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Тәрбиеші — бала жанының бағбаны!

МУРАДОВА ЗОЯ САРСЕНОВНА 
Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы  Аксу шағын ауданы 

№ 12 «Рахат» бөбекжайының тәрбиешісі

Бөбегіңіз  былдырлап  тілі  шыққаннан  тәрбиешіге  сеніп  тапсырасыз. 
Бүлдіршін күннің тең жартысына жуығын сонда өткізеді. Тәрбиеші оған қамқор 
болып,  жан-жақты да  зерделі  болып қалыптасуына,  ой-өрісін  дамытуға  күш 
салады. Сәбиіңіз мектеп қабырғасын аттағанда, тәлімгер тәрбиешіңіз тәтті тілі 
жаңа шыққан басқа бүлдіршіндерді жетегіне алады. Осылайша жалғаса береді. 
Мен  үшін  де  осынау  өмірімдегі  ең  қастерлі  әрі  қасиетті  мамандық  ол  – 
тәрбиешілік.  «Жол  таңдауда  жалтаңдауға  болмайды»  дегендей,  әу  баста 
ұлтымыздың,  тәуелсіз  еліміздің  ертеңі  боларлық  бүлдіршіндерді  тәрбиелеу 
жолын таңдағаныма еш өкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен жауаптылығы 
қырық  атанға  жүк  боларлық  осы  кәсіпті  таңдау  арқылы  қоғамдық  дамуға 
өлшеусіз үлес қосып келе жатқанымды мақтан етемін.

  Алғашқы   сәбилердің   сыңғырлаған  күлкісі,  балдай  тәтті  сөздері, 
мөлдіреген көздері бәрі — бәрі өте қызықты сәттер болды. Солай қызықты да, 
жауапкершілігі  мол  күндерім  өте  берді.  Өйткені  мен  бала  бағбаны  — 
тәрбиешісімін.  Негізі  бағбан  деген  сөздің  астарына  көптеген  мағына  жатыр. 
Бағбан деп, яғни біз тәрбиешілер. 

Бау-бақшамыздағы жемістер әрине балаларымыз. Бағбан бау -бақшадағы 
жемістеріне  дұрыс  қарамай,  баптамаса  жемістеріде  көркеймей,  өркенін 
жаймайды. Ендеше, бағбан  бүлдіршіндерге дұрыс бағыт бағдар беріп, білімін 
жетілдірсе сонда ғана жемісін береді. 

Болашақ  азаматтарды тәрбиелеу  тек  қана мектепке дейінгі  ұйымдардың 
қолындағы  дүние  емес,  оған  отбасы,  қоғам  да  үлкен  үлес  қосары   хақ. 
Балалармен  жұмыс  жасау  –  үлкен  бақыт.  Себебі,  тек  қана  бала  ешнәрсеге 
алаңдамай  мейірімділікке  сенеді,  кішкентай    алақанын   менің  алақаныма 
қойып,  өз  құпияларын  айтып  маған  сенім  артады. Пәк  көңілді  балалармен 
қарым-қатынас  маған қуаныш, шаттық сыйлайды. Өйткені, мен оларға, олар 
маған  қажетігіне  сенімдімін.  Осы  сенімнің  болуы  әр  тәрбиешінің  бақыты.
Адамның өмірінде болашағына жол сілтейтін бір маңызды шешім қабылдайды. 
Бұл  –  кәсіпті  таңдау.  Кейбір  жоғарғы  оқу  орнын  бітірушілер  кәсіби  бағыт 
беретін  саланы  таңдайды,  ал  мен  «Тәрбиеші»  мамандығын  таңдадым. 
Тәрбиешінің  жұмысы  жеңіл деп айтуға болмайды. Бұл тынымсыз күнделікті 
жұмыс,  менің  мойынымда  кішкентай  баланы  тәрбиелеу  үшін  үлкен 
жауапкершілік  жатады. Мен дұрыс  мамандық таңдағанымды білемін.
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Балалардың   жарқын   жүздері,  күлкісі,  ата   аналардың   ризашылығы 
соның  белгісі.  Біздің  мамандық  басқа  мамандық  сияқты  емес,  махаббатпен 
қоршалған,  шынайы  махаббатқа  толы. Мен  балалардың  анасындай  оларды 
жақсы  көремін. Әр істеріне , сөздеріне   түсінушілікпен  қараймын.

Әрбір  бала  біз  үшін меруертке  тең. Тастардың  ішіндегі  арнайы  өңдеуді 
қажет  етпейтін  тас. Әрбір  меруерт  бірегей  және  бірден-бір  сәнді  бұйым, 
тірі  табиғат  жаратылысынан туған. Бұл табиғаттың ең тылсым жаратылысы.  

 Тәрбиеші  –  суретші,  әртіс,  әдебиетші,  ақылшы,  дос  және  бала  жанын 
бағамдар-психолог.  
«Тәрбиеші  адам – тағалы  атпен  тең»  деп  халық  даналығында көрсеткендей 
тағамның беріктігінен  «С.Сейфуллин  №29  ЖОМ жанынан  ашылған   шағын 
орталығында» тәрбиеші болып істеп келемін.  Мұнда әртүрлі  ұлттың  балалары 
тәрбиеленеді.  Шағын  орталығымызда балалармен  әртүрлі  қызықты  ойындар 
ұйымдастырылады,  коммуникативтік,  шығармашылық,   денсаулық,  таным, 
қатынас   бағыттары  бойынша   сабақтар  өтеді.  Осы   бүлдіршіндеріміз   әр 
мерекелік іс-шараларға белсене ат салысып өз өнерлерін көрсетуге  тырысады. 
Балалардың  ішінде әнші, биші, бояушы, сызушы балаларды байқауға болады.
Кішкентай балалар тәрбиеші көмегімен киініп, жуынып, сүртінеді, бір - біріне 
көмектеседі,  «рахмет,  кешір,  өтінемін»  сөздерін  айтып  отырады.  Ұжымға 
тәрбиелеу,  балалардың  өзара  ұжымда  қарым  -  қатынастарын  қалыптастыру. 
Осылайша  мейірімділіктің  негізі қаланады немқұрайлықтың пайда болуына, 
құрбыларына, үлкендерге  қалай  болса солай, қарауға, мүмкіндігі,жасалмайды.
Тұрмыстық  қызметте  топтағы   ойыншықтарды жинау, оларды  күтіп ұстау, 
топты   таза   ұстау.  Ұйымдастырылған  оқу  қызметінде  қажет  ермексаз, 
тақтайша,   қылқалам  т.  б   дайындауға   көмектесуі.  Осылайша   біз 
бүлдіршіндерімізді   қайырымдылыққа,  кішіпейілділікке  шақырып,   жақын 
адамдарына,қамқор-болуға-үйретеміз.
Әрбір  жасалынған  істен   кейін  «Жарайсыңдар балалар!  Тобымыз  немесе 
ойын  алаңымыз  қандай сәнді  болып  қалды,  бәрекелді!» деген сөздерді есту 
арқылы жасаған еңбектерінің дұрыс екеніне көз жеткізеді. Ұжым болып жұмыс 
жасай  білуі,  ұқыптылық,  ізденімпаздық,  аяушылық,  қамқорлық,  сезімдерін 
бойына  сіңіруі  аса  маңызды.

«Баланы  ең  әуелі  мейір-шапағатқа,  одан  соң  ақыл-парасатқа,  ақырында 
нағыз пайдалы ғылымға,  еңбекке баулы»,  дейді  ғұлама А.Құнанбаев атамыз. 
Ұжымымның өмірінде таңғажайып қызықтар бастан өтіп жатады.Бірақ,бәрінен 
де  жарқ  етіп,есте  қалғаны-біздің  бірінші  кездесуіміз.  Балабақша  есігін 
ашқанымда  «Бақытты  балалық  шақ»  әлеміне  түскенімді  түсіндім,   және 
жазушы Фариза Оңғарсынованың өлең жолдары соған дәлел.
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 Фариза Оңғарсынова
Тәрбиеші
Ән салғызып, билетіп, ылғи бізбен жүреді.
Тақпақты да үйретіп, ойната да біледі.
Қызық-қызық ертегілер біздерге оқып береді.
Жылауық та, тентек те сол апайға көнеді
Бастап бізді далаға, серуенге де шығады.
Біз шомылсақ жағада байқап өзі тұрады.
Кішкентаймыз әлі біз, үлкендерге сенеміз.
Бұл тәтені бәріміз сыйлап, жақсы көреміз.
Естіп кейде қаламын, тәрбиеші апайды
"Қамқоршысы баланың" деп ауылда атайды
 Әр  таңда өз кішкентай достарымды асыға күтемін, олардың әрқайсысы 

бүгін қандай көңіл күймен келетінің ойлаймын. Кішкентай  адамның көкірегі 
ашық, жүрегі  жұмсақ, ол маған сенеді. Бұл  сондай жауапкершілік!

Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» деген өлеңі есіме алып отырып, 
менің мамандығымда «Үш бақытымды» былай дегім кеп тұр.

Әрбір сабақ мен үшін маңызды, өйткені басқа сабақтардан өзгеше.Оларды 
өткізу  менің  бірінші  педагогиқалық  бақытым.  Екінші  бақытым  ол  менің 
мектепке  дейінгі  балаларым.  Оларға  білім  беріп,  жақсылыққа  үйрету  менің 
үшінші бақытым.

Мен  өзімнің  жұмыс  жүйемді  гүлге  ұқсатамын.  Гүл  барлығына  қуаныш 
әкелсе,менің  жұмысымда  маған  қуаныш  әкеледі.  Гүлдің  түпкі  тамыры  мен 
болсам,  гүлдің  әсем  дағы-балалар,  ал  күлтелері  –  менің  міндеттерім  мен 
әдістерімді теңеймін. Менің  тобым  сол гүл сиякты жайнайды.

  Осы сенімнің болуы-әр тәрбиешінің бақыты деп ойлаймын.
 Қызмет етуді азаматтық, ұстаздық борышым деп санаймын. Әлі де қызмет 

етемін, баламен жұмыс жасау мен үшін өте қызықты. Әр оқу қызметінің сәтті 
шығуы  бірінші  кезекте,  әрине,  тәрбиешілер  қауымына–өзімізге  байланысты.
Ендеше, бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда бүлдіршіндеріміздің  биіктен 
көрінуіне  күнделікті  ісіміздегі  жаңашылдығымыз арқылы,  жан-жақты берген 
тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз. 

Сондақтан   да,  менің   педагогикалық   ұстанымым  –  кішкентай 
бүлдіршіндерге   сапалы  білім   мен  саналы  тәрбие  беру.  Болашақта 
тәрбиеленушілерімнен   Қазақстан  елінің   жарқын  да   белсенді   балалары 
болады деген үлкен үміт күтемін.
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Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ЭЗДЖАНОВА КАТИРА ОТУЗБАЕВНА
Маңғыстау облысы  Жаңаөзен каласы Аксу шағын ауданы 

№ 12 «Рахат» бөбекжайы тәрбиешісі

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. 

Біздің  қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары 
бағаланады. Мектепке дейінгі  тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. 
Бүгінде  мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды 
жетілдіру,  балабақшалар  желісін  сақтау  тұрғысынан  біршама  игі  істер 
жүргізілуде. Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі 
балаларға  айналадағы  өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға 
арналған.  Өйткені  сәби  тұңғыш  білім-дағдыларын  өмірден  алады. 
Айналасындағы адамдарды  іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар  дүниесін 
қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі  кеңейіп,  тілі 
дамиды лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік 
қарым-қатынас жасайды.  

Қоршаған ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар 
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ 
қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. 

Әрбір затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету 
арқылы  сөздік  қоры  дами  түседі.  Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде 
дидактикалық ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы 
педагог  балалардың тілін  дамыта  отырып,  заттар  туралы нақты білім  беріп, 
сөздік қорын молайтуға ден қояды. 

Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында  бақылау  жасаудан,  мақсатты 
серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында 
әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің  бір-екі  түрін  араластырып 
қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не 
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өзгергенін  сұрайды.  Ойын  осылай  жалғасады, 
барлық балалармен бірге ойналады... 
 

          «Жыл мезгілдері» 
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы 

білімдерін бекіту, мезгілдерді атауларын үйрету 
(қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін 

талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.

Ойын  барысы:Тәрбиеші  балалардан  жылдың  қай 
мезгілі  екенін  сұрайды.  Жыл  мезгілі  төрт  бөліктен 

тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік 
карточкасы бар.
Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып 

сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып шығады.(мысалы:қыс 
мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

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

үлкен,қоян  кіші  сондықтан  үлкен  торға  пілді, 
қоянды кіші торға орналастыр.

                            «Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
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Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары 
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.

Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып 
пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін 
байлап қойып,  қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол 
оны  сипалап,не  екенін  ажыратады  да 
сипаттайды,атын айтады.

 
«Не қайда өседі?»

Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар 
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына 
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін  және 
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

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

Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа  бөлініп, 
әртүрлі табиғат көрінісі салынған                      бір-
бір  үлкен  картадан  алады.  Жүргізушінің  белгісі 
бойынша  балалар  жануарлар  бейнеленген 
үлестірмелі   карточкаларды   үлкен   картадағы 
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салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. Кім бос тор 
көздерді толтырып, жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-жайын 
анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын  барысы:әр  түрлі  жануарлар,құстарды 
көрсетіп,олардың  қайда  өмір  сүретінін 
сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін 
айтқызады.  Балалардың  сөздік  қорына  жаңа 
сөздер  еңгізу  үшін  тапсырманы  түрлендіруге 
болады.  Олар  туралы  білетін  тақпақтарын 
сұрайды.

                                                                                      

 17.04.2021  жыл.   № R00021

Сюжетті-рөльдік ойындардың маңызы

ДЖАМАКОВА ШОЛПАН БАЙРАМОВНА 
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы 

№ 12 «Рахат бөбекжайы» МКҚК Тәрбиеші 

Ойын  -  бұл  мектеп  жасына  дейінгі  бала  үшін  өзін-өзі  еркін  сезінуді, 
заттарға,  іс-әрекеттерге,  қарым-қатынасқа  бағыну  сезімін  қамтамасыз  ететін, 
өзін  «осында  және  қазірде»  толығымен  жүзеге   асыруға,  эмоционалды 
жайлылық  жағдайына  жетуге,  теңдестірушілердің  еркін  қарым-қатынасына 
негізделген  балалар  шығармашылығына  араласуға  мүмкіндік  беретін  өзіндік 
құнды қызмет. 

Балаға  арналған ойынның субъективті  құндылығы мен оның объективті 
дамытушылық  құндылығы  үйлесімді  ойынды  балалардың  өмірін 
ұйымдастырудың  ең  қолайлы  формасына  айналдырады,  әсіресе  мектепке 
дейінгі білім беру жағдайында.

Барлық уақытта ойын мектеп жасына дейінгі балалардың жетекші әрекеті 
болды.  Психологтар мен тәрбиешілер  (Л.С.  Выготский,  Д.Б.  Эльконин,  А.П. 
Усова,  Т.Е.  Конникова,  Д.В.  Менджерицкая,  Р.М.  Римбург,  Р.И.  Жуковская, 
Т.А. Маркова, Н.Я.Михайленко, Р.А.Иванова және басқалар) мектепке дейінгі 
жасты ойын жасына жатқызды.  Іс  жүзінде балалар біраз  уақытқа қалдырған 
барлық нәрсені ойын деп атайды. 
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Зерттеушілер  ойынның  құндылығын  атап  өтіп,  оның  әлеуметтік  мінез-
құлықты  қалыптастырудағы  маңыздылығын,  адамның  өзін-өзі  растауы  мен 
қарым-қатынас жағдайында оның мінез-құлқын болжау мүмкіндігін көрсетеді.

Баланың  дамуын  ойынсыз  елестету  мүмкін  емес,  ал  рөлдік  ойындар 
мектеп жасына дейінгі баланың негізгі қызметі болып табылады. Олар баланың 
ойдан  шығарылған  жағдайында  кез-келген  рөлдік  әрекеттерді,  оны 
қызықтыратын  функцияларды  жүзеге  асыруға,  түрлі  оқиғаларға  қосылуға 
мүмкіндік  береді.  Рөлдік  ойын  -  бұл  кішкентай  адамның әлеммен  алғашқы, 
саналы өзара әрекеті, онда бала жасаушы субъектінің жетекші рөлін атқарады, 
бұл  оның өзін-өзі  жүзеге  асыруы мен  өзін-өзі  көрсету  тәсілі.  Онда  бала  өзі 
қалағандай болады, ойында бала өзі қалаған жерде болады, ол қызықты және 
тартымды оқиғалардың қатысушысы болып табылады.

Рөлдік  ойындар  баланың  психикалық  дамуында  үлкен  маңызға  ие, 
олардың  ерікті  есте  сақтау  қабілетін  дамытады.  Ойынды  жүргізу  кезінде 
міндетті болып табылатын ережелер балаларды мінез-құлқын басқара білуге  
тәрбиелейді,  олардың  импульсивтілігін  шектейді,  сол  арқылы  мінездің 
қалыптасуына  ықпал  етеді.Құрдастарымен  бірлескен  ойын  кезінде  балалар 
қарым-қатынас  жасауға,  басқалардың  тілектері  мен  іс-әрекеттерін  ескере 
білуге,  өз  пікірін  қорғай  білуге,  өздігінен  талап  ете  білуге,  сонымен  қатар 
жоспарларды бірлесіп құруға және жүзеге асыруға үйренеді.

Бала әр түрлі рөлдерді орындай отырып, әр түрлі қызмет түрлерін қамтуды 
бастайды, бұл баланың ойлау қабілетін дамытуға,  басқа  біреудің көзқарасын 
қабылдауға көмектеседі.                                                            

Рөлдік ойын ойнау,  қандай да бір образға үйрену, бала алған әсерлерін 
жаңғыртады,  қайта  ойластырады  және  ашады.Ойын  жағдайының  ойдан 
шығарылатындығын  түсінген  балалар,  дегенмен,  шынайы  сезімдер  мен 
тәжірибелерді бастан өткереді және осылайша ішкі әлемін байытады.

Мектеп жасына дейінгі балалар бірге ойнағанды ұнатады. Алайда өмірлік 
тәжірибенің  аздығы,  адамгершілік  сезімдерінің  көрінуінде  тұрақтылықтың 
болмауы, өз тілектерінен бас тарту қабілетінің жеткіліксіз дамығандығы кейде 
ойынның  ыдырауына,  қалыптасқан  достық  байланыстардың  бұзылуына 
әкеледі.Біз ойынға басшылық жасай отырып, балаларға әр түрлі ұсыныстардың 
ішінен  ең  қызықтысын таңдауға  көмектесіп  қана  қоймай,  оларды бір-бірінің 
жоспарын құрметтеуге, жолдастарына мұқият болуға үйретуіміз керек. 

Баланы өзі  үшін өзі  ойнағысы келетін құрдастарының рөлдеріне сәйкес 
келетін  рөл таба  білуге  үйрету  өте  маңызды,  бұл  үшін  баланы қабылданған 
рөлді  жаңасына  ауыстыруға  үйрету  қажет.Рөлдік  ойынның  анықтамаларын, 
оның ерекшелігін педагогика мен психология тұрғысынан зерттей келе, рөлдік 
ойын  -  бұл  мектеп  жасына  дейінгі  баланың  іс-әрекетінің  ең  тартымды  түрі 
деген қорытынды жасауға болады. 
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Дәл осы рөлдік ойын балаға екі жағдайда - нақты және қиялда бір уақытта 
болуға мүмкіндік береді. Рөлдік ойын процесінде баланың ақыл-ой қабілеттерін 
ғана емес, зейінін, есте сақтауын, қиялын қамтитын білімді игерудің маңызды 
және күрделі процесі жүреді.
Сюжетті-рөлді ойын картатекасы:

Картотека №4 «Шаштараз»
Мақсаты: Балаларды шаштараз ойынымен 
таныстыра отырып, шаштарын үнемі тарап 
әдемілеп жүруге үйрету. Шаш өрудің әр түрлі 
үлгісін көрсету. Әсемдікке, әдемілікке баулу.
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Картотека №7 «Аурухана»
Мақсаты: Өздіктерінен рөл дерді 
бөле білуге үйрету. Қызығушылықтарын 
арттыру. Бір-біріне деген қамқорлыққа 
тәрбиелеу.

                                                 Картотека №8 «Дүкен»
                                                               Мақсаты: Сатушының рөлін ойнай 
                                                                        білу біліктклікке үйрету.

Картотека №9 «Дәрігер»
Мақсаты: Балалардың білім деңгейін,                                                                        
ойындарды ойната 
отырып, әрі қарай жан - жақты дамыту тіл,                                                                 
байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту.                                                               
Үлкендер еңбегін құрметтеуге, сыйлауға,                                                                   
адамгершілікке тәрбиелеу. Балаларды                                                          
ұйымшылдыққа,жауапкершілікке, 
адалдыққа, кішіпейілділікке тәрбиелеу.
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17.04.2021  жыл.   № R00022

Ауа райы дегеніміз не?

ТУЛЕГЕНОВА АЛМАГУЛЬ ЖАНШАКЫЗЫ 
Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы  
№ 17 жалпы білім беретін мектептің 

бастауыш сынып мұғалімі

Пән:дүниетану
Сынып:1

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сабақтың тақырыбы: 
Ауа райы дегеніміз не?

Қатысқандар:
Қатыспағандар саны:

Ұзақ мерзімдегі 
оқу мақсаты

1.2.2.1 ауа-райының адамға және оның іс- 
әрекетіне әсерін анықтау
1.2.3.1.Жыл мезгілдеріне орай табиғатта бос 
уақытты өткізу мүмкіндіктерін анықтау.

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады: Жыл 
мезгіліндерін біледі.
Көпшілігі орындай алады: Ауа-райын жыл 
мезгілдерімен сәйкестендіреді.
Кейбірі орындай алады: Ауа райының 
шартты белгілерін біліп,табиғатта бос 
уақытын тиімді қолданады.

Бағалау
критерийлері

 Жыл мезгілдерін ажыратады.
 Ау райының адамға тигізетінәсері 
туралы әңгімелейді
 Жыл мезгілдеріне қатысты бос уақытты 
өткізу жолдарын атайды.

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: Ауа-райын жыл 
мезгілдерін сәйкестендіреді.
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: Жыл 
мезгілідері,ауа райы
Сыныптағы диалог/жазылым үшін 
сайкелетін тіл стилі: Өзің тұратын 
мененнің ауа райын сипатта
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Талқылауға арналған сұрақтар:
Көкжиек тұстарын білу не үшін қажет?
Адамдар әр жыл мезігілінде немен 
айналысады?

Құндылықтард
ы дарыту

4.Рухани жаңғыру: Заманауи Қазақстанда 
жасап жатқан адамдарға қоғамға таныту 
ақпараттық қолдау жасап,танымал етудің 
жаңа мултимедиалық алаңын 
қалыптастыру

Денсаулық,техн
ика 

қауіпсіздігінің
сақталуы

Сынып бөлмесінде,сабақ барысында,сергіту 
сәтінде жеке бастың жалпы қауіпсіздігін 
қатаң сақтау.

Пәнаралық 
байланыстар

Жаратылыстану

АКТ 
қолданудағдысы 
(сабақт 
ақолданылатын 
болса 
көрсетіңіз)

Слайд

Алдыңғы 
меңгерілген 
білім

Әріптерді таниды

Сабақбарысы

Сабақтың жоспарланған 
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
Ынтымақтастық атмосферасын 
ұйымдастыру
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анықтап,сәйкестендіреді.
-ауа райының адамдардың көңіл күйіне тигізетін 
әсері туралы ойын айтады.
«Саралау» әдісі бойынша деңгейлік тапсырма 
беріледі.
(ЖЖ) «Бэкроним» әдісі.
Барлық оқушылар) Жыл мезгілдерін атаңыз.
Көпшілік оқушылар) Ауа райындағы шартты 
белгілердіжазыңыз
Кейбір оқушылар) Жыл мезгілінің 
құбылыстарын сипаттайды.1) жаңбыр жауып 
тұр;2)жапырақтар түсе бастады;3) жел соғып 
жатыр;4)құстар жылы жаққа ұшып 
кетеді;5)суытады.
Мақсаты: Оқушылардың логикалық ойлау 
қабілетін, сөз қорын дамыту.
Дескриптор:
-Жыл мезгілдерін атайды.
-Жыл мезгілдерінің шартты белгілерін жазады.
-Ауа райындағы өзгерістермен құбылыстарды 
атайды.

Сабақтың соңы

Рефлексия

Қорытындылау: Кері - байланыс әдістерінің 
бірі:

«Белгілер » әдісі
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Дифференциация –  
оқушыларға көбірек қолдау 

көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды 
жоспарлап отырсыз?

Табиғатта бос уақытын тиімді 
қолданады. Жыл мезгілінің 
құбылыстарын сипаттайды.1) 
жаңбыр жауып 
тұр;2)жапырақтар түсе 
бастады;3) жел соғып 
жатыр;4)құстар жылы жаққа 
ұшып кетеді;5)суытады.

Бағалау –  
оқушылардың 

материалды меңгеру 
деңгейін тексеру 

жоспарыңыз?
«Мозайка»әдісі, 
«Сәйкесін тап» әдісі, 
«Бэкроним» пәдісі, 
«Баспалдақ» әдісі

Денсаулық және 
қауіпсіздік  

техникасының 
сақталуы.

Сабақ бойынша рефлексия Рефлекцияны жүргізу үшін оқушыларға өз біліктерін 

мақсатқа сай екенін салыстыруды ұсынады: кім сабақта 

түсінді, ол нені біледі:


Әр жыл мезгілдерінің айларын ату


Әрбір айда неше күн барын анықтау

Жалпы баға
Қандай екі нәрсе табысты болды(оқытуда да, оқуда да 
ескеріңіз)?
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуда да, оқуда 
да ескеріңіз)?
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылар туралы 
менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не ?
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20.04.2021  жыл.  № R00031

Қауіпті табиғат құбылыстары

ЖАНИБЕКОВА ГУЛНУР ШЕРХАНҚЫЗЫ 
Түркістан облысы Арыс қаласы 

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

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)
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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?
 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

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
1.  Табиғат құбылыстары туралы айтады, ерекшеліктерін 
көрсетеді.
2. Пайдасы мен зиянын талдау арқылы көрсетеді.
3. Табиғат құбылыстарының зияны мен пайдасы туралы 
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10минут

10 минут

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
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
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-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?»,  
«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. 

 «Дұрыс па, бұрыс па?»әдісі, «Қол 
шапалақтау» әдісі, «Көңілді жұлдыздар», 
«Бірін-бірі бағалау» әдісі
Дескриптор:
1. -Табиғат құбылыстары туралы айтады, 
ерекшеліктерін көрсетеді.
2. -Пайдасы мен зиянын жіктеу арқылы 
көрсетеді.
3. -Қауіпті табиғи құбылыстар кезінде 112 
құтқару қызметінің рөлі мен маңызын есте 
сақтайды.
-Табиғат құбылыстарының зияны мен 
пайдасы туралы жіктеп сәйкестендіреді
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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?
1. Оқушыларымның мүмкіндік деңгейінің жоғары екенін, 
шығармашылық қабілеті бар оқуларыммен жеке жұмыстарды 
жандандыру керек екенін білдім.
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20.04.2021  жыл.    № R00032

Заман көші – болашақ бағдары

КОМЕКБАЕВА АҚБОТА САБИТҚЫЗЫ 
Шымкент қаласы «Зияткер» мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі

Мектеп қабырғасын қайыспайтындай етіп тұрғызуға алғаш себеп болған 
ғұлама ұстаз Ыбырай Алтынсариннің білімінің түбірі сақталғанымен, ғылыми 
тұрғыда педагогикалық әдістер өркендеуде. Ғылыми жұмыс – білімді жетілдіру, 
дәлелдеу, оны жарыққа шығару үшін берілетін үлкен мүмкіндік. 

Егеменді  еліміздің  өскелең  ұрпағын  ойлы да  іскер,  өзіне  -  өзі  сенімді, 
интеллектуалдық деңгейі биік азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны 
ерекше.  Ұстаздардың  міндеті  –  жеке  тұлғаны  дамытып,  оның  білімге  деген 
сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру. 

Қазіргі  заманғы  ғылыми  -  техникалық  үрдістің  қарқыны  білім  беру 
жүйесінің алдына үлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. Жас ұрпақты 
жан - жақты жетілген, ақылды, парасатты, ой - өрісі биік, бәсекеге қабілетті 
азамат етіп тәрбиелеу – қоғамның мақсаты. Бұл әр мұғалімнің шығармашылық 
ізденіспен, жаңаша әдіспен жұмыс істеуін қажет етеді. 

Білім - ел қазынасы, білімді ұрпақ – ел байлығы, білімнің негізі мектепте, 
яғни бар ғылымның бастауы – мектеп. 

«Елдің келешегі бүгінгі жастардың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры – 
ұстаздың қолында», - деп Тұңғыш Елбасы бізге үлкен міндет артып отыр. 

Мектеп  оқушыларын  ғылыми  жұмысқа  баулу  –  педагог 
шығармашылының нәтижелі жұмысы. ХХІ ғасырдың озат оқушылары қазіргі 
таңда ғылыми ортада қалыптасып, дамып келеді. Себебі, жаңа технологиялар, 
жаңа сала, жаңа іс-әрекет, әлеуметтік желідегі жаңа ақпараттар барлығы оларды 
ғылыми іс-әрекеттерге жетелейді. 

Бұл  келешек  ұрпақтың  ой-санасының  дамуының  жоғарғы  деңгейін 
көрсетеді. Әрбір оқушының жас ерекшелігіне, қабілетіне қарай дарындылығын 
әр  түрлі  әдістермен  айқындау  және  дамыту,  оның  ішінде  ғылыми  іздеу 
қызметімен ұштастыру – жаңашыл педагогтің міндеті. 

«Ұстаздан шәкірт озар», - деиекші, заман біздердікі, яғни, бойында намыс 
оты  қайнаған,  болашағы  жарқын  жайнаңан,  өздерінің  білімімен  сайланған 
жастардыкі. 

Мен  кеудесінде  «қазақ»  деген  ұшқыны  бар,  ғылым-білім  жолында  оза 
шапқан білімді ұрпақтың келешегін ғылыми тұрғыда толық елестете аламын. 
Егемен еліміздің  саналы ұрпағы ғылым жолында  шың басына  шығуы үшін, 
қазірден бастап, өмірді жаңашылдықпен елестетуі тиіс. 
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Себебі,  жаңа  дүниенің  барлығы  ғылым  дамуы.  Ол  үшін  мектеп 
қабырғасында  арнайы  ғылыми,  зерттеу,  тәжірибе  алмасу  жұмыстарына 
қатысып, білімдерін шыңдауы абзал. 

Оқытушы, ағартушы, ірі ғалым, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы: 
«Оқу жұмысының үш жағы үш мәселеге тіреледі: бірі мұғалімге, бірі құралға, 
бірі ақшаға». 

Осы үшеуі бірдей тең болса, оқу қисаймай, ауытқымай түзу жүреді.  Ол 
үшеуі тең болмағанда оқу жұмысы аумалы жүк сияқты орнықсыз» - деген екен. 
Сол үшін де  болашақтың айқын келбеті,  ұстаздың тәлімімен ғылымға  қанат 
қақса, келешегінің дамуын қалыптастырады.

* * * * *

20.04.2021  жыл.     № R00033

Жаңартылған білім беруде 
қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

МЕДЕТ ДИНАРА САУТБЕКҚЫЗЫ 
Шымкент қаласы,"Зияткер"мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінгі   таңда  елімізде   білім беру  мазмұны жаңа бағытқа  бет  бұрды. 
Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап 
етеді.   Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасының 
үйлесімді  қолайлы  білім  беру  ортасын  құру  және  коммуникативті  қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды  жүзеге  асырудың  бір  жолы  –  оқыту  процесінде  топтық  оқытуды 
қолдану болып табылады.

Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.

Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып  базасында  құрылған  жұмысшы  топтардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 
үдерісіне  көтеріңкі  көңіл-күймен    қатысуын,  зерттеу  тақырыбын  түйсініп, 
терең  зерделеуді,  алынған  білімнің  тұтастығы  мен  оқушылардың  танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
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Дәстүрлі  ұйымдастырылған  оқу  үдерісіне  қарағанда,  топтық  жұмыс 
арқылы  оқыту  үдерісінде  оқушылар  көп  мағлұмат  алады,  ойын  үдерісінде 
жағымды  эмоциялар  алып,  белсенділігі  артады,  сөздік  қоры  дамиды  жеке 
тұлғаның қажеттіліктері қанағаттандырылады.

Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге 
жетіп отырса,  көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе 
алмай  білмеген  күйде  қалып  отырды.  Топта  оқушылар  өз  даралығын 
жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді 
шешеді.

Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп 
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы 
біледі,  естігеніне  қорытынды  жасап,  жүйелі  талқылауға  қатысады,  бағалап, 
талдап,  өз  пікірлерін  білдіре  алады  және  бәрі  бір  тоқтамға  келіп,  берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.

Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық  процестерді  дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.

Топ  –  қазіргі  адамның  қоғамдық  өмірін  ұйымдастырудың  басты  тәсілі, 
оның ажырамас қасиеті болып табылады.

Топтық  жұмыс  өзінің  барлық  белгілері  көрініс  табатын  оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады

Топтық жұмыс дәстүрлі  сынып-сабақ жүйесіне  қарағанда оқушылардың 
бір-бірімен  байланысын  құруға  мүмкіндік  береді.  Олар  жеке  жұмысқа 
қарағанда топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.

Топтық  жұмыстың  педагогикалық  құндылығы  –  оның  жалпы  бала 
тұлғасын қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер 
етуінде.

Қазіргі  мектепте  топтық  жұмыстарды  ұйымдастыруды  оқу  үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.

Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады,  яғни  тұзды  суға  түскен  қиярдың  тұздалатыны  секілді  топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.

24



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

Топтық  жұмыстар  тиімді  әрі  көңілден  шығу  үшін  жақсы ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:

Топтардың  құрамын  жиі  өзгертіңіз,  әрбір  оқушы  қалған  барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді.  Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.

Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.

Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 

Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық 
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.

Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа  бөліп  жұмыс  жасату  ойын  емес,  бұл  проблеманы,  мәселені 

шешудің бірден –  бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп  өту 
қажет.

Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.

Топпен  жұмысты  барлық  сыныпта  қолданғаннан  гөрі  бір  сыныпта 
жүргізіп,  балаларды  жаттықтырып  алған  жөн.  1.  Топтың  көлемі.  Ресми  топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ  3-9  адам.3.  Топтық  нормалар. Топ  басшылары  топтың  өзге  мүшелеріне 
қарағанда  өздерін  басқаша  сезінеді.  Оларда  топтық  қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.

4. Топтық сананы құру амалдары:
2.  Топтың  құралы.  Құрылу  кезінде  топта  ұқсамайтын  тұлғалар  болу 

керек,  бұл  үлкен  тиімділікке  әкелуі  мүмкін.  Көптеген  көзқарастар  және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.

Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
мақсатқа сенімділік;
мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
жетекшіліктің оңтайлы стилі;
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басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық 
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені 
топта  жасап,  өз  уақытының  сонша  бөлігін  бірге  өткізетініне  таң  қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық  қалыптастыруға,  тұлғаның 
қиындықтарға  даяр  болу  және  оларды  жеңе  білу,  танымдық,  сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.

Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:

Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі.  Ол  сабақта  табиғи  тілдік  қатынас  жағдайын  құруға  әсер  етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге  деген  қызығушылығын  тудырады.  Сондай-ақ,  топтық  жұмыс 
оқушылардың өздерін  сенімділікке тәрбиелейді,  өзін-өзі  ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі  тыңдауға,  сыни  ойлануға,  пікірлердің  сан  алуан  болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.

Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.

2. балалардың  танымдық  белсенділігі  мен  шығармашылық  деңгейі 
өседі;

3. оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
4. оқушылар  маңызды  әлеуметтік  дағдыларға  ие  болады:  әдеп, 

жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,

5. қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
6. мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін,  олардың 

дайындық  деңгейлерін,  жұмыс  қарқындарын  есепке  ала  отырып,  оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 

7.  
8. Қазіргі  заманғы оқыту мектептен,  яғни мұғалімнен оқушылардың 

психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, 
іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта 
дамушы  болып  есептеледі.  Олардың  бастамашылдығын,  дербестігін  қолдау, 
баланың  мектепке  келуіне  байланысты  бірлесіп,  серіктесіп  жұмыс  істеу, 
басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік 
таңдауға үйрету қажет.
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20.04.2021  жыл.   № R00034

Шетел тілін оқытуда компьютерлік технологияны қолдану

АЛКУВАТОВА КАЛИМА АМИРБЕКОВНА 
Алматы қаласы,Наурызбай ауданы.  

«Рахым Сарсенбин атындағы № 192 ЖБББ» КММ 
Ағылшын пәні мұғалімі   

Қазіргі  кезде  жаңа білім жүйесі  интернеттің пайда болуының арқасында 
дамығанын  барлығы  мойындайды.  Көптеген  әдіскерлер  видеофильм, 
электрондық  пошта  (e-mail),  мультимедиялық  презентация,  анимациялық 
суреттер және тағы басқалардың көмегімен шетел тілінде монолог және диалог 
түрінде  сөйлеу  қабілетін  қалыптастыратын  жаттығуларды  құрастырумен 
айналысып  жатыр.  Ал  шетелде  болмай-ақ,  сол  елдің  тілінде  сөйлей  алу 
қабілетіне ие болу оңай емес. Сондықтан, мұғалімнің маңызды тапсырмасының 
бірі  шет  тілі  сабағында  жаңа  технологиялардың  түрлі  амалдарын  қолдана 
отырып, сөйлеудің шын ситуацияларын құру болып табылады. 

Шет  тілін  үйрету  процессінде  компьютер  технологияларын  қолдану 
сабақты  қызықты  жолмен  өткізуге  көмектеседі.  Мысалы,  анимациялық 
суреттер, видео-көріністер, презентациялар және т.б. әртүрлі дыбыстар арқылы 
көрсетіледі.  Компьютер мониторындағы көріністер оқушының іс-қимылының 
арқасында өзгеріп отырады. Бұл динамикалық және оқушының бар ойын өзіне 
бағыттайды, сонымен қатар,  оқу процессінде оқушының белсенділігі  оянады. 
Нәтижесінде,  оқушы  ақпаратты  оңай  әрі  тез  қабылдайды  және  оқушының 
ынтасы мен қызығушылығы жоғарылайды.

ХХI  ғасырды  қоғамдық  ақпараттандыру  ғасыры  деп  жай  атамаған. 
Компьютер  –  адам  іс-әрекетінің  барлық  салаларында  қолданылады. 
Дүниежүзілік  қоғамдастықта  қоғамдық  өмірдің  барлық  саласын  глобальді 
ақпараттандыру процессі дамытылуда. 

Экономикалық  жағдай,  адам  өмірінің  сапасы,  ұлттық  қауіпсіздік  және 
мемлекеттің  дүниежүзілік  қоғамдастықтағы  рөлі  ақпараттық-технологиялық 
дамудың және оның даму қарқынының даму дәрежесіне байланысты. 

Барлық экономикалық дамыған  елдерде  және  көптеген  дамушы елдерде 
білім  беру  жүйесін  ақпараттандырудың  қарқынды  процессі  жүріп  жатыр. 
Жалпы білімді  жоғарылату жолдары жасалып жатыр және оқыту процессіне 
жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге көп қаражат бөлінуде.

Оқытудағы  аса  жаңа  ақпараттық  технологиялар  алдыңғы  қатарлы 
университеттер  мен  институттардың  ғылыми  және  білім  беру  потенциалын 
белсендірек  пайдалануға  қашықтан  оқыту  курстарын  құруға  ең  үздік 
оқытушыларды  тартуға,  үйренушілер  аудиториясын  кеңейтуге  мүмкіндік 
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береді.  Компьютерлік  оқыту  саласындағы  жинақталған  бай  тәжірибеге 
қарамастан, көптеген шет тіл оқытушылары компьютерлік оқыту құралдарын 
пайдалану мүмкіндігіне сақтықпен қарайды.

Оқытудың  басқа  құралдарымен  салыстырғанда  дидактикалық 
артықшылықтары  болып  табылады:  полифункционалдылық,  интерактивтілік, 
диалогтық өзара әрекеттестік,  жұмыстың ұйымдастырушылық нысандарының 
мүмкін режимдерінің алуандығы. 

Оқыту құралы ретінде компьютер барлық артықшылықтарлы іске асыруға 
қабілетті. Сонымен бірге оқыту процесінде компьютерді пайдалану техникалық 
құрылғыларға қойылатын талаптармен реттелген, және белгілі бір қағидаларға 
сәйкес келуге тиіс. 

Компьютерлік  лингводидактикада  пайдаланудың  келесі  қағидалары 
релевантты болып табылады:                     

·келісімділік;                                                                                                          
·қажеттілік;                                                                                                     
·ақпараттылық;                                                                                                      
·сенімділік; 

Келісімділік қағидасы: Оқыту мазмұнына, мақсаттары мен кезеңдеріне, 
пайдаланушылардың жастық ерекшеліктеріне, сондай-ақ қолданылатын оқыту 
әдістемесіне байланысты пайдалану жағдайларын нақты анықтауды ұйғарады. 

Қажеттілік  қағидасы:  Егер  қандай  да  бір  параметр  бойынша  оқу 
процесінің  тиімділігін  арттыруға,  атап  айтқанда:  материалды  меңгеру 
жылдамдығын  жеделдетуге,  сөйлеу  қызметін  белсендіруге,  көбірек  ұтымды 
тәсілмен  оқу  мақсатына  жетуге,  оқытушының  немесе  оқушының  жұмысын 
жеңілдетуге, оқу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. 

Ақпараттылық қағидасы:  ДК пайдаланушыға  аса  қысқа  уақыт  ішінде 
көп  ақпарат  алуға  мүмкіндік  беретіндіктен,  оқу  процесін  анықтамалық  – 
ақпараттық қамтамасыз ету құралы ретінде компьютердің артықшылықтарын 
ашады.  Оның  үстіне,  компьютер  шет  тілін  оқытудың  ақпараттық  –  сөйлеу 
сипатына бәрінен көбірек сәйкес келеді. 

Сенімділік  қағидасы:  Оқыту  үшін  әрбір  компьютерлік  бағдарламасын 
тәжірибелік  тексеруді  жүргізу  қажеттілігіне,  сондай-ақ  дидактиканы 
қолданумен сабаққа ұйымдастырушылық дайындық кезеңінің барын көрсетеді 

Компьютер шет тілдері оқытушыларына бірнеше көмек көрсете алады.
Жаңа жағдайларда оқытушы дәстүрлі оқу құралдарын ғана емес, сонымен 

қатар  ақпараттық  –  коммуникациялық  технологияларды  пайдалануға  тиіс. 
Бүкіләлемдік  желі,  электрондық  білім  беру  ресурстары  өз  оқушыларының, 
сондай-ақ өзінің білімін кеңейткісі келетін оқытушы- пән мұғалімі үшін жақсы 
көмекші бола алады. 
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Оқытушы  компьютер  үйренушілердің  өз  бетімен  жұмысын 
ұйымдастыратын және әсіресе тілдік және сөйлеу материалымен жаттықтыру 
жұмысы процесінде оны басқаратын құрал болып табылады. 

Бұл  қолданылатын  жаттығулар  мен  әдістемелік  тәсілдер  сипатын 
анықтайды. Келесілер көбірек жиі қолданылады:

1.  Сұрақ-  жауаптық  диалог.  Үйренушінің  жұмыс  мәні  негіз  бен  сұлба 
ретінде  сұрақта  жазылған  тілдік  материалды  пайдаланып,  компьютерлдік 
сұрақтарына тура жауаптар беруден тұрады.

2.  Ішінара  жауаппен  диалог.  Компьютерге  жауап  беру  үшін  үйренуші 
болжанылатын нұсқалар қатарынан біреуін таңдайды.

3. Еркін құрастырылатын жауаппен диалог. Мұндай диалогты компьютер 
жауаптың  дұрыстығын  «танып»,  бағалай  білуі  үшін  оның  қойған  әрбір 
сұрағына  жауаптарлы  барлық  мүмкін  нұсқаларымен  бағдарлама  қамтамасыз 
етеді.

4.  Бос  орындарды  толтыруға  жаттығулар.  Компьютер  үйренушіге  бос 
орындармен мәтінді немесе ұсыныстар жинағын ұсынады. Шет тіліне аударып, 
қажетті түрде қолдану қажет орыс сөздері түріндегі сыбыр сөзді пайдаланып 
бос орындарды толтыру қажет.  Сондай-ақ компьютер ұсынғандардың ішінен 
таңдап, бос орындарды сөздермен немесе сөз тіркестерімен толтыруға болады.

5. Сөздікті білуін өзі бақылауға арналған жаттығулар.
Мұндай жаттығулардың нұсқалары мүмкін:                                                               
а) Компьютер аудару үшін сөздер тізімін ұсынады;                                                   
б) Компьютер сөздердің екі тізімінің арақатынасын белгілеп (орыс және шетел), 
екі тілде бұл сөздердің балама жұптарын табуды ұсынады;                                      
в) Компьютер шетелдік сөздердің екі тізімінің арақатынасын белгілеп, 
синонимдер мен антонимдер жұбын анықтауды ұсынады;                                       
г) Компьютер шет сөздерінің тізімін және бұл сөздердің дефинация тізімін 
ұсынады.

6. Компьютерлік бағдарламалар (компьютерлік оқытудың шетелдік   
тәжірибесінен):                                                                                                               
1. Уордсток (сөздікпен жұмыс істеуге арналған бағдарлама)                                    
2. Мэтчмастер (сәйкестіктерді таңдауға бағдарлама)                                                 
3. Чойсмастер (нұсқаларды таңдауға бағдарлама)                                                      
4. Клоузмастер (бос орындарды таңдауға бағдарлама)                                              
5. Кроссвордмастер (кроссвордты толтыруға шебер)                                                 
6. Юнисаб (қоюға бағдарламашы)                                                                                
7. Юнилекс (мәтінге сөздікпен жұмыс жасауға арналған бағдарлама).                    
8. Гэпмастер (бос орындарды толтыруға бағдарлама)                                                
9. Пинпойнт (сезуге бағдарлама)                                                                                  
10. Спидрид (жылдамдықпен оқуға бағдарлама)                                                        
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11. Сториборд (мәтінмен жұмысқа бағдарлама)                                                         
12. Тестмастер (сұрақ- жауапты түрде тестілеуге бағдарлама)

Компьютерге  сондай-ақ  оқушылардың  әр  түрлі  контингенті  үшін 
грамматика  (ереже,  қандай  да  бір  өзге  грамматикалық  түрлердің  қолданылу 
кестесі,  етістіктердің  жіктелуі  және  басқаруылуы  және  т.б.)  және  лексика 
(берілген сөзлің негізгі  сөз тіркестерін,  оның синонимдері мен антонимдерін 
көрсетумен)  бойынша  анықтамалық  материалды,  оқу  және  айту  ережесін, 
лигвоелтану және тарихи ақпаратты және т.б. енгізуге болады. 

Қажетті  анықтамалық  материалды  іздеу  үшін  компьютерді  пайдалану 
оқушыларды сәйкес сөздікті  немесе анықтамалықты іздеуден құтқарады, бұл 
уақытты көп ұтуға мүмкіндік береді. 

Қазақстан  Республикасының мемлекетаралық тілі  –  ағылшын тілін жаңа 
технологиялар арқылы оқыту ісі күннен – күнге өзекті болып келеді. 

Тілді  ақпараттық  –  коммуникативтік,  компьютерлік  технология  арқылы 
оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіне игі 
ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады. 

* * * * *

20.04.2021  жыл.     № R00035

Орыс сыныптарына қазақ тілін оқытудың жаңа әдістері

ДАУТХАНОВА ГУЛНУР ДАУТХАНКЫЗЫ 
Алматы қаласы, Наурызбай ауданы.  

«Рахым Сарсенбин атындағы № 192 ЖБББ» КММ 
Орыс сыныптарындағы қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

Қазақ тілі - мемлекеттік тіл. Сондықтан да орыс тілді мектептерде жүйелі 
оқыту  үрдісін  қалыптастыру  бүгінгі  күннің  басты  талабына  айналып  отыр. 
Мемлекеттік  тілді  оқытудың  тиімді  де  ыңғайлы  жүйесі  мен  құрылымын 
қалыптастыру әрбір мұғалімнің шеберлігі мен шығармашылығына байланысты. 
Оқу орыс тілінде жүретін мектептердегі қазақ тілі пәні мұғалімдерінің мақсаты 
–  оқушылардың  сөйлеу  дағдысын  дамыту,  қарым-  қатынас  біліктілігін 
қалыптастыру,  мемлекеттік  тілді  меңгеріп,  сөйлеуіне  жағдай  тудыру.  Бұл 
орайда  қазақ  тілін  оқытудың  озық  технологиясын  меңгеру  –  үлкен  істің 
бастамасы.

Қазір білім саласында оқытудың жаңа технологиясы кеңінен қолданылуда. 
«Қазіргі  заманда  жастарға  ақпараттық  технологиямен  байланысты  әлемдік 
стандартқа  сай  жаңа  білім  беру  өте-мөте  қажет»  деп,  ел  Президенті  атап 
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көрсеткендей, электронды оқыту әдіс-тәсілдерін мектеп өміріне енгізу – жаңа 
білім берудің бірден- бір шарты.

Оқыту технологиясы – оқу ақпаратын дайындау, өңдеу, әдіс-тәсілдерінің 
жиынтығы, ұстаздың шәкіртіне оқыту үрдісінде қажетті  технологиялық және 
ақпараттандыру құралдарын пайдалана отырып ықпал ету тәсілдері. 

Оқытудың  мазмұны  мен  оқыту  әдістері  өзара  тығыз  байланыста  болу 
керек.  Бүгінгі  күнгі  ғылым  мен  техниканың  дамуы  қазақ  тілін  үйретудің 
жаңаша жолдарын талап етеді. Тәуелсіз Қазақстанның әр азаматы мемлекеттік 
тілде еркін қарым-қатынас жасауы керек. Ол үшін адамдармен қарым-қатынас 
жасау, яғни коммуникацияға түсуді үйрету қажет. 

Ф. Ш. Оразбаева өзінің «Тілдік коммуникация негіздері» атты еңбегінде: 
«Коммуникация – қарым-қатынас, араласу, хабарласу, байланыс деген сияқты 
мағыналарды білдіре келіп, адамдардың тіл арқылы сөйлесу процесін, тілдесу 
ерекшеліктерін,  тілдің  әлеуметтік  мәні  мен  қоғамдық  қызметін,  адамдар 
арасындағы қарым - қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді»,- деп атап өтті.
Ал осы коммуникацияны жүзеге асыру үшін қатысымдық тұлғаларды игерген 
жөн. «Қатысымдық тұлғалар – тіл арқылы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, 
белгілі  бір  орта  мен  араласу  жағдайында  жүзеге  асатын,  тиянақты  ойды 
хабарлау  және  қабылдау  қасиеті  бар,  ерекше  деңгейге  көтерілген  тілдік 
тұлғалардың  қатысынан  тұратын,  қарым-қатынастық  мәні  бар  бірліктер».
«Шет тілдерді игерудің жалпы еуропалық құзыреттері:  зерттеу,  оқыту, баға» 
стандартында бұл «қатысымдық тұлғалар» - тілдік дағдылар деп аталған. 

Тілдік  төрт  дағды  (айтылым,  тыңдалым,  жазылым,  оқылым)  оқушының 
сөйлеу әрекетін қалыптастырады.

Қазақ  тілінің  жаңа  оқыту  әдістері  арқылы  біз  білім  деңгейі,  ой-өрісі 
дамыған,  тіл  арқылы  өз  ойын  еркін  жеткізе  алатын,  туындаған  мәселелерді 
шеше білетін, шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ тәрбиелейміз.

Оқушылар  оқылым,  жазылым,  тыңдалым,  айтылым  дағдыларын 
қалыптастыра  отырып,  еркін  қарым-қатынас  жасауға,  сын  тұрғысынан 
көзқарасын білдіруге, өз ойын жеткізіп, шешім қабылдауға дағдыланады. 

Қазақ  тілінде  берілген  кез  келген  ақпараттарды тиімді  қолдана  отырып, 
өзіне қажетті мәліметті ала алады.

Қазақ  тілін  оқыту әдістемесі  туралы сөз  болғанда  бұл  мәселенің  ішінен 
басқа  ұлт  өкілдеріне  қазақ  тілін  оқыту  мәселесін  жеке  бөліп  қарастырмаса 
болмайды. 

Өйткені,  қазіргі  таңдағы  көп  жұмыс  істеліп,  жан-жақты  қарастырылып 
отырған мәселе – орыс сыныптарында қазақ тілін оқыту мәселесі. 

Сонымен  қатар,  бұл  мәселе  тілдік  коммуникацияның  тікелей  зерттеу 
объектісі  бола  келіп,  қазіргі  кезеңде  өзекті  мәселе  болып  отырған  қазақша 
сөйлеуге үйретудің тиімді жолдарын табуға көмектеседі.
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Орыс сыныптарында  қазақ  тілі  сабағын жүргізу  мәселесімен айналысып 
жүрген  ұстаздар  көп.  Олардың  әрқайсысы  әр  түрлі  мәселелерді  қарастыра 
келіп, қазақ тілін оқыту саласының дамып, жетілуіне үлес қосуда. 

Бұл  еңбектердің  авторлары  Ш.Х.Сарыбаев,  И.В.Маманов,  Ғ.Бегалиев, 
С.Жиенбаев,  Т.Аяпова,  Ш.Бектуров,  К.Сариева,  А.Жүнісбеков, 
Ф.Р.Ахметжанова,  М.Жанпейісова,  Ф.Оразбаева,  Қ.Бітібаева  т.б.
Бүгін біздің алдымызда тұрған мақсат — өзге тілді оқушыларды қазақ тіліне 
үйрету ғана емес, сонымен қатар алдымызда отырған шәкірттердің Отанының 
қасиетін сезініп, оның алдындағы ұлт жауапкершілігін ұғынып, ол үшін басын 
бәйгеге тігер тәуекелге баруы болып саналады. 

Сол сияқты,  барлық отандастардың отанымен рухани және материалдық 
тығыз  байланыста  болуы,  өзі  өсіп-өнген  аймаққа  деген  сүйіспеншілігі 
патриотизмнің қайнар көзі.

Алдында  аталып  өткен  авторлардың  еңбегінің  зор  екендігін  айта  келе, 
өзімнің  жұмысымда  Ә.  Жүнісбектің  үндестік  заңы  технологиясы  және  Ф. 
Оразбаеваның қатысым әдіс технологиясын басшылыққа алып келемін.

Сонымен  қатар,  қазақ  тілі  сабақтарында  қатысымдық  әдісін  қолданып, 
аймақтық  компонентін  кеңінен  пайдаланамын.  Неліктен  қатысымдық  әдіске 
тоқталдым? Мәселені дұрыс ашу үшін ең бірінші қатысымдық әдістің негізін 
құрайтын принциптерін көрсетейік. 

Ф.Оразбаева басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқыту барысында 
қолданылатын қатысымдық әдісті өзіндік принциптер арқылы ажыратады. 
Олар:
1. Тіке байланыс
2. Адамның жеке қабілетін ескеру
3. Сөйлесуге үйретуде жүргізілетін жұмыстардың түрлерін айқындау
4. Сатылап даму
5. Динамикалық өзгеру
6. Өзектілік

Қатысымдық  әдісті  пайдаланудың тиімді  жолы –  оның  тіке  байланысқа 
негізделіп, адамдардың тікелей қарым-қатынасы арқылы тілді үйретуді жүзеге 
асыруында.  Тілді  оқытуда  үйренуші  мен  үйретушінің  арасында  бір-бірімен 
көзбе-көз  кездесу,  ауызба-ауыз  тілдесу,  яғни,  тікелей  қатынас  болмаса, 
сөйлесім әрекеті де іске аспайды. 

Тілді үйретуге байланысты қандай бағыт-бағдарды таңдап алу керек, оған 
қатысты орындалатын жұмыстармен тапсырмалар қандай, оны іске асыруда бұл 
жұмыс  түрлерінің  алатын  орны  мен  қызметі  қандай  дегенді  анықтап 
белгілемей, алға қойған мақсатқа жету мүмкін емес.
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Отан –  от  басынан басталады десек,  туған  облысымыздың,  қаламыздың 
көрнекі жері, тарихы, атаулы оқиғаларын, айтулы адамдардың өмір жолдарын 
білгізудің мәні зор. 3, 4, 7-сыныптарда аймақтық компоненттерді «Қазақстан», 
«Менің қалам», «Менің көшем», «Менің отбасым», «Дүкенде», «Стадионда», 
«Дәрігерде», «Жыл мезгілдері» тағы сол сияқты тақырыптарды оқығанда әбден 
қолдануға болады. 

Аймақтық  компоненттерді  сабақта  қолдануда  қандай  шаралар  арқылы 
жүзеге асыруға болатынын сызба бойынша көрсетуге болады.

Тақырыпты қандай жұмыс түрлері арқылы ашуға болады?
— Диалог
— Викторина
— Карточкакмен жұмыс
— Сурет бойынша жұмыс
— Инсценировка
— Тест
— Экскурсия
— Оқушылардың шығармашылық жұмыстары «шығарма, тақпақтар,
альбомдар»
— Пән бойынша шығармашылық жұмыстар
— Интеграцияланған сабақтар
Енді осы тақырыптардың кейбіреулеріне тоқталайық.
Сабақта тілдік қатынас үш түрлі жолмен немесе қалыппен іске асады:
1. Жұптық
2. Топтық
3. Ұжымдық

Жетінші  сыныпта  «Жалпы есім  және  жалқы есім»  атты  грамматикалық 
және «менің қалам» атты лексикалық тақырыпты оқығанда карточкамен жұмыс 
екеуара  сөйлесу  тағы  сол  сияқты  жұптық  қалыппен  жұмыс  істедім. 
Карточкаларды әр жұпқа үлестірдім.

Үлгі: І Сөйлемнен жалпы есімді бір топқа, жалқы есімді екінші топқа бөліп 
жаз: «Өскемен қаласында көшелер кең, таза. Мен Өтепов көшесінде тұрамын» 
т.с.с.  Бірінші оқушы оқиды, екіншісі  тапсырманы орындайды.  Осыдан кейін 
карточкалар екінші жұппен алмасып, бірінші оқушы жазады, ал екінші оқушы 
оқиды.
Үлгі:  ІІ  Екеу  ара  сөйлесуде  тапсырманың  желісі  төмендегідей  болады 
«Спросите друг у друга куда ты пойдешь отдыхать в ближайшие выходные? 
Употребите в вопросах и ответах жалпы есім и жалқы есім.»

Диалог  мынадай  үлгіде  болды:  Бірінші  жұп:
—  Сен  жексенбі  күні  өзенге  дем  алуға  барасың  ба?
— Жоқ, мен жексенбі күні «Ботагөз» кинотетрына кино көруге барамын. Өзің 
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ше?
—  Мен  жексенбі  күні  Іле  тауларына  шаңғы  тебуге  барамын.
Тілді  топтық  форма  арқылы  оқыту  арнайы  құрылған  шағын  топтарды 
қатысымдық  әдістің  қағидаларына  бейімдеудің  нәтижесінде  жүреді.  Топтық 
қалып бойынша бір адам кем дегенде екі не одан да көп адамдармен бірден 
қарым- қатынасқа түседі. Яғни сөйлесуші ойын, пікірін, атқаратын жұмыстың 
мақсатын  бірнеше  адамдарға  қатар  жеткізеді.  Бұл  қалып  бойынша  жұмыс 
сұхбат  түрінде  де,  монолог  түрінде  де  іске  асуы  мүмкін.
4-  сыныпта  «Қазақстан  қалалары»  тақырыбын  алайық.  Нәтиже  сабағында 
сыныпты топқа бөліп, бірінші топқа: «Теледидар бойынша ауа райын болжау», 
екінші  топқа  «Аялдамада  ауа  райы  туралы  сөйлесу»,  үшінші  топқа  «Кеше 
экскурсияға бардық. Ауа райы туралы әңгімелеу», төртінші топқа «Телефонмен 
сөйлесу».

Бір  қызығы  осы  топтық  жұмыс  барысында  бірінші  топ  оқушыларының 
жауабына  бүкіл  сынып  араласып,  соңы  ұжымдық  қалыпқа  ауысты.  Себебі, 
оқушылардың  назарын  аудару  үшін  (тыңдап  отырған)  ситуациялық  жағдаят 
тудырдым: Мынау тікелей эфир. Сендер әр қалада тұрасыңдар. Өздерің тұрған 
қаладағы  ауа  райын  сұрауларыңа  болады  –  деп  едім,  «Дикторлар»  сөйлеп 
болысымен:  «Кешіріңіз,  Таразда  ауа  райы қандай болады?»,  «Өскеменде ауа 
райы қандай болады?» — деп әр жерден сұрақ қойып оқушылар сөйлесіп кетті.

Жалпы ұжымдық қалып жұптық және топтық қалыптарда өзара біріктіреді 
деген  Ф.Оразбаеваның  пікірінің  дұрыстығын  осы  сабақта  өте  айқын  көріп, 
ұқтым. Осындай сөйлесулерде оқушылардың өз Отанына, қаласына, көшесіне 
деген  сүйіспеншіліктері,  мақтаныштары  дауыс  ырғағынан-ақ  байқалып, 
қуантады.  Әрине,  мұндай  нәтижеге  алдыңғы  сабақтарды  тиімді,  тартымды 
өткізудің арқасында ғана жетуге болады.

Жазғы, күзгі, көктемгі каникулға әр тақырыпқа байланысты тапсырмалар 
беру  тәжірибемізге  енген.  Бұл  тапсырмалар  оқушының  оқыған-тоқығанын 
ұмытпауға жақсы ықпал етеді және тапсырманы шығармашылықпен, асықпай 
сапалы орындауына көп пайдасы бар. 

Тақырыптың өзектілігі  негізгі  бір  сабақта  орындалуы мүмкін,  керісінше 
бірнеше  сабақта,  тіптен  сабақтар  жүйесіне,  практикалық  түрге  де  созылуы 
мүмкін. Мысалы, жазғы тапсырмалар: «Менің ең қызықты бір күнім», «Жазғы 
демалысым», «Менің қалам көктемде», «Жаздағы Алматының көшелері» атты 
тақырыптарда осы жүйелілікті байқауға болады. 

Оқушылар  қай  жерде  демалғандарын  айта  келе  Алматының  табиғаты, 
демалатын орындарын сипатта жазып, фотосуретке түсіріп алып келеді.

Бұл  да  сабаққа  қызығушылығын  арттыруға,  жауапкершілік  сезімдерін 
дамытуға үлкен үлесін қосады. Сонымен бірге өз туған жеріне деген мақтаныш, 
махаббат сезімдерін одан әрі дамытады. 
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Тілді үйретудің басты түйіні,  кілті – қазақ тілінде сөйлесе білу, өз ойын 
жеткізе  білу.  Ол  әрбір  сабақта  осы  қарастырылып  отырған  аймақты 
компонентті  тақырыбына  тілдесе  білуден  басталып  кез  келген  ортада 
пікірлесуге  дейін  жетеді.  Сондықтан  оқытудағы әр  түрлі  жұмыстар  орталық 
өзектен  пайда  болып  келіп,  басты  түйінге  айналып  соғып  отыруы  керек.
Барлық жұмыс түрлері тілдік материалмен салаларды тізбектеп оқыта берумен 
емес, олардың ішінен сөйлеуге қажетті ең керектілерін сұрыптап ала білумен, 
сөйлеу  материалын  танумен,  оларды  дұрыс  қолданумен,  сөйлеу  әрекетінде 
тиімді пайдалана білумен де ерекшеленеді.

Жұмыс  барысында  нәтижеге  қатысымдық  әдіспен  қатар,  басқа  да 
инновациялық технологиялардың элементтерін қолданамын,  солардың жақсы 
нәтижесін оқушыларымның жетістіктерінен көріп келемін. 

Біріншіден, оқушыларым дыбыстық ерекшеліктерді жақсы меңгерген, яғни 
айтылым дағдылары жоғары. 

Екіншіден, ауызекі сөйлеу дағдылары жоғары. Күнделікті жұптап, топтап 
жұмыс істеудің нәтижесінде оқушылардың берілген тақырыпқа, соның ішінде 
бүгінгі өзекті деген аймақтық компоненттер тақырыбына сұрақ қоя білу, жауап 
беру дағдылары даму үстінде.

Үшіншіден  оқушылардың  пәнге  деген  қызығушылығы  арта  түсуде. 
Берілген  тапсырмаларды  қосымша  шығармашылықпен  орындап  келген 
шәкірттерімді көргенде әрине қуанышым шексіз, сонымен қатар, сабағымның 
қызықты,  тартымды  өтуіне  мұғалім  ретінде  барлық  күшімді  жұмсаймын.
Төртіншіден,  шәкіртім  Месхидзе  Фериденің,  Тазабекова  Диьбардың,  Пущак 
Светлананың,  Таштемирова  Самираның жүлделі  екінші,  үшінші  орындардан 
көрінуі аталған жұмыстардың кішкене болса да нәтижесі деп түсінемін. 

Әрине мұнымен шектелмей, жұмысты одан әрі жалғастыру басты міндетім. 
Қорыта келе, іздену, тиімді әдістерді тауып пайдалана білу, сабақ барысында 
үнемі  түрліше  әдістерге  сүйеніп  отыру  керек  екендігін  қазіргі  таңда  әр 
оқытушы түсінеді.

Ұлы ғалым Ахмет Байтұрсынов былай деген екен: «Жақсы мұғалім деген 
атқа  түрлі  әдістерді  меңгеріп,  соларды  оқытуда  қолдана  білу  арқылы  ғана 
жетуге болады. Сонымен қатар, бірнеше әдісті меңгеріп қана қоймай, табанда 
өзі қажет әдісті тауып, пайдалана білу керек»
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20.04.2021  жыл.    № R00036

Негізгі және туынды сын есім

АБДЫКАЛЫКОВА ГУЛЬЗИПА СЕИТКАЛИЕВНА 
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы 
«Шелек ауылындағы гимназия» КММ. 

Бастауыш сынып мұғалімі 

Педагогтің  
аты-жөні

Абдықалықова Гульзипа Сеиткалиевна

Күні: 01.02

Сынып: 3 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың
тақырыбы

Негізгі және туынды сын есім

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір 
білдіруге бағытталған сұрақтар
құрастыру және жауап беру;
3.2.2.1 тура және ауыспалы мағыналы 
сөздердің мағынасын ажырата
білу, сөйлеу барысында қолдану;
3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, 
сын есім, сан есім, етістік)
табу;
3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын 
есім/етістікті анықтау.

Сабақтың 
барысы.

Сабақтың 
кезең уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының
әрекеті

Бағалау

Басы Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру 
(ұжымда)
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Оқушылар сұраққа жауап береді, 

Психологиял
ық ахуалға 
берілген 
тақпақтарды 
дауыстап 
айтып, тілді 
жаттықтыру 
және жаңа 

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау.

36



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

жұмысты берілген түріне қарай 
орындайды.
Алдыңғы білімді еске түсіру 
(ұжымда)
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін 
бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

сабаққа 
назар 
аудару.

Сабақтың 
ортасы

Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, ұжымда) 
1-  жаттығу.  Мәтінді  мұқият 
тыңдайды.  Оқулықта  берілген 
сұрақтарды  топта  талқылып, 
жауап  береді.  Мәтіндегі  негізгі 
ойды анықтайды.
Ой сергек!
Оқушылар  шеңбер  жасап 
тұрып, сөйлемді
қимылмен айтады.
Теңіз  болып  толқимыз  –  бір 
(оқушылар  бас  изеп, 
амандасады).
Теңіз  болып  толқимыз  –  екі 
(оқушылар бір-бірімен қол беріп 
амандасады).
Теңіз  болып  толқимыз  –  үш 
(оқушылар  бір-бірінің 
шынтақтарынан  ұстап,  шеңбер 
бойымен  толқын  жасап 
қозғалады).
2-жаттығу.  Мәтінді  көркем 
жазады.  Қарамен  жазылған 
сөздерді  сөз  құрамына  талдайды. 
Олардың  қай  сөз  табына 
жататынын анықтайды.
3-жаттығу.  Берілген  негізгі  және 
туынды  сын  есімдерді 
салыстырып,  олардың  ұқсастығы 
мен айырмашылығын табады.

Берілген 
сұраққа 
жауап беріп, 
тапсырмалар
ды талапқа 
сай 
орындайды
Жұмыс 
дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмалар
ын орындау

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау.
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Дескриптор:
 Тыңдалған мәтін бойынша 
қойылған сұрақтарға жауап беріп, 
мәтінде жалпы не туралы 
айтылғанын түсінеді.
 Диалогке қатысады; 
мұғалімнің көмегімен негізгі ойды 
анықтай алады.
 Берілген тақырып бойынша 
ой қорыту жасай алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-
бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі жазылым 
тапсырмаларын орындау 

Соңы (Ө; Ж; Қ ) Музыка тақырыбына 
бес жолды өлең құрастыру.
Үлгі бойынша «Мүсін» 
тақырыбына бес жолды
өлең құрастырып жазады.
4-жаттығу. Берілген 
тапсырмаларды оқып, 
салыстырады. Мәтінде не туралы 
айтылғанын білуге қай сөз табы 
көмектескенін анықтап, талдау 
жасайды. Берілген етістіктерге 
-ғыш, -гіш, -қыш, - кіш 
жұрнақтарын жалғап, туынды сын 
есім жасай- ды. Жасаған сын 
есімдерінің қайсысын қоянды 
сипаттауда қолданатынын айтып, 
дәлелдейді.

Оқулықтағы 
қосымша 
тапсырмалар
.

ҚБ: 
Бағдарш
ам 
көздері 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау

Кері байланыс Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 
ұжымда)
«Білім сандығы» кері байланыс.

Сабақтан 
алған 
әсерлеріне 
кері 
байланыс 
береді.

«Білім 
сандығы
» кері 
байланы
с.
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№ R00027       19.04.2021  жыл.

ТАСКАЙРОВА ТЛЕКШИ  МУРАТОВНА
БҚО,Орал қаласы,Зерде бұзылыстары бар балаларға 

арналған облыстық арнайы кешен 
«Мектеп-интернат-колледжі» КММ      

Бастауыш сынып мұғалімі

Күні: 
Сынып: 3

Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны:

Пәні:  Тәртіп мәдениеті                          
Сабақтың 
тақырыбы

Үйде,мектепте тәртіп ережесін орындай білу.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

3.3.1.1 үйде, мектепте күн түзімін орындау;  
3.3.1.2 ғимаратқа кіргенде бас киімін шешу; 
3.3.1.3 мектепке таза,  ұқыпты болып келу,  айна алдында 
киімін тәртіпке келтіру; 
3.3.1.4  үйде,сабақта,  үзілісте  және  сыныптан  тыс 
уақыттарда білім алушының тәртіп ережесін орындау; 
3.3.1.5  мектеп  дүниесіне,  мектеп  құрал-жабдықтарына 
ұқыптылықпен қарау;

Сабақтың 
мақсаттары

 -үйде,  мектепте  күн  түзімін  орындауды, ғимаратқа 
кіргенде бас киімін шешуді біледі;
- мектепке таза, ұқыпты болып келу, айна алдында киімін 
тәртіпке келтіруді, 
мектеп  дүниесіне,  мектеп  құрал-жабдықтарына 
ұқыптылықпен қарау керек 
екенін ажырата ;
-үйде,  сабақта,  үзілісте  және  сыныптан  тыс  уақыттарда 
білім алушының 
тәртіп ережесін орындалуын сахыналап көрсете алады;

Бағалау 
критерийлері

 -үйде,  мектепте  күн  түзімін  орындайды, ғимаратқа 
кіргенде бас киімін 
шешеді;
- мектепке таза, ұқыпты болып келеді, айна алдында киімін 
тәртіпке 
келтіреді,  мектеп дүниесіне,  мектеп құрал-жабдықтарына 
ұқыптылықпен 
қарайды;
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-үйде,  сабақта,  үзілісте  және  сыныптан  тыс  уақыттарда 
білім алушының 
тәртіп ережесін орындайды;

Тілдік 
құзыреттілік

Пәнге тән лексика мен терминология:  
 -үйде,мектепте күн тізімін орындау ережесін айт;   
- үйге,мектепке киетін киім үлгілерін ата;
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
 -оқушы мектепке қандай киім киіп келуі керек?
 -оқушының тәртіп ережесі қандай болады?
-мектеп мүліктерін қалай ұстау керек?

Құндылықтарды 
дарыту

Ынтымақтастық  – сыныпта   жұмыc  icтeу  apқылы 
oқушылap  
бip – бipiн тыңдaйды,құpмeттeйдi.

Пәнаралық 
байланыс

Музыка-жағымды көңіл-күй орнату
Дене шынықтыру-ширатуда.

Бастапқы білім Әдепті,әдепсіз  іс-әрекеттерді біледі.
Сабақ барысы:

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
5мин

Ұжымдық жұмыс:Ширату.
ҚБ: Мұғалімнің қолдау көрсетуі. «Жарайсың!» 
«Керемет!», «Тамаша!»  
 Біздің бүгінгі оқу мақсатымыз:
3.3.1.1 үйде, мектепте күн түзімін орындау;  
3.3.1.2 ғимаратқа кіргенде бас киімін шешу; 
3.3.1.3 мектепке таза, ұқыпты болып келу, айна 
алдында киімін тәртіпке келтіру; 
3.3.1.4 үйде,сабақта, үзілісте және сыныптан тыс 
уақыттарда білім алушының тәртіп ережесін орындау; 
3.3.1.5 мектеп дүниесіне, мектеп құрал-жабдықтарына 
ұқыптылықпен қарау;

Сабақтың 
ортасы

25мин

Ұжымдық жұмыс: «Дұрыс,бұрыс» әдісі. 
Тапсырма:
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МАЗМҰНЫ

• МУРАДОВА ЗОЯ САРСЕНОВНА

• ЭЗДЖАНОВА КАТИРА ОТУЗБАЕВНА

• ДЖАМАКОВА ШОЛПАН БАЙРАМОВНА

• ТУЛЕГЕНОВА АЛМАГУЛЬ ЖАНШАКЫЗЫ

• ЖАНИБЕКОВА ГУЛНУР ШЕРХАНҚЫЗЫ

• КОМЕКБАЕВА АҚБОТА САБИТҚЫЗЫ

• МЕДЕТ ДИНАРА САУТБЕКҚЫЗЫ

• АЛКУВАТОВА КАЛИМА АМИРБЕКОВНА

• ДАУТХАНОВА ГУЛНУР ДАУТХАНКЫЗЫ

• АБДЫКАЛЫКОВА ГУЛЬЗИПА СЕИТКАЛИЕВНА

• ТАСКАЙРОВА ТЛЕКШИ  МУРАТОВНА

42


