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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ –  

ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУҒА ЖАҒДАЙ ТУҒЫЗАТЫН  

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Бажиева Айнур Тюмебаевна                                                                                

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы 

№4 Қ.Сағындықов атындағы орта мектебі директорының                     

ақпараттандыру ісі жөніндегі орынбасары. 

 

Қашықтықтан оқыту – адамның білім алуға және ақпарат алуға деген 

құқықтарыніске асыратын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының бірі 

ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп білімін, біліктілігін 

атқаруға мүмкіндік береді. 

В статье описаны  преимущества технологии дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение -  одна из форм системы непрырывного образования, 

реализующая права человека на образование и получение информации 

позволяющая специалистам повышать свою квалификацию, выполняя 

основную функцию. 

 

Бүгінгі күнде әлемнің қай түкпірінде болса да, ауқымды желі 

болғандықтан, қашықтықтан оқыту технологиясы – білім алушылар мен 

оқытушылар арасынджағы оқу үрдісі кезінде интерактивті өзщара пікір 

алмасуда жүзеге асырылып, оқу материалдарын білім алушыларға негізгі 

бөлігін жеткізуді қамтамасыз етуге, тақырыпты меңгеруге, сондай-ақ білім 

алушылардың берілген тапсырмалар бойынша өз бетімен жұмыс істеулеріне 

жағдай туғызатын ақпараттық технология. Қашықтықтан оқыту 

телекоммуникациялық және компьютерлік технологияларға негізделген оқыту 

құралдары мен түрлері, білім беру үрдісінде инновациялық және дәстүрлі үздік 

әдістер қолданылатын, күндізгі және сырттай білім алу түрі болып табылады. 

Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі бағыты қоғамды дамытудың 

жоғары тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу 

болып табылады. Бүгінгі күнде әлемнің қай түкпірінде болса да, ауқымды желі 

болғандықтан, өз бетінше білім алуға мүмкіндік беретін, ізденуді қажет ететін 

ерекше жүйе «қашықтықтан білім алу жүйесі» мүмкін болып отыр. 

   Қашықтықтан  білім алу әр адамның өзіндік  жеке қажеттілігін ұғынуына, 

өзіне қажетті білімді іздене отырып үйренуіне мүмкіндік береді. 

   Оның тағы бір ерекшелігі – жас ерекшелігіне қарамастан, жұмыстан немесе 

оқудан қол үзбей білімді жетілдіру мүмкіндігін береді.Қазіргі  таңда 

қашықтықтан оқытудың құралы – виртуалды білім кеңістігін құруға 
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мүмкіндік беріп отырған  Интернет.  Көптеген сарапшылардың пікірі бойынша 

Интернет ең арзан оқыту құралы болып табылады. Қазіргі уақытта көпшілігінде 

бүкіләлемдік желіге тегін қосылу мүмкіндігі бар және оқушылардың  

орындаған материалын, тексерілген материалдарды және ескертулердің 

барлығын мұғалімдер электрондық почта, чат арқылы жібереді. Мектепте 

оқушылар телекоммуникациялық жүйені, инновациялық технологияларды 

қолдана отырып, түрлі конференцияларға  қатыса алады. Тыңдаушылар 

қашықтықтан оқыту кезінде қажетті мәліметтерді өз қалауынша, өздеріне 

қолайлы уақытта және ыңғайлы орындарда алуларына мүмкіндіктері бар.  

Сондықтан тыңдаушылар өздігінен  жұмыс істеу дағдылары мен әдістерін, 

қажет білімдерді өз беттерімен толықтыру жолдарында ізденісте болулары 

керек.  Сонымен бірге сапалы білім алу үшін жаңа ақпараттық 

технологиялардың, яғни инновациялық технологиялардың құралдарымен 

жұмыс істей білуі тиіс. Чат сабақ–белгілі бір уақыт ішінде  Интернет 

жүйесінде барлығына бірдей өткізіледі. Сондықтан бұл сабақтың алдын ала 

кестесін жасап,сұрақтар, проблемалар тізімін береді. Бұл сабақтың барысын 

жазып алып отыру қажет, себебі кейінгі таңдауда қажет болады. Бұл жерде 

интернет мүмкіндіктерімен қатар, инновациялық технологиялар маңызды орын 

алады. Қашақтықтан оқыту технологиясы белгілі бір қашықтықта отырып, 

компьютерлік телекоммуникация және басқа байланысу орталықтары көмегімен 

оқып - үйрену мақсатындағы ақпараттармен өзара тәжірибе алмасу тәсілліне 

негізделген және де бүкіл әлем бойынша алдыңғы қатарлы технологиялардың 

бірі болып  табылады.  Қашықтықтан оқыту технологиясының 

артықшылығы –оқыту барысында қолданылатын мультимедиа жүйесінде 

оқытылатын оқыту бағдарламаларын білім  алушылар тез қабылдайды және оқу 

өзіне ыңғайлы жерде, тиімді уақытта жүргізіледі. 

Қашықтықтан оқыту жүйесінде басшылыққа алынуы тиіс принциптердің 

бірі –дидактикалық принциптер. Мұндай дидактикалық принциптерді 

көрнекілік, қолжетімділік, оқытуды дараландыру, саналық, белсенділік секілді 

білім берудің  дәстүрлі принциптері құрайды. Қашықтықтан оқыту жүйесі 

жағдайда бұл дәстүрлі дидактикалық принциптер құрамы: көрнекілік; 

саналылық; оқытуды дараландыру; қолжетімділік; белсенділік. Қашықтықтан 

оқыту жағдайында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану көрнекі түрде 

беріледі және сонымен бірге әртүрлі абстрактілі заңдылықтар мен модельдерді 

қабылдауда да жүзеге асады. Қашықтықтан оқытуда ақпараттық технологиялар 

қолжетімділік принципін жүзеге асыруда жаңа қашықтықтан оқыту жүйесінде 

қолданылатын және толық жүзеге асырылатын білім берудің дәстүрлі 

дидактикалық принциптері мүмкіндіктерге ие болады. Қазіргі заманғы 

бағдарламалардың қиын есептерді генерациялауға мүмкіндігі бар.Жаңа  

ақпараттық технологиялар мен қашықтықтан оқыту бүгінгі таңда әрбір 

студентке қажетті оқу материалын игеруде жеке бағдарламалармен жұмыс істеу 
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мүмкіндңгін ашады.Сонымен қатар тестілік жүйе арқылы өзін-өзі тексеруге де 

болады.Бүгінгі таңда студент оқу іс - әрекетінде объект ретінде саналы түрде 

оқытуды ұйымдастыруда өз мақсатын нақтылай алады.Қашықтықтан оқытуда 

бұның барлығын тиімді түрде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану 

арқылы жүзеге асырады. Қашықтықтан оқыту жүйесі бастан – ақ білім 

алушының өз бетінше жұмысына есептелген , яғни оқудағы мақсатына өзі 

таңдау жасайды. Сондықтан да ол жетістікке жетуде белсенді болады және жаңа 

ақпараттық технологияларды (Интернет, телекоммуникация және т.б ) қолдану 

осыған лайықты. 

   Педагог– қашықтан оқытудағы білім беру үрдісінің  жоғары тиімділігін 

қамтамасыз ететін басты буын. Қашықтықтан оқыту оқушы іс-әрекетіне тән 

бірқатар ерекшелік «тьютор» терминін енгізу қажеттілігін туғызды. Ол-кеңес 

беруші-оқытушы, ақпарат және телекоммуникация құрылымының негізін 

білетін, білім деңгейі алдыңғы озық сипатта болу керек. Қашықтықтан оқыту 

түрі: ақпараттық- ереже жиынтығы, репродуктивті (дауыс ырғағын реттеу), 

мәселені талдау, теориялық зерттеудегі логикалық тәсілдер мен ережелер 

жиынтығы және зерттейтін жалпы дидактикалық оқыту әдістерінен тұрады. 

Олар мұғалім мен білім алушылардың өзара іс-әрекеті мен педагогикалық 

актілерінің барлық жиынтығын қамтиды. Қашықтан оқыту білім беру үрдісінде 

оқытуда компьютерлік техниканы және телекоммуникацияны,білім беру 

технологиясы облысындағы соңғы жетістіктерін қолдануға негізделген 

инновациялық оқыту құралдарының қолданысы дәстүрлі оқытудағы мен бірдей 

дәрежеде жүргізіледі.Оқу бағдарламасына сәйкес оқу үшін қажетті 

материалдық және техникалық құралдар жиынтығы,оқу және оқу-көмекші 

бөлімшелері;зертханалық қондырғылыр,техникалық оқыту 

құралдары,оқулықтар,оқу құралдары және басқа да оқу-әдістемелік 

кешендерден тұратын ғылыми білімдер материалдық базасын құрайды. 

   Көпшілік халықтың пікірінше,қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша алған 

білімнің дәстүрлі жүйеде оқи отырып меңгерген білімнен сапа жағынан төмен 

болатындығын алға тартады.Классикалық жүйеде оқушы мұғаліммен жүзбе жүз 

кездесе отырып, жеке сауалдарын қанағаттандыру үшін мұғаліммен тәжірибе  

бөлісуге толықтай мүмкіндігі бар. Алайда қашықтан оқыту жүйесі де қазіргі 

ақпараттандыру мен автоматтандыру кезеңінде заман ағынына сай жүйе болып 

табылады. 

   Олай болса,қашықтықтан оқыту– адамның білім және ақпарат алуға деген 

құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының бірі 

ретінде мұғалімдердің негізгі қызметін атқара жүріп білімін, біліктілігін 

арттыруға мүмкіндік береді 
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      17.11.2021 ж.     № H00012 

Ж аңартылған  білім  беруде  қашықтықтан  оқуды  ұйымдастыру 

Болатбекқызы Салима                                                                                         

Жамбыл облысы Жуалы ауданы Дихан ауылы  №27 Диқан орта мектебінің 

Директордың ақпарат ісі жөніндегі орынбасары  

Бүгінде Елбасымыз алға қойған, дамыған отыз елдің қатарына кіру жөніндегі 

«Ұлт жоспары-100 нақты қадам»-баршамызға ортақ жауапкершілік жүктеп, 

Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын 

айқындауды көздейді. Білім мазмұнын жаңарту–білім беру бағдарламасының 

құрылымы мен мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта 

қарастыру болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды 

бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен 

бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және 

зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-жаңартылған білім 

мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек . Қазіргі заман талаптарына сәйкес 

қазіргі мектеп «білімді тұлға», яғни білім, білік пен дағдылары қалыптасқан жеке 

тұлғаны дайындаумен ғана шектеле қоймай, өмірдің өзгерістеріне дайын 

болатын, белсенді және шығармашыл ойлайтын, интеллектуалды және жан-

жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау тиіс. Білім мазмұнын жаңарту тікелей 

шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 

«Мұғалім көп әдісті қолдана отырып, оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе 

есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман 

талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз ісінің 

шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. [2] Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең 

білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамту, оны оқушыға жеткізу, 

оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын 

еркін меңгеру, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра отырып 

дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін 

ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан 

да бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, 

оқушылардың білім сапасын арттыру ең басты мәселе. Еліміздің ертеңгі 

болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де сапалы білім берудің жаңа 

әдіс-тәсілдерін құрастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. Сабақ–

мұғалімнің шығармашылық еңбегінің нәтижесі. Оның өз мәнінде өтуі ұстаздың 

біліміне, ұйымдастыру қабілеттілігіне, шеберлігіне байланысты. Мемлекетімізде 

болып жатқан өзгерістерден білім беру саласы шет қала алмайды. Сондықтан 

қазіргі уақытта оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері қарастырылып, енгізілуде. Қазіргі 

заман талабына сай сабаққа қойылатын мақсатміндеттерінің ерекшілігі өсіп келе 

жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамытуға бағытталған. Репродуктивті білім 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 

беру кезінде оқушы тек 5 тыңдаушы, орындаушы ретінде көрінген. Қазіргі таңда 

оқушыны қалыптастыруға мынадай мақсаттар қойылып отыр:  Оқушыларды 

сын тұрғысынан ойлауға үйрету;  Оқушыларды өздігінен жұмыс істеуге 

дағдыландыру;  Жұпта, топта жұмыс жасай білуге үйрету;  Бір-бірінің білімін 

бағалауға;  Жетістіктерін қолдана білуге тәрбиелеу;  Тез әрі нақты 

ойлап,дұрыс шешім қабылдай алу және тапқырлық, тиянақтылық дағдыларын 

дамыту:  Талабын ұштап, қиялын дамыту. Шындығында мұғалімнің алдында 

оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны 

оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық 

ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, тез өзгермелі заманда 

білімді де білікті, тың серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап межесінен 

көріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп 

отырғанына көзіміз жетті. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, 

өмірде де табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне 

байланысты екенін терең түсіндік. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән 

бойынша білім беретін адам ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін 

қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы 

керек. Оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі 

жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа 

педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. Білім 

беру үрдісінде мұғалімнің оқушыны дұрыс бағалауға көңіл бөлгені дұрыс. Баға–

оқушының білімін көрсететін нәтиже. Мұғалім жаңа форматта құрылған сабақ 

тақырыбына байланысты критерийлер бойынша немесе бағалаудың әр түрлі 

тәсілдерін қолдануға болады. Қазіргі заман ағымына сай болашақ ұрпаққа 

саналы тәрбие, терең білім беру еліміздің басты мәселесі болып табылады. Яғни, 

сабағының жемісті болуы үшін үнемі ізденіс үстінде болып, жаңа бағдарламаны 

меңгере отырып қолдану әр ұстаздың парызы деп есептеймін. Осы әдістемелік 

құралдың ішінен мұғалімдер рефлексия мен кері байланыстың айырмашылығын, 

кері байланыс жасау кезінде және сабақ барысында қолданатын әдіс-тәсілдерді, 

қысқа мерзім жоспар үлгілерін, ата-анамен жұмыс түрлерін өз тәжірибелеріне 

пайдалана алады және түрлендіріп, өзгертулеріне болады. 
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                                                                     17.11.2021 ж.     № H00013 

Дара және күрделі етістік 

Берекбаева Эльмира                                                                                                                                                                           

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы,Диқан ауылы. №27 Диқан орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі.  

Педагогтің 

аты-жөні 

Берекбаева Эльмира                                                                                                                                                                            

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Дара және күрделі етістік 

Оқубағдарла-

масына сәйкес 

оқыту мақсат-

тары 

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша 

әңгіме құрау 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

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! 

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. 

 

 

Психологи

ялық 

ахуал. 

 

Алдыңғы 

білімді 

еске түсіру 

тапсырма 

лары. 
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 Сабаққа белсене қатысып, 

жақсы баға аламыз! 

Алдыңғы білімді еске түсіру 

(ұжымда) 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

Сабақтың ор-

тасы 

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, 

тапсырмалард

ы талапқа сай 

орындайды. 

 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмалары

н орындау 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Оқылым, 

жазылым 

тапсырма 

лары. 

 

 

 

Соңы Қолдану 
Оқулықта берілген 

тапсырмаларды орындау. 

 ҚБ: 

Бағдар 

шам 

Топтық 

тапсырма 

лар. 
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Түсіндіру. 

Топтық, жеке жұмыс жүргізу. 

Дәптермен жұмыс. 

Суретпен жұмыс. 

Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес»  

 
(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” 

әдісі. 

Оқулықтағы 

қосымша 

тапсырмалар. 

көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

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 

байланыс 

парағы 
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                                                                  17.11.2021 ж.     № H00014 

Еліміздің әкімшілік аймақтарға бөлінуі 

Урисбаева Кымбат Асановна                                                                                                  

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы,Диқан ауылы. №27 Диқан орта мектебінің 

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; 

• ауылдық округ, аудан, облыс ұғымдарын 
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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 

елді мекендерді түрлі белгілері бойынша ажырата алады 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12 

(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 

 

 

Гүлдер. 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырманы 

орындаған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау, 

толықтыру 

жасау, бағыттау. 
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үй 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  

 

 

«Ойлан- 

жұптас- 

бөліс» әдісі  

 

 

Тақтаға 

ілінген 

суреттер. 

 

 

Тапсырманы 

орындаған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау, 

толықтыру 

жасау, бағыттау. 

 

 

Қосымша 

жұмыс дәптері. 

 

 

 

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

Берілген тақырып бойынша өз көзқарасын 

білдіріп, ой қорыту жасай алады. 

Оқу мақсатына сәйкес дауыстап, түсініп, іштей, 

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. 

2-топ – жасыл 

Өзің тұратын облыстың несімен танымал екенін 

айтып бер. 

3-топ –  көк 

Нұр-Сұлтан қаласы туралы не білесіңдер! 

Тапсырманы 

орындаған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау, 

толықтыру 

жасау, бағыттау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырманы 

орындаған  

оқушыны 
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Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда) 

Оқушыларға «Білім пирамидасы» кері 

байланыс постері түсіндіріледі.  Стикерлер 

таратылады. Оқушылар өздері қалаған шың басына 

жабыстырады. 

  

 

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)? 

1. 

Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/қиындықтары туралы не 

білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу 

керек? 

1. 

2. 
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                                                              17.11.2021 ж.     № H00015 

ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ 

Мусабай Асель Сатыбалдыкызы                                                                          

Алматы облысы, Талдықорған қаласы Өтенай ауылы                                             

«№21 орта мектеп,МДШО»КММ. Тәрбиеші 

Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі ерекше. Ойын - 

жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар көзі мен шыңы. 

Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, 

дамытады, тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, 

сонымен қатар, ол сықақтап, күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты 

екендігін көрсетеді 

Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім беру 

үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. 

Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, шығармашылықсыз, 

қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» дейді, демек, шәкірттің 

ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы байи түспек. 

Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген қайырымдылық, 

мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді тәрбиелеуге болады. Ал 

балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, табиғатпен таныстыру, 

бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген сүйіспеншілік, үлкендердің 

еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты адамгершілік сапалары 

қалыптастырылады. 

Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастырса, ол 

балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай деп атап көрсетті: 

«Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — оларды тәрбиелеу деген 

сөз. Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның өзара қарым-қатынастары 

формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала мұнда өмір сүруді үйренбейді, 

өз өмірімен тіршілікетеді». Ойын мектепке дейінгі жастағы  балалардың негізгі іс - 

әрекетінің бір түрі. Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері 

қалыптасады. Ойын барысында балалар  дүниені тани бастайды, өзінің күш-жігерін 

жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі 

күн талабы – баланың ақыл - ойын парасаттылығын  дамыту, ойлау қабілетін 

жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы 

жүйрік етіп тәрбиелеу. Сондықтан да баланың танымын алғашқы күннен бастап 

дамытудың, бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – 

ойын әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана 

балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім мен 

тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жұмысын бағдарлама 

талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау 
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қабілетін арттыруға жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі 

міндеті   

Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты 

тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың эмоционалды 

көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға қажетті құрал – 

жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте маңызды. 

Балалардың интеллектуалдық  дамуына әсер ететін жаңа ойын технологиялары да 

біздің балаларға танымал.  Мысалы: Логикалық тізбек  ойындары.  Логикалық 

ойлау арқылы бала саралау, салыстыру, жинақтау сияқты өз бетімен іс – қимылдар 

жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы өздігінен қалыптаспайды, оның 

дамуына  мақсатты түрде  білім беру мамандарының, ата - аналардың, балалардың 

бірлескен жүйелі жұмысы қажет.   Балалар ойыны заттық – қол қимылының 

(пирамида жинау,текшелерден үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды 

даму ойынына  дейін жетеді. Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі 

математикалық ойындарға жатады.Бұл ойындар арқылы баланың 

интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-

тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету және 

т.б. қабілеттерінің; танымдық, іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын 

қамтидыМысалы, 

«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты 

геометрия»,«Лабиринт ойындары»және т.б.. «Ойы саяздың, тілі саяз» деген ұлғатты 

сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де қалыптастырады. 

Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды  дамыту тәрбиесі білімді 

тереңдетуге,бекітуге,оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін тигізеді. Баланың 

өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын, сондықтанда оның мәні 

ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, психологиялық ерекшеліктері 

осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына дейінгі балалардың қоғамдық 

құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс - әрекетін өз түсінігінше әрекеті 

арқылы бейнелеуі ойын болып саналады. Ойынның шығу тарихына шолу жасауда 

көңіл аударатынымыз ол еңбекпен, өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста 

дамыған, яғни ойынды өмірден ажыратып қарай алмаймыз балалар тек ойнап қана 

қоймайды, сонымен бірге ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, зерттеуге 

талпынады. Олар бірдеңе жасап қана қоймайды, сондай - ақ заман ағымына да 

белсене қатысады. 

Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік 

қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін күнделікті 

өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік қарым - 

қатынаста қолдана білуге жаттықтыру. 

Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың рухани 

сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. 

Адамды өжеттілікке, шапшаңдыққа, ептілікке, батылдыққа, байсалдыққа, 
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тапқырлыққа үйрететін де ойын. Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру мен өзін - өзі 

көрсетудің құралы. Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу іс - әрекетін ойын 

түрінде күрделендіре түсу керек. 

Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады. Бала 

жалғыз ойнағанды ұнатпайды, ол қатар құрбыларымен бірлесіп ойнай отырып бір - 

бірімен қарым қатынас жасайды. 

Оқу ісі - әрекетінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді. 

Ойынның түрлері: 

• Ұлттық ойындар 

• Сюжетті рольді ойындар 

• Педагогикалық ойындар 

• Дидактикалық ойын 

• Шығармашылық ойын 

• Қимылды ойындар 

 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын 

түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды қызықтыру 

мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың барлығында да, 

оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті барысында ойын түрлері 

жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім берудің 

негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 
 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын түрінде 

ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды қызықтыру 

мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың барлығында да, 

оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті барысында ойын түрлері жас 

ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім берудің 

негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

Ойын түрлерінің тәрбиелік мәні зор, ол әрбір адам денесінің дамып жетілуіне 

пайдасы мол. Ойын үстінде балалардың бойындағы барлық дерлік психологиялық 

процестері, сезімдері мен эмоциялары, ерік - жігер қасиеттері шыңдалады, мінез - 

құлық айқындала түседі. 

Бала өзіне жаңалық болып сезілген әрқилы нәрселерге еліктегіш келеді. Бала осы 

қасиетімен өз қабілетімен ерекшеліктерін аңғартады. Баланың жағымсыз мінезінің 

байқалатыны да осы тұста. Тәрбиеші ойын барысында тілдің дыбыстық мәдениетінің 

барлық жақтарын жетілдіруге, сұраққа толық жауап беруге, баланы үйретіп отыруы 

керек. 
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Үлкендер өзіне тән ерекшеліктерін еңбектену барысында көрсетсе, мектеп 

жасындағы балалар сабақ үстінде, ал мектеп жасына дейінгі балалар өз 

психологиясын ойын үстінде байқатады. Балалар ойын арқылы күрделі әрекеттерді, 

білімді үйренеді және үлкендер де үйретуге тиісті. Ойынның өз мақсаты, жоспары 

болады. Ойын мен еңбектің бір - біріне ұқсас сипаттары көп, кейбір педагогтар, 

ғалымдар «Жақсы ойын - жақсы жұмыс сияқты да, ал жаман ойын - жаман жұмыс 

сияқты» деген. Баланың қуанышы мен реніші ойын арқылы байқалады 

Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшеліктері: бала ойланады, эмоциялық 

әрекетке ұшырайды, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері дамиды. Мұның 

бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. Ойын үстінде бала 

бейне бір өмірдің өздігіндей қуаныш, реніш сезімге бөленеді. Ойын арқылы 

балалардың сөйлемдерді айту, сөйлем құрай білу, сурет бойынша әңгіме құрап айта 

білу, сондай - ақ әр баланы сөйлете отырып өз ортамен қарым - қатынасқа түсіп 

ашылуына себеп болады. 

Ойындарда күтілетін нәтижелер: 

1. Ойын - тәрбие құралы, ақыл - ойды, тілді ұштастырады, сөздік қорды молайтады, 

өзін қоршаған ортаны танып, мейрімділік сезімге тәрбиелейді. 

2. Еркін мінез – қасиеттерін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді. 

3. Ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі. 

4. Эстетикалық тәрбие беру құралына айналады. 

5. Еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді. 

6. Дене күшінің жетілуіне көмектеседі. 

Демек, ойын баланы жан - жақты жарасымды тәрбиелеудің психологиялық және 

физиологиялық негіздері болып табылады. Ойын баланың көңілін өсіріп, бойын 

сергітіп қоймай, оның өмір құбылыстары жайлы танып түсінуге де әсер етеді. 

Балалар ойын арқылы тез тіл табысып бір – бірімен жақсы қатынаста болады. Ойын 

үстінде де бала өз денсаулығын қимыл арқылы нығайтады. Ойынның қандай түрі 

болмасын атадан балаға яғни ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырады. Халық ойындары 

өмір қажеттіліктерінен туады. Психологиялық жақтан денсаулықты нығайтуға 

негізделген. 

Қорыта келе айтқанда: 

Ойын мектепке дейінгі балалардың негізгі іс - әрекеті. Ойын балалар өмірінің нәрі, 

яғни оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің қажетті алғы шарты. Ойын арқылы 

балалар қоғамды тәжірибені меңгереді, өзінің психологиялық ерекшеліктерін 

қалыптастырады. 

Бір сөзбен айтқанда, ойын баланың жан - жақты дамуын көздейтін, оның тілін 

жаттықтыратын, қимыл - қозғалысын жетілдіретін, белсенділігін арттыратын, басқа 

адамдармен қарым - қатынасын реттеп, құрдастарымен ұйымшылдығын арттыруға 

негіз болып табылады. Ойын - бала үшін біліктіліктің қайнар көзі. Сондықтан жас 

өрендер ойнай отырып ойлай білсін.Ойын көп жоспарлы, күрделі педагогикалық 

процесс болғандықтан мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытудағы ойындық әдіс 
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болып табылады. Оқыту формасы балаларды жан-жақты тәрбиелеудегі негізгі құрал 

болып есептеледіЖас жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның алатыны 

орны өте ерекше. Дидактикалық ойын арқылы балалардың білім алуға, оқуға 

қызықтыра отырып, тұлғалы дамуын қалыптастыруға болса, ұлттық ойындарымыз 

арқылы баланы алғырлыққа тәрбиелейміз. Мазмұны бойынша барлық ойындар 

балабақша бүлдіршіндерінің ақыл-ой белсенділігін қалыптастырудың маңызды 

құралы бола отырып, олардың бағдарлама материалының негізгі тақырыптары 

бойынша алған білімдерін тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді. Бұл 

дидактикалық, логикалық, сюжеттік , қимылдық ойындар балабақша бүлдіршіндердің 

сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі. Себебі, ойын-оқу, еңбек, іс-әрекеттерімен 

бірге балалардың өмір сүруіне маңызды бір түрі. Ойын балалар үшін айналадағыны 

танып-білу тәсілі болып табылады. Оның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз 

ойнамайды, тіпті, жалғыз болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде 

сөйлесу үлкен рөл атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер алысады, 

ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойын - бала үшін нағыз өмір. Ойын 

әрекетінде баланың психикалық қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері 

әлдеқайда тез қалыптасады, яғни ол арқылы бала білім алады. Бала зейінін қажет 

ететін, әдейілеп ұйымдастырылған ойындар бүлдіршіннің ақылын, дүниетанымын 

кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін сомдайды 
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                                                                 17.11.2021 ж.      № H00016 

Ғажайып математика еліне саяхат 

Мустафаева Дана Турсунбаевна                                                                      

Жамбыл облысы   Тараз қаласы  №5 "Ақ желкен "бөбекжай-бақшасы МКҚК 

1ші санатты тәрбиеші 

Тобы: №8 «Балауса» ересек тобы 

Педагогтің аты-жөні: Мустафаева Дана Турсунбаевна 

Білім беру саласы: «Таным», «Қатынас» , «Денсаулық» 

ҰОҚ: Қарапайым математикалық ұғымдарды 

қалыптастыру 

ҰОҚ тақырыбы: Ғажайып математика еліне саяхат 

ҰОҚ мақсаты: Сандарды ретімен санау, заттың саны мен цифрды 

сәйкестендіру, пішіндерді тізбек бойынша 

орналастыру, бүтіннен бөлшек жасай алу. 

Күтілетін нәтиже: Сандарды ретімен санайды, заттың саны мен 

цифрды сәйкестендіреді, пішіндерді тізбек 

бойынша орналастырады, бүтіннен бөлшек жасай 

алады. 

Қолданылатын әдіс-

тәсілдер: 

«Ретімен орналастыр», «Сәйкестендір», «Тізбекті 

аяқта», «Кім зейінді?» әдістері 

Жоспарлау 

ҰОҚ 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-шаралар Ресурстар 

ҰОҚ  басы  

3 минут 

КҮНДЕЛІКТІ ШАРАЛАР: 

1.Ұйымдастыру кезеңі: 

Балалар музыка әуенімен кіреді. 

-Сәлеметсіздер ме! Здраствуйте! Good morning! 

Шаттық шеңбері: 

Қуанамын күлемін, 

Жылы менің жүрегім 

Жан-жағыма үнемі 

Шуақ шашып жүремін. 

Аманбысың, алтын күн! 

Аманбысың, жарқын күн! 

Маған жылу жарық бер 

Қуанышпен шаттық бер. 

ШИРАТУ ЖАТТЫҒУЫ: 

«Желпуіш» әдісі: 
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1.Көктемнің алғашқы айы... 

2.Аптаның бірінші күні... 

3. Көктемнің соңғы айы... 

4.Аққала жасайтын мезгіл... 

5.Айлакер аң... 

6. Құйрығы айыр құс... 

2 минут 

 
Топқа бөлу:  

Түрлі түсті пішіндер арқылы топқа бөлу   

1-топ   «Достық» 

2-топ   «Бірлік» 
 

   5 минут           1-тапсырма. Топтық жұмыс. 

1-топ: Достық  «Ретімен орналастыр» әдісі. 

Шарты:Жұлдызқұртқа 1-ден -10-ға дейінгі 

сандарды дұрыс орналастырады. 

 
 

2-топ: Бірлік «Сәйкестендір» әдісі 
Шарты:Заттың саны мен қыстырғыштарға 

бейнеленген цифрларды сәйкестендіреді. 

 

 
 

Тапсырманы 1-ші орындаған топқа 2-ұпай, 2-ші 

орындаған топқа 1-ұпай беріледі. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

   5 минут Жеке жұмыс 

«Тізбекті аяқта» әдісі.  
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Балаларға түрлі-түсті пішіндер бейнеленген 

карточкалар  ұсынылады. Тізбекті ары қарай 

шатаспай аяқтау қажет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

          2 -минут Сергіту сәті 

Бейнежазбадағы музыка  ырғағына сай билейді. 

Бейнежазбаhttps

://youtu.be/HSNI

nb1rUP4 

5 минут Жұптық жұмыс 

«Кім зейінді?» әдісі 

Бүтіннен бөлшек жасау. 

Тіктөртбұрышты бұрыштарын тең етіп шаршы 

жасайды. 

Шаршыдан үшбұрыш жасайды. 

Шеңберден жарты шеңбер жасайды. 

Үшбұрыштан тіктөртбұрышты үшбұрыш жасайды. 

 

 
 

Қостілділік: геометриялық пішіндер- 

геометрические фигуры 
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ҰОҚ аяғы 

3минут 

Қорытындылау 

«Сұрақты ұстап ал» әдісі. 

1.Балалар біз бүгін қайда саяхаттадық? 

2.Сендерге саяхат ұнадыма? 

3. Саяхат барысында біз қандай теңіз 

мекендеушілерін көрдік? 

Қостілділік: балық-рыба, теңіз жұлдызы-морская 

звезда, сегізаяқ-осминог 

Қай топ жеңіске жеткенін анықтау үшін топ 

басшылары ұпайларын санайды. 

Кері байланыс: 

Жетістік кемесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Мен үшін тапсырмалар қызықты болды, 

түсіндім 

          Маған қызықты болды, бірақ әлі де көмек 

қажет 

 

           Мен ештене түсінген жоқпын 
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                                                                17.11.2021 ж.      № H00018 

Б.Соқпақбаев.   Ағаштар неге ашуланды? 

Кисикова Әсел Өмірсерікқызы                                                                                  

Нұр-Сұлтан қаласы Мәшһүр Жүсіп атындағы №57 орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі  

Педагогтің 
аты-жөні 

Кисикова Әсел Өмірсерікқызы   

Күні:  
Сынып: Қатысушылар 

саны: 
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 
тақырыбы 

Бердібек Соқпақбаев.  
Ағаштар неге ашуланды? 

Оқу бағдар-
лама сына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары 

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 әре-
кеті 

Бағалау Ресур-
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! 

Психологиялық 
ахуалға 
берілген 
психогиялық 
жаттыңуларды 
орындау 
арқылы  жаңа 
сабаққа назар 
аудару. 
 
Оқушылар 
сұраққа жауап 
береді, 
жұмысты 

 

 
  
ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау. 

 
 
Психоло
гиялық 
ахуал. 
 
Алдыңы 
білімді 
еске 
түсірутап
сырмала

ры. 
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 Сабақта  өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды  
көрсетеміз! 

 Сабаққа  белсене  қатысып, 
жақсы  бағааламыз! 

Алдыңғы білімді еске  түсіру 
(ұжымда) 

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, 
тапсырмалард
ы талапқа сай 
орындайды. 
 
Белсенді оқу 
тапсырмалары(
топта, ұжымда)  
 
 
Жұмыс 
дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмалары
н орындау 

 
 
 
 
 
Формат
ив 
ті 
бағалау. 
 
 
 
 
ҚБ: Бас 
бармақ  
арқылы 
бір-бірін 
бағалау. 

 
 
 
 
 
Оқылым
, 
жазылы
м 
тапсырм
алары. 
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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: 
Бағдарш
ам 
көздері 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау. 
 

Топтық 
тапсырм
алар. 

Кері 
байланыс 

«Бағдаршам» кері байланыс. 

 
 

Сабақтан алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, суретін 
жібереді. 

«Бағдар 
шам» 

Кері 
байланы
с 
тақтайш
асы. 
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                                                                                17.11.2021 ж.      № H00020 

Шетел тілін оқытуда компьютерлік технологияны қолдану      

Турумбаева Айнур Мухаметовна                                                                  

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №18 жалпы білім беретін мектебінің 

ағылшын тілі пәні мұғалімі.  

Қазіргі кезде жаңа білім жүйесі интернеттің пайда болуының арқасында дамығанын 

барлығы мойындайды. Көптеген әдіскерлер видеофильм, электрондық пошта (e-

mail), мультимедиялық презентация, анимациялық суреттер және тағы басқалардың 

көмегімен шетел тілінде монолог және диалог түрінде сөйлеу қабілетін 

қалыптастыратын жаттығуларды құрастырумен айналысып жатыр. Ал шетелде 

болмай-ақ, сол елдің тілінде сөйлей алу қабілетіне ие болу оңай емес. Сондықтан, 

мұғалімнің маңызды тапсырмасының бірі шет тілі сабағында жаңа 

технологиялардың түрлі амалдарын қолдана отырып, сөйлеудің шын ситуацияларын 

құру болып табылады. Шет тілін үйрету процессінде компьютер технологияларын 

қолдану сабақты қызықты жолмен өткізуге көмектеседі. Мысалы, анимациялық 

суреттер, видео-көріністер, презентациялар және т.б. әртүрлі дыбыстар арқылы 

көрсетіледі. Компьютер мониторындағы көріністер оқушының іс-қимылының 

арқасында өзгеріп отырады. Бұл динамикалық және оқушының бар ойын өзіне 

бағыттайды, сонымен қатар, оқу процессінде оқушының белсенділігі оянады. 

Нәтижесінде, оқушы ақпаратты оңай әрі тез қабылдайды және оқушының ынтасы 

мен қызығушылығы жоғарылайды. 

ХХI ғасырды қоғамдық ақпараттандыру ғасыры деп жай атамаған. Компьютер – 

адам іс-әрекетінің барлық салаларында қолданылады. Дүниежүзілік 

қоғамдастықта қоғамдық өмірдің барлық саласын глобальді ақпараттандыру 

процессі дамытылуда. Экономикалық жағдай, адам өмірінің сапасы, ұлттық 

қауіпсіздік және мемлекеттің дүниежүзілік қоғамдастықтағы рөлі ақпараттық-

технологиялық дамудың және оның даму қарқынының даму дәрежесіне 

байланысты. Барлық экономикалық дамыған елдерде және көптеген дамушы 

елдерде білім беру жүйесін ақпараттандырудың қарқынды процессі жүріп жатыр. 

Жалпы білімді жоғарылату жолдары жасалып жатыр және оқыту процессіне жаңа 

ақпараттық технологияларды енгізуге көп қаражат бөлінуде.                                                   

Оқытудағы аса жаңа ақпараттық технологиялар алдыңғы қатарлы университеттер 

мен институттардың ғылыми және білім беру потенциалын белсендірек 

пайдалануға қашықтан оқыту курстарын құруға ең үздік оқытушыларды тартуға, 

үйренушілер аудиториясын кеңейтуге мүмкіндік береді.                                                                                                                    

Компьютерлік оқыту саласындағы жинақталған бай тәжірибеге қарамастан, 

көптеген шет тіл оқытушылары компьютерлік оқыту құралдарын пайдалану 

мүмкіндігіне сақтықпен қарайды                                                                                             
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Оқытудың басқа құралдарымен салыстырғанда дидактикалық артықшылықтары 

болып табылады: полифункционалдылық, интерактивтілік, диалогтық өзара 

әрекеттестік, жұмыстың ұйымдастырушылық нысандарының мүмкін 

режимдерінің алуандығы. Оқыту құралы ретінде компьютер барлық 

артықшылықтарлы іске асыруға қабілетті. Сонымен бірге оқыту процесінде 

компьютерді пайдалану техникалық құрылғыларға қойылатын талаптармен 

реттелген, және белгілі бір қағидаларға сәйкес келуге тиіс.                                                                                                                                         

Келісімділік қағидасы: Оқыту мазмұнына, мақсаттары мен кезеңдеріне, 

пайдаланушылардың жастық ерекшеліктеріне, сондай-ақ қолданылатын оқыту 

әдістемесіне байланысты пайдалану жағдайларын нақты анықтауды ұйғарады.            

Қажеттілік қағидасы:  Егер қандай да бір параметр бойынша оқу процесінің 

тиімділігін арттыруға, атап айтқанда: материалды меңгеру жылдамдығын 

жеделдетуге, сөйлеу қызметін белсендіруге, көбірек ұтымды тәсілмен оқу 

мақсатына жетуге, оқытушының немесе оқушының жұмысын жеңілдетуге, оқу 

уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.                                                       

Ақпараттылық қағидасы: ДК пайдаланушыға аса қысқа уақыт ішінде көп 

ақпарат алуға мүмкіндік беретіндіктен, оқу процесін анықтамалық – ақпараттық 

қамтамасыз ету құралы ретінде компьютердің артықшылықтарын ашады. Оның 

үстіне, компьютер шет тілін оқытудың ақпараттық – сөйлеу сипатына бәрінен 

көбірек сәйкес келеді.                                                                                           

Сенімділік қағидасы: Оқыту үшін әрбір компьютерлік бағдарламасын 

тәжірибелік тексеруді жүргізу қажеттілігіне, сондай-ақ дидактиканы қолданумен 

сабаққа ұйымдастырушылық дайындық кезеңінің барын көрсетеді  

Компьютер шет тілдері оқытушыларына бірнеше көмек көрсете алады. Жаңа 

жағдайларда оқытушы дәстүрлі оқу құралдарын ғана емес, сонымен қатар 

ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалануға тиіс. Бүкіләлемдік 

желі, электрондық білім беру ресурстары өз оқушыларының, сондай-ақ өзінің 

білімін кеңейткісі келетін оқытушы- пән мұғалімі үшін жақсы көмекші бола алады. 

Оқытушы компьютер үйренушілердің өз бетімен жұмысын ұйымдастыратын және 

әсіресе тілдік және сөйлеу материалымен жаттықтыру жұмысы процесінде оны 

басқаратын құрал болып табылады. Бұл қолданылатын жаттығулар мен әдістемелік 

тәсілдер сипатын анықтайды. Келесілер көбірек жиі қолданылады:                                                                         

 1. Сұрақ- жауаптық диалог. Үйренушінің жұмыс мәні негіз бен сұлба ретінде 

сұрақта жазылған тілдік материалды пайдаланып, компьютерлдік сұрақтарына 

тура жауаптар беруден тұрады. 

2. Ішінара жауаппен диалог. Компьютерге жауап беру үшін үйренуші 

болжанылатын нұсқалар қатарынан біреуін таңдайды. 
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3. Еркін құрастырылатын жауаппен диалог. Мұндай диалогты компьютер 

жауаптың дұрыстығын «танып», бағалай білуі үшін оның қойған әрбір сұрағына 

жауаптарлы барлық мүмкін нұсқаларымен бағдарлама қамтамасыз етеді.                                                                                                                                        

4. Бос орындарды толтыруға жаттығулар. Компьютер үйренушіге бос орындармен 

мәтінді немесе ұсыныстар жинағын ұсынады. Шет тіліне аударып, қажетті түрде 

қолдану қажет орыс сөздері түріндегі сыбыр сөзді пайдаланып бос орындарды 

толтыру қажет. Сондай-ақ компьютер ұсынғандардың ішінен таңдап, бос 

орындарды сөздермен немесе сөз тіркестерімен толтыруға болады.    5. Сөздікті 

білуін өзі бақылауға арналған жаттығулар. Мұндай жаттығулардың нұсқалары 

мүмкін:                                                                                                                  а) 

Компьютер аудару үшін сөздер тізімін ұсынады;                                                        

б) Компьютер сөздердің екі тізімінің арақатынасын белгілеп (орыс және шетел), 

екі тілде бұл сөздердің балама жұптарын табуды ұсынады;                                           

в) Компьютер шетелдік сөздердің екі тізімінің арақатынасын белгілеп, 

синонимдер мен антонимдер жұбын анықтауды ұсынады;                                             

г) Компьютер шет сөздерінің тізімін және бұл сөздердің дефинация тізімін 

ұсынады.                                                                                                                                 

6. Компьютерлік бағдарламалар (компьютерлік оқытудың шетелдік   

тәжірибесінен):                                                                                                                      

1. Уордсток (сөздікпен жұмыс істеуге арналған бағдарлама)                                         

2. Мэтчмастер (сәйкестіктерді таңдауға бағдарлама                                                          

3. Чойсмастер (нұсқаларды таңдауға бағдарлама)                                                              

4. Клоузмастер (бос орындарды таңдауға бағдарлама)                                                     

5. Кроссвордмастер (кроссвордты толтыруға шебер)                                                         

6. Юнисаб (қоюға бағдарламашы)                                                                                        

7. Юнилекс (мәтінге сөздікпен жұмыс жасауға арналған бағдарлама).                           

8. Гэпмастер (бос орындарды толтыруға бағдарлама)                                                       

9. Пинпойнт (сезуге бағдарлама)                                                                                        

10. Спидрид (жылдамдықпен оқуға бағдарлама)                                                               

11. Сториборд (мәтінмен жұмысқа бағдарлама)                                                                   

12. Тестмастер (сұрақ- жауапты түрде тестілеуге бағдарлама) .                          

Компьютерге сондай-ақ оқушылардың әр түрлі контингенті үшін грамматика 

(ереже, қандай да бір өзге грамматикалық түрлердің қолданылу кестесі, 

етістіктердің жіктелуі және басқаруылуы және т.б.) және лексика (берілген сөзлің 

негізгі сөз тіркестерін, оның синонимдері мен антонимдерін көрсетумен) 

бойынша анықтамалық материалды, оқу және айту ережесін, лигвоелтану және 

тарихи ақпаратты және т.б. енгізуге болады. Қажетті анықтамалық материалды 

іздеу үшін компьютерді пайдалану оқушыларды сәйкес сөздікті немесе 

анықтамалықты іздеуден құтқарады, бұл уақытты көп ұтуға мүмкіндік береді.  
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                                                                         17.11.2021 ж.      № H00022 

Мои  родственники 

Молдашева Нурбиби Тлеубаевна.                                                                

Павлодар облысы білім беру басқармасы,  Баянауыл ауданы білім беру бөлімінің 

"Е.Бекмаханов атындағы жалпы орта білім беру мектебі" КММ Орыс тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі  

Урок: Русский 

язык 

Тема: Мои 

родственники 

Школа 

Дата:27.11.2020 Ф.И.О. учителя: Молдашева Нурбиби Тлеубаевна 

Класс: 1 Количество присутствующих: Количество 

отсутствующих: 

Цели обучение, 

которым 

посвящен урок 

1.1.2.1. Понимать значение знакомых слов, имеющих отношение 

к повседневной жизни. 

1.1.4.1. Понимать ,о ком / о чем говорится в прослушанном 

тексте. 

1.2.5.1. Описывать увиденный/услышанный сюжет своими 

словами. 

1.3.3.1. Различать тексты разных жанров (стихотворение , 

сказка, загадка). 

1.4.4.1. Писать прописные (заглавные)и строчные буквы и их 

соединения;писать разборчиво, в соответствии с санитарно-

гигеническими требованиями . 

1.5.1.1. Использовать слова слова ,обознающие предметы 

;различать слова, отвечающие на вопросы «кто?»или «что?». 

Учебные цели Знать слова-названия родственников. 

Уметь различать слова-предметы,отвечающие на вопросы 

«кто?» или «что?» 

Называть слова с буквой Ы. 

Понимать о ком\ о чем говорится в тексте. 

Воспитывать любовь и уважение к семье и к родственникам . 

 

Предполагаемы

й результат 

Все учащиеся смогут: 

 Запомнить ключевые слова по теме «Все о моей семье»; 

Понимать, о чем говорится в тексте; 

Понимать значение новых слов и называть их; 
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Уметь обобщать слова по теме(родители , дети, родственники): 

Запомнить слова с буквой Ы.  

Большинство учащихся смогут: 

Составлять простые предложения о семье, родственниках; 

Понимать увиденное через комментирование или действие; 

Понимать значение слов в рассказе по теме «Все о моей семье»; 

Называть слова с буквой Ы. 

Некоторые учащиеся смогут : 

составлять связный рассказ (3-4 предложения) о семье; 

составлять речевые высказывания по картинкам из 2-4 

предложений; 

формулировать простые вопросы к тексту или иллюстрации; 

находить слова в тексте,  в которых есть буква Ы. 

Языковая цель Полиязичие: дом-үй- house. 

Основные термины и словосочетания: 

Родители-ата-ана 

Дети- балалар 

Тётя-тәте 

Дядя-аға 

Родственники-туыстар 

Звук-буква,слог,слово,предложение. 

Используемый язык для диалога/ письма  на уроке: 

- Узнай больше о своей семье .Назови свойх родственников 

. 

Материал 

прошедших 

уроков 

Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по разделам 

«Все обо мне», «Моя школа» и «Моя семья идрузья». 

Буквы и звуки:А а, Н н, Л л, Р р, О о, Т т, й У у, Ш ш, С с, М 

м. 

Чтение слогов , слов , предложений. 

План 

Планирумое время Запланированная деятельность Ресурсы 

Начало урока. 

10 мин. 

1.Организационный момент. 

Приветствие учащихся. 

Сообщение темы урока . 

2.Актуализация знаний. 

(К)Учащиеся вместе с учитилем 

называют членов семьи . Затем 

рассматривают картинки «Отдых 

семьи», слушают и повторят за 

учителем  . Проговаривают 

самостоятельно словосочетения 

Сюжетные 

картинки. 

 

 
 

Отгадать ребус – 

«Семья». 
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,опираясь на картинки  .  

Середина урока 

20 мин. 

Ознакомление с новым 

материалом. 

3.Работа с учебником. 

 

 
 

Назвать родственников Саната. 

 

 
 

Генеалогическое древо . 

Учащиеся вспоминают и назывют 

слова по теме «Семья», например, 

брат, сестра , мать , отец. 

 «Есть ли у вас братья или сестры?» 

«Да, у меня есть сестра .Ее зовут ...» 

 

Физминутка 

Арам ЗАМ-ЗАМ))) 

 

Работа со словарем в учебнике. 

Учитель просит повторить слова? 

мыыыыышка, сыыыыр отменить 

звук, который есть в этих словах,-

[ы]. Затем читает стихотворение и 

показываеть букву (ходят с 

палочкой). 

Учебник,задание 1. 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки. 

 

 

Учебник,задания 

2,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

картинки. 

 

 

 

                                                                            

Презентация «Моя 

семья». 
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 Учитель читает слоги , учащиеся 

повторяют за ним . 

 
 4.Закрепление изученного 

материала . 

(К) Учитель читает стихотворение 

«Семья» О.Бундур. Дети Слушают 

,повтояют . 

Назывеют изученные слова .Находят 

на картинке маму,папу, брата , 

сестру.Запоминают фразу . «Семья –

папа, мама , братья». 

5.Работа в рабочей тетради 

Как можно назвать эту картинку ? 

Назови членов семьи . 

Заштрихуй букву Ы .Пропиши ее . 

 

Видео « Моя семья». 

 

 

Учебник,задания 

3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь . 

Заштрихуй букву 

Ы и напиши в 

рабочую тетрадь. 

 

 

 
 

 

 

Веселое  

 

Конец урока. 

5 мин. 

5.Итог урока. 

(К,Ф) Вспомните, чему вы 

научились на этом уроке, что было 

для вас сложным , легким в 

исполнении .  Понравилось ставите 

плюсики на стикерах, где солнце 

улыбается. Если не понравилось 

ставите плюсики, где солнце 

хмурится. 

Рефлексия  

Солнце веселое и 

грустное. 
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     17.11.2021 ж.    № H00026 

ПОСТУЛАТЫ    ЗДОРОВЬЯ                       

Досаева Махуба Абдилахатовна                                                            

Туркестанская область Г.Туркестан ОСШ №3 имени А. Темура                

Учитель русского языка 

ФИО педагога:            

Досаева М.А. 

Школа: ОСШ №3 имени А. Темура 

Дата: 21.11.2021 ж.  

Класс 7 А Количество присут-

ствующих: 

Количество отсутствую-

щих: 

ТЕМА УРОКА: § 29 ПОСТУЛАТЫ ЗДОРОВЬЯ                       

Цели обуче-

ния в соот-

ветствии с 

учебной про-

граммой 

-понимать значение слов учебно-образовательной тематики. 

-прогнозировать содержание по заголовку или началу текста 

-использовать виды чтения, включая поисковое 

-представлять информацию в виде иллюстраций, сюжетных 

рисунков, комиксов, с использованием ИКТ 

1-использовать простые осложнённые вводными конструкциями, 

однородными членами предложения. 

Цели урока Все учащиеся смогут: 

Правильно употреблять существительные с прилагательными;пере-

давать события, соблюдая последовательность; 

называть слова одним словом или сочетанием; находить в предложе-

нии вводные слова; 

Ход урока 

Этап 

урока/ 

время 

Действия педагога Действия учени-

ков 

Ресур сы Оценива 

ние 

Начало 

урока   

 I. Организационный мо-

мент. 

Создание коллаборативной 

среды. 

Для создания психологиче-

ской атмосферы проводит 

игру «Солнечный зайчик». 

- Ребята, возьмитесь за 

руки и улыбнитесь друг 

другу.  Скажите, что вы 

сейчас почувствовали? 

Учащиеся опре-

деля ют тему 

урока.  

Учащиеся читают 

пословицы, соблю-

дая правильную 

интонацию. Выпи-

сывают имена су-

ществительные. 

Переводят посло-

вицы на русский 

 

Учебн ик 

Ключевые 

слова 

Презентац 

ия. 

ФО 

Взаимооц

енка. 
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- Я надеюсь, что это ощу-

щение вы сохраните до 

конца урока. 

II. Актуализация знаний. 
К На доске записаны клю-

чевые слова: гигиена, от-

дых, труд, питание, режим, 

диета, спорт. 

Как вы думаете, о чём пой-

дет речь на данном уроке. 

III. Изучение нового ма-

териала.  

К Упр. 159 Упр. 160  

К Работа по тексту 

1. Чтение текста «Посту-

латы здоровья» 

Определяют тему и основ-

ную мысль текста.. 

язык. Высказы-

вают свое мнение, 

какая тема их объ-

единяет. 

Объясняют смысл 

первого постулата. 

Выписывают су-

ществительные и 

распределя ют  их 

по типам склоне-

ния 

Сере-

дина 

урока 

 

 

IV. Освоение изученного 

материала. 

К.Стратегия «Веер» (ли-

сточки в виде веера, на них 

вопросы).  

Упр. 162. Физкультурная 

минутка 

V. Закрепление изучен-

ного материала. 

К.П. 

1. Упр. 163 Составляют 

текст-повествование на 

тему «Как я соблюдаю по-

стулаты здоровья» 

2. Составление синквейна к 

слову здоровье. 

 

Учащиеся выби-

рают вопросы по 

кругу, по часовой 

стрелке, подкреп-

ляют свои ответы 

словами из текста. 

Сами задают во-

просы, ищут от-

веты на них. 

Отвечают на во-

просы, используя 

вводные слова, вы-

ражающие уверен-

ность, неуверен-

ность, различные 

чувства, порядок 

мысли. 

Ученики выпол-

няют задания, про-

водят 

 

Физкуль-

турная ми-

нутка 
Раз — под-

нял ись, 

подтянул 

ись. 

Два — со-

гнул ись, 

разогну-

лись. 

Три — в ла-

доши три 

хлопка, 

Головою 

три кивка. 

На четыре 

— руки 

шире, 

Пять — ру-

ками пома-

хать, 

 

 

 

Взаимо-

оценива-

ние  стра-

тегия «2 

звезды и 

1 поже-

лан ие». 

 

взаимо-

оценива-

ние  стра-

тегия «2 

звезды и 

1 пожела 

ние». 
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А на шесть 

— тихонько 

сесть. 

 

«Кавказ-

ский плен-

ник» (по мо-

тивом рас-

сказа Л.Н. 

Толстого). 

https://www.

youtube.com

/watch?v=m

DcVLA8-

7rI. 

 

Конец 

урока  

 

К. И Прием «Верные и не-

верные утверждения» выяв-

ляет уровень усвоения по-

лученной информации на 

данном уроке. (И) Укажите 

верные(В) или неверные 

(Н) ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изу-

чения предлагается «УС». 

Рефлексия 

Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что Вы хотите изменить? 

В какой поддержке Вы 

нуждаетесь? 

 

  Выберите 

смайлик, 

который 

говорит о 

том, с ка-

ким 

настрое-

нием вы 

уходите с 

урока. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDcVLA8-7rI
https://www.youtube.com/watch?v=mDcVLA8-7rI
https://www.youtube.com/watch?v=mDcVLA8-7rI
https://www.youtube.com/watch?v=mDcVLA8-7rI
https://www.youtube.com/watch?v=mDcVLA8-7rI
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                                                            17.11.2021 ж.       № H00027 

Связь умножения и деления 

Исаева Айзада Айбаровна                                                                                        

г.Атырау Средняя общеобразовательная школа N6 им.М.Монкеулы   Педагог- 

модератор 

Ход работы: 

Раздел 

долгосрочно

го плана: 

В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух! 

Дата:  

17.02.2021 ж. 

Класс :                
2 «Ж» 

Средняя школа № 6 имени М.Монкеулы  

Ф.И.О. учителя: Исаева А.А. 

Ф.И.О. учеников: Гульметов А.З. Сатыбалды Ә.  

Количество присутствующих: 24 

Количество отсутствующих:0 

Тема урока Связь умножения и деления  

Мое свободное время 

Цели  

обучения, 

которые  

достигаются 

на данном 

уроке  

2.1.2.2. Понимать , что умножение  и деление – взаимообратные  

действия , определять зависимость между компонентами , 

результатами  этих  действий. 

2.2.1.3. Представлять и применять  в виде буквенного равенства  

свойства сложения и умножения: а+b=b+а: (а+b) +с =а+(b+с); ab=ab. 

Цели урока Все учащиеся будут:  

Понимать взаимосвязь действий умножения и деления. 

Многие учащиеся будут: 

Дополнять взаимосвязанные выражения на умножение и деление по 

образцу. 

Некоторые учащиеся будут: 

Самостоятельно составлять взаимосвязанные  примеры на умножение и 

деление. 

Языковая 

цель 

Учащиеся могут:  

Формулировать переместительных свойство умножения ; 

Объяснять связь умножения и деления; 

Предметная лексика и терминология  

Переместительное свойство умножения , множители , произведение,  
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делимое , делитель , частное. 

Серия полезных фраз для диалога/ письма 

Обсуждение: 

Как связаны действия умножения и деления? 

Как составлены примеры? 

Какие числа пропущены, почему? 

Письмо: 

Запись взаимосвязанных выражений на умножение и деление. 

Воспитание 

ценностей  

Взаимоуважение через работу в группе  

Межпредмет

ные связи  

Физическая культура  

Предварите

льные 

знания  

Смысл действий умножения и деления ,названия компонентов при 

умножении и делении, переместительное свойство умножения. 

 Ход урока  

Запланирова

нные этапы 

урока  

Запланированная 

деятельность на уроке  

Задания для детей с ООП Ресурсы  

Активизация 

внимания  
Создание положительного  

эмоционального настроя 

Начинается урок. 

Он пойдет ребятам впрок. 

Постарайтесь все понять  

И все правильно считать.  

Улыбнитесь вы гостям  

И садитесь по местам  

Учащиеся садятся по группам  

«Делимое», «Делитель», 

«Частное», «Множители», 

«Произведение», 

Учитель  показывает  

выражения , та группа встает  

Повторим действия 

умножения и деления  

Мотивация: Устный счет:  

(II) 

Игра «Лото» 

7+7+7 4*7 

6+6+6+6+6 3*9 

Ученику дается задание 

поиграть в паре и 

соотнести. Он испытывает 

затруднение . Поэтому он 

выполняет следующие 

действия: 

раздает группам по 7 

асыков из сундучка и 

записывает на доске, по 

сколько асыков он раздал . 

Выясняется что раздал . 

Выясняется , что раздал 

одинаковое количество , 

ученик ставит между 

числами знак «+» 

Подробное описание 

выполнения: 

А. из сундучка раздает 

группам по 7 асыков . 

Получается , что он 

разделил предметы по 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асык и 

маленький 

сундучок, 

карточки для 

лото 
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4+4+4+4+4  

4+4 

9*3 

3+3+3+3+3+3+

3+3+3 

7*4 

9 9+9 5*6 

5+5+ 5+5+5 6*5 

 

А  теперь соберите пары. 

Вывод: Переместительное 

свойство сложения . 

 

 

 

 

штук. Это действие 

деления . Чтобы узнать , 

сколько всего асыков , он 

считает их по 7, так как в 

группы он раздал их по 7, 

так как группы он раздал 

их по 7 . Записывает на 

доске:  

1-ая группа (устно), 

запись -7 

2-ая группа (устно), запись 

-7 

3-ая группа (устно), запись 

-7 

4-ая группа (устно),  

запись -7 

На вопрос учителя: «Как 

узнать, сколько их всего?», 

А. отвечает с помощью 

одноклассников – ученик 

выходит к доске и пишет: 

7+7 7 7 . И он продолжает 

по аналогии 7+7+7+7= 

Считает количество числа 

7 и умножает на 7 . К 

такому способу 

объяснения  смысла 

действий  умножения и 

деления пришлось 

обратиться после того, как 

ученику было сложно 

понять , что умножение – 

это сложение  одинаковых  

слагаемых . Далее в 

«Лото» он играет в паре . И 

в паре работает ученик , 

который не доминирует , а 

также как А., может 

немного быть в сомнении . 

И тогда  данную  задачу 

они решают совместно. Он 
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с удовольствием выполнил 

задание 

Информацио

нный блок  

 

 

 

 

Практически

й блок  

Актуализация: 

Вспомнить понятие обратное 

действие на примере 

сложения и вычитания  

Решение взаимосвязанных  

выражений по образцу: 

Проговорить связь 

компонентов: 

Если из суммы вычесть одно 

слагаемое, то получится 

другое. 

 

 

 

5+4=9 

9-4= 

9-5= 

 

На доске знаки + и – 

Сложение и вычитание – 

взаимообратные действия  

Учитель вывешивает и : 

Постановка цели. 

Проблемная ситуация. 

 

 

Прочитать по учебнику стр. 

26; цель урока и сквозную 

тему. 

 

 

В свободное время многие 

мальчики  любят поиграть в 

разные игры с мячом . 

Например , в футбол , 

волейбол . 

На доске появляются рисунки 

с мячом. 

Составить выражение по 

Данное задание А. 

выполняет с опорой на 

готовый пример – образец 

(по аналогии):  

5+4=9       3+4=7 

4+5=         ……. 

9-4=          ……. 

9-5= 

 

Понимает и делает  

Выполнить несколько 

операции , которые 

заключает один вопрос , 

ему сложно . 

Поэтому задание дробится 

на несколько этапов. 

Выполняет данное задание 

по инструкции: 

Выложи ряд из 5 

кружочков. 

 

 

 

 

Запиши .5 

Ниже выложите еще один 

ряд. 

Запиши 5 (рядом) 

Ниже еще один ряд  

Запиши 5 (рядом) 

Сколько рядов из 5 

кружочков? 

Сколько всего кружочков? 

Таблица на 

взаимосвязь 

сложения и 

вычитания  
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рисунку на умножение : 

А можно ли составить  

выражения на деление? 

Что мы узнаем сегодня на 

уроке? 

Стр 26 чтение цели  

Как связаны действия 

умножения и деления  

Открытие нового: 

Предлагаются       

4 выражения 

3*6 

6*3 

18:3 

18:6 

Анализ числового 

материала и составление 

вывода: 

если произведение  разделить  

на один из множителей , то 

получится другой множитель 

. Умножение и деление – 

взаимообратные действия. 

 

Первичное закрепление с 

проговариванием. 

Работа по учебнику: стр 26 

№1 

- Сколько всего скейтбордов? 

– Как узнаем? Назовите 

компоненты. 

- Сколько их всего? (12) .Как 

называется  число 12? 

- По сколько их разделили ?  

(по 3) 

- Как называется число 3? 

- Сколько раз по 3 получили? 

(4) 

-Как называется число 4? 

Сделайте вывод. Прочитайте 

(Г).Закрепление темы в 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 
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группах стр 26 № 2 

Предварительно первый 

столбик разбирается на доске. 

Каждый из последующих 

столбиков раздается группам 

по одному. 

Рефлексия Рефлексия  

«Светофор». Работа в тетради . «Что я знаю и умею». 

Самооценка по тетради. Стр. 24. 

Я понимаю, что умножение и деление  - обратные 

действия. Я могу составить связанные выражения на 

умножение и деление. Я могу вычислить значения 

выражений. 

Тетрадь круг 

и трех цветов 
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G00046      13.11.2021 ж.  

Сан есім 

АКИМБАЕВА ЖАЙНАР АКИМБАЙКЫЗЫ                                                       

Алматы қаласы, М.Әуезов ауданы, №202 мектеп-гимназия                                  

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі     

   Қысқа мерзімді жоспар 

Пәні: Қазақ тілі Мектеп:  М.Әуезов ауданы, №202 мектеп-гимназия 

Күні:  

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:Тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылым. 

Ортақ тақырып: «Саяхат» 

Сынып: 2 Мұғалімнің аты-жөні: Акимбаева Ж.А 

 Қатысқандар:-                           Қатыспағандар саны:- 

Сабақтың 

тақырыбы 

Сан есім 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (ОБ 

сілтеме) 

 

 2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға 

байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу  

2.2.3.1 - мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар 

құрастыру және жауап беру 

2.3.1.1 - мұғалім көмегімен жеке сурет арқылы шағын 

әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу 

Сабақ 

мақсаттары 

 

Жеке суреттерді пайдалана отырып, әңгіме құрап жазу. 

Сан есімді сұрақ қоя отырып ажырату. 

Сан есімге байланысты мақал- мәтел құрастыру. 

Бағалау  

критерийлері 

Жеке суреттерді пайдалана отырып, әңгіме құрап жазады. 

Мәтінді оқып, сан есімді сұрақ қоя отырып ажыратады. 

Сан есімге байланысты мақал- мәтел құрастырады. 

Тілдік мақсат 

 

Пәнге қатысты лексика мен терминологиясы: 

Сан есім, қанша? Неше? Нешінші? 

Диалог пен жазуға пайдалы сөз тіркестері: 

Егжей-тегжейлі, бекерден-бекер, туризм. 

Құндылықтарды 

дарыту 

Қазақстандық патриотизм, ынтымақтастық, еңбек пен 

шығармашылық. 

Пәнаралық 

байланыстар 

Математика, дүниетану 

Алдыңғы 

меңгерілген білім 

Сөз таптарын біледі, 

                                       Сабақ барысы 
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Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар 

Сабақтың басы  
3 мин. 

 

 

              2 мин. 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

(Мк) Ұйымдастыру кезеңі: Психологиялық ахуал: 

Оқушыларды шаттақ шеңберге тұрғызу (Оқушылар өзінің 

есіміне сын есімді қосып айтады). 

Топқа бөлу 

Оқушылар сөз таптарына байланысты сөздермен топқа 

бөлінеді. 

1-топ «Зат есім» 2-топ «Етістік» 3-топ «Сын есім» 

 Білу. (Ұ) «Иә, жоқ» ойыны арқылы сөз таптарын бекіту. 

Сұрақтар: 

1. Зат есімге кім? Не? сұрақтары қойылады?              -иә 

2. Бота сөзі жалпы есім?                                                -жоқ 

3. Үйлер сөзі зат есімнің көпше түрі?                           - иә 

4. Не істеді? Қайтті?  сын есімнің сұрақтары?            -жоқ  

5. Ойнайды сөзі етістік?                                                  -иә 

(Ұ, Ө) Білу және түсіну. Видеожазба  тамашалау. 

Видеожазбаны мұқият көріп, тыңдап қай қалаға саяхатқа 

шыққанымызды анықтап, тақырып бойынша түсінік 

қалыптастыру. 

Ашық және жабық сұрақтар: 

Видеожазбада неше қалаға саяхатқа шықтық? Жауабы: 1 

Қай қалаға? Иә Астана қаласы. 

Астана қаласының қанша зәулім ғимараттарын көрдік, 

санадық па? Жауабы: (1,11) 

Бұл сөздер заттың несін білдіріп тұр? Олай болса, бүгінгі 

сабағымыздың тақырыбы сөз таптарының бірі «Сан есім». 

 Сан есім дегеніміз не? 

Ереже құрастыр. 

Қорытынды шығару. (топтар постерға сан есім туралы 

ереже құрастырады). 

Мұғалім қорытындылап салыстырып, ережемен 

таныстырады. 

 

 

 

 
 

А4 қағазына 

жазылған 

сөз таптары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.y
outube.com/
watch?v=7GB
YVlCm0sY 
 

Интербелсе

нді тақта. 

Сабақтың ортасы 
5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Ұ,Мк) Қолдану. 1-тапсырма. Белсенді оқыту. 

 «Допты лақтыру» ойыны. Ашық және жабық 

сұрақтарға жауап береді. 

Мәтінді түсініп оқу арқылы, диалогке түседі. 

- Туризм дегенді қалай түсінесің? 

- Саяхатшылар саяхатта жүргенде не істейді? 

- Мәтіндегі қанша? неше? сұрақтарына жауап беретін 

сөздерді ата? 

Дескриптор:   

- мәтінді түсініп оқиды. 
- сұрақтарға жауап береді. 

      -  қанша? неше? Сұрақтарына жауап беретін сөздерді 

https://kk.wi

kipedia.org/

wiki/Басты_

бет 

Энциклопед

ия 

журналдар, 

сөздік 

кітаптар. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7GBYVlCm0sY
https://www.youtube.com/watch?v=7GBYVlCm0sY
https://www.youtube.com/watch?v=7GBYVlCm0sY
https://www.youtube.com/watch?v=7GBYVlCm0sY
https://kk.wikipedia.org/wiki/Басты_бет
https://kk.wikipedia.org/wiki/Басты_бет
https://kk.wikipedia.org/wiki/Басты_бет
https://kk.wikipedia.org/wiki/Басты_бет
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Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау 

көрсетуді жоспарлайсыз?                              

Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет 

қоюды жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың 

материалды меңгеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлайсыз?  

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы 

Сабақ бойынша рефлексия                            

 

 

 

 

 

   

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2 мин. 

 

       5 мин. 

 

 

 

табады. 

Қалыптастырушы бағалау: 

«Білдім, білемін, үйренгім келеді» кестесі арқылы. 

Білдім Білемін Үйренгім келеді 

   

(Т) Талдау. Саралау тәсілі. 2-тапсырма. «Астанаға 

саяхат» тақырыбына байланысты, әр топқа Астана 

қаласының әдемі ғимараттарының суреттері беріледі. 

Қанша? неше? сұрақтарына 

жауап беретін сөздерді 

пайдалана отырып, жұмыс 

жасайды. 

 
            (В)   (С  (А)                                                                                                        
I-топқа Байтеректің суретін салу.             

II- топқа Қанша? неше? сұрақтарына жауап беретін 

сөздерді пайдалана отырып,  әңгіме құрастырады. 

III- топқа Қанша? неше? сұрақтарына жауап беретін 

сөздерді пайдалана отырып, өлең шығарады. 

Дескриптор: 
- сурет бойынша әңгіме құрастырады; 

- әңгімені құрастыру барысында сан есімді 

қолданады. 

Қалыптастырушы бағалау: 

«2 жұлдыз 1 тілек» әдісі арқылы  

Сергіту сәті. Көңілді күн. 

(Ө) Қолдану. Жазылым. 3-тапсырма Мәтінді тиісті 

тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Сан есімнің астын сыз. 

Дескриптор: 

- мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, қатесіз көшіріп 

жазады. 

- сан есімнің астын сызады. 

Қалыптастырушы бағалау: 

Бір-бірінің қатесін тексеру арқылы бағалау.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.i

nform.kz/ru/a

stana-

gimarattary_t

9407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://go.mail.r

u/search_video?

rf=775012&fm

=1&gp=843035

&q=көңілді%2

0күн%20сергіт

у%20сәті&frm

=ws_p&d=2582

925597&sig=63

7f28ce47&s=V

k.com 

 

https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
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Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс 

қойылған ба?             

 Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?                            

Жеткізбесе, неліктен?                                 

 Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?                                             

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?                                   

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, 

неліктен? 

 

 

Сабақтың соңы 
5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               2 мин. 

Жинақтау. 4-тапсырма.  «Ойлан, жұптас, бөліс» 

ойыны. 

Әр топ суреттер арқылы сан еісмге байланысты мақал-

мәтелдер құрастырады. 

1-топ:  

Жүз теңгең болғанша, 

Жүз досың болсын. 

ІІ-топ: 

Алтау ала болса ауыздағы кетеді, 

Төртеу түгел болса, төбедегі  келеді. 

ІІІ-топ: 

Батыр бір рет өледі, 

Қорқақ мың рет өледі. 

Дескриптор:   

- сан есімге мақал-мәтел құрастырады; 

- мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіреді. 

Кері байланыс: 

«SMS» хабарлама арқылы. Оқушыларға қағаз ұялы 

телефондарға сабақтың қалай өткендігі туралы, ол қалай 

жемісті жұмыс істегені туралы бір-біріне қысқа хабарлама 

(SMS) жазу ұсынылады. 

Үйге тапсырма: 26 жаттығу. Жұмбақты шешу. 

https://massaget

.kz/tag/суретте

р+топтамасы?

&page=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А4 қағазда 

салынған 

ұялы 

телефон 

суреті. 

Қорытынды бағалау 

Сабақтың ең ұтымды кезеңдерін атаңыз. 

Сабақты жақсартуға септігін тигізген екі сәтті атаңыз. 

Келесі сабақтың   өткізуіне септігін тигізетіндей осы сабақтан сынып және жеке оқушылар жайлы не 

білдім? 

https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
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16.11.2021 ж. ж  № J00034  

Көркем өнер — көненің көзі 

Бейсембиева Гүльжан Бауыржановна 

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы «Абай атындағы ОМ» КММ 

 Көркем еңбек пәнінің мұғалімі    
 

    Суретшілік өнердің өзі сол халықтың тарихын, мәдениетін, тұрмыс 

тіршілігін, салт дәстүрін паш етіп тұратын көркем өнердің бір саласы. 

Кез келген картинаның айтайын деген ойы, белгілі бір тақырыбы, мән 

мағынасы болады. Суретші сол арқылы өзінің ой қиялын, сол кезде болып 

жатқан оқиғаны қаз қалпында халыққа жеткізуге тырысады. 

Менің негізгі мақсатым да сол, суретшілердің қолынан шыққан картиналардан 

алған әсерімді әңгімелей отырып, қазақ халқының суретшілік өнеріндегі 

көненің көзіндей, өмірдің өзіндей картиналардың, полотнолардың қадір 

— қасиетін жас ұрпаққа ұғындыру. Балалардың өнерді түсініп қарауға 

насихаттау. 

     Кейбір елдерде көрермендер осындай жұмыстардың алдында сағаттап тұрып 

қарап кейбір суретшілердің картиналарынан өзінің алған әсерін айтып түгесе 

алмай, дәріптеп, жоғары бағалап, картинаның шоқтығын биіктетіп, суретшінің 

атақ – даңқын көкке көтеріп жатады. Бұл халықтың өнерді түсінуге 

құштарлығы болар, бәлкім… Мүмкін бұл сол суретшінің еңбегіне деген құрметі 

шығар. Себебі, суретші сол картинаға бар уақытын жұмсап, күш – жігерін 

сарқып, жан дүниесінен шыққан сезімдерін сарп етіп, жан тәнімен беріле 

орындады ғой… 

Кейбір картиналардың жазылып бітуі көп жылдарға созылып кетуі мүмкін. 

Мысалы үшін, В.Суриковтың «Бояр әйел Морозова» картинасында көзін 

(жанарын) суретші 25 жыл бойы іздеген көрінеді. Бұл картинада бояр әйелдің 

жалаң аяқ қар кешкен жарлы – жақыбайға, қарапайым халыққа деген көз 

қарасынан оның қаталдығын, бірбеткей өр көкіректігін, мейрімсіздігін көруге 

болады… 

Ал, енді қазақ халқының суретшілік тарихына келер болсақ, қазақ тарихында өз 

қол таңбасымен, кәсіби шеберлігімен жазылып қалған суретшілер көп – ақ. 

Солардың көш басында тұрған қазақтың байтақ даласын, тарихи тұлғаларын 

халықтың өмір салты мен тұрмысын, мәдениетін кең түрде шебер бейнелеген 

– Әбілхан Қастеев.Оның «Турсиб» картинасын жақсы білеміз. Бұл тарихи 

картина! 1930 жылдары қазақ даласына темір жолдың келуі. Халықтың алыстан 

аттылы – жаяу келіп «Отарба» деп қызықтап қарсы алуы. Алыстан көз салып 

тұрғандары қаншама…  

 

 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

49 

                16.11.2021 ж. жыл  №G00073  

 

Ұлттық киімнің негізгі сәндеушісі – ою-өрнек 

Бейсембиева Гүльжан Бауыржановна 

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы «Абай атындағы ОМ» КММ 

 Көркем еңбек пәнінің мұғалімі    

 

Қазақ ұлттық ою-өрнегінің  бірнеше ондаған ғасырлық тарихы бар. 

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

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 
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қолөнерді дамыту жолдарын оқырманға қарапайым тілмен түсіндіру, құзырлы 

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). 

Осы ою-өрнек түрлерін қажетті орнын тауып пайдаланған  зергер, оюшы 

шеберге үлкен көмек  болары анық. 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.  
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                                                                                                            16.11.2021 ж. жыл № G00074  

Мектепалды даярлық тобында ойын технологиясын тиімді қолдану 

жолдары  

Бабаханова Асем Турыскелдыиевна  

Алматы облысы Панфилов ауданы  «Ушарал орта мектебі» КММ  

Мектепалды даярлық сынып мұғалімі 

 

Мектепалды даярлық сыныптарында сабақтың өн бойы ойын әрекетін 

ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. Себебі, 5-6 жасар бала сабақ оқығаннан 

гөрі ойын ойнағанды қалайды, зейіні тұрақсыз, бір іспен ұзақ уақыт 

шұғылдана алмайды. 

Бала ойынмен өседі. Халқымыз бала мінез-құлқының қалыптасуында ойын 

әрекеті де елеулі мән атқаратынын жақсы аңғарған. Ойында баланың қарым-

қатынасы кеңейіп, таным қабілеті өседі, мінез-құлқы қалыптасады. Ойын 

баланың даму құралы, таным көзі, білімділік, тәрбиелік, дамытушылық, мәнге 

ие бола отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. 

Ойынды әрбір адам ойнап өседі, ойынды көп ойнаған адамның дүниетанымы 

кең, жаны таза, жүрегі нәзік сезімтал тұлға болмақ. Ойын адамның дамуына, 

қалыптасуына әр түрлі әсер береді. 

Кей бала ойында шынайы өмірді бейнелесе, кей бала ішкі сезімін білдіреді. 

Ойын – бала табиғатымен егіз, өйткені бала ойынсыз өспек емес, жан-жақты 

дамымақ та емес. Ол – бала миын жаттықтыратын әрі тынықтыратын негізгі 

жаттығу. Мағжан Жұмабаев: «Ойын - баланың өз ісі. Баланың ойынына 

кірісуші болма. Баланы бір нәрсе бүлдірмес үшін тек шеттен бақыла. Есте 

болуы керек, бақылау деген сөз - қарауылда тұрған солдаттай қабағыңды түйіп, 

қарап тұр деген сөз емес, олай тұрсаң бала ойынына кірісуші болма!». 

Ойынның дамуына және баланың ойынға араласуына әсер ететін факторлар 

өте көп. Мысалы, үлкендердің ойынға басшылық жасауы, ойыншықтар, 

баланың өсетін ортасы, балалар ұжымы, баланың тәрбиесі т.б. Дегенмен де 

ойын тек әрекет емес, балалардың да, үлкендердің де қызығушылық ермегі, 

адамды рахат пен қанағат сезіміне бөлейтін іс-әрекеті. Бала тұрмақ, үлкен 

адамдар да әлі күнге дейін ойнайды, әрине ойынның түрлері де, мазмұны да 

сан алуан. Балалар ойыны әр алуан, оның өзгеріп отыруы балалардың жас және 

дара ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы, сюжеттік рөлді, қимыл-қозғалыс, 
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драматизация, музыкалық, дидактикалық, құрастыру, ұлттық, спорттық, 

дамытушы ойындардың түрлері бар. Әрқайсының өзіндік мәні, ерекшеліктері, 

мазмұны, ережелері, тәртібі, білімдік, тәрбиелік, дамытушылық функциялары 

бар. 

Ойын әлеуметтік қызмет, ол баланың жасына қарай, өзін қоршаған ортаны 

танып білуге, оны өзгертуге құштарлығын арттыратын құрал. Онда танымдық 

және бағдарлық қызмет бар. Ойын арқылы бала білім алады, тәрбиеленеді, 

қоғамды құрметтеуге үйренеді, ынтымақтасып жұмыс істеуге дағдыланып, 

ұтылуға емес, ұтуға тырысады. Ойын баланың психикасында сапалы 

өзгерістер туғызады, оқу әрекетінің негіздері қаланады. 

А.М.Горький: «Ойын арқылы бала дүниені таниды» - десе, А.С.Сухомлинский: 

«Ойынсыз ақыл – ойдың қалыпты дамуы жоқ және болуы мүмкін емес. Ойын 

дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың рухани 

сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. 

Ойын дегеніміз – ұшқын, білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» - 

дейді. 

Н.К.Крупская ойынның байқағыштыққа, ептілікке және басқа мінездерге 

тәрбиелейтін атап айтқан. Ол адамның дербестігін, ұйымдастырушылық 

дағдыларын дамытады. Оқытудың түпкі мақсаты – оның сапалы болуы, яғни 

сабақтың түрлері мен әдістерін, мазмұнын жетілдіру, оның танымдық, білімдік, 

тәрбиелік жағынан сапалық жаңа деңгейдеге көтеру. 

Баланы тәрбиелеуде ойын технологиясының берері мол. Ойын кезінде жеке 

тұлғаның өзін- өзі басқару қабілеті жетіліп, қалыптасады. 

Ойынның дамытушылық қызметінің маңызы өте зор. Ойын үстінде бала өз 

еркімен, ықыласымен барлық зейінін аударып істегендері күннен күнге өрлеу, 

даму үстінде болады. Ойын- бала қызығуының ұйымдастырылған мәдени 

стратегиялық кеңістігі. К. Д. Ушинский баланың ойынға деген қызығушылығы 

жөнінде былай дейді: «Ойын- балалар үшін шындық. Ал шындық қоршаған 

ортадан да қызық, бала үшін қызықты болу түсінікті, өйткені онда өзіндік іс- 

әрекет көрінеді. Бала ойын әлемінде өмір сүреді, оның ізі шындық, өмірге 

қарағанда терең қаланады.» 

Балалар ойын кезінде өз жетістіктері мен кемшіліктерін біліп отыруы тиіс. 

Дұрыс орындалған ойында жақсы қатысқан оқушылардың атттары аталып 

отыруы керек. Ойын түрі белгіленген уақыт ішінде өтеді. 

Балаға бір рет кездескен ойынның бәрі жаналық, бәрі де ғажап дүние. Ойын 
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арқылы баланың бойында адамгершілік қасиеттер қалыптасып, психологиялық 

қабілеттері жетіледі. Мағжан Жұмабаев халықтық педагогика негізінде бала 

мынадай мән берген: «Баланың қиялы, әсіресе ойында жарыққа шығады. 

Айналасындағы тұрмыстан нені көрсе, соны істейді.Ойын балаға кәдімгідей 

бір жұмыс. Ойнағанда бала жанындағы нәрселерді пайдаланады ». 

Педагогикалық ойындар педагогикалық үрдісті ұйымдастырудың құралы 

болып табылады. Педагогикалық ойынның айырмашылығы алдыға қойған 

мақсаты мен міндеті бар, оқу- танымдық бағыттылығымен сипатталатын 

құнды ерекшеліктерінің болуында. Олар әр түрлі болып келеді: 

а) баланың жас ерекшелігіне сәйкес; 

ә) алдыға қойған мақсатына байланысты; 

б) ұйымдастыруына сәйкес; 

в) мазмұндық ерекшелігі ескерілген, т.б. 

Оқытудың белсенді тәсілдерінің ішінде дидактикалық ойындар ерекше орын 

алады. Кезінде А.В.Луначарский: «Ойын – белгілі дәрежеде барлық адамзат 

мәдениетінің негізі болып саналады! – деп жазды. 

Дидактикалық ойын – кішкене балаларға тән оқыту формасы болып 

табылады.Арғы тегі ойынды өлеңмен, қимылды ұштастыру негізінде жатыр. 

Міндеті –ойынның оқыту сипатын , оның мазмұны баланың танымдық 

әрекетін дамытуға бағытталады. 

Дидактикалық ойындарға қойылатын талаптар: 

1. Ойынға берілген уақыт оқушыны жалықтырмайтындай болуы; 

2. Тақырып аясынан ауытқымай, оның мазмұнын ашуы қатаң ескеріледі; 

3. Ойынға қажетті материалдар алдын ала даярлануы; 

4. Ойынның оқушыға беретін білімдік және тәрбиелік мәні болуы; 

5. Оқушының жан-жақты дамуына, танымдық қызметінің артуына әсер етуі 

керек. 
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Дидактикалық ойындардың мазмұны мыналарды қамтуы тиіс. 

1. Сыныптағы бағдарлама материалға, оның ішінде нақты сабақтың мазмұнына 

сай болып, тапсырманың мәнің ашу керек. 

2. Ойындардағы тапсырмалардығың әр түрлі тәсілмен орындауын қадағалау 

және оқытудың тәрбиелік ықпал ету қажет ықпалын күшейтуге ықпал ету 

керек. 

3. Дидактикалық ойындар нақты, қысқа, қызықты, тартымды болуы міндетті. 

4. Дидактикалық ойындарда қолданылатын материалдар мен көрнекіліктер 

қарапайым болып, олардың жасалуы мен дайындалуы тез әрі жеңіл болуы 

шарт. 

5. Дидактикалық ойындардың нәтижелері, тапсырма жауаптары 

қорытындылануы тиіс. 

Дидактикалық ойын барысында есту, көру, сезіну, қабылдау сияқты үрдістері 

дамиды. Мұндай ойындарда балалардың ептілігі, қимылдың әдемілігі дамып 

қалыптасады, кеңістікті, уақытты бағдарлауға үйренеді, тәртіптілік, ойын 

ережесіне бағына білу сияқты адамгершілік сапаларын қалыптастырады. 

Мысалы, математика сабақтарында ойындар арқылы оқушылар әр түрлі 

амалдар мен жаттығулар орындайды, сөйтіп, олар математикалық сипаттағы 

қиыншылықтарды меңгергендерін тіпті байқамай қалады. Бұл ойындар жай 

ғана емес, оқу ойыны болып табылады. 

Мен өз тәжірибемде көп қолданатын дидактикалық ойындар төмендегідей: 

Математикада:санамақ – ойындар, жұмбақ – ойындар, «Тізбек», «Поезд», 

«Көрші-көрші», «Мынау кімнің үйі?», «Допты қай ойыншыға беру керек?», 

«Керекті санды қой?», «Айға кім бұрын жетеді?», «Есептеуіш машиналар», 

«Десанттар», «Аң патшасы», «Ханталапай», «Қасқыр мен қой», «Теңге алу», 

т.б.«Геометриялық эстафета», «Ою құрастыру», «Фигураны тап», «Бірден 

сызып шық», «Себеттегі сәбіздер». «Аюға көмектес» «Фигураларда қанша 

бұрыш бар» «Қоянның сәбіздері» 

Сауат ашу, тіл дамыту, көркем әдебиет сабақтарында : «Буыннан сөз құрайық», 

«Алма бағы», «Қағып ал», «Сиқырлы сөздер», «Орамал тастамақ», «Дүкен», 

«Орнынды тап», «Хаттың иесі кім?», «Күн мен түн», «Баспалдақ», «Сыр 

сандықты ашып қара» т.б. 
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Айнала қоршаған ортамен таныстыру: «Алақай - ау, алақай!», «Ала қанат 

сауысқан», «Ұя жасайық», «Зымыран», «Балық аулау», «Нышандар», «Қоянға 

көмектес», «Саңырауқұлақ жинайық», «Кім қайда мекендейді?», 

«Саңырауқұлақтар жинаймыз», «Шанамен сырғанайық», «Үйректерге 

көмектес», т.б. 

Ойын технологиясы мектепалды даярлық сыныптарында кең тараған 

технология болып табылады. Бұл ойындарды әрбір сабақта түрлендіріп 

қолдануға болады. Көрнекіліктер тартымды болса, балалар қызыға қатысады. 

Ойын әдісі мына бағытта жүргізіледі: 

- үйретудегі оқушының міндеті ойын арқылы шешіледі; 

- оқушыларға жаңа ұғымдар меңгертуге қажетті оқу материалы ойын құралы 

ретінде пайдаланылады; 

- үйрету де, үйрену де ойын – жарыс түрінде жүргізіледі; 

Біріншіден, ойын баланың жас шамасына байланысты ерекшеліктерін жақсы 

білуге көмектеседі. Бұл арқылы баланың психологиясына жете үңіліп, мінез-

құлқын білуге болады. Екіншіден, ойын баланың жауапкершілігін арттырады, 

ұйымшылдыққа тәрбиелейді. Кез келген бала ешуақытта жалғыз ойнамайды, 

қатар құрбыларымен бірлесіп ойнайды. Топқа бөліп жүргізілетін ойындарда 

оқушы өз тобының жеңіп шығуына өзінің тікелей қатысы барын ұғынады. 

Басқалардың алдындағы жауапкершілігін сезінеді де, берілген тапсырманы 

ынтамен, зейін сала ықыласпен орындауға тырысады. Сонымен бірге олардың 

бойында бауырмалдық, жанашырлық, ізеттілік, үлкенді сыйлау, кішіге 

қамқорлық сияқты жақсы қасиеттер қалыптаса бастайды. Үшіншіден, ойын 

арқылы бала оқу материалын жеңіл түсініп, терең меңгереді және оны ұзақ 

уақыт бойы есте сақтайтын болады, сабаққа қызығушылығы арта түседі. 

Дидактикалық ойындарды тиімді қолдана білсек, оқушылардың рухани 

дүниесін ізгілендіруге, жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға жол 

ашамыз. Ұлттық педагогика негіздерімен оқушыларды оқыту арқылы олардың 

өз халқын сыйлауға, туған тілін құрметтеуге үйренеді. Бұл оқушылар бойына 

бір-бірімен қарым-қатынас кезінде өзара кішіпейілдікпен қарауды, әдеп 

сақтауды, сыпайы сөйлесуді қалыптастырады және соның нәтижесінде 

балалардың тіл мәдениеті жетіледі.йын технологияларын мектепалды даярлық 

топтары мен бастауыш сыныпта қолдану. 
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Балалардың  танымдық  қабілеттерін  дамытып  пәнге  деген  қызығушылықтар

ын  арттырудың  негізгі  бір  жолы 

-  дидактикалық  материалдар  мен  қызықты  тапсырмалар.  Есеп  зерделікке,  

қиялдауға,  тапқырлыққа,  шапшаң  есептеу  қабілеттерін  дамытуға  тәрбиелей

ді. 

Математикалық  викториналар,  ребустар,  логикалық  есептер,  математикалық

  эстафеталар,  сөзжұмбақтар  шешу,  қызықты  тапсырмалар  құрастыру  балан

ың  ойын  ұштай  түсіп,  ұстамдылыққа,  еңбектене  білуге  тәрбиелейді. 

Жаңа  заман  талабы  жеке  тұлғаны  дамыту  мен  танымдық  ауқымын  кеңейт

у  деңгейінде  әр  түрлі  технологияларды  және  әдістерді  қолдануды  қажет  ет

еді. 

Мектепалды  даярлық  топтарында,  бастауыш  сыныптарда  дидактикалық  ой

ын  технологиясы  тиімді  қолданылады 

Ойын  балалардың  негізгі  іс - әрекеті  ретінде  психологиялық ,  анатомиялық 

-  физиологиялық,  педагогикалық  маңызы  зор  қызметер  атқарады.  Ойын  ба

ланың  даму  құралы,  таным 

көзі,  тәрбиелік  дамытушылық  мәнге  ие  бола  отырып,  адамның  жеке  тұлға  

ретінде  қалыптасуына  ықпал  етеді.  Ойынның  тәрбиелік  маңызын  жоғары  

бағалай  келіп,  А.С.Макаренко  былай  деп  жазды: 

«Бала  өмірінде  ойынның  маңызы  зор,  ересек  адам  үшін   еңбектің,  жұмыст

ың,  қызметтің  қандай  маңызы   болса,  нақ  сондай  маңызы  бар.  Бала  ойын

да  қандай  болса,  өскен  соң  жұмыста  да  көп  жағынан  сондай  болады».  Со

ндықтан  келешек  қайраткерді  тәрбиелеу  ең  алдымен  ойыннан  басталады. 

Ойын – 

баланың  қажетті  әрекетінің  бірі  ойынды  кіші  жастағы  балалардың  табиғат

ы  керек  етеді.  Балалардың  еңбегі,  оқуы  ойыннан  басталды.  Ойын  арқылы  

оқушы  білім  алуға,  оқуға  қызықтыра  отырып,  тұлғалы   дамуын  қалыптаст

ыруға  болады.  Жалпы,  математика  сабағында  қолданылатын  ойын  түрлері  

оқушылардың  математикалық  ұғымдарын  кеңейтіп.  Ойлау  қабілеттерін  арт

тырып,  есептеу  дағдыларын  шыңдай  түсетіні  белгілі. 

Баланың  тілін  дамытуда  ауызекі  сөйлеу,  тілдің  дыбысталу  мәдениетіне  тәр

биелеуде,  байланыстырып  сөйлеу,  сөздік  қорын  дамыту  үшін  сабақта  және

  сабақтан  тыс  уақытта  ойналатын  дидактикалық  ойындардың  маңызы  зор.  

Ойын  шарттары  мен  көрнекіліктерін  пайдалану  арқылы  баланың  жеке  бас

ын,  ойын  әрекетін  дамытуға  болады.  
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 Дидактикалық  ойындар  баланың  ақыл-

ойын  дамытуға,.  Ойлауын,  қабылдауын,  есте  сақтауын,  зейінін,  салыстыру,  

жіктеуге,  өзін - өзі  бақылауға  үйретеді. 

Дидактикалық  ойындарды  іріктеуде  баланың  ойынды  саналы  түсініп,  оның

  шартын  дұрыс  орындауға  тырысып,  белгілі  бір  нәтижеге  жету  мақсаты  к

өзделеді.  Ойын  мақсатына  сай  ойын  ш 

артын  орындап,  ондағы  сұрақтар  мен  тапсырмаларға  жауап  беруге  дағдыл

анады.  Ойын  шартын,  ережесін  қатаң  сақтау  арқылы  онда  жолдастарын    

тыңдай  білу,  олардың  қатесін  түзетуге  көмектесуге,  ойын  шартын  түсіндір

іп  ойынды  жалғастыруға,  жаңа  ойын  ережесін  ойлап  табуға,  оны    басқала

рға  түсіндіре  білуге,   ойында  ұйымдастыруға   жаттықтырылады. 

Дидактикалық  ойындарды  тіл  дамыту  сабақтарында  пайдаланудың  тиімділі

гін  тәжірибе  көрсетіп  отыр.  Сабақты  бекіту,  сабақта  меңгерген  материал  т

уралы  түсінігін  кеңейту,  баланың  шығармашылығын  дамыту,  тіл  байлығын

  молайту  үшін  ол  ойындар  сабақтың  тақырыбына,  мақсатына  сай   таңдал

ып  отырады.  Ұсынылып  отырған  дидактикалық  ойындардағы  тапсырмалар:

  сөйлеудің  екі  түрі -  монологтық  және  дидактикалық  сөйлеуге  арналған. 

«Өз  фирмаңды   аш»  ойыны. 

Сен  балаларға  арналған  қандай  фирмаларды  ашқың  келеді? 

Өз  ұсыныстар  туралы  әңгімелеп  бер  немесе  сурет сал. Мысалы: 

Қуыршақтарға  көйлек  тігемін. 

Құстарға  арнап  үй  жасаймын. 

Машиналарды  жөндеймін. 

Түрлі  жағдайлар   Бізді  кім  емдейді? Дүкен. Мен  қайда  тұрамын. 

Сен  қайда  тұрасың? Адамдардың  жасымен  сурет 

(фото,  мүсін)  бойынша  таныс.  Көңіл -  күй  лотосы. Сынып  қалған  телефон. 

Жол  белгілері. 

Өзен  жолдарының  әліппесі.  Себетке  біз  не  саламыз.  Суда,  жерде,  ауада.  К

өрсетілген  заттар  мен  ойыншықтар  қандай  жастағы  балаларға  керек.  Мен  

немен  саяхатқа  барамын? Берілген  киімнің  жартысынан  оның  иесін  тап 

(атаның,  әженің,  баланың,  қыздың,  түрлі  кейпкерлердің,  дәрігердің  және  т.

б) 
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Қорытынды. Ойын оқу процесін ширатады, баланың оқуға деген ынтасын 

арттырады, сабақ қызықты өтеді. Ойын белгілі бір қабілеттердің қосындысы, 

оны былай көрсетуге болады: зейін + қабылдау + ес + ойлау + пайымдау. 

Ойынды халқымыз балаларын тәрбиелеуде ертеден пайдаланған. 

А.Байтұрсынов «...баланы ойынға үйрету, ойынға қатыстыру арқылы ойыны 

қайсы, үйретуі қайсы екенін балалар айырмастай, сезбестей етіп үйретуі керек» 

деген қағидасын басшылыққа алған жөн. Ойын – үйрету әдісінің ерекше түрі. 

Ол үйренуді мәжбүр етпейді, баланың өз еркімен, ынтасымен орындалады. 

  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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нұсқау хат негізінде. 

3.Қ.Р Президентінің  «Қазақстан жолы 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ» жолдауынан 

6 Сабақтың бекіту, қорытындылау кезеңдерінде ойын технологиясын қолдану 

2011 

қараша- желтоқсан Тәжит М 
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МАЗМҰНЫ 
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