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Қол өнер арқылы балаларды тәрбиелеу

АУЕЛБЕКОВА ГАЛИМА ТУРЕБЕККЫЗЫ
Түркістан облысы Төлеби аудандық оқушылар үйінің әдіскері.

Өнер ұлы болмайынша, ұлт ұлы болмайды.   Ғабит Мүсірепов

 Атадан балаға жалғасып келе жетқан ұлттық қол өнерді өткен ғасырда 
жоғалтып ала жаздап, егеменді ел болғалы өз мәдениетімізді, салт дәстүрімізді, 
рухани  сән-салтанатымызды,  ырым-наным,  әдет  ғұрып,  тұрмыс-тіршілік 
болмысымызды қайта жандандырып, қазақ қолөнері қайтадан ел арасына, білім 
ордасына  бірте-бірте  тамаша  үлгілермен  еніп,  оқушыларға  жан-жақты  білім 
мен  тәрбие  беруге,  жаңаша  еңбек  етуге  талпындырып  отыр.  Әрине  бұл 
халықтық  педагогика-бұл  кезде  педагогтар  қауымына  ғана  емес,  бүкіл 
қауымызға ортақ әлеуметтік қозғалыс. Халықтық педагогика кешегі ойшылдар 
мен сал-серілерден, шешен билерден, ақын-жыраулардан мирас болып қалған 
ұлы тәрбие құралы. Ұлттық педагогика жаңалық емес,  ол ежелден халықпен 
берге өмір сүріп келе жатқан тәлім-тәрбие мектебі.  Педагогика ғылымы оны 
өзіне негіз етіп алып отыр. Ал, оның оқу-тәрбие процесіне енуі шын мәнінде 
жаңалық.  Болашақ  ұрпақтың  сана-сезімін,  ұлттық  психологиясын,  оны  ерте 
замандағы ата-балалар салт-дәстүрімен сабақтастыра тәрбиелеу қазіргі күннің 
ең өзекті мәселесі екендігін өмірдің өзі көрсетіп отыр.

Ұлттық  педагогиканы  насихаттауға  қай  пәннің  болса  да  ыңғайы  мен 
мүмкіншіліктері  мол.  Сонымен  технология  сабақтарына  қолөнерге  үйрету 
арқылы тәлім-тәрбиені оқу-тәрбие процесіне арқау ету қажеттігі туындайды.
 Киіз  басу,  сырмақ сыру, текемет,  алаша, шым-ши, аяққап, құрақ көрпе 
және ұлттық киімдер мен кілем тоқу сияқты күні  бүгінге  дейін өз маңызын 
жоғалтпай келе жатқан сондай дәстүрлі  қолөнер үлгілерін үйрету-оқу шыны 
еңбексүйгіштікке,  әсемдікке  талпындырып,  халқының тарихын біліп,  мәдени 
мұрасын қадірлеп, дәстүрін жалғастыра білуге баулиды. Оның үстіне ұлттық 
қолөнер  өзінің  тарихы  терең,  мазмұны  саң  қилы  ерекшіліктермен  болшақ 
жастарға рухани, эстетикалық, эмоционалдық, интеллектуалдық тұрғыда әсер 
етіп, олардың тұлғалық және салалық қасиеттерін дамыта түсері сөзсіз.

Мектептегі  технология  сабағында  шәкірттерге  қолөнер  арқылы  жан-
жақты  эстетикалық  тәрбие  беру,  оларды  баулу,  адамзат  қоғамында  бұрын-
сонды жасалған  мәдени  мұраны жүйелі  меңгеруге  мүмкіндік  береді.  Жалпы 
әлемдік рухани игіліктерді бағалай білуге тәрбиелейді.
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Бүгінгі  дәуірде  оқушы  қиялына  қозғау  салып,  қанат  бітуі,  ой-өрісін 
дамыту білім берудің алғы шарты отыр. Өйткені қиялы қарыштамаған адамның 
білімді еркін меңгеруі мүмкін емес.

Заман талабына сай мектепте сәндік қолданбалы колөнерге, көнеден келе 
жатқан қол өнерге  үйрету бүгінгі  таңда үлкен мәелелердің  бірі  болып отыр. 
Соған  орай  мектеп  бағдарламаларына  сәндік  қолданбалы  қолөнерді,  кілем, 
гобелен тоқу өнерінің енгізілуі көңіл қуантарлық жай.

Сәндік қол өнерге үйреткенде белгілі шеберлердің туындыларына талдау 
жасап, мүмкіндігі болса еңбектерін көрсетіп, мұражайларды аралатып немесе 
шеберлердің жеке көрмелеріне апарып, оқушылардың қызуғышылығы мен ой-
өрісін ояту қажет деп санаймын.

Оқушыларға  тәрбиелік  мәні  бар  халықтық  мұралар  аз  емес.  Қазақ 
халқының өнерін, іскерлігін, өнер шеберлерінің қолынан шыққан алуан түрлі 
заттар мен бұйымдарды айтып, бұрынғысы мен бүгінгісін салыстыра отырып, 
ұлттық өнерді сүюге, құрметтеуге баулу, бүгінгі шәкірттерде ертеңге еңбеккер, 
жан-жақты жетілген азамат етіп тәрбиелеу, оқушылардың жүрегіне жол тауып, 
олардың  бойында  еліне,  жеріне,  ұлттық  өнерге  деген  сүйіспеншілігін,  пәнді 
оқып үйренуге  деген  ынтасын,  құштарлығын арттыру,  қазақ  қол өнерін  жас 
жеткіншектердің санасына жеткізу, оны оқытып үйрету, ою-өрнектің түрлеріне, 
игеруіне  жұмылдыру  қажет.  Қазіргі  гобелен  өңерінін  үйренуді  мектеп 
бағдарламаларына  көбірек  енгізіп,  оқушының  шығармашылық  қабілеттерін 
жандырса,  болашақ  ұрпақтың  ұлттық  мәдениетін  көтеру  арқылы  ұлттық 
деңгейімізді көтеретін едік.

Альберх  Дюрердің  «перед  тобой  различные  исскуства,  выбери  из  них 
одно которое должно пойти тебе на пользу, изучи его, не унывай, и не теряйте 
терпения  из-за  трудностей,  пока  ты  не  достигнешь  того,  что  оно  станет 
доставлять  тебе  радость»,  -  деп  айтқанындай,  тоқу  өнерінің  ұзақтығы  мен 
қиындығына  қарамастан  ұлттық  өнерімізді  жалғастырып,  ұлттық 
мәдениетімізді көтеруге өз үлесімізді қоса берейік.                
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  26.05.2021 жыл.     № V00058

Эффективность дистанционного  обучения

САРБАСОВА КАРЛЫГАШ ЗАУЛАЕВНА
Жамбылская область, Т.Рыскуловский район средней школы мини-центра 

Актоган, Учитель русского языка и литературы 

 Дистанционное образование – «комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационной образовательной среды, базирующейся 
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии .
   Дистанционное обучение – «новая организация образовательного процесса, 
базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. Среда 
обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, 
отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время 
они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 
средств телекоммуникации».
   Дистанционное обучение – «это новая ступень заочного обучения, на 
которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных 
на использовании персональных компьютеров, видео- и аудиотехники, 
космической и оптоволоконной техники».
   Дистанционное обучение – это «взаимодействие преподавателя и 
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» 
и «это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в 
дистанционном обучении являются ведущим средство».
    В законе «Об образовании Российской Федерации»  «под электронным 
обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном  взаимодействии обучающихся и педагогических работников».
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     Из этого множества определений наиболее точным считается 
следующее: дистанционное обучение – это «совокупность технологий, 
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 
материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 
процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной 
работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения».          
Существует большой набор средств, которые могут быть использованы для 
организации взаимодействия обучаюзегося и преподавателя. Наиболее широкое 
распространение в начальной школе получили следующие:                                     
    Электронная почта. Данная форма взаимодействия доступна для 
обучающихся и среднего, и начального звена. Преимущество заключается в 
том, что обучающийся может выполнять задание в удобное для него время, 
используя все необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что преподаватель 
не может в реальном времени «сопровождать» и «направлять» учащегося
      Использование программы «Скайп» (Skype), позволяющей общаться через 
сеть интернет по всему миру. В этом случае преподаватель может давать 
необходимую консультацию непосредственно в процессе выполнения работы, 
обсуждать с обучающимся ход её выполнения, полученные результаты, вносить 
необходимые поправки. Сложности возникают с визуализацией работы 
учащегося, так как это происходит либо через веб-камеру, а качество сигнала 
не всегда позволяет это сделать, либо через электронную почту, что опять же 
приводит к «растянутости» во времени.
     Гугл-документы. Данный ресурс можно использовать и при работе с 
документами, и с презентациями, и с таблицами. При этом доступ к ним может 
быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как обучающийся выполняет 
задание, может корректировать его работу. Недостаток данного ресурса в том, 
что есть ряд стран, которые ограничивают работу данного браузера и 
использование его ресурсов становиться невозможным. (см. приложение 4)
     Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также 
известная как система управления обучением или виртуальная обучающая 
среда, которая представляет собой веб-приложение, предоставляющее 
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Задания могут решаться 
как в специальных тетрадях, так и на личной страничке, открытой в веб 
браузере на компьютере у обучающегося. Личная страничка отображает 
содержимое веб сайта, например, созданного в специальной системе 
управления обучением «Moodle». На этой страничке обучающийся, пройдя 
авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания, отправить 
их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д.  В свою очередь, 
этот веб сайт размещаются точно так же как и миллионы обычных веб сайтов 
интернета, на сервере, специально выделенном или виртуальном хостинге. 
Соответственно, преподаватель имеет свой уровень доступа к системе и имеет 
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несколько более широкие возможности, по сравнению с обучающимися. Может 
создавать  и корректировать содержимое учебных курсов, просматривать 
задания и т.д.  Тестовые задания, как правило, проверяются сразу в 
автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся программой и 
преподавателем в электронный журнал». 
   Возможно также использование различных чатов, блогов, форумов, 
видеоконференций и т.д.
   При выборе средства организации взаимодействия с обучающимся 
преподаватель прежде всего должен ориентироваться на те, которые доступны 
учащемуся в силу возраста и навыков работы с информационно-
компьютерными технологиями, но при этом необходимо постепенно знакомить 
его и другими, так как это создаст у ребёнка дополнительную мотивацию, 
сделает процесс обучения более разнообразным, поможет повысить качество 
освоение учебного материала.
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Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

БАТЫРБАЕВА АНАРА МУХТАРОВНА
Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылы 

Балбөбек бөбекжай-балалар бақшасының тәрбиешісі

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

Біздің  қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары 
бағаланады. Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. 
Бүгінде  мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды 
жетілдіру,  балабақшалар  желісін  сақтау  тұрғысынан  біршама  игі  істер 
жүргізілуде.

Балалар  бақшасында  тәрбие  бағдарламасының  ең  ауқымды  бөлімі 
балаларға  айналадағы  өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға 
арналған.  Өйткені  сәби  тұңғыш  білім-дағдыларын  өмірден  алады. 
Айналасындағы  адамдарды іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар  дүниесін 
қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі  кеңейіп,  тілі 
дамиды лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік 
қарым-қатынас жасайды.  

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

Әрбір затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету 
арқылы  сөздік  қоры  дами  түседі.  Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде 
дидактикалық ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы 
педагог  балалардың тілін  дамыта  отырып,  заттар  туралы нақты білім  беріп, 
сөздік қорын молайтуға ден қояды. Қоршаған ортамен таныстыру барысында 
бақылау  жасаудан,  мақсатты серуен  және топтық саяхаттан  алған  әсерлерін, 
білімдерін нақтылау мақсатында әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп 
отырулы тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің  бір-екі  түрін  араластырып 
қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. 
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Көзін  ашқан  балалардан  не  өзгергенін  сұрайды. 
Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге 
ойналады... 
 

                           

 «Жыл мезгілдері»                                                 
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту, мезгілдерді 

атауларын үйрету (қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.

Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай мезгілі екенін сұрайды. 
Жыл  мезгілі  төрт  бөліктен  тұрады,әр  бөлікке  сәйкес 
мезгілдердің ерекшелік карточкасы бар.

Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып 
сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс 
мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

                              
       «Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  қалыптастыру. 
Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен 
үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 
қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға 
орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін 
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 
үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді, қоянды кіші торға орналастыр.
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                                  «Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары 
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.

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

 
«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар 
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына 
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және 
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.
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26.05.2021 жыл.    № V00060

Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   хандығының  күшеюі

ТЫРНАКБАЕВА ГУЛЬНАЗ ТИНАДИЛОВНА
Жамбыл облысы  Шу ауданы  Төле би ауылы   Сәду Шәкіров атындағы орта 

мектебі  Тарих-георафия пәндерінің мұғалімі

ҰМЖ: 7.4А Қазақ хандығының 
ХҮІ – ХҮІІ ғғ. дамуы 

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 7  Қатысқандар саны:                  
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   
хандығының  күшеюі 

 Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 
(оқу бағдарламасына 
сілтеме) 

7.3.2.6 -  қазақ  хандарының  сыртқы  саясатын  
талдау

Сабақ мақсаттары: Барлығы: Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  
хандығының  сыртқы саясатын  білу
Басым  бөлігі: Қасым  ханның  жүргізген  
саясатының  ерекшеліктерін  ажырату
Кейбіреулері:Қасым  хан  тұсындағы  мемлекеттің  
сыртқы саясаттарын  бөліп көрсету.                     

Бағалау  
критерийлері:

 1Қасым  хан  тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы  
саясатын  анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсынның  жүргізген саясатының  
ерекшеліктерін ажыратып,  талдай  алады. 3.Қасым  
хан тұсындағы мемлекеттің сыртқы саясаттарын  
көрсете  алады.          
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Тілдік  мақсаттары: Тірек   сөздер  мен  терминдер: 
Дипломатия, Қасым,  Бұрындық, 
Мұхаммед Шайбани.
Талқылауға арналған  сұрақтар:
1.Қасым хан Ресей мен қандай  
дипломатиялық қатынастарда 
болды? 
2.«Қасқа жол»кімнің тұсында 
жарыққа шықты?
3.Жұртшылық  заңы  қандай  заңда  
көрсетілді? 

Құндылықтарға баулу «Мәңгілік Ел» 6  Тарихтың, 
мәдениет пен тілдің біртұтастығы

Пәнаралық байланыс: Құқық ,география, Қазақ  әдебиеті. 

АКТ қолдану 
дағдылары

Іздену,көру,білу,қолдану,түсіну.

Алдыңғы білім: Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  
хандығының   күшеюі  туралы  
біледі.

Жоспар

Жоспарланған уақыт Сабақтағы  жоспарланған  іс-
әрекет                                      
 Дерек көздері  ресурстар
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5 минут

Сабақты бекіту

Картамен  жұмыс 
1.ХҮ ғасырдың 60-70 ж.ж қазақ шекарасын көрсету. 
2.1511-1518 жылдардағы  Қасым  хан  дәурінде  қазақ 
шекарасын көрсетіп  беру.
3.Қасым  хан  тұсында  қосып  алынған  
территорияларды  анықтау.

Дескриптор:
1Қасым  ханның  мемлекет  басқарудағы  рөлін 
анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсындағы Қазақ  хандығының  ішкі 
саяси  жағдайын  талдай  алады.             
3.Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының  
мемлекетін нығайтудағы  рөлін, маңызын  
бағалайды.             
 
     Жеке жұмыс    Кестені толтыру
Қасым хан  тұсындағы  Қазақ хандығы

Билік 
еткен 
жылдар

Мемлекетт
ің аумағы 

Астана
сы

Ішкі 
саясаты

               
Сабақты  бекіту
І – топ.  Қасым ханның  мемлекет  қайраткер  
ретінде  суреттеп  айтады.
ІІ – топ. Қазақ  еліне  сіңірген  еңбегі
ІІІ – топ. Бес  жолды  өлең
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Сабақтың соңы

5минут

Кері байланыс
«БББ» әдісі кері байланыс

Білемін Білгім келеді Білдім
 

 Үйге тапсырма. Қасым хан тұсындағы қазақ 
хандығына хронологиялық кесте құру.
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 27.05.2021 жыл.    № V00069

Қауіпсіздік    ережелері 

БАЗАРБАЕВА АЙГУЛЬ  ОРАЗАЛИНОВНА 
Ақмола облысы Зеренді ауданы " Өзен ауылының жалпы  

орта білім беретін мектебі" КММ.   Бастауыш сынып мұғалімі.     

Пәні: Дүниетану Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 2 

Сабақтың 
тақырыбы:

Қауіпсіздік ережелері

Осы  сабақ  
арқылы  
жүзеге  асатын 
мақсаттары:

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

Сабақ 
мақсаттары

Барлықоқушылар: 

Оқулықтаберілгенжәнеқосымшатапсырмалард
ыорындайды. Жазбажұмысжасайды. 
Сұраққажауапбереді;

Оқушылардың басым бөлігі:

Топтықжұмыстыбірлесеорындайды.Өзбетінше
жұмысжасайды. Сұраққажауапбереді. 
Қосымшаүлестірмересурстарменжұмысжасайд
ы;

Кейбір оқушылар:

Оқулықтантысберілгенқосымшатапсырмаладыо
рындайды, 
тақырыпбойыншақосымшамәліметтер мен 
дәлелдеркелтіреалады;
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Бағалау 
критерийлері

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

Тілдік мақсат Қауіпсіздік ережелері

Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Тірек сөздерді сабақ барысында қайталап айту.

Талқылауға  арналған  сұрақтар:
1.Суретте қандай қауііпті жағдайларды 
байқадың?
2. Оған қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау 
қажет?
3.Суқоймадағы қандай жағдайлар балалар үшін 
қауіпті? Неге?

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

Алдынғы оқу Дұрыс тамақтана біл.

Жоспар

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

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

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

3.Пайдалы тағам түрлерін атайды;
4.Бірін-бірі толықтырады, бағалайды;
Кері байланыс: «смайликтермен»
ҚБ «жұлдызшалар»
Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Алақанды ұрайық
Бір отырып, бір тұрып
Біз демалып алайық.
 Ал , балалар, өмірде пайдалы және дұрыс тағамдарды 
тұтына біліңіздер дегім келеді.
 Ал  дұрыс тамақтанумен қатар тағы нені білуіміз 
керекпіз, балалар?
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Сабақтың 
ортасы:

 Қауіпсіздік ережелерін.
Жаңа сабақ:  «Қауіпсіздік ережелері»
№1. бейнежазба
 Олай болса, мына бейне жазбаға назарымызды 
аударайық.....
 Бейнежазба не туралы болды?
 - Сіріңкемен ойнауға болады ма екен?
 Бәрі бірге:
Ережелер еліне 
Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
Сақтық жолын табайық!
 Өз өміріміздің қауіпсіздігін сақтау үшін бірнеше 
ережемен танысайық.

Мұғалімнің түсіндірмесі:
Ас үйге сән беретін-газ плитасы. Көгілдір от тұрмыс-
тіршілігімізде көп орын алады. Десек те, оны ұқыпты 
ұстап, жаға білуіміз керек. Егер газ плитасының бір 
кемшіліктері байқалса, дереу ата-анаңа айтып ескертуің 
керек.  Өйткені ата-анаң газ бөлімшесінің арнаулы 
мамандарын шақырады. 
Газ плитасы тұрған бөлмені жиі-жиі жеделдету  керек.  
Егер газдың күлімсіген иісін сезсең дереу 104 нөміріне хбр 
су керек. Газдың иісі шыққан жерде сіріңке , электр 
жүйесіндегі лампаны жағуға болмайды.
Тұрмысымызда тағы бір көп қоданатынымыз- электр 
жүйесі. Электр-жарық көзі. Бір күн үйімізде жарық көзі 
келмей қалса, дүниені қараңғы түнек басады. Дегенмен, 
оны да ұқыпты пайдаланбасақ, одан да өрт шығуы 
мүмкін.
Өрт шықса 101 нөміріне хбр мыз керекпіз.
«Топтастыру» «Үйдегі қауіпті заттар»
тоқ   ине  от    газ  шырпықайшы  үтік   су
-ҚБ  ... жұптық жұмыс (парақшамен)
Мына берілген 
 Ал , балалар, үйден өрт шықса, не бір жерін ауырып 
тұрса не ұры-қарақшылар келіп, есігіңді бұзып ашып 
жатырса қандай нөмірлерге телефон соғамыз?
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 Оқушыларды 101,102,103 деп 3 топқа бөлемін.
 №2 бейнежазба
Жеке жұмыс : 
 Ол ережені қазір мына заттар суреттерін таңдай 
отырып, құрастырып айтасыздар:ЖЖ
- Қайшы
- Шырпы 
- дәрі

 Балалар, суретке қарап 2 сөйлемнен құрап айтады. 
Және қай тел нөміріне дереу хбр лау керектігін айта кетулері 
керек
ТЖ.
 «Денсаулық пен қауіпсіздік» 
Суреттегі берілген жағдаяттарды қарап, не істеу керектігін 
топ болып талқылайды. 
Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстаудың қауіпсіздік 
ережелерін құрасытырып айтады.
«ИӘ»  «ЖОҚ»
 Жолдан бағдаршамның жасыл көзі жанғанда өту керек.
 Жолдың бойында ойнауға болады.
 Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге болады.
 Суға рұқсат етілген жерлерде ғана шомылу керек.
 Аулада бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды.
Қорытынды: 
Қауіп-қатер бізге кез келген уақытта және кез келген жерде 
кездесуі мүмкін. Ғалымдар адамның үйінің өзі де тіптен  
қауіпсіз емес  екенін анықтады. Сондықтан үйде жазатайым 
жағдай болуы әбден мүмкін. Тұрғын үй қауіпсіз болуы үшін 
қауіптің алдын алу қажет. Байқампаз әрі мұқият болсаң , 
онда ешқандайда жаман оқиғаға ұрынбайсың!

Сабақтың 
соңы

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

Үйге тапсырма:  52-53 бет оқу . 
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27.05.2021 жыл.     № V00068

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

МЕЙРАМБЕК АЯУЖАН ЖЕНИСКЫЗЫ 
Жамбыл облысы. Жамбыл ауданы  Шайқорық  орта 

мектебінің   бастауыш сынып мұғалімі

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

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

Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып  базасында  құрылған  жұмысшы  топтардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 
үдерісіне  көтеріңкі  көңіл-күймен   қатысуын,  зерттеу  тақырыбын  түйсініп, 
терең  зерделеуді,  алынған  білімнің  тұтастығы  мен  оқушылардың  танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.

Дәстүрлі  ұйымдастырылған  оқу  үдерісіне  қарағанда,  топтық  жұмыс 
арқылы  оқыту  үдерісінде  оқушылар  көп  мағлұмат  алады,  ойын  үдерісінде 
жағымды  эмоциялар  алып,  белсенділігі  артады,  сөздік  қоры  дамиды  жеке 
тұлғаның қажеттіліктері қанағаттандырылады.

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

Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге 
жетіп отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе 
алмай  білмеген  күйде  қалып  отырды.  Топта  оқушылар  өз  даралығын 
жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді 
шешеді.
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Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп 
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы 
біледі,  естігеніне  қорытынды  жасап,  жүйелі  талқылауға  қатысады,  бағалап, 
талдап,  өз  пікірлерін  білдіре  алады  және  бәрі  бір  тоқтамға  келіп,  берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.

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

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

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

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

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

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

Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады,  яғни  тұзды  суға  түскен  қиярдың  тұздалатыны  секілді  топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:
 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
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 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық 
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту 
қажет.
 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне 
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық 
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені 
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
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 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс 
оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық 
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 
болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 
мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 
тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға 
үйрету қажет.
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29.05.2021 жыл.      № W00008

Қысқа мерзімді жоспарды құрудағы 
мұғалімнің білуі керек мәліметтері

ЖАЙЖАНОВА ӘСЕЛ АБЫЛАЙҚЫЗЫ
Атырау облысы, Атырау қаласы  Т.Амандосов орта 

мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

Оқу мақсаты – оқу бағдарламасынан сөзбе сөз алынды.
  Сабақ мақсаты дегеніміз оқушылардың сабақ нәтижесінде үйренетін 
дағдылары, білік пен білімі, оқушының сабақ бойы жасаған жұмысының 
нәтижесі. Сабақ мақсаты оқушының сабақта не жасағанын көрсетпей, оның сол 
әрекеттерді орындау нәтижесінде (сабақ соңында) не үйренетіндігіне болжау 
жасайды.
Мысалы,
1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу,сөз,сөйлем,мәтін) 
ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну
1.1.2.1 Мұғалімнің көмегімен мәтінді кім (не) туралы айтылғанын анықтау

Сабақ мақсаты – оқу мақсатынан ықшамдалып, нақты, өлшемді шынайы 
СМАРТ форматында алынды.
«Бағалау критерийлері – мұғалім мен оқушыға қалыптастырушы бағалау 
кезінде оқытудың мақсатына қол жеткізгенін тануға мүмкіндік беретін 
тұжырым.
Мысалы,
Барлық оқушылар:Тілдік бірліктерді ажыратады.Мәтінде кім (не) туралы 
айтылғанын анықтайды. Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя біледі. 
Каллиграфиялық талаптарға сай жазуды үйренеді. Заттың қимылын білдіретін 
сөздерді ажыратады, орынды қолдана біледі
Көпшілік оқушылар:Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя біледі 
немесе оқиғаны бойынша сұрақтарға жауап береді. каллиграфиялық талаптарға 
сай жазады. қимылды білдіретін сөздерді ажыратады.
Кейбір оқушылар:Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді,болжайды
Бағалау критерийлері – мақсаттарға байланысты бағалау критерийі алынды.
Құндылықтардықалыптастыруға    аудару – 
заманауи білім беру жүйесінің басты ұстанымдарының бірі болып табылады.
Мысалы,
Тілдік бірліктерді ажыратады. Мәтінде кім (не) туралы айтылғанын 
анықтайды. Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қояды. 
Каллиграфиялық талаптарға сай жазады.
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Стандартты құндылықтар – құрмет, ынтымақтастық, ашықтық.
Пәнаралық байланыс – оқу пәндерінің арасында байланыс орнату, білім беру 
бағдарламасының аясын кеңейтіп, теңестіру үшін пәнаралық байланыс 
қолданылды.

АКТ қолдану дағдылары – белсенді оқудың қызықты тәсілдерін ұсыну үшін 
интерактивті тақта, электронды оқулық пайдаланады.Сыныптан тыс өз бетінше 
білім алуға мүмкіндік береді.
Тілді, сөйлеуді дамытуда тілдік мақсаттар қойған маңызды.
Мысалы,
Интерактивті тақта, видео,аудио
Тілдік құзыреттілік – оқулықтағы тірек сөздерден алынды.
Бастапқы білім – бұрыннан бар білімді белсенді сүйену.
Ширату – сабақтың тақырыбын, ашу мақсатында ұйымдастырылады.
 
Әртүрлі әдіс-тәсілдер арқылы сабақтың тақырыбын ашу.
Мысалы,
Ширату «Ой қозғау» әдісі

       «Бірінші байлық-денсаулық» яғни 
сабақтың спортпен,дене шынықтыру           сабағымен қатысты екенін 
оқушыларға аңғарту.
Тапсырма– оқушының  құзіреттілік деңгейін (пәндік, тілдік және т.б.) 
бағалауға мүмкіндік беретін нақты жағдай. 
Оқулықтағы әрбір тапсырманы әдіске салып орындату.
Мысалы,
Тапсырма:Мәтінді түсініп оқы. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. 
Ұ ТА «Еркін ой» әдісі 
Дескриптор – оқушының жұмысты қаншалықты жақсы орындағанын 
бағалайтын тұжырым.
Мысалы,
Дескриптор:Мәтінді оқиды. Сұрақ қою арқылы заттың қимылын білдіретін 
сөздерді анықтайды
Кері байланыс– қандай да бір жағдайға немесе әрекетке арналған жауап, пікір. 
Мысалы,
Есіңе сақта!
Ойыңды жүйелі жеткіз!
Ережелерді есіңе сақта!
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 Әдемі жаз!
Берілген сөздерді орынды қолдан
Жұптық жұмыс – жұптасып, талқылап  жұмыс жасауға, бір – бірінен біліммен  
дағдыларды үйренуіне жетелейді.
 Жұптасып жұмыс жасауға арналған әдістерді қолдана отырып балаларға 
тапсырмалар беру.
Мысалы,
«Ойлан,жұптас,талқыла!» әдісі
Саралау – әр оқушылардың оқудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру, түсінік 
пен дағдылар тереңдейді.Өзіне деген сеніммен, оқуға уәжі артады.
Оқушыларға идеяларды тереңірек түсінуге көмектеседі, шығармашылықты 
күтілетін нәтижені арттыра алады.

Рефлексия – өзінің осы сабақтағы іс – әрекетін талдауға түзетуге мүмкіндік 
береді.

Ұжымдық жұмыс – ұйымдасып, бірлесіп ортақ шешімге келуге  көмектеседі.
Өзіндік жұмыс – өз тәжірибесі негізінде үйрену жаңа білімді бұрынғы 
біліммен ұштастыру
ТЖ,ЖЖ – кез-келген тапсырманы терең талқылау тақырыпты терең түсінуіне 
жол ашады.
Топтық жұмыс -  тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын жетілдіреді, 
ақпарат алу және жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын жетілдіреді, тиімді 
дербестігін дамытады,біз бірлесп табысқа жетеміз.
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31.05.2021 жыл.       № W00020

Жиын. Бір- көп. Заттарды ортақ 
қасиетіне қарай топтарға біріктіру

ЖАКУПОВА ӘСЕЛ САЙЛАУҚЫЗЫ 
Павлодар қаласы № 48 санаторлық сәбилер бақшасының  тәрбиешісі

Бөлімі: Қарапайым  матемактикалық  ұғымдарды  қалыптастыру
Мақсаты: Балаларды  заттар  тобының  (жиынның)  ортақ  белгілерін  тауып, 
заттарды белгілі бір қасиетіне қарай «үлкен», «кіші» деген топтарға біріктіре 
алуға  үйрету.  Бір  жеке  затты  тауып  көрсету;  бір  элементтен  тұратын  жиын 
туралы түсінік қалыптастыру; «бір» және «бірнеше» (көп) терминдерін енгізу. 
Дәптерде берілген тапсырмалармен жұмыс істеу қабілетін арттыру; балалардың 
зейіні мен талқылау қабілетін дамыту. Үлкендер еңбегін бағалауға тәрбиелеу.
Қолданады: суреттер, көлемге байланысты ойыншықтар.
Сөздік жұмыс: жиын, көп, біреу, бір-бірден.

 Балалардың  қызметі    Мотивациялық- қозғаушылық

Амандасу
Ойын: «Анамызға дастархан жаюға көмектесейік»
 Қазір біз қызықты ойын ойнаймыз. Сендер мына себетке жазық немесе 
көлемді материалдар салып әкелесіңдер (жемістер, көкеністер, тәтті тағамдар, 
қарбыз). Сосын оларды түсіне, көлеміне қарай жиынға бөлеміз. Ал, бастайық!
Балалар бір-бірімен амандасады. Бір-біріне сәттілік тілейді. Ойынға белсене 
қатысады.

                        Ұйымдастырушылық-ізденістік
 Анамызға себеттегізаттарды шығарып, оларды топтастыруға 
көмектесейік. Бәріміз бірге орындайық. Балалар, сендер қандаймұсыныстар 
айтар едіңдер?
Педагог жиынды ішкі жиындарға бөлуге көмектеседі: көкеністер, жемістер, 
тәтті тағамдар, қарбыз.
1. Біздің қолымызда неше жеміс бар?
- Олар көп пе әлде бірнешеу ме?
- Көкеніс, тәтті тағамдар нешеу екен?
- Қарбыз туралы не айтуға болады?
- Қарбыз нешеу екен?
Педагог балаларға жаңа дәптерді қарап шығуды ұсынады. Екі бетке орналасқан 
тапсырмаларымен таныстырады. Дәптерді қалай пайдалану керектігін үйретеді. 
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Бірінші  шартты  белгімен  (қоршап  сыз)  таныстырады  және  балаларды 
тапсырманы  шартты  белгі  бойынша  «оқып  шығуға»  үйретеді.  Ұжымдық 
жұмысты  жалғастыру  үшін  1-тапсырманы  орындауды  ұсынады.  Балаларға 
тапсырманы орындауға уақыт береді.
- Ал енді, қолдарымызға (ұсақ бұлшық еттерді дамыту үшін) сергіту сәтін 
жасаймыз.
Балаларға  2-тапсырманы  орындауды  ұсынып,  «боя»  деген  шартты  белгімен 
таныстарады.  Тапсырманы  жеке  орындауға  және  алмалар  мен  алмұрттарды 
белгісіне қарай топтастыруға уақыт беріледі. Содан соң сұрақ қояды:
 Әр топта неше үлкен және кіші алма бар екен?
Балаларды сөз арасында: «бірнеше» немесе «көп», «бір» деген сөздерді 
қолдануға үйретеміз.

Заттарды көкеніс, жемістер, тәтті заттар деп бөлу керектігін айтады.
Заттар тобын бір сөзбен айтады.
Қарбаздың қандай топқа жататынын табуға қиналады.
Қарбыз бөліп қояды-ол біреу.
Сөз арасында «көп» және «бірнеше» сөздерін қолданады. Оларды санына қарай 
бір-біріне  қарама-қарсы қояды.  Жеміс-көп,  ал-қарбыз  біреу.  Көкеніс  көп,  ал 
қарбыз біреу және т.б.

Дәптерді ашып, 1-тапсырманы орындайды.
Балалар бұлшық етке арналған саусақ жаттығуларын жасайды.

2-тапсырманы орындайды, біз зат пен көп (бірнеше) затты бояйды. Заттарға: 
«Кішкентай алмалар мен бір үлкен алма», «Кішкентай алмұрттар мен бір үлкен 
алмұрт» деген атаулар береді.

Рефлексиялық- түзетушілік
 Бүгін қандай жаңадан сөздерді естідіңдер?
IV. Аналарына көмек көрсеттіңдер, сол үшін сендерді мақтауға болады.
V. Қандай шартты белгілермен таныстық?
VI. Атап беріңдерші.
VII. Өте жақсы, жарайсыңдар!
VIII. Ал енді, өз заттарымызды жинап қоямыз.
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Қорытынды, ойыннан алған әсерлерімен бөліседі. 3-тапсырманы орындай 
отырып, жаңа тақырыпты қалай түсіндіргендерін айтады.
Оқу құралдарын үстелдің шетіне жинап қояды.
Күтілетін нәтиже: Даниярұлы Әділбек, Маратқызы Әмина, Айтжан Нарминге 
жиынға бөлуді, топтастыруды үйрету.
Біледі: «бір» және «көп», «бірнеше» терминдерін;
Игереді: заттарды белгілі бір қасиетіне (белгісі) қарай топтастыруды жалпы 
түсінікті, баспа дәптерімен жұмыс істеу жөніндегі түсінікті;
Меңгереді: бір затты көрсетуді, заттарды бір белгісіне қарай топтарға 
біріктіруді;
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Как важно делать добро

ЖУМАНОВА ГЮЗЕЛЬ МУРАТБЕКОВНА 
ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекты  

КГКП ясли-детский сад "Шуақты-Шұғыла " Воспитатель

В зале стоит дерево с шарами с словами «Доброта»  
Дети и воспитатель заходят в зал под музыку «Если добрый ты»

Круг радости
Придумано кем-то просто и мудро.
При встрече здороваться:
- Доброе утро!
Доброе утро солнцу и птицам.
Доброе утро улыбчивым лицам.
И каждый становится
Добрым, доверчивым.
Доброе утро длиться до вечера.
- Каждый новый день надо начинать хорошим настроением. А чтобы 
настроение было хорошим и веселым, давайте встанем в круг, возьмемся за 
руки, закроем глаза и передадим друг другу ту искорку тепла и любви, что 
живет в нашем сердце. Почувствуйте, как по нашим рукам из ладошки в 
ладошку переходит доброта.(Берет в руки зажженную свечу, передают ее по 
кругу под музыку «Улыбка») Посмотрите, какая искорка зажглась от наших 
сердец. Пусть она сопровождает вас все занятие. Улыбнемся и пожелаем друг 
другу доброго утра и радостного настроения. 

- Сегодня на занятии пойдет разговор о доброте. Удивительное, волшебное 
слово! 
А как вы понимаете, что такое доброта? 
- (доброе утро, добрый день, будьте здоровы, здравствуйте, всего вам доброго, 
пожалуйста, спасибо, до свидания, приятного аппетита…)
Добрые слова – дороже богатства!
- Молодцы! Предлагаю друг другу говорить только добрые слова
Давайте хором повторим и внимательно вслушаемся в это слово - доброта. В 
давние времена, как рассказывают книги, это слово произносили мягко - 
доброта. Добро тебе, добро от тебя. Как это верно! Подумайте и скажите, о ком 
или о чем можно сказать «добрый»?- О человеке, поступке, дне, вечере, пути и 
т. д.
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Добрый человек значит, он еще какой?
- Внимательный, заботливый, щедрый, добродушный, отзывчивый, нежадный.  
 А если человек недобрый, он какой?
- Злой, жадный, грубый, равнодушный, нетерпимый. ..
Как вы думаете, потрогать доброту можно? Есть ли у нее запах, вкус?
Ответы.
- Быть может, ее нетрудно увидеть? А в чем ее можно увидеть?
- В поступках, действиях, чувствах человека
- Вспомните, пожалуйста, свои добрые поступки и расскажите нам.
 Ответы детей
- Легко ли быть добрым?
Ответы..
- Доброта – это еще и дружба. Теперь немного поиграем. Игра с музыкальным 
сопровождением «Передай другу».
- Когда человек совершает добрые дела и поступки, какое лицо бывает у него в 
эту минуту? Опишите!
- Не злое, приятное, мягкое, с добрыми глазами, с улыбкой, с теплым взглядом
- Молодцы! Доброта – это важное человеческое качество. Давайте мы 
посмотрим инсценировку и узнаем о некоторых волшебных словах (исполняют 
дети) 
                                                    Инсценировка сюжета.
«Пошли погулять мальчик и девочка в сад. Мальчик играл с игрушкой, а 
девочка сидела на скамейке рассматривала книгу. Мальчик, увидев девочку 
тоже захотелось посмотреть книгу. И он решил подойти к ней поближе. Начал 
девочку дергать за косички.
- Ай-ай – (заплакала девочка).
На крик прибежала мама девочки. Она посмотрела сурова.
- Простите меня! – шепнул мальчик виновато.
- Ступай! – улыбнулась. «Прощаю тебя!»
- «Простите!» Ура!- воскликнул мальчик радостно. «Простите» - «Какое 
интересное слово» -подумал мальчик.
Мальчик с девочкой помирились.
                                             Танец «Поссорились –померились» 
-  надо ли просить прощения? Зачем?
- Надо! Чтобы тебя простили и не обижались. Надо помириться, веселее было 
играть
-  За что надо извиняться?
- За плохой поступок, за обидные, грубые слова; за то, что ты обманул или был 
невежливым. - (Обратить внимание детей на то, что лежит на 
столе) Видите, как много здесь разных предметов:  карандаши,клей,листок 
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бумаги и фломастер. Посмотрите на эти предметы. С их помощью можно 
совершить добрый поступок. Скажите, какой?
-  на листке бумаги нарисовать что-то приятное и подарить близкому человеку. 
Дети делятся на 3 группы и выполняют задание

- Предлагаю вам игру «Я начну, а вы закончите».                                             
Зеленеет старый пень, когда услышит... Добрый день.
Растает даже снежная глыба от слова теплого... Спасибо.
Если тебя бранят за шалости, надо сказать... Простите пожалуйста.
Ребенок вежливый и развитый, говорит встречаясь... Здравствуйте.
Где бы ни были, на прощание мы говорим... До свидания. 
Ещё хочу вас удивить и немного угостить.
Это добрые конфетки, угощайтесь, пожалуйста, детки!
(Конфеты на палочке в форме солнышка или сердечка)
Доброта – это улыбка, доброта – это успех.
Доброта – это здоровье и весёлый детский смех!
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Асық - алтын қазынам!

ЖАКЫМАНОВА РАУШАН КАДЕСОВНА 
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 

№ 83 Жансая балабақшасы МКҚК. Тәрбиеші

Асық ойыны – қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі 
болып  табылады.  Ол  баланы  алғыр,  зерек,  мерген,  шапшаң,  епті  болуға 
баулиды. Ойын барысында көп достар да табады, олармен әңгімелесіп, ойнай 
жүріп  бір-бірімен сөйлесіп,  тіл  табысады.  Яғни,  олар бір-бірімен танысады, 
неше асығы бар екенін, оны қалай ұтқанын, асықтарының түстерін айтып, кім 
жақсы  ойнайтынын,  кімнің  асығы  көп  екенін  айтып,  әрі  қарай  өздерін 
ойландыратын сұрақтарына жауап алып ой көкжиектерін дамытады.

Асықтың  тағы  бір  пайдасы  баланың  есепке  жүйрік  болу  қабілетін 
шыңдайды. Неше асық ұтқанын, қызыл асығы қанша, сары асығы қанша  екенін 
ойлап, зерделеп асықтарын есептейді. Енді неше асық ұтса жалпы асығының 
саны қанша болатынына дейін топшылайды.

Ойын барысында  денесін  ширатып,  асық  атуға  икемделіп,  көздеп  түрлі 
қимылдар  жасап,  дене  бітімінің  физиологиялық  дұрыс  қалыптасуына  да  оң 
ықпалын  тигізеді.  Сондай-ақ  ұйымшыл  болуға,  өз-өзіне  сенімді  болуға, 
батылдыққа да қадам бастайтын ойын деп ойлаймын. 

Қазіргі балалардың ермегі – ұялы телефон, айфон, планшет. Олар өсіп келе 
жатқан  жас  буынға  өте  зиян.  Қозғалыссыз  көп  уақыт  отыра  береді,  көз 
жанарына да кері әсерін тигізеді. Жастай көздері дұрыс көрмейтін балалар көп.

 Айта берсек асық ойынының  пайдасы  өте зор. Бала тәрбиесінде асықтың 
алатын орны ерекше екенін баса айтқым келеді.

Оны түрлі түсті бояуларға бояп да қолдана береді.  Түсті бояуға боялған 
асықтар көздің жауын алады. Оған бала тұрмақ үлкен адамдар да қызығады. 
Бала кезімізде әжемдер сырмақ сырып, киіз басып, алаша тоқитын. Жүндерді 
бояу  үшін  неше түрлі  бояуларды қолданатын.  Әжем өз  жұмысы біткен  соң 
ағамның асықтарын әдемілеп сан түрлі түске бояп беретін. 

Асық – төрт түлік мал мен қоңыр аңдар тілерсегінде болатын, қызметі аса 
күрделі,  буынға  біткен  шымыр  сүйек. Қой, ешкі, сиыр, түйе асығы  үлкен-
кішілігіне  қарамастан бір пішіндес,  мүсіндес  келеді.  Ал жылқы асығы басқа 
пішінді  болады.  Асықпен  «Ханталапай»,  «Үш  табан»,  «Шеңбер»   т.б.  неше 
түрлі  асық  ойындары  ойналады.  Көбінесе  асық  ойнауға  қойдың  асығы 
пайдаланылады.
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Асық түрлері
 Кеней, кентай - асық ойынында ұпайға тігілетін асық. "Кішкентай" сөзі 
"Кіші" және "кентай" сөздерінен шыққан.
 Сақа - асықтың ең үлкені, ірісі.
 Ешкімер - ешкінің асығы.
 Қойлақ - қойдың асығы.
 Құлжаз- құлжаның асығы.
 Топай, сомпай - сиырдың асығы.
 Шүкейт - киіктің асығы.
Иіргенде түскен  қалпына қарай өз атаулары бар. 
– Алшы – асықтың иірілгенде тегіс табаны жерге тиіп, тұрық түсуі. Ойын 
кезінде оған бірінші дәрежелі мән беріледі.
 Тәйке (тауа) – асықтың иірілгенде шұңқырлау табаны жерге тиіп, тұрық 
түсуі. Ол екінші дәрежелі мәнге ие.
1. Бүге (бүк) – асықтың иірілгенде дөңес жоны үстіне қарап, етпетінен 
жатық түсуі. Ол үшінші дәрежелі мәнге ие.
- Шіге (шік) – асықтың иірілгенде шұңқыр құрсақ жағы үстіне қарап, 
шалқасынан жатық түсуі. Ол төртінші дәрежелі мәнге ие.
Менің айтайын дегенім, осы асықты  пайдалана отырып ұйымдастырылған оқу 
қызметіне көрнекі құралдар жасауға болады. Біздің балабақшамызда күнделікті 
оқу  қызметіне  арналған  асықтардан  әртүрлі  көрнекі  құралдар  жасалған. 
Оларды  күнделікті  оқу  қызметінде  пайдаланып  жүрміз.  Асық  жинауға  ата-
аналарда үлес қосты, ол кісілерге рақмет. Оны жасаған өзіміздің педагогтар мен 
тәрбиешілер. Осындай  істер әлі де дамытылып, өз жалғасын табуда.
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Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі.

ДОШАНОВ  ЖӘНІБЕК  ЛАЙСАҰЛЫ
Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Қорғантұз ЖОББМ 

Дене тәрбиесі пәні мұғалімі

Біздің бақытымыздың оннан тоғызы
 денсаулыққа байланысты. А.Шопенгауер

     Бүкіл  әлемдегі  дәрігерлер  мен педагогтар  әлдеқашан ортақ  пікірге 
келген еді:  ұлт денсаулығын сақтап қалу үшін барлық күш жігерді  біріктіру 
және оны балалар денсаулығын қорғауға бағыттау қажет.

    XXI  ғасыр–ақпараттардың  аса  молдығы  бойынша  бұрын-соңды 
болмаған ғасыр. Біз балаларға денсаулықты сақтау, түрлі аурулардың алдын-
алу, салауатты өмір салты туралы көп айтып жүрміз.

Ал, бұл мәселелерді шешу балалар денсаулығын сақтау, оның ішінде дене 
тәрбиесі,  психологиялық  тұрақтылықты  арттыру,  орынды  тамақтану  және 
көптеген басқа мәселелер бойынша маңызды жұмыстарды қажет етеді. Мектеп 
мұғалімінің алдында оқушыларға білім берумен қатар олардың дені сау, дене 
бітімінің  дұрыс  жетілуін  қадағалау  міндеті  тұр.  Бүгінгі  алдымызда  отырған 
оқушы -ертеңгі еліміздің экономикалық қуатын, мәдени және рухани байлығын 
жақсартуға ықпал ететін жеке тұлға.

     Дене тәрбиесі тек мектептегі дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол 
сабақтан  тыс,  мектептен  де  тыс  денсаулыққа  байланысты  шаралар  жүйесі. 
Қазіргі кезеңдегі білім беру орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың 
денсаулықтарын  нығайтумен  қоса,  тұлға  бойындағы  биологиялық-
психологиялық  қажеттіліктердің  жан-жақты  жетілуіне,  өмірге  деген 
белсенділігі мен ізгілікті қатынастарын дамытуға бағытталған.

     Дене тәрбиесі-өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру 
саласының бір тармағы болып табылады. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, 
күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды 
адамды қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді.

    Дене  тәрбиесін  ұйымдастыру  түрлері  оқушының  өз  бетінше 
ұйымдастырылған жұмыстарымен толықтырылған жағдайда нәтижелі болады.

Оқушының  күнделікті  қозғалыс  тәртібін  толықтыруға  арналған  жұмыс 
түрлері дене тәрбиесі жүйесінің элементтері есебінде болды:

1. Таңертеңгі  гимнастикалық  жаттығулар.  Күнде  таңертеңгілік  9-10 
жаттығудан тұратын кешен. Бұл оқушылардың орталық нерв жүйесін қалыпқа 
келтіріп, оқушы ағзасын сергітеді.
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2. Мектепке  дейінгі  және  үйге  қайтар  жолдағы  серуен.  Таза  ауада 
жаяу жүрудің өзі шынығу, сауықтыру әсерін тигізеді.

3. Оқу сабақтарына дейінгі жаттығу. Сабақтағы нәтижелі іс-әрекет пен 
оқу күнін белсенді бастауға мүмкіндік туғызады.

4. Дене тәрбиесі сабақтары. Бұл сабақтар мазмұны мемлекеттік талап 
пен  оқу  бағдарламасына  сәйкес  белгіленіп,  оқушылардың  күші  мен 
жылдамдығын,  ептілігі  мен  шыдамдылығын,  ерік-жігерін,  батылдық  пен 
табандылықты  және  тез  шешім  қабылдау  секілді  тәрбиелік  қасиеттерді 
дамытады.

5. Сабақ  үстінде  сергіту  минуттары.  Ой  еңбегі  барысында  ағзаның 
тынығуына әсерін тигізеді.

6. Үлкен үзіліс кезіндегі дене жаттығулары мен қозғалмалы ойындар. 
Оқу күні ортасында оқушылардың белсенді демалысын қамтамасыз етеді.

7. Спорттық үйірмелер, ұйымдар мен топтардағы жұмыс. Белгіленген 
спорт саласы бойынша оқушының жалпы және арнайы дайындығын көрсетіп, 
дене жаттығуларымен жүйелі айналысуды қамтамасыз етеді.

8. Жалпы  мектепішілік  спорттық  бұқаралық  шаралар.  Бұл  жұмыс 
түріне  денсаулық  және  спорт  айлықтары,  спорттық  мерекелер,  жалпы 
мектепішілік сайыстар жатады.

     Бұл  шаралар  барлық  оқушының  спорт  пен  дене  тәрбиесі 
жаттығуларына  қызығушылығын  туғызып,  салауатты  өмір  салтының  негізін 
қалайды.

- Өз бетінше дене жаттығуларымен айналысу. Бұл жұмыс түрі қозғалыс 
тәртібінің  маңызды  бөлігі.  Кей  жағдайда  ең  тиімді  әдіс  болып  есептелінеді, 
себебі  оқушының  жеке  тұлғалық  қызығушылықтары  мен  қабілетіне, 
сұранысына сәйкес ұйымдастырылған жұмыс өз нәтижесін береді.

    Денсаулық-байлық қана емес,  ол адам бақытының бастауы, тіршілік 
көзі. Ұлы ақын Абай данамызда «Денсаулық- терең бақыт»деген.

Ғылым  мен  техниканың  күн  санап  қарыштап  дамуы,  экологиялық 
зардаптардың  белең  алуы,  ой  еңбегі  мен  дене  еңбегінің  ара  қатынасының 
алшақтауы, әр-түрлі зиянды әдеттердің (шылым шегу, алкоголь ішімдігі, есірткі 
пайдалану т.б) пайда болуы секілді құбылыстарға қарсы, салауатты өмір салтын 
қалыптастыратын тегеурінді күш иесі-спорт. Спортпен шұғылданған баланың 
денсаулығы мықты, өзі  әлді,  төзімді,  икемді,  әрі  нәтижелі  болады. Еліміздің 
келешегін жалғастыратын жігерлі, білімді азамат болып шығады.

Салауатты өмір салтының насихатталуы, ауыл мектебіндегі спорттың өсуі, 
одан  әрі  өркендеуі,  әлемдік  деңгейге  жетуі,  кейінгі  жастар  үшін  үлгі-өнеге 
болатыны үлкен дәлел.
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Елбасы Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан-2050»  стратегиялық  бағдарламасында 
«Салауатты әрі  гүлденген  экономика  құрмайынша,  біз  қуатты  мемлекет  пен 
қарулы күштер құра алмаймыз, демографиялық, экономикалық және әлеуметтік 
міндеттерді шеше алмаймыз, әрбір адамның жеке басының қадір-қасиеті  мен 
әл-ауқатын  арттыра  алмаймыз»,  -деген  болатын.  Елбасымыздың  осы 
тұжырымы арқылы, мұғалімдер ұжымы өз алдымыздағы қоғамдық міндеттің 
жауаптылығын сезінуіміз қажет.                                                   

     Оқушылардың денсаулық жағдайын, дене бітімінің дамуымен қозғалыс 
әрекетін  ескере  отырып,  оларға  жеке  көңіл  бөліп,  дене  тәрбиесі  сабағына 
қойылатын  басты  талаптардың  бірі  болып  табылады.  Дене  тәрбиесіндегі 
бағдарламалық,  материалды  оқушылар  ойдағыдай  меңгеруі  үшін  мынадай 
талаптарды  орындауды  қадағалаймын:  Дене  тәрбиесі  сабақтарына  міндетті 
түрде  қатысу  өзінің  дене  шынықтыру  даярлығын  арттыру  және  спорттық 
шеберлігін арттыру; Жыл ішінде бағдарламалық материалдық негізгі бөлімдері 
жөніндегі  бақылау  көрсеткіштерін  орындау;  мектеп  спорттық  бұхаралық 
бағытта өткізілетін шараларға және дене шынықтыру.                  

    Сауықтыру жұмысына белсене қатысу; дене тәрбиесі мұғалімінің нұсқау 
кеңестерін пайдалана отырып,  дене жаттығуларын өз бетінше орындау; дене 
тәрбиесінің  пәнінің  теориялық  бөлімінің  талаптарын  білу  және  тәжірибе 
жүзінде қолдану; өзінің спорт киімінің болуы.                                             

Оқушылардың ұлттық рухта тәрбиелеу мақсатында дене шынықтыру пәні 
барысында  қазақтың  ұлттық  ойындарын  жиі  қолданамын.  Сабақтан  тыс 
уақыттарда ұлттық ойындардан асық, көкпар, күш сынасу, бәйге, арқан тарту 
ойындарын ойнап отырамыз.                                                                                 

Қорыта  келгенде,  тәуелсіз  елімізге  білімді,  саналы,  парасатты  адамды 
тәрбиелеу  үшін  ұшқыр  ойлы,  тәні  таза,  денсаулығы  мықты,  адал  да  терең 
білімді жоғары талғамды шәкірт тәрбиелеу басты міндетім деп санаймын.
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