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ЖУКЕНОВА АРДАҚ ТУРЛЫХАНОВНА
Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы,

«Мүтән Аймақов атындағы орта мектебі» КММ
Математика пәнінің мұғалімі

Мұғалімнің аты жөні: 
 Сабақ тақырыбы:Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы
                                  Жай бөлшектерге амалдар қолдану         
Күні:         
Сынып: 5
Қатысқандар:          
Қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы: Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту
Сабақ қамтитын 
оқу мақсаттары 

5.1.2.19 натурал саннан жай бөлшекті азайтуды 
орындау;
5.1.2.20аралас сандарды қосу және азайтуды орындау;

Сабақ мақсаты Барлықоқушыларорындайалады: 
Натурал саннан жай бөлшекті азайтады
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Аралас сандарды қосу және азайту амалдарын 
орындайды
Кейбір оқушылар орындай алады:
Логикалық есептерді шығара алады.

Бағалау критерийі 1. Натурал саннан жай бөлшектерді азайтуды 
ережесін біледі;
2. Натурал саннан жай бөлшектерді азайтуды 
біледі;
3. Аралас сандарды қосу және азайту амалдарын 
орындай біледі;

Тілдік мақсаттар Натурал сан, жай бөлшек, аралас сан матаматикалық 
терминдерін сауатты қолдана біледі.

Құндылықтарға 
баулу

Қарым- қатынас жасау қабілеті, өзгелердің 
мәдениетіне және көзқарастарына құрметпен қарау. 
ҚР тәуелсіздігі және Астана

Алдыңғы білім Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. Жай 
бөлшектерді және аралас сандарды салыстыру. Жай 
бөлшектерді косу және азайту.

1



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бағалау: өзара бағалау
«Ойлан, тап!»  әдісі бойынша алдын 
ала тірек сөздерді қиып, әр топқа 
таратамын. Оқушылар тірек сөздермен 
байланысты негізгі сөзді тапқаннан 
кейін, бүгінгі сабақтың мақсатын 
өздері айтып береді.
Бағалау: смайлик

Сабақтың ортасы
25 мин

Оқулықтағы тапсырмалармен 
жұмыс. 
«Кім жылдам» (10 мин) әдісі арқылы  
үш топқа үш деңгейлі есептер 
беріледі:
I топ
А деңгейі
Өрнектің мәнін табыңдар
    2)
В деңгейдегі
Өрнектің мәнін табыңдар
   2) 
С деңгейдегі
Тiк төртбұрыштың ұзындығы см. 
Оның периметрi
қабырғасы 6 см 
квадраттыңпериметрiнетең. 
Тiктөртбұрыштыңенiнеше сантиметр?
IIтоп
А деңгейі
Өрнектің мәнін табыңдар
 2)
В деңгейдегі
Өрнектің мәнін табыңдар
 2)
С деңгейдегі
Ұзындығы 420 м пойыз көпiрден 58 
секундта өттi, ал стансы кезекшiсi 
тұсынан 21 секундта өттi. Көпiрдiң 
ұзындығын табыңдар.
III топ

Топта жұмыс 
ережесін 
қайталау, 
міндет
терді бөлу
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А деңгейі
Өрнектің мәнін табыңдар
1.  2) 
В деңгейдегі
Өрнектің мәнін табыңдар
1. 2)

С деңгейдегі
Дүкенде үш күнде 1206 кг алма 
сатылды. Бiрiншi және екiншi күндерi , 
ал екiншi және үшiншi күндерi кг алма 
сатылды. Екiншiкүнi неше килограмм 
алма сатылды?
Бағалау  крийтериі  жазылған 
дескрипторлар таратылады.

Бағалау: топбасшысы  дескрипторлар 
арқылы бағалайды
«Көңілді күн»  сергіту сәті (2мин)
«Атаулар туралы үш сұрақ» әдісі 
бойынша әр топқа мынадай сұрақтарға 
ауызша жауап берулерін сұраймын. (3 
мин)
1. Бөлімдері бірдей аралас санның 
қосындысын (айырмасын) табу үшін? 
2. Бөлімдері әртүрлі аралас сандарды 

Бейнеролик

4

Бағалау 
критерийі

Дескриптор Балл

Аралас санды 
қосу, 
азайтуды 
біледі

Аралас санды 
қосып, азайта 
алады.

1

Амалдарды 
орындалу 
ретін біледі

Амалды 
орындалу 
ретін 
сақтайды

1

Мәтінді 
есепті 
шығару 
жолын біледі

1.Есептей 
алады
2.Жауабын 
жаза алады

1
1
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қосу үшін? 
3.Бөлімдері  әртүрлі  аралас  сандарды 
азайту үшін?
Бағалау: Смайлик
Бекіту(10мин)
«Лабиринт» әдісі бойынша  ойынын 

ойнату.
Жоғары сол жақтағы бұрыштан 
төменгі оң жақтағы бұрышқа кестенің 
жанында жазылған сан шығатындай 
жолды табыңыз. Оңға қарай 
қозғалғанда сандар қосылады, ал 
төмен қарай қозғалғанда сандар 
азайтылады.

Бағалау:  өзін-өзі  бағалау 
дескрипторлар арқылы бағалайды

Сабақтың соны
          5 мин

Кері байланыс.  «Аралдар» әдісі
Үй тапсырмасы: Оқулықтан №553

5

Дескрипторлар балл
Аралас  сандарды 
қоса алады

1

Аралас  сандарды 
азайта алады

1

Аралас  санға  жай 
бөлшекті қоса алады

1

Аралас  саннан  жай 
бөлшекті  азайта 
алады.
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Саралау – оқушыға  мейлінше 
қолдау
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз?
 Қабілетті  оқушыға 
тапсырманы  қалай 
түрлендіресіз?

Бағалау – оқушы 
білімінтексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық 
жəне қауіпсіздік 
технологиясын 
сақтау

Сыныптың қабылдау деңгейін 
ескеремін, тақырыптың ауыр 
жеңілдігін деңгейлік 
тапсырмалар беру арқылы 
бағамдаймын.

Өзара бағалау, топтық 
бағалау, өзін-өзі 
бағалау

Сергіту сәтін 
өткізу

Рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқыту 
мақсаттары шынайы болды ма? 
Бүгін оқушылар нені үйренді? 
Оқыту ортасы қандай болды?  
Менің бөліп оқытқаным өз 
мәнінде жүзеге асты ма? 
Мен өз уақытымды ұтымды 
пайдалана алдым ба? Мен 
жоспарыма қандай өзгерістер 
енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз 
сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін 
пайдаланыңыз. Сабағыңызға қатысты  
деген сол жақта келтірілген сұрақтарға 
жауап беріңіз.
Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана 
аламын.  Қолданған әдіс тәсілдерім тиімді 
болады.

Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нəрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:Топтық жұмыс (деңгейлік тапсырмалар бойынша)
2:«Атаулар туралы үш сұрақ» тәсілі
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал ықпал етер еді(оқыту мен 
оқуға қатысты)?
1: Қорытынды бойынша саралап жүргізсем тиімдірек болар еді.
2:
Осы сабақтың барысында мен сынып  туралы немесе жекелеген 
оқушылардың жетістіктері/ қиыншылықтары туралы нені анықтадым, 
келесі сабақтарда не нəрсеге назар аудару қажет?

 

6



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.09.2021  ж.   № B00057

Менің обасымдағы адамдар.  Ә. Нұршайықов. «Немере»

АШТАЕВА ДАМЕШ САРСЕМБАЕВНА
Шығыс Қазақстан Облысы, Жарма ауданы, Қапай Батыр ауылы,  

«Васильковка негізгі мектебі»КММ. Бастауыш сынып мұғалімі

Пəн: Әдебиет
Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі:
Оқылым, тыңдалым, 
айтылым 
Күні: 
Сынып: 2  

Мектеп: «Васильковка негізгі мектебі»КММ 
Мұғалімнің аты-жөні: Аштаева Дамеш 
Сарсембаевна

Қатысқандар:          
Қатыспағандар:

Сабақ тақырыбы Менің обасымдағы адамдар.  
Ә. Нұршайықов. «Немере»

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме) 

2.2.2.1.Мұғалім көмегімен қарапайым және 
нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын 
шығармадан таба білу.
2.1.1.1. Шығарманың мазмұны бойынша 
сұрақтарға жауап беру.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:   Мұғалім көмегімен 
қарапайым және нақтылау сұрақтарын қояды және 
оның жауабын шығармадан табады.Шығарманың 
мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді.
Көптеген оқушылар:   Шығармаға сүйеніп, 
кейіпкерлердің іс-әрекетіне  мінездеме береді.
Кейбір оқушылар: Шығарманы бөліктерге бөліп, 
жоспар құрастырады.

Бағалау критерийлері 1.Қарапайым  және  нақтылау  сұрақтарын  қоя 
алады.
2.Шығарманың  мазмұны  бойынша  қойылған 
сұраққа жауап береді.

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады: Шығарманың 
мазмұнын айтады, мазмұны бойынша сұрақтарға 
жауап береді. 
Пəнге тəн лексика мен терминология: 
туыстықты білдіретін сөздер: апа-әже, ана-
шеше,нағашы әже
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Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен 
тіркестер: 
a. Отбасы дегеніміз не?
b. Отбасы мүшелеріне кімдер жатады?
c. Отбасының қандай құндылықтарын білесің?

Құндылықтарды 
дарыту 

Оқушылардың шығармашылық және сын 
тұрғысынан, қарым-қатынастық.

Пəнаралық 
байланыстар 

Дүниетану, өзін-өзі тану пәндерімен

АКТ қолдану 
дағдылары 

Бейнеролик, слайд

Бастапқы білім Отбасы, ондағы адамдардың туыстық қарым –
қатынастарын  біледі.

Сабақ барысы 
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-əрекет Ресурстар

Сабақтың 
басы 

 2 мин

3 мин

(Ұ)Қызығушылығын ояту: 
«Ата-əже» əні
Жаз шыққанда қыр асам,
Ай мен күні әлемнің.
Баласымын сұрасаң,
Апам менен әжемнің.
Атам сондай күшті!
Әжем сондай құтты,
Шуақ шашқан таңдай!
«Үштік» әдісі арқылы топқа бөлу.
Саралаудың «Жіктеу» тәсілі арқылы 
талаптары әртүрлі оқушылар әр топқа 
топтастырылады.
«Серпілген сауал» әдісі арқылы сабақтың 
тақырыбын,мақсатын хабарлайды.
- Отбасы деген не?
- Отбасының құндылықтарын ата.
-Немере деген сөзді білеміз бе?

Сабақтың 
ортасы 
10 мин

(Д) 1 тапсырма «Хикая картасы» әдісі 
арқылы жүзеге асады.
Мәтінді мұқият тыңда,жоспар бойынша 
мазмұнын айт. 
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11 мин

d. Мәтін қалай басталды?
e. Шарықтау шегі қандай?
f. Мәтін немен аяқталды?
Дескриптор:
g. Мәтіннің басын айтады.
h. Мәтіннің шарықтау шегін айтады.
i. Мәтіннің соңын айтады.
ҚБ: «Бағалау ағашы» арқылы жүзеге 
асырылады.
Жасыл жапырақ- Мәтіннің басталуын, 
шарықтау шегін, мәтіннің соңын айтса.
Сары жапырақ – Мәтіннің басталуын, 
шарықтау шегін айтса, мәтіннің соңын 
айтуда қиналса.
Қызыл жапырақ – Мәтіннің басын, 
шарықтау шегін, соңын айтуда көмек 
қажет етсе.
Саралаудың «Диалог жəне қолдау 
көрсету»қолданылады.  Кейбір 
оқушыларға ашық сұрақтар қойылады.
1.Мәтіндегі басты кейіпкер кім деп 
ойлайсың?
2.Не себепті Ақай деп ойлайсың?
- Дәлелдеп берші.
3.Мәселін қайтару деген сзді қалай 
түсінесің?
Көмек қажет ететін оқушыларға 
жетелеуші сұрақтар қойылады.
j. Ақай неге әкесіне ренжіді?
k. Ақайдың ауылына кім келді?
l. Әжесі Ақайға қандай жылы сөз 
айтты?
 (Ж) 2 тапсырма «Үштік шеңбер» әдісі 
арқылы жүзеге асады.
Ішкі шеңберге мәтіндегі Ақайдың әкесіне 
мінездеме жаз.
Ортаңғы шеңберге мәтіндегі Ақайдың 
әжесіне мінездеме жаз.
Сыртқы шеңберге мәтін бойынша үш сұрақ 
құрастырып жаз.

Хикая 
картасы

 Бағалау 
ағашы
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10 мин

Дескриптор:
m. Ішкі шеңберге мәтіндегі Ақайдың 
әкесіне мінездеме жазады.
n. Ортаңғы шеңберге мәтіндегі 
Ақайдың әжесіне мінездеме жазады.
o. Сыртқы шеңберге мәтін бойынша үш 
сұрақ құрастырып жазады.
ҚБ «Сиқырлы дөңгелектер» әдісі арқылы 
жүзеге асады.
Көк дөңгелек- Ішкі шеңберге Ақайдың 
әкесіне мінездеме жазса, ортаңғы шеңберге 
әжесіне мінездеме жазса,сыртқы шеңберге 
мәтін бойынша үш сұрақ құрастырып 
жазса.
Сары дөңгелек-  Ішкі шеңберге Ақайдың 
әкесіне мінездеме жазса, ортаңғы шеңберге 
әжесіне мінездеме жазса,сыртқы шеңберге 
мәтін бойынша үш сұрақ құрастыруда 
қиналса.
Қызыл дөңгелек -  Ішкі шеңберге 
Ақайдың әкесіне мінездеме жазуда, 
ортаңғы шеңберге әжесіне мінездеме 
жазуда,сыртқы шеңберге мәтін бойынша 
үш сұрақ құрастырып жазуда көмек қажет 
етсе.
 Саралаудың «Қарқын» тəсілі 
қолданылады. Қарқыны баяу 
оқушыларға уақыт беріледі.
Қарқыны жылдам оқушыларға «Рөлдік 
ойын» əдісі қолданылады
1.Мәтін желісі бойынша  әкесі мен 
Ақайдың рөлін сомда. 
-Мәтіндегі кейіпкерлер кімдер?
-Кейіпкердің іс –әрекетін талдап, 
мінездеме бер.
-Үлгі алуға қай кейіпкердің   мінездемесін 
ұсынар едің?

дөңгелектер
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 (Т) 3 тапсырма« Хат жазу» стратегиясы 
әдісі қолданылады.
 Көмек қажет ететін оқушыларға бақыт 
бағдар, уақыт  беріледі
1 Авторға хат
2.Мәтіндегі өздеріңе ерекше ұнаған 
кейіпкерге тілек хат жаз
3. Ақайдың ролін сомдап, оқушыларға  
жауап хат жаз.
Дескриптер:
1.  Авторға хат жазады
2. Мәтіндегі өздеріне ұнаған кейіпкерге хат 
жазады
3Ақайдың  рөлін сомдап, оқушыларға 
жауап хат жазады.
ҚБ:»Сигналды карта» əдісі  арқылы 
бағаланады
 1.Жасыл түс- 1 Авторға хат жазса
2. Сары түс-Мәтіндегі өзіне үнаған 
кеіпкерге хат жазуда қиналса
3. Қызыл түс - Ақайдың роөлін сомлап, 
оқушыға хат жазуда көмек қажет етсе 
Саралаудың «Дереккөздер» тәсілі 
арқылы көмек қажет ететін оқушыларға 
уақыт беремін
1. Мәтіннің бөлімі бойынша жоспар құр
2. Әр бөлімге ат қой.
3.Мәтінге байланысты «Қай сөзді 
жоғалттым?» ойыны арқылы мақалды 
толықтыру

11
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Сабақтың 
соңы 
4 мин

Кері байланыс: «Отбасылық құндылық» 
ағашына сыйластықты білдіретін ыстық 
лебізді тілек сөздерін жазып ілу. 
1.»Қызыл алма» Мәтінді толық түсіне 
алмадым, сұраққа толық жауап бере 
алмадым.
2.»Сары алма» Мәтіндісабақтың ортасында 
түсіндім, сұрақтарға жауап бердім, кейбір 
тапсырмаларда қиындық болды.
3.Мәтінді жақсы түсіндім, тапсырмаларды 
толық орындадым. 

https://yandex.
kz/search/?
clid=2353720-
0&win=410&f
rom=chromese
arch&text=
%D0%B0%D2
%93%D0%B0
%D1%88%20
%D1%81%D1
%83%D1%80
%D0%B5%D1
%82%D1%96
&rdrnd=19713
8&lr=10306&r
edircnt=15978
57938.1

Саралау –
оқушыларға 

қалай көбірек 
қолдау 

көрсетуді 
жоспарлайсыз? 

Қабілеті 
жоғары 

оқушыларға 
қандай міндет 

қоюды 
жоспарлап 
отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз?

Денсаулық 
жəне 

қауіпсіздік 
техникасыны

ң сақталуы
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(Кітап) -білім бұлағы
-Мың адамды оқытады
-оқығандікі
-тоқығандікі
-алтын қазына

https://yandex.kz/search/?clid=2353720-0&win=410&from=chromesearch&text=%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96&rdrnd=197138&lr=10306&redircnt=1597857938.1
https://yandex.kz/search/?clid=2353720-0&win=410&from=chromesearch&text=%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96&rdrnd=197138&lr=10306&redircnt=1597857938.1
https://yandex.kz/search/?clid=2353720-0&win=410&from=chromesearch&text=%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96&rdrnd=197138&lr=10306&redircnt=1597857938.1
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1 тапсырма   
Саралаудың 
«Диалог жəне 
қолдау 
көрсету»қолда
нылады.  
Кейбір 
оқушыларға 
ашық сұрақтар 
қойылады.
1.Мәтіндегі 
басты кейіпкер 
кім деп 
ойлайсың?
2.Не себепті 
Ақай деп 
ойлайсың?
- Дәлелдеп 
берші.
3.Мәселін 
қайтару деген 
сзді қалай 
түсінесің?
Көмек қажет 
ететін 
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады.
p. Ақай неге 
әкесіне ренжіді?
q. Ақайдың 
ауылына кім 
келді?
r. Әжесі 
Ақайға қандай 
жылы сөз 
айтты? 
2 тапсырма 
Саралаудың 

1 тапсырма  ҚБ: «Бағалау ағашы» 
арқылы жүзеге асырылады.
Жасыл жапырақ- Мәтіннің басталуын, 
шарықтау шегін, мәтіннің соңын айтса.
Сары жапырақ – Мәтіннің басталуын, 
шарықтау шегін айтса, мәтіннің соңын 
айтуда қиналса.
Қызыл жапырақ – Мәтіннің басын, 
шарықтау шегін, соңын айтуда көмек 
қажет етсе.
2 тапсырма ҚБ «Сиқырлы дөңгелектер» 
әдісі арқылы жүзеге асады.
Көк дөңгелек- Ішкі шеңберге Ақайдың 
әкесіне мінездеме жазса, ортаңғы шеңберге 
әжесіне мінездеме жазса,сыртқы шеңберге 
мәтін бойынша үш сұрақ құрастырып 
жазса.
Сары дөңгелек-  Ішкі шеңберге Ақайдың 
әкесіне мінездеме жазса, ортаңғы шеңберге 
әжесіне мінездеме жазса,сыртқы шеңберге 
мәтін бойынша үш сұрақ құрастыруда 
қиналса.
Қызыл дөңгелек -  Ішкі шеңберге 
Ақайдың әкесіне мінездеме жазуда, 
ортаңғы шеңберге әжесіне мінездеме 
жазуда,сыртқы шеңберге мәтін бойынша 
үш сұрақ құрастырып жазуда көмек қажет 
етсе.
ҚБ:»Сигналды карта» əдісі  арқылы 
бағаланады
 1.Жасыл түс- 1 Авторға хат жазса
2.Сары түс -Мәтіндегі өзіне үнаған 
кеіпкерге хат жазуда қиналса
3. Қызыл түс- Ақайдың рөлін сомдап, 
оқушыға хат жазуда көмек қажет етсе 
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«Қарқын» 
тəсілі 
қолданылады. 
Қарқыны баяу 
оқушыларға 
уақыт беріледі.
Қарқыны 
жылдам 
оқушыларға 
«Рөлдік ойын» 
əдісі 
қолданылады
1.Мәтін желісі 
бойынша  әкесі 
мен Ақайдың 
рөлін сомда. 
-Мәтіндегі 
кейіпкерлер 
кімдер?
-Кейіпкердің іс 
–әрекетін 
талдап, 
мінездеме бер.
-Үлгі алуға қай 
кейіпкердің   
мінездемесін 
ұсынар едің

-Мәтіндегі 
кейіпкерлер 
кімдер?
-Кейіпкердің іс 
–әрекетін 
талдап, 
мінездеме бер.

14
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-Үлгі алуға қай 
кейіпкердің   
мінездемесін 
ұсынар едің?

3-тапсырма
Саралаудың 
«Дереккөздер» 
тәсілі арқылы 
көмек қажет 
ететін 
оқушыларға 
уақыт беремін
1. Мәтіннің 
бөлімі бойынша 
жоспар құр
2. Әр 
бөлімге ат қой.
3.Мәтінге 
байланысты 
«Қай сөзді 
жоғалттым» 
ойыны 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс 
қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді 
ме? 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз 
пікіріңізді білдіру үшін 
пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз 
туралы сол жақ бағанда 
берілген сұрақтарға жауап 
беріңіз 
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Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар 
болды, неліктен?

Жалпы баға 
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да  
ойланыңыз)? 
1: 

2: 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы 
да ойланыңыз)? 
1: 

2: 
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары  туралы  нені  білдім, келесі сабақтарда неге 
көңіл бөлу қажет? 
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25.09.2021  ж.    № B00058

Қарым-қатынас жасай білу - өнер
      

АБИЛЬМАЖИНОВА МУНИРА САЙРАНБЕКОВНА
ШҚО, Жарма ауданы, Қапай батыр ауылы 

Васильковка негізгі мектебінің педагог-психологы

Мақсаты:  оқушылардың  айналасындағы  адамдармен  қоршаған  ортамен 
қарым-қатынас дағдыларын дамыту.
Формасы: тренинг элементтері (5-сынып оқушыларына арналған)
Сəлемдесу 

Әр қатысушы өз есімін айтады және есіміңізді кім қойды, не себепті 
қойылғандығын айтады. 
Ақпарат беру

Адамдар  арасындағы  қарым-қатынастың  басты  мақсаты  –  өзара  
түсіністікке  қол  жеткізу.  Қарым-қатынас  жасауда  қатынасқа  түскен  
адамды  тыңдап,  түсіне  білудің  маңызы  зор.  Бұл  басқа  адамның ішкі  жан 
дүниесін түсініп,  оған  өз  ойын дұрыс  жеткізуге  мүмкіндік  береді.  Адамдар  
басқаларға  өз  ойлары  мен  көзқарастарын  түсіндіре  
отырып, түсініспеушілік, ұрыс-керіс пен дау-жанжал секілді  жағымсыз 
құбылыстарды  болдырмауға  әрекет  жасайды.  Адамдармен  жақсы  қарым-
қатынас  орнатуға  мынадай  ережелердің  орындалуы  көмектеседі:  барлық  
адамдармен  тең  дәрежеде, дөрекілік пен жағымпаздықсыз қарым-қатынас 
жасау; сұхбаттасушының жеке пікірін  сыйлау;  бұйрық  емес,  өтініш 
деңгейінде  қарым-қатынас  жасау;  басқа  адамның  пікірін  сыйлау  және  
тәжірибесін  қабылдай  білу.  Қарым-қатынас  мәдениетін  
меңгерген тұлға өзімен қатынас жасайтын  адамға  құрметпен 
қарап, сыйластық білдіреді.  Адамға  сыйластықпен  қарау  жақсы  қарым-
қатынас жасаудың негізгі өлшемі болып табылады.
"Темір жол кассасы" ойыны
Нұсқау: Вокзалда тұрмын деп елестетіңіз. 15 минуттан кейін поезд жүреді, сізге 
кету керек.  Кассада 1 билет қана қалды.  Сол 1  билетті  кассир өзінше ұстап 
отыр. Сіз қайтсеңіз де билетті алу керек. Кассирді сендіріп, қайтсеңіз де сатып 
алуға түрлі себептер мен дәлелдерді  келтіру қажет.  Әр ойыншыға 1-2 минут 
уақыт беріледі. 

Соңында кассир тек біреуіне ғана билетті сату керек. 
- Сіздерге кімнің кассирмен қарым-қатынасы ұнады?
Ойланайық, пікірлесейік 
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Нұсқау: К. Салықовтың сөзіне жазылған, Ш. Әбілтаевтің әніне жазылған "Бір 
ауыз сөз" әнін тыңдату.
- Сөздің қарым-қатынастағы рөлі қандай?
 «Сізбен қарым-қатынас жасау жағымды ма?» тест
Шарты: тақтада әр қатысушының атымен калташалар ілінген. Алдарыңызда 
түрлі фигуралар берілген, әр фигураның мазмұны кестеде  көрсетілген. Қазір 
сіздердің осы топтағы адамдармен қарым-қатынасыңызды  анықтаймыз. 
Әрбіреуіңіз әр қалташаға бір бағалау жүргізу керек. 

Кесте:
–    сенімен қарым-қатынас жасау өте жағымды
– сен қарым-қатынаста ашықсың
– білмеймін, сенімен көп қарым-қатынас жасамаймын.
– сенімен қарым-қатынас жасау кейде жағымсыз
– сенімен қарым-қатынас жасау өте қиын.

Нәтижесі: әр қатысушы өзінің қалташасындағы қай фигураның көп екендігін 
санап қорытынды шығарады. 
 «Оның есесіне мен...» жаттығуы
Барлық қатысушыларға аяқталмаған сөйлемдері бар карточкалар таратылады. 
Сөйлемдерді әр қатысушы өз ойымен аяқтайды. 
1.Мен бәліш пісіре алмаймын, оның есесіне ..... . 
2.Мен шаршадым, оның есесіне ...... . 
3.Мен жақсы билей алмаймын, оның есесіне .... . 
5.Мен көп үндемейтін адаммын, оның есесіне .... . 
6.Мен көп ұйықтаймын, бірақ оның есесіне .... . 
7.Мен жұрттың бәріне құрметті бола алмаймын, оның есесіне ... . 
8.Мен еден жууды ұнатпаймын, оның есесіне ... . 
9.Мен Үндістанда болған жоқпын, оның есесіне .... . 
10.Мен пәлендей батыл емеспін, оның есесіне ..... . 
11.Мен өзім туралы көп ойламаймын, оның есесіне...... . 
12.Мен тез ашуланғыш адаммын, оның есесіне..... . 
13.Мен соншалықты сымбатты емеспін, оның есесіне .... . 
14.Мен тым толықпын, оның есесіне.... . 
15.Менің аяқтарым ұзын емес, оның есесіне ... . 
16.Менің кемшіліктерім көп, оның есесіне ... . 
17.Менің жазуым әдемі емес, оның есесіне ..... . 
18.Мен гүл отырғызғанды ұнатамын, оның есесіне ..... .
19. Мен тазалықты ұнатамын, оның есесіне .... .
20. Мен көп қимылдаймын, оның есесіне... .
21. Мен көп сөйлейтін адаммын, оның есесіне ... .
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22. Мен терезе сүртуді ұнатпаймын, оның есесіне .... . 
23. Мен демалып отырмын, оның есесіне .... .
24. Мен тым сымбатты жанмын, оның есесіне .... .
25. Мен үйдің еркесімін, оның есесіне .... .
26. Мен тазалықты ұнататын жанмын, оның есесіне ... .
27. Мен  ерте тұрғанды ұнатамын, есесіне ... .
28. Мен ән йтқанды ұнатамын, оның есесіне ... .
29. Мен кітап оқығанды ұнатпаймын, оның есесіне ... .
30. Менің жүріс-тұрысым әдемі, есесіне .....

"Смайликтер" жаттығу
Бірнеше смайликтердің суреттері беріледі. Әр оқушы өзінің көңіл-күйін мимика 
арқылы көрсетеді. 

Қоштасу "Май шам"
Шеңбер бойына тұрып, май шамды қолына ала отырып, жүрек жарды 
тілектерін айтады. 
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25.09.2021  ж.    № B00059

Етістік 59-64 жаттығу

САРСЕНБИНА МЕРЕКЕ ТУРАРОВНА
Шығыс Қазақстан облысы  Тарбағатай ауданы "М.Әуезов атындағы 

Көкжыра орта мектебі" КММ  Бастауыш сынып мұғалімі 

Пəні : Қазақ тілі               
Ұзақ мерізімді жоспар 
бөлімі   
 Күні: 
Сынып:  4   

Мектеп:  
Машықкердің аты-жөні: 
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Етістік 59-64 жаттығу
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

4.2.6.1 – белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің 
түрлерін, жанрын, стилін  салыстырып, 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау

Сабақ мақсаттары

Ойлау дағдыларының
 деңгейі:

Барлық оқушылар:Мәтінге салыстырмалы 
талдау жасай алады.
Көптеген оқушылар: Етістік туралы білетіндерін 
еске түсіреді .
Кейбір оқушылыр: Мәтін түрін дәлелдей алады
Білу және түсіну 
Қолдану

Жетістік критерийлері Мәтінге салыстырмалы талдау жасай алады. 
Етістік туралы еске түсіріп, сол бойынша 
жаттығулар орындайды.

Құндылықтарды 
дарыту

Дұрыс әрекет құндылығына тән қасиеттер: 
қамқорлық, қайырымдылық, жауапкершілік 

Пəнаралық байланыс Әдебиеттік оқу, өзін-өзі тану

АКТ қолдану 
дағдылары

 Ән, бейнематериал, аудиоматериал

Тілдік құзыреттілік Етістік туралы толық түсінік
Бастапқы білім                          Жіктеу есімдіктерінің септелуі 
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62-жаттығу
 Туынды етістіктерді  теріп жаз.

 Неліктен туынды етістік екенін дәлелде.
 Туынды етістіктерді қатыстырып, 
сөйлемдер құрап айт.
Дәлелдеу үлгісі: Ақта – туынды етістік, 
өйткені оның түбірі – ақ. Ақ сөзі – сын есім 
оған -та жұрнағы жалғанғанда қимылды 
білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік 
болады.
Дескриптор: Туынды етістікті түсінеді.
Кері байланыс: мұғалімнің кері байланысы

Жауабы:  Туынды етістіктер: жырла, ақылдас,  
биле, ойла, ұсақта, тұзда.
Дәлелдеу
  *Жырла – туынды етістік, өйткені оның 
түбірі – жыр. Жыр сөзі – зат есім оған -ла 
жұрнағы жалғанғанда қимылды білдіріп тұр. 
Сондықтан ол туынды етістік болады.
  Ақылдас – туынды етістік, өйткені оның 
түбірі – ақылдас. Ақылдас сөзі – зат есім оған 
-дас жұрнағы жалғанғанда қимылды білдіріп 
тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады.
   Биле  – туынды етістік, өйткені оның түбірі – 
би. Би сөзі – зат есім оған -ле жұрнағы 
жалғанғанда қимылды білдіріп тұр. 
Сондықтан ол туынды етістік болады.
   Ойла  – туынды етістік, өйткені оның түбірі 
– ой. Ой  сөзі – зат  есім оған -ла жұрнағы 
жалғанғанда қимылды білдіріп тұр. 
Сондықтан ол туынды етістік болады.
   Ұсақта– туынды етістік, өйткені оның түбірі 

оқулық       
(64-66 бет)
https://clou
d.mail.ru/pu
blic/YN21/
nXt4Vc6D
W  
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Дескриптор: Етістікті толығымен қайталау.  
Кері байланыс: өзін-өзі тексеру

Жауабы:  (Ыстық орындық әдісі)
 Балаларды орындыққа кезек кезек 
отырғызып, әр қайсысыны етістікке 
байланысты үш сұрақ қою.
 Етістік — заттың қимылын, іс-әрекетін, 
күй-жайын білдіретін сөз табы. 
 Етістік не істеді? не қылды? қайтті? 
деген сұрақтарға жауап береді.
 Дара етістік деп бір ғана сөзден тұратын 
негізгі етістікті айтамыз.
 Күрделі етістіктер деп екі я одан да көп 
сөзден құралып, бір ғана мағынаны білдіріп, 
бір сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана 
мүшесі қызметін атқаратын етістіктерді 
айтамыз.
 Болымды етістік істің болғанын, болып 
жатқанын, не болатынын білдіретін етістіктің 
түрі.
 Болымсыз етістік істің болмағанын я 
болмайтынын білдіретін етістіктің түрі. 
Етістіктің болымсыз түрі болымды етістікке 
жұрнақ жалғану арқылы жасалады.
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Рационал  сандарға  арифметикалық  амалдар  қолдану

УДЕРБАЕВА АЛМА ТАСМАГАНБЕТОВНА
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Майбалық ауылы

"Майбалық негізгі орта мектебі" КММ
Математика және физика пәндерінің мұғалімі

6.2А Рационал сандарға 
амалдар қолдану

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні
Сынып: 6 Қатысқандар 

саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

6.1.2.22
рационал сандармен арифметикалық амалдарды 
орындау

Сабақ 
мақсаттары

Оқушылар:
–  рационал сандарды қосу және азайту ережелерін 
пайдаланады; 
–  рационал сандарды көбейту  және бөлу  ережелерін 
пайдаланады; 
–  амалдарды орындау ретімен орындайды;
–  өрнектің сандық мәнін табады.

Бағалау 
критерийлері

Оқушы:
–  рационал сандарды қосу және азайту ережелерін 
пайдалана алады; 
–  рационал сандарды көбейту  және бөлу  ережелерін 
пайдалана алады; 
–  амалдарды орындау ретімен орындай алады;
–  өрнектің сандық мәнін таба алады.

Тілдік мақсаттар Оқушы:
 рационал сандарды көбейтуді/бөлуді ауызша 
айқындайды;
 жай бөлшекті ондық бөлшекке және ондық бөлшекті 
жай бөлшекке айналдыруды түсіндіреді;
 шексіз периодты ондық бөлшектің периодын табуды 
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түсіндіреді;
 мәтіндік есептерді шешу қадамдарын айқындайды;
 сандық өрнектің мәнін табуда амалдарды орындау 
ретін түсіндіреді;
 рационал сандарға амалдар орындау қасиеттеріне 
сүйенеді.
Пәнге   қ  атысты лексика мен терминология:
 оң сан;
 теріс сан;
 бүтін сан;
 рационал сан;
 санның модулі;
 таңбалары бірдей сандар;
 таңбалары әртүрлі сандар;
 шектеусіз периодты ондық бөлшек;
 бөлшектің периоды;
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:
 таңбалары  әртүрлі  сандарды  қосу  және  азайту 
үшін;
 таңбалары бірдей сандарды қосу және азайту үшін;
 таңбалары  әртүрлі  екі  санды  көбейту  және  бөлу 
үшін;
- таңбалары бірдей екі санды көбейту және бөлу 
үшін;
- егер сан периодты/шектеулі ондық бөлшек түрінде 
жазылатын болса, онда ол рационал сан болып табылады
0,(6) санын «нөл бүтін периодта алты» деп оқимыз;
- 3,1(4) санын «үш бүтін оннан бір периодта төрт» 
деп оқимыз;

Құндылықтарды 
дарыту

Белсенді қарым- қатынас, өзіндік шешім қабылдауды 
үйрену және оны дамыту. Бір – бірінің пікірлерін 
құрметтеу, қабылдау.Оқушылардың өз бетімен білім алу 
дағдыларын қалыптастыру.

Пəнаралық 
байланыстар

Қолданбалы математика есептері, қазақ тілі

Бастапқы білім Оқушылар жай бөлшек, бүтін сан, рационал сан 
ұғымдарын біледі; рационал сандарды қосу мен азайту, 
көбейту және бөлу амалдарын орындай алады.
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Сабақ барысы 
Сабақтың 

жоспарланғaн 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-əрекет Ресурстар

Сабақтың басы

3 мин

Ұйымдастыру бөлімі.Сәлемдесу.
1) Оқушылардың сабаққа қатысуын, сабаққа 
дайындығын тексеру. Назар аударту:
психологиялық тренинг: «Көтеріңкі көңіл 
күй» атты тренинг. Әр оқушы парталас 
жолдасына, гүлдерге жақсы тілектер жазып, 
бір - біріне ұсынады. Ол - көңіл күйлерінің 
жақсы болуы.
2) Сабақтың мақсаттарымен, күтілетін 
нәтижелермен таныстыру.
3) Үй тапсырмасын тексеру.
4) Өткен тақырып бойынша сұрақтар қою 
мақсатында математикалық диктант 
жүргізу.
5) Деңгейлік тапсырмалар.

4 мин 1.  Математикалық диктант.
1) Қарама-қарсы сандардың қосындысы 
нөлге тең иә
2) Таңбалары бірдей екі санның көбейтіндісі 
- оң сан  иә
3) Екі теріс санның қосындысы- теріс сан иә
4) Таңбалары әр түрлі екі санның 
көбейтіндісі -     оң сан   жоқ
5) Кез келген теріс сан нөлден үлкен жоқ
6) Екі теріс санды қосу үшін: алдына минус 
таңбасын қойып, қосылғыштардың 
модульдерін қосу керек. иә
7) Теріс көбейткіштер саны жұп болса, 
көбейтінді оң сан  иә

Қосымша-1
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7 мин

Сабақтың
ортасы
6 мин

8) Теріс санның модулі сол санның өзіне 
тең                     жоқ
9) Таңбалары бірдей екі санның көбейтіндісі 
- оң сан        иә
10) Кез келген теріс сан оң саннан 
үлкен                             жоқ
Дескриптор: Білім алушы
1. Ережелерді еске түсіреді; (әр дұрыс 
жауапқа 1 балл)
2. «Күш сынасу» Деңгейлік тапсырмалар:
І деңгей:
1) Есепте:
А) -4+(-5)         В) 9,3+(-10)       д) -5*(-
3)               
Б) 7+(-7)           г) -45-(-20)          е) -7,2: (-9)

ІІ деңгей:
2) Есептемей салыстыр:
А) -5,9+3,6  және    5,9+(-3,6)    Ә) 4,5+(-1,6)   
және   1,6+(-4,5)    
 Б) -7+(-3,2)    және    3,2+(-7)
3) Өрнектің мәнін тап:
А) (6-15):(7-2,5)                 ә) (-0,25)(-4)
(7)         
ІІІ-деңгей:
4) Өрнекті ықшамда:  
Дескриптор: Білім алушы
2. Рационал сандарды қосу және 
азайтуды орындайды;
3. Рационал сандарды көбейту және 
бөлуді орындайды
1деңгейдің әр есебіне 1 ұпайдан, 2 деңгейдің 
әр есебіне 2 ұпайдан, 3 деңгейдің әр есебіне 
3 ұпайдан қойылады.
3. Жұптық жұмыс. Тарсия. Пазлдарды 
құрастыру

Қосымша-2

Қосымша-3
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        10 мин

3)Білімді мыңды жығады,білекті бірді 
жығады.
;

6. Сабақты бекіту.Оқулықпен жұмыс: 
№615, 617
Дескриптор: Білім алушы
4. Рационал сандарды қосу және 
азайтуды орындайды;
5. Рационал сандарды көбейту және 
бөлуді орындайды;
6. Есептің жауабына байланысты мақал-
мәтел айтады

Сабақтың соңы
2 мин

Сабақты қорытындылау. 
Үйге тапсырма беру, түсіндіру. Оқушылар 
білімін бағалау.
Үйге тапсырма: №621, 622
Сабақ соңында оқушылар рефлексия 
жүргізеді:
- нені білдім, нені үйрендім; 
- нені толық түсінбедім;
- немен жұмысты жалғастыру қажет.
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28.09.2021  ж.    № B00061

Латын графикасына негізделген
қазақ əліпбиі-уақыт талабы

ШАЙХИНА АСЕМГУЛЬ УНДРИСОВНА
Шахтинск қаласы № 6  жалпы білім беру

мектебінің  қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

«Латын  әрпіне  көшу–қазақ  тілін  дамыту  мен  жаңғыртудағы  ішкі 
қажеттілік»  -  деген  тұңғыш  Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың 
сөзін  бүкіл  халық  болып  қолдап,оның  шынында  да,  қазіргі  қоғамға  тигізер 
ықпалы ерекше екенін түсіндік.

Қазақ  жазуын  латын  графикасына  көшірудің  қазақ  халқының  ұлттық 
бірегейлігін қалыптастырудағы маңызы орасан. Қазіргі таңда, қазақ тілі қазақ 
халқының  ұлттық  бірегейлігін  қалыптастырудың  басты  факторы  ретінде 
қарастырылады.  еліміздің  латын  әліпбиіне  көшуі  тіліміздің  болашағы  үшін 
жасалған ғылыми маңызды шаралардың бірі.  Ұлы Дала елінің  тарихына көз 
жүгіртер  болсақ,  мемлекетіміздің  бірінші  тұғыры  –  жер,  екіншісі  –  тіл, 
үшіншісі–мемлекет және оның тарихы болып табылатыны баршамызға белгілі 
жайт.  Ағартушы-педагог  ғалым  Ахмет  Байтұрсынұлы  айтып  кеткендей, 
«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы–
тіл». Өздері өмір кешкен кезеңде Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жазу-
сызуда үнемі қолданған екен.

Әліпби  –  адамды  сауаттандырудың,  сөйлеу  тілін  дамытудың  алғашқы 
құралы екендігі баршамызға мәлім. Әрбір мемлекет өз елінің ерекшелігіне сай 
жазудың  ең  қолайлы  әрі  тиімді  тілдік  әліппесін  таңдайтыны  анық.  Сондай 
әліппенің  бірі  –  латын әліпбиі.  Латын әліпбиі  біздің  заманымыздың бірінші 
ғасырында  қалыптасып,  орта  ғасырда  Еуропаға,  Африкаға,  Америкаға  және 
Азияға тараған.

Х ғасырдан ХХ ғасырдың басына,  дәлірек айтсақ,1929 жылға дейін,  900 
жыл бойы Қазақстан аумағында араб әліпбиі қолданылып келді. ХХ ғасырдың 
басында  Ахмет  Байтұрсынұлының  ұсынысымен  қазақ  фонетикасының 
ерекшеліктері  ескеріліп жасалған,  араб графикасына негізделген «төте жазу» 
пайдаланыла бастады.

Алайда 1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО 
Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа әліпби – 
«Біртұтас  түркі  алфавитін»  енгізу  туралы  қаулы  қабылдады.  Сөйтіп,  латын 
әліпбиінің  негізінде  жасалған  жазу  үлгісі  1929  жылдан  1940  жылға  дейін 
қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды. 
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1940  жылғы  13  қарашада  «Қазақ  жазуын  латындандырылған  әліпбиден 
орыс  графикасы негізіндегі  жаңа  әліпбиге  көшіру  туралы»  заң  қабылданды. 
Қазақ тілінің әліпбиін өзгерту тарихы осындай кезеңдерді қамтыды. 

Қазақ халқы 1929 жылы латын графикасының негізіндегі жаңа алфавитті 
қабылдады.  Ғалым  М.Мырзахметұлы:  «Негізі  сонда  қаланған  қазақша 
бейімделген  латын  жазуынан  несіне  жерінеміз.  Бүкіл  түркі  халқы  латын 
жазуына  көшіп  жатқанда  біз  не  себепті  олардан  оңашаланып  бөлектенеміз. 
Біздің тегіміз түркі халықтарының тобына жатады...» деп, латын графикасына 
көшу–заман талабы болғанын айтады. Осы жылдары еліміздегі түркі тілдерінде 
сөйлейтін басқа халықтар латын алфавитіне көшті. 

Латын алфавитінің сауат ашуда болсын, баспа ісінде болсын, араб жазуы 
негізіндегі  алфавитке қарағанда,  әлдеқайда прогрестік маңызы болды. Латын 
алфавитіндегі  әрбір  әріп  өзінің  жеке  тұрғандағы  қалпын  сақтайды.Бұл 
алфавиттің  құрамында  29  әріп  берді.Сол  кездегі  латын  графикасындағы 
алфавит сауатсыздықты қысқа мерзім ішінде жоюға көмектесті.

Кейін  1940  жылы  қазақ  халқы  орыс  графикасына  негізделген  жаңа 
алфавитті қабылдады. Орыс алфавитіндегі 32 әріп түгелдей қабылданып, оған 
қоса орыс тілінде жоқ дыбыстарды таңбалайтын 9 әріп алынды да, әріп саны 
40-қа жетті. Оған екі таңба (ь-ъ) қосылды. 

Міне,  содан  бері  крилиицамен  жазудамыз.  Сол  кездегі  қазақ  жазуының 
мәселелерін көтеріп, оны шешу жолдарын Алаш зиялылары «Дала уалаяты», 
«Айқап»,  «Қазақ»  баспасөз  беттерінде  жариялады.  «Жазу  тәртібі»,  «Тіл 
сақтаушылық», «Оқу мәселесі», «Школдарда ана тілімен оқыту», «Туған тілге» 
және т.б. осындай мақалалар мен өлеңдер жарық көрді. 

Осындағы жарияланған мақалалардың көздеген мақсаты бір ғана еді. 
Ол  –  қазақ  тілінің  табиғатын  бұзбау,  акустика-артикуляциялық 

заңдылығын ұстау. Енді міне, тарих қойнауын артқа қалдырып, экономикасы 
даму жолына түскен саясаты сындарлы еліміз үшін енді рухани түлеу кезеңі 
туды. Яғни, латын әліпбиіне көшу-қазақ халқының алға жылжуына, жаңа заман 
талабына сай өсіп-өркендеуіне, болашақта еліміздің жан-жақты дамуына үлкен 
үлес қосары анық. Латын әліпбиіне көшу арқылы – қазақ тілінің халықаралық 
дәрежеге  шығуына,  халықаралық  ақпарат  кеңістігіне  кірігуге  тиімді  жолдар 
ашылмақ.  Өйткені,  латын  графикасы  әлемдік  өркениетке  аяқ  басуымызға 
септігін тигізеді. Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен беделге ие болып, қолданыс 
аясы да, мүмкіндігі де зор екендігін танытып отыр. Латын әріптері графизация 
(әріп таңбалау) заңдылықтарына, яғни, «көру-қабылдау-тану» талаптарына да 
сай.  Кириллица  жазуын  әлемнің  12  мемлекеті  ғана  пайдаланады  екен.  Ал 
дүниежүзі халықтарының 80%-ы осы латын  әліпбиіне көшкен.
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Латын әліпбиіне көшудің негізгі басты себебі қандай?
Бұл  тұрғыда  ғалым  Н.Уәли  латын  әліпбиіне  көшудің  негізгі 

түрткіжайттарын атап көрсетеді:
1. Тілтанымдық түрткіжайт.
2. Тарихи түрткіжайт.
3. Саяси түрткіжайт.
4. Экономикалық түрткіжайт.
5. Психологиялық түрткіжайт.
6. Педагогикалық түрткіжайт.

Осы жазуымыз аға ұрпаққа білім беріп, оларды талай биіктерге жетеледі 
,қазақтың әдебиетін, мәдениетін, ғылымын көтерді, егеменді мемлекетімізге де 
қызмет  етіп  келеді.Енді  жағдай  өзгерді,  біз  бұрынғыны  қанағат  етіп  қана 
қалмай, алға ұмтылған, әлемдегі дамыған озық елдердің деңгейінде ғана емес, 
алдыңғы қатардан көрінуге мүмкіндігі мол егеменді 

Қазақ  елі  ретінде  әліпбиіміз  бен  жазуымызға  да  мемлекеттік  тіл 
дәрежесіндегі Қазақ тілін әлемге таныта алатындай жағдай жасауымыз қажет. 
Латын графикасы арқылы таңбаланған қазақ әліпбиі мен жазуы қазақ елін осы 
биіктерге  бастайтынына  кәміл  сенеміз.  Елбасының  «Ана  тіліміз  Мәңгілік 
елімізбен  бірге  Мәңгілік  тіл  болады!»  деген  сөзін  жадымызда  түйіп, 
мемлекеттік тілдің жаңа даму сатысына жетелейтін латын графикасына көшу 
мәселесі–уақыт талабы тудырған тарихи, рухани қажеттілік.

Әліпби  –  тек  графикалық   жиынтық  ғана  емес.  Ол  күллі  бір 
жұртшылықтың даму траекториясына әсер ететін құрал. 

Не үшін Ахмет Байтұрсынов: «Бай тіл де, байтақ жер де - қазақтікі» деп 
айтты? 

«Латынға өткенде не пайда береді?» дегендерге  айтарым, тәуелсіз елдің 
тәуелсіз  әліпбиі  болғаны  дұрыс.«Тозар  елдің  жанжалы  бітпес,  озар  елдің 
арманы бітпес» демекші, латын әліпбиіне көшу – Алаштың арманы. 

Латын – келешек ұрпақ үшін керек. Әрбір қоғамдық ой өз дәуірінде ғана 
туады.  Уақыт  ағымы  өзгерсе  де,  адам  болмысы  мен  ұлттық  құндылықтар 
өзгермеуі тиіс.

Қорыта айтқанда, латын әліпбиін кезінде профессор Қ.Жұбанов та қолдап, 
осы  әліпбиді  қазақ  тіліне  бейімдеу  бағытында  белсене  жұмыс  жасаған  еді. 
Мазмұны жаңартылған  жаңаша  мектептің  мұғалімдері  ретінде  қазір  әлемнің 
алдыңғы қатарлы дамыған елдері қолданып отырған латын әліпбиі өркениеттің 
жазуы,  өмірдің  талабы  екендігін  түсінеміз.  Сондықтан  оның  бұл 
артықшылығын ескеріп, біз де өз мақсатымызға сай латын жазуының игілігін 
көруіміз қажет деп ойлаймыз.
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Стебель и корень

КУШКЕНОВА АЙГУЛЬ РАХМЕТУЛЛАКЫЗЫ
КГУ ОШ № 8 Учитель биологии 1 категория

Урок: биологи             
7.3А: Транспорт 
веществ

Школа: 

Дата: ФИО учителя: 
Класс: Количество присутствующих: Отсутствующих:
Тема: Стебель и корень. Внутреннее строение стебля: кора, 

камбий, древесина, сердцевина. Зоны корня: зона 
деления, зона роста, зона всасывания, зона 
проведения. Внутреннее строение корня флоэма, 
ксилема, камбий

Цели обучения, 
которые 
достигаются на 
данном уроке 
(ссылка на учебную 
программу)

7.1.3.3 исследовать внутреннее строение стебля и корня

Цели урока Все учащиеся могут: назвать структурные 
компоненты строения стебля и корня ,зоны корня
Большинство учащихся могут: объяснить функции 
зон корня , функции основных частей стебля и их 
значение
Некоторые учащиеся могут: анализировать процесс 
образования годичных колец

Критерии 
оценивания

1.Называет структурные части внутреннего строения 
стебля и корня ,зоны корня
2.Описывает структурные части внутреннего строения 
стебля и корня строения каждой зоны и их значение и 
функции
3.Объясняет внутреннее строение корня и стебля
4.Анализирует особенности процессов образования 
годичных колец
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Языковые цели Лексика и терминология:
Корень, зона деления, зона роста, зона всасывания, зона 
проведения, корневой чехлик, стебель , кора ,камбий, 
луб,пробка древесина ,чечевички ,сердцевина , 
корневой волосок
Серия полезных фраз для диалога/письма:
Корень состоит из следующих зон ..............
Корневой волосок ...........и находится ...........
Зона деления состоит из ........клеток, они постоянно ...
Зону всасывания можно определить по ......................
С помощью зоны роста корень постоянно растет .........
Основной слой стебля древесных растений...........

Привитие ценностей Сотрудничество . Уважение к себе и другим. Умение 
работать в коллективе 

Межпредметные 
связи

Физика ( транспорт веществ, корневое давление)

Навыки 
использования ИКТ

Визуализация учебного процесса с использованием 
электронных источников.

Предварительные 
знания

6.4.2.6 Знание о вегетативных органах растения – 
6класс.

Ход урока
Запланированные 
этапы урока

Запланированная 
деятельность на уроке

Ресурсы

Начало урока
0-7 мин Приветствует учащихся, с целью создания 

благоприятной атмосферы урока учитель 
предлагает учащимся 
провести психологический настрой. 
«Кувшин счастья»
Ребята, поднимите руки вверх, образно 
представьте, что выдержите над головой 
огромный кувшин, этот кувшин наполнен 
счастьем, добром, позитивом, хорошим 
настроением, а сейчас вылейте его на себя. 
Соберитесь с мыслями, настройтесь на 
хороший и плодотворный урок
Деление класса на группы. 
Метод "Пазлы"
Делятся собирая пазлы рисунка 

Картинки 
вегетативных 
органов

Видеоролик

Таблица
"Бортовой журнал "
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(вегетативные органы )
1-группа:корня
2-группа стебля
3-группа листа
Подвод к теме. Показ видеоролика
Определение темы урока (совместное 
определение темы урока и целеполагание )
"Бортовой журнал " индивидуальная 
работа
Заполняют таблицу (заполняют первую 
колонку и делятся с классом)
Формативное оценивание (словесное 
оценивание )

Середина урока
8-20мин

21-24 мин

Работа в группах. Группы работают с 
текстом в учебнике
1группа
Задание .Изучить особенности 
внутреннего строения стебля и значение 
слоев стебля
2 группа
Задание Изучить внутреннее строение 
корня
3 группа
Задание Изучить зоны корня и их 
функции
Скаффолдинг -поддержка учителя при 
групповой работе учащихся
Метод "Джигсо"
Учащиеся самостоятельно изучают 
новую тему из учебника ,а затем 
рассказывают друг другу . 
Взаимообучение в группе .
Формативное оценивание 
(индивидуальное оценивание 3 учеников 
и визуальное оценивание других 
учеников ).Взаимооценивание .
"Тонкие и толстые вопросы "каждая 
группа составляет по одному вопросу и 
предлагают другим группам

Учебник 7 класса

Раздаточные 
карточки с 
заданиями
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2.Заполните таблицу «Внутреннее 
строение стебля» и укажите, какое 
значение для растения имеет каждая 
ткань
Дескрипторы:
-Обозначает слои стебля
-Определяет значение каждого слоя для 
стебля
Задание 3
На примере годичных колец ,сделайте 
вывод о климатических условиях, в 
которых росло дерево .
Дескрипторы:
-Объясняет появление годичных колец
-Определяет возраст дерева
-Предполагает климатические условия ,в 
которых росло дерево
Формативное оценивание "Измерение 
температуры"самооценивание

Конец урока
43-45мин Подведение итого урока.

Рефлексия урока
Заполнение бортового журнала 
(заполнение второй колонки )
"Лестница успеха 
"(самооценивание )
Домашнее задание
1. Прочитать п.19и 18 и 
ответьте на вопросы 1.2.3на 
применение
на стр.75 (задание для всех)
2. Составить опорную схему 
(для большинства )
3.Напишите эссе на тему 
"Взаимосвязь функций и 
строение корня "

Дополнительная информация
Дифференциация– 
каким образом Вы 
планируете оказать 

Оценивание – как Вы 
планируете проверить уровень 
усвоения материала 

Здоровье и техника 
безопасности
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больше поддержки? 
Какие задачи Вы 
планируете поставить 
перед более 
способными 
учащимися?

учащимися?

. Оказать поддержку 
слабоуспевающим 
ученикам
Скаффолдинг при 
групповой работ

Самооценивание(бортовой 
журнал),взаимооценивание
(групповая работа )

Правила поведения в 
кабинете, 
проветривание 
кабинета на 
переменах.

Рефлексия
Были ли цели 
урока/цели обучения 
реалистичными?
Все ли учащиеся 
достигли ЦО?
Если нет, то почему?
Правильно ли 
проведена 
дифференциация на 
уроке?
Выдержаны ли были 
временные этапы 
урока?
Какие отступления 
были от плана урока и 
почему?

Используйте данный раздел для размышлений об 
уроке. Ответьте на самые важные вопросы о 
Вашем уроке из левой колонки.

Общая оценка
Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте, как о преподавании, так 
и об обучении)?                                         1.
2.
Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте, как о 
преподавании, так и об обучении)?
1.
2.
Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях 
отдельных учеников, на что необходимо обратить внимание на последующих 
уроках?
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Көркем еңбек сабақтарында
ұлтттық ою-өрнектерді оқыту əдістері

ХАМИТОВА ЖУМАКУЛЬ ЖАХАНОВНА
Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Атамекен ауылы
№ 68"Жібек жолы"жалпы орта мектебі коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің көркем еңбек пәні мұғалімі 

Қазақ  халқы  өнерлі  халық  болғандықтан,  өнерін  жоғалтпай  өзінің  ісін, 
өмірін жалғастыратын шеберлі өнерлі ұрпақ тәрбиелеп өсірген. 

Ал қазіргі күнде жастарды өнерге, шеберлікке үйрету, ұлттық тәрбие беру 
технология  пән  мұғалімдеріне  жүктелген.Халқымыздың  сарқылмас  бай 
қазынасы,  рухани мұрасы болып табылатын қазақ қолданбалы өнеріне деген 
алғашқы негізі,  ұлттық мәдени құндылықтарға баулу ісі  мектептегі  бейнелеу 
өнері пәнінен басталатыны белгілі.

Осы тұрғыдан бейнелеу өнері  пәнін мектепте оқытудың негізгі  мақсаты 
қоршаған  орта  әсемдігін  көру,  сезіну,  қабылдау  қасиеттерін  қалыптастыру, 
эстетикалық  талғамын,  шығармашылық  қабілетін  жетілдіру,  көркемдік 
қаракеттерді өз бетімен орындауға үйрету болып табылады.  

Қазіргі  таңда  мектеп  оқушыларын еңбекке  тәрбиесіне  баулу  арқылы өз 
ұлтымыздың  ұлттық  қолөнеріне  үйрету  –  оқу  тәрбие  үрдісінің  өзекті 
мәселелерінің бірі болып келеді. Қолөнерге оқушыларды баулу өз елін, жерін, 
халқын сүю, салт-дәстүрін бағалай білуге үйретеді. 

Қай  халықтың  болмасын  қолөнері,  оның  тарихынан,  әдет-ғұрып,  салт-
дәстүрлерімен  қатар  өркендеп,  дамиды.  Сондықтан  жас  жеткіншектерді 
халқымыздың  мазмұнға  бай  тәрбиесі  негізінде  өсіруге,  ой-өрісін,  жоғары 
эстетикалық тағлымын, биік адамгершілік тұлғасын қалыптастыруға көп көңіл 
бөлінеді.Қолөнерді  жасап  байыту  арқылы  адамның  жан  дүниесі,  ақыл-ойы, 
қиялы,  іскерлігі,  шеберлігі,  тапқырлығы,  талаптылығы,  ұқыптылығы  және 
байқағыштығы артып, дағдыландырады.

Қолөнерді оқыту әдісі дегеніміз — мұғалімнің технология сабақтарында 
оқушылардың  шығармашылық  іс-әрекетіне  басшылық  ету  тәсілдерінің 
жүйесі.Қазақ  халқының  ұлттық  өнерін,  тарихын  көптеген  ғалымдарымыз 
Ә.Марғұлан, Ө.Жәнібеков, Х.Арғынбаев, С.Қасиманов, Ғ.Иляев, А.Ғалымбаева, 
А.Мұқанов  және  т.б.  зерттеп  көптеген  еңбектерін  жарыққа  шығарған.Еңбек 
сабақтарында  оқушыларды  қолөнеріне  баулу  және  сәндік  қолданбалы  өнер 
негіздері  бойынша  М.Қозыбақов,  Ш.Әбдуалиева,  С.Жолдасбекова,  Б.Ортаев, 
т.б. зерттеу жұмыстарын жүргізген.
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Технология  сабақтарында  халқымыздың  қолөнерін  үйрету  арқылы 
оқушыларға ұлттық дәстүрге тәрбие берудің артықшылығы көп. 

Қолөнерге баулу, шығармашылықпен ұштастырып білім беру, еңбек етуге 
баулумен  қатар  ата-бабаларымыздан  қалған  салт-дәстүрге  тәрбиелеу  қазіргі 
заманның  талабы.  Қолөнерге  қызықтыру  үшін  кез  келген  бұйымның, 
туындының  жасалу  құпиясын,  тарихын  ашып  көрсетсек,  қосымша 
әдебиеттерден  мағлұматтар  берсек  қайталанбас  ерекшеліктерге  толы  жасалу 
технологиясымен таныстырсақ оқушы шығармашылықпен іске кіріседі.

Қазақ қолөнер көркем мәдениеттің бір бөлігі болып табылады.
Бұл өнер ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін тұрмыста қолданып 

келеді.  Қазақтың  ұлттық  өнерімен  таныстыру  негізінде  бала  айналадағы 
дүниенің қимыл-қозғалыстарының алуан түрлі реңін түсінеді.

Балалардың өнер туындыларымен бірге үнемі байланыста болуы рухани-
өнегелік,  эмоционалдық-сезімдік  дамуының  және  шығармашылық 
мүмкіндіктерінің қалыптасуының негізгі тірегі болып келеді. 

Оқушылар  бейнелеу  өнері,ән-күй;  құрастыру  және  қол  еңбегі,көркем 
әдебиет  сабағында  және  ертеңгілік-тер  мен  ойын-сауықтар  барысында 
халқымыздың  ұлттық  өнерімен  танысып,көркем  талғамын,өзіндік 
дүниетанымын қалыптастырады. 

Қазақстандағы мектеп оқушыларының көркем мәдениетін қалыптастыруда 
ұлттық өнердің ерекшеліктері мынадай міндеттерді алға қояды:                     

• қолданбалы  және  бейнелеу  өнерінің  мәнерлеу  тілін  меңгеру  арқылы 
қоршаған ортаға эстетикалық қатынасты қалыптастыру;

• қоршаған  ортаны  эстетикалық  тұрғыда  бағалауға  қажетті  білім 
қалыптастыру; 

• бейнелеу өнері сабақтарында оқушының шығармашылық қарекеттерінің 
потенциалын жетілдіру;

• оқушылардың ұлттық өнерге деген мақтаныш сезімі мен елжандылығын 
қалыптастыру.

Оқушыларға  халық  шеберлері-ағаш  шебері,  ұста,  зергер,  тоқымашы, 
кестеші,  өрмек  тоқушы  т.б.  таныстыра  отырып,  олардың  қолынан  жасалған 
бұйымдар  туралы  мағлұмат  беру  балалардың  білім  деңгейлерін  жетілдіре 
түседі.  Қазіргі  кезде  сол ұлттық қол өнерді  жас ұрпақтың бойына  дарытын, 
үйрететін мектептерде жүргізілетін еңбек пәні. 

Олай болса  «Ата  көрген  оқ  жонар,  ана  көрген тон пішер” деген  халық 
даналығын  басшылыққа  алып,  жас  ұрпақты  тәрбиелеуде,  дамытуда, 
қалыптастыруда халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан тәрбие құралдарын 
(тіл, дін, өнер, үлгі-өнеге) орнымен пайдалану бүгінгі күн үшін де өте маңызды.
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Балалар ағаш шебері  ағаштан түйін  түйетінің,  ұста  темірден жасалатын 
бұйымдарды соғатынын, зергер әшекей бұйымдарды жасайтынын, тігінші киім 
тігетініні  жөнінде  мағлұмат  алып,  ұлттық  бұымдардын  жасалу 
ерекшеліктерімен танысады.

Еңбек арқылы адамның денесі,  көзқарасы,  эстетикалық және ақыл – ой 
деңгейі дамып, жетіледі, еңбектің мәні және құндылығы арта түседі. 

Балалар мен жастардың еңбек тәрбиесі  ежелден – ақ ата – ана парызы, 
бүкіл халық міндеті болды.Қайсыбір қолөнер шеберін алсақта олар өздерінің 
жасаған бұйымдарын түрлі ою-өрнектерімен әшекелейді.

Әдемілік пен әсемдікке құштарлық адамзатқа тән. Көркем бұйымдар мен 
зәулім ғимараттар — көз қуанышы. Ол жанды сергітеді. Ежелгі адамдар жын – 
шайтаннан қорғану және өзін — өзі сәндеу үшін тәндерін нақыштап, киімдерін 
әшекейлеп, үйлеріне тұмар іліп қоятын. Осының нәтижесінде ою-өрнек пайда 
болды. 

Ою — өрнек латынның «оrnamentum» сөзімен мәндес.  Оның аудармасы 
әшекей, өрнек, бедер деген мағынаны білдіреді.

Көшпелі қазақтар табиғаттың әдемілігіне сүйсіне отырып, өз айналасының 
сұлулығына аса мән берген Қолөнерден білім берудің әрбір түріне тоқтайтын 
болсақ : Құрақ-құрау өнері Бүгінгі күнде ата-бабамыздың айналысқан қандайда 
бір кәсібі болмасын өз маңызы мен қасиетін жоймаған. 

Қайта түрленіп қазіргі заман талабына сай ерекшеленіп отыр.
Құрақ құрау барысында оқушылардың ой-өрісін жанжақты дамытуға әсері 

мол.  Құрақ  құрауда  оқушылар  түрлі  геометриялық  фигураларды  басын 
құрастыруды игеріп , үшбұрыштың қабырғасы мен төртбұрыш таңбасының бір-
біріне  тең  болуын,  өлшемі  арасындағы  байланыстылықты  есептеуді 
үйренеді.Ою  өрнек  —  қолөнер  бұйымдары  бүгінгі  тұрмысымызда  сирек 
қолданылатындықтан,  оқушылар оның атын естігеннен көп есте сақтамайды, 
сондықтан  оюдың  шығу  тарихын,  аңыз-  әңгімелер  арқылы  жеткізе 
отырып,тәжірибиеде жиі қолдануымыз керек. 

Ою  оя  білген  оқушы  шеберлікке,  өрнекті  матаға  үйлесімді,  сәйкесті 
орынды қолдануға үйренеді. 

Ертедегі  қазақ  оюларын  мазмұны  жағынан  іріктесек,  негізінен  3  түрлі 
ұғымды бейнелейді. Олар: біріншіден, мал өсіру мен аңшылықты, екіншіден, 
жер — су, көшіп — қону көріністерін, үшіншіден, күнделікті өмірде кездесетін 
әр түрлі заттардың сыртқы бейнесін береді. 

Шеберлер іске беріліп, жұмыс әдісіне төселе келе өздерінің көрген ою — 
үлгілерін  жатқа  жасап,  оюға  өз  бетімен  жаңа  түрлер  енгізу  дәрежесіне 
жетті.Ою- өрнек жасауда өзіндік қағидалары бар. 

Олар: композиция, колорит, симметрия, ритм. 
Композиция дегеніміз өрнекті бұйымның бетіне реттеп орналастыру. 
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Колорит  дегеніміз  ою-  өрнектің  бояутүрлерінің  бір-бірімен  үйлесіп, 
жарасым табуы.Осы жерде әр түстің нышаны бар. 

Мысалы, көк түс — аспанның, қызыл түс — оттың, ақ түс — ақиқаттың, 
сары  түс  –  ақыл-парасаттың,  жасыл  түс  –  жастықтың,  көктемнің  символы. 
Симметрия дегеніміз — ою- өрнектің екі жағының тең болуы. 

Ритм  дегеніміз  —  ою-өрнекте  бір  элементтің  қайталанып  келуі  деп 
атайды.    Кесте –қазақ халқының қолөнерінің ерекше түрінің бірі. 

Ертеде  халқымыз  киімде,  үй  тұрмысында  қолданатын  бұйымдарының 
бәрін  кестемен  әшекейлеп  безендірген.Бүгінгі  күнде  кесте  өнерін  ұлттық 
киімдерде және ұлттық бұйымдарында ғана қолданылады.

Кесте тігу барысында төзімділікті, шыдамдылықты талап етеді және адам 
бойына,  әсіресе,  бойжеткендерге  сабырлы,  ұқыпты,  зерделі  мінез-құлық 
қалыптастыруда кесте өнерінің тигізетін пайдасы көп деп айтуға болады.

Кесте  және  көркемдеп  тігу  ою  —  өрнекті  әшекейлеудің  ертеден  келе 
жатқан элементтерінің басты түрі. Кестені бізбен және жай инемен әшекейлеп 
тігу  барлық  халықтарға  да  ортақ  өнер.  Кесте  өнері  нағыз  халықтық,  алуан 
әдісті,  таңдауы  көп  өнер.  Кесте  өнерінің  қазақ  халқына  тән  байырғы  көне 
түрлері: біз кесте, айқас тігу, айқыш — үйқыш тігу, басып тігу, қайып тігу. 

Біз  кестенің  шым  кесте  және  әредік  кесте  деп  аталатын  екі  түрі  бар 
Тоқу өнері –қазақ халқының ежелден қолданып келе жатқан ең алғаш киімі мен 
үй  жабдығының  негізі  болған.Бұл  тамаша  өнер  қазіргі  талап  тілектер 
тұрғысынан жасалып, жылылыққа, сұлулыққа, әсемдікке жетелеуде. 

Тоқумен айналысқанда адам жеке басына аса қажет нәрсені жасау үшін 
ғана тоқымайды. Осы тоқу әдісінің өзі оған қуаныш әкеледі.Себебі, түрлі- түсті 
бояулар әлемінің үйлесімділігі, алуан сән мен фасондар шеберлігін, ой -өрісін 
жетілдіріп, көркемдікті сезіну қабілетін дамытады. 

Тоқыма тоқу кезінде адамның көңіл-күйі сабасына түсіп, бір сәт өзімен-өзі 
болып,  шаршағаны  басылады.  Әрі  еңбек,  әрі  ермек.  Оның  үстіне  мынадай 
қымбатшылық  заманда  өз  киімін  өз  тоқып  алса,  ол  да  әжептеуір  үнем. 
Әшекейлерді түсіре білу — үлкен өнер. 

Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тіпті күнде ине ұстап, киім тігіп 
отырғандардың өзі әшекейлеуге келгенде шорқақтық танытады.Бұл заңды да, 
өйткені әшекей салу — өнер. 

Әшекейлеудің  түрлері  көп.  Зергерлік  –  өте  ерте  заманнан  келе  жатқан 
өнер. Алтын — күміс әшекейлі бұйымдарды жасаумен әуестенушілерді зергер 
деп атау бүкіл Орта Азия халықтарында ерте кезден — ақ қалыптасқан. Қазақ 
шеберлер зергерлік өнерін біліп бірақ алтын — күмісті өздері қорытып, өндіре 
алмаған.  Сондықтан  оларды  көрші  орыс  мемлекеттерінен  сатып,  айырбасқа 
алып отырған. 
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Кесек  күміс  пен  алтын  оңайлықпен  табылмағандықтан  ол  кездегі  қазақ 
зергерлері көбінесе алтын, күміс ақшаларды қайта балқытып немесе ол күйінде 
пайдаланған. 

Олар – бұрау, көз салу, жону, бастыру, бедерлеу, өру, теру, кестелеу, сызу, 
құю,  бояу,  зерделеу,  жапсырмалау,  бисірлеу  сияқты  өрнек  үлгілерінің  үй 
тұрмысында,  өнеркәсіпте  ,құрылыста,  мәдениет  саласында,  сәулет  өнерінде 
жалпы әлем өнерінің дамуында қолданылмайтын, іске аспайтын жері жоқ. 

Соның  ішінде  көп  кездесетін  түрі  –  кестелеу,  жапсырмалау,  бисерлеу 
өнері.  Бисер  тоқу  өнері  ертеде  кеңінен  тарап,  танылып  келе  жатқан  халық 
шығармашылығының және әшекей бұйымдар дайындаудың бір түрі. 

Бисермен  жай  суреттерден  бастап  өте  күрделі  түрлі-түсті  жұмыстар 
жасауға боладыМысалы,тұмарша, ұлттық сөмкелерді,  әмиян, ұлттық қоржын, 
алқа,  шашбау,қазіргі  кезде  ұялы  телефондарға  арналған  қапшықтарды 
әшекейлеп тігеміз. Бисер тоқу өнері нәзіктікті, әдемілікті, шыдамдылықты және 
фантазия мен шеберлікті талап етеді. 

Әр адам бисер тоқумен айналысуына болады. Сызбамен жұмыс істегенде 
есте  сақтау  қабілеті  жоғары  болып,  түстерді  үйлесімді  орната  білуге 
үйретеді.Бисермен  жұмыс  істегенде  жұмыс  істейтін  орын  жарықпен  жақсы 
қамтамасыз етілу керек. 

Көзге демалыс беру үшін 5-10 минут үзіліс жасау тиімді. 
Бисерді  таңдау  –  үлкен  жұмыс.  Олардың  өлшемдері,  түстері  әр  алуан. 

Сондықтан  тігілетін  бұйымға  байланысты маржан  моншақтың  қандай  түрін, 
қанша мөлшерде алуды, қандай түсін таңдауды, тігілетін мата түрін, ине, жіпті 
тандай  білу  қажет.Қазақтың  ұлттық  қолөнерінде  ағаштан  көптеген  заттар 
жасалады. Балташылар,  ағаш ұсталары, ершілер қайыңды, үйеңкіні,  үйшілер, 
ағаш ойып, шыбық өріп тоқушылар талды пайдаланады. 

Балташылар  үй  борайды,  еден  төсеп,  арба,  шана,  жақтау,  қақпа,  тіреу 
сияқты ірі заттарды істейді. Ағаш ұстасы стол, шкаф, сөре, орындық, кебеже, 
асадал,  рамалар  жасайды.  Ағаш оюшылар  оны жонып күйдіреді  де  бояулап 
өрнектейді.  Шыбық  өрушілер,  тоқушылар  қамыстан,  шиден  қорап,  шыпта, 
орындық, шарбақ сияқты заттарды өреді                        

Адамзат  коғамының  рухани  және  мәдени  корының  кымбат 
казыналарының  бірі  —  халыктың  колөнері  мен  әдет-ғұрпы,  кай  халықтың 
болсын  бітім  тұлғасы,  психологиялық,  этникалық  жан  сезім  белгілері  оның 
колөнер мен әдет-ғұрып, салт-санасынан көрінеді. 

Өткен ел тарихын,  тұрмыс-тіршілігін  ой елегінен өткізер  болсақ,  халық 
өміріндегі  әдет-ғұрып,  салт-санасының  дамуы  тарихи  оқиғалардан  кейін 
заманның өзгеруіне байланысты болғаны айқын.

Мұны  ұрпақ  тәрбиелеу  ісіндегі  халықтық  тәжірибе  белгілсрінен  көруге 
болады. 
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Бұл жағдай сабақтарда халық өнерін қазіргі мәдениеттің ажырамас бөлігі 
тұрғысынан,  кәсіби  өнермен  өзара  әрекеттестігі,  ерекше  типтегі 
шығармашылық тұрғысынан карастырғанда ғана мүмкін болады.

Сәндік-қолданбалы  өнерге  негізделген  көркем-шығармашылық  сабақтар 
мектеп  оқушыларына  белсенділік  береді,  бейнелі  ойлауын,  қиялдауын 
дамытуға  ықпал  етеді.  Мәселен,  халықтың  сәндік-қолданбалы  өнер 
туындыларындағы бейнелер мен ою-өрнектерде берілген оюлар, түйсіктер мен 
түсініктер, тұжырымдар, халықтың дүниетанымы жеке тұлғаның эстетикалык 
сапаларын жетілдіре түседі. 

Бояу  түстері  мен  материалдың,  бұйым  формасы  мен  нақыштарының 
үйлесімділігі,  олардың әсемдігі  мен жарасымдылығы адамның ой ұшқырына 
әсер етіп, оның рухани жан дүниесін байытады. 

Қорытынды 
Өнер — адамға  жақсы әсер  ететін  және оны тәрбиелейтін  нәзік  дүние. 

Қолөнер бұйымдарын жасау барысында қазіргі жастарға берер тәлім-тәрбиесі, 
пайдасы  өте  мол,  сонымен  қатар  эстетикалық  тәрбие  бере  отырып,  өз 
қолдарымен  қажетті  бұйымдар  жасай  білуге,  шеберлікке,қолөнер 
шығармашылықтарын дамытады.

Оқушыларды  ұлттық  колөнер  арқылы  кәсіби  шеберліктерін 
қалыптастырудың  маңызды  тұжырымдамалық  бағыты  болып  білім,  ғылым, 
өнер,  өндіріс  және  өнеркәсіптің  байланысы  саналады.  Бұл  бағыттың  жүзеге 
асуын ғалымдар қазіргі  кезде технологиялық білім беру тұжырымдамасында: 
мамандарды  қоғамдық  өндірістегі  қайта  құрылған  іске  даярлау,  олардың 
танымында ұлттық қолөнердің әлемдік көріністерін қалыптастыру, ой-өрісі мен 
кәсіби- шығармашылық кабілеттерін жетілдіру, білім және еңбек қабілеттерінің 
бірнеше  түріне  катысу  үрдісінде  мамандарды  даярлауға  жағдайлар  жасау 
мақсаттары қойылып отыр.

Ғасырдан-ғасырға,  ұрпақтан-ұрпаққа  жалғасып  келе  жатқан  ата  дәстүрі 
халықтық  өнер  желісін  үзбей,  халқымыздың  асыл  мұрасы  ретінде  бағалап, 
оларды көздерінің қарашағындай сақтап, ілгері дамытып өркендету — өнегелі 
іс.Мектеп  оқушыларының  кәсіби  шеберлігін  қалыптастыруда  сәндік-
колданбалы өнерді  менгеру  үрдісінде  кәсіби  шеберлігін  калыптастыру  оның 
адам өміріндегі рөлін жетік түсіндіруден, оның маңыздылығы мен мәнін және 
спецификалық зандылықтарын толық ашып көрсетуден де талап етіледі.

Адам  өміріндегі  қоғамдық  салт-дәстүр,  әдет-ғұрып  қашан  да  адам 
қиялынан  туындап,  заман  ағымына  карай  байып,  мазмұны  тереңдеп  келе 
жаткан тәрбиелік мәні өте зор тағылым. 
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28.09.2021  ж.    № B00064

Органикалық қосылыстардың
жіктелуі мен номенклатурасы

БАЙМҰРАТ БАҚЫТГҮЛ
Ақмола облысы, Целиноград ауданы

Нұресіл ауылы орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі

Сабақ тақырыбы:  Органикалық қосылыстардың жіктелуі мен 
номенклатурасы 
Күні: Мұғалімнің есімі: 
Сынып: 9 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Оқуға негізделген 
сабақ мақсаты

Органикалық қосылыстардың жіктелуін білу

Барлық 
оқушылармен 
күтілетін нəтиже

Барлық оқушылар :Органикалық қосылыстардың 
жіктелуін біледі
Оқушылардың басым бөлігі:  номеномеклатурасына 
сай атай алады
Кейбір оқушылар:Есептер шығара алады  

Тілдік мақсат Оқушылар:.Органикалық қосылыстардың    жіктелуі 
мен номенклатурасын біледі
Негізгі сөздер мен тіркестер: Радикал,гомологтар. 
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тілдік 
бірліктер: Радикал,гомологтар.
Талқылауға арналған тармақтар:Неліктен зат 
молекуласындағы атомдардың ретсіз орналаспай 
,бір-бірімен валенттілігіне сай байланысады?
Сіз неліктен  ....  екенін айта аласыз ба?Хим құрылыс 
теориясы арқылы түсіндіремін.
Жазылым бойынша ұсыныстар:Жаттығулар 
орындап,сөздік дәптермен жұмыс жасайды.

Алдыңғы оқу Бұрын алған білімдерін ,яғни қосылыстардың  тірі 
ағзалар тіршілігіндегі маңызын тиянақтайды

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығулар(төменде 
жоспарланған жаттығулармен қатар, 
ескертпелерді жазыңыз)

Ресурстар

49



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Басталуы 
(Кіріспе)

(4 мин)

1Ұйымдастыру кезеңі
а) Сәлемдесу;
Ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру  «дыбыс беру»
Топқа бірігу»суреттер арқылы бірігеді.

Үй тапсырмасы
 3 мин)

«Сен-маған,мен-саған» әдісі 
бойынша .Шарты:Екі оқушы бір-біріне 
сұрақ қояды және жауап береді.1 Хим 
құрылыс теориясын ашқан ғалым?
Органик қосылыстардың изомерленуінің 
неше түрі бар?Органикалық 
қосылыстардың  хим құрылыс ның 
маңызын айт? Гибридтелген 
орбиталдардың электрондық 
тығыздықтары қалай бөлінеді және 
пішіндері?
Бүгінгі сабағымыз «  Органикалық 
қосылыстардың жіктелуі мен 
номенклатурасы:  » деп аталады.

Доп, кесте

Негізгі бөлім
 (25 мин)

«Болжау» әдісі арқылы топта 
талқылау.Органикалық  заттар қатыса 
жүретін реакцияларды қалай жүктеуге 
болады? Органикалық  қосылыс 
молекуласында химиялық  байланыстың 
қай түрі болады? Бос радикал дегенді 
қалай түсінесің? Ол қалай түзіледі? 
Органикалық заттардың құрамына не 
кіреді?Құрамы бойынша жіктеңдер?
Тапсырма№ 2. Молекулалық 
формулалары С3Н8О-ға сай заттардың 
изомерлерінің құрылымдық формуласын 
жаз.
  Органикалық қосылыстардың  тірі 
ағзалар тіршілігіндегі маңызын 
бағалайды  
  Тақырып соңындағы сұрақтарға жауап 
беру.  1-5 жаттығулар /ауызша/                  
Оқушылар білімін плюс-минус әдісі 
арқылы қорытынды жасалады.

Флипчарт, 
түрлі – түсті 
қаламдар, 

Ағаш 
үгідісі,мақта 
сіріңке

Интербелсе
нді тақта, 
интернет 
желісі, 
көміртек 
құрылысы 
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Шарты:Сабақтың тақырыбымен танысу 
барысында V-«білемін»,-«мен үшін 
түсініксіз»,+- «мен үшін жаңа 
ақпарат»?-«мені таңқалдырды» 
белгілерін қойып отырып оқу 
тапсырады. 

Соңы
 (13 мин)

Топтар өздері  жапсырған стикерлер 
арқылы бағаланады. Кері байланыс  «екі 
жұлдыз, бір тілек».Үйге тапсырмасы: ::  
Органикалық қосылыстардың жіктелуі 
мен номенклатурасы . Бағалау «екі 
жұлдыз, бір тілек»

Саралау
Сіз қосымша көмек көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? 
Сіз қабілеті жоғары 
оқушыларға тапсырманы 
күрделендіруді қалай 
жоспарлайсыз?

Бағалау. 
Оқушылардың 
үйренгенін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Пəнаралық байланыс
Қауіпсіздік және 
қорғау ережелері
АКТ –мен байланыс 
Құндылықтардағы 
байланыс

Жетекші сұрақтар арқылы 
қолдау көрсетемін
Тақырып соңындағы 
жаттығулар орындайды.

Бағалау  өзін-өзі
«екі жұлдыз, бір 
тілек»арқылы кері 
байланыс аламын

Биология,тарих,геогра
фия
Интерактивті тақта
Экологиялық, 
экономикалық тәрбие

Рефлексия (4мин)
Сабақ/ оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар 
не білді? 
Сыныптағы ахуал қандай болды? 
Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды 
ма? 
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 
Мен өз жосапрыма қандай өзгертулер енгіздім және 
неліктен? 

Төмендегі бос  
ұяшыққа сабақ туралы  
өз пікіріңізді жазыңыз. 
Сол ұяшықтағы  Сіздің 
сабағыңыздың 
тақырыбына сәйкес 
келетін сұрақтарға 
жауап беріңіз?

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
Сабақ  барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің 
келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім.
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28.09.2021  ж.     № B00066

Поможем пчелке Жуже

КОКЕНОВА КУРАЛАЙ МЕРЕКЕНОВНА
г.Талдыкорган с.Отенай  

Ясли-сад №12 "Байтерек" Воспитатель

Цель: развитие понятий о числах как показателях множеств и том, что 
множество может быть составлено из разных элементов, обучение навыку 
прямого и обратного счета в пределах 10, обучение соблюдению правильной 
последовательности при названий дней недели, обучению рисовать по точкам 
рисунок.
Цель ОУД: знают о числах как показателях множеств и том, что множество 
может быть составлено из разных элементов, считают прямой и обратный счет 
в пределах до 10, соблюдают правильной последовательности при названий 
дней недели, рисуют по точкам рисунки.
Навыки: знают прямой и обратный счет в пределах до 10; умеют сопоставлять 
предметы по разным признакам; называет последовательно дни недели; 
выполняют задания на логику. 
Ход ОУД:
Утренний круг: «Букет»                                                                                         
Вправо, влево повернись и в цветочек превратись.                                            
Собираемся в букеты: по два, по три, все вместе.                                                   
Какой красивый, большой букет у нас получился.
Кому бы вы хотели его подарить? (дети отвечает по очереди)
Прием «Карусель»
Опиши картинку, который вы видите. Какого цвета? Что это?
Какой это продукт полезный или вредный?
(дети смотрят на картинки и описывают продукты)
Воспитатель напоминает воспитанникам, что на этой неделе они говорят о том, 
как заботиться о своем здоровье. 
Вспомним ребята:
• Какое сейчас время года?
• Какой сейчас месяц? 
• Какой день недели сегодня? 
• Если сегодня четверг, то какой день недели будет завтра?
• Какой день недели был вчера?
• Сейчас утро или вечер?
 «Какой по счету?» 
- сколько гномов?
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- кто стоит на пятом месте? 
- кто стоит на третьем месте? 
- кто стоит на втором месте? 
- какой по счету Кохле? 
- какой по счету Фи? 
- какой по счету Охле? 
Молодцы!
Деление детей на группы. Показываю детям разноцветные кружочки (красный, 
жёлтый, зелёный) и предлагаю сесть за стол, дети по своему выбору выбирают 
кружочки и садятся за столы, где лежат овощи и фрукты по цвету кружка.
Структурированная игра «Поможем Пчелке»
 Появление Пчелки ЖУЖА. Она так поправилась, что не может летать и спать, 
хочет узнать, как ей похудеть. И просит помощи у детей. Давайте вспомним, 
какие полезные продукты помогает нам заботиться о своем здоровье?
 Что больше всего любит Жужа? (сладости – варенье, тортики, мед…)
 Игра «Полезные и вредные продукты» «Игровизор»
- соберем полезные для здоровья продукты в продуктовую тележку, а вредные в 
корзину.
Физкультминутка
В понедельник я купался, (изображаем плавание)
А во вторник - рисовал. (изображаем рисование)
В среду долго умывался, («умываемся»)
А в четверг в футбол играл. (бег на месте)
В пятницу я прыгал, бегал, (прыгаем)
Очень долго танцевал. (кружимся на месте)
А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши)
Целый день я отдыхал.
(дети садятся на корточки, руки под щеку - засыпают)
Дети показывают какие и рассказывают какие продукты полезные и какие 
витамины есть в них. 
Воспитатель: Видишь Пчелка какие полезные продукты тебе надо есть?
Пчелка Жужа: Спасибо, ребята, вы мне здорово помогли!
Воспитатель: Посмотри Жужа наши ребята разбираются не только в витаминах 
они еще разбираются в математике.
Игра под руководством ????
Игра «Математический диктант» 
1. Сколько ушей у двух кошек? (4) 
2. Сколько дней в неделе? (7) 
3. Сколько глаз у светофора? (3) 
4. Сколько пальцев на одной руке? (5) 
5. Сколько солнышек на небе? (1) 
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6. Сколько лап у двух собак? (8) 
7. Сколько пальцев на двух руках? (10) 
8. Сколько в неделе выходных дней? (2) 
9. Сколько солнышек на небе ночью? (0) 
10. Какое число больше 8, но меньше 10? (9). 
А теперь ребята, давайте посчитаем.

- мальчики считают от 1 до 10, девочки от 10 до 1;
- счет от 2 до 6, от 6 до 1;
- назовите число, следующее за числом 4, 8;
- назовите число, которое стоит перед числом 3, 6;
- назовите число, которое стоит между числами 8 и 10, 4 и 2;
- назовите соседей числа 5, 9.
- состав числа 6 (1 и 5, 2 и 4, 3 и 3, 4 и 2, 5 и 1)
В-ль: А нам пора возвращаться домой, в наш любимый детский сад. Встали 
ребята.
Прощай фиолетовый лес,
Полный сказочных чудес!
Подружились мы с тобой, но пора нам всем домой.
Обратно в детский сад пойдём
Не спешим, не отстаём
Я твой друг и ты мой друг
Мы поможем всем вокруг.
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МАЗМҰНЫ

• ЖУКЕНОВА АРДАҚ ТУРЛЫХАНОВНА

• АШТАЕВА ДАМЕШ САРСЕМБАЕВНА

• АБИЛЬМАЖИНОВА МУНИРА САЙРАНБЕКОВНА

• САРСЕНБИНА МЕРЕКЕ ТУРАРОВНА

• УДЕРБАЕВА АЛМА ТАСМАГАНБЕТОВНА

• ШАЙХИНА АСЕМГУЛЬ УНДРИСОВНА

• КУШКЕНОВА АЙГУЛЬ РАХМЕТУЛЛАКЫЗЫ

• ХАМИТОВА ЖУМАКУЛЬ ЖАХАНОВНА

• БАЙМҰРАТ БАҚЫТГҮЛ

• КОКЕНОВА КУРАЛАЙ МЕРЕКЕНОВНА
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