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                                                                        12.11.2021 ж.     № G00037 

ПӘН  БОЙЫНША  ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ  ЖОЮ 

Идирисова Кулаш Куанишевна                                                                     

Маңғыстау облысы  Бейнеу ауданы «Үстірт жалпы білім беретін 

мектеп»КММ .Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары   

Білім алушылардың білімдеріндегі, біліктері мен дағдыларындағы 

олқылықтарды анықтау және жою – әсіресе қашықтықтан оқыту жағдайында 

оқыту сапасын арттырудың негізгі шарттарының бірі. 

Мұғалім жалпы қабылданған формаларды қолдануы керек және өзінің 

бақылау құралдарын құруы, енгізуі керек, олардың шеберлігі артта қалудың 

алдын алады және әр оқушының белсенді жұмысын қамтамасыз етеді. Осы 

жұмыстың мақсаттары: 

 берік білімді қалыптастыру; 

 өзін-өзі бақылау әдістерін оқыту; 

 өзін-өзі бақылау қажеттілігін қалыптастыру; 

 орындалған жұмыс үшін жауапкершілікті тәрбиелеу; 

 білім алушылардың жеке шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Жұмыс барысында шешілетін міндеттер: 

Оқушылардың білімі мен дағдыларының жай-күйін, олардың ақыл-ой 

дамуының деңгейін анықтау, танымдық іс-әрекет әдістерін игеру дәрежесін, 

ұтымды оқу жұмысының дағдыларын зерттеу. Жоспарланған нәтижені нақты 

нәтижемен салыстыру, қолданылатын әдістердің, формалардың және оқыту 

құралдарының тиімділігін анықтау. 

Оқыту. Білім мен дағдыларды жетілдіру, оларды жалпылау және жүйелеу. 

Оқушылар зерттелетін материалдағы басты, негізгі нәрсені бөліп көрсетуді 

үйренеді. Тексерілетін білім мен дағдылар айқынырақ және дәл болады. 

Диагностикалық. Білім мен дағдылардағы қателіктер мен олқылықтар 

және оларды тудыратын себептер туралы ақпарат алу. Диагностикалық 

тексерулердің нәтижелері оқытудың анағұрлым қарқынды әдістемесін таңдауға, 

сондай-ақ оқытудың әдістері мен құралдарын одан әрі жетілдіру бағытын 

нақтылауға көмектеседі. 

Болжамдық. Озық ақпарат алу: оқу материалының келесі бөлігін игеру 

үшін нақты білім, Дағдылар жеткілікті түрде қалыптасқан ба? Болжам 

нәтижелері оқушының одан әрі мінез-құлқының моделін құру үшін 

қолданылады, ол бүгінде осы типтегі қателіктер жібереді немесе танымдық іс-

шаралар жүйесінде белгілі бір олқылықтарға ие. 

Дамытушылық. Оқушылардың танымдық белсенділігін ынталандыру. 

Олардың сөйлеуін, есте сақтау қабілетін, зейінін, қиялын, ерік-жігерін, ойлауын 

дамыту. 
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Бағдарлы. Жеке оқушының және жалпы сыныптың оқу мақсатына жету 

дәрежесі туралы ақпарат алу. Оқушыларды олардың қиындықтары мен 

жетістіктеріне бағыттау. 

Тәрбиелік. Оқушыларды оқуға жауапкершілікпен қарауға, тәртіпке, 

адалдыққа, табандылыққа, тұрақты жұмыс істеуге дағдыландыруға, өзін-өзі 

бақылау қажеттілігіне тәрбиелеу. 

Білімдегі олқылықтарды жою бойынша жұмыстың ең жоғары тиімділігіне 

қалай қол жеткізуге болады? 

 

Ол үшін білімдегі жеке олқылықтарды есепке алу жүйесін, олқылықтар 

бойынша жұмыс орны мен уақытын ойластыру, толық және жедел кері байланыс 

болған кезде білім алушылардың білімі мен іскерлігінің деңгейін жедел бақылау 

нысандарын ойластыру қажет. 

Оқушылардың білімдеріндегі олқылықтарды анықтау әдістеріне мыналар 

жатады: 

 Ауызша сұрау, әңгіме. 

 Дербес және бақылау жұмыстарын жүйелі талдау. 

 Интерактивті тест өткізу. 

 Зерттелген белгілі тақырыптар бойынша карталармен жұмыс. 

 Сабақ-тренингтерді толық талдау. 

Жұмыс уақытын ескере отырып, шағын тренингтер мен блиц – 

сауалнамаларды жүйелі талдау. 

Шығармашылық жұмыстарды талдау. Жұмыстың жалпы сапасын және әр 

сынып оқушысының жеке қателіктерін көрсете отырып, әр жұмыс үшін кесте 

түрінде бастапқы және нәтиже талдау жасау. 

Осындай олқылықтарды жою жұмыстары арқылы білім сапасының артуы 

сөзсіз.  
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                                                                 15.11.2021 ж.   № G00063 

Цифр мен заттың саны арасындағы сәйкестікті табу. Сол жақта, оң жақта.  

Жыл мезгілі – көктем 

Динжанова Санияш Сатқанқызы                                                                  

Маңғыстау облысы.Жаңаөзен қаласы. №9 "Қызылсай" бөбекжайының                                                                                                                            

тәрбиешісі   

Білім саласы:  «Таным»                                                                                                      

Бөлімдері: ҚМТҚ 

Мақсаты: Цифрды заттың санымен сәйкестендіруді үйрету; заттың орналасу 

ретіне қарай сөзбен баяндау қабілетін арттыру; жыл мезгілдерін (көктем, жаз, 

күз, қыс) айыра білу және атап көрсету қабілетін нығайту. 

Билингвальды  компанент: көктем-весна, жаз-лета, қыс-зима, күз-осень. 

 

Әрекет 

 кезеңі 

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-

әрекеті 

Мотива- 

циялық- 

қозғау- 

шылық 

Шаттық шеңбері 

Қуанамын менде, 

Қуанасың сенде. 

Қуанайық бәріміз, 

Арайлап атқан күнге! 

Балалар қазір жылдың қай мезгілі? 

Көктем мезгілінде неше ай бар?  

Ендеше атап беріңдерші! 

Жарайсыңдар балалар бүгін көктемнің алғашқы 

күні. 

Көктем мезгілінің қандай ерекшеліктері бар? 

Балалар көктем мезгілі туралы қандай тақпақтар 

білесіңдер? 

Бір жылда неше мезгіл бар? 

Төрт мезгілдің ерекшелігіне тоқталып өтеміз. 

Жарайсыңдар балалар!  

Балалар шаттық 

шеңберін 

орындайды. 

 

Көктем мезгілінде 

үш ай бар. 

Наурыз, Сәуір. 

Мамыр. 

Көктемде күн 

жылына бастайды. 

Қар, мұз ериді. 

Құстар ұшып 

келеді.  

Төрт мезгіл бар. 

Көктем туралы 

тақпақтарын 

айтады. 

Ұйымдас- 

тыру- 

шылық- 

ізденістік 

«Цифрды тап» ойыны. 

Тәрбиеші балаларға цифрды көрсетеді және оның 

қандай цифр екенін сұрайды. 

1-тапсырма. 

Сұрақ қояды: 

 

Балалар цифрды 

тауып айтады. 
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-Қоянның неше сәбізі бар? 

-Тиіннің неше саңырауқұлағы бар? 

-Себетте қандай сан жазылған? 

Тәрбиеші: себетке қай аңның қорегін жинаймыз? 

Нақтылайды: 

-Неліктен тиіннің қорегін салдыңдар? 

2-тапсырма. 

Тәрбиеші сол жақтағы цифр қандай санды 

көрсетіп тұрса, жолақтың ішіне сонша зат салуды 

тапсырады. 

Тәрбиеші орындалған тапсырманы тексереді және 

мынадай сұрақ қояды: 

- 5, 4, 3 цифрларының қасына неше заттың суретін 

салдыңдар? Себебін түсіндіріп беріңдер.  

Санамақтар. 

Бір дегенім Бесік, 

Шықтым содан өсіп. 

Екі дегенім-елім. 

Далам, тауым, көгім. 

Үш дегенім-үміт, 

Үміт артар жігіт. 

Төрт дегенім төзім, 

Төзе білем өзім. 

Бес дегенім бақыт, 

Бағалайтын уақыт. 

 

«Бәріміз біргеміз» Сергіту минуты.        

              Оңға бір қадам, солға бір қадам. 

              Шапалақ ұрамыз. 

              Алға бір қадам, артқа бір қадам. 

              Шапалақ ұрамыз. 

3-тапсырма. 

Тәрбиешінің оң қолында қоян, сол қолында тиін 

(ойыншық) тұр. Балалардан тиін мен қоянды қай 

қолына ұстап тұрғанын сұрайды. Содан соң теріс 

қарап, балаларға арқасын беріп тұрады және 

ойыншықтардың қай қолда тұрғанын табуды 

сұрайды. 

Осыдан қорытынды жасайды: 

-Егер адам сендерге қарап тұрса, оның «оңы» 

сендердің «сол жағың» болып табылады. 

3 сәбізі бар. 

4 саңырауқұлағы 

бар. 

4 саны жазылған. 

Тиіннің қорегін 

жинаймыз. 

Өйткені оның 4 

саңырауқұлағы 

бар. 

 

 

 

 

 

 

Балалар 

тәрбиешінің 

қимылын 

қадағалап 

отырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көктемде мұз 

ериді, құстар ұя 

салады, 

көбелектер пайда 

болады. 

Балалар жауап 

береді. 
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4-тапсырма. 

Тәрбиеші жыл мезгіліне байланысты суретті 

тауып, әр жыл мезгіліне қарай ерекшеліктерін 

табуға  тапсырма береді. 

Балалардан сұрайды: 

-Көктемнің тағы қандай белгілерін білесіңдер? 

  

Рефлек-

сиялық- 

түзету- 

шілік 

Өзін-өзі бақылау және өзі атқарған жұмысқа баға 

беру. Тәрбиеші балалардан сұрайды: 

-Қай аңның  тамағын себетке салды? 

-Мен сендерге қарап тұрмын. Менің «солым» 

қайсы, «оңым» қайсы? 

Тәрбиеші балаларды мадақтайды. 

 

Балалар өз 

жұмыстарын 

тәрбиешінің 

қолындағы 

үлгімен 

салыстырады. 

 

Күтілетін нәтиже: 
біледі: 1-ден 5-ке дейінгі цифрларды, жыл мезгілдерінің ерекшеліктерін 

(көктем, жаз, күз, қыс);  

игереді: цифрды заттың санымен сәйкестендіруді; 

меңгереді: өзіне қатысы бойынша заттардың жағдайын сөздермен бере білу 

түсініктерін. 
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                                                                        15.11.2021 ж.   № G00064 

 

Математика еліне саяхат 

 

Молдамсеитова Айгерим Раисовна 

ШҚО. Семей қаласы  «№6 «Нұрсәуле» бөбекжайы» КМҚК. 

Тәрбиеші 

 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы 

Білім беру саласы: «Таным»  

Бөлімдер: ҚМҰҚ 

Мақсаты:  
Білімділік: Балалардың математикалық білім қабілеттерін тексеру, алған 

білімдерін пысықтау. 

Дамытушылық: Ой-өрісін кеңейту, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, 

ойын арқылы ойлау қабілеттерін арттыру. 

Тәрбиелік: ұжымшылдыққа, белсенділікке және тұлға етіп қалыптастыруға 

тәрбиелеу. 

Әдіс - тәсілдер: сұрақ - жауап,  көркем сөз, т.б. 

Көрнекілігі: презентация, тапсырмалар,  логикалық сұрақтар. 

Оқыту әдісі: көрсету, түсіндіру, қайталату. 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті 

 
Балалардың әрекеті 

 

 

Ынталандыру- 

оятушы 

Амандасу. 

"Телефон" ойыны. 

-Балалар,  оқу қызметімізді бастамас 

бұрын сендерге "Телефон" ойының 

ұсынамын.  

-Ең алдымен озімді таныстырып 

кетейін. 

-Мен Айгерім Раисқызы. 

-Телефон тұтқасын келесі балаға 

ұсынамын. 

-Сенің атын кім? 

-Жасын нешеде? 

-Тамаша! Жарайсың! 

-Балалар, мен сендерді математика 

еліне қонаққа шақырамын!  

 

 

-Балалар қойылған 

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

 

Ұйымдастырушы-

іздеуші. 

-Балалар, математика еліне жету үшін 

бізге қандай көлік қажет екен? 

-Дұрыс.  

-Автобус. 
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-Автобусқа билет алу үшін бізге 

мынандай тапсырманы орындау қажет. 

1-тапсырма: 

"Адасқан сандар" 

Шарты: Адасқан сандарды тауып ретік 

санау. 

-Жарайсындар! 

-Сапарымызды бастайық! 

Алдымыздан шыққан жол белгілерін 

айта отырайық. 

-Егерде біз тура жүру жол белгісін 

көрсек аяғымызды жерге 

топылдатайық. 

-Егер біз оң жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек оң жақ қолымызды көтерейік. 

-Егер біз сол жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек онда біз сол жақ қолымызды 

көтерейік. 

-Егер біз СТОП белгісін көрсек онда 

қолымызды шапалақтатайық. 

-Тамаша! Балалар қарандаршы 

математика елі қандай тамаша.  

-Сендерге ұнайдыма? 

-Балалар ағашта неше сауысқан отыр 

екен? 

-Тотықұстар нешеу? 

-Балалар, математика елінің білімді 

үкісі бізге бірнеше жұмбақтар 

жасырыпты? 

Жұмбақтар: 

Екі дөңгелегі, екі басқышы бар, 

Бір орындық, екі мүйізі бар.  

Ол не? 

 

Үш көзінде жалын - от, 

Ал бірақ  та  жаны жоқ. 

Кезекпенен  ашылар, 

Кезекпенен  жабылар. 

 

-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

Күз мезгілінде неше ай бар? 

Балалар реттік 

санайды. 

-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

-Балалар тапсырманы 

мұқият орындауға 

тырысады. 

 

 

 

-Балалар жауабы. 

 

 

 

 

-2 сауысқан. 

-3 тотықұс. 

 

 

- Велосипед 

 

 

 

 

-Бағдаршам 

Күз. 

3 ай бар. Қыркүйек, 

қазан, қараша. 

 

Балалар заттарды 

пішіндерге 

сәйкестендіреді. 

 

Балалар шаршы 

пішінің тауып, 

нешінші тұрғаның 

анықтаулары керек. 

 

-Жоғарыда бал, 

төменде ара 

орналасқан. 
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2 - тапсырма 

Қандай затқа ұқсас. 

Заттардың пішінің геометриялық 

пішіндермен  сәйкестендіру. Балалар 

кһріп  тұрған пішінге қандай заттар 

ұқсайды? 

3- тапсырма  

Шаршы пішінің өзге пішіндердің  

арасынан  табу. 

4- тапсырма  

"Кеңістікті бағдарлау" 

-Қонжықтын жоғары, төмен жағында не  

орналасқан? 

-Гүлдің оң, сол жағында не орналасқан? 

 

-Гүлдің оң жағында 

көбелек, сол жағында 

ара орналасқан. 

Рефлексивті-

түзетуші 

Балалар, бүгін біз қайда бардық? 

Не білдік? 

 

Балаларды мақтап, мадақтау! 

 

Балалар тәрбиеші 

қойған сұрақтарға 

толық жауап береді. 

Күтілетін нәтиже: 

Нені білу керек: Балалар пішіндерді ажырата білу керек. 

Нені игереді: Жұмбақтарға  сұрақтарға толық сөйлеммен, нақты жауап беруді 

меңгерді.  

Нені білді: тапсырмаларды түсініп, оны өз бетінше орындауды біледі. 
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                                                             15.11.2021 ж.     № G00065 

Дара және күрделі етістік 

Молдахметова Айнур Ахметкалиевна                                                                

Атырау облысы  Атырау қаласы  Үш тілде оқытатын дарынды балаларға 

арналған №30 мектеп-гимназиясының  бастауыш сынып мұғалімі.              

Педагог – шебер 

Педагогтің 

аты-жөні 

Молдахметова Айнур Ахметкалиевна 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Дара және күрделі етістік 

 

Оқубағдарла-

масынасәй-

кесоқыту-

мақсаттары 

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша 

әңгіме құрау 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурс 

тар 

Басы Жаңа топ құру 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

Бір-бірімізді тыңдаймыз десек, 1 

рет қол шапалақтаймыз. 

Ұйымшыл боламыз десек,                

2 рет қол шапалақтаймыз. 

Белсенділік танытамыз десек,                

3 рет қол шапалақтаймыз. 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, 

тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды көрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, жақсы 

баға аламыз! 

Психологиялы

қ ахуалға 

берілген 

тақпақтарды 

дауыстап 

айтып, тілді 

жаттықтыру 

және жаңа 

сабаққа назар 

аудару. 

Оқушылар 

сұраққа жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне қарай 

орындайды. 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Психоло

гиялық 

ахуал. 

 

Алдың 

ғы 

білімді 

еске 

түсірута

псырмал

ары. 
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Алдыңғы білімді еске түсіру 

(ұжымда) 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

Сабақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

Белсенді оқу 

тапсырмалары(топта, ұжымда)  

 
Дескриптор: 

• Мәтін түрлері мен құрылымдық 

бөліктерін ажыратады. Жаңа білімді 

меңгереді. Сауатты, көркем жазады. 

• Диалогке қатысады; мұғалімнің 

көмегімен негізгі ойды анықтай 

алады. 

• Берілген тапсырмалар бойынша ой 

қорыту жасай алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін 

бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

 

Берілген 

сұраққа жауап 

беріп, 

тапсырмалар 

ды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмала 

рын орындау 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Оқылым 

Жазы 

лым 

тапсырм

алары. 

 

 

 

 

Соңы Қолдану 
Оқулықта берілген тапсырмаларды 

орындау. 

Түсіндіру. 

Топтық, жеке жұмыс жүргізу. 

Дәптермен жұмыс. 

Суретпен жұмыс. 

Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес»  

 

Оқулықтағы 

қосымша 

тапсырмалар. 

ҚБ: 

Бағдарш

ам 

көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

Топтық 

тапсырм

алар. 
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(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі. 

Кері 

байланыс 

Көп нүктенің орнына керекті 

сөздерді қойып жаз. 

БББ кестесі 

 

Білгенім Білдім Білгім 

келеді 

   

 

 

 

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Оқушылар өздері белгілейді. 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

кері 

байла 

ныс 

парағы  

кері 

байла 

ныс 

парағы 
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                                                 15.11.2021 ж.     № G00066 

Еліміздің әкімшілік аймақтарға бөлінуі 

Нургалиева Жансая Муратовна                                                                       

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы «№25 жалпы білім беретін мектеп» КММ. 

Бастауыш сынып мұғалімі  

Пән: Дүниетану Мектеп:  

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 4-сынып Қатысқандар саны:                       

Қатыспағандар саны:  

Сабақ тақырыбы Еліміздің әкімшілік аймақтарға бөлінуі 

Осы сабақта қол жет-

кізілетін оқу мақсаттары 

(оқу бағдарламасына сіл-

теме) 

4.1.3.1 түрлі дәрежедегі әкімшілік-аумақтық 

бірліктерді (аймақ, аудан, облыс) ажырату 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Олар елді мекендерді түрлі бел-

гілері бойынша ажырата алады (тип, көлемі, қызметі). 

Оқушылар картамен жұмыс жасай алады: өзінің облы-

сын, ірі қалалар, өзен-көлдерді, тұрғылықты жерін таба 

біледі.  

Көптеген оқушылар: Оқушыларда климат, климат-

тық белдеулер туралы алғашқы түсінік алады.  

Кейбір оқушылар: Олар өз өңіріндегі табиғи 

жағдайлардың оң және кері әсерін талдай алады. 

Бағалау критерийлері  Өз аймағының экономикалық қызмет атқаратын 

субъектілеріне сипаттама береді.Экономика 

туралы ұғымдарын кеңейтеді.  

 Адамдардың шаруашылық іс-әрекеттері табиғи 

жағдайларға (жер бедері, климат, өсімдік және 

жануарлар әлемі, су нысандары) тікелей 

байланысты екенін талдау арқылы түсінеді. 

Тілдік мақсаттар Тілдік мақсат Пәнге қатысты лексика мен 

терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тір-

кестер 

Оқушылар: 

• түрлі дәрежедегі әкімшілік-аумақтық бірліктерді 

ажыратады; 
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• ауылдық округ, аудан, облыс ұғымдарын 

түсіндіреді; 

• өз аймақтарындағы адамдардың шаруашылық іс-

әрекетін талдайды. 

•  өз аймағының экономикалық қызмет атқаратын 

субъектілеріне сипаттама береді. 

 • әкімшілік аумақ; 

• ауылдық округ, аудан, облыс; 

• рельеф, климат; 

•  жануарлар және өсімдіктер әлемі; 

• табиғи жағдайлар;табиғат ресурстары 

• агрошаруашылық іс-әрекет. 

 Мысалы (тілдік мақсатқа байланысты): 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

• Әкімшілік аумақ деген не?  

• Адамдардың шаруашылық іс-әрекетіне табиғи 

жағдайлар қалай әсер етеді? 

• Табиғи жағдайлар мен табиғи ресурстардың 

айырмашылығы қандай? 

• Тұрғылықты жерлеріңнің экономикасы туралы не 

білесіңдер? 

Неліктен екенін айта аласың ба? 

• Неліктен адамның шаруашылық іс-әрекеті табиғи 

жағдайларға байланысты? 

Жазу үшін мысалдар: 

«Мен -болашақ кәсіпкермін» тақырыбында эссе жа-

зады. 

«Өз аймағының экономикасы» туралы  PowerPoint 

арқылы таныстырылым жасайды. 

Түрлі дереккөздерге негізделе отырып, аймақтың 

экономикалық қызмет атқаратын субъектілеріне сипат-

тама береді. 

Құндылықтарды да-

рыту  

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне 

тәрбиелеу. 

Пәнаралық байланы-

стар 

Математика, жаратылыстану, әдебиеттік оқу, көркем 

еңбек. 

АКТ қолдану дағды-

лары  

Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен 

сабаққа қатысты ақпаратты іздеу; 

Бастапқы білім  

 

Оқушылар Қазақстанның облыстары, еліміздің 

көрікті жерлері туралы 2-сыныптан «Менің туған 

өлкем», 3 сыныптан «Сәулет» тарауынан  біледі. Олар 
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елді мекендерді түрлі белгілері бойынша ажырата алады 

(тип, көлемі, қызметі). Оқушылар картамен жұмыс 

жасай алады: өзінің облысын, ірі қалалар, өзен-көлдерді, 

тұрғылықты жерін таба біледі. Оқушыларда климат, 

климаттық белдеулер туралы алғашқы түсініктері бар (1 

тарау «Жанды табиғат» 3 сынып). Олар өз өңіріндегі 

табиғи жағдайлардың оң және кері әсерін талдай алады. 

Сабақ барысы  

Сабақтың 

жоспар-

ланған 

кезеңдері  

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет   

 

Ресурстар 

Сабақтың 

басы  

 

Жаңа топ құру 

Психологиялық ахуал қалыптастыру:  

«Гүлмен тілек» 

(сергіту және топқа біріктіру) Тыңдау 

дағдыларын дамыту, сондай-ақ  оқушыларды  

қатыстыру  арқылы   барлығын теңестіру, жағымды 

ахуал қалыптастыру.   

Оқушыны бір-біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады.  

Оқушылар арнайы дайындалып келген гүлді 

алақандарына салып тұрып, бір-біріне тілек 

тілейді және гүлдің түстері бойынша топқа 

біріктіріледі. 

1-топ - қызғылт 

2-топ – жасыл 

3-топ –  көк 

 

 

 

Жұмыс ережесін келісу 

Алдыңғы білімді еске түсіру 

(жеке,жұпта,топта, ұжымда) 

«Кезектескен  интервью» әдісі. 

(Әр топқа  өткен сабақтардан сұрақтар 

беріледі. Микрафон қолдану. 

Автор орындығы әдісі.  

Үй тапсырмасын орындаған кез-келген оқушы. 

Орындыққа жайғасып, барлық сыныпқа үй 

 

 

Гүлдер. 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырман

ы орындаған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау, 

толықтыру 

жасау, 

бағыттау. 
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тапсырмасын қалай орындағанын түсіндіріп 

береді. 

ҚБ «Бағдаршам» арқылы бағалау. 

Оқушылар бағдаршамның түстерін белгілеу 

арқылы кері байланыс береді. 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

Қазақстан республикасы – тәуелсіз ел, Еуразия 

құрлығының ортасында орналасқан. Халқының 

саны 18 млн адамнан асады. Орталығы – Астана 

қаласы. 

Біздің еліміз 17 әкімшілік-аумақтық бөліктерге 

бөлінген. Олар – 14 облыс және республикалық 

маңызы бар 3 қала – Астана мен Алматы. Шымкент 

қаласы да республикалық мәртебеге ие болды. Әр 

облыстың өз орталығы бар. 

 

 

«Сұқ 

саусақ» 

стратегиясы 

Сабақтың 

ортасы   

  

Ширату тапсырмасы (Жұптық, ұжымдық  

жұмыс) 

https://atamuraweb.kz/?page_id=5107 видео 

тамашалау 

 
«Ойлан-жұптас-бөліс» әдісі  

 
Дескрипторы: 

Берілген тақырып бойынша өз көзқарасын 

білдіріп, ой қорыту жасай алады. 

Оқу мақсатына сәйкес дауыстап, түсініп, іштей, 

 

«Ойлан- 

жұптас- 

бөліс» әдісі  

 

 

Тақтаға 

ілінген 

суреттер. 

 

 

Тапсырман

ы орындаған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау, 

толықтыру 

жасау, 

бағыттау. 

 

Қосымша 

жұмыс 

дәптері. 

 

https://atamuraweb.kz/?page_id=5107
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мәнерлеп, сын тұрғысынан бағалап, көз жүгіртіп 

оқу дағдылары жетілдіріледі. 

Тақырыпты және негізгі ойды анықтап үйренеді. 

Тапсырманы дұрыс ережеге сай орындайды. 

Сергіту 

сәті 

 

Сергіту сәті. Мен қазақпын. 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

би билеп сергіп 

қалады. 

Сабақтың 

соңы 

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану

 
Топтық тапсырма: 

1-топ – қызғылт 

Қазақстанның ауылшаруашылығы мен өнеркәсібі 

бар карта сызбасына мұқият қара. Қазақстанның 

әрбір облысы несімен танымал екенін айтып бер. 

Тапсырман

ы орындаған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау, 

толықтыру 

жасау, 

бағыттау. 
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2-топ – жасыл 

Өзің тұратын облыстың несімен танымал екенін 

айтып бер. 

3-топ –  көк 

Нұр-Сұлтан қаласы туралы не білесіңдер! 

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда) 

Оқушыларға «Білім пирамидасы» кері 

байланыс постері түсіндіріледі.  Стикерлер 

таратылады. Оқушылар өздері қалаған шың басына 

жабыстырады. 

  
 

 

 

 

 

 

Тапсырман

ы орындаған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау, 

толықтыру 

жасау, 

бағыттау. 

«Білім 

пирамидасы» 

кері байланыс 

парағы 

Қосымша ақпарат 

Саралау. Сіз қосымша көмек 

көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға 

қандай міндет қоюды жоспарлайсыз? 

Дереккөздер: Кейбір оқушылар басқа 

сыныптастарына қарағанда анағұрлым 

күрделі дереккөздермен жұмыс істей 

алады. 

Бағалау. Оқушылардың үйренгенін, 

материалды меңгергенін тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау парақтары 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма? 

Бүгін оқушылар не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай болды? 

Мен орындаған саралау шаралары 

тиімді болды ма? 

Мен сабақжоспарымды орындап 

үлгердім бе? 

Мен өз жоспарыма қандай түзетулер 

енгіздім және неліктен? 

 

Қорытынды бағалау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1. 

2. 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
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1. 

Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/қиындықтары туралы не 

білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек? 
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                                                                       15.11.2021 ж.    № G00067 

Ағаштар неге ашуланды? 

Жакыпбекова Гүлсім                                                                                            

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Кеңсай орта мектебі  коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі   

Педагогтің аты-

жөні 

Жакыпбекова Гүлсім 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақы-

рыбы 

Бердібек Соқпақбаев.  

Ағаштар неге ашуланды? 

Оқу бағдарлама-

сына сәйкес 

оқыту мақсат 

тары 

2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) 

сүйеніп, оқиғаның соңын болжау  

2.2.5.1- мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, 

дамуы мен аяқталуын анықтау  

2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, 

стилистикалық қателерді табу және түзету 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Баға 

лау 

Ре-

сур-

стар 

Басы Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 
«Әсерлерімізбен бөлісейік» жылулық 

шеңбері 

Педагог балаларға 1-2 минут көздерін 

жұмып,өздерін тағы да табиғат аясында,көк 

майса шалғында жатып,көк аспан,аппақ 

бұлттарды көріп,құстардың сайраған 

әнін,судың сыбдырын естіген кездерін 

елестетуді ұсынады.  

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді  

сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты  үнемдейміз! 

 Нақты,дәл  жауап  береміз! 

 Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

Психология

лық ахуалға 

берілген 

психогия 

лық 

жаттыңулар

ды орындау 

арқылы  

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

береді, 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 

Психо

логия

лық 

ахуал. 

 
Алдың

ғы 

білімді 

еске 

түсіру

тапсы

рмала

ры. 
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тапқырлығымызды  

көрсетеміз! 

 Сабаққа  белсене  қатысып, 

жақсы  бағааламыз! 

Алдыңғы білімді еске  түсіру 

(ұжымда) 

жұмысты 

берілген 

түріне 

қарай 

орындайды. 

Сабақтың ор-

тасы 

Ширату тапсырмасы. 

1. Ағаштар ашулана ма? Осы сұрақ 

төңірегінде ой 

бөліс. 

2. Мәтіннің қалай аталып тұрғанына 

мән бер. Осы 

сұраққа жауап іздей отырып түсініп 

оқы. 

 
Дескриптор: 

 мәтіннің тақырыбын анықтай 

алады, негізгі ойды табады. 

 шығармашылыққа негізделген 

сұрақтар қояды. 

 берілген тақырып бойынша ой 

қорыту жасай алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін 

бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырмала

рды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

Белсенді 

оқу 

тапсырмала

ры(топта, 

ұжымда)  

 

 

Жұмыс 

дәптерін 

дегі 

жазылым 

тапсырмала

рын 

орындау 

 

 

 

 

 

 

Форма

тив 

ті 

бағалау

. 

 

 

 

 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 

 

 

 

Оқыл

ым, 

жазыл

ым 

тапсы

рмала

ры. 
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Соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

 Оқушыларға  қандай да болмасын 

сұрақ, тапсырма берілгенен кейін 

оларды тыңғылықты орындауға 

бағытталған интербелсенді тәсіл. 

Тақтада сұрақ/тапсырма жазылғаннан 

кейін әрбір оқушы жекеше өз ойлары 

мен пікірін берілген уақыт ішінде (2-3 

минут) қағазға түсіреді. Содан кейін 

оқушы жұбымен жазғанын 3-4 минут  

талқылайды, пікірлеседі. Мұғалімнің 

екі-үш жұпқа өз пікірлерін бүкіл 

сыныпқа жариялауын сұрауына болады.  

 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі. 

 

 

ҚБ: 

Бағдар

шам 

көздері 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

Топ 

тық 

тапсы

рма 

лар. 

Кері байланыс «Бағдаршам» кері байланыс. 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

Бағдар 

шам 

Кері 

байла

ныс 

тақ 

тайша

сы. 
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                                                                   15.11.2021 ж.      № G00068 

Пайыз 

Джалмурзаева Лаззат Абдрашитовна                                                                           

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Ақши ауылы  «Бөлек батыр атындағы 

орта мектеп» КММ . Математика  пәні мұғалімі 

Күні:  

Сынып: 5 

Мектеп:  

Мұғалімнің аты-жөні: Джалмурзаева Лаззат Абдрашитовна   

Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Пайыз 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

5.1.1.16. Пайыз ұғымымен таныстыру; 

5.1.2.33 Бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдыруды 

үйрету. 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

Пайыз белгісімен танысады, оны жаза алады. Бүтін бөліктің   100 

пайыз болатынын , бір пайыздың –жүзден бір  бөлік  болатынын  

пайымдайды. 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Берілген санның % -ын таба алады.  Пайызды  бөлшекпен  және 

бөлшекті  пайызбен  жазып  мысал келтіре алады.   

Кейбір оқушылар: 

Пайыздың өмірде қолданылуына мысалдар келтіре алады.Өз 

бетінше тапсырмалар құрастыра алады 

Бағалау критерийлері 

1.Оқушылар пайыз ұғымын анықтайды. 

 2.Берілген санның пайызын  таба алады.  

 3..Берілген бөлшекті пайызбен және пайызды 

     бөлшекпен жаза алады. 

Тілдік 

мақсаттар 

Пайыздың анықтамасын айта алады,пайыз бөлшекпен және бөлшек 

пайызбен қалай жазылатынын түсіндіре алады. 

Құндылықта

рға баулу 

 

 Жақсы қарым-қатынас орнату, жауапкершілігін арттыру,сын 

тұрғысынан ойлау 

Пәнаралақ Жаратылыстану, бейнелеу өнері 
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байланыс 

Алдыңғы 

білім 

Санның бөлігін , және бөлігі бойынша санды таба алады. 

Сабақтың 

барысы 

 

Сабақтың 

жоспарланға

н кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған  іс-әрекет  Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

3 мин 

 

 

5 мин 

 

- Ұйымдастыру бөлімі: 

Оқушыларды түгелдеп, зейінін сабаққа аудару. 

- «Жүректен -жүрекке» жаттығуын орындату арқылы 

психологиялық  жағымды  ахуал орнату. 

- Үй тапсырмасын тексеру. 

«Мен саған , сен маған» 

(слайд бетіндегі  дұрыс жауап бойынша бір-бірін 

тексереді.) 

 

 

 

 

 

 

Слайд  

 

Сабақтың  

ортасы  

3мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин 

 

 

 

 

Өткен тақырыптарды  пысықтау және жаңа тақырыпты 

ашу  мақсатында «Жасырын сөз» жаттығуын 

орындатамын.  Сұрақтарға жауап беру арқылы негізгі сөзді 

анықтайды. Жауаптар дұрыс болғанда жаңа сабақтың 

тақырыбы шығатынын айтамын. 

 

 

                        

    П             

        А         

       Й         

      Ы        

      З       

 

1. Ежелгі грек математигі (Пифагор) 

2. Статистикалық шама (медиана) 

3. Арифметикалық амал (азайту) 

4. Бөлшек сызығының үстіндегі өрнек (алым) 

5. Онның квадраты  (жүз) 

Жаңа сабақ. 

Ой қозғау  «3 сұрақ»  әдісі бойынша оқушыларға 

сұрақтар қоямын.  

 

Слайдтағы 

Сөзжұм 

бақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқулық 
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7мин 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Не? Пайыз деген сөзді естігендерің бар ма?  

2. Не үшін? Пайыз ұғымы не үшін  қолданылады деп 

ойлайсыңдар?     

3. Қайда? Күнделікті өмірде пайыз ұғымы қай жерде 

қолданылады? Оқушылар өз айналасындағы,  күнделікті 

тұрмыста кездесіп жатқан пайызға байланысты мысалдарды 

атайды. Атап айтқанда,  «күнделікті тұтынатын өнім 

құрамындағы қоспалардың пайызын,  дүкендерде заттарға 

берілген пайыздық жеңілдіктерді, ұялы телефондағы 

қуаттың пайыздық көрсеткішін, қаржыға байланысты  жеке 

кәсіпкерлік  істерде көп қолданылуы» туралы және тағы 

басқа мысалдар келтіреді.  Оқушылардың жауаптарын 

құптап, пайыз ұғымына түсінік беремін. 

Кез келген шаманың (санның ) жүзден бір бөлігін «бір 

пайыз» деп атау қабылданған.Мысалы 1 метрде қанша 

сантиметр бар? Сонда 1 см 1метрдің қанша қанша пайызын 

құрайды? 5 см ше? 

1%=
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 немесе 1%=0,01 

5% оқылуы « бес пайыз» 

1% шаманың 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 бөлігіне тең болғандықтан ,толық 

шама 100%  тең болады. 

Пайызды бөлшекпен  немесе натурал санмен жазу 

үшін,пайыз белгісі (%)алдындағы пайыз санын 100ге 

бөлу керек. 

Мысалы,7%=
7

100
 ; 7%=0,07 балалар біз қазір қандай амал 

жасадық? 

Енді осыған кері амалды қалай жасауға болады? 

Бөлшекті немесе натурал санды пайызбен жазу үшін, 

оны 100ге көбейтіп,пайыз белгісін тіркеп жазу керек 

.Мысалы,0,4=(0,4*100) %=40%,  
2

5
=(

2

5
*100) %= 40% 

 

Оқулықпен жұмыс.Оқушылар жұптасып отырып 

орындайды. 

№1087 Пайызды ондық бөлшекпен жазу 

№1088 Бөлшектерді пайызбен жазу тапсырмаларын 

орындайды. 
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5мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке жұмыс. 

Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын 

орындатамын 

Бағалау критерийі:Білім алушы пайыз ұғымын 

орындайды 

1-тапсырма 

Сөйлемдерді жалғастырыңыз: 

а) санның жүзден бір бөлігі... деп аталады. 

ә) пайыз ... белгісі арқылы жазылады 

б) 100%  деп ... алынады 

в) санның жартысы санның ... пайызына тең. 

Дескриптор : «Пайыз» ұғымын түсіндіретін сөйлемді 

жалғастырады. 

 

Топтық жұмыс  

2 -тапсырма 

Бағалау критерийі: 

-Бөлшекті пайызға айналдырады. 

-Пайызды бөлшек түрінде жазады 

Сәйкестендіру»  жаттығуын орындатамын.  Бұл кезеңде әр 

топқа  есептер мен оның дұрыс жауаптарын қағаз 

қиындылары арқылы тарқатамын.  Оқушылар дұрыс 

жауапты есептің  тұсына сәйкестендіреді. 

1-тапсырма Жұптық / топтық жұмыс.  

Мұғалімге ұсыныс: Берілген кестені карточкаларға 

қиыңыз. Оқушылардан суретті, бөлшектерді және пайызды 

сәйкестендіруді сұраңыз.    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bartm

an.com/wor

ksheet 

 

 

 

http://www

.superteace

rworksheet

s.com 

 

 

 

 

http://bartman.com/worksheet
http://bartman.com/worksheet
http://bartman.com/worksheet
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3мин 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор : 

-суретті пайдаланып ,бөлшекті және пайызды 

сәйкестендіреді 

3-тапсырма  Кестені толтыру тапсырмасын орындатамын. 

 

Жай 

бөлшек 

Ондық 

бөлшек 

Пайыз 

 
15

100
 

0,15  

73

100
 

 73% 

 

 

 30% 

4

100
 

  

 0,06  

 

Дескриптор: - пайызды ондық бөлшекке айналдырады, 

                              -пайызды жәй бөлшекке айналдырады. 

 

Сабақтың 

соңы 

7 мин 

Қорытынды жасаймын.Тақырыптың түйіні  бір пайыз 

дегеніміз... 

Пайызды жай бөлшек немесе ондық бөлшек түрінде 

жазу үшін... 

Жай бөлшекті немесе ондық бөлшекті пайызбен жазу 

үшін... 

Үйге тапсырма №1549,1551 Қабілетті оқушыларға 

№1098,1099,1100 

-Үй тапсырмасына бағыт-бағдар беремін. 

-Келесі сабаққа жоспар құру үшін оқушылардан   БББ 

кестесі арқылы кері байланыс аламын.  

Стикерге жазып тақтадағы суретке іледі. 
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Саралау – Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз басқаларға 

қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды 

игеру деңгейін 

қалай тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

 

 Үлгерімі төмен 

оқушыларға ЖАДА 

ұйымдастыру арқылы   

 Қабілеті жоғары 

оқушыларға жоғары 

дәрежелі сұрақтар 

қоямын. 

 (Оқушылардың ой-пікірлерін 

тыңдау, қарым-қатынас 

мәдениеттілігін 

ұстануларына түрткі болу, 

тапқырлық танытуын 

мадақтау, оқушының ерекше 

іс-қимылына лайықты 

мадақтаулар айту,  есептің 

шешімін табуда тығырыққа 

тірелген оқушыға қолдау 

көрсету...) 

 

 Бағалау 

критерийле

рі 

 Кері 

байланыс 

 

геометрия 

Интерактивті тақтаны  тек 

уақытты үнемдеу үшін 

пайдаланамын. 

Оқушылардың ойлау қабілетін, ой-

өрісін дамыту. 

Оқушыларды өз-бетінше ізденуге, 

бағалауға, адамгершілікке 

тәрбиелеу. 

  

 

 

Рефлексия 

Сабақ оқу мақсаттары шынайы ма? 

Бүгін оқушылар  не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай болды? 

Мен жоспарлаған саралау тиімді болды ма? 

Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 

Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен 
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Қорытынды бағамдау. 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды? 

 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы  менің келесі 

сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім? 
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                15.11.2021 ж. жыл  №№ G00058  

 

Ұлттық киімнің негізгі сәндеушісі – ою-өрнек 

Бейсенбиева Гүльжан Бауыржановна 

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы «Абай атындағы ОМ» КММ 

 Көркем еңбек пәнінің мұғалімі    

 

Атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып, үнемі қолданыста болып, дамып 

келе жатқан өнер түрі. Қазақ халқының тұрмысында ағаштан жасалған заттар өте 

көлемді. Жазы-қысы пайдалануға келетін «ағаш уықты, киіз туырлықты» киіз үй 

киіз бен ағаштың өте күрделі үйлесінен тұрады. Тігуге де, жинауға да, алып 

жүруге де өте қолайлы осы мүлікте ою-өрнек қолданылмайтын бөлшек жоқтың 

қасы. Ою-өрнекті жақсы саналы жасау үшін алдымен пайдаланатын материалды 

дұрыс таңдай білу қажет, оның ою-ырғағы мен мөлшерін, яғни оюдың заттың 

бетіне түсуі мен орналасуын нақты жобалау қажет. Оюдың жақсы шығуы 

оюшының ой ұшқырлығында, шеберлігі мен оюдың ретін келтіріп үйлестіре 

білуінде. Ою-өрнектің қандай түрі болса да, ол – адам ойының жемісі. Ою-өрнек 

бір-бірімен қабысып, жымдасып, ескен арқандай бірігіп тұруы керек. Ара жігі 

бадырайып, үйлеспей, олпы-солпы болса, ою өзінің сәнін, сұлулығын, үйлесімін 

тіпті мазмұнын жоғалтуы мүмкін. Қазақ ою-өрнегі қошқар мүйіз түрінен бастау 

алатындықтан қандай ою түрін жасағанда да осы ою түрі басты көрініс табуы 

қажет. Басы қошқар мүйіз оюынан бастау алған өрнек дами келе неше алуан түрге 

еніп, ара жігі әр түрлі ою-өрнектермен толыға келе, үлкен күрделі ою түрі 

шығады. Ою тасы қошқар мүйіз бастаған өрнек түрлері бір-біріне үйлесе сән 

бере келе бірігіп, жымдасып, байланыс пен сәндік тауып жасалатын ою түрін 

әрлендіре түседі. Табиғаттағы әсем гүл шоғырындай ою-өрнекте өз шеберін 

тапса, жарасып, құлпырып, көз тартып, көзге қуаныш, көңілге жылылық, ортаға 

әсемдік, сұлулық шашып тұрары анық. Біздің ата-бабаларымыз осындай  өнер 

түрін өзінің шырқау шыңына жеткізе білген. 

Менің түсінігімде ою-өрнек дегеніміз – дәлдік, есеп, теңдік, теңеу, үйлесім, 

жарасым, сәндік, көркемдік, сәйкестік, тазалық, нәзіктік, сүйкімділік, 

парасаттылық, жылылық, сұлулық, ойлылық, ақылдылық, зеректік, көңіл-күйдің 

жақсылылығы, шабыт береді, ептілікке, іскерлікке, шеберлікке, икемділікке, 

дәлдікке баулиды, тәрбиелейді. Өнерге деген махаббат, сұлулыққа деген 

ғашықтық, құштарлық жинағы. Ою ойған адамның жүрегі жылы, нәзік болады. 

Қошқар мүйіз –  ою-өрнегі – байлық пен молшылықтың  нышаны. Қошқар 

мүйіз бен арқармүйіз оюларының қазақ қолөнерінде қолданылмайтын жері жоқ. 

Қошқар мүйіз оюымен қатар әр заттың көлемі, сәнділік, пайдалану деңгейіне 

қарай әр алуан жапырақ тектес, бітпес оюлар салынады. Бұл өрнектер «иірім», 

«шиыршық», «иық», «үшкіл», «түйе табан», «қос ирек», «жұлдыз гүл» т.б. 
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аттарымен аталады. 

Қолөнер шеберлері ою-өрнекті  әр заттың өзіне лайықтап, жарасымын, 

үйлесімін, сәнін тауып жасаған. Жасаған затпен ою-өрнек бір-

бірімен  өте сәнді қабысып, шынайы көркемдік  беріп отырған. Ою-

өрнек түрлері  өте нәзік түрде түскен. Жалпы ою-өрнек жасаушы шебер оюды 

олпы-солпы болудан сақтауы, әсемдігіне жеткізе білуі керек. Өнер 

зерттеушілерінің пайымдауынша қазақ ою-өрнегі үш түрлі ұғым негізінде туған 

деген қорытынды бар: 

1. Қазақ халқының өзіне тән ертеден келе жатқан ұлттық оюлары. 

2. Басқа халықтардың мәдениетінен ауысқан. 

3. Уақытқа қарай бейімделу. 

Ертеден қазақ ою-өрнегі мазмұны жағынан үш түрлі ұғымды бейнелейді: 

1. Мал өсіру мен аңшылық. 

2. Жер-су, көшу-қону. 

3. Заттардың сыртқы бейнесі. 

Осылардың қайсысында да қошқар мүйіз оюы қолданылып араласып 

отырады. Ою, сызу, бедерлеу ру, тайпалардың таңбаларында, малдың ең-

таңбасында, ай, жұлдыз, аспан әлемін тұспалдауда орын алады. Шеберлер 

сүйекті ойған, ағашты иген, тасты қашаған, мүйізді балқытқан, металды өңдеген. 

Әсемділікті таңдай да, жасай да білген. Осындай әсемдікті таңдай білген хас 

шебер оюшы зергеріміз осы ою-өрнекке бояу түрлерін пайдалануды да жете 

меңгерген. Халқымыздың ою-өрнектерінде басым түс ақ пен қара болып келеді. 

Бұл ою-өрнектің ең шешімін тапқан жарасымды түрі болып есептеледі. Ою-

өрнектің тұрмыста пайдалану ауқымы өте кең. Оюдың жекелеген тармақтарынан 

бастап үш түр, төрт түр, бес түр, алты түр, т.б. тармақтарынан әрі қарай өрбіп, 

кеңейе беретін күрделі оюлар да біздің ұлттық дәстүрімізде тұрмыста үнемі 

қолданыс тауып келген. Халқымызда жазу болмағанда ою-өрнек болды. Сол ою-

өрнек арқылы халқымыз өз тыныс-тіршілігін, мәдениетін, өнерін, мәдени 

құндылықтарын жоғары деңгейде дамыған тұрмыстық қажеттіліктерін ұрпақтан 

ұрпаққа жеткізіп, дамытып отырды. Келешек ұрпақ мақсаты осы киелі өнерді әрі 

қарай дамыта отырып көздің қарашығындай сақтау. Осы салада отыз жылдан аса 

уақыттан бері ұлттық ою-өрнекті дамытумен айналысып келе жатқан менің 

басты мақсатым – мүмкіндігінше ұлттық нақыштағы ою-өрнекті зерттей отырып, 

нәзік те күрделі  өнердің сырын ашу, жасалу жолдары мен оны тұрмыста 

пайдалану реттерін өнерпаз жастарға ұсыну. Қажетіне жаратамын деген 

талапкерге көмектесу, ұлттық мемлекеттік деңгейдегі мәдениетімізді дамытуға 

үлес қосу, сол арқылы ұлтымыздың мәдени өнерін басқа елдерге насихаттау, 

тұрмыстық заттар шығаруды өндіріске еңгізу, оқулықтар шығару, зергерлік 

қолөнерді дамыту жолдарын оқырманға қарапайым тілмен түсіндіру, құзырлы 
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орындарға ою-өрнекті дамыту туралы өз ұсыныс, пікірімді жеткізу. Ою-өрнекпен 

айналысқан отыз жылдан аса уақыт ішінде ешқандай ою түріне қарамай ұлттық 

бағыттағы басты ою түрі «қошқар мүйіз» айшығын сақтай отырып, бір жарым 

мыңдай үлкенді-кішілі, ірілі-уақты әр түрден ою түрлерін жасадым. Басты мақсат 

– қошқар мүйіз оюын дамыту, сұлу, сәнді, икемді оюлар шығару. Бұлардың ішінде 

алуан түрлі күрделі оюлар да, шағын оюлар топтамалары да, зергерлік 

бұйымдарға арналған түрлері де бар. Мақсат жасалған оюлардың жасалу 

ерекшелігін толық түсіндіре отырып, пайдалану жолдарын ұсыну, оюдың 

өндіріске енуіне ықпал жасау. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан 

дәстүрлі киім түрлері өзгеріске ұшырады. Ұлттық киімнің бояуын, түсін 

өзгерткенмен түрін, пішінін өзгерту дұрыс емес. Бұл біздің қазақ ұлтына тән 

ерекшеліктегі ою-өрнек, кие қасиет. Осы киіммен халқымыз тарихи дәуір 

өткізген, досы, қасы да таныған. Ғасырдан ғасырға дамыған ою-өрнек тілінен 

шеберлер ойын да, көңіл күйін де, уақыт жағдайларын да жеткізе білген. Әр 

шебер өзі жасаған ою-өрнегінің қандай ою түріне ұқсайтынын, қандай ат лайық 

екендігін және ою-өрнекті қай затқа қалай пайдалану керектігін дәл де нақты 

білген. Әрбір күрделі оюдың өсімдік тамыры іспеттес түбі, түбірі, діңі, тамыры 

болады. Бұл менің өз ұғымым. Түбірінен бастап өрбіп жайылып, ерекшеленеді, 

бір-бірімен астасады, сәнді шеңбер жасай отырып «табақ» тектес күрделі ою 

құрайды.    «Табақ» ою түрі – жиегіне су жүргізіп ішіне алуан түрлі ою салу. 

Қазақ халқының тұрмысындағы көп қолданылатын оюдың атасы қошқар мүйіз 

өрнектері сан алуан. Өте ұсақ түрлері зергерлік, кестелік, сүйек, мүйіз сияқты 

нәзік істерде қолданылса, ірі түрлері сырмақ, кілем, текемет, түскиіз, алаша, 

сәулет өнеріне, тұрмыстық заттарға кең қолданылады. Ою-өрнек тұрмыстық 

заттармен қатар құлпытастарға да салымды. Ер адамға құлпытас тұрғызылса, 

найза, айбалта, ұсталықпен айналысса, құрал-сайман суреттері қашалған. Ал 

әйелдерге құлпытас тұрғызылса, алқа, сырға сияқты күміс әшекейлер, үкілі 

сәукеле тағы да басқа заттар бейнеленген. Ғалымдардың зерттеуі бойынша  ою-

өрнек үш топқа бөлінеді: 

1. Өсімдік тектес (жапырақ, үш жапырақ, ағаш). 

2. Зооморфтық (жан-жануарлар). 

3. Космогониялық өрнек (дөңгелек, ирек, шимай, тор көз). 

 

Мемлекеттік деңгейде мәдени мұра бағдарламасы 

бойынша қамқорлық  жасаланып, оқушыларға, студент жастарға қолөнер 

сабағына пайдалануға шағын журналдар шығарылса, қолөнер түрлері мектепте 

пән ретінде өтсе, жастардың келешекте іскерлігіне, ұлттық мәдениетті сүюіне 

ықпал жасары анық. Оқушыларға ұлттық нақыштағы киім үлгілері ұсынылса, 

оқу құралдарының безендірілуіне ою-өрнек кең көлемде ұсынылса, шеберлер 

даярлайтын арнаулы оқу орындары ашылса, ұлттық қолөнер дамыған болар еді. 
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                                                                                                            15.11.2021 ж.  № № G00059 

 

Мемлекеттік тіл-қазақ тілі 

 

Балтабаева Гульжамал Рахмановна  

Түркістан облысы  Мақтаарал ауданы «№ 35 Болашақ ЖОМ» КММ  

қазақ  тілі және әдебиет  пән мұғалімі  

 

Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті. 

        Тіл әрбір азаматқа ана сүтімен беріліп қалыптасады. Ана сүтімен бойға 

енген қасиеттер туған тілдің арқасында дамиды. Туған тілге деген құрмет пен 

сүйіспеншілік бала кезден басталуы керек. Айналада адамдарға, өзіңнің өскен 

ортаңа, Отанға деген ерекше сезім мен көзқарас та туған тіліңді білуден 

басталады. 

         Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан –

ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра. 

Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев: 

“Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, 

тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” - деген. 

Мемлекеттік тіл, яғни, қазақ тілі - әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі 

қолдану өрісі жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі, оралымдығы 

жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі 

ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және 

мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. Қазақстанда тұратын 

жүзден аса ұлт өкілдері Қазақстанның халқын, соның ішінде қазақ халқының 

тұрмыс-әдебиетін, әдет-ғұрпын, мәдениетін, әдебиетін, тілін білуі міндетті. 

Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет. Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі 

мүмкін емес. Әлем таныған ел болу үшін тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз 

керек. Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995ж.), "Тіл саясаты 

туралы” Тұжырымдамасы (1996ж.) және осыларға негізделген "Тіл туралы” Заң 

(1997ж.) республикадағы тілдердің ұлтаралық жарастық пен рухани 

ынтымақтастықтың құралы ретінде қызмет етуін және тіл алуандығын көздейді. 

Республикада мемлекеттік тіл ретінде бір ғана тіл – қазақ тіліне 

конституциялық мәртебе беріліп отыр. Қазақстан Республикасында қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің бірнеше алғы шарты бар. Атап айтқанда, 

сол тілді қолданушылардың санының жеткілікті болуы, табиғи және табиғи 

емес тілдік ортаның болуы, республиканың барлық аймақтарына таралуы, 

қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет етуі және ауызша әрі жазбаша 

түрде қызмет етуі сияқты сыртқы факторлардың болуы, сондай-ақ қазақ тілінің 

құрылым-жүйесі жетілген, лексика-фразеологиялық қоры аса бай, ежелден келе 
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жатқан жазба және ауызша дәстүрі бар ұлттық тілдердің бірі ретіндегі ішкі 

тілдік факторлардың болуы – қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет 

етуіне мүмкіндік береді. Мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметі қоғамдық 

өмірдің аса маңызды мынадай салаларында жүзеге асады: басқару, ақпарат, 

білім беру мен тәрбие ісі (мектепке дейінгі мекемелер, бастауыш, орта мектеп, 

жоғары мектеп), ғылым мен техника (ғылыми-зерттеу мекемелерде); қоғамдық 

ғылымдар, жаратылыстану мен нақты ғылымдар, техникалық және қолданбалы 

ғылым, экономика салаларында, ғылымның жалпыға ортақ салаларында, 

бұқаралық ақпарат құралдары саласында, іс жүргізу саласында; мемлекеттік, 

қоғамдық-саяси, мәдени мекемелер мен ұйымдарда; дене тәрбиесі, спорт, 

туризм, денсаулық сақтау мен емдеу мекемелерінде; қоғамдық тамақтандыру 

орындарында; өнер мекемелерінде (театр, кино); дипломатиялық қарым-

қатынаста; әскери-патриоттық тәрбие және білім беру ісінде; шаруашылық 

жүргізу және ұйымдастыруда; өндіріс және өнеркәсіп орындарында; Қазақстан 

Республикасында өтетін республикалық, халықаралық құрылтай, конференция, 

мәжіліс, жиындар т.б.  Оған қоса мемлекеттік тіл – татулық пен бірліктің тірегі. 

Мемлекеттік тілді өркендетсек өзге ұлт адамдарымен осы тіл арқылы қарым – 

қатынаста боламыз.. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл екендігіне өте қуаныштымын 

және оны мақтан етемін. 

Қазақстан - әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену үшін 

қазақ тілін жоғары мәртебеде ұстауы керек. 
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                                                                                15.11.2021 ж.    № № G00060 

Ашық сабақ: Жануарлар әлемінің көптүрлілігі 

Мамбеткулова Анар Кадиркуловна  

Түркістан облысы  Мақтаарал ауданы «№ 35 Болашақ ЖОМ» КММ  

бастауыш сынып мұғалімі 
 

 

Сабақ негізделген оқу мақсаттары 
2.2.2.2жануарлар класының өкілдерін ажырату: жәндіктер, балықтар, 

қосмекенділер,бауырмен жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер; 

Сабақ нәтижесі: 
 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: жануарлар класының 

өкілдерін ажырата алу 

;Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: қоршаған әлемнің 

құбылыстарын, үдерістерін және нысандарын зерттеу қажеттілігін түсіндіру 

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып 

бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау критерийі 
Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында 

тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. 
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Ресурстар 
әртүрлі жануарлардың суреттері мен муляждары, сипаттамалары мен аттары 

жазылған үлестірме парақшалар; энциклопедиялар; ермексаз, 

қаламдар. Интернет-ресурстар:, http://www.youtube.com/ watch?v=j-

OB5q7ZxcY.үйректұмсықтың тіршілігі туралы бейнекөрініс; •шегірткенің ұшуы 

туралы бейнекөрініс. 

Әдіс-тәсілдер 
Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия. 

Пәнаралық байланыс 
Музыка, қазақ тілі. 

Тілдік мақсат 
Айтылым және тыңалым: «Топтастыр» тапсырмасын орындағанда оқушылар 

бірін-бірі тыңдайды, толықтырады. Зерттеу жұмысын орындау барысында 

оқушылар өзара пікір алмасады,жануарларды сипаттайды, сұрақ қояды, сол 

арқылы дұрыс және көркем сөйлеу дағдысын қалыптастырады 

Оқылым: Оқушылар «Зертте» айдары бойынша тапсырмалардың мәтіндерін, 

тестілерді, сипаттамаларды оқиды 

Сөздік қор: «Бунақденелілер» сөзін оқушылар бұрын да естіген, алайда бұл 

уақытта олар бір қарағанда сыртқы түрі бунақденелілерге ұқсас барлық 

жануарлар бунақденелі бола бермейтінін түсінеді. Ойын : түрлі жануарлардың 

аттарын атаңыз, оқушылар олардың түрін анықтайды 

 

СҰРАҚТАР 
 

Оқу мақсатын айқындап алу 

Жаңа сабаққа кіріспе. 
« Не үшін!» 

-жануарлар класының өкілдерін ажырату; балықтар,қосмекенділер ,бауырмен 

жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілер және бунақденелілер 

Сабаққа дайындығын тексеру Жануар – животное – animal 

Өткенді қайталау.«Сұхбат» дидактикалық ойыны . Ойынның шарты: 

Мұғалім тілші,ал оқушы халық болады.Тілші халыққа сұрақ қояды,ал халық 

тілшінің қойған сұрақтарына жауап береді. Жауаптар арқылы оқушылардың 

білімін тексеру 

1.-Бауырмен жорғалаушылар туралы не білесің? 

2.-Қосмекенділерге нелер жатады? 

3.-Суқойма дегеніміз не? Онда нелер мекендейді? 

4.Қосмекенділер мен бауырмен жорғалаушылардың дене құрылысын ата. б) 

жолжелкен 

Сабақ мақсаты мен табыс критерийін бірге анықтау. 

Жануарлар әлемінің көптүрлілігі. 
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Тапсырманы орындаған әр балаға конфеттер беріп отырамын. 

Жануарларды бөл атты кіріспе тапсырма. Жануарларды 

бөл. Жануарлардың нақпішіндерін (муляж) көрсету.Оқушылардан суреттегі 

жануарлардың аттарын атап шығуды сұрау. Таба алмаса, жәрдемдесу. «Аталған 

жануарлардың қайсысын балықтырға, қосмекенділерге,бауырмен 

жорғалаушыларға жатқызуға болады? 

«Салыстыр» 
Қарлығаш қандай топқа жатады? Жылқы ше? Жылқының неше аяғы бар? 

Қарлығаштың неше аяғы бар? Әрбір жануардың денесі немен қапталған? Олар 

балаларын қалай қоректендіреді? 

 
Барлық сүтқоректілер мен құстардың басы, аяқтары және мойны болатынын 

өздері түсінулері қажет. 

Алайда құстардың тұмсықтары болады, олар ұша алады. 

 
 

 

Үйректұмсықтың тіршілігі туралы бейнекөрініс; 

• шегірткенің ұшуы туралы бейнекөрініс. 

  1. Мәтінді түсініп оқы. Жеке оқу. 

Біліп ал! "Көршіңе әңгімелеп бер" әдісімен мәтіннің мазмұнын меңгеру.

 

 
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап алу: 

- Жануарлар тобын ата. Әр топқа мысал келтір. 

- Мәтінде берілмеген басқа жануарларды білесің бе? 
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А)Суреттердегі әр жануардың қай топқа жататынын ата. 
1.. Жануарлардың алуан түрлілігі. 

2. Суреттермен жұмыс оқып, түсіндіру 

Жауабы: 
Бунақденелілер:құмырсқа, ара; 

Балықтар:ақсерке,алтынбалық; 

Қосмекенділер:құрықты бақа,бақа; 

Бауырмен жорғалаушылар:қолтырауын, жылан; 

Құстар:бүркіт,пингвин; 

Сүтқоректілер: жолбарыс, сиыр 

Ә) « Мен қандай жануармын?» ойыны 

Дәптермен жұмыс: Дәптерге жануарлардың топтарын жаздыру. 

 
Ребус шешу: 

І жұп: жануарлар туралы ребус шешу 

ІІ жұп: Құстар туралы ребус шешу 

ІІІ жұп: Ағаштар туралы ребус шешу 

Білім құмарлар үшін 
а)Қытай елі жібек матасын сатудан мол табыс тауып, дүние жүзіне әйгілі 

болған. 

ә)Асыранды балара – бал береді, 1 кг бал жинау үшін 300 мың шақырым жол 

жүріп, 19 млн гүлге қонады екен 

«Сақина салмақ ойыны» 

Балалар біз бүгін сақина салмақ ойынын ойнаймыз. Бұл ойынның бүгіінгі 

ерекшелігі кімнің қолында сақина қалса менің сұрағыма жауап береді? 

«Тауық құстарға жата ма? Олар ұша алмайды ғой . 

Тауықтардың дене құрылысы басқа құстар сияқты: қанаттары, екі аяғы, 

құйрығы және тұмысығы бар, денесі қауырсындармен қапталған. Тауықтар 

да құстарға жатады 
Оқулық, 

мәтіндер. 

Аяқталуы 

Сабақты бекіту 

Синтез 
Жануарлардың қандай топтары болады топтастыру 
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Табыс критерийі: 
1. Мәтінді түсініп оқып, әңгімелей алдым, тапсырмаларды орындадым. 

2. Жануарлардың көптүрлілігі жөнінде салыстырмалы сипаттама бере алдым, 

сурет бойынша әңгімеледім. 

3. Жануарлардың көптүрлілігі туралы ойланып, қосымша деректер келтіріп 

пікір айтып, тұжырым жасай алдым. 

слайд 

Бағалау 

Кері байланыс 

Жетістік баспалдағы 

Кері байланыс         

Үйге тапсырма: Мазмұндау. 
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15.11.2021 ж. жыл  № № G00061 

 

Тәрбие отбасынан басталады 

 

Аширбекова Оразкул Ермекбаевна 

Түркістан облысы  Мақтаарал ауданы «№ 35 Болашақ ЖОМ» КММ  

мектепалды даярлық тәрбиешісі 

Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген 

білім - адамзаттың қас жауы, ол келешекте 

оның барлық өміріне апат әкеледі..."(Әл – Фараби) - дегендей балаға әуелі 

білімнен бұрын, тәрбие берілуі тиіс. 

Балаға анықтама беретін болсақ 

Бала - жасы кәмелетке толмаған, жан - жақты тәрбиені қажет 

ететін, болашағынан көп үміт күттіретін жеке тұлға олай болса, балаға 

тәрбие берушілер 

Бала: 

Жанұя, ата - ана 

Ортасы, жолдастар 

Мектеп мұғалім 

Осының ішінде бүгін ата - ана, жанұя тәрбиесіне тоқталып өтсек. 

«Адамның бір қызығы бала деген» Абай айтқандай, бала 

адамның да өмірдің де қызығы. Ата - ана - тәрбие өнегесі, сондықтан, 

мынадай қазақ мақал мәтелдері ертеден жатталып, айтылып келеді. 

«Ата көрген - оқ жонар, 

Ана көрген - тон пішер, 

Баланың ұяты - әкеге, 

Қыздың ұяты - шешеге» 

Баласының келешегін ойлаған ата - ана өз мекенін ауыстыруға дейін барып 

жатады. 

«Ұлың жақсы болсын десең, ұлы жақсымен көрші бол, қызың жақсы болсын 

десең, қызыжақсымен көрші бол» деген өнегелі сөз де содан шықса керек. 

Бала тәрбиесі туралы сөз ете қалғанда «Алты айлық баласын 

тәрбиешіге әкелген ата - анаға, сіз балаңыздың 1, 5 жыл тәрбиесін өткізіп 

алдыңыз, баланы іштен тәрбиелеу керек» деген еврей халқының мысалын 
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келтіріп жатамыз. 

Бала тәрбиесі - қиын да күрделі процесс. Біз баламыздың тәрбиелі 

де өнегелі болып өсіп, өзқатарының алды болғанын қалаймыз. Бірақ баламызды 

осы мақсаттарға сай тәрбиелеу үшінүлкен еңбек, күш - жігер қажет 

екенін бәріміз білсек те, мойнымыз жар беріп, бала тәрбиесімен 

айналыса бермейміз. Кейін баламыз есейген сәтте, «сен маған тартпағансың, 

мынаны олай істемедің, ананы бұлай істемедің, ештеңеге қырсызсың» деп 

кінәлап жатамыз. 

Еліміздің көркейіп, өркениетті елдің қатарына қосылып, 

халықаралық деңгейге шығуы бүгінгіұрпақ бейнесімен көрінеді. 

Шығыс ғұламасының бірі болып саналатын Жүсіп 

Баласағұнның дастандарында отбасы тәрбиесі көп айтылады. 

Мемлекеттің беріктігі тек ел билеуші қайраткерлерге әділ заңға, 

күшті әскерге ғана емес, әр отбасының беріктігіне байланысты екендігін 

сипаттайды. 

Оның ойынша: отбасы беріктігі жаңа жар таңдаудан басталады және өнегелі 

отбасында ғанаөнегелі ұрпақ тәрбиеленеді. 

Елбасы Н. Назарбаев «Еліміздің болашақта гүлденуі бүгіннен 

басталады» баяндамасында отбасының беріктігі, жұбайлардың бір - біріне, 

ең бастысы, балаларының алдындағы жауапкершілігі де көп нәрсеге 

байланысты. Ата - аналар балаларына, ал балалары ата - аналарына қамқор 

болуға тиісті деп атап өткен. 

ҚР - ның Конститутциясы да «Балаларына қамқорлық жасау және оларды 

тәрбиелеу ата - ананың құқығы әрі парызы деп көрсетілген». 

 

Отбасы бүкіл ғасырлар бойы адам баласы тәрбиесінің құралы болып келеді. 

Сондықтан ол адам үшін ең үлкен мәнге ие орта.  

Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің, мұралардың сақтаушысы. 

Онда бала алғашқы рет өмір жолымен танысады, моральдық нормаларды 

игереді. Сондықтан отбасылықөмір жеке адамның азамат болып өсуінің негізі.  

Отбасы- оқыту мен тәрбие жұмысындағы мектептің одақтасы. Ол бала 

тәрбиесі жөнінде мектеппен тығыз байланысты болуды өте жақсы 

түсінеді. Өйткені бала тәрбиесінің отбасында, мектепте нәтижелі болуы 

осындай ынтымақтастыққа негізделеді.  

Отбасы тәрбиесі-бұл қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі, мемлекет алдындағы ата- 

аналардыңборышы. Оған дәлел: балалар мекемелері жөнінде 
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халықтың қажеттілігін толыққанағаттандыру, балалардың еңбек, спорт 

лагерлерінің, жас натуралистер станцияларының,ғылыми- техникалық және 

көркемдік шығармашылық үйірмелерінің жүйесін кеңейту; ананы, 

балалық шақты қорғауға ерекше көңіл бөлу; отбасы мүшелерінің демалуы үшін 

санаторийлердің, демалыс үйлерінің жүйесін кеңейту; аналар жағдайын еске 

алып, әйелдердіңхалық шаруашылығына қатысуын үйлестіру. 

Отбасында басты мәселелердің бірі- баланың тіршілік әрекетін ұйымдастыру. 

Бұған баланыңкүн ырғағы, міндеттері, қойылатын талаптар, оның үй 

еңбегіне қатысуы, оқу- әрекеті бос уақытын ұйымдастыру жатады.  

Отбасы, барлық уақытта да, өсіп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесі мәселелерін 

шешуде үлкен мүмкіндіктерге ие болған. Қазіргі заманғы отбасының өсіп келе 

жатқан ұрпақтың тәрбиесі мәселелерін шешудегі ерекшелігі – ата-ананың білім 

және жалпы мәдени деңгейінің жоғары болуы. 

Балалардың отбасынбағы тәрбиесі оның белгілі бір тұрақты әлеуметтік 

институт ретіндеанықталады. Ол отбасы 

мүшелері арасындағы өзара қатынастардың қалыптасуы мен дамуына септігін 

тигізетін адамдардың жақындығы, туыстық қатынастар, өзара үйелмендік, 

тұрмыстықөмір. Отбасы тәрбиесінің артықшылығы да осы қатынастарда, оны 

тәрбиенің ешкандай да түрі алмастыра алмайды. 

Отбасы – болашақ азаматтың әлеуметтену жолындағы алғашқы қадамдарын 

жасайтын бастапқы адым. Ол балаға моральдық қалпы туралы алғашқы 

түсініктер береді, оны еңбеккебаулып, өз-өзіне қызмет ету 

дағдыларын қалыптастырады. Ата-ананың іс-әрекеті мен мінез-құлқы, өмір 

сүру салты арқылы балаға дүниетанымдық, адамгершілік, әлеуметтік-

саясиқұндылықтар беріледі. 

Отбасы тәрбиесінің қоғамдық және мемлекеттік тәрбиеге қарағанда 

артықшылығы басым. Алайда, қазіргі қоғамдық өмірде болып 

жатқан әлеуметтік, экономикалық және демографиялықөзгерістер отбасына 

белгілі бір қиыншылықтар туғызады. 

  Ата-аналардың білім деңгейіне байланысты да отбасында ерекшеліктер орын 

алады. Мысалы:ата-аналардың білімі жоғары болған сайын олардың балалары 

мектепте жақсы оқиды.Қазіргі ата-аналар жұмыс басты болғандықтан бала 

тәрбиесі көбінесе білімі төмен ата менәжелерге жүктеледі. 

  Қоғамда жүріп жатқан тұрғындардың материалдық жағдайға байланысты 

жіктелуі отбасы тәрбиесіне материалдық жағдайы әртүрлі ата-

аналардың қарым- қатынасына әсер етеді.Отбасында 
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балаларға отбасылық бюджеттің 25-50%жұмсалады. Материалдық кірісі мол 

отбасыларда педагогикалық көзсоқырлық, тойынғандық жағдайға алып барады. 

Тойынғандықдегеніміз- өмірге,өмірдегі мкатериалдық және 

рухани құндылықтарға деген жеккөрінішті, келекетті қатынас.  

  Жастайынан осындай ортада өскен балалардың арасына 

торығушылар, қаңғыбастар ,”қызықты”әсерді іздеушілер өсіп шығады. 

  Қазіргі кезде отбасының “уақталу”процесі жүруде. Ол дегеніміз- жас ата-

аналардан тұратынәжесіз, атасыз отбасылар. Бұл 

отбасының беріктігін нығайтып, дербес ұжымдықатынастырады. Қиындықтар 

достық пен ынтымақтастықты нығайтып, қуаныш пен қайғыны бөлісуге 

тәрбиелейді. Дегениен, жас отбасында алғашқы кезде 

тұрмыстың түзелмеуі,бала тәрбиесі сияқты қиындықтар кездескенімен, олард 

ышешу қоғамның құзырында.  

  Отбасы мүшелерінің келуі, туылған бала санының азаюы да отбасы 

дамуының ерекшелігінқұрайды. Қалалық отбасында бір-екі бала ғана 

тәрбиеленеді. Бала туудың азаюының себептері сан алуан және өте күрделі; 

олар ата-аналардың жұмысбастылығын; мектепке дейінгі 

мекемелермен қамтамасыз етілмеуі;бала тәрбиесіне шығынның көп 

жұмсалуы; әйел ананыңшамадан тыс жұмысбастылығы; отбасының қолайсыз 

тұрғын үйі; тұрмыстық жағдайы; ата-аналардың “өзі үшін өмір 

сүруге”ұмтылған тоғышарлық ұмтылысы және т.б.Бала туудыңазаюы- шағын 

отбасындағы тәрбие әдістерін жасау деген және педагогикалық проблеманы 

алуға тосады. 

  Қазіргі отбасы ажырасу санының едәуір артуымен сипатталады. 

Ажырасудың 90% тұрмысқолайсыздығы мен дайындықсыздың салдары. 

Дегенмен барлық ажырасуларға жағымсыз бағаберуге болмайды, өйткені кей 

жағдайда ажырасу баланың психикасына теріс әсер ететін ұрыс- жанжал, 

отбасылық кикілжіңді алдын алады.  

  Бір балалы отбасы көпшілікпен араласу, ұжымдық қызмет тәжірибесін игеру 

жағынан баланықиын жағдайға қалдырады.Бұндай отбасыларда аға,әпке сияқты 

тәлімгер іні, қарындас сияқтықамқорлығына алатын 

бауырдың болмауы ұжымдық туыстық қатынастар аясын мүлдем тарылта 

түседі. Осындай жағдайда баланың қызығушылығы 

мен қажеттілігін қамтамасыз етуде ата-аналардың педагогикалық нормаларды 

сақтамауынан бастауыш сынып кезінен оныңбойында тоғышарлық, ұжымды 

жатырқаушылық қасиеттердің қалыптасқандығын аңғарамыз. 
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Нарық қатынастарының дамуы нәтижесінде отбасында айтарлықтай 

адамгершілік тұрғыдан ересектердің де, балалардың да 

жаңа құндылық бағыттарын қалыптастырып, отбасы өміріне 

елеулі өзгерістер әкелді. Ата-ана мен мұғалімдердің міндеті 

– қоғамдық қатынастардың жаңа жүйесі ұсынып отырған әлеуметтік 

мүмкіншілікті дұрыс пайдалану. Мектеп пен отбасы балаларды тауар мен 

ақша қатынастарының мәдениетіне үйрету жұмыстарын ойластыру қажет, 

сондай-ақ алып-сату пайда табу немесе пайдақорлық емес, ол жалпы 

игілік үшін және өзқажеттіліктерін қанағаттандыру үшін құқықтық екі 

жақты қызмет көрсету екенін түсіндіру. Ата-ананың маңызды міндеті 

балаларымен біріккен коммерциялық қызмет-әрекетке қатысып, оны бақылау, 

оларды баланың адалдығын, адамгершілігін, ұқыптылығын дамытатын қызмет 

көрсетудің әртүрін орындауға үйрету. Нарық отбасы мүшелерінің алатын 

орнына жанама әсеретеді, олардың өміріне жаңа әлеуметтік бағдарлар 

еенгізеді. Қоғамдық және мемлекеттік тәрбие беделінің төмендеуі 

отбасы өмірінің тәрбиесіне «өзінше» қиындық  
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