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№ B00022    04.05.2021 ж

География ғылымының дамуы

АСЫЛБАЕВА ГУЛЬШАТ ДАЛИГУЛОВНА 
Алматы облысы, Балқаш ауданы, Миялы ауылы

Қарағаш орта мектебінің  география пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Зерттеу және зерттеушілер

Сабақтың 
тақырыбы:

География ғылымының дамуы

Оқу мақсаты: 7.1.1.2 -Саяхатшылар мен зерттеушілердің география 
ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттап, баға береді

Сабақ 
мақсаты:

Жалпы мақсат: Cаяхатшылар мен зерттеушілердің 
география ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттап, 
баға береді
Барлығы: Ғалымдар мен саяхатшыларды олардың 
зерттеген жерлерін біледі, сипаттайды.
Басым көпшілігі: География ғылымының дамуына үлесін 
қосқан ғалымдар мен саяхатшыларды біледі, сипаттайды.
Кейбіреуі: Ғалымдар мен саяхатшылардың география 
ғылымының дамуына қосқан үлесінің маңыздылығына баға 
береді.

Бағалау 
критериилері:

 Географиялық ғылым салалары адамдар мен 
мемлекеттің қандай қажеттілігін қамтамасыз ететінін 
анықтайды.
 Жеке саяхатшылардың бағыттарын анықтай отырып, 
ғылымға қосқан үлесін талдайды.
 Берілген ақпарат бойынша саяхатшылар мен 
зерттеушілердің есімдерін атайды, география ғылымының 
дамуына қосқан үлесін анықтайды және баға береді.
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Тілдік 
мақсаттар:

Тақырып барысында кездесетін термин сөздермен жұмыс 
жасау: зертеушілер, саяхатшылар, географиялық қоғам, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясы, 
География институты, сел.Оқушылардың назарын ғылыми 
тілге аудару, қажет тұрақты тіркестері бар лексиканы 
қолдану. Айтылым барысында оқушылардың ғылыми тілде 
сөйлеу дағдыларын қалыптастыру

Құндылық
тарға баулу:

Топтық, жұптық жұмыстарды барысында оқушылар бір - 
біріне құрмет көрсету, өзара сыйластық, ынтымақтастық 
қалыптасады

Пәнаралық 
байланыс:

Жаратылыстану, дүнинжүзі тарихы сабақтарымен 
байланыстыруға болады

Алдыңғы 
білім:

5-сынып. Ғылымның қызметтерін адам іс-әрекетінің түрі 
ретінде анықтау
6-сынып. Саяхатшылар және зерттеушілер

Кезең Сабақтағы жоспар жаттығу түрлері Дерексөздер, 
ресурстар

Сабақтың 
басы

Уақыты
7 мин

Ұйымдастыру кезеңі
Психологиялық ахуал қалыптастыру үшін 
«Жүректен-жүрекке» шаттық шеңберін 
ұйымдастырамын.
Күндей жадырап,
Айдай арайлап,
Күндей таза көңілмен,
Бүгінгі cабағымызды бастаймыз.
«Өрмекшінің өрмегі» әдісі арқылы үйге 
берілген тапсырманы еске түсіру.
Бағалау критерийлер:
1. Тақырып мазмұнына қатысты 
сұрақтарға дұрыс жауап беред
Дескрипторлар:
 Сұрақты түсінеді.
 Алған білімдерін дұрыс қолданады.
 Нақты, толық, дүрыс жауап береді.
Бағалау: «Жарайсың! Бәрекелді! » 
-мадақтау

География. 
А.Егорина, 
С.Нүркенова, 
Е.Шимина-
Алматы
:Атамұра 
2017
Интернет-
ресурс , жіп

Интернет-
ресурс, 
Интербелсенд
і тақта
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Тақырыпқа шығу: Аудивиузалды айғақ 
көрсету арқылы жаңа сабаққа шығу.

Сабақтың 
ортасы
Қолдану
(8 мин)
 Мақсаты: 
Тақырыпты 
оқырып, 
мағынасын 
түсіну

«Ойлан, бірік, бөліс» әдісімен оқушылар 
тапсырманы ортаға салып орындайды.

№ Саяхатшылар мен 
зерттешілердің 

география 
ғылымына қосқан 

үлесі

Саяхатшыла
р мен 

зерттеушілер
дің есімдері

1 Жер – шар тәрізді 
деген түсінікті 
дәлелдеген

2 «Дүниежүзінің 
дөңгелек картасы» 
еңбегінің авторы

3 Ендікті және 
бойлықты нақты 
анықтаған ежелгі 
грек ғалымы

4 Эратосфен

5 Фалес және 
Анаксимандр

6 П.П.Семенов

7 Топырақтану 
ғылымыныз негізін 
салушы

8 В.А. Обручев

9 Қ.И. Сатбаев

 Берілген кестені толтырыңыз:

Бағалау критерийі:
 Берілген ақпарат бойынша 

География. 
А.Егорина, 
С.Нүркенова, 
Е.Шимина-
Алматы:Атам
ұра 2017,
атлас карта
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саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдерін 
атайды, география ғылымының дамуына 
қосқан үлесін анықтайды және баға береді.
Дескрипторлар:
 Мәтінді қолданып Қазақстанның 
табиғатын зертеген белгілі ғалымдардың, 
саяхатшылардың географтардың аттарын 
анықтайды.
 Олардың география ғылымына қосқан 
үлестерін сипаттайды, баға береді.
Бағалау: «Дәптер алмасу» арқылы өзара 
бағалайды

Талдау
( 10 мин)
Мақсаты: 
География 
ғылымының 
кезеңдерін
жіктей отырып, 
талдау жасау

«Кубизм стратегиясы» әдісі. Кубик 
жасалынып, қырына түрлі тапсырма 
жазылады. кубті ортаға тастап, қай қыры 
түссе, оқушы сол қырындағы сұраққа топта 
болып жұмыс атқарады, , өзара талқылайды, 
постер қорғайды.
1-топ: Географияның ерте кезде дамуы
2-топ: Ежелгі грекия ғалымдарының үлесі
3-топ: Эратосфен және Птоломейдің карта 
мазмұның салыстыру
Бағалау критерийлер:
 Географиялық нысанның 
ерекшеліктерін бір-бірінен ажыратады;
 Географиялық нысандарды біледі, 
түсінеді.
Дескрипторлар:
2. Географиялық нысанның 
ерекшеліктерін анықтайды;
3. Тірек-сызбаны пайдаланып, негізгі 
қабаттарды бағыттарын ажыратады, бір-
біріне түсіндіреді;
Бағалау:
«Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы бағалау.

География. 
А.Егорина, 
С.Нүркенова, 
Е.Шимина-
Алматы:Атам
ұра 2017,
Кубик, 
флипчарт, 
маркер ,
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Жинақтау
(10 мин)
Мақсаты: 
Тақырыптан 
алған білімін 
біріктіреді

Бір саяхатшы ғалымның немесе 
зерттеушінің ғылымға қосқан үлесін SWOT 
анализі арқылы талдаңыз.
ТжДБО: SWOT талдауын жасайды
КҚЕО : SWOT талдауын жасауға қажетті 
сөздер мен сөз тіркестері беріледі

S
жақсы 

жақтары

W
Әлсіз 

жақтары

O
мүмкіндіктер

T
Қауіп-

қатерлері

Бағалау критерийі:
 Жеке саяхатшылардың бағыттарын 
анықтай отырып, ғылымға қосқан үлесін 
талдайды.
 Жеке саяхатшылардың немесе 
зерттеушінің ғылымға қосқан үлесін SWOT 
анализ арқылы талдайды.
Дескриптор:
1. Саяхатшылар мен зерттеушілердің 
ғылымға қосқан үлесінің жақсы жақтарын, 
әлсіз жақтарын, мүмкіндіктерін және қауіп-
қатерлерін анықтайды.
2. Түйінді шешімдерін жасайды.
Бағалау: SWOT – шешімдері

География. 
А.Егорина, 
С.Нүркенова, 
Е.Шимина-
Алматы:Атам
ұра 2017,
кесте
SWOT кестесі
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№ B00023     04.05.2021 ж

Шамалар  арасындағы  тәуелділік

ТУГАНБАЕВА МОЛДИР АРЫСТАНБЕКОВНА
Түркістан облысы, Төле би ауданы, Ленгір қаласы

№3  П. Тәжібаева атындағы жалпы орта 
мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Мұғалімнің аты-жөні
Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып  
Қай аптаның нешінші 
сабағы

7  аптаның  4-ші  сабағы

Тарау немесе бөлім 
атауы:

Көбейту және бөлу

Сабақтың тақырыбы: Шамалар  арасындағы  тәуелділік
Оқу мақсаты: 3.2.3.4.      2 – 3 амалдан  тұратын  есептерді  

шығару
Бағалау критерийі: Білемін «+», білмеймін «-» белгісін қою.

Саралап оқыту тапсырмалары
Ұжымдық жұмыс
Жаңа тақырыптың 
түсіндірілуі

Бірлескен жұмыс (1,2 
тапсырма)
Тапсырманы ұсыну және 
дұрыс жауапты ұсыну арқылы 
үйрету

Жеке жұмыс
Тапсырманы 
ұсыну, оқушылар 
өз бетімен 
орындауы

Уақы
ты

Кезеңі Тапсырма Тапсырма-
ның 

мақсаты

Бағалау Ресурс
-тар

 2 минут Ұйымд
ас
тыру 

Тақырып, 
мақсаттармен 
таныстыру

Не 
меңгеретінін 
білу үшін

Презен
тация 
№ 
1бет

13 
минут

 Жаңа 
сабақ 

Жаңа сабақты 
цифрлық ресурстар 
арқылы түсіндіру
Кестені ауызша 
толтыру.

Жаңа 
тақырыпты 
меңгеру

Тапсырма
ны 
орындаға
н  
оқушыны 
ауызша 
мадақтау

Презен
тация 
№ 1-2 
бет
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5 минут
Қосым
ша 
тапсыр
ма

   
1. Көбейтудің мәнін 
қосу амалы арқылы 
тап.
2 * 2                               
3 * 2                              
2 + 2                               
3 + 3                              
2 * 20                             
30 * 2                            
20 + 20                           
30 + 30     
              
                 2. Өрнектің 
мәнін тап.
(85 – 85 ) * 18                
(100 – 99) * 32               
(25 + 49 ) * 0                  
(80 – 79) * 100  
       
                      3. Есепті 
шығар.
Әрқайсысы 3 
килограмнан 6 банка 
қияр тұздалды. 
Барлығы неше 
килограмм қияр 
тұздалды?  
     
Дескриптор:
Берілген  қосымша  
тапсырмаларды өз 
бетінше орындайды 
    

Бүгінгі  
тақырыпты  
қаншалықты 
деңгейде  
меңгергенде
рін  тексеру

10  
баллдық 
жүйемен 
бағалау

Күнделік  
кз 
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3 минут Бекіту
Жеке тапсырма ұсыну
1. ңгеге не сатып 
ала аласың?
1)Торт, йогурт және 
шоколад.
Иә    
Жоқ
2) Торт, «Чупа Чупс» 
және батон кәмпит.
Иә                           
Жоқ
3) Торт, пирожное, 
«Чупа Чупс» және 
батон  кәмпит.
 Иә                           
Жоқ
4) Йогурт, батон 
кәмпит және 
шырын. 
  Иә                             
Жоқ
5) Йогурт, шоколад, 
шырын және торт. 
   Иә                             
Жоқ
6) Йогурт, батон 
кәмпит, шырын 
және «Чупа Чупс»
    Иә                            
Жоқ

Тақырыпты 
меңгергенін 
анықтау

Бағалау 
критерий
лерін 
ұсыну
500 
теңге
ге 
саты
п ала 
алат
ын 
нұсқ
аны 
дұры
с 
белгі
ледім
.

+

Презен
тация 
№ 5 
бет

2 минут
Кері  
байлан
ыс

                 "Ауа  райы"  
әдісі

Бүгінгі  
сабаққа  кері 
байланыс  
орнату
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 № B00024       05.05.2021 ж

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА «СЫН ТҰРҒЫСЫНАН
ОЙЛАУ» ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

ДЮСЕМБЕКОВА АСЕМ ЕЛЕУОВНА 
Қарағанды қаласы  № 85 жалпы білім беретін 

орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі.

«Мұғалімнің жаңа ұрпағы білім деңгейі жөнінен 
әлдеқайда жоғары болу керек. Ол үшін жаңа формацияның 

педагогы қажет» Елбасы Н.Ә.Назарбаев

Ұстаз  алдындағы басты мақсат  – сапалы білім мен саналы тәрбие беру, 
оқушының талабы мен  ағымына сай  қалыптасуына  ықпал  ету.  Баланы жан-
жақты  жетілдіруде  таным  баспалдақтарына  жетелер  дағды  –  машықтарды 
қалыптастыруға  жол  ашатын  оқыту  мен  тәрбие  технологиясын  жете  білу, 
меңгеру, біліктілігін арттыру.

Қазақ  тілін  оқыту –  қиын да  қызықты жұмыс.  Қазіргі  кезде  қазақ  тілін 
оқытатын мамандарға қойылатын талап жаңа технологиялық әдістерді қолдана 
отырып,  сапалы  және  терең  білім  беру,  олардың  ойлау,  көру  қабілеттерін 
жетілдіру,  уақытты  дұрыс  пайдалану,  әртүрлі  әдістерді  қолдану,  сабақты 
мазмұнды да қызықты өткізу, мұғалімнің жеке басының интелектісін дамыту, 
оқу іс-әрекетін, өтілетін тақырып мазмұнын аша білу. Сонымен жеке тұлғаны 
дарынды, білімді де білікті етіп шығару мұғалімнің педагогикалық шеберлігі. 
Яғни  оқытудың  жаңа  инновациялық  технологиясын  қалыптастыру.  Атақты 
ғалым  В.М.Шепель  «Технология,  бұл  –  өнер,  шеберлік,  іскерлік  әдістердің 
жиынтығы, жағдайдың өзгеруі» дейді.

Оқушының ойлау қабілетін байытуға игі ықпал ететін жаңаша оқытудың 
бір  түрі  –  оқу  мен  жазу  арқылы  сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту 
технологиясы. 

Сын тұрғысынан ойлау әдісі, оқытуда дамыған технологияға жатады. Бұл 
иллюстративті-түсіндірмелі,  ішінара  іздену.  проблемалық,  пікір-сайыс,  ойын, 
шығармашылық, өзін-өзі дамыта оқыту әдістерінің жиынтығы. Сын тұрғысын 
оқу-тәрбие үрдісінде басқару мен ұйымдастырудың тиімділігі оқушылардың өз 
алдына белсенді дамуына негізделеді

Бұның  мақсаты  –  барлық  жастағы  балаларды  кез  келген  мазмұнға  сын 
тұрғысынан  қарауды  үйрету.  Кез  келген  қиыншылықтарды  жеңуге,  өз 
мәселелерін  шешуге,  әр  түрлі  жағдайларды  сын  тұрғысынан  қарауға,  екі 
ұйғарым  пікірдің  біреуін  таңдауға,  сапалы  шешім  жасауға  үйрету  қажеттігі 
айдан анық болып тұр.
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Сын  тұрғысында  ойлау  әдісі  мұғалім  қызметінде  ұйымдастыра  оқыту, 
оқушылардың жеке топпен жұмыс жасау негізінде  білім алуымен ұштасады. 
Бұл  стратегия  оқушының  жекелеген  мүмкіндіктері  мен  қабілеттерін  ашуға 
бағытталады.  Бұл  әдістің  ерекшелігі  оқу  әдісінде  қолданылады.  Яғни 
оқушылардың ауызша және жазбаша тілін, ойлау, есте сақтау қабілетін, әрбір 
ақпаратқа,  сонымен  бірге  өзінің  және  басқаның  шығармашылығына  сыни 
қарауына, шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталады.

Сын тұрғысынан ойлау-сынау емес,шыңдалған ойлау.Бұл технологияның 
ішкі құрылымында ерекшелік бар.
 
Бұл құрылым 3 деңгейден тұрады: қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой 
толғаныс. СТО үйрету үшін мына төмендегі шаралар орындалуы шарт.
1.Сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт беру арқылы мүмкіндік жасау 
2.Оқушыларға ойлануға рұхсат беру.
3.Оқушылардың әр түрлі идеялары мен пікірлерін тыңдау. 4.Үйренудегі 
оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау. 5.Сенімділік.
Мұғалімнің іс-әрекеті:
— Топқа бөліп ой қозғайды
— Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды
— Шығармадағы ең қажетті, құнды нәтижені анықтауды ұсынады.
— Шығарманың тілдік ерекшелігі туралы сұрақ тастайды
— Ойларын жазуды ұсынады
— Қорытындылауға бағыттайды Оқушылар іс-әрекетіндегі өзгерістер
1.Бірлесіп жұмыс істеуге, шешім қабылдауға, өзі білмегенін үйренуге, білгенін 
ортаға салуға үйретеді. 2.Ұжымдық, жұптық, топтық жұмыс істеу дағдылары 
қалыптаса бастайды.
3.Білімді өз бетінше іздеуге, салыстыра болжауға, ойын еркін жеткізе білуге 
дағдыланады. 4.Оқушылар сабақтың басынан-бастап білімді игеруге белсене 
кіріседі, қызығушылығы артады. 5.Сабаққа енжар қатысып отырған 
оқушыларда ерекше белсенділік пайда болады.
6.Өзін-өзі бағалауға 7.Саралауға
8. Ғылыми жұмыспен айналысуға
9. Өз пікірін қалыптастыру «мен» деген рөлін көтеру.
«Сын тұрғысынан ойлау стратегияларын» өз  тәжірибемде  қазақ тілі мен 
әдебиет сабақтарында  жиі қолданамын. Жаңа сабақты өз бетінше меңгеру 
немесе мағынаны тану кезінде түртіп алу немесе INSERT стратегиясын 
пайдаланамын.
Ой қозғау стратегиясында «Бұл туралы не білетін едік, есімізге түсірейікші?» 
— деп 2-3 минут оқушыларды ойлана білуге бағыттаймын.
Ой-толғанысында оқушылар өтілген мәтіннен не әсер еткенін, қандай ой 
түйгенін жазуға үйренеді. 
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Алғашқыда оқушылар мәтіннің мазмұнын қысқаша жазып келіп жүрді. Бірте-
бірте мәтіндегі өзін толғандырған нәрсені де айта алатындай болды.
«ДЖИКСО» әдісінде мәтінді топқа бөліп оқу оқушылардың жауапкершілігін 
арттырады. Өз тобына келгенде оқығанын айтып беру үшін әлсіз оқушылар да 
әрбір сөйлемге мән беріп оқитын болды. Мұның өзі жауапкершілік.
«INSERT» стратегиясын мәтінмен жұмыс жүргізгенде қолданамыз.Оқушы ең 
алдымен тақырыпты өзі оқиды, таныс мәліметтерді белгілейді, өзі білмеген 
мәліметтерді табады да кестені толтырады, білмегенін мұғалімнен сұрайды, 
нені білгісі келетінін айтады.
Білемін Білдім Білгім келеді
Әр оқушы кестені толтырып, білмеген сұрақтарын мұғалімге қояды.
Оқушы өзін-өзі дамытуына білімінің жеткіліксіз екенін сезініп, білімнің 
қажеттілігіне деген қызығушылығы артады.
Мысалы «Кубизм» стратегиясында кубик фигураның атауы емес, оқытудың 
кезеңдері мен сатыларын, оъектіні танудың тақырыпты ашудың 
жолкөрсеткішін, алгоритімін бейнелейді.
 
1- қыр Сипаттаңыз
2- қыр Салыстырыңыз
3- қыр Ассоциация құрыңыз 4-қыр Талдау жасаңыз
5-қыр Ұсынысыңыз 6-қыр Дәлелдеңіз
Мұғалім оқушыларға белгілі бір тақырыпты ашу үшін, мәселені шешуде бірігіп 
топқа қарай кубиктің әр қырын таңдап алады. Өтілетін тақырып әр қырынан 
ашылады, жан-жақты сипатталады, қорытындыланады.
«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының қай әдісін алсақ та оқушының 
белсенділігін, ойлау қабілетін, шығармашылығын жан-жақты дамытатынын 
көрудемін. Осы әдістерді үзбей қолдану – жеке оқушылардың
шығармашылық қабілеттерінің ашылуына жол сілтеді. Сабақтарымда жиі 
қолданатын «Галлерияны аралауда» суреттерді оқушылардың өздері салатын 
болды, эссе мен 5 жол өлең жазуда да шығармашылық қабілеттері дами түсті.
СТО стратегиясын қазақ тілі сабақтарында пайдалану – оқушылардың ойлау 
қабілеті мен сауаттылығын арттыруға септігін тигізеді, оқушы мынандай 
нәтижеге қол жеткізеді.
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз:
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасы 
бойынша ол:
• шыңдалған ойлау.кез келген даму деңгейіне байланысты мәселелерге 
сыни көзбен қарау;
• күрделі мәселелерді шешуге, аса маңызды, жауапты шешімдер 
қабылдауға құштарлық;
• үйрету мен үйрену бірлігінен, үйренудің қызығушылығынан тұратын, 
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үйренушінің сеніміне негізделген құрылым.
«Сын тұрғыдан ойлауды дамыту» технологиясы үш кезең бойынша 
қолданылады:
Оқытудың осындай жаңа педагогикалық технологияларын сабаққа ендіру 
бүгінгі таңда әрбір ұстаздың басты мақсаты болуы керек. Себебі, елімізге заман 
талабына сай қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер қабылдай білетін, 
белсенді, шығармашыл азаматтар қажет. Сабақта тек білімділік мақсаттарды 
шешіп қоймай, балалардың жекелік қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың 
жолдарын қарастыруда дәстүрлі оқыту мен дамыта оқытудың айырмашылығын 
салыстыру кестесі арқылы көрсетуге болады.
Мұғалім бұл жүйемен жұмыс жасағанда, үнемі оқушы санасында болып жатқан 
өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты зерттей отырып, өз сабақтарын 
соған сай өзгертіп отыруы тиіс. Әйтпесе, жаңа жүйенің құны болмайды.
Мына бір сызбаға назар аударайық. Күнделікті д ә с т ү р л і с а б а қ т а р
Мұғалімнің әдістері Оқушының іс-әрекеті Тақырыпты түсіндіреді Мазмұнын 
айтып береді
Кейіпкерлер туралы айтып береді Кейіпкерге мінездеме береді
Мәтіннің идеясын анықтайды. Оқулық бойынша мұғалімнің түсіндіргенімен 
байланыстырып айтады. Мәтіннің көркемдік ерекшелігін мысалдар арқылы 
түсіндіреді Мәтіндегі негізгі сөздерді тауып, айтып береді, дәптерлеріне жазады
Тақырыпқа шығарма жазуды тапсырады. Шығарма жазады Сабақты қорыту 
сұрақтары жалпы қойылады Жауап береді Сто технологиясы с а б а қ т а р ы
Мұғалімнің әдістері Оқушының іс-әрекеті
Топқа бөліп, ой қозғайды Ұжыммен жұмыс жасайды
Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды Мәтінмен өздері танысады
Мәтіндегі ең құнды нәрсені анықтауды ұсынады Әр түрлі әдістер арқылы 
мәтінді зерттейді.
Кейіпкердің ерекшеліктерін тануға бағыттайды Жеке кейіпкерлерді талдайды, 
өздерін олардың орнына қойып, қарайды, салыстырады.
Мәтіннің тілдік ерекшелігі туралы сұрақ қояды Әр түрлі әдістер арқылы 
шығарманың негізгі мазмұнын анықтайды.
Өз ойларын жазуды ұсынады Ойларын қорытып, оны қағаз бетіне 
түсіреді.Ойларын қорытуға бағыттайды. Өз тұжырымдамасын жасайды.
Осы кезеңдердің ұтымды өткізілуі мынандай нәтиже береді:
Осы оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының жүзге тарта 
стартегиясы бар екені белгілі, демек сол әдіс – тәсілдерді жақсылап игеріп, 
ішінен қажеттілерін таңдау арқылы әр сабақтың мақсат- міндеттерін тиімді де 
оңтайлы жолмен жүзеге асыруға мүмкіндік мол. Шығыс даналығы “Мәселе 
нені үйретуде емес қалай үйретуде” демей ме? Сондықтан мақсат пен мазмұн 
мемлекеттік бағдарламаларда айқын беріліп отырған қазіргі жағдайда бұл 
стартегиялардың маңызы зор.
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 Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмау керек. Мұғалім шеберлігі 
арқылы баланың білімді игеруге қызығушылығын ояту қажет. Ал ол сұрақ әр 
түрлі әдіс-тәсілдер арқылы баланың алдына жан-жақты мақсат қойып, іске 
асыруына жол көрсетеді.
Мен өз сабақтарымда, көбінесе қазақ тілі пәнінде стратегияларды оқу 
бағдарламасына сәйкес бірізді жүйелі түрде қолданып келдім. Сабақта 
қолданып жүрген әдістерім мынадай:
І – қызығушылықты ояту фазасында ой қозғау (шақыру). ІІ – мағынаны 
ажыратуда түртіп алу жүйесі, 5 жолды өлең.
ІІІ ой толғаныс фазасында Венн диаграммасы, еркін жазу т.б. стратегиялар 
арқылы баланың дамуына, оның бойындағы жеке қабілеттердің ашылуына, 
шығармашылықпен ізденуіне жол саламыз.
СТО бағдарламасына қатысудың нәтижесінде сабақта жеткен нәтижелерім:
1. Сабағымда сабақтың жаңа құрылымы пайда болды. Сабақтың жоспары:
1. Психологиялық дайындық.
2. Ой ашар.
3. Үй тапсырмасын тексеру.
4. Жаңа сабақ.
І. Қызығушылықты ояту. а) Ой қозғау.
ә) Өзіндік жұмыс.
б) Түртіп алу ─ + ? v (INSERT) ІІ. Мағынаны тану сатысы.
1. Топпен жұмыс.
2. Бес жолды өлең.
ІІІ. Ой толғаныс сатысы.
1. Венн диаграммасы.
2. Бағалау.
3. Үйге тапсырма.

Соның ішінде толғануды тиімді етуге лайықталған “Венн кестесі”, “Бес жолды 
өлең”, “Көрнекілік арқылы баяндау”, “Семантикалық карта” сияқты 
стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр жеңілдігіне қарай лайықтала 
қолданылады. Мәселен: “Венн кестесі” арқылы өз ойынан қорытып сөз шығару, 
екі затты салыстырып айырмашылығы, ұқсастығы туралы сөз ойлап табу 
оқушы үшін үлкен ойды қажет етеді.
Бұл стратегиялардың қай-қайсысы болмасын оқушының 
ізденісін,қызығушылығын дамытады.
Пәнге деген өзгеше көзқарас қалыптасады.Әр сабақты оқушымен санаса 
отырып, жүйелі жүргізуде сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының 
стратегиялық бағыттары ұстаздарға үлкен қолғабыс тигізеді.
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№ B00026    05.05.2021 ж

Музыка пәнін оқытудың заманауи  аспектілері

СУРШИНА РАУШАН ИУРАТБАЕВНА
Алматы облысы, Талдықорған қаласы Өтенай ауылы  
№12 "Байтерек" бөбекжайының  музыка жетекшісі

   
Қазақстан   2030  стратегиялық  бағдарламасы  білім  берудің  ұлттық 

моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім 
беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік 
тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану 
тілін  оқытуда  жаңа  идеяларды  әр  сабақта  жан-жақты  қолданып,  жаңаша 
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану - заман талабы болып 
отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. 

Осыған  байланысты  ұстаздар  алдында  оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі 
жаңартып  отыру  және  технологияларды  меңгеру,  оны  тиімді  қолдана  білу 
міндеті  тұр.Қай  кезеңде,  қай  қоғамда  болсын  жеке  тұлғаның  қалыптасуы 
ұстаздан  басталады.  Білім  саласындағы  түбегейлі  өзгерістер  ұстазға  үлкен 
жауапкершілікті талап етеді. 

Өздігінен  білім  алатын,  жан-жақты  ізденетін,  алдағы  өмір  жолын  өзі 
болжай  алатын  тұлға  тәрбиелеу  -  ұстаздың  қолында. 
Ал жаңа бағдарлама  ұстаздарға  қазіргі  заманға  оқыту әдістерін  жеті  модуль 
арқылы ұсынады.
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
      Музыка  пәнінің басқа  пәндерге  қарағанда  көптеген  ерекшеліктері  бар. 
Мұнда  негізінен  оқушының  қабілеті,  бейімділігі  баса  назарда  болуы  керек. 
Дегенмен  де  оқушыларды  бейімдеу,  қабілетін  дамыту,  музыкаға  деген 
қызығушылығын  арттыру  жақсы  ұйымдастырылған  сабаққа  байланысты. 
Сондықтан  оқушылардың  пәнге  қызығушылығын  арттыру  үшін  сабақта 
тақырыпқа  байланысты  музыка  түрлерінің  шығу  тарихы,  музыка  түрлері 
дамыған елдерде, музыканың әр саласындағы белгілі композиторлар өмірімен, 
    Қазақстандағы, әлем елдеріндегі композиторлар мен музыка жұлдыздары, 
тағы да басқа музыка туралы толық мәліметтер беріп отыру – мақсат. Сонымен 
бірге  оқушыларға  бұқаралық ақпарат құралдары,  журналдардың,  тағы басқа, 
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әлем елдеріндегі атақты композиторлар және мәдени жаңалықтарға шолу жасап 
отыру қажет. Осы тұрғыда оқушылар атақты композиторлардың жетістіктерге 
жетудегі  еңбектерімен  таныса  отырып,  өздері  де  сабақта  әр  тапсырманы 
белсенділікпен орындауға дағдыланады.
    Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс 
жасауға итермелейді, сол себепті оқушы білімді өздігінен іздену арқылы білім 
алуына себептер мен жағдайлар жасап отырамын. Осы тұста мен 
К.Д.Ушинскийдің «Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген 
құштарлығын ояту ең маңызды мақсат» - деген сөзіне сүйенемін. Ол үшін 
мұғалімнің сабақты жан-жақты дайындауы қажет, сабақ үстінде қандай 
болмасын оқушы тарапынан әртүрлі сұрақтар туындауы мүмкін. Сол жерде 
мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді.  Курстан алған білімімді 
жүйелі түрде қолданып сабақтың қызықты, сапалы өтуіне аса мән беремін. 
Сабақтың әр кезеңдерінде түрлі әдістерді орнымен пайдалану арқылы, көп 
нәтижеге жетуге болатынына толық көзім жетті. 
    Жұптық жұмыстағы диологтік сұрақтар мен тапсырмаларды сабақ 
барысында іске асыру үлкен шеберлік пен тапқырлықты талап етеді. Сол 
себепті мен сабақты түрлендіріп өткізуге мән беремін. Әр сабақ сайын 
оқушылардың асыға күтетін сәттері ол топқа бөліну. «Ырыс алды – ынтымақ» - 
деген мақсатты басшылыққа ала отырып сынып оқушыларын топтастырамын. 
Жұпқа бөлудің өзі оқушы назарын аудару, қызықтыру үшін тақырыпқа сай 
бөлуге тырысамын. Жұпқа бөлінгенде оқушылар арасында тепе-теңдік орнап, 
тапсырманы бірлесе отырып білімдерімен бөліседі. Мұның өзі үлгерімі төмен 
оқушы үшін де маңызы зор. Өйткені берілген тапсырманы орындау кезінде 
әрбір оқушы өз үлесін қосады.
    Дамыту бойынша бірнеше сабақ үлгілерін жасадым, эксперемент ретінде 
ашық сабақтар өткіздім. Оқушылармен жұмыс жасауда тақырып туралы 
толғаныс, ой толғаныс, тақырыпты түсінуге қызығушылықты, белсенділікті 
арттырады. Осы сабақтарды өткізе отырып стратегиялардың бағыттарына сай 
әрбір оқушы өз пікірін айтады, салыстыра зерттеуге үйренеді ,бірлесіп білім 
алуға жауапты іс-әрекет қалыптасады. Сын тұрғысынан шыңдалған ойлаудың 
арқасында оқушы білім негіздерімен толығып, болашақты ойлауға құлшыныс 
алады. Оқушылар өз ойларын ашық айтуға, басқалардың ойын тыңдауға 
үйренеді.
1. Осы дағдыларды негізге ала отырып: 
2. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ояту; 
3. Ойлау қабілеттерін арттыру барысында сөздік қорын дамыту; 
4. Өздігінен ойларын еркін жеткізе білуге үйрету;
5. Шығармашылық қабілеттерін дамыту. 
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Бүгінгі күні Қазақстандағы білім беру жүйесінде оң өзгерістер байқалуда.
Жаңа оқыту бағдарына бет бұру күн тәртібіндегі басты мәселе. Жарық көріп 
жатқан әдістемелік құралдар мен инновациялық технологиялар қатары 
көбеюде. Жаңа технологиялардың артықшылығы-білім беруді ізгелендіру мен 
демократияландыру қағидаларынан көрінеді.
Оқушыға: 
1.Өз ойын еркін айтуына мүмкіндік беру;.
2.Ойын дамыта өзгертуіне мүмкіндік беру;
3.Шығармашылық жұмыстағы еркіндікке мүмкіндік беру;
4.Кез келген мәселені өзінше шешуге мүмкіндік беру;
5.Баға беруге, таңдау жасауға мүмкіндік беру;
Оқығанын өмірмен байланыстыруына, өмірде қолдана алуына мүмкіндік беру.
     Сын тұрғысынан ойлаудың стратегияларын сабаққа қолдану барысында 
«Қызығушылығын ояту» кезеңі мұғалім үшін ең басты мәселе болу керек.
Сонымен қатар оқушы барлық жұмыстарды өзінің шығармашылық қайнауынан 
өткізу арқылы ғана сабақты бағалап, мәселені шешуге ұмтылады.
Ол сол арқылы ешкімге ұқсамайтын жол іздейді, өзінше болжайды және 
оқушылар үшін мұғалімнің оны мән беріп тыңдауы сонша маңызды екенін 
ұмытпағаны жөн.
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№ B00030    05.05.2021 ж

Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту

КАЛЫНБАЕВА АНАРГУЛЬ МЫРЗАБАЕВНА 
Маңғыстау облысы,  Маңғыстау ауданы "Бекі бастауыш мектеп"  

коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанынан ашылған 
"Қарлығаш" шағын орталығының  мектепке дейінгі тәрбиеші.

Мектепке  дейінгі  балалардың  жан-жақты  дамуы  үшін  ойынның  ролі 
ерекше. Ойын – жалпы  адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар 
көзі  мен  шыңы.  Мәдениет  феномені  ретінде  ойын  оқытады, дамытады, 
тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар, 
ол  сықақтап,  күлдіріп,  кез-келген  әлеуметтік  мәртебенің  шартты  екендігін 
көрсетеді.

Мектепке  дейінгі  мекемелерде  адамгершілік  тәрбиесі  тәрбиелеу  және 
білім беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.

Ұлы  педагог  В.Сухомлинский  «Ойынсыз,  музыкасыз,  ертегісіз, 
шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты  ұлттық салт-сананы сіңіру  арқылы 
байи  түспек.

Олармен  ойынның  әр  түрін  ұйымдастыра  отырып,  бір-біріне  деген 
қайырымдылық,  мейірімділік,  жанашырлық,  достық, жолдастық сезімдерді 
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 
табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында  өлі-тірі табиғатқа  деген 
сүйіспеншілік,  үлкендердің   еңбегіне  қызығу  мен  сыйластық  сияқты 
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.

Ойын  бала  үшін  —  нағыз  өмір.  Егер  тәрбиеші  ойынды  ақылмен 
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай 
деп атап көрсетті:  «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — 
оларды тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі  ойын және ойынның 
өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала 
мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». 

Ойын  мектепке  дейінгі  жастағы   балалардың  негізгі  іс 
-әрекетінің  бір  түрі.  Ойын  барысында  баланың  жеке  басының  қасиеттері 
қалыптасады. Ойын  барысында балалар  дүниені тани бастайды, өзінің күш-
жігерін  жұмсап,  сезініп  білдіруге  мүмкіндік  алады,  адамдармен  араласуға 
үйренеді. Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл - ойын парасаттылығын  дамыту, 
ойлау  қабілетін  жетілдіру,  өзіндік  іскерлік  қасиеттерін  қалыптастыру,  заман 
талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. 
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Сондықтан  да  баланың  танымын  алғашқы  күннен  бастап  дамытудың, 
бойында  оқыту  мен  тәрбиелеудің  негізін  қалыптастырудың  құралы  –  ойын 
әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды 
қызықтырып,уақыт  өткізудің  құралы  болмай,  балаға  берілетін  білім  мен 
тәрбиенің  құнды  негізі  болуы  керек.  Яғни,  оқыту-тәрбиелеу  жұмысын 
бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың 
логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме 
педагогтарының негізгі міндеті.  

Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты 
тапсырмалар  орындап,жағымды  қарым  –  қатынас  жасауы  балалардың 
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді,  сондықтан да дидактикалық ойынға 
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 
маңызды.  Балалардың  интеллектуалдық   дамуына  әсер  ететін  жаңа  ойын 
технологиялары  да  біздің  балаларға  танымал.   Мысалы:  Логикалық  тізбек 
ойындары.   Логикалық  ойлау  арқылы  бала  саралау,  салыстыру,  жинақтау 
сияқты өз бетімен іс – қимылдар жасауды үйренеді. 

Баланың  логикалық  ойлауы  өздігінен  қалыптаспайды,  оның  дамуына 
мақсатты  түрде   білім  беру  мамандарының,  ата  -  аналардың,  балалардың 
бірлескен жүйелі жұмысы қажет.   Балалар ойыны заттық – қол қимылының 
(пирамида жинау,текшелерден үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды 
даму  ойынына   дейін  жетеді.  Логикалық  ойлауды  дамытудың  негізгі  рөлі 
математикалық  ойындарға  жатады.Бұл  ойындар  арқылы  баланың 
интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-
тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету 
және  т.б.  қабілеттерінің;  танымдық,  іскерлік,  шығармашылық  қасиеттерінің 
дамуын қамтиды  Мысалы,

«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты геометрия», 
«Лабиринт ойындары» және т.б.. «Ойы саяздың, тілі  саяз»  деген  ұлғатты  сөз 
бекер  айтылмаған.  Ойлау  негізі  баланың  сөйлеу  тілін  де  қалыптастырады. 
Қорытып  айтқанда,  балаларды  интеллектуалды   дамыту  тәрбиесі  білімді 
тереңдетуге,  бекітуге,  оның  тәжірибелік  мәнін  түсінуге  септігін  тигізеді. 
Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын, сондықтанда 
оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, психологиялық 
ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы 
ересек  адамдардың  іс - әрекетін  өз  түсінігінше  әрекеті  арқылы  бейнелеуі 
ойын  болып  саналады.  Ойынның  шығу  тарихына  шолу  жасауда  көңіл 
аударатынымыз  ол еңбекпен, өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста 
дамыған,  яғни  ойынды  өмірден  ажыратып   қарай   алмаймыз   балалар   тек 
ойнап  қана  қоймайды,  сонымен  бірге  ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, 
зерттеуге  талпынады.  
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Олар  бірдеңе  жасап  қана қоймайды,  сондай - ақ  заман  ағымына да 
белсене  қатысады.  Балабақшаларда   оқыту  –  тәрбиелеу   жұмысында 
балалардың тілін дамыту, сөздік  қорларын  молайту,  ауызша  сөйлеуге  үйрете 
отырып, үйренген  сөздерін  күнделікті  өмірде  еркін  қолдану,  одан   әрі 
күнделікті  іс  -  әрекет   кезіндегі  тілдік  қарым  -  қатынаста  қолдана   білуге 
жаттықтыру.

Ойын  дүниеге  ашылған  үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың 
рухани   сезімі   жасампаз   өмірмен   ұштасып,  өзін  қоршаған  дүние  туралы 
түсінік  алады.  Адамды  өжеттілікке,  шапшаңдыққа,  ептілікке,  батылдыққа, 
байсалдыққа, тапқырлыққа үйрететін де ойын. 

Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру  мен  өзін – өзі  көрсетудің құралы. 
Баланы  ойынға  қызықтыра  отырып  оқу  қызметін  ойын  түрінде 

күрделендіре түсу керек.
Ойын   баланың   ойлау    қабілетін  жетілдіре   отырып,  оның   қиялын 

дамытады.
Оқу  қызметінде  қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді.

• Ойынның түрлері:
• Ұлттық ойындар
• Сюжетті рольді ойындар
• Педагогикалық ойындар
• Дидактикалық ойын
• Шығармашылық ойын
• Қимылды ойындар

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз  -  педагогикалық жұмысты 
ойын  түрінде  ұйымдастырудың  әдістері  мен  тәсілдерінің  жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу қызметі барысында балаларды қызықтыру 
мақсатында  қолданылады  және  мектеп  жасына  дейінгі  ұйымдардың 
барлығында да, оқу қызметі ойын түрінде өткізіледі. 

Оқу қызметі  барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты 
қолданылады.

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
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№ B00031       05.05.2021 ж

Части растения

КАИРБАЕВА АЙГЕРИМ ТАЛГАТОВНА 
ВКО, Кокпектинский район, с. Укиликыз КГУ «Воздвиженская  

малокомплектная школка»  Воспитатель в предшкольных классе

Образовательная область: Познание.
Раздел: Естествознание.
Тема № 3: Части растения.
Цель: 
1) Обобщить знания детей о строении растений;
2) Сформировать представление о разнообразии внешнего вида всех его 
органов; 
3) Учить рассматривать, сравнивать и узнавать растения по их внешнему 
виду;
4) воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 
Дидактическая игра: «Собери цветок» Билингвалды компонент:

Іс әрекет 
кезендері 

Этапы
деятельности

Тәрбиешінің әрекеттері
Действия воспитателя

Балалардың 
әрекеттері

Действия детей

Себентік 
әрекетті ояту
Мотивационно-
побудительный

Что ты знаешь о деревьях?
Есть у них могучий ствол, 
(показать ствол дерева)
Ветви, Веточки
И листья 
(показать названные части дерева)
Ветер в кроне их нашел. 
(показать крону дерева)
А еще канаты-корни 
(показать корни дерева)
В землю глубоко уходят.
Воду под землей находят.

Дети 
заинтересованы, 
внимательно 
слушают 
воспитателя и 
рассматривают 
картинки.
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Ұйымдастырыл
ған
Ізденіс

Организационно 
-поисковый

Ребята, сегодня мы поговорим о 
комнатных растениях. Посмотрите, 
какие они все разные. На самом деле они 
состоят из одних и тех же частей, но эти 
части выглядят у них по-разному, 
поэтому и растения не похожи друг на 
друга. Я буду называть части растения, а 
тот, кого я вызову, покажет их на всех 
находящихся тут растениях.
- Вначале рассмотрим стебель. Сейчас … 
(имя ребенка )возьмет указку, пройдет 
вдоль стола и покажет стебель у каждого 
из растений.
Вначале задание кажется легким, но 
начиная с середины ряда возникают 
затруднения: встречаются растения, у 
которых нет стебля или он видоизменен. 
Возникают вопросы: что считать листом 
у аспарагуса, одну иголочку или всю 
«ветку»? Где стебель у хлорофитума? 
Тело кактуса является стеблем или 
листом?
- Видите, какими разными бывают 
стебли. Что еще есть у растения?
… (имя ребенка), найди и покажи 
листья. - Давайте отметим, какое 
растение имеет самые крупные листья? 
А самые мелкие?
У кого листья длинные, как лента? У 
кого гладкие, а у кого — шершавые, 
пушистые?
- Теперь посмотрим на цвет. Одинаков 
ли цвет листьев у всех растений? У кого 
из них листья самые светлые? А самые 
темно-зеленые? Покажите белые и 
красные листья. Теперь — полосатые.
Последнее задание: покажите, на каких 
растениях есть цветок. 
У комнатных растений тоже из цветков 
может образоваться плод и семена, 

Дети слушают 
воспитателя, 
выполняют 
задания.

Ребенок 
повторяет 
процедуру, 
описанную 
ранее.
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только это случается редко, так как нет 
насекомых, которые опыляли бы их.
- Что удерживает растение в почве? Как 
называется эта часть растения? Для чего 
растению корень?
Игра «Собери цветок» 
А теперь встаньте со своих мест, 
походите вокруг растений, еще раз их 
внимательно рассмотрите. Каждому из 
вас, наверное, какое-то растение 
понравилось больше остальных. 
Подойдите к нему и сядьте рядом. Я вам 
даю бумагу и цветные карандаши. 
Нарисуйте понравившееся вам растение. 
Цветочные горшки я вам нарисовала 
сама.
Когда будете рисовать, особое внимание 
обратите на общий вид растения, 
характер его стебля, черешки и жилки. 
Постарайтесь точнее воспроизвести 
форму листьев и цветов и их цвет.

Дети собирают 
картинку цветка 
разрезанных из 
частей.

Дети 
зарисовывают 
растение.

Рефлекстік- 
түзетуші

Рефлексивно - 
корригирующий

- К какому же выводу мы пришли?
Все растения имеют похожее строение, 
но все части растений могут иметь 
разнообразный внешний вид и иногда 
совсем не похожи друг на друга.

Дети делают 
вывод, делятся 
впечатлениями.

Ожидаемый результат:
Знать: строение растений;
Иметь: представление о разнообразии внешнего вида всех его органов;
Уметь: сравнивать и узнавать растения по их внешнему виду.
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№ B00032     05.05.2021 ж

Жібек киізден сулы басу арқылы гүл жасау

АЛМУРАТОВА ЛӘЗЗАТ ОРАЗБАЙҚЫЗЫ 
Түркістан облысы. Төлеби ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің  
"Төлеби аудандық оқушылар үйі" МКҚК. Қолөнер үйірмесінің жетекшісі

Мақсаты: қашықтықтағы  уақытты  тиімді   пайдалану   үшін,  оқушылардың 
шапшаңдықтары мен икемділіктерін арттыру.
Дамытушылық: еңбек туралы ой-өрісін дамытып,  өз  бетімен  әрекеттеніп 
жұмыс  жасауға  баулу және іскерліктерін арттыру. Оқушылардың танымдық, 
жеке шығармашылық  икемділігін дамыту.
Көрнекіліктер: жібек жүн, жылы су, сабын су, клёнка.
Сабақ түрі:  сарамандық
Қол-өнер тәрбиенің құнды құралы, қол-өнер атадан-балаға мирас болып келе 
жатқан асыл мұра, қол-өнер – қол еңбегі, қол-өнер ғасырлар бойы дамып келе 
жатқан халық шығармашылығы, сондықтан технология пәнінде оқушылардың 
шығармашылықпен жұмыс істеуге, шығармашықпен ойлау қабілетін 
дамытуымыз керек. 
Қазақ қол-өнерінде пайдаланылған негізгі шикі заттық бірі – жүн. 
Жүннен: киіз, кілем, алаша, сырмақ, текемет, тағы басқа бұйымдар жасалады.
Сарамандық жұмыс: кез-келген түсті жібек жүнмен гүлімізді жасаймыз, 
кёлонканың бетіне дөңгелек етіп жібек жүнімізді түтіп қоямыз, жылы сабын 
суды сеуіп кёлонканы жауып, қолымызбен басамыз. Яғни, бірнеше рет басу 
арқылы қолымызбен жұмыс жасап, гүліміздің пішінің шығарамыз. 
Қорытынды:    Бүгінгі қашықтықтан өткен сабағымызды  қорытындылау үшін, 
ата-бабамыздың тұрмыс тіршілігін бүгінгі ұрпаққа жеткізу атадан-балаға мирас 
болған қол-өнер.
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№ B00036    05.05.2021 ж

Hobbies and qualities

БАКТЫБАЕВА САНДУГАШ ЖАКСЫЛЫКОВНА 
СҚО, Петропавл қаласы, КГУ №5 орта 

мектептің ағылшын тілі мұғалімі

LESSON 1
Unit : Hobbies and qualities

School: 

Date: Teacher name: 
Grade: 9 Number 

present: 
Number absent:

Theme of 
the lesson:

     Hobbies and qualities

Learning 
objectives

9.C8 develop intercultural awareness through reading and discussion
9.S3 explain and justify their own point of view on a range of general 
and curricular topics
9.S7  use appropriate subject-specific vocabulary and syntax  to talk 
about a wide increased range of general and curricular topics
9.R2  understand specific information and detail in texts on a range of 
familiar general and curricular topics, including some extended texts

Lesson 
objectives

All learners will be able to:
Recognize and use vocabulary to do with humour.
Identify the meaning of the text about the British sense of humour.
Prepare and perform a comedy sketch.
Most learners will be able to:
Analyze a text about the British sense of humour.
Some learners will be able to: 
Express their ideas about sense of humour in KZ building extended 
sentences. 

 Criteria Raise awareness about cultural diversity through reading and 
discussion.
Provide a point of view in conversations and discussions.
Apply topic related vocabulary in speech appropriately arranging 
words and phrases into well-formed sentences.
Identify particular information and details in reading passage.
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Descriptor. A learner:
recalls some events based on his/her own experience.
presents his/her information to the class.
uses appropriate subject-specific vocabulary while speaking.
finds necessary information in the text and completes the task.

Plan

Planned 
timings

Planned activities (replace the notes below with your 
planned activities) 

Resources

Begining
5 min

Org. moment
GREETING LEARNERS 
The teacher sets the lesson objectives, letting students 
know what to anticipate from the lesson.
Warm up. 
With books closed, ask SS what makes them laugh. Elicit 
ideas about films, books, TV programmes, etc. and 
encourage SS to express their opinions. 
Ask SS if they know the character Mr. Bean. Ask: Do you 
find him funny?

Middle
30 min

Ex.1 p.17. Presenting new words. Definition. Activating 
vocabulary. Text completion.
Ex.2 p.17. Focus listening.
Ex.3 p.17. Answering questions.
Ex.4 p.17. Discussion task (expressing opinion).
Ex.5 p.17. Role-play.
WRITING
Describe a famous sport in Kazakhstan. Write 150-180 
words. Think about these questions before you write.
 What sport it is
Is it well developed in your country
Who play this sport
Why this sport is the most popular sport in your country

Board
Projector
Internet
Presentatio
n

Video and 
images
Handouts 
with task
CD 1.13

End
5 min

REFLECTION
At the end of the lesson, students reflect on:
- what they learned
- what remained unclear for them
- what they need to continue working on by the "Traffic 
lights"
Hometask: WB p.12
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Self-assessment. 
KWL
Know Want to 

know
Learnt

Saying goodbye

№ B00035    05.05.2021 ж

Балабақшадағы музыкалық тәрбиенің маңызы

ТОЙЧУБЕКОВА МАЙРА КАВАНОВНА 
Алматы облысы  Талдықорған қаласы Өтенай ауылы  

№ 12 "Байтерек" бөбекжайы Музыка жетекшісі 

Балабақшадағы  сәбилік  шағынан  тәрбиеленіп  келе  жатқан  балада 
музыканы тыңдау,  оны түсіну,  есте сақтау,  ажырата білу,  ән салу, би билеу, 
сазгерлерді, аспаптарды тану қабілеттері бірте - бірте қалыптасады. 

Ал, балабақшаға қамтылған баланың бойына қысқа мерзім ішінде аталған 
білім  дағдыларын  қалыптастыру  музыка  жетекшісінің  алдына  қойылған 
аумақты да, жауапты ісі. 

Балабақшада музыкалық тәрбие жұмысын ұйымдастырудың түрлері: 
ән  сабағы,  баланың  жеке  музыкамен  шұғылдануы,  баланың  күнделікті 

өмірдегі музыканың орны, мерекелік ертеңгіліктер т.б.
Балаға музыкалық тәрбие берудегі мақсатымыз бен міндетіміз:
– Музыкаға  қалыпты  қызығушылығын,  әр  түрлі  музыкаға  эмоциялық 

сезгіштігін қалыптастыру және дамыту;
– Би билеу және ән салу дағдыларына үйрету;
– Музыкалық қабылдауын, таныс шығармаларды әуенінен тану және есте 

сақтауын дамыту;
– Музыкалық танымын кеңейту, машығын дамытуға жағдай жасау;
– Музыкалық  әрекеттің  барлық  түрі  бойынша  белсенділікті  дамыту.

Сол  себепті,  музыканың  құдіретті  күшін  бала  бойына  дарыту,  сіңіру 
мақсатында музыка, сазды әуен баланың күнделікті өмірінде орын алуы қажет. 
Музыкалық оқу іс - әрекетінің музыка тыңдау бөлімі бойынша ән, күй, халық 
әуендерін,  басқа  ұлттық  шығармаларды қолдана  отырып,  музыканы тыңдау, 
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қабылдау,  есте  сақтау,  ажырата  білумен  қатар,  оның  мазмұнын,  көркемдік 
қасиетін түсіндіру қажет.

Әнді  музыкамен,  музыкасыз  жеке,  көппен  қосылып,  орындау  кезінде 
дауысын дамытуға, өлең сөзін дұрыс, анық айтуға, ырғақты қимылмен музыка 
үндестігін  сезіне,  денесін  дұрыс  ұстап,  әдемі  қозғала  білуіне  ерекше  мән 
беріледі.  Музыканы басқа пәндермен байланыстыруда (тіл дамыту, сахналау, 
дене шынықтыру, бейнелеу т. б) баланың көңіл хошы, өз күші мен ептілігіне 
қызығушылығы арта түседі.

Ән  баламен  ойын  -  сауықтарда,  музыкалық  кештерде,  ертеңгіліктерде, 
билерде,  ойындарда  бірге  жүреді.  Демек,  ойнай  жүріп,  баланың  әнге  деген 
құштарлығы  арта  түседі.  Музыкалық  –  дидактикалық  ойындарды  ойнау, 
балалардың музыкаға қызығушылығын арттырады және музыкалық іс - әрекет 
түрлерін тез, әрі дұрыс үйренуге көмектеседі.

Музыкалық оқу іс - әрекеттерінде музыкалық - дидактикалық ойындарды 
жүйелі  түрде пайдалану – музыканы сипатына,  көңіл -  күйіне,  динамикалық 
реңкіне қарай ажыратуды үйретеді. Балаларды әр түрлі музыкалық шараларға 
тек жеке өзін қатыстырмай, үлкендермен, ата - аналармен бірге қатыстырудың 
мәні  зор.  Бұл  баланың  өзіне  -  өзінің  сенімін  ұштап,  шығармашылығын 
шыңдайды.

Музыкалық  -  ырғақты  қимылдарды  орындауда,  би  билеуде  музыкалық 
аспаптарды  қолдану  музыканың  ырғағын,  динамикалық  үнін,  екпінін 
ажыратуға  үйретіп,  орындаушылық  шеберліктерін  шыңдайды.
Мерекелік  ертеңгіліктердің,  ойын  -  сауықтардың,  сахналық  қойылымдардың 
кезінде  бала  образдық  бейнелерді  дәл  бере  білуге,  сахна  мәдениетіне 
жауапкершілікке, көпшілікпен жұмыс істеуге үйренеді.

Қазіргі  оқу - тәрбие жұмысын жан - жақты дамыту мақсатындағы басты 
міндеттердің  бірі  бала  тәрбиесіне  қазақ  халқының  ғасырлар  бойы  ұрпақтан 
ұрпаққа мұра болып келе жатқан тұрмыс -  салтына,  әдет  -  ғұрпына,  ұлттық 
дәстүріне байланысты әдебиет пен мәдениетке, өнерге үйрете отырып, баулу. 
Белгілі  бір өнер иесіне арналған әсерлі  әдеби -  музыкалық кештер өткізу де 
бала  санасында  із  қалдырады.  Жақсыға,  әдемілікке,  үлкеннің  маңызды  да 
пайдалы ісін қайталауға, ұқсап бағуға талпындырады. 

Әр  сазгердің  немесе  әншінің  шығармашылығындағы,  репертуарындағы 
әндерді,  шығармаларды  тереңірек  талдау  арқылы  бала  тағы  да  музыканың 
эмоциялық әсерін, бейнелеу күшін түсініп, жақсы мен жаманды ажырата алуға 
үйренеді.  Сол  сияқты баламен жеке  жұмыс  жасауда  әр  баланың бойындағы 
қабілетін тауып, дамытуға жол ашады.

Ал,  музыканы  түсіне  шығарма  кейіпкерімен  бірге  жетіле,  әсемдік  пен 
әдемілікті сезіне өскен бала қоғамға тек пайдасын тигізетін, ұлттық қазынаны 
бағалай  білетін,  саналы да  білімді,  отансүйгіш,  тәрбиелі,  адал  азамат  болып 
өсері сөзсіз.
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Ересектер тобының хоры
«Балабақшам - Бегім Ана» балабақша әнұраны
Сөзі: Еспенбетова Зағира
Әні: Еспенбетова Ақзира

1. Балалықтың базары -
Бақшамызда саялы
Өсіп келе жатырмыз
Алақанда аялы.

Қайырмасы:
Әлдилеткен әнімен,
Өнер - білім нәрімен.
Балабақшам қымбатсың
Достастырған бәрімен.

2. Адалдықты ту еткен,
Бал жүзінен күн өпкен.
Балдырғанбыз бақытты
Бақшамызға гүл еккен.

3. Болашаққа барамыз,
Жұлдыз болып жанамыз.
Бәсекеде әлемдік
Қазақ атын жазамыз
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№ B00037    05.05.2021 ж

«Мен бастауыш сынып мұғалімі»

МАУИТ ЖАЙНАГУЛ
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қоянды № 2 жалпы 

орта  білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі 

Мен – бақыттымын! Неге дейсіз бе? Неге деген сол сұрақты қойыңызшы 
маған.  Өйткені,  мен   неге   бақытты  екенімді  айтуға   асығыспын! 
Оның себебі, мен бастауыш сыныптың мұғаліммін. 

Мұғалім мамандығына жастайымнан бейімделгенмін деуге болады.   
Бұл 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.

34



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

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 күнделікті  өмірде қажетілігін 
түсіндіру менің алдыма қойған мақсатым десем артық емес. 

Бүлдіршіндердің сабаққа деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін, 
тіл  үйренуге  деген  ынтасын  арттыру  үшін  жаңа  технологияларды  қолдана 
отырып, инновациялық 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. 
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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  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. 
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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.

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.
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№ B00039      05.05.2021 ж

Рухани жаңғыру: Болашаққа бағдар
өскелең ұрпақтың дара жолы

КУАНЫШОВА ЛАЗЗАТ КЫДЫРБАЕВНА  
Жамбыл облысы Тараз қаласы 

№ 5 "Ақ желкен" бөбекжай-бақшасының  тәрбиешісі 

Мақсаты: Балаларды Отанды сүюге, құрметтеп қастерлеуге, өз елін, тегін 
тарихын білуге тәрбиелеу.
Оқушыларға патриоттық, эстетикалық, адамгершілік тәрбие беру, өз ой - пікірін 
білдіре алатын бүлдіршіндерді тәрбиелеу.
Көрнекілігі: суреттер, слайд.
Кіріспе сөзі: Бүгінгі  тәрбие сағатымды Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен бастағалы 
отырмын  “Біз “Ұлы Дала елі” деп аталуымыз керек деп есептеймін. Кейбіреуі 
өздерін “аспан асты елі, ал кейбірі “Күншығыс елі” деп атайды. Біз ұлы 
даланың ұрпағымыз. Бұл даланы біздің ата-бабамыз бізге қалдыру үшін қанын 
төгіп қорғаған. “Қазақстан” деген атаумен қатар, “Ұлы Дала елі” атауы да 
қолданылса дұрыс болады деп ойлаймын”.
   Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласындағы қоғамды рухани жаңғыртудың басым идеялары жас 
өспірімдер  арасында кеңінен насихатталуда. 
1-    Бөлім.21-ші ғасырдағы ұлттық сана туралы.
2-    Бөлім. Таяу жылдардағы міндеттер
1. Бәсекелік қабілет
   Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін 
арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады.
2. Прагматизм
   Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде 
тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек.
   Прагматизм – өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды нақты білу, оны 
үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу, ысырапшылдық 
пен астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз.
3. Ұлттық бірегейлікті сақтау
   Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. 
Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 
жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі 
қалуға тиіс.
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4. Білімнің салтанат құруы
   Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар 
қасиет. Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең 
түсінуі керек. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын 
ұлт қана табысқа жетеді
5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы
   Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас бір ақиқатқа-эволюциялық даму ғана 
ұлттың өркендеуіне мүмкіндік беретініне көзімізді жеткізеді.
6. Сананың ашықтығы
   Біріншіден, адам жер шарының өзіне қатысты аумағында және өз елінің 
айналасында не болып жатқанын түсінуге мүмкіндік береді.
Екіншіден, Ол жаңа техологияның ағыны алып келетін өзгерістердің бәріне 
дайын болу деген сөз.
Үшіншіден, бұл – өзгелердің тәжірибесін алып, ең озық жетістіктерін бойға 
сіңіру мүмкіндігі.
 
1.     «Бәрін өзімізден  бастайық» постері  латын әліпиін пайдалана отырып 
балалар өз аты – жөндерін  айту.
2.     «Қазақтың танымал тұлғалары» Елге белгілі танымал тұлғалардың 
суреттерін  таныстыру, қандай ерліктері мен елге жасаған жақсылықтары 
туралы айту.
3.     «Өзінен баста:  Туған жеріңе не бересің?»   ойыны
  Ағаш – адамның күнкөрісіне қажет және рухани өмірде ерекше орын алатын 
табиғат нысаны.  Тәуелсіз Қазақстанның болашағы сендерсіңдер!  Еліміздің 
көркейуіне, гүлденуіне «Туған жеріңе не бересің? ”ойыны арқылы өз 
үлестеріңді қосыңдар.
    – Міне, сендерге қарағай ағашын дайындадым.
    – Ағашқа не жетіспейді? жапырақтары
  – Сендердің парталарыңда  жапырақтар жатыр.  Дайын тұрған жапыраққа 
«Туған жеріңе не бересің?» сұрағының жауабын  жазып, оқып, қарағай терегіне 
ілеміз)
   4.Сұрақ-жауап ойыны.
Сұрақтары.
1.ҚР елтаңбасында не бейнеленген? – (тұлпар, шаңырақ, жұлдызша, күн)
2.Қазақстан өз тәуелсіздігін қай жылы алды? – (1991 жыл 16 желтоқсан)
3.«Отан қорғау» дегенді қалай түсінесің?
4.Әнұранның авторларын ата? –(Ш.Қалдаяқов, Ж.Нәжмединов, Н.Назарбаев.)
5.ҚР тұңғыш президенті кім? – (Н.Н.Әбішұлы)
6.ҚР неше облыс бар? – (14 облыс)
7.Тұңғыш қазақ ғарышкері кім? – (Тоқтар Әубәкіров)
8.Конституция күні? – (30 тамыз)
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 Қорытынды сөз: Алда әлі ұзақ жол, үлкен асулар бар. Сол асулар мен 
қиындықты жеңу үшін білектің күші мен найзаның ұшы керек емес. Оған тек 
жүрек пен білім, талант пен талап керек. 

Қазақ елінің абыройын асырып, мерейін үстем етер, әлем таңғалар, талай - 
талай жаңалық ашар білімділер керек. 

Осы  Тәуелсіз  еліміздің  намысын  қорғайтын,  бүгінімізді  ертеңіне 
жалғайтын,  қазақ  елінің  ертеңі,  болашағы үшін  жауап  беретін  бүгінгі  ұрпақ 
екенімізді сезінейік.

“Сен де бір кірпіш дүниеге, Кетігін тап та бар қалан!”- деп Ұлы ақын Абай 
атамыздың сөзімен сабағымды аяқтаймын.

* * * * *
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МАЗМҰНЫ

• АСЫЛБАЕВА ГУЛЬШАТ ДАЛИГУЛОВНА

• ТУГАНБАЕВА МОЛДИР АРЫСТАНБЕКОВНА

• ДЮСЕМБЕКОВА АСЕМ ЕЛЕУОВНА

• СУРШИНА РАУШАН ИУРАТБАЕВНА

• КАЛЫНБАЕВА АНАРГУЛЬ МЫРЗАБАЕВНА 

• КАИРБАЕВА АЙГЕРИМ ТАЛГАТОВНА

• АЛМУРАТОВА ЛӘЗЗАТ ОРАЗБАЙҚЫЗЫ 

• БАКТЫБАЕВА САНДУГАШ ЖАКСЫЛЫКОВНА 

• ТОЙЧУБЕКОВА МАЙРА КАВАНОВНА

• МАУИТ ЖАЙНАГУЛ

• КУАНЫШОВА ЛАЗЗАТ КЫДЫРБАЕВНА 
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