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Адасқан кейіпкерлерге көмектес

ЧЕКТЫБАЕВА АЙНУР АМАНТАЕВНА 
Өскемен қаласы ЖШС «Academy Riviera-Bambini» 

балабақша кешенінің мектеп алды даярлық тобы  тәрбиешісі

Мақсаты: Балаларды қарапайым математикалық ұғымдармен яғни қарама - 
қарсы ұғымдарды, өзіне қатысты кеңістікті бағдарлауды үйрету. Заттарды 
санына қарай салыстыра білу әрі ертегіні тәрбие құралы ретінде пайдаланып, 
бір - біріне көмектесу, ұнамсыз істерді болдырмау. Шалқан ертегісінің 
кейіпкерлерін пайдаланып заттарды ретімен айтуға, санауға үйрету. 
Математикаға деген қызығушылығын арттыра отырып ойын, тілін, танымдық 
әрекетін дамытып, бір - біріне, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: Суреттер, кейіпкерлердің ойылған макеті, мультимедия, 
текшелер, логикалық тапсырмалар, биік, аласа үйлер, теректер, гүлдер, 
мультимедия арқылы бейнебаян көрсету.
Әдіс тәсілдері: Сұрақ - жауап, ойындар, топтық жұмыс, жеке жұмыс.
Сабақтың түрі: Дәстүрден тыс.
Сабақтың жүру барысы: Ұйымдастыру кезеңі, шаттық шеңберіне тұру
Мұғалім: Сәлеметсіздер ма, балалар! Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Менің де 
көңіл күйім өте жоғары. Мен сендердің бәріңді жақсы көремін. Ал сендер бір - 
біріңді жақсы көресіңдер ме? Ендеше, бір - біріңнің қолдарыңды ұстап, 
жағымды әуенді тыңдаңыздар.
Міне балалар, сендердің бойларың да, ойларың да өсіп қалыпты. Сендер 
мектепке дайындалып жүрсіңдер. Болашақта таңғажайып оқиғаларға толы 
«білім әлемінде» өмір сүресіңдер. Балалар, мен байқап тұрмын, бүгін сіздердің 
көңіл күйлеріңіз өте жоғары, жүздерің шаттық пен мейірімге, жылылыққа толы. 
Күн көзі жер бетіне өзінің жылуын таратса, біз бір - бірімізге жылуымызды 
таратайық, «Біз бақытты баламыз» деп, қайталайық.
Мұғалім: Жыл мезгілдері, апта күндері туралы сұрайды.
Балалар, сіздер кішкентай кездеріңізден бастап көптеген ертегілерді ата-
аналарыңнан, апайларыңнан естіп келесіңдер. Ал сендер қандай ертегі 
білесіңдер?
Балалардың жауабы.
Енді сіздер бір ертегіден көрініс көргілерің келе ме? Ендеше ертегілер еліндегі 
әжейді тыңдайық.
Сахна ашылып, «Шалқан» ертегісінің кейіпкерлерінің дұрыс ретімен 
орналаспаған көрінісін көреді.
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Кейіпкерлердің орнын реттеу үшін көптеген тапсырмаларды орындау 
керектігін айтып, түсіндіреді. Балалар тапсырманы орындауға кіріседі.
1. Сәулетшілердің жоспары бойынша зәулім үйлер тұрғызу.
Шартты белгілерге қарап, шағын көше салады.
А) жол салушылар жұмыс жасайды. Балалар, яғни 1 - ші топ жолдарды 
орналастырады.
Б) Құрылысшылар үйлерді орналастырады. 2 - ші топ үлкен – кіші үйлерді 
ретімен орналастырады.
В) Жасыл талдарды орналастырып, көгалдандыру жұмысы жүреді. 3 - ші топ 
үйлердің алдына көшеттер, гүлдер отырғызады.

2. Текшелерді орналастыр.
Ортасына қызыл текше, астына көк текше, үстіне жасыл текшені орналастыр 
деп тағы да түстерді өзгертетін тапсырмалар беріледі.
Балалар айтқан бағыт бойынша текшелерді өзіне қатысты орындарына 
орналастырады.

3. Дидактикалық ойын «Пішіндердің орнын тап?»
Таратпа құралдар арқылы орындалады.
Кеңістікті бағдарлауға арналған тапсырманы мұғалімнің айтуы бойынша 
барлық балалар жеке орындайды.

4. Келісемін – келіспеймін.
1. Үйдің шатыры төрт бұрышқа ұқсайды.
2. Қарбыздар талдың басында өседі.
3. Жазда шанамен сырғанаймыз
4. Жұлдыздар аспанда түнде көрінеді.
5. Лимон тәтті болады.
6. Шыршаның түсі қызыл.
7. Алма шаршыға ұқсайды.
8. Балықтар талда өседі.
9. Сиырдың 4 аяғы болады.
10. Керіктің бойы аласа.
11. Балмұздақ ыстық болады.
12. Дөңгелек пішіннің екі бұрышы болады.
13. Қоян балды жақсы көреді.
14. Пілдің тұмсығы қысқа.
15. Кітап – білім береді.
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Айтылған пікірге келіспесе, балалар неге екенін дәлелдеп айтады.

5. Кәне салыстырайық.
Оң және сол жақтағы заттарды санап, есептік санау арқылы салыстырады. 
Мысалы, көк шарлар мен қызыл шарларды салыстырып теңестіреді немесе 
теңсіздік орнатады.

6. Логикалық тапсырма.
Мультимедиядан тапсырманы көріп отырып орындайды.

7. Санына қарай жинақта.
Көкөністерді санай отырып өзінің жәшігіне салады.

8. Қорытынды.
Мұғалім тапсырмалардың бәрін орындағандарын айтып, енді кейіпкерлерді өз 
орнына орналастырамыз деп «Шалқан» ертегісінің кейіпкерлерін ретімен 
орналастыруды балаларға тапсырады. Орналастырып болған соң балалар 
кейіпкерлерді ретімен санайды, өз ойларын айтып береді.
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13.04.2021 жыл.    № R00007

Жаңартылған  білімге  жаңаша  көзқарас

КАЛДЫБАЕВА МАРЖАН КЫНАШБЕКОВНА
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ленгер қаласы 

№ 7 IT мектеп лицейінің  бастауыш сынып мұғалімі

Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 
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  және  сапаға  бағытталған  тың бағдарлама. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критерийлер арқылы бағалау жүйесін енгізу және оқытудың 
әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.

Білімнің  қайнар  көзі  болып  саналатын  қазақ  мектептерін  XXI  ғасырда 
әлемнің озық елдері таңдап алған жаңа бағытқа бұрып, дара тұлғаны дамытуға 
бағытталған, жүйеге нақты қол жеткізу үшін барлық күш-жігерді жұмсау керек, 
ол үшін дәстүрлі педагогикада айтқан мектепке бала емес, өмірге қажеттіліктен 
оқитын шәкірттердің 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  мәртебесін  арттыру, 
біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән 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 сәйкес дамуы тиіс. 
Оқушыларды заманауи әдіс - тәсілдермен оқытып, ой - өрісі кең, саналы, еркін 
азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Жаңартылған 
білім  беру  бағдарламасының  мәні  -  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  тәсілдерді, 
педагогикалық білімдерді жетілдіре отырып, оны дер кезінде қабылдап, өңдеп, 
нәтижелі  пайдалана  білу-әрбір  ұстаздың  міндеті  болуы  керек.  «Сыни 
тұрғысынан  ойлауға  үйрету»  модулі  негізінде  өткен  сабақтар  оқушылардың 
танымдық  белсенділігін  арттыруға,  өз  бетінше  білім  алуға,  жұптық  және 
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 дәстүрлі білім мазмұнымен салыстырып көретін 
болсақ,  мәселен,  қолданыстағы білім «мектепте  нені  оқытады?» деген  сұрақ 
аясында болып,  баланың теориялық біліміне,  яғни,  бала біледі және түсінеді 
дегенге бағытталған. Ал қазіргі жаңартылған білім мазмұны «мектепте не үшін 
оқу керек?», «оқытуды қалай ұйымдастыру керек?» деген сұрақ аясында болып, 
білім мазмұны күтілетін нәтижеге және баланың бойындағы түрлі дағдыларды 
қалыптастыруға бағытталады.

Оқу  жылы  басынан  бастап  1  сынып  сабақтарына  ену  барысында, 
мұғалімдер  оқушыларға  бағдарламадағы  оқу  мақсаттарын  игертуде  нәтижелі 
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 
дәстүрлі  бағдарламадан  ерекшелігі  -  пәндер  бойынша ортақ  тақырыптардың 
болуы жайлы хабардар болды. Жаңадан енгізілген пәндер қатарында, ағылшын 
тілі,  жаратылыстану  және  ақпараттық  технология  сынды  заманауи 
қажеттіліктерге байланысты жүргізілетін пәндер бар. Жаратылыстану пәнінде 
(химия, физика және биология пәндері) дүниетану пәнінде (география, тарих, 
қоғамтану)  алғашқы ұғымдары қалыптастырылады.  Жекеленген пәндерде үш 
тілділік  мақсатын  жүзеге  асыруда  тақырыпқа  қажетті  тірек  сөздердің  қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерінде сабақта қолданылуы жүзеге асады. Әр пән бойынша 
жиынтық  бағалау  кестесі  жасалып,  бекітілді. Бұл  бағдарлама  бойынша 
жетістіктермен  қатар,  жекелеген  пәндер  бойынша  қиындықтар  да  кездесті. 
Атап айтсақ, ағылшын тілі,  орыс тілі пәндерінен кезекші сөздерін қолдануда 
қалыптастырушы  ортаның  жоқтығынан  оқушыларда  тілге  төселу  баяулық 
танытуда.  Әйтсе  де  пән  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  пән  бойынша  үлгерімі  екі 
тәсілмен  яғни,  қалыптастырушы  бағалау  және  жиынтық  бағалау  арқылы 
бағаланады.  Критериалды  бағалау  жүйесінің  оқушы  үшін  ерекше  екендігін 
алғашқы тәжірибе 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 кәсіби бағытта дамуына қол жеткізеді.
Мектептегі  білім  беру  мазмұнын  жаңартудағы  мұғалімнің  атқаратын 

маңызды рөлін ескере отырып, педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
және  тәжірибесін  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  әріптестеріне  таныстырды.  Ал  екінші  бөлімде 
математика, сауат ашу, дүниетану, музыка пәндері бойынша ықшам сабақтар 
өткізіп, өз тәжірибелерін әріптестерімен бөлісті.

Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  қандай  өзгерістер  әкелді  дегенге 
тоқталсақ;.

1. Білім  беру  мазмұнын  жаңарту  аясында  курсынан  өткен 
мұғалімдердің  жеке  стилі  мен  оқыту  әдістемесі,  оқушыларының  оқу 
жетістіктерін бағалау тәсілдерінде өзгерістер қалыптасты;

2. Мұғалімнің оқыту әдістемесіндегі  өзгерістер балалардың оқу мен 
танымға деген ішкі ынтасына өзгерістер әкелді;

3. Білім  беру  мазмұнын  жаңарту  аясында  курстардан  өткен 
мұғалімдер арасында өзара және кәсіби қолдау қалыптасты;

4. Қалыптастырушы  және  жиынтық  бағалау  қолданылуымен 
оқушының оқу жетістіктерінде жағымды өзгеріс байқалды;

Алайда өзгерісті мектеп тәжірибесіне 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. 
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Алдымен  мектеп  әкімшілігімен  жалпы  жаңартылған  білім  беру 
бағдарламасы бойынша жүргізілуі  қажет жұмыстар жоспарланды. Ең алдымен 
мұғалімдерге  ақпараттық  оқыту  семинарын  өткізу  жоспарланды.  Себебі 
мұғалімдердің көзқарасын өзгертіп, жаңалыққа  қызықтыра білу басты мақсат 
еді.  Осы мақсатта «Жаңаша оқыту - білім сапасын арттыруға бағытталған 
негізгі  қадам» тақырыбында  деңгейлік  бойынша  оқыған  мұғалімдерге 
әдістемелік  онкүндік  ұйымдастырылды. Семинардың мақсаты -  сабақта  жаңа 
әдіс-тәсілдерді  тиімді  қолдану  арқылы  өзара  тәжірибе  алмасу,  оқушыларды 
сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

Онкүндік  барысында  "LеssonStudy" тәсілі  -  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  әдіс-тәсілдерді  сабақта  тиімді 
қолданатын  мұғалімдерді  анықтау,  оларды  қолдау,  білім  мазмұнын  жаңарту 
жағдайындағы жаңашыл мұғалімдердің іс-тәжірибесін тарату, кәсіби әлеуетін 
көтеру  мақсатында  «Білім  беру  мазмұнын  жаңартудың идеялары  негізінде 
сабақты  жоспарлау  –  оқушылардың  табысқа  жету  мүмкіндігін  арттыру» 
тақырыбында  ашық  сабақтар  тізімі  жасақталып,  мұғалімдер  өзара  тәжірибе 
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  пәнге деген 
қызығышылығын оятатыны,  оқушылардың  сенімділігін арттыратыны, сапалы 
білім алуына жетелейтініне көз жеткізді. «Жаңаша оқытуға-жаңаша көзқарас» 
тақырыбында  идеялар  аукционы  өтті.  Аукционда  қоғамдастық  мүшелерінің 
озық тәжірибелері сарапқа салынып, мектепішілік таратылды.

Әр нәрсе  сөз  арқылы емес,  көрсету арқылы есте  қалады.  Сондықтан  да 
мектептегі тәжірибеде қандай әдіс-тәсілдерді 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.
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«Оқыту мен оқуда сыни тұрғысынан ойлау мен жазу дағдыларын дамыту 
арқылы  сыныпта  ынтымақтастық  орта  қалыптастырудың  білім  сапасын 
көтерудегі  тиімділігі» тақырыбы мектеп тәжірибесіне  енгізудігі  басым бағыт 
етіп  алынды.  Жоспарлауда  топ  мүшелерінің  ортақ  пікірлерімен  келісіліп, 
топтық жұмыстың не екенін дәлелдеп,  одан күтілетін нәтижелер анықталды. 
Жоспарланған жұмыстар шынайы, қолжетімді, уақытқа шектеулі, нақты түрде 
орындалу  қажет  екендігі  ескерілді.   Жаңаша  бағытта  жұмыс  жасау  ұстаздар 
қауымы  арасында  зор  шығармашылық  шабыт  туғызды.  Бұған  дәлел 
мектебімізде  мұғалімдердің  жаңа  қарқындағы  сабақтары  мен  сапалы  білім 
көрсеткіші.

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

Бәсекеге  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-
әрекетіндегі  жүйелілікті  талап  етіп  отыр.  Мұғалімдердің  осы  талаптар 
тұрғысынан  табылуы  кәсіби  даярлығын,  шеберлігін  шыңдайтын  әдістемелік 
бірлестік жұмысына көп байланысты. Әдістемелік пән бірлестіктерінде мектеп-
лицейдің дамыту жоспарында  анықталған проблемалар төңірегінде коучингтер 
мен тәлімгерлік жұмыстарын бір ізге қоюға көп көңіл бөлінді. Себебі, коучинг - 
әріптестердің  ынтымақтастық  ортада  проблеманы  бірлесе  шешудің  оңтайлы 
тәсілі.  Осы  мақсатта  коучинг  пен  тәлімгерлік  жұмыстары  жыл  көлемінде 
жүйелі жүргізіліп келеді.

Барлық  жұмыс  түрі  ретімен  орындалу  үшін  төмендегі  бағыттарға 
басымдық берілді.

 Күнделікті сабақ үдерісіндегі топтық жұмыс жүргізуде жаңалық, өзгеріс 
енгізу.

 ҚМЖ және ОМЖ–ны нақты жоспарлау.
 Оқушыларды  зерттеу  мен  мұғалімдермен  тығыз  байланыс  орнатуда 

LessonStudy өткізу.
 Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін жетілдіруде коучингтер ұйымдастыру.
 Жан-жақты толық ақпарттармен, іс-тәжірибемен ой бөлісіп, жинақтауда 

желілік қоғамдастық  құру, ұйымдастыру.
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Мұғалімдерге  Кембридждік  оқыту  мақсаты  мен  тиімді  тәсілдерін,  жаңа 
тәсілдердің  тиімді  жақтарын,  біздің  қолдануымызға  әкелер  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  тәлім 
алушы  мұғалім  бекітіліп  және  коуч  мұғалім   таңдап  алынды.  Оларға  жеті 
модульді талдап, әр модульді жеке қарастырып, жете түсіну үшін тапсырмалар 
беріліп  отырды.  Олармен  тақырыптарды  уақытылы  талдауда  бірқатар 
кедергілер болды. Дегенмен, бірлескен топтық жұмыс жүйелі жүргізілді. Тәлім 
алушы мұғалімдерге үлгі ретінде тізбектелген жаңа топтық үлгідегі  сабақтар 
берілді.  Тәлім  алушының  сабағына  қатысу  арқылы  проблема  анықтап,  сол 
проблема  көлемінде «Диалогтік  оқыту  -  оқытудағы  жаңа  тәсіл» 
тақырыбында коучинг өткізілді. Мұғалімдердің іс-тәжірибесіне сүйене отырып, 
диалогтік  оқытудың  білім  берудегі  тиімді  педагогикалық  тәсіл  екендігін 
түсіндіру  және  түрлерін  тәжірибеде  қолданудағы  тиімділігі  туралы  бағыт-
бағдар беру мақсат етілді.

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

әдісі ретінде әңгімелесуді, мысалы, жауап алу мен шағын топта жұмыс істеу 
әдістерін  қалайша  тиімді  қолдануға  болатыны  туралы  өз  түсінігін 
қалыптастырады;

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

жалғастыруы негізгі болып табылады» деп атап көрсеткендей, мұғалімдер білім 
алатын кәсіби мәдениетті жүйелі түрде дамытуға жұмыс жасауда. Оқыту мен 
оқудың  үздік  әдістерін  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, тәлімгерлік барысында үздіксіз оқу 
әрекетінің бір үлгісін іске асыра алатындығына көз жеткізе алды.

«Құзырлы тәлімгер тәлім алушыға ол үшін нақты проблеманы белгілеуге 
көмектеседі  және  оның  жеке  тәсіліне,  нақты  мәнмәтінге,  жұмыс  тәсілінің 
ыңғайына  сәйкес  келетін  іс-әрекеттің  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 тәжірибесі мен жұмысының мазмұнын арттырып, 
оған тартылған адамдарды өзара тығыз байланыстырып,  олардың сырт көзге 
көрінбейтін, күнделікті жұмысына түр береді» Энн Либерман.
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Өз  мектебімізде  шектелмей  мектепті  өзгерту,  дамытуда  желілік 
қоғамдастық  жұмысы  да  өз  нәтижесін  беруде.  Қоғамдастық  аясындағы  
жұмыстар  коучинг, дөңгелек үстел, презентациялық таныстырылым, шеберлік 
сыныбы,  кәсіби  әңгіме,  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 
анықталды.   Семинар  барысында  тәжірибе  алмасу,  ой-пікірлерді  түйіндеу, 
зерделеу жұмыстары жасалды. Семинар жұмысына әкімшілік, мектеп ұжымы, 
деңгейлік  бағдарлама  бойынша  сертификатталған  мұғалімдер,  коуч-тәлім 
алушылар, ынталы топ мүшелері тартылды.

Осы уақытқа дейін атақарылған жұмыстар барысында теориялық білімді 
тәжірибеде  пайдалана  отырып,  болашақта  мектептің  дамуы  үшін  тиімді 
тәсілдерді  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  шәкірт  жүрегіне  бірден-бір  жол  салады.  Ондай  ұстаздан 
шығармашыл,  құзіретті  және  жаңа  үлгідегі  мұғалім  күтіледі.  Ал  жаңаша 
мұғалім тәжірибенің 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.
    

10



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

13.04.2021 жыл.    № R00008

Наурыз - жыл басы

КОНДЫБАЕВА САЛТАНАТ  САКЕНОВНА
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы «Бәйтерек» бөбекжай балабақшасы 

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының тәрбиешісі

Білім беру саласы: «Қатынас»
Ұйымдастырылған оқу қызметі: «Сөйлеуді дамыту»
Тақырыбы: “Наурыз – жыл басы”
Мақсаты: Наурыз мейрамы туралы түсінік беру арқылы Қазақ халқының салт-
дәстүрін көрсету және оны құрметтей білуге тәрбиелеу. 
Көрнекілігі: нақыл сөздер, киіз үй керегесі, ұлттық бұйымдар. 
Қолданатын құралдар:  ақпараттық технология, мнемокесте, презентация, 
асық терапиясы
Әдіс – тәсілдері: сұрақ-жауап, түсіндіру, әңгімелесу, ойын.
Қостілділік сөздер: көктем –весна, мейрам- праздник.

Шаттық шеңбері: 
Сәлем саған алтын күн,
Сәлем саған көк аспан. 
Сәлем саған жер ана,
Сәлемеметсіздер ме апайлар!

-Көктем мезгілінде қандай өзгерістер болады білесіңдер ме? 
Тәрбиеші: 
-Көктемде қар еріп, күн жылынады, ағаштар бүршік жарып алғашқы гүл – 
бәйшешек шығады.  (Күн, жылынды, мұз,еріді, бәйшешек, гүлдеді) 
(мнемотақпақ).
-Балалар көктем мезгілінде жер қарайып, күн жылынады, тіршілік атаулының 
барлығы оянып, құлпырып жайнайды. Көктем мезгілімен бірге Ұлыстың ұлы 
күні Наурыз мерекесі де бірге келеді. Наурыз мерекесі қазақ халқының жаңа 
жылы. Наурыз – «жаңа күн» деген сөз. Мыңдаған жылдардан беріп тойлап келе 
жатқан жыл басы мерекесі. 
-Бұл айда жылдың алғашқы айы есебінде күн мен түн теңеледі, сол себептен 
Наурыз жыл басып болып саналады.

Тосын сәт: 
-Балалар, қараңдаршы бізге қонақ келе жатыр. Кім екенін таныдыңдар ма? 
Тазша бала: 
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-Сәлеметсіздерме, қонақтар. Мен Тазша баламын. Сіздерді Наурыз мерекесіне 
әжемнің үйіне қонаққа шақыра келдім. 
-Достарым сендерді әжемнің ауылына қысқа жолмен апарамын. Қәне, бәріміз 
Тазша баламен бірге әженің ауылына жолға шығайық. 

Балалар: Сәлеметсіз бе, әже!
Әже: Қош келдіңдер, құлындарым! Наурыз мерекесі құтты болсын! 
Айналайын, балаларым сендерді бүгінгі Ұлыстың Ұлы күнінде арнайы қонаққа 
шақырдым!
(Шашу шашылады).

Бата: 
Ұлыс оң болсын, 
Ақ мол болсын. 
Қайда барса жол болсын!
Ұлыс бақты болсын,
Төрт түлік ақты болсын!
Ұлыс береке берсін, 
Бәле-жала жерге енсін! (Әумин) 

Тәрбиеші: Әже, «Наурыз көже қалай жасалады?»
Әже: Наурыз көже Наурыз мейрамының негізігі тағамы. Көже 7 түрлі дәмнен 
жасалады. Оған: тары, бидай, құрт, айран, ет, тұз, су қосады. 
-Наурыз көже ең дәмді, әрі тойымды, құнарлы тағамдардың бірі. Ерте кезде 
үлкен тай қазанға пісірген. Қонақтарға жыл бойы тоқшылық болсын, 
дастарқанымыз кең жайылсын деген тілекпен наурыз көжеден дәм татқызған. 
Тәрбиеші: Рақмет, әже наурыз көже жайлы өте көп білдік.

Тәрбиеші -Балалар,  жан жағымызға назар салып қарайықшы?
Балалар: Бұл киіз үй шаңырағы,керегесі,есігі бар керегесі уықтардан 
тұрады,ұлттық жасаулармен безендірілген.
Ішкі жабдықтарын, ұлттық ас, ұлттық ыдыстар, ұлттық киімдер бар  (суретпен 
жұмыс)
Әже: балалардан көмек сұрайды.
Тәрбиеші: Әже балаларға асық алып келіп, асықтарын қойған жерін ұмытып 
қалып балаларға асықтарды тауып беруін сұрайды. Тапқан асықтардың түсіне 
қарай топтастырып отырғызып тапсырмаларды орындату. 
Тапсырмалар: (оюларды түймелермен бекіту арқылы сырмақты безендіру, 
торсықты моншақтардың  арасынан жіп өтізу арқылы әшекейлеу)
Сергіту сәті: «Қара жорға» биі
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Тәрбиеші: Балалар, Наурыз мерекесінде қазақ халқының  ұлттық ойындары 
ойналады. Сендер қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? 
Балалар: асық ату, күш сынасу, арқан тартыс, көкпар, бәйге, қыз қуу. 
Тәрбиеші: Дұрыс айтасыңдар, балалар! Қазір біз сіздермен қазақтың ұлттық 
ойыны
«Асық ату» ойынын ойнаймыз.
1. Айшабибі: Наурыз келді сан құрып, 
                    Жасарып жаңғырып. 
                    Құлпырды жертмен көк, 
                    Мейірім таң күліп. 
2. Айша:  Наурыз – бұл мереке, 
             Құтты болсын береке. 
             Қыдыр ата келсін, 
             Жақсы тілек әкелсін. 
3. Мансур: Наурыз келді еліме, 
               Наурыз келді жеріме.
               Бақыт, байлық тілеймін. 
                               Бүкіл қазақ еліне.
Тәрбиеші: 
Наурыз құтты болсын! 
Дендеріміз сау, мықты болсын! 
Наурыз тойы келе берсін! 
Барлық халық бақытты болсын, 
Қош,сау болыңыздар! 
Көріскенші күн жарық болсын! 
Қорытынды: Сұрақ-жауап, балаларды мақтау, мадақтау.

Күтілетін нәтиже: 
Біледі:  Наурыз мейрамы туралы, қазақ халқының салт-дәстүрлерін 
Түсінеді: Ұлттық ойын түрлерін және ойын ережелерін
Толтырған: Кондыбаева С.С.
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13.04.2021 жыл.  № R00009

LIVEWORKSHEETS ҚЫЗМЕТТІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ТЕМИРБАЕВА ЖАКСЫГУЛ ЛЕСБЕКОВНА
Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы 

М.Өтемісұлы атындағы № 28 ЖОМ. Ағылшын тілі мұғалімі

Қазіргі таңда қашықтан оқыту барысында жаңа технологияларды қолдану 
мәселесі кеңінен талқыланып жүр. Бұл тек қана жаңа техникалық тәсілдер емес, 
сондай-ақ оқытудың жаңа формалары мен әдістері. Шет тілін оқытудың негізгі 
мақсаты  оқушылардың  коммуникативтік  мәдениеттілігін  және  шет  тілін 
практика жүзінде меңгеру шеберлігін дамыту. 

Оқытушының міндеті  оқушылардың шет тілін үйренуге қолайлы жағдай 
туғызу.  Интернет  ресурс  оқушылардың дағдыларын ескере  отырып олардың 
индивидуалдық ерекшеліктерін анықтауға көмектеседі.
Ағылшын тілі сабағында компьютерді қолдану формалары:
1.Лексиканы меңгеру.
2.Сөйлеу дағдыларын дамыту.
3.Диалогты және монологты дамыту.
4.Жоба жұмысына үйрету.
5.Грамматиканы өту.
Интернетке келетін болсақ, оны қалай және қандай мақсатқа қолдану 
керектігін анықтап алайық:
o Желідегі материалдарды сабақ мазмұнына қосу:
o Сабақ тақырыбына сай ақпараттарды іздестіруде оқушылардың 
ізденіс жұмыстары:
o Өзіндік оқу, шетел тілін әр түрлі сатыларындағы іскерліктерді 
игерту,дамыту;
o Мұғалімнің басқаруымен шетел тілінің белгілі бір тақырыбы 
бойынша білімдерін тексеру;
Әрбір сабаққа қойылатын басты талап:
o Оқушының білімге деген қызығушылығын арттыру;
o Сабақтың әдіс-тәсілдерін түрлендіру;
o Сабақтың әдіс-тәсілдерін түрлендіру;
o Балалармен ынтымақтастықта болу
o Сабақтың өмірмен байланысын нығайту;
o Мұғалімнің жаңашылдық, шығармашылық әрекеті;
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Liveworksheets - бұл мұғалімдерге дәстүрлі жұмыс парақтарын немесе 
жаттығуларды интерактивті онлайн-автоматты таңбалау жаттығуларына 
айналдыруға мүмкіндік беретін құрал.
Liveworksheets қызметі  бос орындарды толтыру, компоненттерді қосу, бірнеше 
элементтерді таңдау және сәйкестіру тапсырмаларын жасауға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, жұмыс парақтарын аудио, видео тапсырмалармен және тіпті 
сөйлеу жаттығуларымен толықтыруға болады.
Бұл қызметтің үлкен артықшылығы - бір жұмыс парағында бірнеше қиындық 
деңгейлерінің тапсырмаларын қосуға болады. Жаттығулар жасай отырып, 
оқушылар біртіндеп жеңіл тапсырмалардан күрделі тапсырмаларға, жоғары 
деңгейіне ауысу мүмкіндіктері бар. Егер сыныпта артта қалған оқушылар 
болса, бұл стратегия өте тиімді: сіз жұмыс парағын қабілетті оқушылар 
сыныптастарының тапсырмаларын аяқтауын күтіп отырмайтындай етіп жасай 
аласыз.
Сонымен қатар, сіздің онлайн тапсырмаларыңыз және эскиздеріңіз әрқашан 
әріптестеріңізге талдау және модерация үшін берілуі мүмкін. Бірлескен 
авторлық жұмыс қосымша жаңа идеяларду тудырады, ал жұмыс парақтарымен 
алмасу көбінесе өзекті мәселелерді, стандартты емес тәсілдерді қосуға немесе 
талқылауға ынталандырады.
Liveworksheets-тегі интерактивті жұмыс парақтарының басқа да 
артықшылықтары:
 Оқушылардың назарын тапсырмаға аударады;
 Үй және сынып жұмыстарын біріктіреді;
 Оқушылардың барлық жұмыстарын жылдам бағалауға және тексеруге 
мүмкіндік береді
 Оқушыларға тақырыптың негізгі элементтерін үйренуге және бекітуге 
көмектеседі;
 Бұрын зерттелген тақырыптарға жаңа материал қосуды жеңілдетеді.
Жұмыс парағының бірінші үлгісін жасау үшін тек құжаттағы мәтін өрістерін 
шектеп, сол ұяшықтарға дұрыс жауаптарды енгізу үшін сайттағы нұсқауларды 
орындау керек. Сіз өзіңіздің шаблоныңызды әрдайым өңдеп, толықтыра аласыз, 
қажет болған жағдайда сайтта кез-келген тілде жаңа жұмыс парағын жасай 
аласыз.
Liveworksheets парақтары сонымен қатар оқушыларға интерактивті жұмыс 
дәптерлерін жасауға мүмкіндік береді. Бұл студенттердің барлық жауаптарын, 
сонымен қатар сіздің бағаларыңыз бен жазбаларыңызды сақтайтын виртуалды 
құжаттар. Жаттығулар Liveworkseets парақтарында автоматты түрде 
тексерілетін болса да, сіз әрқашан қолмен белгіні өзгерте аласыз немесе 
оқушыныңң жұмысына түсініктеме қоса аласыз.
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Liveworksheets интерактивті дәптерлер мен жұмыс парақтарының негізгі 
ерекшеліктері - әр оқушының қажеттіліктерін қанағаттандыру, жылдам бағалау 
және оқу үлгерімін талдау.
Liveworksheets қызметі жеке орындау үшін сәйкес тапсырмалар беруге 
мүмкіндік береді.
Сервис көпшілікке арналған болса да, сіз әрқашан құпиялылық параметрлерін 
өзгерте аласыз және жұмыс парақтарына кіруді шектей аласыз. Бұл жағдайда 
оларды тек сіздің оқушыларыңыз және сіз таңдаған қолданушылар ғана көре 
алады.
Сонымен ағылшын тілі сабақтарында Liveworksheets интерактивті дәптерлер 
мен жұмыс парақтарының пайдаланудың маңызы зор. Оқу процесінде 
оқытудың ақпараттық – коммуникациялық технологияларын тиімді пайдалану 
және қолдану айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтсақ, оқушылардің 
өз бетімен ізденісі, пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын 
дамытуға, оқу қызметінің мәдениеті қалыптастыруға, дербес – жұмыстарын 
ұйымдастыруға өте маңызды.
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14.04.2021 жыл.  № R00011
Лепті сөйлем

МЕЙРБЕКОВА АҚЖАН ХАЙРУЛЛАЕВНА 
Шымкет қаласы «Зияткер- Білім» мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Сабақ: қазақ тілі Мектеп: 
Бөлім: «Менің   туған  өлкем»  Жер 

бедері деген не?

Сабақтың тақырыбы: Лепті сөйлем
Күні: Педагогтың аты-жөні:  
Сынып:  2 Қатысқандар: Қатысп

ағандар
:

Оқу бағдарлама
сына сәйкес оқыту 
мақсаттары

2.3.7.1 Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай 
ажырату және сәйкес тыныс белгілерін қолдану 
(нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) 
2.1.4.1 Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген 
тақырып бойынша әңгіме құрау
2.3.6.1 Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін 
сақтап, оларды  байланыстырып көлбеу және таза 
жазу ;  

Сабақтың 
мақсаттары

Тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап 
беріп, мәтінде жалпы не туралы айтылғанын түсінеді;
Сөйлем  түрлерін айтылу мақсатына қарай 
салыстырып, ажыратады;
Берілген тақырып бойынша  тұжырым жасап, 
талдайды;

Бағалау 
критерийлері

1. Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай 
ажыратады және сәйкес тыныс белгілерін қолданады;
2. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген 
тақырып бойынша әңгіме құрауды біледі;
3. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін 
сақтап, оларды  байланыстырып көлбеу және таза 
жазады;

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі Педагогтың әрекеті Оқушы әрекеті Бағалау 
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Басы Психологиялық 
ахуал туғызу»
«1 минуттық 
сұқбат»  
коммуникативті 
дағдынын 
қалыптастыру 
мақсатында 1 
минуттық еркін 
әңгіме айдарын 
ұсынамын. 
Алдыңғы білімдерін 
бекіту мақсатында 
«Сұрақты қағып 
ал!» әдісін 
қолданамын.
Балаларды  жыл 
мезгілдері  арқылы  
4 топқа бөлемін.
Топтарға ат қою: 
І топ :  Жаз 
ІІ  топ: Күз
ІІІ  топ: Қыс 
ІV топ: Көктем

Жаңа тақырыпқа 
байланысты 
видеоматериал 
ұсына отырып, 
сабақтың мақсатын 
ашуға мүмкіндік 
беремін.
https://youtu.be/3Vh
wKCCmIW0

1 минуттық 
еркін әңгіме 
айдарына 
қатысады. 
Өткен 
тақырыптарды 
жақсы 
меңгергендігін 
дәлелдейді;

Карточкалармен 
топтарға 
бөлінеді.Топ 
атауларына 
қысқаша 
мәлімет береді.

Балалар көріп , 
естігендерінен 
тұжырым 
жасайды. Өз 
пікірлерін 
ортаға салады.

Бағалау 
критерийін 
құрастырады.

Мадақтау 
Жарайсыздар!

Мадақтау 
Жарайсыздар!

Ортасы 11 - жаттығу:  
«Түсініп оқы» ҰЖ  
Оқулықтағы 
мәтінді түсініп 
оқып шығуды 

Мәтіннің 
тақырыбы мен 
тірек сөздердің 
негізінде 
мәтіннің 

Мадақтау 
Жарайсыздар!
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Қосымша мәліметтер
Саралау-оқушыға мейлінше қолдау  
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Қабілетті оқушыға тапсырманы 
қалай түрлендіресіз?  Қабілетті 
оқушыға қосымша карточкалар 
беремін. 
Барлық оқушылар орындай 
алады:  Тыңдалған мәтін бойынша 
қойылған сұрақтарға жауап беріп, 
мәтінде жалпы не туралы 
айтылғанын түсінеді;
Оқушылардың көпшілігі 
орындай алады: Сөйлем  түрлерін 
айтылыу мақсатына қарай 
салыстырып, ажыратады;
Кейбір оқушылар орындай 
алады: Берілген тақырып бойынша  
тұжырым жасап, талдайды;

Бағалау – оқушы білімін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз? Жұптық, 
топтық, өздік жұмыста 
жұлдызша,житондар  
арқылы бағалаймын. 
Мадақтау, марапаттау 
арқылы бағалауды жүзеге 
асырамын.

Пәнаралы
қ 
байланыс
-өмір 
қауіпсізді
к негізі.  
Музыка.  
АКТ  мен 
байланыс
Құндылы
қтармен 
байланыс: 
Рухани-
жаңғыру 
бағдарла
масы: 
«Бәсекеге 
қабілеттіл
ік» , 
«Сананың 
ашықтығ
ы »
(тәрбие  
элементі)
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14.04.2021 жыл.    № R00012

USE VIDEO FILMS IN LEARNING ENGLISH LANGUAGE

СТАМҚҰЛ ЖАНСАЯ РАМАНҚҰЛҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы 

М.Өтемісұлы атындағы № 28 ЖОМ ағылшын тілі мұғалімі

The introduction of video materials in learning required theoretical rethinking of 
their role and place in the learning process.

Under video materials we understand any TV production (news, interviews, talk 
shows,  ad  units,  etc.),  as  well  as  fiction  films,  documentaries,  animated  films, 
recorded on film or digital media and used as didactic material with the ability to 
multiple viewing, the use of modes "stop" and "pause", a quick search of the desired 
fragment.

In the extensive literature on the use of audiovisual media, which appeared in 
the last few years, researchers have referred to numerous functional purposes, which 
are inherent to the videos in the learning process of a foreign language. We have the 
following main functions that perform videos in the educational process:

Informative function
Video  materials  are  a  source  of  information,  have  the  means  of  emotional, 

intellectual, and bringing up impact. Informative video is based on display of their 
real world more multi-faceted and diverse than other media; with video materials 
offer us an image of society in the form in which it sees itself; for foreign students it 
is the surest channel information that can see and hear the language being studied 
carriers of all ages and social layers.

Motivational function
By  using  video  materials  on  foreign  language  classes  are  two  types  of 

motivation are developed: self-motivation, when the film is interesting in itself, and 
motivation, which is achieved by the fact that the student will be shown that he can 
understand  the  language  that  is  studying.  This  brings  satisfaction  and  gives 
confidence in their strength and desire to make further improvements. It is necessary 
to strive to ensure that students receive the satisfaction of the video is through an 
understanding of the language, and not only through an interesting and entertaining 
story.

Ling function
Using video materials allows simulating many situations that imitate the natural 

conditions of communication. In its role model - deputy of the language environment, 
authentic video materials implement modelling function,  creating "in the student's 
mind of a language model that is optimal from the point of view of the generation of 
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a full speech in the language, and secondly, the image of the world, specific to a 
given culture».

Integrative function
Integrative function is that as a carrier of information the video can combine the 

study material contained in other manuals, printed texts, as well as reflect the specific 
phenomena and processes of reality.

Illustrative function
This function is to show students examples of implementation in practice of the 

studied  language material.  Through a  combination of  audio and visuals  authentic 
video materials is a source of authentic speech samples illustrating the norm and uses 
of the target language, and quickly than other sources that reflect the changes in the 
language.

Developing function
It  is  presented as a  function of  the development of  mechanisms of memory, 

attention, thinking, etc., as well as the function of personality traits. It promotes the 
development  of  skills  and abilities  of  speech  kinds  of  activity  of  students  in  the 
process of language acquisition, their creative activity, which is characterized by the 
transfer of knowledge and skills in a new situation.

Educational function
Work  with  authentic  video  materials  provides  a  comprehension  of  other 

cultures,  promoting  the  integration  of  the  various  societies,  increasingly  active 
dialogue of cultures, which is a global goal of education. Their use contributes to the 
implementation of the principle co-learning the language and culture [1].

After  the  majority  of  experts,  exploring  the  possibility  of  increasing  the 
efficiency of learning a foreign language with the help of videos, we note that they 
may be used in the formation of  skills  of  socio-cultural  competence;  effective in 
teaching oral speech. Note also that they contribute to involuntary memorization of 
the  material  due  to  emotional  empathy which  is  happening  on the  screen;  allow 
diversifying teaching methods, creating a visual or auditory-visual support during the 
presentation of the new lexical, phonetic and grammatical material; there are used to 
better organizing the systematic repetition of the material studied.

The  list  of  teaching  opportunities  of  video  materials  is  far  from  complete. 
However, it  proves their uniqueness compared to other means of training and the 
need to use.

For  the  successful  application  of  video  materials  in  practice  is  necessary  to 
organize  proper  work  with  them.  First  we  need  to  define  educational  goals  and 
objectives (which we will reach by showing the film). The second important step in 
the implementation of this work is to choose the video (why this films to show).

In the domestic and foreign studies the video material selection issue is received 
much  attention.  Analyzing  publications  of  different  authors  on  the  subject,  we 
highlight the following video material selection criteria:
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- matching language video content to the level of language training of students;
- relevant topics of videos;
- quality of sound and decoration;
- matching genre features of video content to learning goals and objectives and 

the interests of students;
- account of country studies specifics;
-  compliance  socio-cultural  content  of  video  with  goals  of  the  formation  of 

social competence
- information and artistic value;
- popularity among the audience;
- genre and compositional diversity;
- conflict having [2].
These  criteria  are  developed  on  the  basis  of  the  functional  approach  to  the 

selection and presentation of the material, which today dominates in the domestic 
methodology, taking into account the communicative importance of video materials, 
the life situations and forms of communication, which will be used by learners.

We believe that the selection of video materials should be taken into account the 
above criteria, giving preference to materials that can contribute to the formation of 
the communicative competence, reflect general professional orientation, elements of 
social  culture,  transmitting  features  of  national  mentality,  especially  the  national 
dialogue. In this approach, all the linguistic information is introduced, absorbed and 
fixed in the current form, and it becomes a living foreign language meaning and the 
essence of teaching.

Turn on video material, in particular films; the educational process must take 
into account some of their features as a specific genre. In preparation for the show is 
important  to  determine  how much  time  you  can  devote  to  the  film.  Its  duration 
usually does not fit into the framework of a couple or a lesson, so it is more expedient 
to separate the individual fragments (episodes) of the film having a logical sequence, 
and work with each of these fragments. Under the movies (episode), we understand 
the limited time and plot thematically complete video excerpts. Showing the film it 
can be carried out as the final stage of work on it. Further to develop, taking into 
account the goals and tasks, linguistic and regional geographic features of the film 
and its subject a system of exercises for each of the fragments. Such exercises are 
divided into three groups: exercise before, during and after the demonstration [3].

Of these training opportunities of films for you the most interesting is their use 
in auding teaching.

It is obvious that the films are useful in learning the phonetic aspects of speech: 
make it  possible  to see  the articulation of  the spoken sounds,  to hear  a different 
pronunciation of native speakers - from exemplary narration to baby talk, illustrated 
by all the genres of speech; provide error-free monolingual lexicon somatisation.
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Using films promotes various aspects of mental activity of students, and above 
all, attention and memory, which are key in auding teaching. During viewing in the 
classroom there is an atmosphere of joint cognitive activity. In these circumstances, 
even the inattentive becomes attentive student. In order to understand the content, 
students need to make some effort. So, involuntary attention becomes arbitrary. And 
the  intensity  of  attention  affects  the  process  of  memorizing.  Using  different 
information channels (auditory, visual, motor perception) has a positive effect on the 
strength of capturing a regional geographic and linguistic material [4].

Thus, the psychological characteristics of the impact of video materials on the 
students  (the  ability  to  control  attention  of  each  student  and  group  audiences, 
influence the amount of  long-term memory and increase the strength of  memory, 
have  an  emotional  impact  on  the  audience  and  increase  learning  motivation) 
contribute  to  the  intensification  of  the  educational  process  and  create  favourable 
conditions  for  the  formation  of  the  communicative  (linguistic  and  socio-cultural) 
competencies of students.

Unlike audio or typed text, which can be highly informative, educational and 
developmental  value,  the  video  text  has  the  advantage  that  it  combines  various 
aspects  of  the  act  of  speech  interaction.  In  addition  to  the  content  aspect  of 
communication,  video  text  provides  visual  information  about  the  location  of  the 
event, appearance and non-verbal behaviour of the participants to communicate in a 
given  situation,  often  caused  by  the  specifics  of  age,  gender  and  psychological 
characteristics of the person speaking. Studies have shown that if the source of the 
speech we see that the percentage of understanding from hearing speech will be much 
higher than its visual absence. Facial expressions, gestures, lip movements and eye 
contact just contribute to a better understanding of speech. Consequently, the clever 
use of films in classroom will help prepare students for real communication situations 
and remove possible problems.

Visual  range  allows  better  understand  and  fix  both  factual  information  and 
purely linguistic features of speech in a particular context. It is also clear that the film 
may  have  a  strong  emotional  impact  on  students,  serve  as  an  incentive  for  the 
creation and strengthening of additional motivation for further training and search 
and creative activities [5].

One of the practical objectives in the field of auding is to teach students perceive 
foreign speech in conditions close to real. To do this, "... to create in the audience 
around us a microcosm of life with all the real, human relations and purposefulness in 
the practical use of the language», and authentic films, as noted above illustrate the 
operation of language in the form adopted its native, natural and social context. In 
videotext  there is an important  environmental  clue:  traffic noise,  conversations of 
passers-by, phone calls, and music. This helps to better understand the nature of the 
given circumstances,  forms of  foreign language skills  of  perception of life.  Work 
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with the video material must have the characteristics of real communication, which 
always occurs in the circumstances between individual

People Authentic design facilitates the understanding of communicative material 
problems, establishing its links with reality.

In conclusion,  it  should  be emphasized once  again  that  the  ultimate  goal  of 
auding teaching is to acquire by students skills of perception and understanding of 
foreign speech at the hearing, which will help them in turn to participate in acts of 
oral  communication.  However,  since students  do not  have  sufficient  contact  with 
native speakers, effective achievement of this goal is impossible without the use of 
authentic materials, including films for teaching auding, since they provide the ability 
to understand the formation of foreign language speech in vivo.
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14.04.2021 жыл.    № R00013

Қауіпсіздік ережелері

ӘШІРБАЙ САМАЛ ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ 
Түркістан облысы. Шымкент қаласы № 35 Мәншүк Мәметова атындағы 

жалпы орта білім беретін мектептің  бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Дүниетану Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 2 

Сабақтың 
тақырыбы:

Қауіпсіздік ережелері

Осы  сабақ  
арқылы  жүзеге  
асатын 
мақсаттары:

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

Сабақ 
мақсаттары

Барлықоқушылар: 

Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды 
орындайды. Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді;
Оқушылардың басым бөлігі:

Топтық жұмысты бірлесе орындайды. Өз бетінше жұмыс 
жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме 
ресурстар мен жұмыс жасайды;
Кейбір оқушылар:

Оқулықтантысберілгенқосымшатапсырмаладыорындайд
ы, тақырыпбойыншақосымшамәліметтер мен 
дәлелдеркелтіреалады;

Бағалау 
критерийлері

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

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

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

Алдынғы оқу Дұрыс тамақтана біл.

Жоспар

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтың басы 

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

Дескриптор:
1. Өз пайымдауларымен әңгімелейді;
2.Тағамдардың құрамын анықтайды;
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Сабақтың 
ортасы:

3.Пайдалы тағам түрлерін атайды;
4.Бірін-бірі толықтырады, бағалайды;
Кері байланыс: «смайликтермен»
ҚБ «жұлдызшалар»
Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Алақанды ұрайық
Бір отырып, бір тұрып
Біз демалып алайық.
 Ал , балалар, өмірде пайдалы және дұрыс 
тағамдарды тұтына біліңіздер дегім келеді.
 Ал  дұрыс тамақтанумен қатар тағы нені білуіміз 
керекпіз, балалар?
 Қауіпсіздік ережелерін.
Жаңа сабақ:  «Қауіпсіздік ережелері»
№1. бейнежазба
 Олай болса, мына бейне жазбаға назарымызды 
аударайық.....
 Бейнежазба не туралы болды?
 - Сіріңкемен ойнауға болады ма екен?
 Бәрі бірге:
Ережелер еліне 
Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
Сақтық жолын табайық!

 Өз өміріміздің қауіпсіздігін сақтау үшін бірнеше 
ережемен танысайық.
Мұғалімнің түсіндірмесі:
Ас үйге сән беретін-газ плитасы. Көгілдір от тұрмыс-
тіршілігімізде көп орын алады. Десек те, оны ұқыпты 
ұстап, жаға білуіміз керек. Егер газ плитасының бір 
кемшіліктері байқалса, дереу ата-анаңа айтып 
ескертуің керек.  Өйткені ата-анаң газ бөлімшесінің 
арнаулы мамандарын шақырады. 
Газ плитасы тұрған бөлмені жиі-жиі жеделдету  керек.  
Егер газдың күлімсіген иісін сезсең дереу 104 нөміріне 
хбр су керек. Газдың иісі шыққан жерде сіріңке , 
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электр жүйесіндегі лампаны жағуға болмайды.
Тұрмысымызда тағы бір көп қоданатынымыз- электр 
жүйесі. Электр-жарық көзі. Бір күн үйімізде жарық 
көзі келмей қалса, дүниені қараңғы түнек басады. 
Дегенмен, оны да ұқыпты пайдаланбасақ, одан да өрт 
шығуы мүмкін.

Өрт шықса 101 нөміріне хбр мыз керекпіз.

«Топтастыру» «Үйдегі қауіпті заттар»
тоқ ине

от   
газ

шырпы қайшы
                         үтік                      су

-ҚБ  ... жұптық жұмыс (парақшамен)
Мына берілген 
Ал , балалар, үйден өрт шықса, не бір жерін ауырып тұрса 
не ұры-қарақшылар келіп, есігіңді бұзып ашып жатырса 
қандай нөмірлерге телефон соғамыз?
Оқушыларды 101,102,103 деп 3 топқа бөлемін.
№2 бейнежазба
Жеке жұмыс: 
Ол ережені қазір мына заттар суреттерін таңдай отырып, 
құрастырып айтасыздар:ЖЖ
Қайшы  Шырпы  дәрі
Балалар, суретке қарап 2 сөйлемнен құрап айтады. Және 
қай тел нөміріне дереу хбр лау керектігін айта кетулері 
керек
ТЖ. «Денсаулық пен қауіпсіздік» 
Суреттегі берілген жағдаяттарды қарап, не істеу 
керектігін топ болып талқылайды. 
Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстаудың қауіпсіздік 
ережелерін құрасытырып айтады.
«ИӘ»  «ЖОҚ»
1. Жолдан бағдаршамның жасыл көзі жанғанда өту 
керек.
2. Жолдың бойында ойнауға болады.
3. Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге болады.
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4. Суға рұқсат етілген жерлерде ғана шомылу керек.
5. Аулада бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды.
Қорытынды: Қауіп-қатер бізге кез келген уақытта және 
кез келген жерде кездесуі мүмкін. Ғалымдар адамның 
үйінің өзі де тіптен  қауіпсіз емес  екенін анықтады. 
Сондықтан үйде жазатайым жағдай болуы әбден мүмкін. 
Тұрғын үй қауіпсіз болуы үшін қауіптің алдын алу қажет. 
Байқампаз әрі мұқият болсаң , онда ешқандайда жаман 
оқиғаға ұрынбайсың!

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

Үйге тапсырма: 52-53 бет оқу . 

16.04.2021 жыл.    № R00016

Взаимодействие воспитателя с родителями детей

САЙДУЛЛАЕВА ЗИЛАЙБУВИ МАХМУТОВНА
Алматинская область  Енбекшиказахский  район село Байсеит 

ТОО детский сад "Лашока" Воспитатель

Педагогика  должна  стать  наукой  для  всех  —  и  для  учителей,  и  для 
родителей. Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения, 
самыми главными мастерами, формирующими разум, мысли детей, являются 
мать и отец. Поэтому нам, учителям, прежде всего,  необходимо заботиться о 
повышении педагогической культуры родителей, разъяснять смысл воспитания 
и работать с ними в одном направлении. В. А. Сухомлинский

Мы, воспитатели, прекрасно понимаем, что родители доверили нам самое 
дорогое сокровище – своих детей, и наша обязанность – оправдать это доверие, 
а  это  возможно  только  при  тесном  сотрудничестве,  общности  дел, 
взаимопонимании всех сторон, к чему мы и стремимся.

Задача  дошкольного  учреждения  –  раскрыть  перед  родителями  важные 
стороны  психолого-педагогического  развития  ребёнка  на  каждой  возрастной 
ступени  дошкольного  детства  и  порекомендовать  соответствующие  приёмы 
воспитания.

Всем известно, что взаимодействие педагогов детского сада с родителями – 
достаточно сложный процесс, и семья должна быть равноправной его стороной. 
Основную  роль  в  работе  с  родителями  практически  во  всех  детских  садах 
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традиционно  играют  воспитатели.  Они  –  главный  источник  информации  о 
ребёнке,  о  деятельности  учреждения,  от  них  родители  получают психолого-
педагогическую информацию.

Таким образом, именно на нас лежит основная ответственность. Педагоги 
детского сада находятся в постоянном взаимодействии с родителями, составляя 
неразрывное  триединство  “ребёнок  –  родитель  –  педагог”,  понимая,  что 
домашняя  среда  имеет  основное  воспитание  и  формирующее  значение.  В 
условиях  сотрудничества  с  семьей,  предполагающего  взаимное  уважение, 
понимание, доверие, достигаются желаемые результаты в процессе становления 
личности ребёнка. Основной целью взаимодействия является создание единого 
пространства  “Семья  –  детский  сад”,  в  котором  всем  участникам 
педагогического  процесса  (детям,  родителям,  воспитателям)  будет  уютно, 
интересно, безопасно, полезно, благополучно. Воспитателей, приступающих к 
работе  с  новой  группой  детей,  волнуют  вопросы:  как  найти  путь  к  сердцу 
родителей? Как сделать воспитание детей нашим общим делом? 

Как  и  о  чем  вести  разговор  с  родителями,  когда  они  утром  спешат  на 
работу и когда уставшие возвращаются с работы? Как сделать, чтобы даже в 
такие минуты они охотно прислушивались к словам воспитателя, проявляли к 
ним интерес, чтобы изъявляли желание услышать, чем жил ребенок в детском 
саду,  что  нового  узнал  за  день,  как  проявил  себя?  Такого  контакта  педагог 
может достичь, проявляя постоянную доброжелательность, заинтересованность 
в  сотрудничестве  с  семьей.  Общаясь  с  родителями,  нужно  помнить,  что  в 
общении существуют свои закономерности. Основа отношения к нам человека 
закладывается в первые 15 секунд! Для того, чтобы благополучно пройти через 
«минное  поле»  этих  первых  секунд,  необходимо  применить  «Правило  трех 
плюсов» (чтобы расположить к себе собеседника, нужно дать ему как минимум 
три психологических плюса. 

Самые  универсальные – это: Улыбка,   Имя собеседника Комплимент.
Для  того  чтобы  люди  хотели  с  нами  общаться,  мы  сами  должны 

демонстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник должен это 
видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка!

Самыми распространёнными методами работы с родителями являются:
Наглядная информация для родителей
Беседы с родителями
Родительские собрания.
Большую  роль  в  повышении  педагогической  культуры  родителей 

играет наглядная информация,  где  родители  получают  консультации 
высококвалифицированных  специалистов:  логопеда  и  педагога  –  психолога 
медицинских работников, инструктора по физической культуре, музыкальных 
руководителей.  С  большим  удовольствием  родители  рассматривают  на 
выставке  работы детей:  рисунки,  аппликации и т.д.,  а  также фотографии из 
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жизни  детей  в  детском  саду  и  различные  подтверждения  успехов  детей 
(наклейки, картинки, звёздочки, пятёрки).

С первых дней мы стремимся узнать, как ребенок живет в семье, что его 
там окружает, что дает ему семья. В первые дни посещения  детского сада мы 
начинаем знакомиться с условиями семейного воспитания каждого ребенка. В 
беседе с родителями педагог начинает о том, к какому режиму привык ребенок, 
какие игрушки есть у него и какие из них любимые,  как он с  ними играет. 
Воспитатель должен быть всегда с добрыми намереньями.

Родители  должны  видеть  в  воспитателе  человека,  который  любит  их 
ребенка,  живет  заботой  о  нем.  Это  вызывает  у  них  откровенность,  они 
доверительно о своих трудностях, просят совета.

Обычно  родители,  приходя  вечером,  чаще  всего  интересуются,  как  ел 
сегодня ребенок, оценивающе осматривают его: чист, ухожен ли, не обижен ли. 
А затем торопливо покидают детский сад.

Как заинтересовать родителей жизнью детей в детском саду? Как показать 
необходимость  придерживаться  единого  с  детским  садом  подхода  к 
воспитанию детей, особенно  нравственному?

Прежде  всего,  в  часы  приема  и  ухода  детей  домой  мы систематически 
стали делиться с родителями новостями о жизни их детей в детском саду: «Ваш 
сын  научился  завязывать  шнурки.  Теперь  и  дома  ему  понадобится  ваша 
помощь»; «Влада старательно и аккуратно стала рисовать красками. Особенно 
ей нравится накладывать кистью узор на рисунок. Посмотрите, вот ее работы». 
Или  «  Ваш  Артём  уступил  сегодня  игрушку  Арине.  А  в  дверях  пропустил 
девочек.  Поддерживайте,  пожалуйста,  у него навык культурного поведения»; 
«Пожалуйста, приводите Лизу утром пораньше, чтобы она успевала на зарядку. 
Ведь это даст ей бодрость и здоровье».

Как  сказать  родителям об  ошибках,  неправильном поведении,  чтобы не 
вызвать  негативной  реакции,  чтобы  они  поняли:  воспитатель  делает  это  в 
интересах  ребенка.  Разговор  с  позиции  интересов  ребенка,  как  правило, 
вызывает у родителей нужную реакцию, беседа проходит в доброжелательном, 
деловом  тоне.  Никогда  не  позволяем  себе  делать  замечания  родителям  в 
присутствии  детей  или  обсуждать  с  детьми,  почему  мама  или  папа  не 
выполнили нашего требования.  Постепенно у родителей   появился интерес к 
содержанию  жизни  детей  в  детском  саду,  все  чаще  они  останавливаются  у 
стенда  «  Для  вас,  родители».  Серьезное  внимание  мы  уделяем 
информационному материалу, особенно рубрике «О наших детях». Например, 
помещали такую информацию: «На этой неделе учили с детьми стихотворение 
А. Барто «Бычок». Все дети запомнили его. Громко, выразительно читают его 
Оля, Даша, Глеб, Максим. Попросите детей дома прочитать это стихотворение. 
Или «Посеяли с детьми горох, бобы. Все дети знают теперь, как сеять семена, 
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чтобы из них выросли растения. Поддерживайте, пожалуйста, у детей интерес к 
труду на огороде, привлекайте к посильной работе».

Сплочению  родителей  и  педагогов   способствовало  также  совместное  с 
родителями  оформление  групповых  газет,  фотоальбомов:  «Вместе  ходим  в 
детский сад», «У нас в семье праздник». Очень интересный проект, созданный 
совместно  с  родителями,  —  групповой  фотоальбом  «Вот  какие  малыши, 
полюбуйтесь от души» о детях группы, в котором можно кроме фотографий 
детей представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих 
делах  и  увлечениях.  Одной  из  форм  традиционного  взаимодействия  с 
родителями  являются  родительские  собрания,  на  которых  обсуждаются 
вопросы питания, методы воспитания детей, требования к обустройству группы 
и  т.д..  Обычно  на  собраниях  часто  говорит  только  воспитатель,  а  родители 
слушают и ждут окончания. Если у родителей и возникают вопросы, то обычно 
они касаются питания детей. Педагоги нашей группы решили в корне изменить 
этот стереотип и внести инновационные принципы в свою работу. 

Поэтому  большое  внимание  уделяется  подготовке  к  родительским 
собраниям.  Заранее  вывешивается  объявление  с  просьбой  к  родителям 
продумать  вопросы,  на  которые  они  хотели  бы  получить  ответы,  с  кем  из 
специалистов желали бы встретиться.

Родительские собрания проводятся за чаепитием. Большинство родителей 
приходят  на  такие  встречи  после  трудового  дня,  и  в  такой  неформальной, 
теплой,  почти  семейной  обстановке  люди  чувствуют  себя  свободнее,  легче 
делятся  своими  проблемами.  Воспитатели  детского  сада  к  родительскому 
собранию  пекут  пироги,  ставят  на  стол  конфеты,  чай.  Родители  бывают 
приятно  удивлены,  когда  видят,  что  их  ждут  улыбающиеся,  приветливые 
педагоги,  но еще больше они поражаются накрытым столам!  Так бывает  на 
первом родительском собрании, а уж затем инициативные родители приносят 
сами  что-нибудь  к  чаю.  И  всегда  находится  чья-либо  бабушка  или  мама, 
которая печет пироги. Родители в непринужденной обстановке с увлечением и 
заинтересованностью  обсуждают  вопросы,  которые  ставит  перед  ними 
воспитатель. Многие мамы и папы, приводя в сад второго или третьего ребенка, 
с  большим  удовольствием  делятся  опытом  по  воспитанию  детей.  Аесли 
родители  проявляют  инициативу,  это  говорит  о  реальном  их  желании 
сотрудничать с педагогом.

При таком подходе  родители  стремятся  к  индивидуальным контактам с 
воспитателями,  так  как  их  интересуют  вопросы,  касающиеся  формирования 
личности маленького ребенка, его внутреннего мира, отношений с родителями 
и  окружающим  миром.  Родители  с нетерпением  ждут  очередной  встречи, 
спрашивают:  «Когда  будет  собрание?»  Подобные  встречи  нельзя  назвать  в 
традиционном смысле родительскими собраниями, так как это скорее встречи 
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по  интересам  или  родительский  клуб,  куда  родители  приходят  с  желанием 
поделиться своими мыслями, решить возникшие проблемы.

Очень  важно  проведение  дней  открытых  дверей.  Родители  проявляют 
большой  интерес  к  тому,  как  проводят  время  их  малыши без  мам  и  пап  в 
детском  саду,  чем  занимаются.  Подготовка  к  этому  дню  ведется  заранее: 
вывешивается объявление, в котором указывается время данного мероприятия, 
правила поведения для родителей,  а  также цели и содержание мероприятия. 
Родители  могут  понаблюдать  за  своими  детьми  со  стороны,  оценить  их 
поведение  в  ситуации,  отличной  от  семейной,  а  также  перенять  у  педагога 
приемы обучения и воспитательных воздействий.

Если кто-то из родителей не смог прийти на встречу, то есть возможность 
показать  запись  дня  открытых  дверей  на  видео,  так  как  в  группе  всегда 
найдется  родитель,  имеющий  видеокамеру.  Это  можно  сделать,  но  с  тем 
условием, чтобы в равной мере снимать всех детей. Кроме того, такая съемка 
дает возможность воспитателям сделать видеоархив. 

Так мама Тани, приходя в детский сад, видела, как с охотой и усердием ее 
дочь убирала игрушки в группе, что вызывало у нее недоумение: «А дома Таня 
ничего не хочет делать!» Мы посоветовали, прежде всего, быть настойчивой в 
своих  требованиях,  сначала  совместно  с  дочерью  убирать  игрушки,  затем 
поручать дочке самой, после занятий и игр ставить все на место, подчеркнув, 
как  приятно  смотреть  на  убранный  уголок.  Теперь  Таня  охотно  и  умело 
помогает маме убирать комнату. У девочки появилось желание «сделать как 
мама». В нашей группе много детей, единственных в семье, и они, как правило, 
избалованы  вниманием  старших.  Воспитанию  у  детей  из  таких  семей 
внимательного,  заботливого  отношения  к  людям,  способности  к 
сопереживанию нужно уделять особое внимание.

София после поступления в сад очень долгое время не играла с детьми, 
никому не  давала игрушек.  Мама уделяла  внимание  главным образом тому, 
чтобы девочка была, как можно лучше одета, берегла свою одежду, игрушки. 
Разговор  с  родителями  Софии  мы  начали,  опираясь  на  положительное: 
отметили, что девочка всегда опрятна, бережно относится к своим вещам. Затем 
постарались убедить родителей, что неумение Софии общаться с детьми может 
отрицательно сказаться на формировании ее характера. Советовали поощрять 
игры Софии с другими детьми, желание делиться игрушками, давать простые 
трудовые поручения дома. Мама соглашалась с нами, но своего отношения к 
дочери  не  меняла.  Перелом произошел,  когда  девочка дежурила в  группе,  а 
мама  могла  наблюдать  за  своей  дочерью  в  детском  коллективе  длительное 
время. В результате всей работы контакт с родителями у нас, можно сказать, 
 наладился,  а  это  надежная  основа  успешного  решения задач  воспитания.  У 
родителей  появилось  доверие  к  нам,  они  идут  в  детский  сад  за  помощью, 
делятся  трудностями. Очень  важно,  что  у  родителей  появляется  интерес  к 
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жизни их детей в группе. Часто возникают дискуссии по инициативе родителей. 
Мамы  и  папы  стремятся  к  индивидуальному  общению  с  воспитателем,  их 
начинают интересовать вопросы, касающиеся формирования личности малыша, 
его внутреннего мира, отношений с окружающими. Иногда родители признают 
ошибочность некоторых своих методов воспитания.

Такой  подход  к  взаимодействию  с  родителями  детей  раннего  возраста 
повышает  их  ответственность  за  воспитание  детей  в  семье,  развивает 
педагогическую  активность  –  показатель  заинтересованного  отношения  к 
воспитанию своих детей. Создается благоприятная эмоциональная атмосфера в 
отношениях  между  родителями  и педагогами,  что  обеспечивает  совместный 
успех  в  деле  воспитания,  развития  и  социализации детей,  а  значит,  и успех 
всего ДОУ.
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16.04.2021 жыл.      № R00018

Ұлы дала әлеміндегі көне түркілер

МАДИЯРОВА ПЕРИЗАТ ШАРДЖАРХАНОВНА
Қызылорда облысы. Жаңақорған ауданының  
Оқушылар үйі бұқаралық бөлім меңгерушісі 

Елбасының  «Ұлы  даланың  жеті  қыры»  атты  мақаласы  дер  кезінде 
жазылған дүние.  Өйткені өз тарихымызды әлем өркениеті  тұрғысынан қарап 
зерделеу  қажет.  Мықты  далалық  өркениетіміздің  бар  екенін  әлемге 
танытқанымыз жөн. Қазақ елі – Түркі әлемінің қара шаңырағы, яғни қасиетті 
шаңырағы.  Тәуелсіз  Қазақстан өзінің осы сипатын,  түркілік болмысын Түркі 
әлемінің ұйысуы жолындағы ізгі бастамаларымен көрсетіп келеді. 

Қазақ елінің өркендеп өрлеуі, қарыштап дамуы бүкіл түркіге рух берген 
домбыраның  үніндей  түркі  әлемінің  өрлеуі,  түркі  мәдениетінің  жандануын 
білдіретіндігі  анық.  Тақырыптың  өзектілігі  осында  -  біздің  қазақ  еліміздің 
мемлекеттілігінің  көне  замандардан  қалыптасқандығын,  түркілердің  өз 
заманына  сай  әлемдік  өркениетті  қалыптастыра  алғандығын  кеңінен 
насихаттап,  көптеген  зерттеулер  жасау  керек.  Бұл  мәселе  бүкіл  түркі 
халықтарын ойландыратын үлкен маңызы бар өзекті екендігі анық. 

Әр халықтың өз тарихын тереңнен бастау алатынын мақтаныш ету заңды 
құбылыс.  Адамзаттың мол мұрасы түркі  халықтары өз қойнауындағы әлі  де 
шығарып болған жоқ. Бірақ барының өзі жалпы түркіге мақтаныш етуге әбден 
лайықты. Тәуелсіздігімізді алған уақыттан бері Президентіміздің ұсынысымен 
«тарих жылы», «ұрпақтар сабақтастығы», «мәдениетті қолдау» жылдарын атап 
өтуіміз,  бұл  өткеніміз  бен  бүгініміз  және  болашақ  арасындағы  игі  істер 
байланысын үзбей ұрпақтан-ұрпаққа аманат ету шаралары. Бүгінде, біз адамзат 
қоғамының  жаңа  даму  сатысы  –  өркениетті  демократиялық  қоғамға 
ұмтылудамыз. Бұл, басты мақсатқа бағытталған, үрдісті дамудың шұғылалы да 
сәулетті  ұстанымы  екені  күмәнсіз.  Сол  себепті  біздің  зерттеушілеріміз  төл 
тарихымызды жазуға, жариялауға белсенді бетбұрыстар жасап үлгерді. 

Мұның өзі ең жоғарғы мемлекеттік деңгейде қолдау да тапты. Қазақстан 
топырағында  тұрған  тайпалар  мен  халықтар  өздерінің  дербес,  көшпелілерге 
ғана тән бірегей мәдениетін жасады, осы мәдениет Батыстың да, Шығыстың да 
түрлі мәдени дәстүрлерімен өзара ықпалдастық жүргізді. 

Көшпелілердің өркениетіне,  басқа  кез  келген өркениет сияқты,  бірқатар 
ерекшеліктер,  соның ішінде  мәдени,  саяси  және  экономикалық өзгешеліктер 
тән. Көшпелі өркениет – адамзат тарихында болған десек, онда оның өзіндік 
ерекшеліктерімен  толастай  түскен  байтақ  аймағы  Ұла  Дала  аталатын,  жер 
шарының Орталық-Азиялық бөлігі саналмақ. 
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Сол  кездегі  осы  аймақтағы  елдердің  этникалық  құрамын  негізінен 
түркілер  құрады.  Көне  түркілер,  Көне  түркі  халықтары  -  б.з.б.  ІІІ-XIII 
ғасырлары аралығында өмір сүрген.  Олардың алғашқы мекені Алтай аймағы 
болған  деп  пайымдалады.  Көне  түркілердің  Еуразия  тарихынан  алар  орнын 
академик  А.П.Окладников  былай  деп  түйіндейді:  “Сібірдегі  көне  түркілер 
Шығыстан  гөрі  Батыспен  тығыз  байланыста  болды.  Оның  мәдениеті  бұрын 
ойлағаннан да әлдеқайда бай әрі жарқын еді.  Ертедегі Шығыс пен Батыстың 
мәдениеттері  Байкөлдің  жағасы,  Аңғара  мен  Ленада  сол  кездегі  өзіндік  төл 
мәдениеттің орталығы бірде қосылып, бірде ажырасып тұрған. 

Оны  білмей  тұрып  Еуразияның  тарихын  толық  түсіну  мүмкін  емес. 
Археологиялық  қазбалардан  көргеніміздей  Байкөл  өңіріндегі  түркі 
қорғандарындағы  қазба  байлықтардың  жолы  Дон  мен  Дунайға  дейін  жетіп 
жатқан”. Яғни, көне түркілердің жері мен оның шекарасы біздің дәуірге дейін 
анықталып  болған.  Қазақтардың  және  Еуразияның  басқа  да  халықтарының 
тарихында Алтайдың алар орны ерекше. 

Дәл осы өңірде б.д. І мыңжылдығының орта шенінде Түркі дүниесі пайда 
болып,  Ұлы  дала  төсінде  жаңа  кезең  басталды.  Түркілер  ұланғайыр  далада 
көшпелі және отырықшы өркениеттің өзіндік өрнегін қалыптастырып, өнер мен 
ғылымның  және  әлемдік  сауданың  орталығына  айналған  ортағасырлық 
қалалардың  гүлденуіне  жол  ашты.  Түркі  халықтарының  адамзаттың  даму 
кезеңдерінің бастауында болған, қозғаушы күші ретіндегі рөлін әсте терістеуге 
болмас. «Аң стиліндегі» өзіндік ерекшелігі бар сақтар мәдениеті, «халықтардың 
ұлы қоныс аудару» процесінің ғұндардан бастау алуы, «көк бөріні» 3939 ту 
еткен түрік қағандарының дәуірі, тәңірге қол жайған тұтас бір мәдениет түркі 
халықтарының  гүлденуінің  алғашқы  кезеңі  болса,  түркілер  үшін  тоқырау 
саналатын кейінгі уақытта да түркілердің ислам таратушы рөлі мен Шыңғысхан 
империясының түркілік сипатын ешкім жоққа шығара алмайды. 

Мыңдаған  жылдар  бойы  көшпенділер  техникалық  прогресі  мен 
өркениетінің жоғары болуы себепті Еуразия құрлығында билік етіп, үстемдік 
жүргізді. Солардың алғашқысы б.з.б. ІІІ ғ. құрылған Ғұн мемлекеті болды. 

Ғұн  империясы  көп  ұзамай-ақ  Байкал  сыртынан  Тибетке  дейінгі,  Орта 
Азиядан  Хуанхэге  дейінгі  аймақты  басып  алып,  өзінің  дүркін-дүркін  баса-
көктеп кіріп баратын шабуылымен ежелгі Қытай мемлекетін жарты мың жыл 
бойы қалтыратқан, үрейлі қорқынышта ұстады. Тіптен,  Еділ бастаған ғұндар 
Батыс Рим империясын құлатты.  Жалпы,  Еуразияда көшпелі  мемлекеттердің 
құрылуы  сол  кеңістікте  мәдениетаралық  қарым-қатынас,  өзара  алмасу, 
салыстыру  және  өзара  әрекеттесу  үшін  қолайлы  жағдайлар  жасады. 
Көшпенділердің жаулап алуларының және көшпелілер империясының құрылуы 
нәтижесінде  әлем  барынша  ашық  болды,  ал  алыстағы  елдер  мен  жерлерге 
барынша жол ашылып, олар туралы білім арта түсті. 
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Ежелгі  түріктер  заманында  көшпелілер  Орталық  Азиядан  Византия 
шекарасына дейін созылатын жаңа далалық көпір салып кетті. 

Бірнеше  ғасырлар  бойы  тап  сол  кеңістікте  біресе  пайда  болып,  біресе 
ыдырап  кетіп,  бірін-бірі  алмастырып  келген  көшпелі  империялар  көптеген 
халықтардың  этногенезіне,  күрделі  де  алуан  түрлі  мәдени  кешендедің 
қалыптасуына зор ықпал етті. Мұның өзі өркениеттің мүлде жаңа тұрпаты еді. 

Ат үстіндегі көшпелі түркі халықтары өркениеттің мұншалықты кеңінен 
таралуының негізінде жатқан не бар? Біріншіден, ол кезде соншалықты орасан 
зор  кеңістікті  игеру  шаруашылық  жүргізудің  бірден-бір  жаңа  тәсілі  –  мал 
шаруашылығымен айналысу арқылы мүмкін болатын еді. 

Дәстүрлі  көшпелілер  қоғамы  кең  даланы,  шөлді  және  шөлейт  құмды 
алқаптарды  игерудің  тиімді  тәсілдерін  ойлап  тапты.  Екіншіден,  көшпелілер 
егіншілікпен  айналысатын  отырықшы  халықтамен  тығыз  әрі  өзара  пайдалы 
байланыс орната білді. Үшіншіден, түркілерде әскери өнердің дәрежесі бәрінен 
де жоғары болды. Қатардағы кез-келген көшпелі тек бақташы-малшы ғана емес, 
ер  жүрек  жауынгер  де  еді.  Көшпелілер  өздеріне  тән  еті  тірі  жинақы 
шапшаңдығының, алыс жолдарды шаршамай-щалдықпай басып өтіп, әр түрлі 
елдердің  әскери  ісі  саласындағы  маңызды  деген  жаңалық  атаулымен  тез 
танысып, оларды өздерінің қарулы күштері үшін пайдаланып отырды. 

Түркі империясы ғұндардан кейінгі екінші ірі еуразиялық империя болды. 
Түріктердің бірнеше мемлекеті болды. Көне Түркі мемлекеті ( 552 – 603); Батыс 
Түрік қағанаты (603 – 704); Шығыс Түрік қағанаты ( 603 – 679); Екінші Түрік 
қағандығы (607 – 744); Түргеш қағандығы ( 704 – 756); Қарлұқ мемлекеті (756 – 
970);  Үйсін  мемлекеті  ыдыраған  соң  Жетісу  мен  Орталық  Қазақстанда 
аварлардың  билігі  орнады.  Осы  аварларды  VI  ғасырдың  ортасында  Ашина 
тайпалары талқандайды. Осы тайпалар ұзамай түріктер деп аталды. 

Түріктердің  қағаны  Бумын,Қара  қаған,  Мұқан  қаған  аварларды 
талқандауды  ақырына  дейін  жеткізді.  Осылай  Түркі  қағанаты  нығайған 
болатын. 759 жылы Батыс Түркі қағанаты нашарлап әлсірей бастады да мұның 
өзі  Жетісуға  Қытайдың тан әулеті  империясы әскерінің  басып кіруіне  себеп 
болды. Түріктер қытай басқыншыларына қарсы азаттық күреске шықты. 

704  жылы  түргеш  тайпаларының  көсемі  Үшеліктің  басшылығымен 
түріктер жеңіске жетіп, жаңа Түргеш қағандығы құрылды. 679 – 687 жылдарда 
жүргізілген  табанды  азаттық  күрес,  нәтижесінде  шығыс  түріктері  қытай 
басқыншыларын қуып шығып, өз мемлекетін қалпына келтірді немесе екінші 
Түркі қағандығын құрды. Бірінші қаған Құтлық болды, оны Елтеріс қаған деп 
атады.  Оның жақын көмекшісі  әрі  кеңесшісі  түріктердің тамаша ерлік істері 
мен өсиеттерін құлпытастарға жаздырып қалдырған Тоныкөк болды. Қапаған 
қағанның тұсында (691 – 716) екінші Түркі 3940 қағанаты өзінің әскери – саяси 
қуатының гүлдену дәрежесіне жетті. 

39



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

Түріктер солтүстік Қытайға бірнеше сәтті жорықтар жасады, қидандарды, 
Енисей қырғыздарын талқандап, Туваны бағындырды. Осылай Қапаған қаған 
Орталық Азияның билеушісіне айналды. Оның әскерлері Соғды жеріне дейін 
барды. Білге және Күлтегін қағандардың тұсында да түріктердің қуаты артып 
тұрды.  Ішкі  соғыстардан  744  жылы  Екінші  Түркі  қағандығы  құлап,  Ашина 
әулиетінің  билігі  тоқтады.  Еуразия  құрлығының  Ұлы  даласын  мекен  еткен 
Түркі өркениеті әлем мәдениетінің ажырамас құндылығына айналғаны қашан. 
Тарихи түркология саласында көптеген деректер бар. 

Олар халқымыздың ұлы қазынасының санаттарына жатады. 
Көне  түріктердің  рухани  мәдениеті  өте  бай.  Оған  дәлел  Орхон-Енисей 

ескерткіштерін  және  ондағы  Күлтегін  мен  Тоныкөктің  қалдырған 
жазбаларынан-ақ  көруге  болады.  Түркі  дәуірінен  қалған  атақты  «Күлтегін», 
«Білге қаған» сияқты тасқа жазылған дастандар қазақ тіліне аударылып, біздің 
қолымызға тиіп отыр. Қазақ халқы ол дастандарды өздерінің төл дүниесіндей 
қарсы алды. Оған басты себеп, ондағы жазылған әдет-ғұрып, салт-сана, діни-
наным,  сенім,  мақал-мәтел,  батырлық  жырлардың  үлгілері  бәрі-бәрі 
халқымыздың  тірлік-тіршілігінен  алынғандай  ұқсас.  Бұл  мұралар  қазақ 
халқының  ертеден  келе  жатқан  бастауы.  Түркі  дәуіріндегі  ескерткіштердегі 
жазулардан және бір байқалатыны - өздері мекен еткен географиялық аймақтың 
бағыттарын  барлай  білген.  Шамасы,  көшпелі  өмірге  байланысты  мал 
шаруашылығының және табиғаттың ерекшеліктері ескеріліп отырған. 

Түркілер өздері өмір сүрген кеңістіктің төрт бұрышын тек жаз жайлауы, 
қыс қыстауы, мал жағдайы үшін ғана біліп қоймай,  өздерімен көрші жатқан 
мемлекеттермен байланыс, қарым-қатынас жасауда да, соғыс іс-әрекетінде де 
географиялық бағдарлау жасай білген. Ұрпаққа өнеге болар атақты Күлтегін, 
Тоныкөк,  Білге,  Бумын қағандар  әрі  тарихи,  әрі  әдеби  дастан  жыраулардың 
кейіпкерлеріне,  сомды тұлғаларына айналды. Ардақты есімдерді  ел жадында 
сақтау  үшін  сол  заманның  данагой  білімдарияры  өркениеттің  белгісі  болып 
табылатын түркілік сына жазумен тас бетіне түсірді. 

Түркі  тайпаларынан  қалған  бұл  ескерткіштер  көне  дәуірдің  қоғамдық 
мәдени, әрі әдеби тұрмыс-салт өміріне хабар беретін жәдігерлер қазына ретінде 
бүгінгі  күні барлық түркі тектес халықтарға ортақ мұраға айналды. Түркінің 
сары  даласының ішкі  сырын бойына  сіңірген  таңбалы  тастар  қас  батырдың 
ерлігіндей сан ғасырларды аттап, өз заманының шындығымен қайғы-қасіретін, 
амал-әрекетін  бейнелеп  еш  өзгерместен  күні  бүгінге  жетіп  отыр.  Болашақ 
ұрпаққа  мұра  етіп  қалдырған  көне  түркілік  жазба  ескерткіштер  кең  байтақ 
Қазақстанның  барлық аймақтарынан табылып ескерткіштер  саны жыл санап 
өсіп жатыр. Көптеген ірі, әлемдік діндердің түріктерге келуі солардың ішінде 
ислам дінінің  түріктер  арасына  таралуы мен ислам дінін  онан  ары гүлденіп 
дамуына түріктердің қосқан үлесі орасан зор болды. 
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Ерте  орта  ғасырларда  түркі  халықтары  өздерінің  төл  жазуымен  бірге 
соғды  жазуын  да  пайдаланған.  Соғды  жазуы  дегеніміз  -  орта  ғасылардағы 
парсы  жазуы.  Соғды  жазуының  өз  тілдеріне  икемделген  нұсқасын  түркілер 
алғашында «ұйғыр жазуы», кейінірек «найман жазуы» деп атаған. 

Түркі халықтары ислам діні енген кезден бастап (VIII-XII ғасырлар) араб 
әліпбиін де қолдана бастайды. VI ғасырдың екінші жартысында түркілер Ұлы 
Жібек жолының біраз бөлігіне иелік етті. Нақты осы түркі кезеңінде Қытайдан 
Жетісу арқылы батысқа және Қазақстанның оңтүстігіне өткен Ұлы Жібек жолы 
бойында жандану байқалды. Бұл жолдың негізгі бөлігі еді және керуен саудасы 
мен елшілік сапарлары VІ-ХІІІ ғасыр басында осы жермен өтті. 

Бұл жағдай Жетісу мен Қазақстанның оңтүстігінде ежелгі қалалардың тез 
өсуіне жеткізді. VI-XII ғасырда Ұлы Жібек жолының нәтижесінде Орта Азия 
мен  Қазақстанда  қалалар  тез  өсті.  Олар  сауда  мен  қолөнердің,  дін  мен 
мәдениеттің тірегіне айналды. Батыс Түркістан жерінде Суяб, Құлан, Мерке, 
Тараз,  Отырар,  Испиджаб  сияқты  қалалар  бой  көтерді.  Олардың  көтерілуі 
таптық  қоғамның  шығуының  айқын  көрінісі  еді.Түркілер  өзінің  қалалары 
арқылы  әлемдік  қарым-қатынастан  тысқары  қалмай,  Еуропа  және  Азия 
елдерімен Жібек жолы арқылы сауда жасасып, байланысын үзген жоқ. 

Ұлы  Жібек  жолы  халықтардың  достығы  мен  3941  ынтымағының 
жарасымдылығы деп түсінген жөн. Оның қызметінің тарихынан тағылым ала 
отырып, бүгіндері жаңа мыңжылдықтың жолына түсе отырып, адамзат баласы 
қауіпсіздікке,  тұрақтылыққа және дамудың беріктігіне ұмтылуда.  Осы Жібек 
жолының  нәтижесінде  Түркілер  өз  заманынының  шарықтау  шегіне  жеткен 
болатын.  Ұлы  Жібек  жолы  бүкіл  әлемге  танымал  жол  болды.  Батыс  пен 
Шығысты,  бітімгерлік  пен  ынтымақтастыққа  ұмтылған  халықтарды  өзара 
байланыстырған бұл жол мәдени - экономикалық көпір іспетті еді. 

Еуразия даласында бүгіндегі тәрізді сауда жасау, дипломатиялық сапарлар 
адамдардың  алыс  қиырларға  қоныс  аударылуы  сонау  көне  дәуірлерде  жиі 
болып тұрғаны барған сайын айқындала түсуде. Ертедегі дәуірде, әсіресе орта 
ғасырларда  қоғам  дамуында  қозғалыс  күшті  болған,  адамдар  мәдени 
байланыстар  мен  алыс-беріс  жасауға  ұмтылған.  Солардың  бірі-«Ұлы  Жібек 
жолы» болып табылады. Осынау Ұлы Далада өшпес іздерін қалдырып, аттарын 
Қытайдан  Европаға  дейін  паш  етіп  түркілер  терең  тарих  қойнауына  кетті. 
Қарахан мемлекетінен бастап іс қағаздары араб әліпбиімен жүреді. 

Араб  әліпбиімен  хатқа  түскен  сол  заманғы еңбектер  мыналар:  Махмұд 
Қашқари  «Диуани  лұғат  ат-түрік»,  Жүсіп  Баласағүни  «Құтты  білік»,  Қожа 
Ахмет  Йасауи  «Диуани  хикмет»,  Сүлеймен  Бақырғани  «Хикмет»,  Рабғузи 
«Қиссауыл  әнбия»  («Әулиелер  дастаны»),  «Оғызнама»  (IX-X  ғасырлар), 
Әбілғазы Баһадүр «Түрік шежіресі», т.б. Көне түркі тілі, жазуы - бүгінгі өзбек, 
қазақ, ұйғыр, түрікмен, қырғыз, қарақалпақ халықтарына ортақ мұра. 
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Түркі тілі, жазуы негізінде осы аталған қазіргі түркі тілдес халықтардың 
әдеби  тілдері  қалыптасты.  Сонымен  қатар  Түркі  тарихында  ерекше  орын 
алатын  кезең  түркі  ислам  мәдениетінің  қалыптасу  кезеңі  болды.  Тарихта 
түріктер  Аббаси,  Самани,  Қарахан,  Селжұқ және т.б  мемлекеттік  жүйелерде 
ислам өркениетінің кең таралуына, өркендеуіне жан-жақты үлес қосты. 

Бұл үлестерді мемлекеттік басқару, моральдық құндылықтар, жауынгерлік 
соғыс  өнері,  дін  ғылым,  мәдениет,  дін  және  әдебиет  салалары  бойынша 
көрсетуге  болады.  Әр  сала  бойынша  түрік-ислам  өркениетіне  жол  салған 
тарихи тұлғаларымыз Әбу Насыр әл-Фараби, М.Қашғари, Қ.А.Яссауи және т.б 
сол  сияқты  даналарымыз  болатын.  Елбасымыз  Н.Назарбаев  «Тарих 
толқынында»  атты  кітабында:  «Түркілер  өзге  мәдениеттердің  жетістігін 
қабылдаудың  ғажайып  бірегей  қабілетін  танытты,  оны  өздерінің  ерекше 
жағдайларына қарай бейімдеп, шебер пайдалана білді. Ол томаға-тұйықтықтан 
мүлде бөлек мәдениет болды», деп жазған . “Түрік мемлекетінің құрылуы бүкіл 
адамзат  тарихында  белгілі  бір  кезеңде  бетбұрыс  дәуірі  болды”  деп  жазды 
белгііл ғалым Лев Гумилев өзінің “ Көне түріктер” деген іргелі зертеуінде. 

Көне  түркі  мемлекеті  шығыс  мәдениеті  мен  батыс  мәдениетін 
жалғастырушы  ғана  емес,  сонымен  қатар  ол  өз  мәдениетін,  мемлекеттік 
құрылысы  мен  идеологиясын  жасады,  әлемдік  тарихта  үлкен  із  қалдырды. 
Түркі әлемінің Еуразия кеңістігінің едәуір бөлігін алып жатқаны белгілі. 

Қазіргі кезде Жер шарын шамамен 200 миллион түркі мекен дейді. 
Түркі  әлемінің  рухани құндылықтары,  сан  ғасырлық,  ерекше  көп  түркі 

мәдениеті күллі әлемдік өркениеттің құрамдас бөлігі болып табылады. 
Барлық тарихи сынақтардан өтіп келген бұл өзгеше мәдениет ХХІ ғасырда 

да әлемдік зияткерлік дамудың ағымында болмақ. Ежелгі түріктер қысқа уақыт 
ішінде  әлемдік  дәрежедегі  мемлекет  құрып,  сол  уақыттағы  әлемдік  тарих 
сахнасындағы  ең  ірі  мемлекеттермен  байланыс  орнатып,  тіпті  олардың 
кейбіреулерін кіріптар қылып қойды. Түрік державасының геосаяси орнының 
өзін  “Түркі  мемлекетінің  құрылыуы  бүкіл  адамзат  тарихында  белгілі  бір 
дәрежеде бетбұрыс кезең болды өйткені сол кезге дейін орта теңіз мәдениеті 
мен Қиыр Шығыс мәдениеті,  бір – бірінің дүниеде бар екенін білсе де, басы 
қосылмаған  еді”  –  деп  Лев  Гумилев  дәл  анықтап  көрсеткендей,  Түркі 
қағанатының басқа мемлекеттермен қарым – қатынасындағы Батыс пен Шығыс 
арасындағы транзиттік функциясы мықты болды [3; 41 б]. 

Өз  кезегінде  Түркі  қағанатының  саяси  дамуы  көрші  мемлекеттермен 
тайпаларға ықпал етіп, әлсіздерін өздеріне бағындырып отырды. 

Түркі  әлемінің  тарихтың  қай  белесінде  де  сан  түрлі  мәдениеттер  мен 
діндердің өзара тығыз алыс берісі, барыс – келісі белсенді жүріп жатты. 

Сан  қилы  мәдени  дәстүрлер  мен  сыртқы  қарым  –  қатынастардың 
нәтижесінде  көшпелі  қоғамдардың  дәстүрлі  құрылымдық  негізі 
трансформацияға  түсті,  мұның  өзі  бұл  ұлттар  мен  ұлыстардың  тарихи 
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дамуының  сипатына,  мазмұнына  және  ерекшелігіне  әсер  етпей  қойған  жоқ. 
Түркі дәуірінде Қазақстан жерінде өмір сүрген түркі халықтары өз заманының 
алдыңғы  қатарлы  мемлекеттерімен  терезесі  тең  қарым-қатынастар  орнатқан. 
Бұл  мемлекеттермен  бірде  жауласа,  бірде  бейбіт  қарым-қатынастар  орната 
отырып,  мәдени  байланыстар  арнасына  түскен.  Ежелгі  түркілер  рухани 
шығармашылық процесінде әлемнің өзіндік үлгісін жасады. 

Әлемнің  бұл  бейнесі  кеңістіктік  пен  уақытты,  моральдық адамгершілік 
құндылықтарды,  табиғатпен  өзара  іс-қимылдың  экологиялық  принциптерін, 
басқа халықтармен оқиғаның тәсілдерін және әлемді рухани игеруді қамтиды. 
Ежелгі  түркілердің  мәдени  архетиптер,  жекелеген  фрагменттер  түріндегі 
дүниетанымдық  принциптері  түркі  халықтарының  рухани  қазынасында 
сақталған.  Сондықтан  көне  түркі  дүниетанымын  қайта  құру  үшін  тарихи 
деректермен қатар, халық ауыз әдебиетінің шығармаларында бізге жеткен түркі 
халықтарының этномәдениетіндегі архаикалық элементтерді қадағалау қажет. 

Бүгінгі  таңда  көшпелі  түркі  халықтарының  мәдениеті  мен  мәдени 
байланыстары, олардың әлемдік мәдениет қазынасына қосқан үлестері туралы 
тың  тұжырымдар  жасалуда.  Бұл  бағыттағы  зерттеу  жұмыстары  одан  әрі 
жүргізіле  бермек.  Бірақ,  аталған  мәселедегі  тарихнамалық  ойдың  жеткен 
жетістіктері, жаңа тұжырымдары тек қазақстандық ғалымдар мойындаған ғана 
шындық ретінде қалып қоймауы тиіс. 

Сондықтан  аталған  мәселені  зерттеудің  егемен  еліміздің  болашақ  даму 
стратегиясы  мен  әлемдік  тарихтағы  ролін  анықтаудағы  маңызын  ескере 
отырып, қазақстандық зерттеуші ғалымдар
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№ Q00071             12.04.2021 жыл.

"Жас ұлан - 2019" атты әскери - спорттық  сайысы

ШАРШБАЕВ РАУАН САБИТОВИЧ
Ақтөбе қаласы М.Құрманғалиева атындағы № 32 мектеп-гимназиясы 

 Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні мұғалімі

"Жас ұлан - 2019" атты әскери - спорттық  сайысының  
жоспары: 

Өткізілетін орны: Спорт зал
Байсеңгір Сезім  "Жаса Қазақстан" әнімен

  Сайысқа  қатысатын  командаларға  "Түзел",  "Тік  тұр","Назар  ортаға" 
пәрмені  беріліп,  бас  төрешіге  сайысқа  қатысатын  командалардың  сапқа 
тұрғызылғаны туралы мәлімет жасалады.
 Бас төреші сайысқа қатысатын командаларға "Түзел", "Тік тұр",   "ҚР 
мемлекеттік туы енгізілсін","Назар туға" пәрмені беріледі
ҚР мемлекеттік туы әкелінеді.
(3 оқушы туды әкеледі)
ҚР мемлекеттік әнұраны ойналады.
1-жүргізуші:
 Арайланып ататын әрбір таңы
Көгінде қалықтаған қырандары
Көп еді ғой ел үшін сынға түсіп
Жеңіс деп жанын берген ұландары
2 -жүргізуші
Кешесі мен бүгіні толған аңыз
Ерлігімен біз бүгін толғанамыз
Коз жіберсек тарихтың тереңіне 
Бауыржандай бабамыз болған аңыз
1 - жүргізуші
Ерлігімен әлемді  бағындырған 
Халқымыздың нар тұлға ұл – қыздары 
Туымызды көтерер армысыңдар
Еліміздің болашақ жұлдыздары
2-Жүргізуші: Қайырлы күн құрметті  сайыс  сүйер қауым және де бүгінгі 
сайысқа қатысушылар! 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік  мерекесіне арналған  «Жас ұлан - 
2019!!! » атты  гимназияішілік  әскери -  спорттық  сайысына  ҚОШ 
КЕЛДІҢІЗДЕР!!!
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1-ж: Жалпы әскери - спорттық ойындар оқушылардың ғана емес, сонымен 
қатар ересектердің де еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, өз елінің 
патриоты болуға  ықпал етеді. Солардың бірі бүгінгі сайысымыз – «Жасұлан - 
2019 !!! » сайысы.
2 - ж:  Ал, ендеше, келесі сөз кезегі гимназия  директоры -  Джамбулова Айжан 
Смат қызына  беріледі.
1 - ж: Ендіше келесі кезекті Кеңес Одағының Батыры, Даңқ орденінің иегері 
Сәрсенғали Ешбаев атындағы "Жас сарбаз" әскери - спорттық үйірмесінің 
тәрбиеленушілеріне береміз.
10 сынып сынып қыздарымен ДЕФИЛЕ орындалады.
2-Жүргізуші:
Бұл өмірдің мәні бар спортпенен
Тек мықты танылады жарысқанда
Жарысымыз басталды ал, ендіше
Мықты болсан, сайыстан қалыс қалма! – 
дей келе бүгінгі сайыстың әділ төрелігін айтатын әділ – қазы алқасымен 
таныстырып өтейік.
1. Республикалық  дәрежедегі төреші,  Республикалық қолданбалы спорт 
түрлері федерациясының  төрағасы : Қожахметов Мәдикәрім Жақыпұлы 
2. Облыстық дәрежедегі төреші, Қазақ күресінен Республикалық "Жас барыс " 
сайысының  жеңімпазы,  Республикалық  дәрежедегі   "Спорт  шебері", 
Республикалық  "Күрең  берет"  сайысында  бағын  сынаған  -  Насухин  Саян 
Абылұлы
3. Республикалық дәрежедегі төреші, бүгінгі сайысымыздың бас төрешісі - 
Смайлов Абыл Аманкелдіұлы
 1-ж:  Сайыс кезеңдерімен таныстырып өтейік: 
1) саптық жүріс және әнімен
Топтар саптық жүріспен  жүре отырып саптық патриоттық әнді орындайды. Бұл 
кезеңде  сайыскерлердің  саптық  жүрісі,  бұрылысы,  командирдің  қимылы, 
сәлемдесу бағаланады. 
 2)Морзе әліппесі кезеңі
Бұл кезеңде әр топтың топбасшысы қатысады. Барлық  топбасшыға бір мезгілде 
жарықтық белгілер арқылы сөздер жасырылады. Егер топбасшы өзіне сенімсіз 
болса, қасына сенімді топ мүшесін шақыруына болады, бірақ ол кезде жинаған 
ұпайынан  1 ұпай шегеріледі.
2- ж:   Ендіше келесі сөз кезегін бүгінгі сайысымыздың бас төрешісі - Смайлов 
Абыл Аманкелді ұлына  сөз кезегін береміз
1 - ж:
Көк туым тұрсын желбіреп 
Күн нұрын бұлттар жаппасын
Дүрбелең қиын заманда 
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Ерлерім қонды - ау атқа шын
Ертеңгі елдің  қорғаны
Шыңдалар жігіт топта шын
Отаным, елім, жерім деп
Жүрегін жұлып беретін
Антыңа адал  батыр  бол
"Жасұлан"- деген  атқа  шын  -  дей  келе  бабы  мен  бағы  қатар  шапқан 
сайыскерлерге  СӘТТІЛІК  тілейміз!!!  
Жабылуы:  Ал,  құрметті  бүгінгі  сайысқа  қатысушылар  асыға  күткен  бұл 
сайыста өз мәресіне келіп жетті. Сонымен бүгінгі сайысымыздыңда жеңімпазы 
анықталды. Ендігі қорытынды сөз әділ – қазы алқаларына береміз. 
Жеңіске жеткен сайыскерлерді  марапаттау.
 Қорытындылау
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МАЗМҰНЫ

• ЧЕКТЫБАЕВА АЙНУР АМАНТАЕВНА

• КАЛДЫБАЕВА МАРЖАН КЫНАШБЕКОВНА

• КОНДЫБАЕВА САЛТАНАТ  САКЕНОВНА

• ТЕМИРБАЕВА ЖАКСЫГУЛ ЛЕСБЕКОВНА

• МЕЙРБЕКОВА АҚЖАН ХАЙРУЛЛАЕВНА

• СТАМҚҰЛ ЖАНСАЯ РАМАНҚҰЛҚЫЗЫ

• ӘШІРБАЙ САМАЛ ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ

• САЙДУЛЛАЕВА ЗИЛАЙБУВИ МАХМУТОВНА

• МАДИЯРОВА ПЕРИЗАТ ШАРДЖАРХАНОВНА

• ШАРШБАЕВ РАУАН САБИТОВИЧ
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