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Өрт қауіпсіздігі

ОРАЛОВА ЗАУРЕ САУТБЕКОВНА
Алматы облысы, Талдықорған қаласы,  Өтенай  ауылы  

№ 12 "Байтерек" бөбекжайының тәрбиешісі

Сабақтың мақсаты мен міндеті:
Білімділік: Балалардың өрт қауіпсіздігі ережелері туралы білімдерін 
қалыптастырып, қауіп төнген кезде өздерін қорғай білуге машықтандыру болып 
табылады.
Дамытушылық: ой-өрісін, дүниетанымын дамыту;
Тәрбиелік: еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу.
Сабақты жүргізу әдісі: түсіндіру, презентация түрінде көрсету.
Сабақтың өтілу формасы: ұжымдық.
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту сабағы.
Сабақтың түрі: Дәстүрлі сабақ.
Сабақ барысы.
І.Ұйымдастыру кезеңі:
а) оқушылардың сабаққа дайындығын пысықтау.
ә) оқушыларды түгендеу
ІІ. Өткенді пысықтау, жаңа сабаққа дайындық кезеңі.
ІІІ. Жаңа сабақты түсіндіру.
Өрт қауіпсіздігі.
Өрт –бұл адамның өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекетке зиянын 
тигізетін, қоршаған ортаға үлкен материалдық зақым келтіретін, қоршаған 
ортадағы заттардың бақылаусыз жануы. Өрт уақытымен және кеңістікте 
көбейетін, жанудан бөлек масса және жылу ауысуын қосатын, ауыр физико-
химимялық процесс. Өрт оқиғалары негізінен тұрғын секторда туындап отыр. 
Яғни, өрт басқа орындарға қарағанда азаматтардың үйлерінде жиі орын алады. 
Оның себептері де әр түрлі. Оның ішінде басты 4 себепті айтуға болады: 1. 
Отты абайсыз қолдану;2. Пештің ақаулығы; 3.Электр желілері мен құралдарын 
пайдалануда өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамау; 4.Балаларды қараусыз 
қалдыру болып табылады.
Ең бастысы, үйде от жағылып, қыс бойы пайдаланылатын пеш ақаулы болса, 
онда ол өрттің баспанада орын алуына бірден-бір себепші. Үйдегі пешке аса 
үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Пеш жаздың күні міндетті түрде 
жөндеуден өткізілуі тиіс. Балаларға пешті қарауға және жағуға тиым салынады.
Өрт оқиғаларына басты себепшілердің бірі газ баллондарды пайдаланудағы өрт 
қауіпсіздік ережелерін сақтамау болып отыр. 
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Газ баллоны өртке қауіптілігімен бірге, үйде жарылысқа себепші болып, үлкен 
апатқа да соқтыруы мүмкін. Газ баллоны газ плитасына дұрыс орнатылуы 
қажет. Газ баллоны газдың шығып жатқанын, тек сабын көпіршіктері арқылы 
тексеруге болады. Газдың иісін ауадан сезген уақытта сіріңке жағуға, темекі 
шегуге, басқа да электр қондырғыларын іске қосуға болмайды.
Газ шыққанын байқасаңыз, тез арада есік пен терезені ашып бөлмені желдетіп, 
баллонды далаға шығарып, апаттан құтқару қызметіне хабарласыңыз. Баллонды 
қыздыруға, егер баллон бұзылған болса, оны өзіңіз жөндеуге тиым салынады.
Өрт оқиғаларына басты себепші электр желісі және өрт қауіпсіздік ережелерін 
бұзуы болып табылады. Үйге жарық тартқан кезде, көбінесе, оның дұрыс 
орнатылуы ескеріле бермейді. Ескірген сымдарды қолдану да кездеседі. Осы 
жәйттардың барлығы аяғында өртке әкеп соқтырады. Электр желісі бұзыла 
қалған жағдайда, кәсіби біліміңіз болмаса, оны өзіңіз жөндеу - өте қауіпті.
Сондықтан, үйдегі электр желілеріне салмақ түсіретіндей 2-3 электр затын бір 
мезетте электр қуатына қоспау керек.
Өртке келгенде баланың   да шалалығы бар. 
Қолынасіріңкеұстапойнағанжасөспірімдердіңабайсыздығынанболғанөртоқиғал
ары аз емес.
Өрт қауіпсіздігі – бұл өрт болу мүмкіндігін болдырмау және оның пайда 
болған кезінде адамдарға, құрылыс және материалдық құндылықтарға өрттің 
қауіпті факторларының жағымсыз әсерлерін жою үшін қажетті шараларды 
қолдану болып саналады.
Өрттерді сөндірудің негізгі құралдары:
Су — өртті сөндірудің негізгі құралы. Су электр өткізгіш, сондықтан оны тоқта 
тұрған жүйелер мен жабдықтарды сөндіруге пайдалануға болмайды. Электр 
сымдарға судың түсуінен қысқа тұйықталуы болуы мүмкін.
Құм — өрттің шағын ошақтарын сөндіру құралдарының ең қапайымы болып 
табылады. Оның отты сөндірудегі әрекеті — ол жанғаш затты салқындатады
Химиялық көбіктің құндылығы оның төзімділігінде, тұтқырлығында, 
жеңілдігінде болып табылады, ол жанған затты толығымен тығыз жауады және 
оған ауа жібермейді.
Көмір қышқылды өрт сөндіргіштер химиялықтармен қатар айтарлықтай 
таралған. Олар химиялық зертханаларда, кітапханаларда, мұражайларда және 
басқа да жайларда кеңінен қолданылады. Бұл өрт сөндіргішті қуаттандыру үшін 
үлкен қысымда тұрған сұйытылған көмір қышқылы (көміртек диоксиді) 
қолданылады.
Өрт сөндіргішпен жұмыс істеу барысында баллонды көлденең жағдайға бұруға 
болмайды, өйткені бұл кезде сифонды құбыр арқылы көмір қышқылдың шығуы 
бұзылады.
Қазіргі уақытта құрғақ ұнтақтармен толтырылған ұнтақты өрт сөндіргіштер көп 
таралған, олар өрт аумағына түсіп, отты сөндіретін зат бөледі.
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Ұнтақты өрт сөндіргіштер тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтардың, 
газдардың, ағаш өнімдерінің, тоқ қысымында тұрған электр сымдардың, сілтілі 
металлдар мен өздігінен жану қасиеті бар басқа да заттардың жануын сөндіру 
үшін қолданылады.
Өрт қауіпсіздігі ережесі  
 ҮЙДЕГІ ӨРТ
        Егер өрт қатты жанып тұрса, онда сіздің негізгі мақсатыңыз тез үйден кету. 
101-ге хабарласып өрт сөндірушілерді шақырту. Егер өрт қатты жанып тұрмаса 
да, бірақ үйдің іші қатты түтін болса, үйден тез кету керек. Түтін өрттен де 
қауіпті болады.
Сіздің әрекетіңіз:
1.     Түтіннің исін сезгеннен кейін үйден тез кетіңіз. Кез келген шүберекті 
сулап ауызыңыз бен мұрынды жабыңыз сосын енкейіп (өйткені түтін жоғарыға 
ұмтылады) бөлмеден кетіңіз.
2.     Егер өрт кішкентай бөлмеде болса, онда есіктер мен терезелерді ашпаңыз, 
ауа өртті күшейтіп жібереді.
3.     Жанып жатқан үйден лифтпен түспеңіз, өйткені ол қатты өрт болып 
жатқан қабатта тоқтап ашылу мүмкін және содан бәрі жарақат алады. Ток кез 
келген уақытта сөніп қалу мүмкін және лифт этаждардың арасында қалу 
мүмкін.
4.     Егер коридор және площадка өртте және түтінде (төмен түсуге жол жабық) 
болса, онда шатырға көтеріліңіз.
5.     Егер өрт коридорда болса, есікті қатты жауып, сұйық шүберектермен ашық 
жерлерді жауып, есікке көрпе не пальто іліңіз. Терезені ашып қатты дауыс 
беріп көмекке шақырыңыз.
6.     Егер сізге біреуді өрттен кұтқару керек болса, онда өзіңді арқанмен орап 
бір шетін далада тұрған адамға беріңіз. Егер сіз есіңізді жоғалсаңыз, онда сізді 
арқаннан тартып өрттен алып шыға алады. Ауызымен мұрынды ылғал 
шүберекпен жабыңыз.
7.     Егер құтқарған адам түтінмен демалып есін жоғалтса, онда оған жасанды 
дем беріңіз.
 Түтінмен уланудың алғашқы белгілері: бастың айналуы, бас ауыруы,
жиідемалу, жүрекайналуы, сананыжоғалту.  
ЕГЕР ӨРТ ҚАТТЫ ЖАНЫП ТҰРМАСА.
Сіздің әрекетіңіз:
1.      Өртті бір затпен (көрпе, пальтомен) үстінен жаба салыңыз. Содан кейін 
үстінен су кұйыңыз.
2.      Түтінмен демалмауға тырысыңыз. Мұрынды және ауызды ылғал 
шүберекпен орап қойыңыз.
3.      Өрттенжаныптұрғанзаттардыалмаңыз, 
өйткеніолөрттіңтаралудыңсебепкеріболады.
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4.      Өрттішетіненбастапортағақарайсөндірукерек.
     АДАМ ҮСТІНДЕГІ КИІМНІҢ ЖАНЫП КЕТУІ
Сіздіңәрекетіңіз:
         Адамды тез ғанажергежатқызыңыз 
(бұлөрттіңадамныңбасынабаруынажолжабады), үстіне су 
кұйыпнемесекурткамен, пальтоменжабыңыз.
Өрттің алдын алу шараларын мыналар кіреді:
-   құрылыстық-жобалау;
-   техникалық;
-   ұйымдастырушылық;
Құрылыстық-жобалау шаралары ғимараттар мен құрылыстардың отқа 
төзімділігімен анықталады.
Техникалық шараларына мыналар кіреді:
-   өмірге қажетті жүйелерді (жылу, жарықтандыру, вентиляция т.б.) орнатқан 
кездерде өрт қауіпсіздігі нормаларын сақтау;
-   құрал-жабдықтар жұмысының тәртібі мен технологиялық процестер 
парамертлерін сақтау;
-   әртүрліқорғанужүйелерінпайдалану.
Ұйымдастырушылықшаралар құрамынаөртқауіпсіздігібойыншаоқуөткізу, 
өртқауіпсіздігішараларыныңсақталуынтексерукіреді.

IV. Жаңа сабақты бекіту.
Сұрақтарға жауап беру.
Өрт дегеніміз не?
Өрт қауіпсіздігі дегеніміз не?
Өрттің алдын алу шаралары.
Өрт сөндіру құралдары.
V. Сабақты қорытындылау, бағалау.
Күнделікті өмірде адам баласын қоршаған қауіп-қатер аз емес. Соның ішінде, 
ең күрделі – өрт.
Өрт – аса қатыгез, ол ешкімді аямайды. Ең бастысы, өрттің туындауына жол 
бермеген жөн.
Құрметті оқушылар, өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауларыңызды өтінемін. 
Өрттен сақ болыңыздар !!!
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«Мен бастауыш сынып мұғалімі»

ТАЖИМЕТОВА ШОХИДА АБДУКАХХАРОВНА
Түркістан облысы Түркістан қаласы  Некрасов атындағы   
№ 9 мектеп-гимназиясының  бастауыш сыныптар мұғалімі 

Мен – бақыттымын! Неге дейсіз бе? Неге деген сол сұрақты қойыңызшы  
маған. Өйткені, мен  неге  бақытты екенімді айтуға  асығыспын!                            
Оның себебі, мен бастауыш сыныптың мұғаліммін. Мұғалім мамандығына 
жастайымнан бейімделгенмін деуге болады.   Бұл дәйек менің мамандық 
таңдаудағы  алғашқы жетістігімнің бірі болды және тек қана осы жерде, 
балаларға тәрбие, білім беру арқылы қоғамға қандай да бір пайда әкеле аламын 
деген сенім берді. Мен өмірімді жұмыстан бөлек елестете аламын ба? Жоқ, мен 
үшін ұстаздық – бұл мамандық емес, өмір салты. Ұстаздық – бұл менің 
жаратылысым. Сондықтан, «Ұстаздық – бұл адамға берілетін сый, ұстаздық – 
бұл талант, ұстаздық – бұл бейімділік, ұстаздық – бұл өмірлік іс» дер едім. 
Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек жолымды бүгінгі 
күнге дейін  еңбек етудемін. Педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа 
ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының бойынан жақсылық 
тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. Жақсы ұстаз— 
бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, 
шығармашылық қабілеті  мол тұлға. Ол оқытудың жаңа технологияларын 
өмірге ендіруге дайын, оқу-тәрбие ісіне шынайы жанашырлық танытатын 
қоғамның ең озық бөлігі болуы тиіс.                                                                            
Күнделікті әр оқушыға математиканың заңдылықтарын ұғындыра отыра, 
олардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыруға тырысамын. Бүгінгі 
заманауи сабақты жаңа әдіс-тәсілдер мен технологияларсыз елестету мүмкін 
емес , сондықтан өз іс-тәжірибеме әр оқушының өз бетінше жұмыс  жасау 
қабілетін, оны дамыту , жетілдіру жолдарын ескеремін. Әрине, әр бала көбейту 
кестесін білуі , есептерді шешуі маңызды болса да, ең маңыздысы болашақта ол 
алған білімін өмірде қолдана алуы деп білемін. Әр сабағымды 
шығармашылықпен жоспарлап,  оқушыға дайын білімді бермей, бағыт бере 
отыра қиындықты жеңуге, ізденіс дағдыларын қалыптастыруға  байланысты 
тапсырмалар әзірлеймін. Әрбір сабақтың  қызықты, тартымды  өтуін, әрбір  
оқушы сыныптан шыға бере өзінің  бүгінгі нәтижесі мен мүмкіндіктерін мақтан 
ететіндей сезімде болуын қадағалаймын. Қателеспейтін тұяқ жоқ демекші, 
қателесе отыра мақсатқа ұмтылуға жетелеймін.  Оқушы үшін білім алатын орта 
қалыптастыру, оқушының ішкі уәжін ояту, оған өзінің біліміне өзі жауапты 
екенін көрсету, өзін-өзі бағалау, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, алған білімнің 
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күнделікті өмірде қажетілігін түсіндіру менің алдыма қойған мақсатым десем 
артық емес. Білдіршіндердің сабаққа деген қызығушылығын, танымдық 
белсенділігін, тіл үйренуге деген ынтасын арттыру үшін жаңа технологияларды 
қолдана отырып, инновациялық әдістермен жұмыс жүргізгенді жақсы көремін. 
Қазір жаңа технологиялардың түрі көп. Әсіресе, бастауыш сынып оқушыларын 
қызықтыра оқыту көп нәрсені талап етеді. Әрбір бала-бір-бір әлем. Сондықтан, 
сабақ үрдісінде түрлі әдіс – тәсілдерді және сонымен қатар түрлі формаларды 
қолдануға тырысамын. Әсіресе ойын технологиясын көп қолданамын, бұл 
технологияны қолданғанда бүлдіршіндердің көздері жанып тапсырманы 
орындауға асығып отырады.Осы технологияларды сабақтарымда үнемі 
қолданып отырамын соның арқасында көздеген нәтижеме қол жеткізіп 
отырмын.Бүлдіршіндердің бір орында ұзақ уақыт отырып қалмауын, жалығып 
кетпеуін ескеріп сабақтарды ойын түрінде қимылды-әуенді ойын-жаттығулар, 
қимылды-қозғалыс барысындағы тапсырмалар, шағын топтар жұмысы, 
логикалық ойлау қабілеттеріне арналған тапсырмаларды жұмбақ суреттер, 
ситуациялық тапсырмалар, дидактикалық ойындар, ертегі негізіндегі 
тапсырмаларды қолданамын. Ойында әрбір баланың шығармашылық қабілеті, 
ерік-жігері, көңіл-күйі ерекше байқалады. «Ойлы бала-ойыннан белгілі» деген 
халық даналығы. Сондықтан,баланың ойынға деген қызығушылығын сабақ 
процесімен әр сабағымды ұйымдастырамын. 

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

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

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

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,                                                                      
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.                                                                                  
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,

Ұстаз болу – адамның асылдығы,-деген Ғафу Кайырбековтың өлең 
жолдарын оқығанда, мен өзімді бақытты сезінемін. Ұстаз болғаныма 
мақтанамын. Өйткені ұстаз – мақтан тұтар мамандық. Киелі әрі өте көне 
мамандық. Адам Ата Хауа Анадан бері жұмыр басты пендені ойландырып, 
толғандырып келе жатқан, қоғам өзгерсе де қажеттігін жоймайтын үлкен 
мәселе – шыр етіп дүниеге келген нәрестені өмір сүруге дайындау. Бұл – 
қиынның қиыны. Себебі әр адам – қайталанбас тұлға. Оның жан дүниесі - 
өзінше бір әлем. Ал ұстаз сол әлемді шар-тарапқа жетелеуші. Ұстаз - бала 
болмысына өзгеріс енгізуші, бағыт-бағдар беруші, ата-ананың сенімді 
көмекшісі.

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

Осындай қызығы да, қиындығы мол мамандықты мен де таңдадым.              
Ұстаз болу – бала кезімнен арманым еді. «Ұстазы жақсының ұстамы 
жақсы»демекші, шәкірт бойындағы ұстамдылық пен тәрбиелілік көбіне ұстазға 
келіп тіреледі. Ескендір Зұлқарнайын: «Даңқ пен абыройға кенелуімде мен бір 
адамға қарыздармын, ол – ұстазым Аристотель»,- десе, Абылайхан Төле биді, 
Шәкәрім ұлы ақын Абайды ұстазым деп, шексіз құрметтеп кеткен екен.  
Бұрынғы қазақ даласындағы ағартушылық қызмет балаға жазу-сызу, оқуды 
үйретуге ғана саятын болса, бүгінгі таңдағы білім беру саясы мүлде басқаша. 
Бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, оны 
дүниежүзілік білім, ақпарат, зкономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке 
жағдайында өмір сүруге тәрбиелеуі керек. Ол нағыз ұстаздың ғана қолынан 
келеді. 

Ал жаңашыл ұстаз қандай болуы керек? Әрине, ол өз кәсібінің 
майталманы, осы мақсатқа рухани күш-жігерін, парасат-қуатын салу керектігі 
айтпаса да түсінікті. Бұл - әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты 
қажет ететін, бай қиялды адамға тән қасиет.
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Сондай-ақ ұстаз күнбе күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі 
кездейсоқ жайттардың туындап отыратынын алдын ала сезіп, болжап және 
оның оң шешімін табуға дайын болуға тиіс. Өмірдің көшінен қалмау, яғни 
білімі мен біліктілігін әрдайым жетелдіріп, жаңа инновациялық 
технологияларды меңгеріп отыруы керек. Сондықтан да ұстазды әр баланың 
жан-дүниесін танып-білуші әрі оны жеке тұлға етіп қалыптастырушы, ел 
болашағының мүсіншісі деуге болады.

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

Ақырын жүріп, анық бас,                                                                                      
Еңбегің кетпес далаға.                                                                                                    
Ұстаздық еткен жалықпас,

Үйретуден балаға,- деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. Егер әр 
шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып жатса, төккен 
тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе ?! 

Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр 
мұғалімнің борышы. Ол - өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз 
сүйетін адам. Осы іске деген қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны небір 
қиын әрекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге себін тигізеді. Нәтижесінде бір 
емес, бірнеше жас жүрекке мәңгі ұстаз болып қалады. 

Ұстаздың осыншама қадір-қасиет, құрметке бөленуі өзін қоршаған орта 
мен әрбір шәкіртіне асқан сезімталдықпен, жауапкершілікпен қарым-қатынас 
жасауында.Өйткені оның қарапайым да сыпайы киім киісі, мәдениетті сөзі, 
әдепті жүріс-тұрысы, жинақы іс-әрекеті, білімі шәкіртке де, ата-анаға да, 
жұртшылыққа да өнеге.

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:                                                          
Жай мұғалім хабарлайды,                                                                                              
Жақсы мұғалім түсіндіреді,                                                                                           
Керемет мұғалім көрсетеді, 

Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді. Білім беру жүйесі мамандардан 
кәсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен өзін-
өзі басқару, өзін-өзі ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. 
Өйткені қазіргі жас буын - еліміздің келер күнгі келбеті. Бұл жөнінде 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – саяси-
экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ 
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ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп 
қалыптастыру»,- деген тұжырым жасады. Ол үшін бүгінгі оқу үрдісіне сай 
педагогикалық шеберлік қажет. «Педогогтік шеберлік – дарынды талант емес, 
үйрену, ізденудің нәтижесі. Мұғалім шеберлігі жайлы жазылған дайын қағида 
жоқ, болуы да мүмкін емес. Барлығы да өзімізге байланысты»,- дейді осы 
мектептегіАйгүл апай. Біздер, мұғалімдер, күнделікті өмірдің жай ғана адамы 
емес, болашақты құрушыларды, адамзаттың сәулетті болашағын 
жасаушыларды тәрбиелеп отырғанымызды ойласақ, мұғалім мұратының қандай 
болатыны өзінен-өзі айқын. Осыған байланысты ұстазға тән мынадай 
сипаттарды даралап көрсетуге болады:                                                                        
- Дүниетанымдық көзқарасы, сенімі                                                                             
- Қызметке бейімділігі                                                                                                    
- Кәсіптік білімі мен біліктілігі                                                                                     
- Қамқорлық көзқарас, сүйіспеншілік сезім                                                                 
- Ұйымдастырушылық қабілет                                                                                      
- Заманға сай жаңашылдық 

Бақыттың үлкені - өзіңді-өзің тану. Ұстаз өзін-өзі қай уақытта таниды? Ол 
алдындағы шәкіртінің қияға қанат қағып, елінің азаматы болған сәтінен таниды. 
Ендеше, бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың биіктен 
көрінуіне күнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты берген 
тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз.                                                                                 
Өз тәжірибемді ой елегінен өткізе отырып: « Мұғаліммін, жұмыскер жай 
адаммын , жас өренге мейірі бай адаммын, білімменен ұрпағымды сусындатқан, 
Ұстаз деген атаққа сай адаммын»,- дер едім.                                                              
Менің оқушыларым менен алған шамшырақтарын ары қарай жаға 
алатынын,өмірде пайдалана алатынын, жақындары мен қажет ететіндерге 
ұсына алатындықтарын білемін. Мүмкін олар  ғалым болмайтын шығар, бірақ 
олар нағыз адам болып шығады. Мен оларға сенемін!
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B00011      27.04.2021 ж

Ата-ана, бала бақшада

АҚШАҒАНОВА ВЕНЕРА РУСЛАНОВНА 
ШҚО , Өскемен қаласы, Көкпекті ауданы 

"Аққала мектеп - балабақша кешені "КММ. Тәрбиеші
                                                                                                                                         

Баланың жақсысы- әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы. Қоғамның 
болашағы мен беделіне айқын жол ашар өскелең ұрпақ. Тал бесіктен басталар 
тәрбиенің тереңді меңзейтіні осында.                                                          

Ата-  ана  өз  баласын  махаббатың  нұрына  бөлеп,қуанышына,  бақытына 
бөлейді.  «Ұлт  боламын  десең,  бесігіңді  түзе»-деп  бабымыз  айтқандай 
баланыбесіктен,  тіпті  бала  тәрбиесі  туралы  сөз  ете  қалғанда,  алты  айлық 
баласын  тәрбиешіге  әкелген  ата-анаға  «Сіз  балаңызды  1,5  жыл  тәрбиесін 
өткізіп алдыңыз, баланы іште тәрбиелеу керек» деген еврей халқынын мысалын 
келтіріп  жатады. 
Баласының  жақсы  болғанын  армандамайтын  ата-ана  жоқ.  Тіпті  баласының 
болашағы үшін отқа да,суға да түсетін ата-аналар бар. Бала тәрбиесі- қиында 
күрделі процесс. Біз баламыздың тәрбиелі де өнегелі болып өсіп, өз қатарының 
алды болғаның қалаймыз.  Бірақ баламызды осы мақсаттарға  тәрбиелеу үшін 
үлкен еңбек, күш –жігердің қажет етеді.                                                    Біз  
баламызға  үнемі  талап  қойғышпыз.  Әуелі  талапты қоймастан  бұрын,  балаға 
өзіміз үлгі  көрсете білуіміз керек.  Баланың көзінше қырсық мінез көрсетету, 
өзге  адамды  жамандау  сияқты  қылықтар  бала  бойына  теріс  көзқарастарды 
қалыптастыруға негіз болады.                                                                             Бала  
тәрбиесін  ойлайтын  ата-  ана  ең  әуелі  өзін  тәрбиелегені  жөн  болар  еді  деп 
ойлаймын.  Балаға  дұрыс  тәрбие  берудің  өзекті  бір  саласы  жас  жеткіншекті 
еңбекке деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек 
тәрбиеші ғана емес әрбір ата-ана қолға алып, өз балаларының гүл, ағаш егіп, 
көгаландыру  сияқты  игілікті  іске  қатысуын  қадағалап  отыру.  Сонда  ғана 
еңбексүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады.

 Еліміздің болашағы - ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. Сол 
тәртіпті, тәрбиелі ұрпақ өсіру - баршаға ортақ, әрі міндет. Құрметті ата - аналар, 
балаларыңыздың  бойынан  жат  қылық  көрсеңіздер  тәрбиешіні  жолдастарын, 
қоғамды кіналаудан гөрі, «мен баламды тәрбиелеуде қай жерінен ағаттық кетті, 
баламның  бойына  жақсы  әдет  сіңіруде,  жақсы  тәрбие  беруде  қай  жерден 
жаңылдым»  деген  ой  түйсеңіздер  екен.  Тәрбиенің  от  басынан  басталатыны 
сөзсіз. Күнделікті « беті қолыңды жу, тісіңді тазала, өтірік айтпа, біреудің затын 
рұқсатсыз  алма  т.  б»  деген  сияқты  сөздерді  айтуға  жеңіл  болғанмен,  осы 
сөздердің  тәрбиелік  мәні  зор  екенін  естен  шығармау  керек.  Осыдан  бала 
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тазалыққа, шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді. Адам баласының шыр етіп 
өмірге келгенде көретіні ата - ана, ал ата - ана өмірінің жалғасы - бала. Өмірінің 
жалғасы  баласының  керемет  ғалым  болмаса  да,  тәрбиелі  үлгілі,  ақылды 
кішіпейіл,  бауырмал,  мейірімді  болып өсуін  ата  – ана қадағалайды.  «Тәрбие 
басы тал бесік», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деп айтылған дана 
сөздер текке айтылмаса керек. Баланы тәрбиелеуде ата – ананың бір – біріне 
деген  қарым  -  қатынасы,  қалай  сөйлесетіндігі,  туған  –  туыспен,  көрші  - 
көлеммен  қалай  араласатындығы,  келген  қонақты  қалай  сыйлайтыны,  тіпті 
ұсақ-түйек  болса  да  қалай  тамақтанатыны,  дастархан  басындағы  әдептілігі, 
қалай киінетіні  бұның барлығы балаға  әсер етеді.  Бала  үлкенге  қарап өседі. 
Баланы үнемі ұрып -  соғып,  қателескен жерінде қатаң жазалап тәрбиелеудің 
қажеті  жоқ.  Ақылмен,  мысал  келтіре  отырып  түсіндіру  керек. Баланы 
адамгершілікке,  қарапайымдылыққа,  жақсы  әдетке,  әдемілікке,  әдептілікке 
ұқыптылыққа,  жауапкершілікке  сөзбен  жеткізе  отырып  тәрбиелеуге  болады. 
«Жақсы сөз жан азығы» деп бекер айтылмаса керек. Қай заман, қай қоғамда 
болмасын адамзат баласы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән беріп келген. Өркениет 
жолында алға ұмтылған ұлт, ең алдымен жастарға оқу білім беру ісін дұрыс 
жолға қоюы тиіс. Сондықтан да Елбасымыз XXI ғасырды білім жарысы ғасыры 
деп атап отыр. Тәрбиенің мақсаты пәнді керемет меңгерген оқушы тәрбиелеу 
емес, ең бастысы Адамды тәрбиелеу. Бүгінгі күні біз – әлем халқы, бір кісідей 
жаңа дәуір, жаңа ғасыр - жаңа мыңжылдыққа аяқ басып отырмыз. Шәкәрімнің: 
«Адамның жақсы өмір  сүруіне  үш сапа  негіз  бола  алады,  олар  барлығынан 
басым  болатын  адал  еңбек,  мінсіз  ақыл,  таза  жүрек.  Бұл  саналар  адамды 
дүниеге  келген  күннен  бастап  тәрбиелейді»-  деген  сөзі  бар.  Адамгершілікке 
тәрбиелеу ісі білім берумен ғана шектелмейді. Бұл баланың сезіміне әсер ету 
арқылы  ішкі  дүниесін  оятудың  нәтижесінде  оның  дүниетанымын 
қалыптастырады.
Ана  -  тілінің  тағдыры  отбасынан  басталады.  Рухани  байлық  дүниетаным, 
түсінік,  рух,  иман  отбасынан  осы  түсініктерді  ана  -  тілі  арқылы  халықтың 
сарқылмас  мол  рухани  қазынасынан  сусындаса,  өзіміздің  дәстүрлі  ұлттық 
дүниетанымымыздың арнасында әлемдік өркениет жетістіктерін игеріп терең 
меңгерсек,  ешкімге  есемізді  жібермейтін  дәрежеге  жетсек,  онда  дербес  ел 
ретінде нық тұрамыз. Қазақ халқы баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары 
бағалаған, болашағына, арманына бағалаған. Сондықтан да халқымыз «Балалы 
үй  -  базар,  баласыз  үй  -  мазар»  деп  асыл  сөзін  арнаған.
Қазіргі уақытта бала тәрбиесінің табысты болуы ата – аналардың тәжірибесіне, 
кәсіби  шеберлігіне,  ынтымақтастығына,  отбасы  мүшелерінің  өзара  қарым  – 
қатынасына, көзқарастарының және мақсаттарының бірлігіне байланысты. Ол 
үшін ата  –  аналар күнделікті  өмірде балаларының мінез  –  құлқына,  қажетті 
қасиеттердің қалыптасуына назар аударуды, тәрбие үрдісінде теріс қылықтарды 
болдырмауды ойластыруы шарт. Отбасында тәрбие ісімен айналысу үшін, ең 
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алдымен ата – ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра білуі қажет. Баланың 
көп уақыты сәби шағынан бастап отбасында өтеді. Оның өмірін, іс - әрекетін, 
демалысын  бірқалыпты  ұйымдастырып,  реттеп  отыру  үшін  қажетті  жағдай 
керек. Ал жағдай ұтымды күн ырғағы негізінде жасалады. Күн ырғақ – бұл өмір 
тәртібі. Ал бала өз міндетін қашан да орындауға тырысады. Отбасында бала әр 
нәрсені естиді, көреді, қалай өмір сүру керек, өзін - өзі қалай ұстай білу керек, 
жағымды, жағымсыз мінез – құлықтарды байқайды. Сондықтан ата – ана балаға 
үңіле қарап, үнемі бақылап бала жан дүниесіне оң әсер ететін іс - әрекеттерді 
дағдыға айналдыру керек.

Ата-ана  бала  тәрбиесіндегі  басты  тұлға.  Сондықтан  әке  де,  шеше  де 
балаларының жан дүниесіне үңіліп,  мінез - құлқындағы ерекшеліктерді  жете 
білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған 
орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата — аналар 
«Екеуміз  де  жұмыстамыз,  кешкісін  үй  шаруасынан  қол  тимейді,  баламен 
сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті 
арнайы  уақыт  бөлудің  қажеті  жоқ.  Әке  мен  шеше  ұл  -  қыздармен  үй 
шаруасында  жүріп  -  ақ  әңгімелесіп,  ой  бөлісуге  неге  болмасқа.
Баланы мектепке апарып алып қайтар жолда сырласып әңгімелесуге болатынын 
естен шығармаған жөн. Бала мектепте болған жайды әңгімелеп, достары жайлы 
ой  пікірімен  бөліскісі  келеді.  Балаға  уақытым  жоқ  деп  тиып  тастамай, 
сұрақтарына  жауап  беріп  өз  пікіріңізді  ортаға  салсаңыз  ол  баланың  ойында 
дұрыс пікір қалыптастырады. Бала дегеніміз – болашақ. Балаларымызды қалай 
тәрбиелесек  болашағымыз  солай  болмақ.  Келешегіміздің  қожасы 
балаларымызды  білімді  де  мәдениетті,  тәрбиелі  де  әдепті,  кішіпейіл  де 
қарапайым  етіп  тәрбиелеу  өз  қолымызда.
«Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты 
тәрбиелейміз». Отбасындағы тәрбие әрбір мүшенің өзін - өзін сақтау, ұрпақты 
жалғастыру,  өзін  -  өзі  сыйлау  қажеттігінен  туындайды.  Отбасында  адамның 
жеке  басының  қасиеті  қалыптасады.  Баланы  дұрыс  тәрбиелеу  отбасында, 
алдымен,  жанұя  жағдайы,  онда  қалыптасқан  он моральдық -  психологиялық 
ахуал,  татулық  пен  өзара  түсіністік,  сүйіспеншілік  пен  сыйластық, 
ауызбіршілік,  отбасы мүшелерінің  бір  -  біріне  деген  құрмет  сезімдері,  яғни, 
отбасындағы кіршіксіз таза, мөлдір көңіл - күйі тікелей ықпал етеді. «Адамға ең 
бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың 
қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі»- дейді Әл - Фараби. 
Сонымен қорыта келе, жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруді қоғам болып, ұстаздар 
қауымы  болып,  ең  бастысы  ата  -  аналар  болып  қолға  алсақ  болашағымыз 
жарқын болмақ.  Балаларымызды отансүйгіштікке,  ата  -  баба  салт  -  дәстүрін 
құрметтейтін ұрпақ тәрбиелеу баршаға бірдей міндет.
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B00021    29.04.2021 ж

Сенсорикалық ойындар арқылы  дамыту

КАНАФИНА АЙНУР МАНГИЛИКОВНА 
Павлодар облысы "ҚМКК Баянауыл ауылының 

сәбилер бақшасының" тәрбиешісі

Дүниедегі пәк те, нәзік те, батыл да батыр - ол бала. Өйткені, оның жаны 
таза, нанғыштығы да тез, ол "өмірдегі барлық құбылысты білсем, ол неге олай, 
неге  бұлай  деп,  дүние  сырын  ашсам״ деп  талпынады,  алға  ұмтылады.
Бүлдіршіндердің  алғашқы  даму  кезеңі,  білім  мен  тәрбие  берудің  алғашқы 
сатысы балабақшадан басталады.  Қоршаған ортаға  бейімі,  еңбекке араласуы, 
білім  алу,  адамдармен  қарым -  қатынасы,  ойлау,  қиялдау  қабілеттері  сөздік 
қорларының дамуы мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады.

 Осыған орай мектеп жасына дейінгі  балаларды оқыту мен тәрбиелеуде 
олардың  таным  қабілеттерін  дамыту  ерекше  орын  алары  сөзсіз.
Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандартында 
тәрбие  мен  ұйымдастырылған  оқу  іс  -  әрекеттер  нәтижелері  бес  түрлі 
құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған. «Денсаулық»,«Қатынас», «Таным», 
«Шығармашылық» және «Әлеуметтік орта». Әр білім саласының балалардың 
дамуына  қойылатын  талаптары  мен  мақсаттары  берілген.  Соның  ішінде 
«Таным»  білім  саласының  мақсаты:  танымдық  іс  -  әрекеттің  дағдыларын 
меңгерген, әлемнің тұтас бейнесін түсінуге және ақпаратты өмірлік маңызды 
мәселелерді шешуде қолдануға қабілетті тұлға қалыптастыру

Соның ішінде балалардың дамуына қойылатын талаптар:
- қоршаған ортаға қызығушылық білдіруге;
- алға қойылған міндеттерге бара - бар қызмет тәсілдерін таңдауға;
- алға қойылған мақсатқа жетуге;
- экологиялық білімді меңгеруге;
- сұрақтар қоюға, эксперимент жасауға, себеп - салдарлық байланыстар 
орнатуға;
- құрастырымдылық іс - әрекеттегі ойды жүзеге асыруға;
- заттарды олардың жалпы түсінігі негізінде біріктіруге және оларға ауызша 
анықтамалар беруге мүмкіндік береді.
«Таным» білім саласы мынадай ұйымдастырылған оқу іс - әрекеттерінде жүзеге 
асырылады:

• сенсорика
• қарапайым математикалық ұғымдарын қалыптастыру
• құрастыру
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• экология негіздері
• қоршаған ортамен таныстыру
Әлем бала өміріне біртіндеп кіреді. Бала ең алдымен оны үйде, балабақшада не 
қоршап тұрғанын ұғынады. Біртіндеп өмірден алған тәжірибесі көбейеді. 
Мектеп жасына дейінгі балалар өзінің айналасындағы қоршаған ортамен 
танысуға өте құштар. Бұл баланың бірнеше сұрақтар қоюына әкеліп соғады. 
Яғни, балаға әлем аздап ғана сырын ашса, онда баланың білуге деген 
құштарлығы арта түседі. Ойын – баланың бірінші әрекеті, сондықтан да оның 
мән – мағынасы ерекше. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев: «Ойын 
ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?», - деп айтқандай, баланың өмірінде ойын 
ерекше орын алады. Мектеп жасына дейінгі балалардың зейіні тұрақсыз 
болады. Оларды біркелкі жұмыс тез жалықтырады. Сондықтан олардың зейінін 
үнемі қажетті бағытқа аудару үшін ойын түрінде жүргізу қажет. Өйткені 
ұйымдастырылған оқу іс - әрекетінде алған білімді ойынмен тиянақтау білімнің 
беріктігіне негіз қалайды.
Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. Баланың 
қуанышы мен реніші ойында айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың 
психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық әсері 
ұшқындалады, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның 
бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. Мектеп жасына 
дейінгі балалар көргендерін, байқағандарын, айналасынан естігендерін ойын 
кезінде қолданатынын байқауға болады.
Ойын - айналадағы болмысты бейнелейді. Ойын барысында балалар дүниені 
тани бастайды, өзінің күш жігерін жұмсап, сезімін білдіруге мүмкіндік алады, 
адамдармен араласуға үйренеді.
Сондықтан да ойшыл ұлы адамдар балаларды ойын арқылы оқыту керек деген 
ойға келді. Ойын арқылы оқыту, бұл ой көптеген оқытушылар мен 
тәрбиешілерді қызықтырды. Грузин педагогы Ш. А. Амонашвили ойын арқылы 
балаларға өте қиын әлемдік танымды түсіндіре білді. Ш. А. Амонашвили өз 
оқушыларымен ойын ойнағанда өзін балалармен бірдей қоя отырып, олардың 
көңіліне, ойына, санасына пайдалы ұғымды беріп, өз ісіне сенімді болып, 
қиындықтарды жеңе білуге үйретті – баланың көздерінде білімге деген 
құштарлықты байқады.
Ойын арқылы оқытудың арқасында дидактикалық ойын пайда болды. Берілген 
ойындарды қолдану іс - әрекеттің әсерлігін арттырып, балалардың логикалық 
ойлауын, математикалық қабілеттерін дамытады. Бұл ойындарды тәрбиешінің 
шығармашылықпен түрлендіре отырып, балалардың психофизиологиялық 
ерекшеліктерін ескеріп, жаңа тақырыпты өткенде, өтілген материалды 
қайталағанда, білімді тиянақтау кезінде іс - әрекеттің мазмұнына сай 
пайдалануға болады. 
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Сондықтан, бұндай ойындар ойнау балалардың ойлау, қабылдау, еліктеу 
қабілеті және заттардың түрін, түсін, көлемін ажырата білуін дамыта түсу үшін 
өте қажет.
Ойын арқылы оқыту үшін дидактикалық ойындар құрылған. Дидактикалық 
ойындарда міндетті түрде екі бала қатысатын ойындар түрін пайдаланған 
тиімді. Балаларға тапсырмалар ойын түрінде беріледі, бұл дидактикалық 
ойындардың негізгі ерекшеліктері. Балалар ойнау арқылы белгілі бір білім, 
білік, дағдыларды және ойын әрекеттерін меңгереді. Әр дидактикалық 
ойынның танымдылық және тәрбиелік мазмұны болады.
Ұсынылып отырған құралда балалардың математика пәніне қызығушылығын 
арттыру мақсатында дидактикалық ойындар; қазақ ақын – жазушыларының 
санға байланысты санамақтар, жаңылтпаштар; сергіту сәттері; іс - әрекеттің 
конспектісі берілген, не үшін ойынды ұйымдастыру керек және тәрбиешінің 
алға қойған мақсатына қалай жету деген сұрақтардың негізінде құрастырылған. 
Ойындардың тиімділігі көп жағдайда тәрбиешінің көңіл – күйіне де 
байланысты болады. Әр ойынды өткізген кезде тәрбиешіге шығармашылық 
қажет.
Дидактикалық ойын - балаға білім берудің ең негізгі бір түрі, өйткені ойын - 
балалардың негізгі іс әрекеті. Балалардың қарапайым математикалық 
ұғымдарын қалыптастыруда дидактикалық ойындардың алатын орны ерекше. 
Пішіндерді өткен кезде шар, куб, «не домалайды, не домаламайды?» ойыны 
арқылы осы екі пішіннің ерекшелігі, қасиеті туралы түсіндіру өте тиімді. Білім 
берудегі дидактикалық ойындарды нәтижелі қолданудағы негізгі шарты: ол 
ойын таңдаудағы бірізділікті сақтау, келесі дидактикалық принциптер міндетті 
түрде ескеруі керек; түсініктілік, қайталанылуы, тапсырмаларды біртіндеп 
орындау. Баламен іс әрекет түрінде өткізілсе, тапсырмалар оңай орындалып, 
алға қойған межеге жету оңай болады. Ертегі кейіпкерлеріне, ойыншық 
кейіпкерге көмектесу баланың қызығушылығын оятып, бәсекелестігін 
арттырады. Сондай - ақ, ойлау, тапқырлық қабілетін дамытып, адамгершілік, 
мейірімділік қасиеттерін оятады. Іс - әрекетке Дымбілместі қатыстыру баланың 
алған білімін еске түсіріп, сол Дымбілмеске үйрету арқылы қабілетін 
арттырады. Дымбілмеске қарай отырып өз жұмыстарын бақылай білуге, қате 
жіберіп алмауға деген қырағылықтарын арттырады.
Ойын арқылы балаларды геометриялық пішіндердің ортақ белгілері 
(дөңгелектенген, бұрышты) бойынша біріктіру туралы алғашқы түсініктерін 
қалыптастырамыз. Уақытты бағдарлауға үйрету үшін тәулік бөліктері, апта 
күндері, жыл мезгілдері және айлары туралы санамақтар, жаңылтпаштар, 
жұмбақтарды кеңінен пайдаланамыз. Бұл арқылы баланың ойлау, есте сақтау 
қабілеттері мен тілін дамытуды көздейміз.
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Өзім жұмыс жасап жатқан ІІ кіші тобының балаларына Қарапайым 
математикалық ұғымдарды қалыптастыру бөлімі бойынша «Таным» білім 
саласындағы мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін зейіндерін, есте сақтау 
қабілетін, логикалық ойлауын дамытуға арналған әлеуметтік ойындарды 
қолдану қажет. Ойын ойнату кезінде мына кеңестерді естеріңізде ұстаңыздар:
• Ойын балаға да, үлкендерге де қуаныш әкелуі қажет.
• Баланы ойынмен қызықтырыңыз, бірақ оны ойнауға мұқтаждамаңыз, ойын 
тапсырмаларымен ашуға дейін қысым көрсетпеңіз. Ойын кезінде баланы 
ренжітіп алмаңыз.
• Баланың қызығулары «толқынмен» өтеді. Сондықтан, балада ойынға 
қызығушылығы басылғанда, ол ойын туралы екі айға, тіпті көпке дейін 
«ұмытыңыз», сосын оны бала «кездейсоқ» есіне түсірсін.
Балабақшада балалармен өткізілетін математиканың алғашқы ұғымдарын 
қалыптастыру іс - әрекетінде ойынның мынадай түрлерін пайдалануға болады:
• Дидактикалық ойындар – логикалық ойлауын, математикалық қабілеттерін 
дамыту.
• Санға байланысты - санамақ, жаңылтпаштар, жұмбақтар – балалардың 
сандарды танып білуін, тілдерін жаттықтыру, есте сақтауын, ойлау қабілеттерін 
дамыту.
• Математикалық сергіту сәттері – кеңістікті бағдарлау, қимыл қозғалысты 
дамыту

Құралда дидактикалық ойындар мазмұны, ойынды ұйымдастырудың әдіс – 
тәсілдері көрсетілген. Олар балалардың зейінін, есте сақтауын, 
байқағыштығын, көзбен мөлшерлеуін, тапқырлығын дамытуға, математикалық 
білімдерін, икемділіктері мен дағдыларын, заттарды түсі, өлшемі, пішіні 
бойынша топтастыруға, салыстыруға, ажыратуға, кеңістік пен уақытты 
бағдарлауға үйрету. Балалардың логикалық ойлау, қабылдау, есте сақтау 
қабілеттерін, зейінін, қолдың ұсақ моторикасын дамытуға арналған. Жоғарыда 
айтылған мақсаттарды шешуде нәтижесі ұтымды болу үшін балалардың 
қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда дидактикалық 
ойындардың жинағын ұсынамын..

Дидактикалық ойындар
Геометриялық пішіндерге арналған дидактикалық ойындар

Мақсаты: Балаларға біреуі артық немесе кем санды тауып, атауды үйрету.
Көрнекілік: Ою - өрнектер, геометриялық пішіндер салынған карточкалар 
жиынтығы, геометриялық пішіндер.
Барысы: Балалар геометриялық /ұшбұрыш, шаршы, дөңгелек және с. с./ 
пайдаланып, мұғалімнің тапсырмасына үндеместен жауап беруі тиіс.
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Тәрбиеші тапсырма береді, балалар оны орындайды.:
а/дөңгелектерден біреуін артық етіп, ұшбұрыштарды қойыңдар /үш дөңгелек 
салынған сандық карточканы көрсетеді/;
б/мұндағы дөңгелектерден біреуін кем етіп, шаршыларды қойыңдар /бес 
дөңгелек салынған сандық карточканы көрсетеді/;
в/дәл осындай пішінді көрсетіңдер /дөңгелекті көрсетеді/және осыларға сәйкес 
тапсырмаларды көрсетіндер.
Ойын соңында қорытынды шығарылады. Қатені аз жіберген қатар ұтып 
шығады. Ойынның барысында балалардың зейіні, қол қимылының 
жылдамдығы, дәлдігі қалыптаса бастайды және санауды, біреуі артық немесе 
кем санды тауып, оны атауды үйренеді.
«Дәл осындай пішінді тап»

Ойынның мақсаты: геометриялық пішіндер жайлы білімдерін бекіту, 
пішіндерді атауға, ажыратуға, салыстыруға жаттықтыру.
Ойынның құрал - жабдықтары: бала саны бойынша құлыптың суреттері, 
геометриялық пішіндер.
Ойынның мазмұны: алдарындағы сиқырлы құлыпты ашуды ұсыну. Құлыптың 
кілттері де сиқырлы, геометриялық пішіндерден құралған екенін айту. Әр бала 
құлыпқа сай келетін кілтті алып, құлыпты ашады.

«Вагондарға дөңгелек таңдау»
Ойынның мақсаты: геометриялық пішіндерді ажыратуға, қасиеттерін білуге 
жаттықтыру, ойлау қабілетін дамыту.
Ойынның құрал - жабдықтары: қағазға салынған вагондар, әртүрлі 
геометриялық пішіндер.
Ойынның мазмұны: Балалар вагондарға лайық дөңгелектерді әртүрлі 
пішіндердің ішінен табады.

«Үй құрылысының ретін көрсет»
Мақсаты: түстерді ажыратуға жаттықтыру; ойлау қабілеттерін, қабылдау, ес, 
зейін процесстерін дамыту.
Құрал - жабдықтары: баланың саны бойынша әртүрлі түсті жолақтар, пішіндер, 
үй суретінің үлгісі.
Мазмұны: Балаларға үйдің суретінің үлгісін көрсету. Балаларға әртүрлі 
жолақшаларды, пішіндерді таратып беру. Үлгіге қарап осы пішіндерден үйді 
құрастыруды ұсыну.

«Жұбын тап»
Мақсаты: геометриялық пішіндерді ажыратуға, салыстыруға жаттықтыру; 
білімдерін бекіту, ойлау қабілеттерін дамыту.
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Құрал - жабдықтары: әртүрлі ретте орналасқан геометриялық пішіндердің 
суреттері.
Мазмұны: Балаларға геометриялық пішіндер орналасқан суреттерді тарату. 
Үлгі ретінде бір суретті көрсетіп, дәл осындай суреттін жұбын табуды ұсыну. 
Суреттердің дұрыстығын тексеру үшін оларды салыстыру.

«Әдемі кілемшелер»
Ойынның мақсаты: бөліктерден кілемше жасауға үйрету; қабылдау, ес, зейін 
процесстерін дамыту; ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Ойынның құрал - жабдықтары: қағаздан жасалған кілемшелер, геометриялық 
пішіндер.
Ойынның мазмұны: Балалар геометриялық пішіндерді берілген кілемшелердің 
үстіне қойып, құрақ құрайды.

«Таныс пішіндер доминосы»
Ойынның мақсаты: геометриялық пішіндер жайлы білімдерін бекіту; көп 
заттың ішінен біреуін таңдауға жаттықтыру.
Ойынның құрал - жабдықтары: пішіндер бейнеленген суреттер.
Ойынның мазмұны: Балаларға суреттерді таратып беру. Жүргізуші бірінші 
суретті үстелдің ортасына қояды, қалған балалар сурет сәйкес өзінің суретін 
қояды, суретте бейнеленген пішінді атайды. Ойын осылай жалғаса береді.

«Гараждар»
Ойынның мақсаты: геометриялық пішіндер жайлы білімдерін бекіту; ойлау 
қабілеттерін дамыту; жағымды көңіл - күйлерін қамтамасыз ету.
Ойынның құрал - жабдықтары: бала саны бойынша суреті бар рульдер, дәл 
сондай суреті бар гараждар.
Ойынның мазмұны: Балалар жүргізуші болады. Қолдарына суреті бар 
рульдерді таратып беру. Белгі бойынша балалар көліктерін жүргізіп ойнайды. 
«Көліктеріңді гараждарыңа апарып қойыңдар» - деген кезде, рульдегі суретіне 
ұқсас суреті бар гараждың жанына барып тұра қалады.

«Мынау қай пішін?»
Мақсаты: Геометриялық пішінді сипалап анықтау арқылы айта білу.
Көрнекілік: Картоннан жасалған геометриялық пішіндер 5 – түрі.
Барысы: Бала топқа қарап тұрып, қолын артқа ұстайды. Тәрбиеші оның қолына 
геометриялық пішінді ұстатады. Бала оны сипап байқап, балаларға көрсетпей 
атын атайды.

«Кім зейінді?»
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Мақсаты: Белгілі геометриялық пішіндерден әртүрлі нәрселер құрастыру.
Көрнекілік: Сіріңке қорабында таратпа геометриялық пішіндер.
Барысы: Тәрбиеші төмендегі бейнелерді геометриялық пішіндерден алып 
бейнелер құрайды. Жылдам болған бала мадақталады.

«Қандай пішін жетіспейді?»
Мақсаты: Геометриялық пішіндерді атай білуге үйрету. Қай пішін 
жетіспейтінін тапқызу.
Көрнекілік: Геометриялық пішіндер. (Қораптан алу)
Барысы: Тақтаға геометриялық пішіндер қойылады. Балаларға көздеріңді 
жұмыңдар деп, бір пішінді алып қояды. Балалар қай пішін жетіспейтінін 
табады. Өзім жұмыс жасап жатқан ІІ кіші тобының балаларына күнделікті 
өмірде сөйлесу, әңгімелесу, арнайы берілген тапсырмаларды орындату, әртүрлі 
дидактикалық ойындар, серуен кезінде бақылау, табиғат құбылыстарын 
бақылау, қоршаған ортадағы болып жатқан оқиғалар, ертегілер, сурет бойынша 
әңгіме және күнделікті оқу іс - әрекеттер арқылы таным құзіреттіліктерін 
дамытып отырамын.
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Discussion about hobbies and leisure activities

АБЕШОВА АКГУЛЬ АБЛАЙКЫЗЫ 
Қарағанды облысы Әл- Фараби атындағы мектеп-гимназиясының 

ағылшын тілі пәні мұғалімі

Lesson plan

 Unit 1: Hobbies and Leisure School: 102 school gymnasium

Date: Teacher name: Abeshova A.A

CLASS: 7 Number present: absent:

Lesson title Discussion about hobbies and leisure activities

Learning 
objectives(s) that 
this lesson is 
contributing to 
(link to the 
Subject 
programme)

7.3.3 Give an opinion at discourse level on a growing range of general and 
curricular topics
7.3.6 Begin to link comments with some flexibility to what others say at 
sentence and discourse level in pair, group and whole class exchanges
7.1.8 Develop intercultural awareness through reading and discussion
7.5.1 plan, write, edit and proofread work at text level with some support on 
a range of general and curricular topics

Lesson objectives All learners will be able to:
 use appropriate subject-specific vocabulary on topic “Hobbies and 
Leisure”;  
 make up  sentences about their hobbies and leisure activities;
 express their opinions about hobbies and leisure time;
 collect and analyse information about some hobbies and leisure 
activities;

Assessment 
criteria

-  Apply topic related vocabulary in speech appropriately arranging words 
and phrases into well-formed sentences
- Provide a point of view in conversations
- Create a dialogue about their hobbies 
- Answer to the questions
-Identify definitions of words

Language 
objective

Leisure, chatting, outdoor hobbies, indoor hobbies

Values links National unity, peace and harmony in our society. Compare hobbies of 
Kazakhstani pupils and pupils of all over the World.

Cross-curricular 
links

Geography
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15 min

5 min

 Finds the right words in the table
 Names a type of activity
 expresses their thoughts
Differentiation by task 
Task 2
Groups are given a dialogue according to the theme. 
They should  read and do tasks  
For weaker  learners: Read and write the correct 
name next to each statement.

This person...
1. didn't do anything interesting last night.____
2. did a lot of things in his free time in the past.____
3. saw friends one evening last week.___
4.  started  a  hobby  because  of  someone  in  his 
family.____
5.  did  a  fun  activity  with  someone  in  his  family 
recently._

Conversational approach
For stronger learners: Make up own dialogue. 
Descriptors: 
 reads the dialogue;
 completes the sentences;
 creates a dialogue.
FA: Group assessment sheets
Assessment criteria Yes No
Recognize the dialogue
Feel the sentences
Apply the dialogue

  
(G) Task 3:  Learners look at the pictures below and 
express their opinions and ideas. 

“Hobbies of men in  different countries”

2. Can you guess men of what country like 
doing it? Why?(American, English, 
Brasilian,Italian, Norwisian)
3. What suggested hobbies are popular in 
Kazakhstan? Why? 

Gardening

http://www.buzzle.com/articles/popular
-hobbies.html   

.
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Feedback.
-I chose the suitcase, because ...
-I chose a meat grinder, because ...
-I chose the trash bin, because ...
Home task: write an essay “My summer holidays”

Additional information

Differentiation – 
how do you plan to 
give more support? 
How do you plan 

Assessment – how are you 
planning to check learners’ 
learning?

Health and safety check

More support: 
 Provide less able 
learners with the 
names of the hobbies, 
their definitions and 
translations. 
 Create mixed 
ability groups for 
discussion. 
4. More able learners: 
Share their favourite 
leisure activities. 
5. Some try to justify 
their opinions while 
labelling or making 
any choice

 Monitoring and 
comment only in orally
6. Observe learners when 
participating in discussion. 
Did each learner contribute to 
the discussion? If not, why 
not? (e.g. didn’t understand 
what to do; not so confident 
speaking English; not 
interested in topic; other) 
Group assessment sheets
Peer assessment sheets

Health saving technologies.
Rules from the Safety Rules book 
which can be applied in this lesson.
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Здоровый образ жизни

ЕСЕНОВА ГАЛИЯ ДЖАМАШЕВНА 
Учитель школы-гимназии им. Е. Бекмаханова 

 Шуского района  Жамбылской области 

Раздел VIII. МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ
ФИО педагога
Дата
Класс 5 Количество присутствующих: Количество 

отсутствующих:
Тема урока § 83 Здоровый образ жизни
Цели обучения в 
соответствии с
 учебной 
программой

5.2.2.1- пересказывать основное содержание близко к 
тексту
5.2.5.1- участвовать в диалоге, правильно понимая 
реплики и предоставляя обратную связь
5.2.3.1- соблюдать орфоэпические нормы

Цели урока Учащиеся имеют представление частях речи.   Умеют 
определять части речи.  Познакомятся с  косвенными 
падежами, определять род, число сущест-х,  определять 
грамматическую основу в предложениях, познакомятся с 
теоретическими сведениями о дополнениях. Через игры 
будут развиваться познавательный интерес, КМ , 
внимательность,  умение делать самоанализ.

Ход урока
Этап 
урока/в
ремя

Действия педагога Действия 
учеников

Ресурсы Оценив
ание

Начало 
урока 
Начало 
урока
Психоло
го – 
педагоги
ческое 
воздейст

I.  Организационный 
момент.
Эмоциональный настрой. 
Деление на группы
Приветствие  учащихся  на 
двух  языках.  Здравствуйте, 
ребята! Саламатсындар   ма, 
балалар!  Я  рада  вас  вновь 
видеть.

Прогнози
рование 
учащимис
я темы 
урока. 
Дети
Здоровый 
образ
 жизни

 
 Слайд 1

(слова 

ФО 
Прием 
«Больш
ой 
палец».

25



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тема  нашего  урока  –  это 
косвенные  падежи.  
Дополнение.
Проверка  домашнего 
задания.
II. Актуализация знаний 
Критическое мышление. 
Прием «Ассоциации». 
(какие слова приходят на ум, 
когда мы слышим слово 
ЗДОРОВЬЕ?)
Учитель  предлагает  назвать 
ассоциации к     
слову ЗДОРОВЬЕ. 

зарядка, 
сила, 
движение
, 
трениров
ка и пр)

  
Середин
а урока
Видео о 
ЗОЖ

Осмысле
ние и 
закрепле
ние темы

Работа с 
учебник
ом

III.  Изучение  нового 
материала
Ребята,  предлагаю 
внимательно  посмотреть 
небольшое видео о ЗОЖ , а 
затем  выполнить задание. 

 В 

таблице  указать  верный 
ответ знаком V

   Слайд 3 (задание1)

Прочитайте  пословицы. 
Чему они учат? Подумайте,
каким  членом  предложения 
являются  выделенные  слова 
–  главным  или 

 
Учащиеся 
после 
просмотра 
видео, 
выполняю
т задания

Учащиеся 
отвечают 
на 
вопросы.
(Любить 
спорт, 
второстеп. 
чл предл.)

 

          
https  ://  youtu  .
be
          \
\  vNtmihYN
Mio 

Видео можно 
сокр-ть на3-4 
м 
 

Физкультур
ная 
минутка.
Мы к лесной 
лужайке 
вышли.
Поднимая 

 верные 
ответы 
поощря
ть 
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B00015     27.04.2021 ж

Глобусты қалай қолданады?

ТИЛЕПОВА САУЛЕ АЛЛАБАЕВНА 
Жаңаөзен қаласы № 21 жалпы білім беретін

мектептің бастауыш сынып  мұғалімі

Пән: жаратылыстану Мектеп: №21

Күні: 17.02.2021 Мұғалімнің аты-жөні: Тилепова Сауле

Сынып: 1 «Е» Қатысқандар саны:12
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Глобусты қалай қолданады?

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

1.4.1.1 Жердің пішінін оның жасанды моделі 
негізінде анықтау
1.1.1.1 қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен 
нысандарын зерттеудің қажеттілігін түсіндіру

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: жасанды моделіне сүйене 
отырып, Жердің пішінін анықтай алады.
Көптеген оқушылар: глобустан Қазақстан 
Республикасын таба алады
Кейбір оқушылар: қоршаған әлемдегі 
құбылыстарды, үдерістерді және 
нысандарды зерттеу қажеттілігін түсіне алады.

Тілдік  мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология: 
модель,глобус
Сабақта диалог/жазу үшін пайдаланылатын тіл:
қазақ тілі 

Құндылықтарды 
дарыту 

шығармашылық және сын тұрығысынан 
ойлау,қарым-қатынас жасау қабілеті

Пәнаралық  
байланыстар

Математика 

АКТ қолдану 
дағдылары 

саралау, талдау, сын тұрғысынан ойлау,дәлелдеу

Бастапқы білім Жер ғаламшарының көрінісі
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Сабақ барысы 

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурс-
тар

Сабақтың 
басы 

Психологиялық дайындық.
Оқушылар: 
Күннің көзі ашылып,
Көкке шуақ шашылды
Құтты қонақ келіпті
Төрімізге еніпті
Мұғалім:
Амандасу үлкенге,
Тәрбиенің басы ғой
Ал,қанекей,балалар,
Сәлем дейік үлкенге
-Сәлеметсіздерме!
-Здравствуйте!
-Good morning!
Топқа бөлу
Суреттердің  жарты бөлігін  табу  арқылы топқа 
бөліну
1-топ: тау-«Альпинисттер»
2-топ: қайық-«Теңізшілер»
3-топ: орман-«Орманшылар»

слайд

Сабақтың 
ортасы  

 

«Екі өтірік,бір шындық» әдісі
-Ертеде адамдар Жерді төртбұрыш тәріздес деп 
ойлаған. (ө)
-Біздің ғаламшарымыз Жер деп аталады. (ш)
-Ғарыштан қарағанда Жер өте 
кішкентай,қызғылт және сопақша тәріздес 
көрінеді. (ө)
Ұжымдық жұмыс
Суретпен жұмыс
Жер
Жердің ғарыштан түсірілген фотосуретіне қара.
— Фотосуреттен не көріп тұрсыңдар?
— Жерді тұтастай көруге бола ма? (Жоқ.)
— Неліктен? (Ол үлкен, бір фото арқылы оны 
жан-жағынан көрсету мүмкін емес.)

Слайд

Оқулық,
слайд
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— Осыншама үлкен Жерді жан-жағынан қалай 
көруге болады, себебі біз Жерді кішірейте 
алмаймыз ғой?
Біздің ғаламшарымыз-Жер.Ол өте үлкен!
Біз оны қалай кішірейте аламыз?
Модель-бұл табиғи нысанның кішірейтілген 
үлгісі.
Ойыншықтар
-Бөлмеде қандай заттардың моделін көріп 
тұрсың?
-Оларды атай аласың ба?
Топпен жұмыс
Зерттейік.
Ермексаздан заттардың моделін қалай жасауға 
болады?
1-топ: Тау мен адамның бейнесін жасау
2-топ: Қайық пен адамның бейнесін жасау
3-топ: Ағаш пен адамның бейнесін жасау
Глобуспен танысу
-Бейнеролик «Глобус»
Глобус-Жердің моделі.
Жұппен жұмыс
Глобустан көк түспен боялған жерлерді тап.
Сол жерлерге көгілдір түсті жапсырма 
түймелерді бекіт.
Глобустан қоңыр,сары түспен боялған жерлерді 
тап,
Сол жерлерге қоңыр немесе сары түсті 
жапсырма түймелерді бекіт.
Адамдар өмір сүре алатын жерлерді көрсет.Неге 
олай ойлайсың?
Есте сақта!
Глобуста көк түспен су,сары және жасыл түспен 
құрлық көрсетілген.
«Сен білесің бе?» айдары
Ең алғаш Фернан Магеллан Жерді айналып 
шығып,Жердің шар тәріздес екенін дәлелдеген.

Оқулық, 
әр түрлі 
заттарды
ң моделі.

Ермексаз
ғтақтайш
а

Глобус
Бейренол
ик 

Оқулық, 
глобус, 
смайликт
ер

Слайд

Жұмыс 
дәптері

Слайд,
а4, 
қарын-
даш
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Дәптермен жұмыс
*Зат моделі.
Оқушылар кез келген екі заттың суретін салады
*Глобус
Глобус салынған суретті қажетті түстермен 
бояу.
Жұппен жұмыс
«Қара жәшік» ойыны
«Қара жәшік» сипап сезу арқылы қандай 
ойыншықтар екенін анықтау. ( машина, 
қуыршақ, ыдыс) -Менің қолымдағы не нәрсе? 
-Бұл шынымен автомобиль ме? Автомобиль не 
үшін қажет?(фары жанады ма, бензин құюға 
болдаы ма, бір жерге баруға бола ма) -Сонда бұл 
не нәрсе деп аталады?
(ойыншық,макет,автомобиль моделі)

Сабақтың 
соңы

Рефлексия   «Жұлдыздар» әдісі

Саралау – оқушыларға 
қалай  көбірек қолдау 

көрсетуді 
жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға 
қандай міндет қоюды 
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – 
оқушылардың 

материалды 
меңгеру деңгейін 
қалай тексеруді 
жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс
Денсаулық және 

қауіпсіздікті тексеру
АКТ 

Құндылықтар

Глобустан жер бетінде 
нелер бар екенін байқауға 
болады?

Оқушылар өздері 
өмір сүріп жатқан 
ғаламшардың атын 
біледі.

Саралау, талдау, сын 
тұрғысынан ойлау,дәлелдеу 
математика пәнімен 
байланыс
Оқушыларды бір-біріне 
деген құрмет көрсетуіне 
тәрбиелеу.

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? 
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 B00018       29.04.2021 ж

Балалар мен жасөспірімдер арасындағы  
девиантты мінез қулықты түзету  

АКАЕВА  ГУЛЖАН 
Түркістан облысынын девиантты мінез қулықты балаларға арналған 

орталығының   тәрбиешісі 

Девиантты  мінез  –  құлық  пен  біздің  мемлекетіміздің  ғана  емес,  әрбір 
әлеуметтік қоғамның маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. 

Біздің  әрқайсымыз  күн  сайын  әр  түрлі  әлеуметтік  жағымсыз  мінез  - 
құлықтың пайда  болуымен кездесеміз:  агрессия,  қатыгездік,  зиянды әдеттер, 
заңға қарсы іс әрекеттер және т.б. Сонда бірталай сұрақ туындайды. 

Осындай  мінез-  құлықтың  себебі  қандай?  Адамың  өзіне  және 
маңындағыларға да зиян тигізуіне не апарады? Девиантты мінез құлық-қоғамда 
ресми дәстүрлі қалыптасқан заңға және нормаларға сәйкеспейтін мінез-құлық. 
Девианттық  мінез-құлық  ішкілікке  салыну,  қараусыз  қалу,  нашақорлық, 
кәмелетке  толмағандар  арасында  қылмыстар  және  басқада  формаларда 
көрінеді.  Девиантық мінез- құлық психологтарды, дәрігерлерді, құқық қорғау 
органдарының қызметкерлерін, социология, философия мамандарын ойлантпай 
қоймайды.

Қазіргі  таңда қоғамда жыл өткен сайын қылмыс жасаушылардың жасы 
жасарып,  нашақорлық,  тәртіпсіздік,  девиантты  тәртіптегі  балалар  саны  өсіп 
отыр.Кейбір  балалардың  мінез  құлқындағы  жағымсыз  ерекшеліктері  және 
қалыпты нормадан ауытқуы, заң бұзушылық арқылы көңіл аударту,  алынған 
ақыл  мен  міндеттерді  орындамау,  қоғам мен  мектеп,  сол  сияқты мектептегі 
талаптарды тыңдамау салдарынан туындайтын іс  -  әрекеттерді  «девиант»деп 
айтамыз.  Бұл  тәртіп  бұзу,  адамгершілік  мінез  құлықты  сақтамау  және  заң 
нормаларына бағынбаудан келіп туындататын жасөспірімдер. 

Девиантты мінез  -  құлықты балаларға  тәртіпсіздік,  әлеуметтік  тәрбиеге 
қарсы, заңға қарама - қайшы, теріс іс - әрекеттерді бойына сіңірген балаларды 
жатқызу болады. Олар өмірдің ащысын көп көрген, отбасы жылуы болмауынан 
ұшырасады. Бұл балалардың дамуында кідіріс болады, тіпті физикалық және 
психикалық аурулар симптомының пайда болуына әкеліп соқтырады. 

Соның салдары денсаулықтың төмендеуіне себеп болады, сондықтан да 
оларды тек педагогтар емес, дәрігерлерде бақылау керек.

Басты жеке тұлғаның дамуы, тәрбие ошағы және жан - жақты әлеуметтік 
тәрбиенің  дұрыс  жолға  қойылмауынан  әкеліп  соғады.
Баланың 13 - 15 жастағы іс - әрекетіне оның жыныстық дамуына да әсер етеді.
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Ертең жыныстық дамыған эмоционалдық көңіл - күйдің бұзылуы, кейбір 
тәртіп  бұзушылық  болып  тұрады.  Кеш  жыныстық  дамуы  балаға  қалай  әсер 
етеді?  Ол  болбыр,  шашыраңқы,  өз  -  өзіне  сенімсіз,  әрі  ортаға  бейімдеуі 
қиындық  тудырады.«Қиын»  балалардың  мінез  құлықтары:  сенімсіздік,  көңіл 
күйі  бір  қалыпты  емес,  ашуланшақ,  болып  келеді.  Өзіне  назар  аудару  үшін 
өзінің «батырлығын» көрсетіп, басқалардың көңілін өздеріне аударады.

Қоғамдағы психологиялық проблемалардың бірі жасөспірімдердің қазіргі 
таңдағы  мінез-құлықтарындағы  ауытқушылықтар  немесе  девиантты  мінез-
құлық,  дағдарыстар  білім  беру  мен  тәрбиеге  және  үлкендермен,  жора 
жолдастарымен  қарым-қатынас  жасау  барысында  аса  көзге  түсіп,  маңызды 
проблемалардың  біріне  айналып  отыр.  осы  орайда  жасөспірімнің 
психологиялық проблемаларын зерттеу әлеуметтік-экономикалық және мәдени 
дағдарыспен бірегей көтеріліп өзекті мәселелердің бірі.
Жасөспірім тәртібінің өзін бірнеше топқа бөліп қарауға болады.
1. Делинквенттік тәртіп:
Олардың іс - әрекеті ұсақ-түйек бұзушылықпен шектеледі: сабаққа қатыспау, 
әлеуметтік тәртіпке қарсы ұйымдармен тығыз қарым - қатынаста болуы.
Бұзақылық, мазақтау, өзінен әлсіз адамдарды қорқыту арқылы ақша талап ету 
жолдарымен тікелей байланыста. Мұның бәрі әлеуметтік тәрбиенің дұрыс 
жолға қойылмауынан туындайды.
Олар 30 - 80 % толық емес отбасы, 70% жасөспірімдердің күрделі мінез - 
құлықтың ауытқуы.
2. Маскүнемдікпен нашақорлыққа ерте салынуы.Жас жеткіншектердің 
отбасынан үлкендердің ішімдікке салынуы, баланы нашақорлыққа апаратын 
басты себебі. 
Топтық ұйымдарда ересек боп көрінуі, соған қызығушылық арттыру, ойлау 
қабілетінің өзгертуі. Жасөспірім нашаны көңіл - күйінің көтеріңкі болуы үшін 
қолданады, кейін өзіне толық сенімді болуы үшін қабылдайды.
3. Гиперкинетикалық іс - әрекет бұзылуы.
Бір істі аяғына жеткізбей, табандылық көрсетпеуі, қандай іс болмасын аяғына 
дейін жеткізбей тастап кетуі, жауапкершіліксіз қарауы болып табылады. 
Бұл балалар ақыл - ойы төмен, теріс қылықтарға бейім, үнемі түрлі жағдайға 
түсіп қалып жауапкершіліктен бас тартады. Үлкендермен қарым - қатынаста 
ара қашықта, өзін - өзі бағалауы төмен.
4. Отбасындағы тәртіп шектелуі.
Ол әлеуметтік тәртіп бұзушылық немесе теріс қылықтар(қарсыласу, дөрекілік) 
үй ішінде және тума - туыс арасында көрсететін бұрыс іс әрекеттер.
5.Әлеуметсіздік тәртіптің бұзылуы                                                                              
Әлеуметтік норманы бұзушылық немесе мінез - құлықтағы ауытқулар, қарым - 
қатынастың бұзылуы, ортадағы балалармен қарым - қатынас жасай алмауы 
мінезделеді: көбіне ол жалғыз боп келеді. 
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Эмоционалдық көңіл - күйдің бұзылуы мүмкін. Типтік тәртіпке, төбелеске 
құмар, бұзақылық, ақша талап ету, ұрып - соғу, үлкеннің тілін алмау, өзін - өзі 
ұстай алмауы, өртеу қылмыстарын жатқызуға болады. Бір қатар ғалымдардың 
пайымдауынша, девиация дегеніміз – қалып пен ауытқушылықтың арасындағы 
шек, қалыптың ең шеткі нұсқасы. Девианттылықты қалып туралы білімге 
сүйене отырып қана анықтауға болады. Медицинадағы қалып – бұл нағыз дені 
сау адам; педагогиккада – барлық пәндер бойынша оқу үлгерімі жақсы оқушы; 
әлеуметтік өмірде – қылмыстың болмауы. Бұл идеалды қалыптар 
(нормалар). Алайда үйлесімді норма әр түрлі жастағы адамдар 
психологиясының тұрақты айырмашылықтарын, олардың өмірлерінің 
анағұрлым мәнді және бағалы жақтарын көрсетпейді. Сәйкесінше, норманы 
шектеу және девиация барысында бағдар ретінде қолданылатын, жеке тұлға 
уақытының және тұрғылықты орнының ерекшеліктерін ескеретіндей, оның жас 
мөлшерлік нұсқалары да болуы тиіс. Жас мөлшерлік мінез-құлықтық норманы 
бағалау үрдісінде белгілі бір жастағы адамға тән коммуникативті стиль; еріктік 
сипаттамалар; интеллектуалдық, эмоционалдық және психомоторлық 
ерекшеліктер; жазбаша және ауызша тіл стильдері сияқты іс-әрекеттердің түрлі 
стильдерін талдаған жөн. Сондықтан девиант деп, «жай бір мәрте және 
кездейсоқ мінез-құлықтық нормадан ауытқып кеткен жасөспірімді емес, 
тұрақты түрде девианттық мінез-құлық танытатын», әлеуметтік-теріс сипаттағы 
жасөспірімді атаған жөн. Белгілі бір қосымша түсініктермен қатар, 
девианттарға дарынды жастар санатын да жатқызуға болады, өйткені біріншісі 
де, екіншісі де өз құрбылары арасынан шынайы өмірде де, білім беру 
мекемелерінде де айқын ерекшеленеді.
6. Оқушыларға қолдау көрсету                                                                                     
Мектепке бармайтын балаларды және оқумен қамтылмай қалған балаларды 
анықтау және барлық әдебиет көздерінде бұл мектептен шығарылудың алдын 
алу қажет.
Сонымен болашақ жастардікі. Өйткені олар XXI ғасырда өркениетті 
Қазақстанда өмір сүреді. Бұл ғасырда нағыз азамат рухани нәр алатын қоғамда, 
бұрын - соңды болмаған жаңа жүйеде қалыптасады. Сөз жоқ, жеке тұлға 
адамның рухани санасы оянады. ХХІ ғасыр адамзат тарихындағы ерекше дәуір 
болуы тиіс.Ол дәуірде азамат өзін - өзі танып, біліп қана қоймай, осы қоғамның 
біртұтас бөлшегі екендігін сезінуі тиіс. Сонымен баланы дұрыс тәрбиелеу үшін 
мектеп - ата - ана - тығыз байланыста болу керек. Әл – Фараби бабамыз 
айтқандай «Әрекетіміз дұрыс болу үшін соған баратын жолымыз қандай болуы 
керек екенін анықтап алуға тиіспіз».
Девиантты мінез-құлықтың пайда болуы.
Мектептегі педагогтар, психологтар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде 
сабақтан көп қалатын, тәртібі нашар, білім деңгейі төмен, ашуланшақ, ата-
аналар мен ұстаздарды тыңдамайтын, бұзақылықтар жасайтын балалармен жиі 
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кездеседі. Зерттеушілер мұндай оқушыларды «Қиын оқушылар», «Мінез-
құлқында ауытқуы бар балалар», «Девиантты балалар» деп қарастырып жүр.
Девиантты немесе қиын балалар деген кім?
 «Қиын оқушылар».
 «Мінез-құлқында ауытқуы бар балалар»
Балалардың девиантты болуына не немесе кім әсер етеді?
 агрессивтілік ;
 отбасының құлдырауы;
 жасөспірімнің отбасымен және құрдастарымен келіспеушілігі;
1. өзін-өзі басқарудың төменділігі.
2. ата-аналардың бақылауының жетіспеушілігі.
3. физикалық жазалау
Жасөспірімге тән қасиет .
1. өзіндік тәуелсіздік
2. дербестік
3. басқаға бағынышты болмау
Сол себептен, өзінің күш-қуатын, жеке басының мән-мағынасын түсінуге 
ұмтылыс жасайды. Оны ұғынуға мүмкіндіктерді мектептегі оқу-тәрбие мен 
еңбек процесіне қатыстарынан байқалады. Себебі, девиантты мінез-құлықты 
балалар типтік ерекшеліктеріне байланысты тіршілік қиыншылықтарына 
кезігіп, оны жеңіп шығуға ішкі жай-күйі жол таба алмай әлеуметтік-
педагогикалық тұрғыдан қорғалынбайды. Содан девиантты мінез-құлықты бала 
ешкімге керегім жоқ деген сезімге беріліп кінәны үлкендерге теліп 
айналасымен жан-жалдасуға, ұрыс-төбелеске бейімделеді. Қажеттіліктің орнын 
толықтырудың жолы – бос уақытын мақсатсыз пайдалану, мектеп тәртібін 
ұстамау, заң нормаларын бұзу, қылмыстық істер жасау.
Девиантты мінез-құлықты жасөспірімдерді педагогикалық мінездемелері 
жағынан төрт топқа бөлеміз.
-Бірінші топқа жататын девиантты мінез-құлықты
жасөспірімдердің мінез-құлқында дөрекілік, қатігездік,
мейірімсіздік, үлкен-кішіні сыйламау сияқты әдет-дағдылар
толық қалыптаспағанымен, олар іштей өз жүріс-тұрыстары
мен іс-әрекеттеріне баға бере алмайды. Бірақ өз мінез-құлқын
түзетуге талаптанады. 
-Екінші топқа жататындар
Адамгершілік қадір-қасиеттері төмендей бастаған,
әлеуметтік бағдарлары қоғамға жат сыңаймен сипатталады.
Бұлар қатігездік қылықтарымен қатар,ұрлық, тонау,
зорлық-зомбылық жасау, темекі мен наша тарту,
уытты сұйық заттарды иіскеу сияқты
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әдеттерге икемдене бастаған. 
Бұл топқа тәртібі нашарлаған, құқық тәртібін бұзушы жасөспірімдер жатады,
бірақ бұл балалар әлі бұзыла қоймаған,өз жүріс-тұрыстарын түзетуге мүмкіндік
– қабілеті бар, тек педагог тарапынан басқаруды талап етеді.
-Үшінші топқа жататындар
Өз мінез-құлықтарын басқара алмай, өзін-өзі тәрбиелеуге
бейімділіктері жоқ жасөспірімдердің шағын тобы жатады.
Қоғамға жат мінез-құлықтары қалыптаспағаны сонша,
олар өздерінің теріс қылықтарына талдау бере алмайтын
жасөспірімдер. Бұл топқа қатігездік,зорлық-зомбылық көрсетумен
қатар ұрлық, тонау, ішімдік және наша тарту істеріне әбден
машықтанған жасөспірімдер енеді.
-Төртінші топқа жататындар
Жүйке ауруларына (невроз, неврастения, кісіні мезі қылатын әдет)
шалдыға бастаған балаларды жатқызамыз. Мұндай жасөспірімдерге   педагог-
психологтар мен дәрігерлер тарапынан дербес қарым-қатынас, ілтипат, сый-
құрмет,жылы лебіз қажет.
Қазіргі кезде жасөспірімдердің мінез - құлқындағы ауытқушылықтарынан 
әртүрлі қылмыстық әрекеттер мен жағымсыз істер көбейіп отыр. Осы 
жағдайлардың алдын алып, түзету үшін әрбір педагог, ата-ана, психолог бірлесе 
жұмыс жасай отырып, әрбір жасөспірімнің дербес ерекшеліктері мен мінез-
құлқын ескеріп, анықтап, соған сәйкес жұмыстар жүргізу керек.
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B00019     29.04.2021 ж

Қазақстанның ішкі суларының түрлері

АНАНЬЕВА АЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Көптоғай селосы
Құрман орта мектебінің география пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі:
3 Физикалық география     
3.3 Гидросфера                     
Күні:                                       
Сынып:

Мектеп: 
Мұғалімнің аты-жөні: 

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны

Сабақтың 
тақырыбы:

Қазақстанның ішкі суларының түрлері

Осы сабақта қол 
жеткізетін оқу 
мақсаттары «оқу 
бағдарламасына 
сәйкес)

Қазақстанның ішкі суларының түрлерімен таныстыру 
және ерекшеліктерін сипаттау.

Сабақтың мақсаты Барлығы:
Қазақстанның ішкі суларының түрлерін айта алады
Басым бөлігі:
Қазақстанның ішкі суларының ерекшеліктерін 
сипаттай алады.
Кейбірі:
Қазақстанның өзен- көлдерін, жерасты суларын және 
мұздықтарының географиялық орнын картадан көрсете 
алады.

Бағалау критерйиі - Қазақстанның ішкі суларының түрлерін сипаттау
- Ішкі суларының ерекшеліктерін анықтау
- Қазақстанның ішкі суларының географиялық 
орнын картадан анықтау.

Тілдік мақсаттар Оқылым-айтылым:Мәтінді оқи отырып жер бетін 
бейнелеудің түрлерін оқып,ауа массаларының 
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ерекшеліктерін айтып шығады .
Тыңдалым-жазылым:Ойларын ортаға салады, бір- 
бірінің пікірін тыңдайды. ауа массаларының 
ерекшеліктерін жазып шығу. .
Пән бойынша сөздер мен терминдер: Циркуляция, 
трансформация, тропосфера

Құндылықтарға 
баулу

"Рухани жаңғыру" бағдарламасы негізінде "Туған 
жер" бағдарламасы туралы түсінік беру.
Өзін-өзіне және айналадағы адамдарға құрмет: 
Оқушы топтық жұмыста - ұжымшылдық,ортақ істің 
нәтижесін жауапкершілікпен қарау,жеке жұмыс- 
тәжірибеде қолдана алу, өзін- өзі реттеу.
Ұлттық құндылықтар: Қоршаған табиғи ортаны 
қорғау, аялау, ластаудан қорғай білуге үйрету.

Пәнаралық 
байланыс

Математика- өзендердің ұзындығын табу.Көлдердің 
тереңдігін анықтау. Мұздықтардың қалыңдығын 
анықтау.
Әдебиет- Төлеген Айбергеновтың өлеңімен топқа бөлу.

Алдыңғы білім Сарамандық жұмыс №3

Сабақтың 
жоспарлан
ған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған сабақ 
түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басы

10минут

Ұйымдастыру кезеңі Оқушыларды 
кезекші көмегімен түгендеу,сынып 
бөлмесінің тазалығына көз жүгірту.
Шаттық шеңбер: "Досыма тілек"әдісі 
арқылы шеңбер құрып, жүрек 
тұсыңызда тұрған сыныптасыңыздың 
сізге ұнайтын қасиетін бағалаңыз!
Топтастыру "Өлең жолдары" әдісі 
арқылы топтастырамын. Түрлі - түсті 
қималарға өлең шумақтарын 
жазып,өлең шумақтарындағы санға 
қарай топқа топтастырамын.
1 топ "ӨЗендер"тобы

Оқулық, АКТ жұмыс 
дәптері, карта,қима 
қағаздар
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мәтінді оқып топ ішінде 
талқылайды,постер жасап,тақтада 
қорғайды).
1 топқа Өзендер " Карта сөйлейді"
2топқа- Көлдер "Топтастыру"
3 топқа- Жер асты сулар мен бөгендер " 
Суреттеп көрсету"
4 топқа- Мұздықтар "Кластер"

Дескриптор

Қазақстандағы өзендерді атай алады

Көлдердің пайда болуын және түрлерін 
айта алады

Жер асты суларының түрлерін атай 
алады

Мұздықтардың ерекшеліктерін 
сипаттай алады.

Өзара топтық бағалау: "Бас 
бармақтар " арқылы топтар 
жұмыстарды өзара бағалайды.
2-тапсырма
"Кім жылдам? " арқылы әдісі арқылы 
топтарға географиялық обектілер 
беріледі. Географиялық обектілердің 
географиялық орнын картадан көрсету..
1топқа Каспий" Байкал, 
Танганьика,Ыстық көл, 
Жайсан,Балқаш, Арал
2 топқа Шардара, Қапшағай, Бұқтырма, 
Алматы, Жамбыл,Оңтүстік Қазақстан.
3 топқа- Алтай, Жетісу алатау, Тянь- 
Шань ,Іле Алатауы, Корженеевкий 
мұздығы, Антркатида, Гренландия
4 топқа- Ертіс, Есіл, Жайық, Сырдария, 
Іле,Шу, Солтүстік мұзды мұхит, 
Каспий,Балқаш, Алакөл.

Дескриптор

Қазақстанның 
физикалық картасы

Тапсырма жазылған 
А4 қағазы
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Картадан географиялық обектілерді 
көрсете алады.

Географиялық обьектілердің 
ерекшеліктерін сипаттай алады.

Өзара топтық бағалау "Бас 
бармақтар " әдісі арқылы бағалап 
барады.
Жаңа сабақыт бекіту
3тапсырма
«РАФТ стратегиясы» әдісі арқылы 
оқушы бір обьектіні алып, сол рольге 
еніп өз ойын жазады. Бұл кезде ішкі 
сулар туралы ойын жазбаша жазады.

Дескриптор

Ішкі судың ерекшілектерін сипаттай 
алады

Өз ойын жеткізе алады

Өзара топтық бағалау "Бас бармақтар 
" әдісі арқылы бағалап барады.

Сабақтың 
соңы
5 минут

Бағалау

"Мини лекция"
Міне, балалар бүгінгі сабақта біз өз 
отанымыз Қазақстанның ішкі сулары 
туралы мәлімет алдық. Қазақстанда 
ішкі сулар әркелкі орналасқанын білдік. 
Ірі өзендер мен көлдер және жерасты 
сулар, мұздықтар бар екендігін 

Қазақстанның 
физикалық картасы

Тапсырма жазылған 
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анықтадық.
"Рефлексия"
Бүгінгі сабақты қалай түсінгенін 
"Мұғалімге хат" әдісі арқылы сабақ 
бойынша пікірлерін жазып шығады.
Бағалау.Топтық өзара бағалау
1Басбармақ
Үйге тапсырма:§ 27оқып келу. Кескін 
картаға өзендер мен көлдердің, 
мұздықтардың жерасты сулардың 
географиялық орнын түсіріп келу.

А4 қағазы.

Саралау – Сіз қандай 
тәсілмен көбірек қолдау 
көрсетпексіз?Сіз 
басқаларға қарағанда 
қабілетті оқушыларға 
қандай тапсырмалар 
бересіз?

Бағалау – Сіз 
оқушылардың 
материалды игеру 
деңгейін қалай 
тексеруді жоспарлап 
отырсыз?

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасын сақтау
Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологияларды 
қолдану

Жоғары деңгейлі оқушылар 
үшін балама тапсырмалар .
1)Интелектуалдық 
қабілеттілігі, кретивтілігі, 
әлеуметтік 
компоненттілігі,психомотор
лық қабілеттілігі жоғары 
оқушыларға "Ойлан, бірік, 
бөліс" әдісі кезінеде 
тапсырмалар беріледі.
2) Топта белсене араласып, 
өз қабілетіне қарай берілген 
жұмыстарды орындай 
алатын қабілетті орта 
оқушыларға
"Кім жылдам? " әдісі 
кезінде тапсырмалар 
беріледі..
3) Есте сақтауы өте қиын, тез 
ұмытатын,зейіні 

Критерий бойынша 
бағалау оқушылардың 
алдын- ала белгіленген 
критерийлер мен 
дискрипторлармен 
бағаланады. Критерий 
бағалаудың тиімділігі 
оқушының 
құзырттілігін (бір 
нәрсені жасай алу 
қабілеті) 
қалыптастыру үшін 
қолданылады.
1 Бас 
бармақтар арқылы 
бағалау барысында
Барлығын түсіндім- 
Тақырыпты толық 
түсінген жағдайда 
қойылды.

Оқушыларға 
жағымды орта 
әзірлеу, сыныпта 
ынтымақтастық 
атмосфера 
қалыптастыру,техник
алық қауіпсіздік 
ережелерінің 
орындалуын 
бақылауда ұстау.
АКТ тиімділігін 
қолдануға жағдай 
жасау.
техника қауіпсіздігін 
ескеру.
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шоғырланбаған оқушыларға
"Рафт" әдісінде 
тапсырмалар беріледі.

Енді түсініп келемін- 
Тақырып орта 
деңгейде орындалса.
Түсінбедім- Мәтін 
бойынша толық 
мәлімет ала алмаған 
жағдайда.

Сабақ бойынша рефлексия Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия үшін 
пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз 
маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап 
беріңіз

Сабақтың мақсаттары, 
немесе оқу мақсаттары 
шынайы және қол жетімді 
болды ма?
Барлық оқушылар оқу 
мақсатына қол жеткізді ме?
Егер оқушылар оқу 
мақсатына жетпеген болса, 
неліктен деп ойлайсыз? 
Сабақта саралау дұрыс 
жүргізілді ме?
сабақ кезеңдерінде уақытты 
тиімді пайдаландыңыз ба? 
Сабақ жоспарынан

Қорытынды бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты.)?
1.
2.
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты)?
1.
2.
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген 
оқушылардың жетістіктері / қиындықтары туралы нені анықтадым, 
келесі сабақтарды не нәрсеге назар аудару қажет?
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B00020      29.04.2021 ж

Қазақстанның климаттық жағдайы

КАЛБУЛАТОВА МАДИНА ЖУМАБАЙКЫЗЫ 
Түркістан облысы Төлеби ауданы  Ленгір қаласы  

3 П. Тәжібаева атындағы жалпы орта мектебінің география пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспардың 
тарауы: 3.Физикалық 
география
3.2 Атмосфера
Күні: 
СЫНЫП: 9

Мектеп: 

Мұғалімнің аты-жөні: 

Қатысқандар саны:               
Қатыспағандар:    

Сабақтың 
тақырыбы

Қазақстанның климаттық жағдайы

Осы сабақта қол 
жеткізілетін   оқу  
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сәйкес)

9.3.2.2 Қазақстанның климаттық жағдайын талдайды

Сабақтың 
мақсаты

1.Барлық оқушылар орындай алады: 
Қазақстанның климаттық жағдайын сипаттай алады.

2.Оқушылардың басым бөлігі орындай алады:
Қазақстанның климатына әсер ететін факторларды 
ажырата алады.
3.Кейбір оқушылар орындай алады: 
Қазақстанның климаттық жағдайын сипаттап, картаға 
түсіріп баға береді.

Бағалау критерийі Қолдану:  Қазақстанның климаттық факторларына күн 
радияциясына атмосфералық циркуляцияға және 
жердің төсеніш бетіне сипаттама беру арқылы 
ерекшеліктерін ажырата алады;
Талдау:  Қазақстанның климаттық факторларының 
түрлерін бірлесе отырып,орындап кестеге түсіріп 
талдайды.
Жинақтау:Қазақстанның климаттық жағдайын 
сипаттап, картаға түсіріп баға бере алады.
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Тілдік мақсаттар Оқылым-айтылым: Оқушылар Қазақстанның 
климаттық белдеуі жайлы мәтіннен оқып біліп, топта 
талқылайды,бір-бірлерімен пікір алмасады.
Тыңдалым- жазылым: Оқушылар топта бір-бірінің 
пікірлерін тыңдайды, дәптерге бүгінгі сабаққа 
байланысты жаңа терминдерді түртіп жазып алады, 
климаттық факторлардың түрлерін кестеге толтырады.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: 
Радиация, циркуляция,изобара,изотерма,изогиетта

Құндылықтарға 
баулу

Еңбек және шығармашылық, ынтымақтастық, өмір 
бойы білім алу.
Кез келген мәселені шығармашылық тұрғыдан шешуге, 
топта жұмыс жасауға, топ мүшелері бір мақсатқа қол 
жеткізуге

Пәнаралық 
байланыс

Физика – күн радияциясы, физикалық құбылыстар
Математика – жердің бетіне түсетін ылғалдық 
мөлшері, есептер

Алдыңғы білім:
Оқушының тірек 
білімі

Климаттық белдеулерді, әсер ететін факторларды 
біледі. Климат оның компоненттері, атмосфераның 
ғаламдық циркуляциясын біледі, талдай алады. 
Атмосфералық циркуляцияның климатқа әсері жайлы 
білімдері бар. Циклон, антициклон.+,

Жоспар
Сабақтың 

жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 
түрлері

Дереккөздер,
ресурстар

Сабақтың басы Ұйымдастыру кезеңі
Амандасамын, түгелдеймін.
Үй тапсырмасын сұраймын
«Серпілген доп» әдісін қолдана 
отырып үй тапсырмасын сұраймын.
 Қазақстанның климаты 
шұғыл континентті болуы неге 
байланысты?
 Солтүстік  өңірдің  жаз, қыс 
мезгілдеріне қысқаша сипаттама бер.
 Оңтүстік  өңірдің  жаз, қыс 
мезгілдеріне қысқаша сипаттама бер.

Мозайка

Доп 
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 Күн радияциясы дегеніміз...
 Күн радияциясының түрлері

«Ауызша мадақтау» арқылы 
бағалаймын

«Мозайка» әдісн қолдана отырып 
топқа бөлемін
1) Топ «Жел»
2) Топ «Күн сәулесі»
3) Топ «Жауын»

Сабақтың ортасы 
 

Видеоролик көрсету
«Миға шабуыл»  әдісі бойынша 
түрткі болу сұрақтарын қою: 
1) Видеоролик не туралы?
1) Климат дегеніміз не?
2) Қазақстан аумағы қандай 
климаттық белдеуде орналасқан?
3) Қазақстанның климатының  
қалыптасуына әсер ететін негізгі 
факторлар 
Өткен  тақырыппен  байланыстыра 
отырып,  жаңа  сабақтың мақсатымен 
таныстыру,  бағалау  критерийін 
талқылау.
 
1 тапсырма 
«Ойлан, жұптас, бөліс»  әдіс
 Өз  аймағы бойынша 1  айдағы  жел 
бағыты мен жел жылдамдығы туралы 
мәлімет таратылады. 
 1  -  топ.  Жел  бағыты  туралы 
мәліметті  пайдаланып,  жел  өрнегін 
сызыңыздар
2  -  топ.  Жел  жылдамдығы  туралы 
мәлімет бойынша талдау жасаңыздар
 топ.   Өз аймағына әсер ететін 
негізгі ауа массаларын атаңыздар
Дескриптор:  

Видео ролик

Кесте, мәтін
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  Кері байланыс 
«Бес саусақ» әдісі. 
/Әр оқушы жеке жазып қалдырады/
1.Бүгінгі  сабақта  ең  құнды  қандай  
мәселе болды?
2.Мен  топта  қалай  жұмыс 
жасадым?  Кімге  көмектестім?  
Кімге риза болдым?
3.Мен  бүгін  қандай  білім  мен 
тәжірибе алдым?
4.Сабақ маған ұнады ма? Неліктен?
5.Мен бүгін өзімді қалайша сезіндім?

Саралау -  Сіз 
оқушыларға 
қандай тәсілмен 
көмектесесіз? Сіз 
басқаларға 
қарағанда қабілетті 
оқушыларға 
қандай 
тапсырмалар 
бересіз?

Бағалау – Сіз оқушылардың 
материалды игеру деңгейін қалай 
тексеруді  жоспарлап отырсыз?

Пәнаралық 
байланыстар. 

Денсаулық 
және 

қауіпсіздік 
техникасын 

сақтауАқпара
ттық 

коммуникаци
ялық 

технологияла
рды қолдану.

Оқушылардың оқу 
дағдылары сабақ   
мақсатына сәйкес 
сараланған 
тапсырмалар арқылы 
жүзеге 
асады.Тапсырмалар 
жеңілден күрделіге 
қарай 
ұйымдастырылған.О
қушыларға берілген 
тапсырмалар 
жұптық,топтық, 
сыныптық, жеке 

Сабақтың оқу және сабақ мақсатына 
жету жолында қалыптастырушы 
бағалаудың бірнеше түрлерін 
қолданылады. Қалыптастырушы 
бағалау критерийлерге сай 
дискрипторлар бойынша оқушының  
сенімін арттыру мақсатында бағалау 
жүргізіледі. Сонымен қатар өзін-өзі 
бағалау, өзара, топтық жұмысты 
бағалау түрлері арқылы жүзеге 
асырылады:
- «Ауызша мадақтау» әдісі арқылы 
берілген сұрақтарға дұрыс жауап 
берген оқушыларды мадақтау 
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Сабақ бойынша 
рефлексия
Сабақ мақсаттары 
немесе оқу 
мақсаттары шынайы 
және қолжетімді 
болды ма?
Барлық оқушылар 
оқу мақсатына қол 
жеткізді ме? Егер 
оқушылар оқу 
мақсатына жетпеген 
болса, неліктен деп 
ойлайсыз? Сабақта 
саралау дұрыс 
жүргізілді ме? Сабақ 
кезеңдерінде 
уақытты тиімді 
пайдаландыңыз ба? 
Сабақ жоспарынан 
ауытқулар болды ма 
және неліктен? 

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау үшін 
пайдаланыңыз.Сол бағандағы өзңіз маңызды деп 
санайтын сұрақтарға жауап беріңіз.

Сабақ барысында сабақтың мақсатына жеттім. 
Сабақтың мақсатына жету үшін әр түрлі әдіс-
тәсілдерді қолдандым және қалыптастырушы бағалау 
жүргіздім. Оқушыларды қабілетіне қарай саралауға 
арналған тапсырмалар болды. Үлгерімі төмен 
оқушыларға сабақ барысында үнемі қолдау көрсетілді. 
Сабақта саралаудың тапсырма, дереккөздер, 
қарқын,диалог және қолдау,жіктеу, бағалау, 
қорытынды  түрлерін тиімді қолдандым.Сабақ 
жоспарында ауытқулар болмады. Уақытты тиімді 
пайдаландым.

Қорытынды  бағалау

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты )?

Осы сабақтың  барысында мен сынып туралы немесе жекелеген 
оқушылардың жетістіктері/ қиындықтары туралы нені анықтадым, 
келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?
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Топтық жұмыс
Оқушылар 3 топқа бөлінеді. Әр топқа жеке тапсырмалар беріледі. Топта 
талқылау үшін 5-6мин. беріледі.
1 топ. Қазақстанның солтүстік және оңтүстік аймақтарында вегетациялық кезең 
уақыты қандай? Себебін түсіндіріңіздер.
Дескрипторлар:
 Вегетациялық кезең уақытын атайды.
 Себебін түсіндіреді.
2 топ.Қазақстанның қай аймағы егін шаруашылығына ыңғайлы? 
Ылғалдылық жетіспейтін аймақтарда егіншілікті қалай дамытады?
Дескрипторлар:
 Қазақстанның аймағын атайды.
 Ылғалдылық жетіспейтін аймақтарда егіншілікті қалай дамытуға 
болатынын түсіндіреді.
3 топ.Еліміздің климаттық жағдайы Қазақстанның ауыл шаруашылығы 
саласына мемлекеттік субсидия тартуға қаншалықты мүмкіндік береді? Өз 
ойыңызды дәлелдеңіз.
Дескрипторлар:
 Субсидия тарту мүмкіндігін сипаттайды.
 Дәлелдеме келтіреді.

Оқушылар өздеріне берілген тапсырмалар бойынша топтарында талқылайды, 
өз жауаптарын сынып алдына ұсынады.
Өзара бағалау. Оқушылар дескрипторлар бойынша топтар бір – біріне бағалау 
жүргізеді.
Мұғалім кері байланыс береді.
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МАЗМҰНЫ

• ОРАЛОВА ЗАУРЕ САУТБЕКОВНА

• ТАЖИМЕТОВА ШОХИДА АБДУКАХХАРОВНА

• АҚШАҒАНОВА ВЕНЕРА РУСЛАНОВНА

• КАНАФИНА АЙНУР МАНГИЛИКОВНА

• АБЕШОВА АКГУЛЬ АБЛАЙКЫЗЫ

• ЕСЕНОВА ГАЛИЯ ДЖАМАШЕВНА 

• ТИЛЕПОВА САУЛЕ АЛЛАБАЕВНА

• АНАНЬЕВА АЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 

• КАЛБУЛАТОВА МАДИНА ЖУМАБАЙКЫЗЫ
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