  мен  маңыздылығын  түсініп,  қажетті  іс-әрекетті 
белсене және өз бетінше орындауға;

-жеке  ерекшелігі  мен  қыбылетіне  сай  тапсырмаларды  өзі  таңдап,  іздеп 
тауып, белсене орындауға;

-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып 
мұғалім көмегінсіз атқаруы;

-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, 
сұхбат жүргізуге;
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-ой-өрісі  ғана  емес,  рухани  және  әлеуметтік  жағынан  өздерін-  өздері 
дамытып, тәрбиелеуге.

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. 
Қазіргі  кезде  мен  қолданып  жүрген  стратегиялар  Венн  диаграммасы,  «Т» 
кестесі,  эссе,  ой  қозғау,  инсерт,  шығу  парағы,  кубизм,  дискуссиялық  өрнек, 
кластер, ішіне сыртына , синквин, т.б.

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 
үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады.

1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау.
2.Сенімділікке тәрбиелеу.
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау.
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау.
6.  Баланың  дүниетанымының  кеңіп,  рухани  өсуіне,  әр  сабақта  жағдай 

жасау.
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.

Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды 
болап  табылатын  ең  басты  педагогикалық  түсінік.  Педагогика  ғылымы  еш 
нәрсеге  бейімі  жоқ,  қабілетсіз  адам болмайды деп  дәлелдейді.  Тек  қабілетті 
кеңінен өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 
Сондықтан  оқушылардың  сыни  тұрғыда  ойлау  мақсатында  «қалай?  қашан? 
қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни 
оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 
деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының 
құрылымы үш кезеңді қамтиды.

Қызығушылықты ояту
Жаңа  ақпаратқа  қызығушылығын  ояту,танымдық  процеске 

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы.
Екінші  кезең  -мағынаны  тану  оқу  процесін  мазмұнды  түсінудің  негізгі 

кезеңі.Осы  кезеңде  мұғалім  шеберлігінің  шыңы  десек  қателеспеспіз  деймін 
.Себебі  мұғалім  тиімді  стратегиялар  арқылы  оқушы  қабылдауын  дамытады. 
Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады. 
Ой  толғау  кезеңінде  оқушы  пікірлері  маңызды  болады.  Оқушының  сыни 
ойлауын дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі.

Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 
қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді.

 Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар 
қойып және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, 
оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды 
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және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ойлау-адам 
өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар 
мен шешімдер ішінен өздері  үшін маңызды, әрі  пайдалы екенін,  тек қажетті 
ақпараттарды  ғана  жинап,  жаңа  білімді  бұрынғыдан  ажырата  білуге 
көмектеседі.

Сыни  ойлауды  дамыту  технологиясяның  дәстүрлі  оқытудан  басты 
айырмашылығы-білімнің  дайын  күйінде  берілмеуі.  Бұл  жобаның  мақсаты- 
демократиялық  қоғамда  өз  көзқарасы,  пайымдауы  бар,өзін-өзі  жетілдіріп 
отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке 
тұлғаны қалыптастыру.

СТО жобасын пән  ерекшелігіне  қарай  қолдана  білу-білім  беру  сапасын 
арттырудың,  оқыту  мақсатына  жетудің  бірден-бір  жолы.  «Сын  тұрғысынан 
ойлау»-  сынап  қарау  емес,  оқушының  шыңдалған  ойлау  әрекеті.Бұл 
технологияның  негізінде  оқушылар  топпен  жұмыс  істеу  арқылы  өзара 
пікірлесіп, ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын 
айтуға,  дәлелдеуге  мүмкіндік  алады.  Топпен  бірігіп  жұмыс  жасау  тұлға 
бойында  шыдамдылық,  мейірімділік,  ұжымдық  жауапкершілік,  бірігіп  бір 
мәселені шешу секілді жағымды қасиеттерді дамытады.

«Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын»  арнайы  пәндерді  оқытуда 
қолданып  жүрмін.  «Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын  сабақтарда 
қолдану»  тақырыбын  өзекті  тақырып  ретінде  алдым.  Осы  технологиямен 
жұмыс жүргізу үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар:

1. Технологияны оқып меңгеру;
2. Тәжірибеде қолдану;
3. Нәтижесін анықтау.
Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы 

бар, солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды 
өлең,  Галереяға  саяхат,  INSERT  кестесі,  ББҮ  стратегияларын  сабақтарымда 
қолданамын.

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары:
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту;
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту;
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру;
-  Құбылыстарды  жан-жақты  талдап  саралай  білетін  сыншыл  тұлға 

тәрбиелеу.
Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 
қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет.
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  12.03.2021 жыл.    № O00014

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

БЕКЖАНОВА МАДИНА АСИЛОВНА
Шымкент қаласы ЖШС Абай Құнанбаев атындағы мектебі 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Бүгінде  Елбасымыз  алға  қойған,  дамыған  отыз  елдің  қатарына  кіру 
жөніндегі  «Ұлт жоспары-100 нақты қадам»-баршамызға ортақ жауапкершілік 
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын 
айқындауды көздейді.  Білім мазмұнын жаңарту–білім беру бағдарламасының 
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін 
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық 
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық 
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді 
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. 

Қазіргі  заман  талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни 
білім,  білік  пен  дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен  ғана 
шектеле  қоймай,  өмірдің  өзгерістеріне  дайын  болатын,  белсенді  және 
шығармашыл  ойлайтын,  интеллектуалды  және  жан-жақты  дамыған  жеке 
тұлғаны  дайындау  тиіс.  Білім  мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық 
ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 

«Мұғалім көп әдісті қолдана отырып, оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе 
есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман 
талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. 

Өз  ісінің  шебері  ғана  жоғары жетістіктерге  жетеді.  Қазіргі  таңда  пәнді 
жақсы,  терең  білетін,  күнделікті  сабақтағы  тақырыпты  толық  қамту,  оны 
оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми  жетілдірілген  әдіс-
амалдарын, құралдарын еркін меңгеру,  оқушылардың пәнге қызығушылығын 
арттыра  отырып  дарындылығын  дамытудағы  іздену-зерттеу  бағытындағы 
тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда 
қаланбақ.  Сондықтан  да  бастауыш сыныпта әр  сабаққа  әр  түрлі  тиімді  әдіс-
тәсілдерді  қолдана  отырып,  оқушылардың  білім  сапасын  арттыру  ең  басты 
мәселе. Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де 
сапалы  білім  берудің  жаңа  әдіс-тәсілдерін  құрастыру  бүгінгі  күннің  өзекті 
мәселесі  болып  отыр.  Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық  еңбегінің  нәтижесі. 
Оның  өз  мәнінде  өтуі  ұстаздың  біліміне,  ұйымдастыру  қабілеттілігіне, 
шеберлігіне байланысты. 
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Мемлекетімізде болып жатқан өзгерістерден білім беру саласы шет қала 
алмайды.  Сондықтан  қазіргі  уақытта  оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері 
қарастырылып,  енгізілуде.  Қазіргі  заман  талабына  сай  сабаққа  қойылатын 
мақсатміндеттерінің  ерекшілігі  өсіп  келе  жатқан  жеке  тұлғаны  жан-жақты 
дамытуға  бағытталған.  Репродуктивті  білім  беру  кезінде  оқушы  тек  
5 тыңдаушы, орындаушы ретінде көрінген. 

Қазіргі  таңда  оқушыны  қалыптастыруға  мынадай  мақсаттар  қойылып 
отыр:   Оқушыларды  сын  тұрғысынан  ойлауға  үйрету;   Оқушыларды 
өздігінен жұмыс істеуге дағдыландыру;   Жұпта,  топта жұмыс жасай білуге 
үйрету;   Бір-бірінің  білімін  бағалауға;   Жетістіктерін  қолдана  білуге 
тәрбиелеу;  Тез әрі нақты ойлап,дұрыс шешім қабылдай алу және тапқырлық, 
тиянақтылық  дағдыларын  дамыту:   Талабын  ұштап,  қиялын  дамыту. 
Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен 
жауапкершілік  тұр.  Әрбір  оқушыны  оқытып  тәрбиелеуге  байланысты 
мәселелерді  өздігімен  және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті 
жаңашыл мұғалім керек.  Жаңа,  тез өзгермелі  заманда білімді де білікті,  тың 
серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап  межесінен  көріне  алатын 
шығармашыл  да  кәсіби  шебер  мұғалімдерді  қажет  етіп  отырғанына  көзіміз 
жетті.  Оқушылардың  мектепте  табысты  оқуы ғана  емес,  өмірде  де  табысты 
болуы мұғалімнің қабілетіне,  оның құзыреттілігіне  байланысты екенін  терең 
түсіндік.  Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір  пән бойынша білім беретін 
адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін  қызықты,  тиімді 
ұйымдастыра  алатын,  оларға  үлгі  болатын  ерекше  тұлға  болуы  керек. 
Оқушының  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін  қазіргі  заманның  мұғалімі 
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа 
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. 

Білім беру үрдісінде мұғалімнің оқушыны дұрыс бағалауға көңіл бөлгені 
дұрыс.  Баға–оқушының  білімін  көрсететін  нәтиже.  Мұғалім  жаңа  форматта 
құрылған  сабақ  тақырыбына  байланысты  критерийлер  бойынша  немесе 
бағалаудың әр түрлі тәсілдерін қолдануға болады. Қазіргі заман ағымына сай 
болашақ  ұрпаққа  саналы  тәрбие,  терең  білім  беру  еліміздің  басты  мәселесі 
болып табылады. Яғни, сабағының жемісті болуы үшін үнемі ізденіс үстінде 
болып, жаңа бағдарламаны меңгере отырып қолдану әр ұстаздың парызы деп 
есептеймін. 

Осы  әдістемелік  құралдың  ішінен  мұғалімдер  рефлексия  мен  кері 
байланыстың  айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ 
барысында  қолданатын  әдіс-тәсілдерді,  қысқа  мерзім  жоспар  үлгілерін,  ата-
анамен жұмыс түрлерін өз тәжірибелеріне пайдалана алады және түрлендіріп, 
өзгертулеріне болады
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12.03.2021 жыл.    № O00016

Дәстүрден тыс әдіс тәсілдері арқылы 
балалардың  шығармашылығын қалыптастыру

ТИЛЕУ НАЗГУЛ
Солтүстік қазақстан облысы Ақжар ауданы, Талшық селосы

"Айгөлек" бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі

Балалардың  бейнелеу  шығармашылығы  –  қызықты  бейнелер  мен  ашық 
бояулар әлемі. Олар өздерінің ғажайып қиялымен, ерекшелігімен ересектерді 
талай  таңғалдырған.  Сәбилер  суретті  ерекше  ықыласпен  және  жиі  салады. 
Оларды  айналадағы  қоршаған  дүние  әлемі  өз  қызығымен  еліктіріп  әкетеді. 
Балалардың  сурет  салу  әдісін  меңгеруі,  олардың  қабілеті  дамуы  болып 
табылады. Қазіргі кезеңде жаңа адамды қалыптастыру, оның шығармашылық 
белсенділігін  дамыту  басты  назарға  алынған.  Сондықтан,  сұлулықты  сезіну, 
жоғары эстетикалық талғам қалыптастыру, өнер туындысын, туған табиғаттың 
сұлулығын  түсіну  және  бағалауды  жетілдіру  қажет.  Әртүрлі  авторлардың 
(Г.Б.Кибишова  «Вдохновение»  бағдарламасы,  И.А.Лыкова  «Методическое 
пособие  для  специалистов  дошкольных  образовательных  учреждении», 
Т.Н.Доронова  «Природа,  искусство  и  изобразительная  деятельность  детей», 
Р.Г.Казакова  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»  еңбектерімен 
таныса  отырып,біз  көптеген  қызықты  идеялар  кездестірдік  және  алдымызға 
мынадай мақсат қойдық.
1. Балаларда сурет салудың техникалық дағдыларын қалыптастыру.
2. Балаларды сурет салудың әртүрлі дәстүрден тыс тәсілдерімен таныстыру.
3. Балаларды сурет салудың әртүрлі дәстүрден тыс тәсілдерін пайдалана 
отырып, өзіндік қайталанбас бейне жасауға үйрету.

Дұрыс техникалық дағды бала бойында сабақ сайын дамып, қалыптасып 
отырады.  Балалар  сурет  салу  тәсілдерін  құрғақ  түсіндіргеннен  емес,  өздері 
тәжірибе  жасаудан  үйренеді.  Балалар  бақшасында  сурет  салу  үшін  көптеген 
құралдар  беруге  болады:  түрлі-түсті  және  қара  қарындаштар,  акварель  және 
гуашь бояулар, балауыз борлар, фломастерлер, акварель борлар, пастель, көмір, 
сангина, тушь, пластилин т.б. Балаларды үйрету барысында оларға ұсынылған 
түрлі заттар қызығушылықты арттырады. Олар тіпті,  қара қарындаштың өзін 
заттың мазмұнын беру үшін әртүрлі басу арқылы ғажап суреттер сала алады. 
Балалар  сурет  салу  құралдарын  игергеннен  кейін,  оларды  саналы  түрде 
материал  таңдауға  әкелеміз.  Бұл  жердегі  маңыздысы  баланың  өзіне  қажет 
құралды дербес таңдап алу қабілеті. Сабақ соңында бала өз еңбегін көргенде 
бейнені шешудің алуан тәсілдерін көреді. Сонда ғана оның келесі жолы бояу 
таңдауда  шешімі  өзгеруі  мүмкін.  Бұл  оның  шығармашылығының  дамуына 
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мүмкіндік  береді.  Техникалық  дағды  мен  тәсілдерді  меңгеруі  дүниені  өз 
сұлулығымен бейнелеуге әсерін тигізсе, ең маңыздысы сол.

Қазіргі  таңда  балалар  бақшасындағы  балаларды  көркем  өнерге  баулуда 
дәстүрден  тыс  тәдіс-тәсілдермен  бірге  бейнелеу  құралдарының  да  көптеген 
түрлері пайдаланылады. Солардың біразына тоқтала кетейік:

«палитра - саусақтар» саусақпен сурет салу.
Қол  астында  қылқалам жоқ па?  Ештеңе етпейді.  Бір  саусағымызды көк 

бояуға  батырамыз,  келесісін  сары бояуға,  үшіншісін  қызыл бояуға  маламыз. 
Палитрадан несі кем!... Бұл барлық жастағы балаларға ұнайтын қарапайым да 
оңай әдіс. Олар үлкен ынтамен салады. Саусақпен сурет салу бірнеше кезеңнен 
тұрады.  Балалар  әуелі  бір  саусақпен,  сосын  бірнеше  саусақпен  сурет  салып 
үйренеді. Біз көбелектерді, балықтарды, көгалды нүктелер, ирек сызықтармен 
безендіріп  үйренеміз.  Келесі  кезеңде  балалар  бояуларды  араластыруды 
үйренеді.  Әр саусағын әртүрлі бояуға батырып бір түстің үстіне келесі  түсті 
жағады. Түстерді араластыру нәтижесінде балалар өздеріне қажет түсті табады. 
Естиярлар тобында қарапайым бейнелерді бояудан бастап, мектепке дайындық 
тобында  «саусақпен  бояу»  техникасын  жете  меңгерген  балалар  сурет 
тақырыбын өздері таңдап, оны нұқу, жағу, бояуларды араластыру әдістерімен 
ұтымды безендіре алады. Ертегілерге салынған сюжеттерді де балалар өте сәтті 
бояды.

Келесі  техника  - «Алақанмен» сурет  салу.  Бұл  әдіс  кішкентайлар 
тобындағы балаларға өте ұнайды. Себебі балалар бояуды көріп қана қоймайды, 
оны сезінеді.

Балалармен жұмыс жүргізуде пайдаланылатын келесі әдіс – сызықтармен 
(штрихтармен)  сурет  салу.  Сызықтардың  көмегімен  заттың  сапасы,  оның 
қасиеті, туралы біліп, суреттегі бейнені, оның қоршаған ортаға қатысын ашуға 
болады. Сонымен бірге сызықтармен сурет салу, саусақтардың бұлшық еттерін 
дамытып,  қолды  жазуға  жаттықтырады.  Ересектер  топтарындағы  балалар 
«балапан», «кірпі»тақырыптарына сурет сала алады. Бұл суреттер қарапайым да 
мәнерлі,  бейненің  ерекшелігін  әртүрлі  сызықтар  және  сызықтарды  әртүрлі 
қалыпта  жүргізу  арқылы беріледі.  Сызықпен  сурет  салу  үшін  балаа\лар  бос 
уақыттарында  көп  жаттығулары  керек.  Бейненің  мазмұнын  ашу  сызықты 
пайдалана білуді қажет етеді.

Сонымен бірге дымқыл қағазға сурет  салу  әдісі  де  өте  қызық.  Бұл  әдіс 
ересектер тобындағы балалармен жұмыс жүргізуде пайдаланылады. Гуашьпен 
бояғаннан гөрі акварельмен бояу күрделірек, бірақ қызық. Акварельмен тек ақ 
параққа  сурет  салуға  болады.  Бояуға  су  көбірек  араластырылса  бояу  түсі 
тұнықтана түседі. Әсіресе балаларға тымық және желді күнгі теңізді салу өте 
ұнайды.
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Балауыз бор, май шам және акварельмен сурет салу халық шеберлерінің 
пайдалануымен ертеден келе жатқан әдіс. Балаларға жаңа талпыныс әкелетіні, 
олардың қызығушылықтарынан белгілі.

Жаңа  техника граттажды пайдаланып балалар  «Қысқы орман»,  «Түнгі 
ертегілер», «Саябаққа серуен» тақырыптарына суреттер салды.

Майлау  арқылы бояу  балаларға  өте  ұнайды.  Балалардың  жағу  әдісін 
игеруі  әртүрлі  болғандықтан  бұл  әдіс  те  бос  уақытта  көп  жаттығуды,  әр 
баламен жеке жұмыс жүргізуді  қажет етеді.  Себебі  балаға  жағу мен нұқуды 
айыра білудің өзі күрделі.

Қазіргі  таңда  сәнге  айналған монотипия  және  диотипия (баспа 
техникасы)  әдістері  де  өте  қызықты.  Бұл  әдіс  қиялды,  елестетуді,  түс  пен 
пішінді сезінуді жетілдіруге көмектеседі.  «Су жағасындағы талдарды» салуда 
жарты  суреттен  тұтас  суреттің  жасалуы  балаларға  өте  ұнады.  Сол  сияқты 
балаларға  дәстүрден  тыс  әдістің  бірі  шашыраты  арқылы  сурет  салу  да 
үйретілді. Бұл күрделі техника, бірақ нәтижесінде еңбектің ақталғанын көрудің 
өзі бала үшін бір ғанибет.

Пластилинмен сурет салу баладан төзімділікті, бастаған істі аяғына дейін 
жеткізу  үшін табандылықты талап  етеді.  Бұл  әдісті  біз  мектепалды тобында 
пайдаландық.

Сол  сияқты балаларды  бейнелеу  өнеріне  баулуда  біз  бейнелеу  өнерінің 
дәстүрден тыс әдістері көптеп пайдаланамыз. Мысалы:

 Бормен сурет салу,
 Көмір және сангинамен сурет салу,
 Табиғи заттарды пайдаланып сурет салу,
 Жіптің көмегімен сурет салу,
 манка жармасын пайдалану арқылы сурет салу,
 құммен сурет салу т.б.
Алуан  түрлі  әдістердің  балалардың жұмыстарының  мазмұнын ашуға  өз 

септігін тигізетінін атап айтпай болмайды. Олардың орындалу барысының өзі 
балаларға үлкен қанағаттанғандық әкеледі. Әр қимыл сәтті шыққан сайын бала 
өз жеңісінің жемісін өзгелерге көрсету үшін оны сан рет қайталап көрсетуден 
жалықпайды.

8



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

13.03.2021 жыл.    № O00018

Қауіпті   табиғат   құбылыстары

ЖАНАБАЕВА САУЛЕ САТТАРХАНОВНА
Түркістан облысы Отырар ауданы Ө.Жәнібеков атындағы 

№4 жалпы орта лицей-интернатының бастауыш сынып мұғалімі 

Пән: Дүниетану
Бөлім: 
Қоршаған орта 
Күні: 
Сынып:  

Мектеп:  

Мұғалімнің аты-жөні:   Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны: 
Сабақ тақырыбы   Қауіпті табиғат құбылыстары

Оқу мақсаты 2.2.2.1.Ауа райының  адам өмірі мен шаруашылық 
іс-әрекетіне оң және теріс әсерін талдау

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: ауа райының адам өмірі мен 
шаруашылық іс-әрекетіне оң және теріс әсерлерін 
талдайды.
Көптеген оқушылар:Адамдарға қауіп туғызатын 
және қауіп туғызбайтын табиғат құбылыстарын 
ажыратып, одан қорғану жолдарын біледі
Кейбір оқушылар: Шаруашылықтарға қандай 
табиғат құбылыстар зиян келтіретінін және одан 
қорғану жолдарын біледі.

Ойлау 
дағдыларының 
деңгейлері

Білу, түсіну, қолдану, жинақтау

Бағалау 
критерийлері 

Табиғат құбылыстары туралы біледі.
Қолайсыз және қауіпті табиғат құбылыстардың ерекшеліктерін 
көрсетеді.
Табиғаттың қолайсыз және қауіпсіз құбылыстарын талдау 
арқылы топтастырады.

Тілдік мақсат -Климат және сәйкес табиғи құбылыстар тақырыбын 
бейнелейтін лексиканы оқып үйренеді.
- Табиғи жағдайлар туралы айта алады.
-  Табиғи қолайсыз жағдайларды анықтай алады.
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Құндылықтарды 
дарыту 

Топтық, жұптық жұмыстарды орындау барысында 
ынтымақтастық орта қалыптастыру. Адамгершілік, 
алған білімді қолдана білу, еңбексүйгіштік 
қасиеттерді насихаттау.

Пәнаралық 
байланыстар

Жаратылыстану пәнімен табиғи құбылыстарын 
ерекшелігін жіктеу.
Әдебиеттік оқу ауызекі сөйлеу тілдері дамиды.

АКТ қолдану 
дағдылары 

Ғаламтордан алған суреттер, интербелсенді тақта

Алдыңғы білімді 
игерулері

Табиғат құбылыстарын атау

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарлан-ған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

Сабақтың 
басы 
5минут

Ширату тапсырмасы. 
Оқушыларды «Пазл» әдісі арқылы табиғат құбылыстарын 
құрастыру арқылы 3 топқа бөлу.
1-топ «Жаңбыр» 
2-топ «Найзағай» 
3-топ «Жел»
«Кір жайғыш» әдісі арқылы жұмбақтарды шешеді. 
Жұмбақтар конвертке жасырылады, кір жайғыштан алады. 
1.Дүрліктіріп қырқаны
Шақпақ тастың жарқылы.
Бұлт көрпесін жыртады.(найзағай)
2.Таудан топ түсті,
Аяқ-қолы жоқ түсті.(бұршақ)
3.Жылт-жылт еткен,
Жылғалардан өткен.(су)
4.Үлкен алтын табақтан
Әлемге нұр таратқан.(күн)
5. Шөпті жапырып,
Құмды сапырып,
Қоқысты үйіріп,
Әкеткен не шүйіріп? (Құйын)
-Балалар, бұл жұмбақтардың шешуі не деп      
ойлайсындар?
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 Табиғат құбылыстары.
 Табиғат құбылыстары нені құрайды?
 Ауа райын.
   Бүгінгі біздің сабағымыз қауіпті табиғат құбылыстарымен 
танысамыз және де ауа райының  адам өмірі мен 
шаруашылық 
іс-әрекетіне оң және теріс әсерін білетін боламыз.
ҚБ «Дұрыс па, бұрыс па?» әдісі

Сабақтың 
ортасы 
10 минут

10минут

10 минут

Білу және түсіну МК: Табиғатта болып тұратын өзгерістер 
табиғат құбылыстары деп аталады. Кейбір табиғат 
құбылыстары жылдың белгілі бір уақытында ғана болып 
тұрады. Тірі және өлі табиғатта үнемі өзгерістер болып 
тұрады. Жылдың 4 мезгіліне байланысты табиғатта 
өзгереді. Мысалы: ағаштар мен шөптер көктейді және 
құрайды. Жаңбыр, бұршақ, қар жауады. Жел, боран соғады. 
Осының барлығы табиғат құбылыстары. Оқушылар 
оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады.
1-тапсырма
ТЖ«Ойлан,топтас,бөліс» әдісі. 
Табиғат құбылыстары туралы айтады және пайдасы мен 
зиянын жіктеу арқылы көрсетіп, сәйкестендіреді.
І-топ Найзағай адамға қандай зиян келтіреді?
ІІ- топ. Құрғақшылықтың адам өміріне зияны?
ІІІ-топ Толассыз жауынның адам өміріне әсері.
Дескриптор
  Табиғат құбылыстары туралы айтады, 
ерекшеліктерін көрсетеді.
 Пайдасы мен зиянын талдау арқылы көрсетеді.
 Табиғат құбылыстарының зияны мен пайдасы туралы 
жіктеп сәйкестендіреді.
ҚБ «Қөңілді жұлдыздар»
2-тапсырма « Мозайка »  әдісі
Барлық оқушыларға табиғат құбылыстарының суреті 
беріледі, аталған құбылыстарды топтастырады.
Қолайсыз                     Қауіпті
Дескриптор
Қолайсыз және қауіпті құбылыстарды топтастырады.
ҚБ «Қол шапалақтау»
Тапсырманы өте жақсы деңгейде орындаған оқушыны қол 
шапалақтау арқылы бағалау
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3-тапсырма «Сия жұмсаушы» әдісі арқылы табиғат 
құбылыстары туралы кластер құрастырады.
Дескриптор:
 -Табиғат құбылыстарының қауіпті жағдайларын атайды
-Табиғат құбылыстары туралы  жазады.
- Қолайсыз және қауіпті құбылыстардың ерекшеліктерін 
көрсетеді.
Саралау:Жұмысқа берілген қысқа уақытта әр топ тез 
және үйлесімді жұмыс жүргізе біледі.
ҚБ «Бір-бірін бағалау» әдісі
Оқушылар бір-бірінің жұмысын бағалайды. Өз жұмысында 
нені жақсарту керектігін анықтайды.

Сабақтың 
соңы
5 минут

ҚБ «Кім жылдам» әдісі
Табиғи қауіп төнген кезде қажет болатын заттарды 1минут 
ішінде сөмкеңе сал!
Рефлексия 

      -қолымнан бәрі келді

-бәрін үлгеремін, бірақ...

-қолымнан ештеңе келмейді
Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді үш түрлі суреттің 
біріне стикерлеріңізді жапсырыңыздар.

Үйге тапсырма Түсініп оқу 87-89 бет

Саралау 
Төмендегі  саралау 
тапсырмаларын сынып 
оқушыларының қажеттілігіне 
қарай мұғалім өз өзгертіп 
отыруы қажет. 

Бағалау -оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз?

  1,2,3 тапсырма – «Тапсырма 
бойынша саралау» негізінде 
«Пазл», «Кір 
жайғыш» ,«Ойлан,топтас,бөліс
», «Мозайка», «Кім жылдам?»,  

 «Дұрыс па, бұрыс па?»әдісі, «Қол 
шапалақтау» әдісі, «Көңілді жұлдыздар», 
«Бірін-бірі бағалау» әдісі
Дескриптор:
 -Табиғат құбылыстары туралы айтады, 
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«Сия жұмсаушы» әдістер 
арқылы тапсырмалары 
орындалады. Тапсырманы 
орындау барысында әр 
оқушының ойлау деңгейінің 
әртүрлі болатындығын ескере 
отырып, әр оқушыға өз 
мүмкіндігі бойынша қолдау 
беріледі. 
«Уақыт арқылы саралау» 
негізінде «Рефлексия» әдісі 
арқылы тапсырма орындалады. 
Бұл тапсырма кезінде 
пікірлерді дәлелдеуде  
мұғалімнің көмегін қажет 
ететін оқушыларға қолдау 
беріледі. 

ерекшеліктерін көрсетеді.
 -Пайдасы мен зиянын жіктеу арқылы 
көрсетеді.
 -Қауіпті табиғи құбылыстар кезінде 
112 құтқару қызметінің рөлі мен маңызын 
есте сақтайды.
-Табиғат құбылыстарының зияны мен 
пайдасы туралы жіктеп сәйкестендіреді

Сабақ бойынша рефлексия
Саралау тәсілдері арқылы сабақты ұйымдастыру ұнады.
Оқу мақсаттарын , сабақ мақсаттарын, бағалау критерийлері мен 
дескрипторларын байланыстыра отырып, белсенді оқуды жоспарлау мен үшін 
құнды болды.
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы 
даойланыңыз)?
1: Оқушылардың қарқын тәсіл арқылы, деңгейлерін анықтау.
2:Топта ұйымшылдық жұмыс жасағандары. 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы 
да ойланыңыз)?
1:   Оқушылармен диалогқа жиі түсу арқылы олардың қажеттілігін біліп 
отыру.
2: Оларды үнемі қолдап мадақтап, қолпаштап отыру. 
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 
бөлу қажет?
2. Оқушыларымның мүмкіндік деңгейінің жоғары екенін, 
шығармашылық қабілеті бар оқуларыммен жеке жұмыстарды жандандыру 
керек екенін білдім.
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15.03.2021 жыл.      № O00020

Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы

       АШИМБАЕВА РАЗИЯ  МУХАМЕТКАЛИЕВНА 
Алматы қаласы,  Алатау ауданы   

№ 183 Бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын 
молайту. Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше 
дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу.
- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру;
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 
Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет. 
Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби 
кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі.
Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 
қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 
нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек.
Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 
(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу 
қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 
өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет 
ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық айтып 
беру). Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді 
басқа бір нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға 
үйрету.
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Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды, әңгімелерді 
түрлендіре біледі. Баланы шығармашылық қабілеттілігінен туындаған 
әңгімелеріне көңіл аударып, құрдастарының әңгімелерін тыңдауға бейімдеп, 
қиыншылық тудырған жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету 
енгізе керек.
Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – сөздің жалпы ұғым беретін 
жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын еркін 
жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым - 
қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - теңіз. 
Ол жаңа өскін балауса буынының сана - сезімін оятып, ақыл - есін дамытатын, 
адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы.
Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі 
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби мұрасы, 
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 
мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 
еш жойған жоқ. Жамбылдың, Сәкеннің, Жансүгіровтың, Майлиннің, 
Мұқановтың сондай – ақ көптеген жас жазушылардың балалар сүйсінерлік 
қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты 
тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып, 
термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ.
Жас кезінде әңгіме, жырларды көп тыңдаған бала өз көрген - білгенін 
қиыстырып, тұжырымдап достарына, тәрбиешілеріне, ата - аналарына айтып 
бере алса, тіл шеберліктері артады. 
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Мұндай жақсы қасиеттер баланың парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, 
көргенді болып өсуіне әсер етеді.
Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен 
жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан. Балалардың жас ерекшелігіне қарай 
топтарды үлкейген сайын тіл дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс 
түрлері біртіндеп күрделене береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім 
беру үрдісінде дыбысқа байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске 
асырылады.
Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. Қазіргі уақытта 
баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз 
дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге 
түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын 
дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек.
Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.
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15.03.2021 жыл.   № O00021

Жаңа мектепке - жаңашыл ұстаз

 СЕЙДАХАНОВА АЙНҰР АЯЗБЕКҚЫЗЫ
Шымкент қаласы "Болашақ" мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

«Ұстаз, жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, 
көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, 
ешнәрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иес, мейлінше шешен, 

өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл жаны асқақ және ар-намысын 
ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне 
жақсылық пен ізгілік көрсетіпқорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін 

батыл, ержүрек болуы керек.» Әл-Фараби

Ұстаз болу - бұл бір нәрсені үйрету мүмкіндігі ғана емес, сонымен қатар 
күн  сайын  балалармен  қарым-қатынас  жасау,  жаңа  нәрсені  ашу  мүмкіндігі. 
Балалар  өзгереді,  ұстаз  олармен  бірге  өзгереді.  Ұстаз  әлемге  балалардың 
көзімен қарағанды, одан қуаныш пен ләззат тапқанды, өз оқушыларым туралы 
ойлағанды, олардың табыстары мен сәтсіздіктеріне жанашырлықпен қарағанды, 
олар үшін жауапкершілік көтергенді ұнатады.

Заман  өзгеруде,  жаңа  ғасыр  келді,  ақпараттық  заман  келді,  талғампаз 
білімнің  көшіне  ілесу  өте  қиын.  Әр  секунд  сайын  өзгеріп  отыратын,  үнемі 
ұтқырлықты және бейімділікті қажет ететін заман талабына қарапайым мектеп 
ұстаздарының үйлесіп,  бірге  дамып отыруы талап етіледі.  Ұстаз  мамандығы 
үлкен,  практикалық,  шексіз  шығармашылық  мүмкіндіктерге  толы.  Бұл 
мамандықта алған біліміңе қанағат қылып тоқтап қалу мүмкін емес, үнемі өсіп, 
өзін-өзі жетілдіріп, жаңа әдістер мен тәсілдердің қыр-сырын біліп отыру қажет. 
Кәсібіңдегі қарсыластар, бар махаббат пен құрметке бөлеген сынып оқушылары 
ерекше  бір  сезім  мен  жоғары  итеретін  күш  силайды.  Қазіргі  ұшқан  құстай 
дамыған  замандағы  ұстаздар  да  тынбай  білім  алып  келген  оқушы.  Ол  жаңа 
әдістерді игеріп, инновациялар мен әдебиеттерді меңгеріп, өзін дамыту үстінде. 
Күн  сайын  мектеп  қабырғасында  жүру,  ұстаз  үшін  өмірдегі  қиындықтарға, 
ауыртпашылықтарға  қарамастан,  балалар  мен  әріптестеріне  әрдайым  жақсы 
көңіл-күй  силап, сол арқылы өзіне мейірімділік пен қуаныш әкеледі.

Менің ойымша ұстаздардың өмірі актерлікке ұқсас. Оның көрермендері - 
оқушылар, оларды күн сайын мектепте қызықты көрініспен қарсы алуы керек. 
Сабақ мағыналы және қызықты болуы үшін ұстаз оқыту әдістерірнің әртүрін 
білуі тиіс, рөлдерге кіре білетін қабілеті болуы керек.  Әр сабақта балалардың 
ашылу, жаңа және қызықты білім алу қуанышын сезінуі өте маңызды. 
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Бұл  дегеніміз,  олармен  қарым-қатынас  ұстаз  үшін  қызықты  болады, 
олардың  пікірлері  ұстаз  үшін  ақымақтық  және  қызықсыз  болмауы  керек, 
олардың іс-әрекеттері ұстаздың шын жүректен алаңдатады және бірге ойындар 
ойнау оқушылар мен ұстаздарға да керемет көңіл-күй мен ләззат силайды. Бұл 
балалар  өздерін  белгілі  бір  кейіпкер  сипатында  сезініп,  бірақ  ұстазымен 
салыстырғанда  әлдеқайда  білімі  мен  өмірлік  тәжірибесі  де  аз  кішкентай 
адамдар екендігін сезіндіреді.

Қазіргі  таңда  ұстаздардың  шығармашылық  өсуі  үшін  көптеген 
мүмкіндіктер  бар.  Көптеген  жаңа  технологиялар,  әдістер,  тәсілдер 
қарастырылған.  Оларды меңгеру  арқылы ұстаздар  жаңа  заман  талабына  сай 
білікті де білімді ұстаздар қатарынан көріне алады.

Қазіргі жаңа заманғы ұстаз - бұл өз пәнін терең білетін, кең ой-өрісі бар, 
заманауи  педагогикалық  технологияларды  меңгерген,  өзін-өзі  тәрбиелеумен 
үнемі  айналысатын,  педагогикалық  ғылым  мен  практиканың  соңғы 
жетістіктерін  игеретін  адам.  Ол  тәжірибе  жасағысы  келетін,  ізденістегі 
шығармашыл  адам.  Ол  материалды  мағыналы  және  қол  жетімді  етіп  қана 
қоймай, сонымен қатар оқуға деген ынтаны оятатын, оқушыларды ынталандыра 
білетін  тұлға.  Ұстаздың  ең  маңызды  шеберлігі  -  бұл  оқушыны адам болуға 
үйрету,  оның  шығармашылық  мүмкіндіктерін  ашу,  білім  алуға  белсенді 
ұмтылысты қалыптастыру.

Ұстаздың  бақыты  неде?  Ұстаздың  бақыты -  оқушылардың көз  алдында 
жарқырап  жүргенінде,  олардың  жаңа  нәрсені  біліп,  күрделі  процестерде 
өздерінің  кішкентай  жаңалықтарын  жасаған  кезде  айтқан  "рахмет"  деген 
сөзінде.

Қорытындылай келе, әрине, жаңа мектепке өз талабына, заманына сәйкес 
келетін,  сол  кездегі  педагогикалық  мәселелерді  сауатты  шеше  алатын, 
педагогикалық ғылым мен практиканың заманауи жетістіктеріне ие заманауи 
ұстаздар қажет. Қазіргі ұстаздардың кәсібилігі мұғалімнің ақыл-ойы мен санаға, 
эмоциялар мен ерік-жігерге,  қиял мен ойлауға,  балалардың руханилығы мен 
моральына  әсер  ету  қабілетімен  анықталады.  Сонымен,  оқушылардың 
психикалық  және  физикалық  денсаулығын  сақтауға  ұмтылу  керек.  Ұстаздар 
ішкі әлемі бай, мейірім мен адамгершілігі бар жақсы адамдарды тәрбиелеуге 
тырысады.  Ұстазда  өздерінің  оқушыларының  жетістіктеріне  шын  жүректен 
қуана алады.
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16.03.2021 жыл.    № O00032

Жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгереміз

СЫДЫКОВА АСЕМ ЖАМАРТОВНА
Алматы облысы  Сарқан ауданы Екіаша орта мектебі КММ

Өзін - өзі тану пәнінің мұғалімі 
    
  Қазахстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2006 жылғы 
наурызда «Қазақстан - өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты 
Қазақстан халқына жасаған жолдауында:
    «Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін 
осы заманғы білім беру жүйесі қажет»- деп атап көрсеткен болатын.
      Қазақстан бүгінгі күні қарқынды дамыған заман талабына ілесу үшін 
болашақ ұрпаққа берілетін білім мен тәрбие саналы да сапалы болатындай 
Отанымыздың жарқын болашағына қызмет ететіндей болуы керек. Елу елдің 
қатарына өткелі тұрған уақытта сапалы білім болуы қажет. Әрбір қоғам 
мүшесінің бойында адамгершілік рухани қасиеттерімен орын алуы тиіс.
     «Өзін-өзі тану» бағдарламасы Қазақстандағы ең тиімді бағдарламалардың 
бірі деп ойлаймыз. Себебі бүлдіршендерді ізгілікке үйретіп тәрбиелеудің ең бір 
тиімді жолдарын көрсетіп отыр. «Өзін - өзі тану» пәнінің болашағынан үлкен 
үміт күтеміз.                                                                                                               
      Бүгінгі таңда рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзерістерге ұшырап, 
адамдардың арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты қарым - 
қатынастар орнатуына ықпал ететін құндылықтар мен әр жеке тұлғаны 
шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы және оларды жүзеге асыруға түрткі 
болатын құндылықтарды зерттеу көкейкести мәселелердің бірі болып отыр. 
Осы орайда, қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік үдерістері өзгерді, 
сондықтан да білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту жас 
ұрпаққа тәрбиемен білім беру технологияларын жетілдіруде « Өзін - өзі тану » 
сияқты бірегей курсттың шүбәсіз өзектілігі мен маңызы зор. Оның аясында 
жалпыадамзаттық құндылық, адамгершілік бағдарларын жоғалтқан қазіргі 
замандағы технократикалық өркениетті тажалдан – тек адамның рухани көзінің 
ашылуы, оның өзінің жоғарғы рухани субстанцияға бастапқы қатынасын 
сезінуі ғана құтқара алуы мүмкін. «Өзін- өзі тану» пәні адамзатқа ортақ, 
планетарлы импульс пен бір уақытта ұлттың жалпыадамзаттық құндылықтарды 
жас ұрпақтың бойына сіңірудегі рухани бастаудың қайнар көзі.
     « Өзін - өзі тану » пәнінің әлемде теңдесі жоқ пән ретінде Қазақстанның 
білім беру саласына енгізілгені және рухани адамгершілік білім беру 
бағдарламасының тарихи негіздерін айқындауға әлемдік рухани тұлғалардың 
идеяларына сүйене отырып заманауи ғылымдағы рухани бастауларға баса назар 
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аударылып, Қазақ мәдениетіндегі рухани - адамгершілік білімнің маңызын аша 
түсуде. Құндылықтар туралы мәселені алғаш рет көтерген Сократтың ой 
тұжырымдарын басшылыққа ала отырып, сұрақтар қою арқылы өзгелерді 
танығандығын, оны игілік тұрғысында қарастырады. Сократ философиясының 
мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және адам оған өзін тану және 
өзін сынау арқылы жете алады. Оның әйгілі «Менің білетінім – мен ештеңе 
білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді - өзің танып біл!», «Әр адамның 
бойында күн бар, нұр бар, тек оның нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген 
қағидаларының негізгі мазмұны да осы. Сократтың ойынша, белгілі бір асыл 
қасиет туралы білім жинаған адам сол қасиетке жете алады, бәрі адамның өзіне 
байланысты, адам тәнін емес, рухын, жанын шыңдауға үнемі ұмтылуы тиіс, 
себебі, жаны бақытқа бөленген адам ғана бақытты.
      Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында адамның өзін 
танымақтық жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне грек философтарынан 
басталса да, «Өзін- өзі тану» пәні ұлы ғұлама ойшылдарымыздың 
тұжырымдарына негізделгендігімен құнды. Оны өз заманындағы ғылыми 
жүйеге түсіріп, қалыптастырған шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы 
педагогикалық жүйе жасаған ағартушы, оқымысты Жүсіпбек Баласағұнның 
«Ізгілік ілімі», Қожа Ахмет Яссауидің «Хал ілімі», Әбу Насыр Әл – Фараби 
«Жан қуаты ілімі», Абай Құнанбаевтің «Толық адам», «Имани гүл ілімдері», 
Шәкәрім Құдайбергеновтің «Шын адам», «Ар ілімі» тағылым мен тәрбиенің 
тірегі болуында.
      Оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпыадамзаттық 
құндылықтарды дамытуда « Өзін- өзі тану » пәнінің рөлі біріншіден, рухани – 
адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы, « Өзін- өзі тану » рухани 
– адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи кезеңдері, Заманауи білім 
кеңістігін ізгілендірудің жаңа тәсілдемелері. Рухани – адамгершілік білім беру 
бағдарламасының психологиялық – педагогикалық негіздері, өзін - өзі тану пәні 
басқа пәндердің интеграциясы, сабақтан тыс іс - әрекеттер арқылы «Өзін - өзі 
тану» рухани – адамгершілік білім беру бағдарламасының жүзеге асырылып 
жан – жақты талдау жасалуда.
Екіншіден, Өзін - өзі тануды оқытудың аксиологиялық аспектілері, Ақиқат, 
Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық және қиянат жасамауды жалпы 
адамзаттық құндылық ретінде қарастырылған «Өзін - өзі тану» рухани – 
адамгершілік білім беру бағдарламасындағы мұғалімнің рөлі және шынайы 
көшбасшыға тән адамгершілік қасиеттер айқындалып, нақты мысалдармен 
дәйекті дәлелдер келтіріледі.
Үшіншіден, « Өзін - өзі тану » пәнінің құрылымдық мазмұндық және 
әдістемелік сипаттауда сабақтағы жағымды ойлау, әңгімелеу әдісін терең 
рухани – адамгершілік құндылықтарға бағыттау, ән айту мен музыканың 
маңызына жан – жақты тоқталады. 
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Ата – аналармен байланыс жасау жолдары және сыныптан тыс іс – шараларды 
өткізудегі тоерия мен тәжирибиенің сабақтастығы қарастырылатыны маңызды.
Төртіншіден, Өзін - өзі тану пәні адам оқу білім алу үшін алдымен қоршаған 
дүниені, табиғат құбылыстарын танып - білу арқылы табиғатты аялап, ізгілікке 
баулу ұлттық тамырдан нәр алады, табиғатқа деген адам көзқарасының дұрыс 
бағытта болуы оның ой – сезіміне әсер етіп, мінез құлқын жетілдіру арқылы 
жүзеге асады.
Бесіншіден, өзін - өзі тану пәнін оқытуда сүйіспеншілік, сенім, шығармашылық 
шабыт атмосферасын құру, өзін - өзі зерделеуде өзін - өзі интуитивті түрде 
ұғынуға жағдай жасалады. Рухани адамгершілік білім беру үдерісінде тек 
жағымды және ізгі әдістерді қолдану көзделуде. Өзін - өзі тану сабақтарындағы 
жағымды ойлау, жағымды күйге келу әдісін қолдану арқылы: тәртіп, өзін - өзі 
қадағалау, денсаулық, зейін қою, ақылдың байсалдылығы, ес, интуиция, 
басқаларға деген сүйіспеншілік, ішкі тыныштық орнатуға болатынын, ішкі 
тыныштық орнағанда еш уақытта қиянат жасалмайтындығы ақиқат.
Алтыншыдан, өзін- өзі тану пәнінің негізгі идеясында бүгінгі қоғамда білім 
беруде сыртқы білім: сыртқы дүниені зеттейді, китаби білімге негізделген, 
қалауларды оятады, дүниеде күн көру үшін қажет деп есептейді, ақыл мен тәнге 
қарасты мәселелерді шешіп, мұндағы білім беру мақсаты ақпарат берумен 
шектеледі.
     Рухани білім берудің яғни, ішкі маңыздылығы: ішкі рухани қасиеттерді аша 
ашады, адамның, баланың ішкі дүниесін зеттейді, өмірлік тіжірибиеге 
негізделген, әрбір адамның жүрегіне жасырынған жалпыадамзаттық 
құндылықтарды айқындайды, білім беруді өмірлік мақсаттармен байланысты 
қарастырады, интуицияны дамытады және ақылмен ойлап, жүрекке жүгіне 
отырып әрекет ететіндігін нақты дәлелдейді.
Жетіншіден, Өзін - өзі тану пәнін өткізетін мұғалім қандай болу керек? деген 
сауалға жауап іздеуде әрине, көрнекті педагог, ізгілік педагогикасының негізін 
қалаушы Ш.А.Амонашвили: « Мектепті емес, мұғалімнің рухани дүниесін 
реформалау қажет » деген ой тұжырымы басты ұстаным ретінде алынған. Оны 
мына сөздерден көреміз: « Оқушыға білім ұшқынын шашу үшін мұғалім өз 
бойына телегей теңіз нұр жинау керек. Мұғалім өз сабағын сәулендіретін нұрды 
қайдан алады? ... Мұғалім өз бойындағы рухани әлемінен алады, егер ол әлем 
әсемдікке және асқақтыққа толы болса...» деген сөзінен ізгіліктің иісі аңқиды. 
Ол ізгілік педагогикасының үш постулатын айқындап берді.
Баланың бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Өз бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Ізгі әдіс – тәсілдердің күшіне деген сенім – болуын үнемі өзі
қадағалап отыруы шарт деп есептейді.
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 Мұғалім – шабытты еңбек етіп, шеберлігінің шыңына жету үшін - баланың 
таным – түсінігін жете қадағалап, дамыта отырып, рухани бастауларға жол ашу 
арқылы, оқу әрекетіне қызықтыра білу, ізденіске, жаңалыққа ұмтылдыра алу 
қажет деп ойлаймыз. Ол үшін мұғалімге басты екі қасиет қажет: біреуі 
қарапайымдылық, өз кемшіліктерін түсінетін, екіншісі кемелденуге тілек, өз 
кемшіліктерінен құтылу үшін. Ұстаз деген мамандық Алладан берілген СЫЙ – 
екенін сезіне білу керек. Сонымен ойымызды қорытындылай келе, 
оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпы адамзаттық құндылықтарды 
дамытуда «Өзін- өзі тану» пәнінің алар орны ерекше. « Өзін - өзі тану » пәні 
жас ұрпақты өмірден өз орнын табуына бағыттай отырып, олардың кәсіби – 
тұлғалық жетілуін, интелектуалдық дамуын қамтамассыздандырады, рухани – 
адамгершілік тәрбиесін жетілдіреді және қоғамға қызмет ету дағдыларын 
дамытады. Осындай адами құнды, қоғамдық маңызды құндылықтарды 
бойларына сіңірген жеткіншектер елімізде қолға алынған жаңашылдық 
бағыттағы кеңестерге өз үлестерін қоса алатыны ақиқат.
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16.03.2021 жыл.     № O00030

Ойын ережесі деген не? Ц дыбысы мен әрпі

ДЖЕКСЕМБАЕВА ЖАДРА ТУРҒАНБЕКҚЫЗЫ
Алматы облысы Райымбек ауданы Қаратоған ауылы 

"Н.Өмірзақов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен"  
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі 

Бөлім: 6 Салт дәстүр және әдебиет

Педагогтің аты-
жөні

Джексембаева Жадра

Күні: 5.03.2021 жыл.ж

Сынып:  1  Б Қатысушылар саны: 13
№137 Сабақтың 
тақырыбы

Ойын ережесі деген не? Ц дыбысы мен әрпі

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

1.2.8.1 мұғалімнің көмегімен түрлі жанрдағы (ертегі, 
әңгіме,өлең) мәтіндерді салыстыру. 
1.3.3.1 мұғалім көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар 
арқылы жоспар құрып, оған ат (тақырып) қою.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: ц әрпін таниды, ажыратады және 
оны дыбыспен сәйкестендіре алады. Каллиграфиялық 
талаптарға сай жаза алады. 
Көптеген оқушылар: мәтін иллюстрациясы бойынша 
сұрақтар қояды және оқығаны бойынша қойылған 
сұраққа жауап береді. 
Кейбір оқушылар: өзі білетін ойын ережесін 
түсіндіреді. 

Сабақтың кезеңі
/ уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау

Сабақтың басы 
5 мин

Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру
1,2,3
Сынып іші тып-тыныш
Жалқаулықты 
тастаймыз,
Сабақты біз бастаймыз.
-Жарайсыңдар,балалар, 

Амандасады.
 Өлеңді 
мұғаліммен 
бірге айтады.

Қайырлы таң 
Достым!
Қайырлы күн 

Мадақтау 
сөздері 
арқылы
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көңіл-күйіміз жақсы 
болса, көңілді отырып 
сабағымызды 
бастаймыз.
- Оқушыларды сабаққа 
дайындау
- Сабаққа зейіндерін 
аудару
- Партада дұрыс 
отыруларына көңіл 
бөлу.
Парақшаға жазылған 
сөздерді таңдап, 
дауыстап оқып, сөзді 
буынға бөледі, сөздерге 
дыбыстық талдау 
жасайды, сөз түріне 
қарай топтайды.
«Артығын тап, ортақ 
атауын айт» ойынын 
ойнап жібереміз.

болсын!
Бүгінгі 
күндеріңіз 
Сәттілікке 
толсын!
Біздің алар 
бағамыз,
Тек марапат 
болсын!

Сабақ  
мақсатымен 
таныстыру.

Дискриптор:
1. Сөздерді 
буынға бөледі.
2. Сөздерде
гі буын 
сандарын 
анықтайды.

Мадақтау 
сөздер. 
(Тамаша, Өте 
жақсы, 
Керемет, 
Жарайсың!)

Мадақтау 
сөздер. 
(Тамаша, Өте 
жақсы, 
Керемет, 
Жарайсың!)

Бас бармақ 
әдісімен 
бағала.
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        - Сахна, алаңқай, 
сайқымазақ, жануарлар 
деген сөздерді 
естігенде көз 
алдымызға не 
елестейді? 
–Цирк туралы не айта 
аласыңдар? 
-Оқулықтағы сюжетті 
суретке қарап, цирк 
туралы әңгімелеп бере 
аласыңдар ма? 
-Цирк сөзіндегі бірінші 
дыбыс қалай 
айтылады?
– Бүгінгі сабағымызда 
немен шұғылданамыз 
деп ойлайсыңдар?
-Ц дауыссыз дыбыс, 
сөз басында, ортасында 
келеді. 
-Цирк сөзіне дыбыстық 
талдау жасап көріңдер.

3. Ц 
дыбысының 
сөздегі орнын 
анықтайды. 

Сабақтың 
ортасы 
25 мин

1 – тапсырма: «Еркін 
әңгіме» әдісі арқылы 
жүзеге асады.
Оқулықтың 110-бетінде 
берілген тапсырмамен 
жұмыс. 
- Мәтінді оқыңдар. 

Дескриптор:
- Мәтінді 
тізбектеп 
оқиды.
-Ойынның ҚБ: 

25



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

Сергіту сәті.
1 мин

«Сұрақ –жауап» әдісі
 -Бұл ойын қалай 
аталады?
 -Ойын ережесі деген 
не?
 -Ойынға қандай ат 
қоюға болды? -Ол 
ойынның жүргізілу 
тәртібі ме? -Мағжан 
неге ойын ережесін 
бұзды?
 -Мағжан қандай бала? 
-Мағжанның іс-әрекеті 
дұрыс па?

Балалар бүгінгі біздің 
ашық сабағымызға 
Сайқымазақ қонаққа 
келіпті. Қане қарсы 
алайық. 
1. Сәлеметсіз бе!
Сәлем балалар! Мен 
сендермен ойын 
ойнауға келдім. 
Ойынның шарты: бір 
баланың көзін 
байлаймыз. Сол бала 
басқа балаларды 
іздейді. Егер де бір 
баланы ұстап алатын 
болса, ұсталып қалған 
бала, өлең айтып 
береді. 
2. Келістік пе?   
2 –тапсырма:  
Дәптермен жұмыс. 
– Жұмыс дәптерінде 
берілген 
тапсырмаларды; 
–ц әрпі бар сөздерді, 

атауын дұрыс 
табады.
- Сұрақтарға 
жауап береді.

Дескриптор: 
Тапсырмалард
ы орындайды, 
ц әрпі бар 
сөздерді, 
сөйлемдерді 
талапқа сай 
жазады. 

Дискрипторы
:
1.Суреттегі 
сөздерді 
айтады.

«Бармақпен 
бағалау» әдісі. 
Мәтінді оқып, 
ойынның 
атауын дұрыс 
тауып, 
сұрақтарға 
дұрыс жауап 
берген 
оқушыларды 
бас бармақпен 
бағалау.

ҚБ:
Оқушылар бір 
-бірін От 
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-Балалар циркте ойын 
көрсеткен күшік 
шаршап, қарны ашып 
қалыпты. Ендеше сол 
күшігімізді 
тамақтандырайық. 
Әдетте күшіктер, иттер 
нені жақсы көреді? 
-   Сүйекті. Дұрыс 
айтасыңдар балалалар. 
Өте тамаша.
-     Олай болса, мына 
сүйектерде сөздер 
жазылған. Соларды 
оқып, буынға бөліп, 
дыбыстық талдау 
жасап болған соң, 
күшікке береміз. 
-     Ал қанеки, тақтаға 
бір-бірден шығайық.

Сабақтың соңы 

4 мин

Кері байланыс: 
«Сайқымазақтың 
шарлары» 
Енді балалар, бүгінгі 
сабақты жақсы 
түсінсең, оқуда, 
жазуда, белсенділік 
көрсеткен болсаң, 
сайқымазақтың жасыл 
түсті шарына, ал егер 
жазуда немесе оқуда 
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аздаған қателіктерің 
болса, сары шарға, 
сабақ барысында 
қиналып, әлі де көбірек 
білгім келеді десең 
қызыл шарға 
стикерлеріңді 
жапсырыңдар.
Үй тапсырмасы: ц 
әрпі бар сөздер жазып, 
дыбыстық талдау 
жасау.
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16.03.2021 жыл.      № O00033

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

ТҰРЛЫБЕКОВА ТАЗАГҮЛЬ АРАЛБАЕВНА
Шымкент қаласы № 58 жалпы орта мектептің физика пәні мұғалімі

Сабақтың тақырыбы:
Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Мұғалімнің аты-
жөні:
Күні:

СЫНЫП: 9 Қатысқан оқушылар  саны: Қатыспаған 
оқушылар саны:

Сабақтың 
мақсаты

Денелердің бір-біріне тартылу себептері тұралы мәлімет 
алу

Сабақ  нәтижесі: Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: 
Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңын біледі.                 
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: 
Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңын біледі. Есеп 
шығаруда қолдана алады.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңын біледі. Есеп 
шығаруда қолдана алады.Тартылыс құбылысын өмірмен 
байланыстыра алады.

Бағалау  
критерийі

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. 
яСабақ барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара 
алады.

Тілдік 
құзіреттілік Гравитация,тартылыс,ғаламшарлар,масса.
Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар  

және  әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс, 
стикер.

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. 
Рефлексия.

Пәнаралық 
байланыс

География және астрономия

Алдыңғы оқу Жер тобындағы планеталар

Сабақтың жоспары

Жоспарла/н 
уақыт

Сабақ барысы :
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Басталуы
5  минут

Ұйымдастыру кезеңі  2 минут
Топтарға бөлу. «Қағаз қиындылары»
Бірнеше құттықтау қағаздарын  топ құрамындағы 
оқушылар саны бойынша  беске, алтыға жыртып, оларды 
араластырып, оқушыларға таратып беру керек. Оқушылар 
қиықтарды құрастырып бүтін сурет шығарады. Сол арқылы 
топтарға бөлінеді.
Психологиялық ахуал қалыптастыру:  
3 минут
«Өзі туралы кластер» тренинг
Оқушылар танысу үшін өздері туралы кластерлер 
құрастыруы керек.  Олар парақтың ортасындағы шеңберге  
өз есімдерін жазып, одан таралатын шеңберлерге  өздерінің 
өмірінде маңызы бар  бес негізгі рөлін жазады. Мысалы: 
Жанұяның еркесі, адал дос т.б

Жаңа білім
10 минут

Білу және түсіну
Берілген мәтіндерді балалар оқып алады.
Гравитация өрісі. Жердің тартылыс күші білінетін 
ауқымдағы кеңістік ауырлық күші немесе гравитация (лат. 
гравитас - ауырлық) өрісі деп аталады. Ол біздің планета 
қойнауындағы массалардың таралу сипатын көрсетеді 
және Жер пішінімен тығыз байланысты. Жер бетіндегі әр 
нүктеге ауырлық күшінің белгілі бір шамасы тән. Жердің 
орталығында (центрінде) ауырлық күші нөлге тең. 
Ауырлық күшінің жердегі өрісін зерттейтін 
ғылым гравиметрия деп аталады. Еркін құлау үдеуін 
арнайы құрал - гравиметр көмегімен елшейді. Жер 
бетіндегі немесе оған жақын ауырлық күші өрісін (Жердің 
гравитация өрісін) зерттеуге негізделген әдісті 
гравиметриялық әдіс немесе гравибарлау деп атайды.
«Жариялау» әдісі
(Әрбір топ берілген сұрақ бойынша  өз позициясын 
жариялау керек. Бұл үшін топ ішінен спикер берілген 
уақыт ішінде (5 мину) басқа қатысушылар  алдында 
сөйлеп, топ ұстанымын жеткізеді.)

Ортасы
10 минут

Қолдану
Оқулықтағы тапсырмаларды орындау
Дәптермен жұмыс
Гравитация Күн жүйесіндегі Жер планетасы мен басқа 
планеталарды күн айналасындағы орбитада ұстайды. 
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Сонымен қатар, ол Айды Жер айналасындағы орбитада 
ұстайды.Судың көтерілуі Жердің өз төңірегінде 
айналуымен байланысты және де гравитациялық әсер 
ғаламшардың (планетаның) Айға немесе Күнге қарап 
тұрған бетіндегі суға қысым жасайды.Талдау

«Ыстық 
орындық» орындық әдісі
(Бір оқушы алдыңғы жақта, орындықтар оны айнала 
қоршай орналастырылады.
Жаттығудың сипаттамасы:
Бір оқушы алға шығып өз пікірін айтып және тақырып 
бойынша сұрақтарға жауап береді. Сұрақты анағұрлым 
мазмұнды қылу үшін, оқушылар белгілі бір пікір бойынша 
бірлесіп алға шығып сөйлей алады.

Сергіту сәті
2 минут

«Қара жорға» биі

Аяқталуы
Сабақты бекіту
10 минут

1)Жер бетінде тұрған массасы 80кг адамды күн қандай 
күшпен тартады?
2)Ай мен Жер бір-біріне қандай күшпен тартылады?
3)Күннен 1,5ˑ1011м қашықтықта тұрған Жер 365,25 тәулікте 
оны бір айналып шығады.Күннің массасын есептеңдер.
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Бағалау

5 минут

Кері байланыс
3 минут

Бағалау парақшасы  Дұрыс жауапқа 5 балл.

Оқушын
ың аты-
жөні

«Жария
лау» 
әдісі

«Салыст
ыру 
кестесі»

«Ыст
ық 
орын
дық» 
орынд
ық 
әдісі

«Ойлан 
– 
жұптас 
– 
бөліс» 
әдісі

Балл
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№ N00054       11.03.2021 жыл.

Кәсіптік білім беруде маман даярлаудың инновациялық жолдары

СУКУЛОВА ГУЛЬЖАННАТ КОНИСБАЕВНА
Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Қобда көпсалалы 

колледжінің  арнайы пән  оқытушысы 

Елбасы  Н.  Ә.  Назарбаев  ««Қазақстан  –  2050»  жаңа  бағытын  ескере 
отырып, Үкіметке «2013 ж. бастап халықаралық үлгідегі куәліктер беру арқылы 
инженерлік  білім  беруді  және  заманауи  техникалық  мамандықтар  жүйесін 
дамытуды қамтамасыз етуді тапсырамын. 

Кәсіби  -  техникалық  және  жоғары  білім  ең  бірінші  кезекте  ұлттық 
экономиканың мамандарға деген қазіргі және келешектегі сұранысын барынша 
өтеуге  бағдар  ұстауы  керек.  Көп  жағынан  бұл  халықты  еңбекпен  қамту 
мәселесін шешіп береді», — деп атап көрсетті.

Қазіргі  замандағы  білім  берудің  негізгі  мақсаты  —  еңбек  нарығында 
бәсекеге қабілетті, құзыретті, өз жұмысын жақсы білетін, жан - жағына бағыт - 
бағдармен қарайтын,  әлемдік  стандарт  деңгейінде  нәтижелі  жұмысқа,  кәсіби 
өсуге,  әлеуметтік  -  саяси  оңтайлы  тез  әрекет  жасауға,  болып  жатқан 
өзгерістерге тез бейімделуге қабілетті, индустриалды - инновациялық жағдайды 
шешуге лайық, өз қалауы мен қоғам талабына сай білікті, өз ісінің шебері, кең 
ауқымды, жан - жақты дамыған, өзінің әлеуметтік - экономикалық және рухани 
дамуының  мазмұны  мен  сипаттарының  өзгеруіне  және  еңбек  сапасына 
талаптың  жоғарылуына  байланысты  өз  ісін  жетік  білетін,  кәсіби  білігі  мол 
кәсіби маман дайындау.

Техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің  мақсаты  —  қоғамның  және 
экономиканың  индустриялық  -  инновациялық  даму  сұраныстарына  сәйкес 
техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту, білім беру жүйесіндегі 
білім,  білік,  дағды  жиынтығын  толық  меңгерген,  қоғам  өміріне  белсене 
араласатын, шығармашылықпен ойлайтын, өзін - өзі көрсете алатын, өздігінен 
ақпаратты  іздеп,  талдайтын  және  оны  дамытуға  қабілетті,  кәсіби  құзыретті, 
функционалды сауатты жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған.

Бүгінгі  таңда  білім  беруді  жаңғырту  –  заманның  талабы.  Болашақ 
мамандарды  даярлауда  олардың  кәсіби  құзіреттілігін  қалыптастырудың 
маңыздылығы  қазіргі  таңда  жаңа  технологиялармен  оқыту  жүйелі  түрде 
жүргізілуде. 

Ол үшін студенттердің кәсіби құзіреттілігін теориялық және тәжірибелік 
тұрғыдан  жетілдіру  қажет  және  білім  беру  ұйымдарында  қызмет  жасайтын 
мамандарды қайта оқыту, интерактивті білім беру, түрлі технологиялық және 
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өндірістік  оқу  тәсілдер  арқылы  оқуға  деген  қолжетімділікті  арттыру,  білім 
беруді жаңғырту.

Мамандар даярлауда оқу - тәрбие үдерісін жаңғырту білім саласына ене 
бастады. Мәселен, бүгінгі таңда маманды дамыту білім беру жүйесін түбегейлі 
өзгертті  деп  айтуға  болады.  Оқыту  үдерісін  жаңғырту  бағыты  бойынша 
сұранысқа ие, болашағы бар бағыттарды күшейтудің маңызы зор. 

Біліктілікті  арттыру  жүйесі  мен  түрлі  серіктестіктер  жобалары  жалпы 
алғанда  студенттердің  сауаттылығын  қамтамасыз  ету  міндеттерін  орындауға 
көңіл бөлгендіген,  болашақ мамандар ақпараттық ортадағы өзіндік жұмысты 
ұйымдастыруға жеткілікті дәрежеде дайындауда.

Болашақ  мамандардың  кәсіби  құзіреттілігін  қалыптастыруда  төмендегі 
мәселелерге:  кәсіби  құзыреттілікті  қалыптастырудың  тиімді  жолдарын 
айқындай  алуға,  іс  -  әрекетті  ұйымдастыруға  қызығушылықтарының  басым 
болуына;  қажеттіліктері,  белсенділіктері,  ізденістері  мен  білім  берудің 
әдістемесін  толық  меңгеруі;  білім,  білік,  дағдылардың  дәрежесіне  сәйкес 
болуын қадағалай білуі; мақсатқа жетуге байланысты тиімді жолдарды таңдай 
алуы; ұсынылған жаңа білім мазмұнын игеруі және оны эмоционалдық көңіл 
күймен қабылдауы; талдау жасауы, шығармашылықпен болжам жасай білуі мен 
нәтижеге жетуге ұмтылысының болуына баса назарда. 

Сондықтан  да  білім  алушының  таңдаған  пәні  бойынша,  мамандығына 
қатысты  сабақтарды  меңгеруі  үшін  –  сайыстар  ұйымдастырылуда.
Мысалы; WorldSkills, «Деларук» «Шеф Battle» «ASTAUfest» т. б.

Сайыстарға  қатысқан  студенттер  маман  кәсібіне  төселіп,  көш  ілгері 
жұмыс  атқаруға  қабілеті  артады.  Осыған  байланысты,  өндірістік  тәжірибеге 
тарту жұмысына да елеулі көңіл бөлініп отыр. 

Бұл  негізде  техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің  инновациялық 
жүйесіне білім жүйесін жаңғырту аясында дуальды кәсіби білім беруді дамыту, 
жұмысшы кадрларының зәрулігін  еңсеру  үшін  қолданбалы мамандықтардың 
заманауи орталықтарын құру міндеттері қойылды. Дуальды жүйенің негізі оқу 
орны мен өндірісте қатар оқыту болып табылады. Бұл кәсіптік - техникалық 
білім берудегі басты проблема — оқу орнындағы теория мен заманауи өндіріс 
практикасы арасындағы алшақтықты жоюға мүмкіндік береді. 

Дуальды  оқытуда  теория  мен  практиканың  өзара  байланысы  принципі 
жүзеге  асырылады,  мұның  өзі  болашақ  маманға  кәсіпорында  жұмыс  істеу 
кезінде қажетті  біліктілікке ие болуға  көмектеседі.  Мұндай оқыту өндірістің 
нақты  сұраныстарына  барынша  жақындатады  да  жұмыс  берушілер  дайын 
мамандарға ие болады. Бүгінгі таңда еңбек нарығында жас маманның бойынан 
табылуға  тиісті  тәжірибелік  дағды,  білім мен тәжірибені  талап ететін  нақты 
өндірістік тәжірбие болып табылады, себебі  білікті  мамандармен қамтамасыз 
ету — бұл жетістікке қол жеткізудің кепілі.
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Дуальды оқыту жүйесі дегеніміз — теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту 
технологиясы. Ол алғаш Германияда пайда болып, негізі қаланды. 

Дуальды  оқыту  жүйесінің  кәсіби  мамандар  даярлауда  тиімділігі  мен 
нәтижелілігі  зор  екендігі  тәжірибеде  дәлелденген.  Дуальды  оқыту  жүйесі 
қазіргі дүниежүзілік тәжірибеде бар дүние. Оған мысал ретінде Германиядағы 
кәсіптік  -  техникалық  білім  берудегі  даярлаудың  дуальдық  жүйесін  алуға 
болады.  Мұнда  оқушылар  уақытының  үштен  екі  бөлігінде  еңбек  ете  жүріп 
өндірістен қол үзбей оқиды, тек уақытының үшінші бөлігін теориялық оқуға, 
білімді ұйымдастыруға арнайды.

Дуальды оқыту жүйесінің негізгі  мақсаты — техникалық - кәсіптік оқу 
орындарының  жұмыс  беруші  жеке  сектордағы  өндіріс,  шаруашылық 
мекемелерімен  серіктестік  ретінде  бірлесе  отырып,  нарық  заманында 
бәсекелестікке  төтеп  бере  алатын,  жаңа  инновациялық  -  технологиялық 
бағдарламаларды меңгеруге дайын жұмысшы мамандар даярлау.

Дуальды оқыту жүйесі  — теориямен қоса  практиканы пайдалану деген 
сөз.  Түлектер  теориялық  жағынан  емес,  практикалық  жағынан  да  сауатты 
болмақ.

Қорытынды
Бастысы,  түлектердің  жұмысқа  орналасу  көрсеткіші  жоғары  деңгейде 

болатындығында,  оқыту  жүйесіндегі  ерекшеліктердің  бірі  оқу  орындары 
өздеріде даярланатын мамандықтарға сәйкес келетін кәсіпорындармен келісім - 
шартқа отырады.

Бір сөзбен айтқанда, дуальды жүйе бойынша білім алған колледж түлегі 
жұмыссыз қалмайды. Дуальды оқыту әдісінің келесі  бір ерекшелігі  — еңбек 
нарығына  қажетті  жас  мамандарды  даярлауға  тек  білім  мекемелерінің  ғана 
емес,  сонымен  қоса  жұмыс  беруші  мекемелердің  де  жауапкершілігін 
арттырады.

Нәтижесінде:  оқу  орындарында  болашақ  мамандардың  кәсіби 
құзіреттілігін  қалыптастырудың  сапасы  қоғам  сұранысына  сай  келеді  деуге 
болады.
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№ О00017     13.03.2021 жыл.

ОЙНАЙ ОТЫРЫП, ОЙЛАНАЙЫҚ! (ойын, тренинг)

 ЕСИМБЕКОВА ШОЛПАН НАСИПБЕКОВНА
ШҚО. Аягөз қаласы Дулат Бабабатайұлы атындағы 
ЖББОМ КММ мектеп алды даярлық топ тәрбиешісі

Қатысушылар: Мектепалды даярлық топ балалары.
Мақсаты: Балаларға сөйлеуді дамыту, қоршаған ортамен таныстыру, экология 
негіздері, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, көркем 
әдебиет, сауат ашу сабақтарында өткен тақырыптардан сұрақтар беру арқылы 
білімдерін тиянақтау. Көптеген әртүрлі ойындар арқылы  логикалық ойлау, есте 
сақтау қабілеттерін дамыту. Геометриялық пішіндерді табуға үлкен, кішіні 
салыстыруға бейімдеу.  Білімділікке бейімдеу бағытында сандардың қатарын 
ауызша санауға, сандарды ажыратуға, көршілес сандарды табуға жаттықтыру, 
жыл мезгілдерін ретімен атауға, тақпақтар айтуға, т.б. үйрету.  Оларды жеке 
талдап, жұмыспен дәлелдеп көрсету. Топпен жұмыс істеуге, ұғымталдыққа, 
әдептілікке, достыққа, ұйымшылдыққа, тапқырлыққа, жылдамдыққа тәрбиелеу. 
Көрнекіліктер: Геометриялық пішіндер, сан тізбектері, ертегі кейіпкерлері 
бейнеленген суреттер, үлестірме материалдар, шарлар, өткен дыбыстарға 
байланысты суреттер, қоржын, асықтар, т.б.
     
    Барысы:
Шаттық  шеңбері: 
Балаларға өлең жолдарын айтқызу.
«Ғажайып қоржын» ойыны. Шарты: Қоржыннан асықтар алу арқылы 
балаларды төрт топқа бөлу.
«Ертегілер еліне саяхат»
-Балалар, қазір біз «Ертегілер еліне» қонаққа барамыз.
Тәрбиеші:  
Жұмбақ  жасыру:
Тегіс домалақ,
Сырты қызарыңқырап әдемі болып піскен.
Терезе алдына суытып қойған.
Бұл қай ертегі кейіпкері?  (Бауырсақ)
-Жарайсыңдар, балалар. Бауырсақ әжеден,атадан қашып,саяхатқа шығады? 
(суретті көрсету, ертегіні оқу)
-Бауырсақ домалап көк майсалы жерлерден, кең далалы егістіктерден өтеді. 
Осылай домалаған күйі қалың   орманға келеді. Бауырсақ ойланып атасы мен 
әжесіне баруды ойланды. (Сахнаға бауырсақ шығады.) 
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Топқа бауырсақ келеді:
Бауырсақ:
Мен бауырсақ, бауырсақ,
Қаптың түбін қағып ап,
Апам екі уыс ұн жинап,
Қаймақ қосып шылап,
Ыстық майға қуырып,
Терезеге қойып суытқан.
                    Мен атамнан  қаштым,
                    Апамнан  да қаштым. Лә-лә-лә. 
Тәрбиеші: Осы уақытта  бауырсаққа қоян кездеседі.  
Қоян : - Бауырсақ,бауырсақ, мен сені жеймін! 
Бауырсақ:  -Қоян мені жемеші. 
Қоян : - Менің бір тапсырмам бар,соны орындасаң жіберемін.
Бауырсақ :   -Жарайды, орындаймын. 
1. Тапсырма:  «Жыл мезгілдері» дид. ойыны. Шарты: Сурет бойынша жыл 
мезгілдеріне сипаттама беру керек.
Қоян:  -Жарайсың бауырсақ, тапсырманы өте жақсы орындадың, мен жемеймін, 
сені жіберемін.
Қоян:  -Рақмет,бауырсақ.
Тәрбиеші:  -Бауырсақ орманда келе жатса  алдынан  қасқыр шығады.  
Қасқыр: - Бауырсақ,бауырсақ, мен сені жеймін!
Бауырсақ:  -Мені жемеші, қасеке. 
Қасқыр : - Менің бір тапсырмаларым бар, соны орындасаң сені жіберемін. 
1-тапсырма: «Көршісін тап» дид. ойын. Шарты: Берілген сандардың алдыңғы 
және берілген саннан кейінгі көрші сандарын табу керек.
Тәрбиеші: -Балалар кәне, бауырсаққа қасқырдың тапсырмаларын орындауға  
көмектесейік. Ал, қасеке, сен дем алып балалармен бірге көрші сандарды 
тауып, тексеріп отыр. 
2-тапсырма: «Кел, санайық!»  Ойын шарты:1-ден 10-ға дейін тура және кері 
санау, үш тілде санау, санамақтар айту.
3-тапсырма: «Кім тапқыр?» дид. ойыны. Шарты: Геометриялық пішіндерді табу 
керек. Ол үшін сұрақтарға жауаптар айтады.
            Геометриялық пішіндерге байланысты сұрақтар қою:
-Төрт бұрышы, төрт қабырғасы бар . Ол қандай пішін?
-Ешқандай бұрышы жоқ, өзі дөңгелек. Ол қандай пішін? 
-Үш бұрышы, үш қабырғасы бар. Ол қандай пішін?
Тәрбиеші: -Қане, балалр, бауырсақ пен қасқырдың көңілін көтеріп, бір сергіту 
жаттығуын орындайық.
Сергіту сәті: (Музыкамен орындау)
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Қасқыр: -Жарайсың бауырсақ мен саған ризамын, рақмет саған. 
Тәрбиеші: Бауырсақ орманда келе жатса,  алдынан  аюға кездеседі.
Аю  кіреді. -- Бауырсақ,бауырсақ, мен сені жеймін!
       Бауырсақ:  -Аю, мені жемеші. 
Аю: -Менің әкелген тапсырмаларым бар соны орындасаң  мен сені жіберемін. 
Ойын: «Сиқырлы әріптер» Шарты: Берілген суреттердің қандай дыбыстан 
басталатынын табу және сол дыбысты шартты белгілермен көрсету керек.
Аю: Менің көңіл- күйім болмай тұр, маған дос табуға көмектесесіңдер ме?
Тәрбиеші: Балалар аюдың   көңіл –күйі болмай тұр, көңілін көтеріп, дос табуға 
көмектесейік. Алдымызда тұрған аюдың тапсырмаларын тезірек орындап 
берейік.
Аю:-Жарайсыңдар балалар, сендерге рақмет мен жалғыз жүр едім маған көп 
дос табуға көмектестіңдер. 
Аю: -Бауырсақ, сендер менің көңілімді көтердіңдер, рақмет. Бауырсақ мен сені 
жемеймін. Көңілімді көтеріп, тапсырманы орындап, көп дос табуға 
көмектестіңдер.
Тәрбиеші: Бауырсақ орманда келе жатса,  алдынан түлкі кездеседі.
Түлкі: Әй ,бауысақ неге әндетіп кеттің? Дауысын қатты шығып кетті ғой. 
Түлкі: -- Бауырсақ,бауырсақ, мен сені жеймін!
Бауырсақ қорыққанынан аузын жаба қалады.                                                             
Бауырсақ: -Түлкіжан мен жей көрмеші, не тапсырмаң болса да соны орындауға 
дайынмын, маған достарым көмектеседі.
Түлкі : - Менің қолымдағы  тапсырмаларымды орындауға  көмектессең, мен 
сені жіберемін.
Бауырсақ: - Балалар, маған тағы да көмектесіңдерші. 
Тәрбиеші: -Балалар бауырсаққа түлкінің де тапсырмаларын бірге орындауға 
көмектесейік.       
1-тапсырма: «Ойнайық та, ойлайық, шешпей оны қоймайық!»
    Жұмбақтар  жасыру:
1. Орманда тұрады, өзі бір қу,
    Жүрген жері айғай да-шу. (Түлкі)
2.Ағайынды бәрі,
   Шықса-жасыл,
   Түссе сары.           (Жапырақ)
3.Сол аяқ пен оң аяқ,
Кезек оны тебеді.
Олтынымсыз домалап,
Зыр жүгіре береді.
Ол не?     (Доп)
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Түлкі: -Жарайсың бауырсақ, бір амалын тауып, менің тапсырмаларымды жақсы 
орыңдадыңдар.
Түлкі: -Бауырсақ мен саған ризамын. Жарайды, келе жатқан жолыңмен бара 
ғой.
Тәрбиеші: -Бауырсақ жолдағы  аңдардың тапсырмаларын орындап, аман-есен 
атасы мен әжесіне келіп жетті. 
Бауырсақ: -Балалар сендерге көп-көп  рақмет, ормандағы аңдардың 
тапсырмаларын орындауға көмектестіңдер. Сендер өте ақылды, тапқыр, бәрін 
көп біледі екенсіңдер. Жарайсыңдар,балалар!                                  
Қорытынды:  «Достық шеңбері» хормен айту.
Біздің топта балалар,
Тату тәтті ойнайды.
Дос көңілі әрқашан, 
Тек жақсылық, ойлайды. 
        Тәрбиеші:
-Балалар, бүгінгі ойынға барлықтарың да жақсы қатыстыңдар. Бүгінгі 
ойындарымыз  сендерге ұнады ма? Егер ұнаса қолымызды жоғары көтеріп 
шапалақтайық.  

Балаларға «Ғажайып қоржыннан» шарлар таратып беру, асықтарды қоржынға 
салдыру, тілек айту.
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МАЗМҰНЫ

• АБДЕШОВА ОРЫНКУЛ АЗИЗОВНА

• БЕКЖАНОВА МАДИНА АСИЛОВНА

• ТИЛЕУ НАЗГУЛ

• ЖАНАБАЕВА САУЛЕ САТТАРХАНОВНА

• АШИМБАЕВА РАЗИЯ  МУХАМЕТКАЛИЕВНА

• СЕЙДАХАНОВА АЙНҰР АЯЗБЕКҚЫЗЫ

• СЫДЫКОВА АСЕМ ЖАМАРТОВНА

• ДЖЕКСЕМБАЕВА ЖАДРА ТУРҒАНБЕКҚЫЗЫ

• ТҰРЛЫБЕКОВА ТАЗАГҮЛЬ АРАЛБАЕВНА

• СУКУЛОВА ГУЛЬЖАННАТ КОНИСБАЕВНА

•  ЕСИМБЕКОВА ШОЛПАН НАСИПБЕКОВНА
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