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25.11.2021 ж.   № I00015 

Сан  есім 

ЖОЛДАСОВА РАЙЛЯ АХМЕТОВНА 

Маңғыстау облысы   Жаңаөзен қаласы  №10 жалпы білім беретін мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі 

Пәні: Қазақ тілі Мектеп:  Жолдасова Райля Ахметовна 

Күні:  

 
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:                                                

Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым. 

Ортақ тақырып: «Саяхат» 

Сынып: 2 Мұғалімнің аты-жөні:  

 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). 

 

 

 

 

 

 

А4 

қағазына 

жазылған 

сөз 

таптары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=7GBY

VlCm0sY 

 

Интербелс

енді тақта. 

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://www.youtube.com/watch?v=7GBYVlCm0sY


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

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

3 

Мұғалім қорытындылап салыстырып, ережемен 

таныстырады. 

Сабақтың ортасы 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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 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 

https://kk.

wikipedia.

org/wiki/Ба

сты_бет 

Энциклоп

едия 

журналдар

, сөздік 

кітаптар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww

w.inform.k

z/ru/astana-

gimarattary

_t9407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                           

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2 мин. 

 

       5 мин. 

 

 

 

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://go.

mail.ru/sea

rch_video?

rf=775012

&fm=1&g

p=843035

&q=көңілд

і%20күн%

20сергіту

%20сәті&f

rm=ws_p&

d=2582925

597&sig=6

37f28ce47

&s=Vk.co

m 

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
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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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://mas

saget.kz/ta

g/суреттер

+топтамас

ы?&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
https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
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26.11.2021 ж.           № I00033 

Бөлме  өсімдіктері 

САДЕПОВА  АРАЙЛЫМ ЧАПАЕВНА 

Батыс Қазақстан  облысы. Орал қаласы №49 Жалпы орта білім беретін 

мектеп жанындағы шағын орталық  тәрбиешісі. 

Ұйымдастырылған ашық оқу  қызметінің технологиялық конспектісі 

Тәрбиеші: Садепова.А.Ч. 

Тобы: «Балапан» ІІ кіші тобы   

Білім беру саласы: Таным   Шығармашылық кірістірілген  

Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі: Жаратылыстану.Аппликация  

Тақырыбы: Бөлме  өсімдіктері. 

Мақсаты: Балаларға  бөлмеде өсірілетін гүлдер жайлы таныстырып 

түсініктерін кеңейту,   бөлме гүлдерін күтіп-баптауға тәрбиелеу. 

Әдіс-тәсілдер:Әңгімелесу, сұрақ-жауап,ойын. 

Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: әңгімелесу, серуенге шыққанда 

бақшадағы гүлдерді  бақылау. 

Қажетті көрнекі құралдар: Бөлме өсімдіктері, үлестірмелі материалдар, бөлме 

гүлдерінің суреттер топтамасы, қайшы, желім. 

Билингвальды  компонент:бөлме өсімдіктері-комнатные-растение. 

 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

             Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-

әрекеті 
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Шаттық шеңбері:  

Аспанға қарап күн көрдім, 

Төмен қарап жер көрдім. 

Оңға солға бұрылып , 

Егеменді ел көрдім. 

 

 

Балалар шаттық 

шеңберін 

орындайды. 
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Балалар,бүгін біз сіздермен бірге бөлме 

гүлдерімен танысамыз. Гүлдердің көптеген 

түрлері болады . Алдын ала әртүрлі бөлме 

гүлдерінің суреттері тақтаға ілінініп сонымен 

таныстыру. Гүлдер әртүрлі болып келеді 

әсемдік гүлдер,дала гүлдері,жабайы 

гүлдер,бөлме гүлдері.Соның ішінде бүгін біз 

бөлме гүлдерімен танысамыз.Балалар мына 

гүлдер  бөлме гүлдері ,гүлді алдымен 

тамырландырып топыраққа отырғызып су 

құйамыз содан гүлдің сабағы шығады сосын 

барып жапырағы өседі содан кейін барып  

гүліміз өсіп шығады.Міне балалар алдарыңда 

тұрған гүлдерге назар аударайықшы . Ең 

алдымен сабағы шығады сабағы жасыл түсті 

болады  ,ал содан кейін жапырағы олда жасыл 

түсті болады.Содан соң күлтешесі шығады. 

Кәне балалар гүлдің құрлысымен танысып 

көрейікші. Бірге қайталайық гүлдің  сабағы 

жапырағы және күлтешесі бар екен . Гүлдің 

жапырағын дымқыл шүберекпен шаңын сүртіп 

тұру керек.  Осы әр гүлдің атауы бар олардың  

қасиеттері бар  гүлдерге көп күтім керек , 

гүлдер күнді, жарықты сүйеді үйге көрік беріп 

тұрады.  

-Балалар бөлме гүлдерін бөлмеде өсіреміз, 

оның  пайдасы бар? Бөлмедегі ауаны 

тазартады,біздің көңіл күйімізді көтереді,біз 

гүлдерге қарап қуанамыз 

Өйткені бөлме гүлдері жылы жерде өскенді 

жақсы көреді.  Балалар алдымен гүлдердің  

түбін қопсытып   үнемі су құйып ,сосын оның  

жапырағын ылғал шүберекпен  шаңын жайлап 

сүртуіміз керек екен,.  

Балалар біз гүлді   мерекелерде 

аналарымызға,қыздарға сыйлаймыз.  

Тәрбиешінің  гүл 

туралы айтқанын 

мұқият 

тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Өйткені ол 

жылуды сүйеді. 

Бөлмеге әсемдік 

береді, ауасын 

тазартады. 

-Түбін қопсытып 

су құйып, шаңын 

сүрту керек. 

 

Бөлмедегі ауаны 

тазартады,біздің 

көңіл күйімізді 

көтереді,біз 

гүлдерге қарап 

қуанамыз. 

Мерекелерде 

аналарымызға, 

қыздарға 

сыйлаймыз. 
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 Сергіту сәті. 

Тербеледі ағаштар, 

Алдыңнан жел еседі. 

Кіп кішкентай ағаштар, 

Үп үлкен болып өседі. 

Балалар енді осы гүлді қағазға жапсырып 

шығайықшы Алдымен гүлдің сабағын 

жапсырамыз сосын жапырағын  содан кейін 

гүлін жапсырамыз. Міне балалар біз гүл 

жапсырдық. Гүлдің түсі қызыл,жапырағы мен 

сабағы жасыл түсті болады. Гүлдер өте нәзік 

сабағы сынып қалуы мүмкін,сондықтан оны 

аялап ұстауымыз керек.Топырағын тамырына 

зиян келмейтіндей етіп қопсытамыз,сосын су 

құямыз.Енді  балалар саусақ жаттығуын жасап 

жіберейікші.                                                                                     

«Шебер және батыл» саусақ жаттығуы. 

-Балалар, саусақтарыңды бүгіп, алақандарыңды 

бір-біріне үйкелеп, ашып-жұмыңдар, 

жаттығуды қайталаңдар. 

   

Сергіту 

қимылдарын 

жасайды. 

 

 

Балалар 

тәрбиешінің  

айтқанын мұқият 

тыңдай отырып, 

тапсырмаларды 

орындайды. 

 

 

 

 

Балалар саусақ    

жаттығуды  

қайталап 

орындайды. 

Іс
-ә

р
ек

ет
ті

ң
 б

ағ
ал

ау
 к

ез
ең

і 

Балалар бүгінгі оқу іс-әрекетімізде біз бөлме 

гүлдерімен таныстық,оларды баптап 

күтуді,қамқор жасауды үйрендік.Бөлме гүлдері 

бізге не үшін керек? 

 

Балалар 

сұрақтарға жауап 

береді. 

Күтілетін нәтиже: 

Нені біледі: бөлме гүлдері жайлы. 

Қандай түсініктерді игерді :бөлме гүлдеріне үлкен қамқорлықтың қажет 

екендігін; 

Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Гүлді күтуді ,гүлді үлгі бойынша 

жапсырады; 
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26.11.2021 ж.       № I00035 

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы 

БАЗАРБАЕВА НУРЗАДА ЕРГАЛИЕВНА                                                                               

Жамбыл облысы Қордай ауданы Бетқайнар ауылы №27 Ыбырай Алтынсарин 

атындағы орта мектебінің Физика пәні мұғалімі 

Сабақтың 

тақырыбы: 
Тізбек бөлігі үшін Ом заңы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.4.2.6 – тізбек бөлігі үшін Ом заңын практикада 

тиімді қолдану; 

 

Сабақтың мақсаты 

 

Барлық оқушылар: Тізбек бөлігі үшін Ом заңын 

білу; 

Оқушылардың басым бөлігі: Тізбек бөлігі үшін Ом 

заңын есептер шығаруда мәтінмен жұмыс жасай алу; 

Кейбір оқушылар:Тізбек бөлігі үшін Ом заңын 

теориясын біле отырып практикада есеп шығару, өз 

ойын  қорытып шығару; 

Қауіпсіздік ережелерін сақтау; 

Бағалау критерийі 

 

Ом заңының физикалық мағанасын біледі; 

 Формуланы түрлендіріп,ХБЖ-ға келтіре алады; 

 Мәтінмен жұмыс жасай алады; 

 Өткізгіштегі ток күшінің кернеуге тәуелді екенін 

біледі; 

 Тізбек бөлігіне арналған Ом заңының формуласын 

түрлендіріп, есептер шығаруда қолданады; 

Тілдік мақсаттар 

 

 

 

 .Тізбек бойымен өтетін токқа өткізгіштің 

кедергі жасау қасиетін сипаттайтын 

шаманы кедергі (R) деп атайды. 

 Ом заңы: тізбектің бөлігіндегі ток күші –осы 

бөліктің ұштарындағы кернеуге тура 

пропорционал да, өткізгіштің кедергісіне кері 

пропорционал. 

I= U/ R; 1А=1В/1Ом 
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Құндылықтарға  

баулу 

 

 

Индустрияландыру мен инновацияларға негізделген 

экономикалық өсудің барысы электр энергиясын 

пайдалануға елімізде өндірлетін металдарды, кен 

орындарына шолу, бәсекеге қаблетті тұлға тәрбиелеу 

тікелей. 

Пәнаралық байлан Қазақ тілі мен математика пәні 

Алдыңғы білім Өткізгіштің  кедергісі 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 

түрлері 

Ресурстар 

 

 

Сабақтың басы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың 

бойында оқылым, 

сын тұрғысынан 

ойлау, айтылым, есте 

сақтау т.б 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

 

Ұйымдастыру.  

Сәлемдесу 

 Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен 

де сіздерді көргеніме 

қуаныштымын! 

Сабағымызды бастайық  

Оқушыларды түгендеу  

Суреттері бар үлестірмелер 

таратылады. Суреттерді арқылы 3 топқа 

бөлініп отырады. 

 1 group: «Current»  

 2 group: «Voltage»  

 3 group: Resistance» 

 Қазір 3 топқа бөлінеміз 

 Үш топқа бөлінеді./ автоматты 

түрде/ 

Топ ережесін сақтау туралы айтылады. 

Әр топ топ басшыларын сайлайды. Топ 

басшыларына бағалау парағы беріледі. 

Әр тапсырма сайын бағалап отрады. 

Өткен сабақта жинаған 

білімдерін « Миға шабуыл» 

арқылы пысықтау: 

Электр тогы, заряд,шам, кернеу, 

батарея, амперметр,вольтметр,уақыт, 

параллел жалғау, тізбектей жалғау 

Бүгінгі өтетін сабағымыздың 

тақырыбы: The solution to the problem of 

 

Топ аттары 

жазылған 

стикерлер 

 

 

Слайдтар 
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8 min 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Сабақтың ортасы: 

5 minute 

 

Оқушы бойында 

ойлау, іздену, 

оқылым, 

айтылым дағдыларын 

қалыптастырамын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 min 

 

Ойын 

толықтыру,мәтінмен 

танысу, мазмұнымен 

ашу 

electrical resistance Ohm s law 

- Cабағымыздың мақсаты. You will apply 

Ohm’s law for part of electric circuit for 

problem solving; 

Тақырыпқа сәйкес физиканың ғалымы 

Г.С.Ом туралы қысқаша бейнеролик 

көрсетіледі. 

Бүгінгі сабақта пайдаланатын термин 

сөздер 

Ток күші – Current 

Кернеу – Voltage 

Электр кедергісі – Electric resistance 

Меншікті кедергі – Resistivity 

Кедергі жасау – To resist 

Құрал-жабдық – Tool 

 Дәптерлеріңді ашыңдар.Бүгінгі 

күнді жазыңдар. 

Терминологиялық дәптерімізді ашамыз 

Жаңа сөздерді жазып алыңдарМенімен 

бірге қайталаңыздар- Repat after me 

Білім дағдысы: білу 

 

Топтық жұмыс. Task 

1 group: «ТОК»  

 Сөйлемдерді толықтыру. 

Тізбек бөлігіндегі ___________осы 

бөліктің ұштарындағы 

____________тура пропорционал және 

оның ____________кері пропорционал. 

 

 

 

Слайд 

Тақырыпқа 

байланысты 

сызбалар, 

суреттер, 

оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 

 

 

 

оқулық 
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I-ток өлшем бірлігі___________өлшеу 

құрал-жабдығы 

U-кернек өлшем 

бірлігі___________өлшеу құрал-

жабдығы 

R-кедергі өлшем 

бірлігі___________өлшеу құрал-

жабдығы 

Кері байланыс 

Еркін микрафон 

 

оқулық 
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6 minute 

 

 

Ойлау және сөйлеу 

дағдысын дамыту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

2 group: «КЕРНЕУ»  

 Белсенді оқыту: «Ойлан-Жұптас-Бөліс» 

«Ойлан – жұптас – бөліс» әдісі (Solve 

problems) 
1. Желінің кернеуі 220 вольт. Егер үтіктің 

қыздыру элементінің кедергісі 50 Ом 

болса, онда номиналды ток қаншаға тең? 

2. 30 ом электрлік терінің кедергісі 120 в 

кернеуі бар желіге қандай тоқпен 

қосылады. 

3. Ток 120 әсер етіп, қарсылық кезіндегі 

жұмыс 55 ом кедергі әсер етті, жылытқыш 

катушкасы қандай кернеумен әсер еткен. 

Дескриптор: 
1.Ток күшінің,кернеудің,кедергінің 

формулаларын түрлендіріп,қолдана 

алады; 

2.Тыңдау,оқу және сөйлеу қабілетін 

дамытады; 

 

Кері байланыс 
Еркін микрафон 

 

3 group: «КЕДЕРГІ » 

Суреттер сөйлейді.  

Суреттер арқылы сабақ тақырыбының 

анықтамасын сақтай отырып,суреттер 

арқылы құрастыру. 

 

Кері байланыс 
Еркін микрафон 

Білімдерін «True or False», «Шындық 

және жалған» әдісі арқылы тексеру: 
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1.Тоқ күшінің өлшем бірлігі Ампер. 

(иә) 

2. Электр кернеуін өлшейтін құрал 

Амперметр (жоқ) 

3. Тоқ күшін өлшейтін құрал 

Амперметр (иә) 

4. Электр тогының магниттік әсері 

болама ма? (иә) 

5. Әр аттас заряттар бірін-бірі тебеме? 

(жоқ) 

6. Электр кернеуінің өлшем бірлігі 

Ом (жоқ) 

7. Электр кернеуінің өлшем бірлігі 

Вольт (иә) 

8. Кедергіні R-әрпімен белгілей ме? 

(иә) 

9. Кедергінің өлшем бірлігі секунд 

(жоқ) 

10. Кедергіні өлшейтін құрал реостат 

(иә) 

11. Электр тогының химиялық әсері 

болама ма? (иә) 

12. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы 

кернеуге тура, кедергіге кері 

пропорционал ма? (иә) 
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26.11.2021 ж.      № I00038 

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі 

СМАКОВА КЛАРА КАРИБАЕВНА                                                                               

Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы,Каменка ауылы 

Күншуақ бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі 

Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы 

ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі, 

кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке дейінгі жаста 

сенсорлық дамудың мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мүшелерінің 

әрекетін жетілдіру, қоршаған орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез. 

Мектепке дейінгі педагогика саласындағы атақты шетелдік ғалымдар 

(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли т.б.)  толыққанды сенсорлық дамуды 

қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 

негізгі жағы болып саналатынын айтқан. 

Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының 

іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау 

баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары 

мен заттарын қабылдаудан тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте сақтау, 

ойлау, елестету – қабылдау негізінде құралады. Сондықтан қалыпты ақыл-ойдың 

дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес. 

Балабақшада бала сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді, табиғат 

құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере бастайды.   

Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай алмайтын 

жағдай болады. Бірақ мәселе тек мұнда емес. Музыкант, суретші, 

құрастырушының табысын қамтамасыз ететін ерекшеліктерінің қатарында 

сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында 

ерте жаста жететін сенсорлық дамудың жалпы деңгейі жатыр. Сенсорлық 

тәрбиелеудің басты бағыты -баланы  сенсорлық  мәдениетпен азықтандырудан  

тұрады. 

«Сенсорлық   мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі 

педагогикаға     М.Монтессоридің  жұмыстарының  арқасында  енді. Бірақ, ол  

мұндай мәдениетке  қол жеткізу үшін баланың сезім мүшелерін заттардың түсін, 

көлемін, пішінін  ажыра  білуге  жаттықтырып  отыру  жеткілікті  деп санаған. 

Мұндай көзқарас қате еді. Баланың сенсорлық мәдениеті – адамзат жасаған 

сенсорлық мәдениетті меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні туралы жалпыға 

ортақ қабылдаулар). 

Бала өмірде де заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа 

қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі. Ол 

өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр бала 
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мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда 

адамзаттың сенсорлық мәдениетімен жоспарлы таныстыратын сенсорлық 

тәрбиелеу көмекке келеді. 

Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, сенсорлық 

мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады. 

Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады  (мозаика 

құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау). Бірақ ол 

кезде олар көрген заттар мен  қолданылатын материалдардың қасиеттеріне аса 

назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және оған назар 

салмайды. Сондықтан балаларды қарапайым тапсырмаларды орындауға үйрету 

кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты белгілері екендігін ұққан 

жөн. Үш жас кезінде балаларды сенсорлық тәрбиелеудің дайындық кезеңі 

аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық мәдениетті жүйелі меңгеруді 

ұйымдастыру басталады. 

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық 

тәрбиелеудің  әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту (сурет салу, т.б.) кезінде 

жүргізілетін сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды болып 

табылады. Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса бастайды, 

бірақ осы жаста оқыту маңызды орын алмайды. Сондықтан ерте жастағы 

балаларға өнімді әрекетті және сенсорлық тәрбиелеу бойынша дидактикалық 

ойындар мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ. 

Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы 

сипатқа ие. 

Сенсорлық  тәрбие – балалардың сенсорлық процесінің  мақсатын  жетілдіру, 

(сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту. 

Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін 

қалыптастыру. 

Міндеттері: 

1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және сенсорлық 

эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше  қабылдауды қалыптастыру. 

Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары: 

8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау; 

Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау; 

Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау; 

Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара қатынасын 

белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге жайып 

қойыпнемесетақтайшадаұқсас  формаларғаорналастыру). 

4 бөліктерден тұратын  ойып жасалған  суреттерден, бүтін қойма текшелерді 

құру. 
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Форма  бойынша заттарды танып  білу (текше, кірпіш, шар, призма); 

Жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, тік  

төртбұрыш)  байланыста бағдарлау; 

Түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын белгілеу, 

топтау; 

Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу; 

Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды  өткізу. 

Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық 

тәрбиені  жүзеге  асырып, танылатын  үрдісін  дамытады (білуге 

құмарлық, қарапайым көрністерде өзара  байланысты  түсіну және 

т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және 

бекіту әдістер ретінде  қолданады». 

Дидактикалық ойын міндетті, мазмұнды, ережелерді және ойын әрекеттерді 

енгізеді. 

Дидактикалық ойынның негізгі элементі дидактикалық міндет болып табылады. 

Ол сабақтардың бағдарламасы- 

мен тығыз байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке бағынып 

және оны орындауын қамтамасыз етеді. Дидактикалық міндеттері әртүрлі 

(қарапайым математика ұғымдарың бекітуге байланысты болуы мүмкін). 

Дидактикалық ойындардың мағынасы қоршаған болмыста (табиғат, адамдар, 

олардың ара қатынастары, тұрмысы, еңбегі, қоғамдық  өмірлері, оқиғалары және 

т.б.) Дидактикалық ойында үлкен рөл ережелерге беріледі. Олар әрбір  балаға 

ойында не және қалай істеуге тиісті  екендігін анықтайды, табысқа жету жолын 

көрсетіп жатыр. 

Балаларда жүрiс тұрыста тойтарылу, өз мінез-құлқын  басқаруды тәрбиелеп 

жатыр. Ойын әрекеті – бұл ойын мақсатында балалардың  белсенділік таныту: 

түрлі-түсті  шарларды сырғанату, мұнараны талдау, матрешканы жинау… 

Сенсорикадағы   дидактикалық  ойындар мектепке дейінгі кіші жастағы балалар 

үшін сан туралы білімдерін кеңейтуге және  бекітуге үлкен  мүмкіндіктер береді: 

« бір » және « көп »; заттардың теңдігі туралы, өрнектерді түсіну: сонша — 

қанша, тең, бір бірден — көп –бір де. Заттар салыстырып, олардың шамаларын  т 

үсіну: ұзын — қысқа, бірдей, жоғары — төмен, кең — тар, жуан — нәзік, көбірек 

— аз. Пішінді анықтау: шеңбер, шаршы, үшбұрыш. Кеңістіктің бағыттарын  

танып білу: алға, артқа, оңға, солға. Уақытты бағдарлау: таңертең, күн, кеш, түн. 

  

                                                                        

 

 

 



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

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

19 

 26.11.2021 ж.   № I00039 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан  

ойлау технологиясын тиімді қолдану 

ХАСИМОВА АЙНУР КОНЫСБАЕВНА                                                                          

Ақтөбе облысы, Алға ауданы,  Қайыңдысай негізгі  

мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту 

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

тұрғыда ұйымдастыру. 
Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім беру. 

Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу үрдісіне 

жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда дұрыс 

түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа технологиялардың 

бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. 
Жалпы сыни ойлау деген не? 
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

тауып,шешімді,саналы дәлелдер айтады. -мұғалімге тәуелділіктен арылып, 

өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға; 
-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене 

және өз бетінше орындауға; 
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып, 

белсене орындауға; 
-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім 

көмегінсіз атқаруы; 
-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат 

жүргізуге; 
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 
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тәрбиелеуге. 
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі 

кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе, 

ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне 

сыртына , синквин, т.б. 
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 

үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады. 
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау. 
2.Сенімділікке тәрбиелеу. 
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау. 
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау. 
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау. 
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау. 
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 
 
Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болап 

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. Тек қабілетті кеңінен 

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни 

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының 

құрылымы үш кезеңді қамтиды. 
Қызығушылықты ояту 
Жаңа ақпаратқа қызығушылығын ояту,танымдық процеске 

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы. 
Екінші кезең -мағынаны тану оқу процесін мазмұнды түсінудің негізгі 

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады. 

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі. 
Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 

қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді. 
 Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар қойып 

және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, 

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

руды және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ой-

лау-адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға 

көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 
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екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 
Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

демократиялық қоғамда өз көзқарасы, пайымдауы бар,өзін-өзі жетілдіріп 

отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке 

тұлғаны қалыптастыру. 
СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын 

арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан 

ойлау»- сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті.Бұл 

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға, 

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

секілді жағымды қасиеттерді дамытады. 
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып 

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар: 
1. Технологияны оқып меңгеру; 
2. Тәжірибеде қолдану; 
3. Нәтижесін анықтау. 
Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы бар, 

солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең, 

Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда 

қолданамын. 
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу. 
Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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     26.11.2021 ж.       № I00040 

Табиғаттың  таңғажайып  құбылыстары. Сөз таптары 

МУРЗАГАЛИЕВА МАНШУК КАИРЖАНОВНА                                                             

Ақтөбе облысы Алға ауданы Қайыңдысай негізгі мектебінің 

  бастауыш сынып мұғалімі 

Педагогтің  

аты-жөні 

Мурзагалиева Маншук Каиржановна 

Сынып:          Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны:  

Сабақтың 

өткізілу  түрі 

Ашық сабақ  

Сабақтың тақы-

рыбы 

Табиғаттың таңғажайып құбылыстары. Сөз таптары 

Оқу бағдарлама 

сына сәйкес 

оқыту мақсат-

тары 

4.4.2.6 – сөз таптарының сөйлемдегі қызметін анықтау; 

4.2.5.1 – дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, 

диаграмма) қажетті ақпараттарды табу, кездескен жаңа 

сөздердің мағынасын мәнмәтін бойынша анықтап, ақпаратты 

қорытындылау, бағалау. 

Сабақтың 

мақсаты 

Сөз таптарын анықтайды. Олардың түрлерін ажырата алады; 

Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен мәтіндегі негізгі 

ойды анықтай алады 

Сабақтың барысы. 

Сабақтың 

кезең 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Басы Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

Жаңа топ құру 

Ана тілің арың бұл,  

Ұятың боп тұр бетте.  

Өзге тілдің бәрін біл,  

Өз тіліңді құрметте.  

 

«Жалаулар» арқылы топқа 

бөлінеді. Оқушыларды  

қалаған жалауларын алып, 

Психологиял

ық ахуалға 

берілген 

жалаулар 

арқылы 

топқа 

бөлінеді.  

Сөз таптары 

сабақтың 

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

Психолог

иялық 

ахуал. 

Жаңа топ 

құру 

№1слайд  
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1,2,3 жұптарға бөлініп 

отырады. 

1-жұп«Бақыт жалаулары» 

2-жұп «Арман жалаулары» 

3-жұп «Қуаныш 

жалаулары» 

 

Оқушылар сабақ 

тақырыбын анықтаған соң 

, 

оқу мақсатымен  

таныстырады 

күтілетін нәтижені анықтау  

тақырыбын 

болжайды  

Сабақтың  

тақырыбы 

мен 

мақсатымен 

танысады  

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

Интеллект карта»  әдісі 

                       

  

  

                        
(зат есім,сын есім,сан 

есім,одағай,есімдік,еліктеуіш 

сөздер,шылау,үстеу,етістік) 

 Кестенің 

қорытындысынан,ереже 

құрастырып жаңа ақпаратпен  

таныстырады. 

7 бет. 6 жаттығу ауызша 

орындалады 

Берілген 

сұраққа 

жауап беріп, 

тапсырмалар

ды талапқа 

сай 

орындайды.Я

ғни, сөз 

таптарын 

ажыратып 

жаза отырып 

ортақ 

байланысын 

анықтайды. 

 

 

Оқушылар 

жаңа 

ақпаратпен 

танысады. 

 

 

Формат

ив ті 

бағалау. 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

бағалау.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқылым, 

жазылым 

тапсырма 

лары. 

№2слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3слайд 

 

 

 

 

 

Сөз 

таптары 
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-Мәтінді оқып,түсініксіз 

сөздерді белгілейді. 

Жазылым тапсырмаларын 

орындау .Дәптермен 

жұмыс. 

Кестемен жұмыс 7 бет 

Сөз 

дер  

Мені

ң 

білуі

мше 

Сөздікт

ен 

анықта

ғаным 

Қай 

сөз 

таб

ы? 

Қапы 

рық 

   

Нөсер 

лету 

   

сейілу    

Көк 

жиек 

   

Ғала 

мат 

   

Жолақ     

8 бет 7 жаттығу 

Жұмбақты жазып, шешуін 

тап. 

Жарқылдан соң жаңағы, 

Суға бөкті бар алап. 

Көкте түрлі жолақты 

Өрнек тұрды ғаламат! 

 

Мәтінді 

оқып,әрі 

қарай не 

болатынын 

болжайды. 

Мәтіндегі 

етістіктердің 

түрін 

анықтап,ажы

ратады. 

 

 

 

Жазба 

жұмысын 

орындап,сөзд

ерді сөз 

таптарына 

ажыратады. 

 

 

 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

бағалау. 

 

 

 

 

 

№4слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы 

 

 

 

Талдау 

8 бет 10 жаттығу 

Тірек сызба арқылы сөз 

таптарының ережесін 

шығару. 

Тірек сызба 

арқылы сөз 

таптарыны

ң ережесін 

шығару. 

ҚБ: 

Бағдарш

ам 

көздері 

Топтық 

тапсырма

лар. 

№5слайд 
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/Тірек сызба арқылы сөз 

таптарының қандай мағына 

білдіретінін айтады. 

/Әр сөз табының ережесін 

шығарады. 

 

Тірек сызба 

арқылы сөз 

таптарыны

ң қандай 

мағына 

білдіретінін 

айтады. 

Әр сөз 

табының 

ережесін 

шығарады. 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

Үй тапсырмасы  

8 бет 9 жаттығу  

Т әдісін 

пайдалана 

отырып 

орындайды 

 №6 слайд 

Кері 

байланыс 

«Рефлексия» кері байланыс. 

 

Білім сандығы әдісі арқылы 

кері байланыс орнатылады 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

тақтада 

тұрған 

сандықтарды

ң біріне 

салады. 

«Рефлек

сия» 

Кері 

байланыс 

тақтайш 

сы. 
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   26.11.2021 ж.    № I00041 

Құрылымы   күрделі  теңдеулер 

НАУРЫЗОВА АКБАЯН КУАНЫШКАЛИЕВНА                                                                                                             

Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Қайыңдысай  

негізгі мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі 

Пәні: 

Математика 

Бөлімі: Өнер 

«Әдебиет» 

Күні:  

Мектеп:                                          

Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып:  

Сабақ 

тақырыбы:  
Құрылымы күрделі теңдеулер 

Осы сабақта 

қол 

жеткізілетін 

оқу 

мақсаттары  

3.2.2.2    2 көбейту мен бөлуге берілген х:8=9;  51:х=17;  23 х=46 

түріндегі қарапайым теңдеулерді, құрылымы күрделі х  

(25:5)=60;  (24 3):х=6;    х: (17 2)=2;   k+124:4=465  түріндегі 

теңдеулерді шешу 

Сабақ  

мақсаттары 

Барлық оқушылар: көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 

51:х=17; 23∙х=46 түріндегі қарапайым  теңдеулерді; құрылымы 

күрделі х∙ (25:5)=60; (24∙3):х=6; х: (17∙2)=2;  k+124:4=465 

түріндегі теңдеулерді шеше алады 

Көптеген оқушылар:құрылымы күрделі теңдеулерді шешуді, 

сол жақ бөлігін қарапайым түрге келтіруді түсіндіру, белгісіз 

компоненттерді атау, белгісіз компоненттерді табу ережелерін 

айта алады 

Кейбір оқушылар: оң жағы да және сол жағы да күрделірек 

теңдеулерді шеше алады 

Бағалау  

критерийлері 

көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 51:х=17; 23∙х=46 түріндегі 

қарапайым  теңдеулерді; құрылымы күрделі х∙ (25:5)=60; 

(24∙3):х=6; х: (17∙2)=2;  k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді 

шешеді. құрылымы күрделі теңдеулерді шешуді, сол жақ бөлігін 

қарапайым түрге келтіруді түсіндіру, белгісіз компоненттерді 

атау, белгісіз компоненттерді табу ережелерін айтады. оң жағы 

да және сол жағы да күрделірек теңдеулерді шешеді. 

Тілдік 

мақсаттар 

Оқушылар игереді:Құрылымы күрделі теңдеулер шешуді 

түсіндіру, сол жақ бөлігін қарапайым түрге келтіру, белгісіз 

компонентті атау, белгісіз компонентті табу ережесін біледі. 

Пәндік лексика және терминология: көбейту мен бөлуге 
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берілген қарапайым теңдеулер,  құрылымы күрделі теңдеулер. 

Диалог/жазу үшін пайдалы сөздердің жиынтығы  

Талқылау: 

–Егер теңдеу күрделендірілген болса, не істеу қажет? 

–«Өрнекті  жеңілдету» дегенді қалай түсінесің? 

–Құрылымы күрделі теңдеуді қалай тексеруге болады? 

Жазу: 

Теңдеуді шешуді және оны тексеруді жазу. 

Құндылықтар

ды дамыту 

Еңбексүйгіштікке баулу, адамгершілікке тәрбиелеу 

Пәнаралық 

байланыстар 

Әдебиеттік оқу, көркем еңбек 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа 

қатысты ақпаратты іздеу; аудио жазба,  

Бастапқы 

білім 

Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жұмыс 

дәптері, қалам мен түрлі түсті қарындаш, стикер, 

видеоматериалдар., постер, кері байланыс парағы т.б 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарлан-

ған кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс- әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

Психологиялық дайындық 

Музыкалық серпіліс 

Топқа бөлу 

Сөз өнерінің майталмандары, қазақтың 

билерінің айтқан шешендік сөздері арқылы  

топқа бөлу. 

І топ. Төле би ауылы 

ІІ топ. Қазыбек би ауылы 

ІІІ топ Әйтеке би ауылы 

Сабақтың мақсатымен таныстыру. 

Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым және 

құрылымы күрделі теңдеулерді шешіп 

үйренеміз. 

 

Аудио жазба 

мр3, 

Топ 

атаулары, 

Нақыл 

сөздер 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақ. Ұжымдық жұмыс.  

1-тапсырма. Есептеулерді орындасаң, 

балалардың қайсысы кітапханаға неше рет 

барғанын білетін боласың.  
Әлия            18 * 2 =36            36:12=3         3*20=60 

Дәулет        360 : 6=60           60 : 20 = 30          30 * 30 

= 900 

 

 

 

Оқулықпен  

жұмыс 
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Марат   360 : 3 = 120          120 : 60 = 20        20 * 38 = 

760 

Әсел           280 : 10 = 28          28 : 2 = 14            14 * 10 

= 140 

 

 

Дескриптор:  

-амалдарды орындайды 

Бағалау: мадақтау арқылы 

2- тапсырма. 

Теңдеуді қалай шешуге болатынын түсіндір. Оң 

және сол жақ бағандардағы теңдеулерді 

салыстыр. Олардан қандай айырмашылық пен 

ұқсастықты байқауға болады? 

Х*30=210          Х * (5*6)=210 

 

Теңдеудішешеміз: 

Х * 30 = 210 

Х = 210 : 30 

Х = 7 

7 * 30 = 210 

210 = 210 

Х * (5*6)=210 

Х * 30 = 210 

Х = 210 : 30 

Х = 7 

7 * 30 = 210 

210 = 210 

 

 

       Мұндай теңдеулерді шешу үшін қосымша 

есептеулерді орындап, алдымен оларды ықшамдап 

алу қажет. 

  
 

Дескриптор:  

- құрылымы күрделі теңдеулерді 

ықшамдайды;  

- теңдеудің түбірін табады 

- кестеден тыс жағдайда көбейту мен бөлуді 

ауызша орындайды 

Бағалау: смайликтер арқылы 

3-тапсырма. Топтық жұмыс. 
І топ                                    ІІ топ                         ІІІ топ                

Х*(25:5) =350                  (40*3):х=6                 х:(15*2)=3 

Х * 5 =350                            120 : х 6                  х : 30 3 

Х =350 : 5                             х =120 : 6                  х =30 * 

3 

Х =70                                      х =20                          х =90 

70 * (25:5)=350          (40*3):20= 6             90 : (15 * 2) =3 

Интербелсен

ді тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смайликтер 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тапсырма 

парақшасы 

 

 

 

 

Бағдаршамда

р 
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          350 =350                      6 =6                         3 =3 

 

k+120 :4=150            25:5*x=450                 c*50*2=500 

k+30=150                   5 *x=450                     c* 100=500 

k=150-30                   x= 450 :5                     c= 500 : 100 

k= 120                            x= 90                            c= 5 

120+120:4=150        25:5*90=450               5*50*2 = 500 

150=150                      450 = 450                    500 = 500 

 

Дескриптор:  

- құрылымы күрделі теңдеулерді 

ықшамдайды;  

- теңдеудің түбірін табады 

Бағалау: бағдаршам арқылы 

Сергіту сәті 

Тірек-қимыл аппараттары арқылы цифрларды 

салу. 

4-тапсырма  

Жауаптарын сандықтан тап.  

 А)12 * 2 =24    12 * 4 = 48        350 : 5 = 70 

600 : 300 = 2        48 : 2 = 24        600 : 20 = 30 

140 : 20 = 7          7 * 12 = 84        48 : 4 = 12 

Ә) Осындай 6 мысал құрастыр. 

Дескриптор:  

- Амалдардыорындайды 

- Жауабын сандықшадан табады 

Бағалау: бармақ арқылы 

5-тапсырма:  

810 : 9 

 

90 * 5 

 

450 

 

Дескриптор:  

- Амалдарды орындайды 

- Шешуін табады 

- Жауабын жазады 

Бағалау: шапалақ арқылы 

6-тапсырма. Топтық жұмыс. 

Қабырғалары 4 см және 3 см болатын 

тіктөртбұрыш сыз. Оның периметрі мен 

 

 

Интербелсен

ді тақта, 

тапсырма 

парақшасы, 

сандықша 

 

 

 

 

 

 

Интербелсен

ді тақта 

 

Тапсырма 

парақшасы 

 

 

 

 
 

 

 

Интербелсен

ді тақта 

Тапсырма 

парақшасы 

 

9 * 40 

36

0 
+ 810 
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ауданын тап. 

7-тапсырма. Жұптық   жұмыс. 

Бос орындарды толтыр 

Дескриптор:   

- Белгісіз сандарды анықтайды 

- Амалдарды орындайды 

Бағалау: мадақтау арқылы 

Үйге тапсырма: 23-бет. 4 (ә) нұсқасы 

Сабақтың 

соңы 

 

««иә» және «жоқ»»ойыны 

 -бөліндінің мәнін тез таңдау үшін, бөлгіштің 

соңғы цифрына назар аудару керек.  

-480:4=140-қа.   

-қалдық қашанда бөлгіштен кіші болуы тиіс.  

-700:5=100-ге  

-тиімді есептеу үшін көбейті мен бөлудің 

қасиеттері  қолданылады.  

5:8=0 (қалд5)  

12*11=132  

Кері байланыс  

«Нысананы таңда» әдісі 

Жасыл- түсіндім 

Сары- толық түсінбедім 

Қызыл-түсінбедім 

Интербелсен

ді тақта 

 

Нысана, 

түйреуіштер 
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    № I00008    23.11.2021 ж.ж. 

ҒАРЫШҚА САПАР 

 

АБУОВА МАЙРА РИСГАЛИЕВНА 

Шымкент қаласы №38 «Қуаныш» бөбекжай бақшасы тәрбиеші 

 

Мақсаты: 

Білімділік: балалардың ғарыш, әлем туралы ұғымдарын қалыптастыру, Күн, 

жұлдыздар, Ай, Жер, ғаламшар жайлы мағлұматтар беру, іс-әрекетте 

балалардың геометриялық пішіндерді естеріне түсіру.Дамытушылық: 

балалардың ақыл-ойын іс-әрекетте қызығушылықтарын дамыту, қимыл-

қозғалыстарын жетілдіру. 

Тәрбиелік: айналаны қоршаған орта жайында білімдерін кеңейту, үлкендердің 

еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу. 

Балалар, бүгін бізде тіл дамыту іс-әрекеті. Іс-әрекеттің тақырыбы «Ғарышқа 

сапар». 

Шаттық шеңбер 

Қайырлы таң, 

Ормандар мен далалар. 

Қайырлы таң, 

Достасқан бар балалар. 

Қайырлы таң, 

Біздің балабақшамыз. 

Қайырлы таң, 

Ғаламшарымыз. 

Жұмбақ жасыру. 

Ұшады қанатсыз 

Зырлайды аяқсыз (ЗЫМЫРАН) 

Сұрақ-жауап. 

-Балалар ғарышқа немен ұшады? (Зымыранмен ұшады) 

-Зымыранды қандай геометриялық пішіндерден құрастырамыз? (Үшбұрыш, 

тіктөртбұрыш, дөңгелек) 

-Енді осы бөлшектерден зымыранды құрастырайық. Сол құрастырған 

зымыранмен ғарышқа ұшатын боламыз. (Зымыран құрастырады) 

-Міне, ғарыш әлеміне де келіп қалдық. Балалар кеш түсіп, аспан 

қараңғыланады. Біз аспаннан нені көреміз? (жұлдызды аспанды көреміз.) 

-Бұл не? (жұлдыздар, планеталар) 

-Осыларды бір сөзбен қалай атауға болды? (Ғарыш) 

-Бүгін міне, осы ғарыш туралы әңгімелейтін боламыз. 

-Балалар, аспанда қанша жұлдыз бар? (Көп) 
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-Дұрыс. 

 Күн сайын аспаннан көп көретін, бізге жылуын беретін күн, ол аспандағы көп 

жұлдыздың бірі. Ол басқа жұлдыздардан бізге жақын тұрғандықтан үлкен және 

дөңгелек болып көрінеді. Күн- ең үлкен және ыссы жұлдыз. Ыстықтан оған 

жақындай алмайсың. Тіпті оған қарай алмайсың: тым жарық. 

-Кім айтады, күн қай бағытта , қалай жұреді? (балалардың жауабы) 

-Дұрыс. Күн сайын күн Шығыстан шығып, Батысқа батады. Күн біздің жерді 

айналып жүрген сияқты көрінеді. Бірақ тіптен олай емес. Негізі біздің жеріміз 

және басқа планетелар күнді айналады. Күнді және оны айналып жүрген 

планеталарды күн жүйесінің құрылымы деп атаймыз. Қайталайықшы. 

Балалар: Күн жүйесінің құрылымы. 

 

 

 

-Міне, күн жүйесінің құрылымы. Күн-жүйесінің орталығы болып саналады. 

-Күн жүйесінде неше планета бар? (9 планета бар) 

-Кім атап береді? (Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон) 

-Ал балалар, осы планеталарды біз аспанға қарап көре аламыз ба? (Жоқ) 

Сергіту сәті: 

Аспан, аспан, арайлым, 

Саған жиі қараймын. 

Сені көзбен шоламын, 

Мен ғарышкер боламын. 

Ойын «Ұшты,ұшты». 

-Ал кім айтады ғарышқа немен ұшады? Ұшақ, тікұшақ ұша ма? (Зымыранмен 

ұшады) 

-Дұрыс. Ғарышқа зымыранмен ұшады. 

-Ал ол зымыранмен ұшатын кімдер? (Ғарышкерлер) 

-Ең алғашқы ғарышқа ұшқан ғарышкер кім (Юрий Гагарин) 

-Ал ең алғашқы қазақ ғарышкерлерін атаңдаршы. (Тоқтар Әубәкіров, Талғат 

Мұсабаев және Айдын Айымбетов) 

Ғарышкерлер туралы тақпақ айту. 

Жерден басқа планеталарда тіршілік жоқ, ауа жоқ, сондықтан да ғарышкерлер 

арнайы киім киеді. Оны – скафандр деп атайды. Ғарышкерлерге арналған бұл 

киім арнайы жабдықталған, бұл киімнен ыстық та, суық та өтпейді және арнайы 

сөйлесу ұшін радиомен жабдықталған. 

Балалар кім айтады күн жүйесіндегі тоғыз планетаның ішінде тіршілік бар, 

өмір сүруге болатын планета қалай аталады дедік? (Жер) 

Қорытынды: Біз бүгін не жайында айттық? Ғарышкерлерден кімдерді 

білесіңдер? Жұлдыздарды беріп мадақтау. 
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№ I00009        23.11.2021 ж.ж. 

ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ  

БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУ 

 

ТОЗЕЛБАЕВА АЛИЯ АКМУРАДОВНА 

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жыңғылды селосы 

 «Ұлан» бөбекжайы ЖБҚ МКҚК 
 

  «Ойын баланың  алдынан өмір есігін   ашып , оның  шығармашылық  

қабілетін  дамытады ойынсыз  ақыл-ойдың  қалыптасуы  мүмкін  емес»   

В.А.Сухомлинский                                                                                                                                                                            

              Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 

педагогикалық технологиялардың бірі – ойын  технологиясының қолдану  

арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту жұмысының арқауы болып отыр.  
Ойын технологиясы  дегеніміз- педагогикалық  жұмысты  ойын  түрінде  

ұйымдастырудың   әдістері  мен  тәсілдерінің  жиыны.Ойын- оқу  үрдісіндегі 

оқытудың  әр  формасы  ,әрі  әдісі  ретінде  дербес  дидактикалық  категория.     

Н.Крупская .                                                                                

Ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметінде 

пайдалану – өмір талабы. Сондықтан да оқыту үрдісінде қойылатын қазіргі 

талаптар тәрбиешіден  үлкен ізденіс пен шеберлікті  қажет етеді.Ойын  арқылы  

оқыту технологиясының  мақсаты:  дидактикалық, тәрбиелік,  дамытушылық , 

әлеуметтендірушілік  мақсатқа  жету. Ойын технологиясының  ерекшелігі  

ойындық  іс-әрекеттің  психологиялық механизмі  жеке  бастың  өзіндік талап-

талғамдарына сүйенеді.Баланың бойындағы  білімділік, танымдық, 

шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді.Ойын- балалар үшін оқу 

да,еңбек те.Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездесетін 

қиыншылықтарды  жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың  

ұйымдастырушылық  қабілеттерін де қалыптастырады.  Ойын арқылы оқыту 

технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметін оқытуда тәрбиеші  мен 

балалар арасындағы жаңа қарым-қатынас қалыптастырып, балалардың берілген 

тапсырмаларды талдауына, салыстыруына, өз  беттерінше әрекет етулеріне, 

яғни ой еркіндігіне зор маңыз береді. Сөйтіп, балалардың зейін қойып ойлауы 

мен тапқырлығына мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол 

ашады.   Бүгінгі бала - ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оған жүйелі білім беріп, 

ынта-ықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет-қасиеттерін дамытуды 

балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім стандарты, мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда 

жаңашыл тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік береді.  
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Зерттеуші ғалым Ф. Янушкевич «Жаңа технологиялық сабақ педагогтың өз 

тәжірибесін жаңғыртуға емес, баланың пайдасына, қажеттілігіне арналуы 

қажет, сонда ғана сапалы нәтиже болады»-деген.  

        Менің де тәрбиеші ретінде алға қойған мақсатым – балаларға ұлттық 

педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар, олардың шығармашылық 

ойлау ,сөйлеу қабілеттерін арттыру. Сол себепті ұйымдастырылған оқу  

қызметін идеялық жағынан ғылыми негізде өмірмен байланысты 

ұйымдастырып, баланың қызығуын, құштарлығын танытуға бағыттаймын. 

Соңғы кездері өз тәжірибемде ойын  технологиясының элементтерін қолданып 

келемін. Әр ұйымдастырылған оқу  қызметінде  ойын технологиясының  

элеметтері  балаларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға, ойнай отырып, 

сөздік қорын молайтуға мүмкіндік береді.  Тиімді қолданылған ойын түрлері 

тәрбиешінің түсіндіріп отырған материалын балалардың зор ынтамен тыңдап, 

толық меңгеруіне көмектеседі. Өйткені, балалардың аңсары сабақтан гөрі 

ойынға ауып отырады. Қызықты ойын түрінен кейін олар тез сергіп, 

тапсырманы ықыласпен орындайды.Ойын арқылы баланың бойына адамдық 

қасиеттермен қатар білімге, өнерге құштарлығы қалыптасады. Ойын – бұл 

баланың өзінше еңбегі. Жалпы өмірде ойынның да қоғамдық мәні бар. Ойын 

барысында белгілі бір әрекет жасай отырып, бүлдіршін қоғамдық өмірге 

қатысудың алғашқы үлгісін алады, ересектермен арадағы қарым-қатынастың 

байланысын түсінеді. Бала ойын арқылы өзі өмір сүріп отырған, белгілі бір 

әлеуметтік ортадағы норма мен әрекетті қабылдайды. Ойын   ұстамдылық 

тәртіптің көрінісі болып табылады. Баланың танымын алғашқы күннен бастап 

дамыту құралы да, балада оқу мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын 

да – ойын әрекеті болып саналады . 

Орыс педагогы В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, 

оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы 

мүмкін де емес» - десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің балалардың ойындарына 

арнаған еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы түсінігіне сипаттама береді. 

Ойын – таным процесін дамытудың негізі болғандықтан, мен – оқыту мен 

тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен толықтырып отырамын. 

Баланың ойынында да белгілі бір дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік 

болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада: баланың ойыны 

нақты материалдық, рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай игілікті 

өндірудің негізгі жолы екені айқын. Баланың қуанышы мен реніші ойында 

айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: 

олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік 

қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті 

мен дарынын ұштайды.  Ойын арқылы бала тілін дамыту  Ойын балалар үшін 

айналадағыны танып білу тәсілі.  
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Ойынның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті бала жалғыз 

болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу қарым-

қатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер 

алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойынның,негізгі 

құрылымдық элементтері мыналар: ойынның өзінен туатын және балалар 

жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын ережесі.  

Ойынньң түпкі ниеті - бұл балалардың нені және қалай ойнайтынының жалпы 

анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшқыштар», «Отбасы», 

«Балалар бақшасы» және т.с.с болып ойнайды.  

  Ойын сонымен бірге сабақ кезіндегі оқытумен де тығыз байланысты. Ойын 

ешқашанда өзінің қызықтылығын жоғалтпайды, тек оның мазмұны, сипаты 

өзгереді. Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне қарай сюжетті - 

рольді, драматизиялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды ойындар, 

ұлттық ойындар болып бөлінеді.  

Сюжетті рольді ойындар - мектепке дейінгі балаларға тән, ең сипатты ойындар 

болып табылады. Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. Сюжетті - рольді 

ойындарының ерекшелгі сол, оны балалардың өздері жасайды. Ойынның 

дербес әрекеті айқын өнерпаздық және шығармашылық сипатта болады. Бұл 

ойындар ұзақ та қысқа да болуы мүмкін. Сюжетті - рольді ойында бейнелеу 

құралы роль мен ойын әрекеттері болып табылады. Мысалы: «Дүкен» ойынын 

ойнағанда балалар сатушы мен сатып алушының әрекеттеріне, ал «Аурухана» 

ойынын ойнағанда дәрігер мен науқастың әрекеттеріне 

еліктейді.  Драматизиялық ойындарда мазмұн, рольдер, ойын әрекеттері қандай 

да бір әдеби шығарманың, ертегінің т.б. сюжетті мен мазмұнына сәйкес болады. 

Ол сюжетті - рольді ойынға ұқсас. Драматизия ойынында балаға қандай болсын 

айқын тәсіл көрсетпеу керек ол үшін ойынның шын мәнінде ойын болғаны 

дұрыс.  

Құрылыс ойыны - балалар әрекетінің бір түрі. Оның негізгі мазмұны қоршаған 

өмірді алуан түрлі құрылыстарды және соларға байланысты іс - әрекеттерді 

бейнелеу болып табылады. Құрылыс ойыны бір жағынан сюжетті - рольді: 

ойынға ұқсас келеді, және соның бір түрі деп қаралады. Олардың қайнар көзі 

біреу - қоршаған өмір. Балалар ойын үстінде кетрлер, стадиондар, театрлар, 

цирктер т. б. ірі құрылыстар салады. Дидактикалық ойын формасы кішкене 

балаларға мейлінше тең оқыту формасы болып табылады. Ойын ой мен 

қимылды ұштастыру непзінде жургізу керек, Мысалы: «Сиқырлы қақпаның 

сырын ашайық» деген ойында балаларды зат туралы айта білуге үйрету, 

олардың жүйелі сөйлеу қабілетін дамыту міндетін алға коядым. Ойын міндеті 

қақпақтың астында не бар екенін білу.  
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Дидактикалық ойынның нәтижесіне қандай жолмен болса да жету емес, 

балардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, өзара қарым-қатынас 

жасауда жеткен жетістіктерін көрсетеміз. Дидактикалық ойындарда да 

балалардың алдына қандай да бір міндеттер қойылады, оларды шешу үшін 

назарды жұмылдыру, ерікті зейін қою, ережесін ой елегінен өткізе білу т.б. 

Олар балалардың.    түйсік жене қабылдау қабілеттерін дамытуға, ұғымдарын  

қалыптастыруға, білімді меңгеруге көмектеседі Қимыл ойындары балалардың 

қозғалысын жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру, қағып алуды жаттықтыруға, 

дамытуға жене жетілдіруге мүмкіндік береді. Қимыл ойындары баланың жүйке 

- психикалык дамуына, жеке басының аса маңызды салаларының қалыптасуына 

да үлкен әсер етеді. Қимылды ойында ережелер ұйымдастырушы роль 

атқарады, олар ойынның барысын, жүйелілігін, ойнаушылардың қарым - 

қатынасын, баланың мінез - құлқын анықтайды.  

Балалар ойынды игерген соң өздігінен ойнай алады. Қимылды ойындарды 

ұлттық ойындар желісінде ұйымдастыруга болады. Мысалы: «Соқыр теке», 

«Көкпар», «Асық», «Бәйге», «Тақия тастамак» т.б. ойындар жатады. Баланың 

бірінші даму кезеңі ойын арқылы жетіледі.  Сол сияқты ойындар да топта жас 

ерекшелігіне сай жүргізіледі. Ойын балаларға сабақта да, серуенде де өте қажет, 

өйткені бала жәй дем алып отырғанның өзінде де ойын үстінде болады. 

Қимылды ойындар баланың барлық жас кезеңінде өтеді.  

Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Рольдік ойындарда 

барлық балаларға бірдей роль тиеді де, бір-бірімен міндетті түрде қарым-

қатынасқа түсіп, сөйлеседі. Балалар белсенді жұмыс істеп, бір-біріне жәрдем 

беріп, жұмыстарын мұқият тыңдап, өздерін және бір-бірін бағалайды, ал біз тек 

бағыттаушы боламыз.  Рөлдік ойындардың негізгі талаптары  

Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен қоса, 

ең бастысы балалар өздеріне лайықты рольді өзі тандап алған жөн. Сонда ғана 

олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады.  

Рольдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс.  Бала өзін рольде неғұрлым 

еркін сезінетін болса, ол соғұрлым қызыға ойнайтын болады.  

Осындай шарттар бойынша дайындалған материалдар қолданылса ойын 

соғұрлым жоғары тиімділік береді.  Бастапқы кезде балалардың ынта-жігерін 

бақылап аламын.  Сөйтіп, бақылаушы бола бастаймын.  

Ойынды қолдануда оның күнделікті жаттығу жұмысына айналмауын ескеру 

керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. Қандайда болсын 

ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық қабілетін де ескерген жөн. 

 Балалар ойын ойнағанды ұнатады және өз ынталарымен беріліп ойнайтынды. 

Тапсырмаларды балалар өз беттерімен орындап және ойынды ұйымдастырып 

бір –біріне әділ баға беруге үйренеді. Балабақшада мектеп жасына дейінгі 

балаларды оқытуда дидактикалық ойын маңызды құрал болып есептеледі.  
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Мен ойын арқылы білімді меңгертіп және оны бекіту үшін дағды мен әдетті 

қалыптастырамын . Балабақша жиі қолданатын дидактикалық ойын түрлерін 

өткіземін : 

1.Ойыншықпен ойналатын ойындар. 

2. Үстел үстінде ойналатын ойындар. 

3. Сөздік ойындар . 

Әр топта балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар  , сондай- ақ 

тапсырмалар арқылы балалардың білімін тереңдете түсемін және ойлауын, 

зейінін , есте сақтауын дамытуға көмектесемін . 

            Ойынның мазмұны бірнеше элементтен құралады : Дидактикалық 

тапсырмалар, мазмұн , ережесі және ойынның орындалуы, мұнда басты элемент 

– дидактикалық тапсырмалар болып табылады, ал қалған элементтер осы 

тапсырмаға және оның орындалуына көмектеседі. Қорыта айтқанда , ойын- 

баланың жан серігі , ойын  сырттай қарағанда ешқандай қиындығы жоқ , оп- 

оңай көрінуі мүмкін . Ал, іс-жүзінде бала ойынға қатысу үшін басқалармен тіл 

табысып, өзінің ойлаған ойын іске асыру оңай емес. Баланың рухани жетілуі 

мен табиғи өсуінің, денесінің дамуы мен ой дүниесінің өркен жаюы ойынға 

тікелей тәуелді .Мектепке дейінгі мекемелелердің оқытудағы негізгі міндеті : 

сәбилер тобынан бастап балаларға білім, дағды, іскерлікті берумен қатар ойлау 

қабілеттерін қалыптастырып балаларды ойлау жұмысына дайындау. Ойын 

араласқан оқу қызметі тартымды өтеді, балалардың білуге деген құштарлығын 

арттырады, түсініктерін тереңдетеді.  
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 № I00012     24.11.2021 ж.ж. 

МЕН ӨЗ МАМАНДЫҒЫМДЫ СҮЙЕМІН. 

ҚҰТТЫҒҰЛ НҰРЖАНАТ НҰРТІЛЕУҚЫЗЫ 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы 

 білім беру бөлімінің «Ертегі» бөбекжайы МКҚК. 

  

   Мамандығым туралы айтатын болсам, бұл мамандыққа мен кездейсоқ 

келдім,бірақ осы мамандықты таңдай келе, мен бұл саланың қиындығы мен 

қызығы қатар жүретінін айтқым келеді . Тәрбиеші болу-бұл кішкентай ғана 

жүректерге тәлім мен тәрбие беріп қана қоймай, өз мамандығыңа адал болу, 

баланың жүзіне күлкі үйірілту. Бұл мамандық арқылы балалардың қызықты 

сәттері мен ренжіген тұстарын да көруге болады. 

Әрдайым баланың дамуын, ойлау қабілетін, танымдық,эстетикалық 

қабілеттерін де байқай аламыз. Ата-анамен тығыз байланыс орнату арқылы, 

балаларға тек тәлім мен тәрбие  қана беріп қоймай, оларға екінші анасындай 

болып кетеміз. Біз әрдайым оларды тек жақсы қасиеттерге баулимыз,оларды 

әрдайым тек биіктерден көргіміз келеді. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің » демекші, әр бала отбасынан алған 

тәрбиені бойына сіңіру арқылы, балабақша да емін –еркін өзін ұстап, 

достарымен жақсы қарым-қатынас орната алады. 

Баланы тек жақсы қасиеттерге баулу-біздің басты парызымыз.  Әр уақытта, 

бала көңілсіз күйде келсе, оның психологиялық жағдайын көтеру үшін, 

қолымыздан келгенін аямаймыз. Әртүрлі дидактикалық ойындар арқылы, 

баланың түсті тану , заттың атауын атау ұғымдарын бойына сіңдіре 

аламыз.Сюжетті-рөлдік ойындар арқылы балаларға,түрлі рөлдерді сомдауға 

көмектесе аламыз, жақсы және жаман ұғымдарын ажырытауды 

қалыптастырамыз. Осы өзім қызмет етіп келе жатқан бөбекжай ішінде ,ата-ана 

мен балаға көп көңіл бөлу қарастырылған.Отбасы күніне орай, түрлі іс-шара 

ұйымдастырып, спорт-адамның досы деген қағиданы ескереміз.Әр күн тек 

қуанышқа толы болсын деп тілеймін, адал еңбегімнің арқасында , өз тәрбиелеп 

отырған шәкірттерімнің бойынан жақсы қасиеттерді көргім келеді. «Ертегі 

әлемі сыр шертеді» демекші, балларға әртүрлі ертегілерді ойнатып қана қоймай, 

балаларға әртүрлі ертегілер арқылы жақсы әдеттерге жақын болып,  жаман 

әдеттерден аулақ болуға шақырамыз. 
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Мнемо кесте, Монттессори әдістері  арқылы балалардың қол моторикасын, 

ойлау қабілетін,ептілігін жетілдіре аламыз. 

 Өзім еңбек етіп келе жатқан мекемедегі әр тәрбиешіні-өз мамандығының нағыз 

маманы дер едім. 

Тәрбиеші –бұл баланың досы, жанашыры, сырласы. «Ұстазы жақсының-ұстамы 

жақсы» демекші, әрдайым бала тәрбиешіге қарап бой түзей алады. 

Мен өз мамандығымды сүйемін, осы мамандықты таңдағаныма еш өкінбеймін 

десем, артық болмас! 
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№ G00016               11.11.2021 ж.ж. 

«ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА» 

ДОСАНОВА ЗЕЙНЕГУЛЬ КУМАРХАНОВНА 

Алматы облысы, Саркан ауданы, Бакалы ауылы К.Казыбаев атындағы 

 орта мектебының КММ «Айгөлек» шағын орталығы  тәрбиеші. 

 

Мақсаты:Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата білуге, 

геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білу.Монтессори және 

Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып балалардың шығармашылық 

ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамыту. 

Күтілетін нәтижелері: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата 

білуге, геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білді. 

.Монтессори және Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып 

балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамытты. 

Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Көрсету,таныстыру,сұрақ жауап  

Белингвальды сыңары: Үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, шеңбер-

круг 

ҰОҚ кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурстар 

ҰОҚ басталуы Жылулық  шеңбер 

Үлкен шеңбер құрайық 

Алақанды ұрайық 

Күлімдесін күнде 

Күлімдейік біз де 

Алақанды ашайық  

Күннің нұрын салайық 

Таза ауаны салайық 

Жүрек жұлуын салайық 

Енді бәрін қонақтарға сыйлайық 

 

ҰОҚ негізгі 

бөлімі 

Музыка ойналады топқа үрленген шар 

ұшып келеді ішінде хат болады.Шарды 

жарып хатты оқи бастағанда музыка 

ойналып экраннан аю сөйлейді. Аю: сәлем 

достар сәлем балалар мен сендерге хат 

жолдаған себебім менің Маша досым 

орманда адасып қалды соны таба алмай 

жүрмін соны табуға көмектесіңдерші. 

Аю: балалар сендерде орманға барам деп 

жолдан адасып қалмаңдар сендер алдымен 

Слайд  

 

 

Слайд  
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орманға бармас бұрын картадан жолды 

көріп алыңдар 

Аю: Таулардың аржағында 

Орманың аржағында 

Сандықша бар 

Іші тола ғажайыпқа 

Сол сандықшада маша досым тығылып 

отыр соны маған әкеп беріңдер. 

Аю: орманға бару үшін жол өте алыс 

орманға паровозбен бару керек. 

Балаларды паровозға отырғызу үшін 

қалталы тақтайшадан әр түрлі пішіндерді 

алғызып сол пішіндер арқылы паровозға 

отырғызады. 

Балаларға орманға келгендерін айтып онда 

көптеген тапсырмалар орындайтындарын 

айтады. 

Тақтадағы үш құлыпқа назарларын 

аудартып құлыптың кілтін ашу арқылы 

тапсырманы орындайтынын айтады. Сол 

кезде экраннан төртбұрыш сөйлейді 

балаларға түсіндіріп құлыптың кілті 

екенін түсіндіріп бірінші тапсырманың 

ашылғанын айтады. 

1-Тапсырма   

Топтық жұмыс  

Триз әдістемесін қолдана отырып 

пішіндерге ұқсас суреттерді тауып 

қыстыру. 

Пішіндер туралы тақпақтар сұрау. 

Экраннан шеңбер сөйлейді шеңбермен 

таныстырып екінші құлыптың кілті екенін 

айтып екінші тапсырманың берілгенін 

айтады. 

2-Тапсырма  

Жеке жұмыс 

Тәрелкедегі жемістер мен көкөністерді  

санау арқылы сандарды тура тауып 

құрастыру  

Балаларға 1-10ға дейін санату және 

орысша ағылшын тілде санату арқылы 

 

 

 

 

 

 

Слайд  
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білімдерін толықтыру. 

Экраннан үшбұрыш сөйлейді үшбұрыш 

пішінмен таныстырып үшінші құлыптың 

кілті екенін айтып үшінші тапсырманың 

берілгенін айтады. 

3-Тапсырма  

Тәрелкедегі түрлі макарондардан бау 

өткізу арқылы балаларға санатып түстерін 

тауып, монтессори әдістемесі арқылы қол 

маторикасын дамыту. 

Ғажайып сәт: 

Орманда үлкен қорап тұрады ішінен Маша 

шығады 

Маша: сәлем достар мен орманда ойнап 

жүріп мына үлкен қорапқа қамалып 

қалдым рахмет сендерге мені 

құтқарғандарыңа менім ішім қатты пысты 

меніммен ойын ойнайсындарма 

Сергіту сәті 

Музыка ырғағымен қимылды жаттығулар 

жасату. 

Ойын  «Өз орнынды тап»  

Ал қане балалар өздерінің тұрған 

пішіндеріңді қолдарыңа алып сол 

пішіндер арқылы паровоздарына 

отырайық тобымызға қайтайық. 

Пішіндер арқылы паровозға отырады. 

Балалар біз аюға Маша досын қайтарайық 

Машаны аюға жібереді  

 

 

 

 

 

 

 

 

ҰОҚ 

қорытындылау 

Сұрақ жауап арқылы қорытындылау  

Қане балалар біз кімге көмектестік? 

Машаны қайдан таптық? 

Біз қандай тапсырмаларды орындадық? 

Жарайсыңдар балалар!  мақтап мадақтау 
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    № I00016        25.11.2021 ж.  

 

Нобай дайындау 

 

                                   САХАНОВА БАҚЫТЖАМАЛ АЙТЖАНОВНА 

Ақмола облысы, Целиноград ауданы, «Қызылжар ауылының  

ЖОББМ» КММ. Көркем еңбек пәні мұғалімі 

Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 

тарауы: Сәндік қолданбалы 

өнер          

Күні: 

Сынып: 5 сынып                                                                                                                      

Мектеп: Целиноград ауданы, «Қызылжар ауылының 

ЖОББМ» КММ 

 

Мұғалімнің аты-жөні: Саханова Б.А 

Қатысқандар:                   Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы  

Нобай дайындау 

Осы сабақта 

қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары 

(оқу 

бағдарламасына 

сәйкес) 

5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар 

орындау. 

5.1.4.1-Шығармашылық жұмысты орындау кезеңдерін анықтай 

отырып жоспар дайындау 

Сабақтың 

мақсаты 

 

Барлық оқушылар:  Болашақ бұйымның нобайын орындай 

алады. 

Оқушылардың басым бөлігі: Нобайдағы түстік шешімді, 

жұмыстың орындау кезеңдерін анықтап жоспар құра алады. 

Кейбір оқушылар: Жұмыстың орындалу кезеңдерін анықтап 

жоспар дайындап қорғай алады. 

Бағалау 

критериі 

 

 Түстік шешімдерді, пропорцияны, пішіндерді дұрыс 

қолданып нобай орындайды. 

 Бұйымның жасалу кезеңдерін анықтап жұмыс жоспарын 

құрады, қорғайды. 

Тілдік 

мақсаттар 

 

Диалогке арналған тармақтар: Нобайды сипаттай алады. 

Жұмыс жоспарын түсіндіреді. Жұмыс жоспарын қорғайды. 

Жазылымға арналған тіркестер: 

Бұйымның орындалу реттілігі......... 

..........нобайы бойынша қажетті құралдар............ 

Терминология:  Нобай, бұйым, өру,тоқу, құрал-жабдық 
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Құндылықтарға 

баулу  

Жалпыға бірдей еңбек қоғамын баулу, өзгенің еңбегін бағалау. 

Пәнаралық 

байланыс 

Сурет, әдебиет, сызу. 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Интерактивті тақта: бейнеролик, презентация, суреттер 

Алдыңғы білім Өру (тоқу) өнері, өру түрлері, материалдар мен құрал 

жабдықтарын, шартты белгілерін біледі 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері  Дереккөздер, 

ресурстар 

Сабақтың басы 

5мин 

Оқушыларға психологиялық ахуал тудыру. 

Кабинетте өзін өзі ұстау техника қауіпсіздік 

ережесін ұстану мақсатында нұсқаулықты еске 

түсіру. 

«Біреуі артық» суреттер бойынша сабақтың 

тақырыбын ашу. Сабақтың оқу мақсатымен 

оқушыларды таныстыру. 

Топқа бөлінбестен бұрын «Бисерден гүл» 

жасаудың жұмыс барысы бойынша 

бейнеролик көрсету арқылы оқушыларға 

жоспар дайындаған кезде қай жайды ескеруі 

туралы ақпарат беру. 

Топқа бөлу: Оқушылар 3 түрлі суреті бар 

карточкалары арқылы 3 топқа бөлу. Топ 

басшысы сайланады. 

 

 

 

Презентация 

 

 

Бейнеролик  

 

Топқа бөлуге 

арналған 

суреттері бар 

карточкалар 

 
Сабақтың ортасы 

12 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма №1. Топтық жұмыс 

Топтар сабақ басында көрсетілген 

бейнероликке, алдын ала дайындалған 

суреттерге сүйене отырып бисерден жасалған 

гүлдің түстік шешімін, пішіндерін, 

пропорциясын дұрыс қолданып нобай 

орындайды. Бұл тапсырманы орындауда 

«Идеялар тақтасы» әдісі қолданылды. Әр топ 

мүшесі өз идеясын ортаға салады. Топтар 

берілген уақыт ішінде, нобай салу барысында 

төмендегі тапсырмаларды орындап шығады.  

1) Нобайдың эстетикалық (көркемдік) 

жағынан тартымдылығын көрсет. 

Суреттер, түрлі 

түсті ұарындаш, 

карындаш, 

өшіргіш, 

скечбук,  
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3мин 

 

 

 

12 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

2) Түс шешімінің үйлесімді таңда. 

3) Болашақ бұйымның шынайылыққа 

жақындығы, пропорцияның, пішіннің 

дұрыс сал. 

 

Бағалау 

критериі 

Дескриптор 

Түстік 

шешімдерді, 

пропорцияны, 

пішіндерді 

дұрыс 

қолданып 

нобай 

орындайды. 

Эстетикалық 

(көркемдік) тартымды 

салды 

Түс шешімінің 

үйлесімдігін таптыы 

Шынайылыққа 

жақындығы, 

пропорцияның 

дұрыстығын көрсетті 

Қалыптастырушы бағалау: «Галереяны 

шолу» әдісі бойынша топтық жұмысты 

мұғалім бағалайды. Яғни дискрипторлар 

бойынша нобайға шолу жасап шығады. 

Ұсыныстар мен түзетулер айтылады. 

Тапсырма №2. Топтық жұмыс 

Топтар нобай бойынша бұйымның жасалу 

кезеңдерін анықтап жұмыс жоспарын құрады.  

Әр топ болашақ бұйымның жасалу кезеңдерін 

анықтап жұмыс жоспарын жасайды. Жұмысты 

аяқтаған соң қысқаша қорғайды. 

1) Жұмысқа қажетті құрал жабдықтар, 

материалдар таңда 

2) Жұмыстың орындалу реттілігін қадағала 

(1,2,3, т.с.с.) 

3) Жұмыс жоспарын аудитория алдында 

қорға 

 

Бағалау 

критериі 

Дескриптор 

Бұйымның 

жасалу 

кезеңдерін 

Жұмысқа қажетті құрал 

жабдықтардың дұрыс 

таңдады 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
«Галлереяны 

шарлау» әдісі 

 

Плакат, 

фломастер, 

стикерлер және 

т.б. 
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анықтап, 

жұмыс 

жоспарын 

құрады, 

қорғайды 

Жұмыстың орындалу 

реттілігінің дұрыс 

орындады 

Жұмысты қорғауы, 

аудиторияға жеткізді 

Қалыптастырушы бағалау: «Бағдаршам» 
әдісі арқылы топтар бір бірін бағалайды. 

Жасыл түс – түсінікті жоспар. Сары түс - 

қосатын немесе түзейтін жерлері бар. Қызыл 

түс - мүлде түсініксіз жоспар. Сары түс пен 

қызыл түсті көрсеткен оқушылар ауызша 

себебін айтып кетеді.  

                   
«Бағдаршам» 

әдісі 

Сабақтың соңы 

3мин 

 

1мин 

 

 

          Үй 

тапсырмасы 

1мин 

Топ басшысы топ мүшелеріне мадақтаулар, 

жігерлендіру сөздерін және себебін айтады. 

Мысалы: Мариям нобайды жақсы салғаны 

үшін жарайсың деймін. Солай кеудесіне 

стикер смайликтерді жабыстырады 

Кері байланыс 

«Көңіл күй» әдісі 

3 түрлі көңіл күй суреттелген смайликтер 

арқылы сабақты бағалайды. 

Нобай бойынша қажетті құрал жабдықтар мен 

материалдарды әкелу. 

Стикер 

смайликтер 

 

 
«Көңіл күй» 

әдісі 

 

Саралау – Сіз 

оқушыларға қандай 

тәсілмен 

көмектесесіз? Сіз 

басқаларға қарағанда 

қабілетті оқушыларға 

қандай тапсырмалар 

бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Пәнаралық 

байланыстар. 

Денсаулық және 

қауіпсіздік  

техникасын 

сақтау. 

Ақпараттық – 

коммуникациялық 

технологияларды 

қолдану 

Оқушылардың сабаққа 

қызығушылығын 

арттырып, назарын 

аудару үшін түрлі 

әдістер, бейнеролик 

пен суреттерді 

презентацияға салып 

Тапсырмалар оқу мақсатынан 

алынған бағалау критерилері 

арқылы құрылды. Сол бағалау 

критерийлеріне  дескрипторлар 

құрылды. Кері байланыс арқылы 

оқушылардың меңгеру деңгейін 

Көркем еңбек 

кабинетінде өзін өзі 

ұстау нұсқаулығы 

қадағаланды. 

Сабағымда 

презентация, 

бейнероликті 
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қолдандым. 

Тапсырмаларды 

оңайдан қиынға қарай 

орындаттым. Мысалы 

№ 1 тапсырмада 

барлық оқушылар 

нобайды әдемілеп сала 

алады, оқушылардың 

басым бөлігі түстік 

шешімді дұрыс 

қолданады. Ал кейбір 

оқушылар нобайды 

сапалы, яғни шынайы 

етіп, пропорцияларын 

дұрыс келтіреді. №2 

тапсырмада оқушылар 

өз білімдерінің 

байланысты 

тапсырмаларды 

орындап шықты. Оқу 

мақсаты орындалды 

тексеріп, қателіктер түзетіліп 

отырды. 

№ 1 тапсырма: топтық жұмысты 

«Идеялар тақтасы»әдісі жақсы 

қолданылды, әр оқушы өз 

идеясын ортаға салды. Топтар 

берілген уақыт ішінде, нобай салу 

барысында төмендегі 

тапсырмаларды орындап 

шығады.  

1) Нобайдың эстетикалық 

(көркемдік) жағынан 

тартымдылығы 

2) Түс шешімінің үйлесімді 

таңдалуы 

3) Болашақ бұйымның 

шынайылыққа жақындығы, 

пропорцияның, пішіннің 

дұрыссалынуы 

№ 2 тапсырмада топтар нобай 

бойынша бұйымның жасалу 

кезеңдерін анықтап жұмыс 

жоспарын құрды.  

Көмек қажет оқушыларға 

ұсыныстар беріп, мадақтамалар 

айтып отырдым. 

қолдандым. 

Сабағым сурет-

нобай салуға, 

әдебиет – жұмыс 

жоспарын құруға, 

қорғауға, сызу 

сабағы нобай құру 

уақытында 

пропорцияны еске 

түсіруге көмек 

берді. 

Сабақ бойынша 

рефлекция  

 

Қорытынды бағалау 

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 

қатысты)? 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген 

оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы нені анықтадым, келесі 

сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет? 
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№ I00017       25.11.2021 ж.  

 

Русский язык в современном обществе 

 

БЕКБАШЕВА КЛАРА ХАЙРУЛЛИНОВНА 

Город Актюбе, Актюбинский колледж строительства и бизнеса 

Преподаватель русского языка и литературы 

 

Общество не может жить, не пользуясь языком, этим важнейшим 

средством человеческого общения. Нет ни одного вида деятельности людей, в 

котором не применялся бы язык как выражение их мыслей, чувств и воли для 

достижения взаимопонимания между ними. 
И нет ничего удивительного в том, что люди с течением времени 

заинтересовались своим постоянным спутником – языком и создании науку о 

нем. Эта наука теперь называется языкознанием, или лингвистикой. Знание 

просто необходимо для тех, чья профессия связана с преподаванием или 

исследованием языка, оно необходимо и тем людям, которым приходится 

применять язык как орудие профессиональное (учителям, пропагандистам, 

лекторам, журналистам, писателям и т.д.). 
Некоторые ученые признали язык явлением биологическим, поставили его 

в один ряд с такими явлениями жизни человека, как способность есть, пить, 

ходить и т.д. Получилось, что язык якобы наследуется и заложен в самом 

биологическом существе человека. 
Можно говорить о том, что сущность языка мы видим в его специфическом 

общественном применении – в качестве важнейшего средства общения людей. 
Основные функции языка говорят о том, что язык – явление общенародное, 

а не классовое. Все люди, независимо от их принадлежности к отдельным 

классам и социальным или профессиональным группам, нуждаются в общении. 

Все люди нуждаются в том, чтобы думать и выражать то, что они думают. 
Современный русский язык – это прежде всего язык русского народа, 

составляющего более 80% населения Российской Федерации. Это язык народа, 

имеющего более чем тысячелетнюю историю, культуру и письменность, 

многовековой опыт государственного и культурного строительства, освоение 

новых земель и хозяйствования, огромные достижения в области науки и 

техники. 
Русский язык является национальным языком русского народа, средством 

сохранения и передачи народной культуры, мышления, поведения; очевидно, что 

сложение общей для народа системы смыслов, одинаковое понимание ключевых 
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категорий культуры – добра, справедливости, правды – это основа национальной 

общности. Язык служит средством языкового единения многонационального 

государства, межнационального общения народов России. А также является 

государственным языком, употребляемым в разных сферах общения (в науке, 

дипломатии, образовании). Деятельность по поддержке, развитию, 

распространению и сохранению чистоты русского языка координирует, помимо 

законодательных актов, Совет по русскому языку при Правительстве Российской 

Федерации. 
Русский язык является одним из мировых языков. Каковы его функции как 

одного из мировых языков? 
Во-первых, русский язык (наряду с английским, китайским, французским, 

испанским и арабским) является официальным языком многих международных 

организаций – ООН, ЮНЕСКО и др. Значит, на русском языке издаются 

официальные документы, специальные журналы этих организаций, создаются их 

сайты в Интернете, ведутся радиопередачи. Русский включен в число языков, 

которые обслуживают деятельность почти трети международных 

неправительственных организаций, в том числе Всемирной федерации 

профсоюзов, Международного комитета за европейскую безопасность. 
Он вступает также  как рабочий язык крупнейших международных конференций, 

встреч на высшем уровне, обеспечивая общение представителей разных стран. 

Важно, чтобы усилия России, направленные на сохранение статуса русского 

языка были поддержаны представителями дипломатических служб других стран. 
Во-вторых, русский язык – это язык одного из крупнейших центров 

международного образования. 
В-третьих, при обсуждении ситуации с русским языком в мире не стоит 

забывать о миллионах наших соотечественников, по разным причинам живущих 

за пределами России. 
В-четвертых, русский язык обеспечивает доступ не только к богатствам 

науки и культуры России, но и других стран, выступая своеобразным 

посредником между разными народами, особенно на евразийском пространстве. 

Ведь на русский переводится значительная часть научной и художественной 

литературы, выходящей в мире. 
Какие причины способствовали установлению статус-кво в изучении и 

преподавании русского языка за рубежом? 
Во-первых, это обусловлено образованием единого экономического 

пространства в Европе, в связи с чем появились так называемые рыночные языки 

и языки маркетинга. 
Во-вторых, Россия играет важную роль на международном рынке 

образовательных услуг. Русский язык дает возможность получить высшее 

профессиональное образование на уровне мировых стандартов. 
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В-третьих, существенной причиной интереса к изучению русского языка 

остается желание приобщиться к той культуре, в частности к литературе, которая 

за ним стоит и которая имеет общечеловеческую значимость. Диалоги между 

разными культурами ЮНЕСКО и Совет Европы считают насущной задачей 

современности, поскольку такие диалоги предполагают взаимное постижение 

ценностей и традиций других, обмен опытом, накопленным за столетия, обмен 

мнениями по животрепещущим вопросом прошлого, настоящего и будущего 

народов, населяющих земной шар. 
В-четвертых, изучение русского языка за рубежом стимулирует и заметный 

приток туристов из России в Западную Европу и другие страны мира. 
В-пятых, определенную группу учащихся привлекает трудность русского языка. 

По мнению американских студентов, русский язык для изучения выбирают те, 

кто любят преодолевать препятствия. 
Норма, как и все в языке медленно, но непрерывно развивается, она имеет 

динамический характер. Постоянное взаимовлияние различных ответвлений 

русского национального языка, историческое развитие его системы, а также 

контакты с другими языковыми системами приводят к вариантности, а затем и 

изменению норм. Одно и то же явление в разные периоды жизни языка может 

сначала быть за пределами нормы, затем стать её частью, а после вновь оказаться 

вне нормы. Таким образом, язык постоянно отбирает средства выражения, иногда 

этот выбор в силу различных причин оказывается сделать непросто, и тогда 

одновременно существуют несколько вариантов нормы. Без преувеличения 

можно сказать, что вариантность норм является неизбежным спутником развития 

языка. На том или ином этапе развития языка варианты могут находиться в 

разных отношениях друг с другом. 
Литературный язык в последнее время испытывает активную атаку со 

стороны бытовой лексики, вторжение иноязычной лексики. Это существовало 

всегда, и в любой живой язык на протяжении всей истории противостоял таким 

атакам, умея развиваться и сам себя защищать. 
Литературная норма всегда предполагает сохранение функционально-

стилистически дифференциальных вариантов, потому что любая система тем 

более устойчива, чем сложнее её структура. Любое чрезмерное упрощение 

языковой системы может лишь её способности выполнять присущие ей 

разнообразные функции, вытеснить её из традиционных сфер употребления. 
В разных странах по-разному относятся к проблеме «правильно-неправильно 

сказать». Сегодня в нашей стране ловкий человек провернет дело и разбогатеет, 

даже если он мычит, а не говорит, но приличное общество относится к ошибкам 

в речи крайне безболезненно. 
Правильность речи – это ее соответствие литературным нормам, которые 

стремятся соблюдать всякий культурный человек. Слушатели обычно 
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воспринимают ненормативность как показатель недостаточной образованности, 

низкого уровня общей культуры говорящего. 
По вопросу, что такое культура речи, у ученых единого мнения нет. Некоторые 

лингвисты считают, что культура речи – это умение говорить и писать правильно. 

Другие утверждают, что культура речи – это способность излагать свои мысли 

просто, логично, доступно. Третьи – что культура речи сводится к умелому 

использованию средств выразительности языка. Четвертые – это точность, 

краткость, и национальная самобытность – главные достоинства нашей речи. 
С.И. Ожигов рассматривал вопрос о языковой норме более широко, 

указывая на то, что «норма – это совокупность более пригодных (правильных, 

предпочитаемых) для обслуживания общества языковых средств, которая 

складывается как результат отбора языковых элементов (лексических, 

произносительных, морфологических, синтаксических) из числа 

сосуществующих наличествуемых, образуемых вновь или извлекаемых из 

пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки 

этих элементов».   
    Одной из первых задач, требующих решения, С.И. Ожигов считает 

нормализацию произношения. Автор утверждает, что литературная норма 

общенародного произношения, переживая известные колебания, должна в 

конечном итоге представлять собой результат развития и совершенствования 

старой московской нормы. 
     Не менее важная задача в области культуры речи – нормализация ударения. На 

всем протяжении развития русского литературного языка норма ударения связана 

с особенностями взаимоотношений литературного языка с северными и южными 

народными говорами, а также с влиянием церковно-книжного произношения, это 

и явилось причиной колебаний в русском ударении. 
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№ I00018         25.11.2021 ж.  

 

Білікті маман даярлаудағы қазақ әдебиеті пәнінің рөлі 

 

АНДАҒҰЛОВА ГҮЛЗАДА СИДАҒАЛИҚЫЗЫ 

Ақтөбе қаласы, Ақтөбе құрылыс және бизнес колледжі 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы 

 

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

берілген білім - адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат 

әкеледі.... 

Әл-Фараби 

 

    Тәрбие – халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі 

мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, өмірге деген көзқарасын және 

соған сай мінез-құлқын қалыптастыру үшін мақсатты ықпалда жүзеге асатын 

іс-әрекет. Жас ұрпақты тәрбиелеу мәселесі барлық кезде де қоғам мен 

мемлекеттің назарынан тыс болмаған. Бүгінгі таңда еліміздің атын әлемге 

танытатын осы ұрпақты оқыту, тәрбиелеу мәселелері қоғамымыздың барлық 

саласында жүргізілуі әлемдік деңгейге сай дамуды талап етеді. Әдептілік, 

имандылық, мейірімділік, қайырымдылық, ізеттілік, қонақжайлық 

құндылықтары қалыптасқан халқымыздың асыл абыройлы қасиеттерін жас 

ұрпақтың ақыл-парасатына азық ете білу - әрбір тәрбиеші, ұстаздардың 

алдында тұрған үлкен міндет. 

    Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев "Қазақстан — 2030" стратегиясында болашақты 

жасайтын азаматтарды сол ғасыр талабына лайықты тәрбиелеу қажеттілігін де 

сөзінде тиек еткен болатын. Сондықтан кәсіби оқу орындарында мұғалім 

мамандарды дайындау мәселесі жаңа бағытқа, жаңа мазмұнға, жаңа мақсатқа ие 

бола отырып, қазіргі таңда күрделі де жауапты істердің біріне айналды. 

95 жылдық тарихы бар М.Жұмабаев атындағы Петропавл гуманиралық 

колледжі - бүгінгі күні еңбек нарығында сұранысқа ие болып отырған бәсекеге 

қабілетті мамандар даярлауда алда келе жатқан оқу орындарының бірі. 

Колледжде осы күні болашақ мұғалімдер мен тәрбиешілер дайындайтын 

«Бастауыш білім беру», «Негізгі мектептегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Мектепке 

дейінгі тәрбие және оқыту» мамандықтары бойынша оқушылар білім алуда. 

    Мұғалім даярлаудың сапалық дәрежесін көтеруді кәсіби оқу орындарында 

теориялық және іс-тәжірибелік даярлықтарын қоғамның дамуымен және 

әлеуметтік-экономикалық жағдайлармен байланыстыра отырып шешіледі.  
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Мамандар даярлауда білім берумен қатар кәсіби іс-әрекеттің ғылыми негіздерін 

іс-тәжірибеде қолдануға, біліктілік пен дағдыны қалыптастыруға ерекше көңіл 

бөлінуде. 

     Мұғалім – жалпы білім беретін мектептерде жас ұрпақты оқытып, әрі оларды 

тәрбиелеу қызметін атқаратын маман. Ал, ХХІ ғасырдың мұғалімі қандай болу 

керек? Бұл сауалға мынадай жауап алсақ, қателеспеген болармыз, яғни ХХІ 

ғасырдың мұғалімі - арнайы ғылыми мамандандырылған, педагогикалық 

дарындылығы басым, жаңашыл тұрғыда белсенді, өз пәнін жетік меңгерген, 

оқушылардың кез-келген тосын сауалдарына жауап қайтара алатын, рухани 

жағынан дамыған, шығармашыл, қабілетті, алдағы уақытта жұмысында өрлей 

білуге талпынып, өзінің жеке әрекеттерін дамытуға жұмыла білетін ұстаз болуы 

шарт. Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан 

Момышұлы: “Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. 

Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, 

кеншісін де ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, 

сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген 

екен. 

     Ендеше, осындай баға алатын ұстазды даярлап шығару - өзім қызмет ететін 

оқу орнының алдында тұрған үлкен міндет екені оқытушыларға мәлім. Тәуелсіз 

ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды 

танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы – жас маман тәрбиесіне 

қажетті қазақ әдебиеті пәніне мықты көңіл бөлінуі қажет деп білемін. Әдебиет 

пәні білім беру жүйесінде шәкірттерге әдеби пәндер жүйесіне тән білім іскерлік 

дағдыларды меңгерту, сөйлеу немесе жазу әрекеттеріне бейімділігін оқу 

үрдісінде өздігінен жұмыс істеуге бағытталған шығармашылық қабілетін 

жетілдіру, иегерген білім дағдыны іскерліктерін өмірлік тәжіребиеде қолдана 

білуге үйрету мақсаттарын көздейді. 

     Әдебиет пәні - терең ойлаудың пәні. Әр пән өмір құпиясын өзінше 

бедерлейді. Әдебиет өмірге деген көзқарасты, эстетикалық талғаммен рухани 

ізгі мұраттарды қалыптастырады. Әдебиет сабағы – өнер сабағы. Әдебиет сөз 

өнері, адамтану құралы. Ол – адамды нағыз азамат ететін, оның рухын 

шыңдайтын, жанына жолбасшы болатын ерекше ғылым, әрі ғажайып өнер.  

Осы өнердің құдыретін бала санасын жеткізуде, оның қыр сырын, ұшан теңіз 

байлығын меңгертуде, құштарлығын арттыруда оқытушының еңбегі зор.  

Ол үшін мұғалім үнемі ізденісте болып, өз білімін жетілдіріп отыруы қажет. 

Оқушы бойында халақтың салт-дәстүрін, өнерін, ана тілін қадірлейтін, Отанын, 

елін, жерін сүйетін жан жақты жетілген, саналы намысқор патриот тұлға 

қалаптастыруда ақын-жазушылардың шығарамаларының ықпалы зор. 

 Өйткені әдебиетті оқыту көркем шығарманы оқудан басталады.  
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Балаға көркем туындыны оқытпай, әдебиеттен білім беру мүмкін нәрсе емес 

және де оны оқушы жай оқып шықпай, одан алған әсерін өмірлік қажеттілеріне 

пайдалана алуы қажет. «Көркем шығарма - әдебиеттің құндылығы. Көркем 

шығарманы оқыту – оқушының сөз қадірін түсінерлік ойлау әрекетін дамыту, 

рухани дүниесін байыту, эстетикалық талғамын жетілдіру, адамгершілік 

қасиетін қалыптастыру», - деген болатын әдебиет зерттеуші ғалым, белгілі 

жазушы, ұлағатты ұстаз Қажым Жұмалиев. 

     Қазіргі білім саласындағы оқытудың дәстүрлі әдістерімен қатар жаңа 

технологиялық әдістерін қолдану, өздігінен ойлануға мүмкіндігі бар, ізденгіш, 

зерттеу тапсырма жұмыстарының оқушы тәрбиесінде алатын орны ерекше. 

Әдебиет пәнін оқытуда оқушыларды шығармашылық жұмыстарға жетелеу үшін 

берілетін тақырып мазмұнын қазіргі кездегі мәселелермен байланыстыра келе, 

оқушының алдына шешімін табатын ой тастап, оларды ізденуге жетелеу – 

ұстаздық міндетімнің бір қыры деп түсінемін. Осыларды ескере отыра өз 

пәнімді оқыту барысында алдыма мынадай мақсат-міндеттерді шешуді назарға 

аламын: 

- оқушылардың білімін жетілдіру барысында әр түрлі тақырыптарды жан-

жақты санасына дарыту. Тілдік және танымдық біліктіліктермен қамтамасыз 

етіп, оқу үрдісінің жүйелілігін сақтай отырып, сапалы білім беру; 

- пән бойынша іскерлік дағдыларын қалыптастырып, ой-өрісін, көркем 

шығармаларды оқу дағдыларын арттырып, сөздік қорын, тілін байыту; 

- оқушылырдың өзіндік жетістіктеріне талдау жүргізіп, өзіндік бағалау 

әрекеттерін ұйымдастыру барысында сауаттылыққа, шыншылдыққа тәрбиелеу; 

- өмірдің кез – келген жағдайларында шешім қабылдап, өз-өзін тәрбиелей 

алатын, тәрбие баре алатын тұлға қалыптастыру. 

    Әдебиетті оқыту шығармашылық құбылыс болуына байланысты, оның 

жемісті, нәтижелі болуы тәрбиені ұлттық бағытта өрістету, сол бағытта әдіс-

тәсілдерді жүйелі қолдана білуде жатыр. Мәселен, сөздік әдіс, зерттеу әдісі, 

көркемдеп, мәнерлеп оқу әдісі салыстырмалы әдістер мен көрнекілік әдістердің 

әдебиет сабағына берері мол. Мәселен: сөздік әдіс арқылы көркем 

шығармадағы сөздің мағынасын түсінеді, егер ғасырлар бойы сақталып келген 

құнарылы бай ауыз әдебиетіміздің тілдік құрамына тереңнен бойламаса, одан 

ешқандай нәтиже шықпайды. Сол арқылы жастардың бойында тілді үйренуге, 

таңсық сөзді білуге деген құштарлық сезім қалыптасады. Ал, мәнерлеп оқыту 

арқылы оқушының ана тілін тез меңгеруіне, оны бірден қабылдауына әсерлі 

болып жетуіне тиімді ықпал етуші тәсіл болмақ. Шығармаларды оқыта отырып, 

кейіпкерлерді бір-бірімен салыстырмалы әдіспен түсіндіру де пайдалы.  

   Мәселен, М.Жұмабаевтің «Батыр Баян» поэмасын алсаңыз, оқиға болған жер 

– жер сұлуы Көкше. Кейіпкерлері: Абылай хан, батыр Баян, қалмақ қызы. 

Ерекшелегі – халқының намысы үшін туған бауырын аямаған патриот. 
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 Шығармаларды оқи отырып жастардың еліне деген сүйіспеншілігімен 

арттыруда ой толғау әдісін қолданудың да маңызы зор. 

Қазақ аспанында құйрықты жұлдыздай жарқ етіп, қысқа ғұмырында халқына 

өлмес, өшпес мұра қалдырған қазақтың біртуар ғалымы Ш.Уәлихановтың өмірі 

мен шығармашылығымен танысу барысында «Оқу мен жазу арқылы сыни 

тұрғыдан ойлау» стратегияларының бірі «ББҮ» кестесімен жұмыс жасау 

нәтижесінде оқушылар өз ізденістерін анық, айқын көрсете біледі: 

І. Не білеміз? Бізге мәлім деректер. 

ІІ. Не білгіміз келеді? Өзіндік ізденіс – білім негізі. (Шоқанның әр түрлі ғылым 

саласындағы еңбегімен тереңірек танысу) 

ІІІ. Не білуге болады: «Білген сайын келеді біле бергім» (Шоқан мұраларын 

зерттеушілер; ғалымға қойылған ескерткіштер мен мұражайлары; Шоқан 

туралы лебіздер) 

ІҮ. Не білдік? Түйін сөз. 

     Бәрімізге белгілі әңгіме жанрының шебері - Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» 

повесін оқып, талдау барысында қазіргі кезде жастарды мазалайтын 

мәселелерге жетекші сауалдар қоя отыра ерекше назар аудартамын.  

Мысалы, 

1.«Шұғаның белгісі» хикаятында жазушы шынайы түрде нені белгілейді? 

2.Бүгінгі жастар үшін қоғамда әлеуметтік әділетсіздіктер орын алған ба? 

3.Бүгінгі қыз бен жігіт сүйіспеншілігіне ерік бермейтіндей ескі дәстүрлер бар 

ма? 

4. Шұға, Әбдірахман және тағы басқа жастар арман еткен азаттық, теңдікке не 

арқылы жеттік т.б. 

5.Шұға, Әбдірахман және тағы басқа жастар арман еткен азаттық, теңдікке не 

арқылы жеттік т.б. 

6.Бүгінгі таңда Шұға тәрізді махаббат күйігінен өмірге деген үміт отын 

сөндіретін қыздар бар ма? 

      Осындай сұрақтарға жауап іздеу барысында, қоғамдағы өздерін 

толғандыратын жағдайларды бір-бірімен пікірталастыра отыра, ойларын ортаға 

салып, шешім қабылдауға үйренеді. Шығармашылық қабілеттерін «Шұғаға хат» 

деген тақырыпта эссе жазу тапсырмасының көмегімен дамыта алады. 

Өр Алтайдың ұшар басынан қол бұлғап, проза мен драма салаларын төмен 

қарай бұлақ қылып ағындатқан, ақиық ағамыз Оралхан Бөкей шығармаларынан 

да мол тәрбие алатындай дүниелер баршылық. Оралхан Бөкеевтің өзге 

жазушылардан басты ерекшелігі – шығармаларына кейіпкер болар бейнені 

алыстан арбалатып әбігерге түсіп, болмаса көктен іздеп, сан қиялға беріліп, 

ойдан шығарып машақаттанбайтындығы. Барлығы да өзінің жанындағы, үнемі 

көзі көріп өскен ауылдың қарапайым адамдары. Міне, бұл өзім тәрбиелеп 

жүрген оқушыларыма жақын. Себебі алдымда тәлім алып жүрген 

шәкірттерімнің дені - ауыл балалары.  
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Жазушы өмірі мен шығармашылығын зерделей отыра, бір ғана «Апамның 

астауы» әңгімесінің өзін жан-жақты талдау, «ауылым - алтын бесігім», «тәрбие -

отбасынан басталады» деген сияқты ұғымдарды түсінуге септігін тигізері анық.       

      Мысалы, «Апам - Алтайдың арғы бетіндегі Керей елінің қызы. Әкесі аса бай 

болған, текті тұқымның тұяғы. Апам еркелеп өскен жалғыз қызы...», «Мен ол 

кезде Апамның өмір тарихын, тіпті кім екенін білмей, алаңсыз шуақты күндерге 

марқайып маңар едім. Бүгінде көз алдымда: арық ашаң кемпір, тарамысты 

мықты саусақтар, ерні мен иегін күйік шалып тыртықтанған әдемі ажар, 

кимешегінен дудырап шығыңқырап жүретін ақ шалмаған қара бұйра шаш 

қана... менің көз алдымда: ... жүн түтіп, арқан ескен, жіп иіріп, алаша тоқып, 

оюлап сырмақтігіп отырған Апам;... ертеректе қазақ әйелі не істеу керек болса, 

түгел қолынан келетін Апам; қазақ әйелінің ғана емес, ер-азамат атқарар істі 

қара нардай қасқая көтерер Апам», «... Мен сонда апамның соншалықты алыс... 

тым-тым алыс екеніне көзім жеткенімен, иланбай, жүрегім бәрібір баяғы кезді, 

Апамның жылы қойны, аялы алақанын аңсаймын», «... Менің есіме Апамның 

бес уақ дәрет алып, намаз оқыған сайын тісін тұзбен ысатыны, тіпті осы кісінің 

сексеннен асқан жасқа дейін бір жерім ауырды, не шаршадым, жалықтым деп 

қабақ шытпағаны түсті» деген үзінділерге баса назарларын аударта келе, туыс, 

сыйластық, қазақ әйелі, имандылық сияқты ұғымдарды түсіну үшін түрлі 

тапсырмалар ойластыру – оқырманның алатын тәрбиесіне үлкен септігін 

тигізеді. Бұл - кез-келген адамның өмірге қажетті қаруы. 

   Қорыта келгенде, қазіргі өзгермелі дүние жағдайында адамның мәні мен 

әлеуметтік рөлі жаңа сипатқа ие болып отырған өмірде жастарымызды 

парасатты да білімді, мәдениетті де сапалы етіп тәрбиелеп дүниетанымын 

кеңейтеміз, жалпы адамзаттық намысы бар ұрпақ тәрбиелеп өсіреміз десек, ұлы 

қаламгерлеріміздің қыл қаламынан туған бай мұрасын, асыл қасиеттерін сіңіре 

алуға тиіспіз. Бұл орайда, ғалым Қанипа Бітібаеваның: «Ой салу - ұстаз 

тарапынан, ойлану-шәкірт тарапынан, ойланту-ұстаз тарапынан, шешімге келу - 

оқушы тарапынан болу керек» деген пікірінің дұрыс тұжырым екендігі 

айтылған ойларға дәлел бола алады. 
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