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27.11.2021 ж.         № I00051 

АКТАЕВ БЕРИК ДОСКЕНОВИЧ                                                                                        

Нұр-Сұлтан қаласы  №89  мектеп-лицейінің өзін-өзі тану пәні мұғалімі  

 

Сабақ барысы 

 Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Ресурстар 

Ұйымдастыру 

кезеңі (1 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оқушылардың сабаққа 

қатысуын тексеру. 

Оқушылармен амандасып, 

«Өзін- өзі тану» сабағының «5-

Т» ережесін еске түсіру: 

Тәртіп.Талап.Тазалық 

Татулық.Тыныштық 

Балалар, ережені есімізге 

түсіріп, сыныптың тәртібін 

сақтап, оқып-білуге 

талаптанып, тыныштықты 

орнатып, тазалықты сақтап, 

бүгінгі күнімізді татулықпен 

Оқушылар 

сабаққа 

дайындығын 

көрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 

мұғалімдерге 

арналған  

әдістемелік 

құрал, 

Презентация, 

слайд 

 

 

 

 

 

 

Бөлім:Ⅰ Таным қуанышы 

Мұғалімнің аты-жөні, 

тегі 
Актаев Берик Доскенович 

 Класс: 7 «а»  Оқушылар саны: 28 Қатыспаған оқушылар: 0 

Сабақтың тақырыбы №4  Адамның ішкі әлемі 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаттары 

Адамгершілік –рухани нормаларға сәйкес өзінің 

мақсаттары мен оларға қолжеткізу мүмкіндіктерін 

анықтай алады. 

Құндылық Дұрыс әрекет 

Қасиеттер Шыншылдық, кешірімділік, әділдік. 

Сабақтың    мақсаты 

 

Оқушыларға адамның ішкі әлемін танудың 

маңыздылығын ұғындыра отырып, Дұрыс әрекет   

құндылығының мәнін ашу. 

Сабақтың міндеттері 

 

Оқушыларға «ар», «ұждан» ұғымдары  туралы білім беру 

Оқушылар бойындағы шыншылдық,әділдік қасиетін 

дамыту 

Кешірімділікке  тәрбиелеу 
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1. Жағымды 

көңіл күй  (1-1,5 

мин) 

 

өткізейік.   

Ойымызды, жүрегімізді 

барынша ашып, мейірімімізді 

бір-бірімізге төгіп отыруды 

ұсынамын. 

Мұғалім «Жақсы болу» 

жағымды көңіл-күйге енуге 

жағдай жасайды.  

-Балалар ыңғайланып отырып 

алыңыңыздар да, терең дем 

алыңыздар. Көздеріңізді 

жұмсаңыздар да болады.Өз 

денелеріңізді сезініңіздер және 

бос ұстаңыздар. Дене 

демалады, сана сезім 

сергиді.Өз денелеріңізді көз 

алдыңызға елестетіңіз... 

Басыңыздан 

бастап,аяғыңыздың ұшына 

дейін... Біз жақсы істер мен 

жасаған жақсылықтарымыз ды 

ойымызға түсіріп, бойымыз 

жеңілдеп қалғандай.Бейне бір 

ақ түсті көбелекке ұқсап, 

ұшатын қанат пайда 

болғандай. Айналаға көз 

салсақ,тек қана әдемі, жақсы 

заттарға көзіміз 

түседі.Құлпырған гүлдер, 

оның маңында жақсы 

балалар...Олардың 

әрқайсысының жүзінде күлкі 

ойнайды. Жер бетіндегі 

барлық тірі зат 

біздерге:«Жақсы бала бол!» 

деп сыбырлағандай болады.Ал 

төбемізден нұр шашқан алтын 

күн бізге:«Жақсы болу 

өзіңнен»,деп қарайды.Ия,ия 

шынында да,көбелектер 

секілді әдемі болып,тек қана 

 

 

 

 

 

 

Жағымды 

күйге келіп, 

терең ойлауға 

бейімделеді. 

 

 

 

 

 

Волшебная 

Композиция - 

Хрустальная 

Грусть 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=W58q

59CjMqc 

https://www.youtube.com/watch?v=W58q59CjMqc
https://www.youtube.com/watch?v=W58q59CjMqc
https://www.youtube.com/watch?v=W58q59CjMqc
https://www.youtube.com/watch?v=W58q59CjMqc


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

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

3 

әдемі жерде жүру керек екен-

ау!Біз барлығымыз да жақсы 

екенбіз ғой!Жақсы болу 

өзімізден екенін біз де 

сезінгендейміз. 

Ал,енді «бір,екі,үш»деп, 

бұрынғы қалпымызға келейік. 

2. Алдын ала 

берілген үй 

тапсырмасын 

тексеру 

(әңгімелеу) (3-5 

мин) 

 

Мұғалім, 

Ш.Құдайбердіұлының Мәнді 

сөздер (үзінді) оқып береді, 

сұрақтар қойып талдатады. 

Сұрақтар: 

Бай мен ұлықтар қандай ой 

түйді? 

«әділет», «ынсап» сөздерінің 

мағынасын қалай 

түсінесіңдер? 

Әңгімеден қандай құндылық 

байқадыңдар? 

Сұрақтардың 

көмегімен 

оқушылар  

«ар», «ұждан» 

ұғымдары  

туралы 

білімдерін 

нығайтады. 

 

 

 

 

Оқулық, 

 № 4 сабақ 20 

беттегі 

Ш.Құдайберд

іұлының 

Мәнді сөздер 

(үзінді) 

3. Жағымды ой-

пікір (дәйексөз) 

(3-4 мин) 

Ар ұялар іс қылмас  

Абай 

Ұяты бар адам қандай істерге 

бармайды? 

 Дәйексөзден қандай ой 

түйдіңдер? 

Оқушылар  

дәйексөздің 

мағынасын 

талқылайды 

және дәптерге 

жазады. 

Презентация, 

слайд. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 

4. Оқиғалар 

айту 

(әңгімелесу) 

 (4-8 мин) 

 

Мұғалім оқушыларға өз сыйын 

ұсынады. Сұрақтар қою 

арқылы, мазмұнын ашады.  

Қарлығаштың ұясы аудио 

жазба-ертегі 

Сұрақтар: 

•Ертегіде не жайында 

айтылған?  

• Жоңғарлар бірінші қандай 

қателік жіберді? 

• Төлебидің әрекетінен  қандай 

қасиеттерді көре алдыңыз? 

• Өзіңнің жауапкершілікпен 

атқарған істерің болды ма? 

Мысал келтір 

Оқушылар   

аудио жазбадағы 

әңгімені 

тыңдағаннан 

кейін, 

мұғалімнің 

сұрақтарына 

жауап бере 

отырып, үлкенге 

сәлем беру, 

қадірлеу  жайлы 

ойларымен 

бөліседі, тәлім-

тәрбие алады, 

жауапкершілікті 

https://youtu.

be/C0jB_iEC

3tA 
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 Оқушылардың жауаптары 

тыңдалады.  

сезінеді. 

5. 

Шығармашылы

қ жұмыс ( 

топпен) 

(12-15 мин) 

 

Мұғалім, түрлі түсті асықтар 

таңдату арқылы, үш топқа 

топтастырады. 

Әр топқа тапсырма береді 

1-топ тапсырмасы:  
Оқулықтағы 20-беттегі «мәнді 

сөздер» Ш.Құдайбердіұлының 

әңгімесінен үзінді берілген. 

Мәтін соңындағы сұрақтарға 

жауап дайындау. 

 2-топқа: Берілген мақал-

мәтелдердің мағынасын ашу. 

Адамның әдемілігі 

шыншылдығында. 

Айғақтың тазасы 

күмәнмен мойынға 

салар. 

Айды етегіңмен жаба 

алмайсың. 

Ақиқат сөз — ащы дәрі, 

сескентсе де ем. 

Ақиқат аяушылық 

тілемейді. 

Ақиқат сөзде алалық 

жоқ. 

Алысар болсаң 

шынынды айт,  

Табысар болсаң 

сырынды айт. 

3-топ тапсырмасы.  

Осы тақырыпқа сай тыйым 

сөздерді тауып жазу. 

Оқушыларға тапсырма бере 

отырып, әр топтың 

тапсырмасын түсіндіріп, 

орындауын қадағалайды.  

Оқушылар 

топқа бөліне 

отырып, әр топ 

өзіне берілген 

тапсырмаларын 

топтарында 

талқылап,жеке-

жеке 

тапсырмаларын 

орындайды.Тапс

ырманы 

орындай 

отырып оқушы 

өз бойына 

Дұрыс әрекет 

құндылығының  

қасиеттерін 

жинақтайды.  

Бір-бірін 

құрметтейді, 

жауапкершілікті 

сезінеді. 

 

Оқулықтағы 

15-16 беттегі 

Ұлы 

тұлғалар 

ескерткішіні

ң суреті 

 

6. Үй 

тапсырмасы 

(1-2 мин) 

 Мұғалім үйге «Жаңылыс пен 

Ақиқаттың есігі» аңызын 

оқып, сұрақтарға жауап беруді 

Оқушылар үй 

тапсырмасын 

жазып алады. 

Оқулық, 5-

сабақ ,23-24 

беттері. 
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тапсырады. 

7.  Топпен ән 

айту 

(2-3 мин) 

 

Мұғалім,Жұлдызай 

Дүйсенбаеваның «Балалық 

шақ» әнін оқушылармен бірге 

орындайды. 

Оқушылар 

мұғаліммен  

бірге ән 

шырқайды,көңіл

-күйлері 

көтеріледі. 

https://youtu.

be/vwXaGIf

Yggs 

8. Сабақтың 

қорытынды сәті 

(1 мин) 

Сабақта айтылған барлық 

жақсы ойларды, 

құндылықтарды бойларына 

сіңіріп, жүректеріне түйіп 

алуды ұсынады.   

 Ф.Шопеннің 

"Мечта" 

аудиожазба

сы 

https://zvooq.

eu/ 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zvooq.eu/
https://zvooq.eu/
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 27.11.2021 ж.             № I00052 

Дарынды  оқушыларды анықтау жолдары 

ТУСУПХАНОВА АСЕМ КЕНЕСБЕКОВНА                                                                                  

Нұр-Сұлтан қаласы Мәшһүр Жүсіп атындағы № 57 орта мектеп бастауыш 

сынып мұғалімі  

  Мерзімі    18.11.2021 ж.ж 

  Тақырыбы:  « Дарынды  оқушыларды анықтау жолдары»  

  

Жалпы мақсаты:  Мұғалімдерді дарынды балаларды жалпы мектеп 

оқушылары арасынан анықтау жолдарын қарастыру, 

мұғалімдерге  бағыт-бағдар беру. Балалардың 

дарындылығын анықтайтын кейбір әдістемелермен 

таныстыру, жұмысында қолдануға үйрету. 

 

Оқытудың 

нәтижесі 

 

Дарынды оқушылардың даму ерекшеліктерімен танысады. 

Өздері талдап, зерттеу барысында оларды анықтау жолдарын 

табады. Жұмыс түрлерін тәжірибесіне қолдануды меңгереді. 

 

Негізгі идея 

 

Дарынды,талантты балалармен жұмыс оларды 

мүмкіндіктерінің деңгейіне қарай бағыттайды. Нәтижесінде 

бала «өзгеше» құзырлығын өмірде қолдана алады. Елінің 

даму болашағына өз үлесін қосатын болады. 

  
Қолданылатын  

материалдар:  

А- 4 парақтары, стикер, интерактивті тақта, маркер, 

қалам,слайдтар, суреттер, бейнероликтер  

Уақ

ыты  

Кезеңдері  Қатысушылардың іс-  

әрекеті  

Күтілетін  

нәтиже  

3мин  1.Ұйымдастыру   

Ой шақыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Күлмесқыз»  

  «Баяғыда бір ханның қызы болыпты. Ол 

ешқашан күлмейді екен. Сол себепті хан 

қызы Күлмесқыз атаныпты».  

-Неліктен осы хан қызы күлмеген деп 

ойлайсыздар?- деп сұрақ қойылып, 

ойларын дәптерге жазу тапсырылады. 

Сосын екінші сұрақ қойылады:  

-Күлмесқыздың күлуі үшін не істеу керек 

деп ойлайсыздар?» деген сұрақ қойылады. 

Ойсергектің мәнін ашуда әркім өз себебін 

көрсетеді. Мақсаты: Осындай ойсергектер 

арқылы баланың проблеманы шешуін 

және түсінуін анықтаймыз.  

Ойларымен 

бөліседі 
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«Бұлақты көрсең – көзін аш» бүгінгі 

вебинарымыздың эпиграфы. 

1мин 2. Топқа бөлу 

 

Шығармашылық қабілеттеріне қарай 

топқа бөлу. 

Үстелдің үстіне микрофон (әнші), 

кисточка (суретші), чешки (биші) 

қойылады. Жылы ұшыраған зат тұрған 

үстелге отыру арқылы топқа бөлінеді. 

Неліктен осы нәрсені таңдағаннын айта 

отырып, тақырыпта ашады. 

Топқа біріктіру 

5-7 

мин  

3. Ой қозғау:      Ертедегі Қытайда  дарынды балаларды 

«Шэнь тон», яғни киелі  бала деп атаған. 

Расында дарынды балаларды  киелі бала 

деп  атауға болады. Бірақ осы дарынды 

балаларды дер кезінде байқап,  оларға 

дұрыс жол сілтеу қажет. 

 Жалпы педагогика-

психология  ғылымында  «дарындылық» 

мәселесіне  қазіргі таңда көп көңіл 

бөлінуде.  Дарынды бала-ол өзі жаңа 

болжамдар мен идеяларды, теорияларды, 

схема, зерттеулер жасай білетін қабілеті 

бар болуы шарт. Басқа сөзбен айтқанда, 

дарындылық-ол жоғары 

потенциялы  бар,  шығармашыл тұлға; 

өзінің алдына ғылыми-

техникалық  мәселелерді қойып және оны 

өздігінен шеше білетін -адам. 

И.С.Лейтес қабілетті балалардың үш 

категориясын  көрсетті.  

Олар: 

1. Ақыл –ой деңгейінің  жоғарлығы ерте 

кезден байқалатын балалар. Мысал 

ретінде Моцарт 4 жасында концерт берді , 

Пикассо 2 жасында сурет салған, Паскаль 

9 жасында алғашқы трактатын жазған. 

2. Мектептің жекеленген  пәндеріне  және 

әр түрлі іс-әрекетіне қабілетті балалар.  

3. Қабілеттері  айқындалмаған 

потенциалды балалар.  

    Платон, А.Кастлер, Ф.Гамильтон 

 Керекті 

мәліметтер беру. 
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сияқты ғалымдар дарындылық туа  біткен 

қасиет деген. 

Ал Декорт, Гообс, Локк сияқты ғалымдар 

дарындылық  адам баласының  даму 

барысында  тәрбиеге байланысты  дейді. 

Сонымен дарынды бала- ол кім? 

     Психологиялық педагогикалық 

зерттеулердің  нәтижесі 

бойынша  дарынды баланың  бейнесі 

анықталды. 

1. Интеллектуалды және ақыл- ой  бел-

сенділігі бар  бала. 

2.   2. Бейнелеу өнері бар бала.  

3.   3. Әнге қабілеті  бар балалар. 

4.   4. Қозғалыстың белсенділігі  бар 

бала.     Бала дарындылығының 

негізгі белгілерін анықтау 

мақсатында Ү.Б.Жексенбаева өз 

еңбектерінде былай көрсеткен: 

- ата-анасынан сауалнама алу; 

- арнайы психометриялық тест; 

- баланы бақылаудың түрлі тәсілдері (оқу 

және оқудан тыс әрекеттерінде, 

зертханалық жағдайларды) 

- арнайы бағдарлама аясында сынақ 

сабақтарын өткізу; 

- педагог тарапынан оқушының іс - әрекеті 

мен мінез - құлқын эксперттік бағалау; 

- әр түрлі зияткерлік жарыстар, байқаулар, 

олимпиадалар т.б. өткізу; 

- оқушы шығармасының туындыларын 

эксперттік бағалау; 

- арнай психодиогностикалық тренинг; 

Дарынды балалардың ерекше 

қасиеттері бар: 

а) Қиыншылықтан қорықпайды 

ә) Сөздік қоры мол 

б) Есте сақтау қабілеті жоғары 

в) Әділетті, әзілқой 

г) Танымдық қасиеті жоғары 
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10 

мин  

 

 

4.Топтарға 

тапсырма беру  

 

1 топ: 

1.Велосипед тепкісі келген қоян туралы. 

2 топ: 

2.Тоңазытқышта өмір сүрген ит туралы. 

3-топ: 

3.Биіктіктен секіруге қорқып тұрған 

құмырсқа туралы ертегі құрастыру. 

Ынтымақтастық 

байланыс 

орнату.    

  10 

мин 

5.  

Шығармашылық 

тапсырма 

«Ақпаратты  қабылдау» жаттығуы 

   Эксперименттатор сөздерді тез оқиды, 

оқушылар бұл сөздерді тез айырып, 

қажетті қатардың астына жазуы қажет. 2 

рет оқиды. 1 минут беріледі. Кестеде 5 

қатар бар: 

1)Аңдар    2)Құстар  3)Ағаштар 

4)Гүлдер   5)Ыдыстар 

 32 сөз оқылады: 

Аю, Терек, Раушан, Қарға, Түлкі, Шағала, 

Кесе, Қасқыр, Қасық, Роза, Қарағай, 

Тарелка, Емен, Зорман, Маймыл, Қайың, 

Үйрек, Сирен, Қаз, Шырша, Жолбарыс, 

Ожау, Арыстан, Қарлығаш, Қоян, аққу, 

Бүркіт, Күркетауық, Тауық, Қалақ, Жираф, 

Стакан. 

  Оқушылардың жазып үлгерген сөздерін 

санайды. Егер жазылған сөздердің саны 32 

болса - ақпарат қабылдауы өте жақсы, 31- 

29 орташа. 28 төмен болса қабылдай 

алмайды деген сөз. 

«Жаңалық» жаттығуы 

   2. Берілген сөздерден бір ғана сөйлем 

құрау: балалар, актер, ертегі, қойылым. 

Ертегі қойылымына келген балалар 

өздеріне таныс актерді көріп қуанды. 

Қонақ, шарбақ, тоңазытқыш. 

Рұқсатсыз тоңазытқышты ашқан 

қонақтарды үй иесі шарбақтан шығарып 

жіберді. 

«МЮНСТЕРБЕРГ» ӘДІСТЕМЕСІ 

Бұл әдістеме зейіннің таңдамалылығын 

анықтауға бағытталады. 

Нұсқау: 

Бойларындағы 

қабілеттерді 

анықтау 
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Көптеген әріптердің арасында тұтас 

сөздер бар. Сіздің міндетіңіз: тез оқып 

отырып, сол сөздердің астын сызуыңыз 

керек.  Жұмыс уақыты-1 минут. 

Аашпгоппартаивнртерезевнаапташыопкка

рталыгксағатлыгсабақоыгборпыаукесікрвн

басбалдақинакпотақтагыеоқушыоанмұғалі

мрыгадиректорвпыкуқызметкерапецуранл

вгкдәптершввр 

Қанша сөз құрай алдыңыз:  ____ 

«Шың» жаттығуы 

  Қалампыр сөзі беріледі. Осы сөздегі 

әріптерді пайдаланып барынша көп сөз 

құрау қажет (уақыты 1 минут). Сөз 

құрауда бір әріпті екі рет қайталауға 

болмайды. Тапсырма бөлек парақпен 

беріледі және оған оқушы өз сөздерін 

жазады.     Қабілеттің жоғары деңгейде 

дамуы – 9 және одан көп сөз. Орташа 

деңгей – 7,8 сөз. Төменгі деңгей – 6 және 

одан да аз сөз. 

«Мағнасын аш» жаттығуы 

Ұсынылған түпкі сөз жұптары белгілі бір 

арақатынаста тұр. Келесі түпкі сөзге 

ұсынылып тұрған бес сөзден дәл осындай 

арақатынаста сәйкес келетін сөзді 

анықтаңыз (дұрыс таңдау – 2 ұпай). 

Емхана – емделу. 

1) Институт – профессор; 

2) Институт - оқытушы; 

3)Институт - оқыту; 

4) Институт - мекеме; 

5) Институт - студент; 

 Ара-бал 

1. Ит-жүн 

2. Қабан-тіс 

3. Ешкі-сүт 

4. Жылқы-тұяқ 
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3мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

2мин 

6. Кері байланыс  

«Бәрі менің 

қолымда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Қорыта келгенде «Жанам деген жүрекке 

от берейік» дарындылық өз бетімен 

дамымайды. Оған үнемі түрткі болатын 

бір күш қажет. Ол ұстаз және ата-ана. 

"Бұлақ көрсең көзін аш " дегендей 

оқушыларымызды әр уақытта биіктен 

көріп, алға қарай жетелейік деп бүгінгі 

вебинарымызды  аяқтаймыз. 

Рефлексия 

Алақанның суреті: 

Бас бармақ – «Түсіне білдім» 

Сұқ саусақ –«тақырыпқа сай нақты 

нұсқаулар берілді» 

Ортан терек - Ұнамады» 

Шылдыр шүмек –« Түсіну қиын болды» 

Кішкентай бөбек – «мүлдем түсінбедім» 

Алақанның саусақтарын таңдау арқылы 

өздерін бағалайды. 

Қатысушылардың 

пікірін анықтау  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қатысушылардың 

ойын нақтылау 
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 27.11.2021 ж.    № I00053 

Қазақстанға сяхат 

НҰҒМАНОВА АЙГЕРІМ ТҰРАҚБАЙҚЫЗЫ                                                            

БКО,Бокейордасы ауданы,Сейткали ауылы Алғашық бастауыш мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі 

Педагогтің аты-жөні  

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Қазақстанға сяхат 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқыту мақсаттары 

2.3.1.2 түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне 

қалалар 

мен ескерткіштерді сипаттау 

Сабақтың барысы.  

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушы-

ның әре-

кеті 

Бағалау Ресурстар 

Басы Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді  

сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты  үнемдейміз! 

 Нақты,дәл  жауап  береміз! 

 Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды  көрсетеміз! 

 Сабаққа  белсене  қатысып, 

жақсы  бағааламыз! 

Алдыңғы білімді еске  түсіру 

(ұжымда) 

«Барлық оқушылармен жұмыс» 

Бұл жұмыс түрі бүкіл сынып 

оқушыларының бір мезгілде жұмысқа 

жұмылдырылуын қамтамасыз етеді. 

Оқушылардың барлық сұрақтарына 

мұғалім жұмыстың алдында жауап 

беруі тиіс, бұл оқушыларды да, 

мұғалімді де алаңдатпайды. 

Күтілетін нәтижені анықтау 

Психологи

ялық 

ахуалға 

берілген 

тақпақтард

ы 

дауыстап 

айтып, 

тілді 

жаттықтыр

у және 

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Психологи

ялық 

ахуал. 

 

Алдыңғы 

білімді 

еске 

түсірутапс

ырмалары. 
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қарай 

орындайд

ы. 

Са-

бақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

Белсенді оқу тапсырмалары(топта, 

ұжымда)  

«Көршіңе әңгімелеп бер» 

Бұл әдіс оқушылар өз ойларын 

дауыстап айтып беру үшін 

пайдаланылады. Сұрақ қойыңыз, 

ойластыруға уақыт беріңіз, одан 

кейін оқушылардан өз ойларын 

көршілерімен бөлісуді сұраңыз, 

оқушыларға жаңа тақырыпты 

айтыңыз және осы тақырып 

бойынша өздері білетін барлық 

жағдайды көршісіне айтуын 

ұсыныңыз. 

 
Дескриптор: 

шығармашылығы оқу тапсырмалары 

арқылы дамиды. 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырмал

арды 

талапқа 

сай 

орындайд

ы. 

 

Белсенді 

оқу 

тапсырмал

ары(топта, 

ұжымда)  

«Көршіңе 

әңгімелеп 

бер» әдісі 

арқылы 

суретпен 

және 

мәтінмен 

жұмыс 

жасайды. 

Жұмыс 

дәптерінде

гі 

жазылым 

тапсырмал

арын 

орындау 

 

Формати

в 

ті бағалау 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Оқылым, 

жазылым 

тапсырма 

лары. 
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алған білімін сабақ барысында 

қолдана алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін 

бағалау. 

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

Топтық жұмыс. «Галлерияда ой 

шарлау» 

Берілген тақырыпта топтық жұмысы 

жүргізіліп, сұрақ  қабырғаға ілінеді 

де, оқушылар жүріп, аралап, оған әр 

оқушылар кішкене жапсырма қағазға 

бағасын беріп, пікірін жазып 

жабыстырып кетеді. Ең  жақсы баға 

алған топтың жұмысы қаралады. 

 «Былғары қолғап»  

     Ойын шарты: үш адамнан тұратын 

топтарға бөлініңдер: екі ойыншы, бір 

төреші. Мұғалім нұсқаған уақытта 

берілген тақырып бойынша сұрақ-

жауап сағатын ұйымдастырасыңдар. 

Ол қарсыласың тоқтап қалғанша 

жалғаса береді. Төреші есеп жүргізіп 

отырады. Рөлдермен ауысып 

жүргізуге  болады. 

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

 

ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы 

бір-бірін бағалау. 

«Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

 Оқушыларға  қандай да болмасын 

сұрақ, тапсырма берілгенен кейін 

оларды тыңғылықты орындауға 

бағытталған интербелсенді тәсіл. 

Тақтада сұрақ/тапсырма 

жазылғаннан кейін әрбір оқушы 

жекеше өз ойлары мен пікірін 

берілген уақыт ішінде (2-3 минут) 

қағазға түсіреді. Содан кейін оқушы 

жұбымен жазғанын 3-4 минут  

талқылайды, пікірлеседі. Мұғалімнің 

екі-үш жұпқа өз пікірлерін бүкіл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулықтағ

ы 

қосымша 

тапсырмал

ар. 

ҚБ: 

Бағдарша

м көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

 

Топтық 

тапсырмал

ар. 
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сыныпқа жариялауын сұрауына 

болады.  

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

Кері 

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

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Оқушылар «Тазалық» әдісі бойынша 

сабаққа кері байланысты ауызша 

айтты.  

 

 

 

 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

«Тазалық

» әдісі  

«Тазалық» 

әдісі  кері 

байланыс 

парағы 
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 27.11.2021 ж.     № I00055 

Б.Соқпақбаев. Ағаштар неге ашуланды? 

КАРЖАУБАЕВА ДИНАРА КАЛАМАНОВНА                                                               

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. N27 «Диқан» орта мектебі. Бастауыш сынып 

мұғалімі.  

Педагогтің 

аты-жөні 
Каржаубаева Динара Каламановна    

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Бердібек Соқпақбаев.  

Ағаштар неге ашуланды? 

Оқу 

бағдарла-

масына 

сәйкес 

оқыту 

мақсат 

тары 

2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп, 

оқиғаның соңын болжау  

2.2.5.1- мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, 

дамуы мен аяқталуын анықтау  

2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, 

стилистикалық қателерді табу және түзету 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Баға 

лау 

Ре-

сур-

стар 

Басы Психологиялық ахуал қалыптастыру. 
«Әсерлерімізбен бөлісейік» жылулық 

шеңбері 

Педагог балаларға 1-2 минут көздерін 

жұмып,өздерін тағы да табиғат аясында,көк 

майса шалғында жатып,көк аспан,аппақ 

бұлттарды көріп,құстардың сайраған 

әнін,судың сыбдырын естіген кездерін 

елестетуді ұсынады.  

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді  

сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты  үнемдейміз! 

 Нақты,дәл  жауап  береміз! 

Психология

лық ахуалға 

берілген 

психогия 

лық 

жаттыңулар

ды орындау 

арқылы  

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

 

Оқушылар 

сұраққа 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 

Психо

логия

лық 

ахуал. 

 
Алдың

ғы 

білімді 

еске 

түсіру

тапсы

рмала

ры. 
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 Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды  көрсетеміз! 

 Сабаққа  белсене  қатысып, 

жақсы  бағааламыз! 

Алдыңғы білімді еске  түсіру 

(ұжымда) 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

қарай 

орындайды. 

Сабақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

1. Ағаштар ашулана ма? Осы сұрақ 

төңірегінде ой 

бөліс. 

2. Мәтіннің қалай аталып тұрғанына мән 

бер. Осы 

сұраққа жауап іздей отырып түсініп оқы. 

 
Дескриптор: 

 мәтіннің тақырыбын анықтай алады, 

негізгі ойды табады. 

 шығармашылыққа негізделген 

сұрақтар қояды. 

 берілген тақырып бойынша ой қорыту 

жасай алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін 

бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырмала

рды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

Белсенді 

оқу 

тапсырмала

ры(топта, 

ұжымда)  

Жұмыс 

дәптерін 

дегі 

жазылым 

тапсырмала

рын 

орындау 

 

 

 

 

 

Форма

тив 

ті 

бағалау

. 

 

 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 

 

 

 

Оқыл

ым, 

жазыл

ым 

тапсы

рмала

ры. 

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

 Оқушыларға  қандай да болмасын 

сұрақ, тапсырма берілгенен кейін оларды 

тыңғылықты орындауға бағытталған 

интербелсенді тәсіл. Тақтада 

сұрақ/тапсырма жазылғаннан кейін әрбір 

оқушы жекеше өз ойлары мен пікірін 

берілген уақыт ішінде (2-3 минут) қағазға 
 

ҚБ: 

Бағдар

шам 

көздері 

арқылы 

бір-

бірін 

Топ 

тық 

тапсы

рма 

лар. 
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түсіреді. Содан кейін оқушы жұбымен 

жазғанын 3-4 минут  талқылайды, 

пікірлеседі. Мұғалімнің екі-үш жұпқа өз 

пікірлерін бүкіл сыныпқа жариялауын 

сұрауына болады.  

 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі. 

 

бағалау

. 

 

Кері 

байланыс 

«Бағдаршам» кері байланыс. 

 
 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

Бағдар 

шам 

Кері 

байла

ныс 

тақ 

тайша

сы. 
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 27.11.2021 ж.     № I00056 

Ұлы Дала сал -серілері. Біржан сал. 

АСИЛБЕКОВ КАЙСАР КУЛЖАНОВИЧ                                                                            

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. N27 «Диқан» орта мектебінің                              

музыка пәні мұғалімі 

Бөлімі Атақты тұлғалар 
Педагогтің 

аты жөні: 
Асилбеков Кайсар Кулжанович 

Күні:  
Сынып: 3 “Б” Қатысқандар 

саны: 

 

Қатыспағандар 

саны: 

 
Сабақтың 

тақырыбы: 
Ұлы Дала сал -серілері. Біржан сал. 

 
Оқу 

бағдарламасы

на сәйкес  

оқыту 

мақсаттары: 

3.1.3.3 - музыкалық шығармаларды талдау барысында негізгі 

музыкалық ұғымдарды анықтау және ажырату  

 3.3.1.1 - өз шығармашылық жұмысын көрсету, өзінің және 

өзгелердің жұмыстарын бағалай білу 

Сабақтың 

мақсаты: 
 Музыкалық шығармаларды талдау барысында негізгі 

музыкалық ұғымдарды анықтайды  және ажыратады  

 өз шығармашылық жұмысын көрсетеді, өзінің және өзгелердің 

жұмыстарын бағалай біледі 

Сабақтың барысы: 
Сабақтың 

кезеңі 

(уақыты) 

Педагог әрекеті Оқуш

ы ның 

әрекеті 

Бағала

у 

Ресур

с тар 
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 Сабақтың 

басы 

 

20  мин 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 1 тапсырма.Тыңдау және 

талдау.  

 Суретке қарап,басқа да 

атақты әнші, сал 

серілерді,ақындарды, 

күйшілерді, 

композиторларды ата. 

 Олардың  атақты  болуына 

қандай қасиеттері  әсер 

етті? 

 Өзің неге қызығасың?Қалай  

атақты  болуға  болады? 

 
2-тапсырма.Талдау және 

тыңдау 

«Он саусақ» әні  

Біржан Сал. 

 Әннің сөзі мен орындауына  

назар аудар. 

 Әннің  шумағы мен 

қайырмасының  

орындалуында  қандай  

ерекшеліктер бар? 

3-тапсырма.Орындау 

«Он саусақ» әнін орындау. 
 

4-тапсырма. Таныстыру 

және  бағалау. 

Өз  орындауыңды  таныстыр 

және салыстырып бағала. 

РЕФЛЕКСИЯ 

-Мен не білдім? 

- Бүгін мен не үйрендім? 

 

 

 

Оқушы 

лар өз 

ойларын 

ауызша 

жеткізеді.  

 

 

 

 

Оқушы

лар өз 

ойларын 

ауызша 

жеткізеді 

және жаңа  

сабаққа  

назар  

аударып, 

берілген  

сұрақтарға 

жауап  

береді. 

 

 

 

Дәптер

меСұрақта

рға жауап 

береді 

 

Бір -

бірін 

бағалау 

 

 

 

Платфо

р ма 

жүйесінің 

пайыздық 

есептеу  

нәтижесі 

 

 
Дескри

п тор 

нәтижесін

де «Үш 

шапалақ»т

әсілі 

арқылы 

бағала 

нады 

 

 
 

 

 

 

Бейне

ролик 

оқулы

қ 

 

 

Оқул

ық 

 

Оқул

ық, нота 

хрестома

тиясы, 

үн-бейне 

хрестома

тия 

 

Флам

астерлер 

Қаранда

штар 

Журнал 

дар 

Газеттер 

 

 

Кері 

байланыс 

тақтайша

сы 
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   27.11.2021 ж.      № I00058 

Мектепке дейінгі тәрбиелеуде  құм терапиясының элементтерін қолдану 

ҚОЯНБАЕВА НҰРСЕЗІМ АЙНАТҚЫЗЫ                                                                             

Ақтөбе облысы Алға ауданы ЖСШ "Нұр Бала Би" балабақша тәрбиешісі 

Қазіргі таңда білім беру саласында едәуір өзгерістер болып жатқаны 

белгілі. Қоғамның сұраныстары бойынша жаңа ғасырдың адамы жан-жақты, 

креативті, өз-өзіне сенімді, терең ойлайтын, «Мен-концепциясы» бар тұлға 

болуы керек. Мұндай бейнені қалыптастыру үшін оқыту мен тәриелеу жүйесінде  

әсіресе, мектепке дейінгі ұйымдарда қолданылатын дәстүрлі әдіс-тәсілдерді 

енгізілуде. 

Алғаш рет құм терапиясын К.Г.Юнгтің шәкірті Дора Кальфф 1950 

жылдары Sandplay деп атап, әлемге жариялаған еді. Қазақстанда бұл әдіс, 

салыстырмалы түрде қарасақ,жаңа әдіс болып табылады. Балалардың 

эмоционалды, ерік-жігерлік аясын дамытуға септігін тигізеді. Көптеген 

психологтар жекелеген құм түйіршіктерінде жеке тұлғаныңнышандық 

айқындамасын, ал құм массасында – жаһандағы өмірді көреді. 

Балабақша психологінің ең басты міндеті-бала дамуының психологиялық 

сүйемелдеуі. Оның ішіне алғашқы скрининг, диагностика, түзету-дамыту, ағарту-

сауықтыру және кеңес беру жұмыстары кіреді. Осы аталған әр бағытта түрлі әдіс-

тәсілдердің қолданылуы, көп талап етеді. Бірақ осы бағыттардың бәрін құм 

терапиясы біріктіре алады. Өйткені құм терапиясының басқа әдістерге қарағанда 

артықшылығы оны басқа да әдістермен біріктіріп үйлесім баланың 

шығармашылық әлеуетін, бейнелік-логикалық және сөздік-логикалық ойлауын, 

қиялын, қолдың ұсақ моторикасын дамытады, баланы адамгершілікке баулиды 

және эмоционалды кернеуді босатуға үйретеді. 

Құм – миллион жыл бұрын пайда болған. Ол бүкіл әлем бойы жайылған. 

Құм – өте ұсақ  ақ түсті, сары, қоңыр, сұр және қызғылт түсті болады. Құм бала 

үшін магнит сияқты өзіне тартымды зат. Бала құмды не екенің сезінгенше 

қолдары сарай, қоршау т.б. жасай бастайды. Ал оған ойыншықтар, кішігірім 

фигураларды қосса, онда баламен түрлі ертегілерді драмалау, ойын процесіне 

кіреді.  

Бала құм терапиясында қиял, көрнекі – бейнелік ойлауды, сөздік – 

логикалық ойлауды, көрнекі іс-әрекеттік ойлауды, шығармашылық  және сын 

тұрғысынан ойлауды дамыта отыра  үрдіс барысында бала өзінің ішкі 

қобалжуларын ішкі сезімдерін сыртқа ойын барысында фигураларды таңдау 

барысында толығымен өз назарын  салады. Бала ойын барысында өзінің терең 

эмоционалдық қобалжуларын айта алады.  
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Құм терапиясының  маңыздылығы: 

Сөзбен айтып  жеткізе алмайтын ойлаумен қобалжуларды сыртқа шығаруға 

көмектеседі. 

Іште туындаған қиын жағдайларды, шығармашылық потенциалдарын босатады. 

Қоғамда балалардың  байланыстырып сөйлеуі және сөздік  қорларының  

кемшіліктері басым болуда. Осымен қатар оларда сөйлеу тілі  өте төмен дамыған 

олар агрессивті, бір-біріне қайрымды болмауы және бір-біріне мейірімділік  

шыдамдылық танытпауы басым. Балалардың тез және жиі шаршайтындықтары, 

оқу іс-әрекетіне деген қызығушылақтарының төмендеуі,  байланыстырып 

сөйлеуін және сөздік қорларының аздығын болдырады, комуникативтік 

дағдыларының дамуын тоқтады. Осындай ауытқулардың  бірнеше себептері бар. 

Бұл экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы және қоғамда тудырылатын мәселелер: 

өмірдегі және теледидардағы қатыгездіктің өсуі, дұрыс тамақтанбау және ата-

аналардық денсаулыққа қайшы келетін қылықтары. 

Құм терапиясының әдістерінің  маңыздылығы: 

 «Қиялдау» - ол барлық мүмкіндіктердің анасы, онда қарама- қарсы  сыртқы және 

ішкі  дүние бірге қосылады» (К.Г.Юнг.) К.Г.Юнгпен ұсынылған  белсенді қиялдау 

техникасы құм терапиясының теориялық негізі ретінде қарастырыла алады.Бұл 

әдістің авторы швейцар аналитигі Дора Калф – «дербес және қорғалған кеністікті 

болдыруды» деген  негізгі жұмысына салынған басты принципі деп санайды, 

онда  бала немесе ересек адам өз дүниесіндеге тәжірибесі мен қобалжуларын, 

жиі мазалайтын және елестейтін түсініксіз бейнелерді  көрсетеді. 

Құм терапиясы — ол адамның ойлау қабілетін дамытады, зейінін 

арттырады. Сонымен қатар, адамның жүйке жүйесін тыныштандыруға пайдасы 

зор. Жалпы әйнек бетіне сурет салуда құмнан өзге жарма, кофе, тұз сияқты басқа 

да ұсақ заттарды қолдануға болады. Саусақпен өріліп, құмның көмегімен 

бейнеленген бұл туындылар қазіргі кезде мол сұранысқа ие. 

Бала  өзін жайлы, қорғалған күйде сезініп, шығармашылық белсенділік 

танытатын табиғи стимулдық орта қалыптастырады және танымдық, 

психикалық процестерді дамытады ол түйсік (форманы, түсті, тұтас түйсік), есті, 

зейінді, қиялды, кеңістік түсінікті, тактильді-кинестетикалық сезімділік пен 

қолдардың ұсақ  моторикасын дамиды. 

Құм терапиясының мақсаты: Балалардың  құм терапиясында  қиял, көрнекі 

– бейнелік ойлауды, сөздік – логикалық ойлауды, көрнекі іс-әрекеттік ойлауды, 

шығармашылық  және сын тұрғысынан ойлауды дамыту. 

Құм терапиясын қолданудың әдіс - тәсілдері: 

Әңгімелесу 

Түрлі – түсті құммен сурет салу 

Танымдық ойындар 

Коммуникативтік ойындар 

Пікірталастар 
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Құм терапиясы негізгі принциптері: 

Шығармашылық белсенділікті таныта отырып, бала өзін ыңғайлы әрі қорғалған 

күйде сезініп табиғи ынталандыратын орта жасау. 

Ертегі ойындарының кейіпкерлерімен бірге әртүрлі жағдаяттарды ойнау шынайы 

бірге тұру. 

Қазір құммен сурет салу өнері өте көп. Бұл тек қана қызықты іс емес, ол 

балаларға өз әлемін ашуға көмектеседі. Құммен сурет салу көркемэстетиканы 

дамытуға көмектеседі.Ол ұсақ қол моторикасын,  координацияны, танымдық 

процестерді жақсы дамытады. 

Бала үшін құм терапиясы – өзін танытуға мүмкіндік. Су, құм, жануарлардың 

мүсіндері, заттар балалардың кейде сөзбен айтып жеткізе алмай ашылуына 

көмектеседі және сезімдерін білдіруге ықпал етеді. Құм терапиясы баланың ішкі 

күйзелісінен арылуға, өзін ретке келтіруге көмектеседі. Құм терапиясының  

сеанстары  толық еркіндікті және қорғаншылықты береді. 

Құм терапиясы бұл шын мәнінде ойын. Себебі бұл ойын балаларға 

қатарластарымен және сыртқы әлеммен қарым-қатынасты орнатуды, өз 

сезімдерін білдіруге көмектеседі. 

Құммен сурет салу – бұл балаға деген кішкентай мейрам, себебі оны 

балабақшада, үйде,  немесе басқа жерде өткізуге болады. 

Қазіргі таңда құм анимациясы өте танымал және сонымен қатар оған маңызды 

себептері де бар. Құммен сурет салу өнері –жай, қолжетімді, аса қымбат емес 

қызықты іс. 

Құммен ойын - балалар мен ересектердің эмоционалдық хал-

жағдайларына оң әсер етеді, бұл баланың өзіндік дамуы үшін тамаша құрал 

болып табылады.  Құммен ойнау кеңестік әдіс ретінде 1939 жылы ағылшын 

педиатры Маргарет Ловенфельд  сипаттама берген. «Құм терапиясы» 

концепциясының құрылуымен негізінде юнгиан мектебінің өкілдері айналысты, 

мысалы швейцар аналитигі Дора Калф. 

 Құмдағы ойындар - баланың табиғи әрекеті формаларының бір түрі. 

Сондықтан да біз, ересектер, құммен ойнайтын ойындарды оқыту және дамыту 

оқу іс-әрекеттерінде қолдана аламыз. Құмнан суреттер салып, әртүрлі 

оқиғаларды ойлап тауып, біз бала үшін әлдеқайда қызықты түрде оған өзіміздің 

біліміміз бен өмірлік тәжірибемізді, қоршаған әлемнің заңдылықтары мен 

оқиғаларын жеткізе аламыз. 

Құмның тағы бір әмбебаптылығы-құмға басқа да кинетикалық әдістерді 

бейімдеуге болады. Мысалы, «Отбасының кинетикалық суреті», «Әлемдегі жоқ 

жануардың суреті» және т.б. проективті әдістерді бейімдеп көруге болады. 

Құм терапиясының басқа әдістерге қарағанда бірқатар ерекшеліктері бар: 

1.Психолог жұмыс істеу барысында балаға еш нәрсені үйретпейді, 

тәрбиелемейді, оның бойында белгілі жүріс-тұрыс дағдыларын 
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қалыптастырмайды, ол тек бақылап отырып, арнайы сұрақ қойып, балаға өзімен-

өзі болуға, оның өзіндік Мен-концепциясын қалыптастыруға көмектеседі. 

2. Көптеген балалар суретті қағазға салған кезде «Мен сурет сала 

алмаймын» деп қарсылық білдіреді, ал құмда сурет салу үшін арнайы икемділік 

керек емес, себебі сәтсіз бейнелерді жеңіл өшіріп тастауға болады, ол үшін 

құмның үстін алақанмен жүргізсе болғаны. Бұл суреттер қозғалмалы функцияға 

ие, әсіресе, қобалжу деңгейі жоғары балалар үшін ыңғайлы. 

3. Баланың эмоционалды ерік-жігерін дамытуда ең қолайлы әдіс болып 

табылады. Ересектер көп жағдайда баланың танымдық, интеллектуалды 

бастамаларына назар аударады да, эмоциялық жағдайына көңіл бөлмейді. Ал 

шын мәнінде, баланың эмоционалды интеллектісінің, ойлауының дамуына алып 

келеді. 

Осы орайда құмтерапиясының элементтерін тек психолог мамандар ғана 

емес, тәрбиешілер, логопед және басқа да мамандар қолдана алады.Өйткені құм 

адам психикасы үшін экологиялық материал болып табылады. 

Оқу-тәрбие үрдісінде стандартты әдіс-тәсілдерді қолданудан гөрі құм 

терапиясының элементтерін пайдаланудың артықшылықтарына назар аударып 

көрейік: 

1.Оқу-тәрбие үрдісін қызықты етеді, бала өз бетімен жұмыс істеп, 

зерттеудің жаңа аймақтарына қуана ауысады; 

2. Әр баланың оқу әрекетіне қатысу мүмкіншілігі бар, яғни оқу іс-әрекетіне 

өз үлесін қосады. Мысалы, құмсалғышқа арнайы кішігірім ойыншықтарды 

салып, оларды түрлі қимыл-қозғалысқа келтіріп ойнайды; 

3. Оқу іс-әрекет барысында топта жағымды психологиялық ахуал 

туғызады, сабаққа сиқырлы сипат береді; 

4. Танымдық процестері (түйсіну, қабылдау, елестету, зейін, есте сақтау 

қабілеті, ойлау, қиял) қарқынды дамиды, шығармашылық қабілеті артады; 

5. Оқыту үрдісінде түзету жұмыстарын жүргізуге болады; 

6. Қолдың ұсақ моторикасының дамуымен қатар баланың сөйлеу тілі 

дамиды. Белгілі педагог В.А. Сухомлинский «Баланың ақыл-ойы оның 

саусақтарының ұшында» деген болатын.Құммен жұмыс істеу барысында бала 

құмды ұстап көреді, оның әр түйірін, температурасын, дымқылдығын сезе 

отырып сенсорлық тәжірибе алады. Мұндай тәжірибе баланың дамуына өз үлесін 

тигізеді. Мысалы, бала қағаз, целлофанды алып, оның әрқайсысының үстіне 

қолмен ақырын құм төккенде, түрлі дыбыстарды естиді, бұл баланың 

фонематикалық есту қабілетін дамытады. 

7. Бала көзін жұмып құмның арасынан белгілі ойыншықты сипап сезу 

арқылы анықтағанда оның тактилді сезгіштігі дамиды. 

8. Заттық-ойын әрекетінің дамуының арқасында болашақта сюжеттік-

рөлдік ойындарды ойнау және қарым-қатынас жасау дағдылары арта түседі. 
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Құм терапиясы әр баланың бойындағы жасырын қабілеттерін оятуға, оның 

бойындағы психологиялық мәселелерді (қорқыныш сезімі,өз-өзіне сенімсіздік, 

басқа балалармен тіл табыса алмауы,агрессивті мінез-құлық, өзіндік бағалауы 

төмен) шешуге, өз қалауларын түсініп, жүзеге асыруына септігін тигізеді. Тек 

дұрыс мақсат-міндет қойып, үрдісті дұрыс ұйымдастырса, құммен ойнатылатын 

ойындар терапиялық, оқыту және тәрбиелік маңызға ие болады. 

Мектеп жасына дейінгі балалар өз сезімдерін, эмоцияларын вербалды 

тұрғыда жеткізе алмайды, сол себептен оларға бойындағы эмоцияларын білдіру 

үшін арнайы кеңістік қажет. Осыдан құм терапиясының тағы да бір ерекшелігін 

көре аламыз. 

Кіші топ тәрбиеленушілеріне құмсалғышты дұрыс қолдану ережелерін 

түсіндіру үшін кішігірім ертегі айтып беруге болады. Мысалы, «бұл жай ғана 

құмсалғыш емес, бұл-сиқырлы Құм перизатының әлемі. Ол келген қонақтарды 

қуана қарсы алады. Бірақ бұл әлемнің арнайы ережелері бар, оны қатаң сақтау 

керек. Келген қонақтарға құмды шашуға болмайды, құмды жеуге болмайды, 

өйткені Құм перизаты өз әлемінің тұрғындарын іздейді, егер таба алмаса, қатты 

ренжіп, жылайды». 

Басқа оқу іс-әрекетінде құмда балаға белгілі тақырып бойынша («Менің 

арманым», «Балабақша», «Достарым», «Демалысты қалай өткіздім» және т.б) 

құм композициясын жасауды ұсынуға болады. 

Ары қарай композициялар келесі 6 қадам бойынша интерпретация 

жасалынады: 

1.Баланың эмоционалды қатынас (құм композициясы ұнайды ма, ұнамайды 

ма? Композицияда не болып жатыр? Қалай аталады?); 

2.Баланың бейнелерге деген эмоционалды қатынасы(Басты кейіпкер кім? 

қай ойыншықты бірінші қойды?); 

3.Композициядағы бейнелердің, фигуралардың сапалық қасиеттері (мына 

үй немесе адам, ағаш, жануар) қандай? Оларды сын есім арқылы сипаттау); 

4.Ол қасиеттерді сюжетті және жағдайды өмірмен немесе адамдармен 

байланыстыру. (Осы сезім кімге бағытталған еді? Кейіпкерлердің сезімдерін 

сезініп көрдің бе?) 

5.Құмдағы композицияны баланың өз бетімен түсіндіруі (әңгімелеп беру, 

ертегі құрастыру, кейіпкерлерге кеңес беру); 

6.Егер де бала ешқандай түсініктеме бере алмаса, әңгімені келесі түрде 

жалғастыруға болады «Қалай ойлайсың...) 

Осылайша құм терапиясының элементтерін тәрбиелеу-оқыту үрдісінде 

қолдану арқылы баланың жан-дүниесін түсінуге, жасырын әлеуетін дамытуға, 

оның әлемге, басқа адамдарға және сенімін жоғалтпауға жағдай жасауға, баланы 

тұтас тұлға ретінде қабылдап, үйлесімді дамуына әсер етуге болады. 
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Ғажайып фигуралар 

МОЛДАГАЛИЕВА ГУЛЬБАХИРА НАСИПКАЛИЕВНА                                                          

Батыс Қазақстан облысы Бөкей  Орда  ауданы Борли ауылы 

"Балдаурен"бөбекжайы "Еркемай" ересек тобының тәрбиешісі   

ТАҚЫРЫБЫ:     «Ғажайып фигуралар» 

ББС Шығармашылық 

Бөлімі:  Аппликация 

Педагогтің  
аты-жөні: 

  Молдагалиева Гульбахира Насипкалиевна 

Сынып: Мектепалды даярлық тобы  
Бөлім: 2. Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс кезінде қауіпсіздік 

техникасын сақтау 
Бөлімше: 2.1 Қайшымен жұмыс тәсілдері. 

Оқу 

мақсаты: 

0.2.1.1 геометриялық пішіндер негізінде қарапайым заттардың 

бейнесін қию (жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды үшбұрыш 

етіп қию, шаршының немесе тік төртбұрыштың бұрыштарын қию 

арқылы шеңбер және сопақ пішіндерді қиып алу) 

ҰОҚ  

мақсаты:  

жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды ұшбұрыш етіп және де   

шеңбер мен сопақша пішінді етіп  қияды, ғажайып бейнелер 

құрастырады. 

Күтілетіннәтиж

е 

 

жолақтарды тік төртбұрыш, дөңгелек, шаршыларды үшбұрыш етіп 

қия алады, бейнелер құрастыра алады. 

Дағдысы Түрлі техникалық құралдарды өз бетінше қолдана алады, 

жұмыстарды жаңа бөліктермен толықтырады және әсемдей алады. 

Әдіс-тәсілдер  «Миға шабуыл» әдісі, «Пазл» әдісі,  «Галереяға саяхат»әдісі. 

Ресурстар Қима қағаздар, клей,қайшы, таныстырылым,видеоролик. 

Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт 

           Жоспарланған  іс-әрекет Ресурстар 

І.  Басы. 

Жағымды 

көңілкүйор-

нату. 

0–2мин. 

 

 

ҰОҚнедайындық.  

Балалармен сәлемдесу 

Ширату: 

Үшбұрышты қолданып, 

Төртбұрышты қолданып. 

Үй саламыз көріңіз, 

Қошеметпен  кіріңіз. 

 

 

 

 

Сурет 
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Мақсаттыбол

жам.  

3–6мин. 

               «Миға шабуыл» әдісі 

                 
- Не көріп тұрмыз? 

- Бұл белгі нені білдіреді? 

- Осы жолақшалардан не шығаруға болады 

-  жолақты пайдалана отырып геометриялық 

пішіндер  жасауға болатынын білесіздер ме? 

Балалардың жауаптарын тыңдау. 

Осы білу үшін экранға назар аударамыз. 

Болжау әдісі  (видеоролик) арқылы бүгінгі 

тақырыпты  не туралы екенін айтады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ортасы 

 

6-9 мин. 

 

ЕСТЕ САҚТА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 25мин 

 

 

 

 

 

 

 

Топқа бөлу.ПАЗЛ әдісі арқылы  (4 К моделі) 

бала үнін ескере отырып (үш түрлі 

геометриялық фигураларды құрастыру  

арқылы бөлемін) 

Қауіпсіз жұмыс ережелері. 

Жұмыс кезінде қайшы жүзінің қозғалысын бақыла. 

Қайшымен ойнама, қайшыны бетіңе жақындатпа. 

Қайшыны мақсатыңа қарай пайдалан. 
Қайшымен жұмыс 

Жолақшадан  геометриялық фигураларды қию. 

Жолақшадан  геометриялық фигураларды 

қиып,қарапайым бір бейне шығару.  төртбұрыш,тік 

төртбұрыш, үшбұрыш,дөңгелек,сопақ пішіндерді 

қию 

ТТ: Тапсырма арқылы саралау.  (Бала үні) 

Топтар өздеріне ұнаған тапсырма түрін таңдап 

алып жұмыс жасайды.  

1)Ертегі кейіпкерін құрастыр; 

2)Өзіңнің сүйікті ойыншығыңды жасап көр; 

3)Туған күнге сыйлық жаса;  

4)Анашыңа тосын сый жаса; 

Қабілеті балалар нұсқау арқылы  пішінді өзі қияды, 

ал кейбір балалар педагогтің көмегі арқылы 

пішінді қияды.  

Топтық жұмыс барысында жеке әр қайсына 

барып балалардың қажеттілігіне қолдау 
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көрсетемін. Мадақтау сөздер арқылы қолдау 

көрсетемін.  

Баланың қайшыны ұстауы, пішінді қиюы жіті 

бақыланады. 

Саусақтарға арналған сергіту жаттығуы 

Бойың сергісін, тік ұста, 

Емін-еркін тыныста. 

Оң қолыңды соз алға, 

Қол ұшына қара да. 

Үшбұрыш сыз ауада, 

Сол қол босқа тұрмасын, 

Шеңбер жасап тұрайық. 

Дидактикалық ойын: Мынау қай пішін? 

Мақсаты: Геометриялық пішінді сипалап анықтау 

арқылы айта білу. 

Барысы: Бала топқа қарап тұрып, қолын артқа 

ұстайды. Тәрбиеші оның қолына геометриялық 

пішінді ұстатады. Бала оны сипап байқап, 

балаларға көрсетпей атын атайды. 

Кері байланыс: 

«Галереяға саяхат» әдісі арқылы балалардың 

жұмыстарын талқылап, үздігін таңдайды. Балалар 

жұмыстарын өзара бағалайды. Өз жұмыстарының 

қатесін көреді. Бір-бірлеріне өзара кері байланыс 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өз таңдаулары 

бойынша 

ұнаған бейнеге 

смайлик 

жабыстыру 

IV. ҰОҚ 

қорытындыс

ы 

Аяқтау.  

25–30 мин. 

Рефлексия сұрақтары: «Бала үні» 

– Балалар, бүгінгі сабақта  немен таныстыңыздар? 

– Сендерге топпен жұмыс жасаған ұнадыма? 

–   Қайшымен жұмыс пен жабыстыру жұмысы қиын 

болды ма? 

– Келесі оқу қызметінде немен айналысқыларың 

келеді? 
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Кинезиология - помощник в развитии речи детей дошкольного возраста 

 

СЛИЖЕВСКАЯ СВЕТЛАНА РОМАНОВНА 
Акмолинская область  г. Кокшетау  ГККП ясли-сад  № 37 “Өркен” 

Воспитатель 

 

Кинезиология- наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья посредством определенных двигательных упражнений. 

Так зачем ее применять в работе с детьми, для чего это надо? 

Последние года, 25-30 лет во всем мире резко увеличилосьпроблем число 

случаев проблем с поведением, нарушением развития речи, чтения и письма у 

детей. С чем же это связано?  С экологией? С ухудшением воздуха и продуктов 

питания или еще с чем- нибудь? В действительности же изменился наш образ 

жизни: телевизор, видео, компьютер , автомобиль, мобильный телефон и пр. Так 

называемые “блага цивилизации” делают человека малоподвижным. А нет 

движения- нет достаточного развития мозга! Только тренировка мозга помогает 

в решении речевых проблем. 

У человека в мозге 2 полушария- левое и правое. Правое полушарие -чувственное, 

эмоциональное, творческое, оно отвечает за тело, координацию движений. Левое 

полушарие - математическое, логическое, аналитическое, речевое. Оно отвечает 

за процесс чтения и письма. Задача педагога- помочь ребенку в развитии 

межполушарных связей, которые необходимы для координации работы мозга и 

передачи информации из одного полушария в другое. Для этого в своей работе 

педагогу необходимо использовать кинезиологические игры и упражнения. 

Кинезиологические упражнения: 

-синхронизтруют работу полушарий; 

-активизируют работу мозга; 

-развивают мозолистое тело (межполушарные связи); 

-расширяют сенсомоторный опыт ребенка; 

-облегчают процесс чтения и письма; 

- развивают координацию работы зрительного и аудиального восприятия с 

работы   пишущей руки. 

Итак, какие же упражнения можно использовать при работе с детьми? 

1. “Оладушки”  

Ладушки, ладушки,  

Мы печем оладушки. 

Так пожарим , повернем, 

И опять мы печь начнем. 
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Правая рука повернута ладонью вниз, левая -ладонью вверх. Производится 

одновременная смена положения ладошек. Теперь правая повернута ладонью 

вверх, а левая- ладонью вниз. Темп выполнения упражнения зависит от навыка 

ребенка. 

 

 
2. “ Кулак-ребро-ладонь” 

Три положения руки на плоскости стола , поочередно сменяющих друг друга. 

Выполняется сначала правой рукой, потом левой, потом одновременно двумя. 

При затруднении можно посоветывать ребенку помогать себе командами: “ кулак, 

ребро, ладонь” Выполняется сначала со взрослыми, потом самостоятельно по 

памяти. 

 

 
 

3. “Колечко”  

На двух руках одновременно большой палец поочередно соприкасается со всеми 

другими пальчиками. При эхтом будеи не линим добавлять к упражнению 

названия пальчиков,их перечисление. 

 

 
4. “Лезгинка” 

Предложить ребенку левую руку сложить в кулак, большой палец отставить в 

сторону, при этом кулачок повернуть к себе пальчиками. Правой рукой прямой 

ладонью прикоснуться к мизинцу левой руки. Затем поменять положение рук. 
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5. “Ухо- нос” 

Левой рукой взяться за кончик носа, а правой за ухо с противоположной стороны. 

Одновременно опустите руки, хлопните в ладоши и поменяйте положение рук “с 

точностью до наоборот” 

 
 

6. “Дом, ёжик, замок” 

Дом. Пальцы рук соединить под углом, большие тоже соединить, отвести в 

стороны. 

 Ёжик. Ладони поставить под углом друг к другу. Пальцы одной руки 

расположить между пальцами другой руки. 

Замок. Ладоны с преплетеными пальцами прижать друг к другу. 

 

 
 

Ум ребенка находится на кончиках его пальцев. 

“Чем больше уверенности в детской руке, тем ярче речь у ребенка. Чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок умнее” Эти слова принадлежат великому 

педагогу  В. А. Сухомлинскому.  

Педагог должен в своей работе использовать не только  специальные упражнения 
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для развития , но и создавать такую обстановку, предметно- развивающую 

среду,чтоб ребенку было интересно и улекательно использовать обыкновенные , 

можно сказать будничные предметы для развития рук. Ведь систематические 

упражнения по тразвитию мелкой моторики, игры с участием пальцев и рук 

приводят в гармоничные отношения тело и разум. 

Действия с предметами: 

-застегивание и растёгивание пуговиц; 

-завязываниеи развязывание ленточек, шнурков, узелков; 

-перекладывание мелких предметов. 

Упражнения с монетами: 

-”Удерживаем монету”. на один из пальцев раскрытой ладони положить монету. 

Предложите малышу так пошевелить эти пальцем, чтоб сонета не упала. Как 

только ему это удается, на другой палец кладется другая монета, до тех пор, пока  

все пальчики не будут удерживать монеты. 

- “Поймай монетку” Предложить ребенку подбрасывать и ловить монетку. 

-”Вращаем монетку” монетку перекладывать между пальцами одной руки, 

вращать ее между пальцами. 

Упражнения с четками, бусами. Эти упражнения позволяют сосредоточить 

внимание на форме перебираемых четок, нормализуют ритм дыхания, 

упокаивают. 

Упражнения с палочками, карандашами. 

1.“Добываем огонь” С напряжением перекатывать карандаш между ладонями 

рук. 

1. “Строим колодец” Пара партнеров строит колодец. Кажый берет палочку со 

своего конца, один партнер с одного, другой пратнер с другого . 

2. “Соберем карандаши” На столе разложены 10-15 карандашей. Беря по дному 

карандашу, при этом одной рукой, нужно сложить их в коробочку. Так же можно 

их наоборот, разложить на столе. 

3. “Пропеллер” Вращать карандаш между пальцев. 

4. “Бегущие пальцы” Перебирать пальцами вдоль карандаша от одного конца к 

другому. 

 

 
Важно! Для успешного развития тонкой моторики необходимо тренировать обе 

руки. 

Зеркальное рисование. 
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Берем в каждую руку по карандашу. Рисуем одновременно обеими руками 

зрительно симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

расслабляются глаза и руки, синхронизируется деятельность обоих полушарий 

головного мозга. 

 

 
 

Дети с большим интересом и  удовольствием  выполняют необычные 

задания. Играйте вместе с ними и получайте удовольствие и пользу! 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

34 

27.11.2021 ж.       № I00062 

Structure and criteria for a good film review 

АЛДАМЖАРОВА НУРСАУЛЕ АМАНБАЕВНА                                                              

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №18 жалпы білім беретін мектебінің 

ағылшын тілі пәні мұғалімі. 

 

Lesson plan 

Date: 

Class: 7   School:№51  

Lesson title Structure and criteria for a good film review 

Learning objectives(s) 

that this lesson is 

contributing to (link to 

the Subject programme) 

7.R2  understand independently specific information  and 

detail in short, simple texts on a limited range of general 

and curricular  topics 

7.W3  write with some support about personal feelings and 

opinions on a limited range of  familiar general and 

curricular topics 

7.S3  give an opinion at sentence and discourse level on an 

increasing range of general and curricular topics 

Level of thinking skills Comprehension, Application, Evaluation 

Lesson objectives Students learn and consolidate vocabulary items for 

emotions.                                                                                           

Students write  film review  

To develop students’ vocabulary of free time activities 

(television viewing)   

Assessment criteria Get acquainted with the history of TV. 

Talk about TV programs and identify them. 

Work in groups of two, choose one film, research it and 

present the information to the class in the form of the film 

review 

Differentiation Stronger students can be asked to write the names of TV 

programmes for each type. 
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More able students will narrate heard information from 

recording and retell it to the class. 

Allow access to dictionaries to check spelling. 

Values links  Values are instilled by teaching learners to respect each 

other’s opinions 

Cross-curricular links Media 

Previous learning My favourite TV series 

Plan 

Planned timings Planned activities (replace the notes below 

with your planned activities) 

Resources 

Start 

          

 

Organization moment. Greeting.  

Dividing into groups: Chose a candy. 

Revision previous lesson: Present Perfect 

Tense 

Board, 

copybooks 

 

 

 

    7mins 

       

 

 

 

      

 

Warm-up                                                                                                  

T: So, what comes to your mind when you 

hear the word Film? PLS say and write 

graphic about movies: T: Well done. So you 

can see how much you know about films or 

movies. And now let’s organize all your 

knowledge in the logical order. So the first 

thing you would like to say about the film 

is…? Then comes …? 

 

 

     Paper and                       

highlighters  
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   Middle 

 

      7mins 

 

 

      3mins 

 

      

      15mins 

II. Lead-in                                                                          

Guess the topic of our lesson. Crossword                      

Teacher starts the lesson with objectives.                                                 

The theme of our lesson is   film review, 

which are popular nowadays. Today we are 

to decide what influence on our opinion on 

the film. How do you get your own vision of 

the film?                                                                         

Matching. Match the genre to the poster. 

Productive tasks.                                                                                           

Discussion. Advantages and disadvantages 

of watching TV. Students make a discussion.                                                         

Film Review Project. Students will work   

individually. Watch short film and write   

film review. 

 

   Worksheets  

 

 

 

     Pictures  

 

 

       video 

End 

         8mins 

Concluding the lesson. The teacher asks 

concept questions to check students 

understanding.                     3Things that I 

heard. Let’s   conclude our lesson. Think 

over and write on the stickers 3 things that 

their understand or learn on the lesson.   

Assessments: After every activity teacher 

gives sweets. 

Giving the home task: write review film. 

 

      stickers 
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№ I00049           27.11.2021 ж. 

 

Ерекше білім беру қажеттілігіне ие балаларға білім беру  ерекшеліктері 

 

  САПАРОВА АСЛЗАДА  АЛИПОВНА 

БҚО, Орал қаласы. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған  

облыстық арнайы кешен «мектеп-интернат-колледжі»  

Директордың оқу-түзету жұмысы жөніндегі орынбасары  

Тек қана ата-аналармен бірге, жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында педагогтар 

балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін.       

                                                                                                   В. А. Сухомлинский 
 

     Күнделікті мәселелер, өмірдің тауқыметі, қоғамның өзгеру деңгейлерінің 

жылдам алмасуы бізден  жоғары белсенділікпен қатар алға ұмтылуды, 

ізденімпаздықты және де үлкен жауапкершілікті талап етеді.      

    Қазіргі аласапыран әлеуметтік дамуында, құндылықтар мен әлеуметтік 

нормалардың өзгеріп , отбасында ата-ана, ата-әжеден берілетін тәрбиенің 

ықпалы азайған заманда балаларды психологиялық-педагогикалық тұрғыда 

қолдаудың маңызы уақыт өте келе сұранымды қажет ететіні белгілі. Педагог 

пен баланың қарым-қатынасындағы ұстанымдар мен парадигмалар да 

өзгереді: «оқушы мен оқытушы» орнына, «адам мен адам» парадигмасы 

қалыптаса бастады. Балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау бұл – 

баламен  кеңесе отырып оның  қызығушылықтарын ,  белгілі бір мақсаттарға 

жетуде  алға қойған ұмтылыстары мен мүмкіндіктеріне қолдау көрсетіп, оның 

адами қасиеттері мен құндылықтарын сақтай отыра , оқу мен оқытуда  өз 

бетінше қол жеткізуіне, өзін-өзі тәрбиелеп, жақын араласатын дос  табуына  

көмектесу болып табылады.  

 Ендігі кезекте ерекше балалардың ата-аналарына психолог тарапынан 

берілетін келесі психологиялық-педагогикалық тұрғыдағы  психологиялық 

кеңескті алып қарасақ: 

1. Баланың берген жауабына шын және шыдамдылықпен жауап беріңіз. 

Балаңыздың жеке бөлмесі не бір бұрышы болуына жағдай жасаңыз. 

3. Балаңыздың шашылып жатқан үстеліне ұрыспаңыз, егер ол 

шығармашылық іс — әрекетпен айналысып отырса. 

4. Шешім қабылдауда өзіндік жеке жоспар құруына көмек көрсету. 

5. Балаңыздың кемістіктерін бетіне басып, басқа балалармен оны 

салыстырмаңыз. 

6. Күнде балаңызбен жеке сөйлесуге уақыт бөліңіз. 

7. Отбасымен шешетін мәселелерге балаңызды қатыстырып, оның жеке 

басының ой-пікірімен санасыңыз. 

8. Қателескені үшін баланы кекетіп, бетінен алмаңыз. 
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9. Баланың әрбір жетістігі үшін мақтап отырыңыз. 

10. Жас мөлшері әртүрлі адамдармен дұрыс қарым-қатынам жасауға 

үйретіңіз. 

11. Қиын нәрселерді тауып және оны өз бетімен, жауапкершілікпен шешуге 

балаңызға көмек көрсетіңіз. 

12. Балаңызды жетістік пен дәрежесі үшін емес, сол қалпында сөзсіз 

қабылдап жақсы көретіндігіңізді сездіртіңіз. 

13. Балаңызбен бірге әңгімелер, ертегілер, фантастикалық оқиғалар 

құрастырып, баланың шығармашылық қабілетінің дамуына жағдай жасаңыз. 

14. Балаңыздың сүйікті ісіне керек кітап, ойын, т.б. құралдармен қамтамасыз 

етіңіз. 

15. Балаңыздың алған негізгі ісінің ойдағыдай орындалуына сеніміңіз 

болмаса да, сол істі өзі аяқталуына жағдай жасаңыз. 

16. Бала өз жұмысын көрсете алатын стенд жасап қойыңыз. 

17. Істеген жұмысының нәтижелі болуына көмектесіңіз. 

18. Баланың қойған талабына ерекше көңілмен қараңыз. 

19. Балаңыздың өткір ойлығына сеніп, әрдайым сенім артыңыз. 

      Ерекше балаларға ата-аналар тарапынан психикалық зорлық көрсеткені 

де бала денсаулығына зор ықпалын тигізеді. Психикалық зорлық көрсетпеу 

туралы ата-аналарға психологиялық кеңес беру , оларды күнделікті өмірге 

тарту ата-анаға түсіндіретін де ,  ұйым мен отбасының  бірлескен қарым-

қатынасын жүзеге асыратын да педагог мамандар, яғни сіз бен біз.  

Бала – бұл әрбір жас кезеңіне тән өзіндік морфологиялық, физиологиялық 

және психологиялық ерекшеліктері бар, үнемі өсу және даму үстіндегі 

организм. Әр бала, өз өмірінің әртүрлі кезеңдерінде, әлеуметтік жағдайына  

қарамастан, өзінің де қалауынсыз түрліше қиын жағдайларға тап болып 

әртүрлі деңгейдегі көмекке, қолдау мен қорғауға мұқтаж болуы мүмкін.       

      Бала үшін отбасы – бұл, оның дене бітімінің, психикасының, 

мінезқұлқының және интеллектісінің жақсы қалыптасып, дамуына ыңғайлы 

жағдайлар жасайтын орта. Әлеуметтік институт ретінде, отбасының бала 

өмірі мен тәрбиесі үшін қажет жағдайларды қамтамасыз ете алмауы, өмірлік 

қиын жағдайда жүрген балалардың пайда болуына әкелетін басты 

факторлардың бірі болып саналады. Жалпы әлемдік тәжірибедегі инклюзивті 

білім беру ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде 

жекелей оқыту ұстанымын жүзеге асыруға негізделген. Білім беруге ерекше 

қажеттіліктері бар балаларға мыналар жатады: - мүмкіндіктері шектеулі 

балалар; - мигранттардың, оралмандардың, босқындардың, саны аз ұлттар 

отбасыларынан шыққан балалар; - қоғамда әлеуметтік бейімделуде 

қиындықтары бар балалар (жетім балалар, виктимді балалар, девиантты 

мінез-құлықты балалар, әлеуметтік  экономикалық және әлеуметтік-

психологиялық мәртебесі төмен отбасынан шыққан балалар). Қазіргі 
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қазақстандық білім беру жүйесінде қолдаудың әр түрлі модельдері әзірленіп, 

оның инфрақұрылымдары қалыптастырылуда.  

     Инклюзивті білім беру көп қырлы үдеріс, ол білім беру жүйесіндегі 

барлық құрамдастардың қосылуын талап етеді. Өткізілген мониторингтік 

зерттеудің нәтижелері бойынша республика аймақтарында, жалпы, ерекше 

білім беруді қажет ететін балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосуда оң 

динамика орын алып отырғаны туралы қорытынды жасауға болады.      

     Инклюзивті білім берудің кеңінен етек жайып, дамуындағы бетбұрыстары 

инклюзивті білім беруді іске асырып отырған білім беру ұйымдары секілді 

үдеріс қатысушыларының синхрондық жұмысындағы және олардың 

қызметін аудан, қала, облыс деңгейінде үйлестірудегі қажеттіліктерді 

көрсетті. Жалпы, Қазақстан бойынша инклюзивті білім берудің орын алып 

отырған үлгілеріне, сонымен қатар Инклюзивті білім берудің ресурстық 

орталықтарындағы және эксперименттік алаңшалардағы қызметке 

жүргізілген талдау республикамыздағы инклюзивті білім берудің келешектегі 

дамуы үшін  білім басқармаларының қызметіндегі жүйелілік және мақсатқа 

бағынушылық, елде инклюзивті білім берудің жергілікті енгізілуіне және 

дамуына ықпалын тигізетін ресурстық орталықтардың құрылуы, оларды 

ақпараттық, ғылыми-педагогикалық, материалды-техникалық және өзге 

ресурстарын үйлестіру және интеграциялау (кіріктіру); − ерекше білімділік 

қажеттіліктері бар балалардың жалпы білім беру үдерісіне қарқынды 

қосылуын қамтамасыз ететін механизмдерді жетілдіру,  жалпы білім беру 

ұйымдарында инклюзивті білім беру кабинеттерін құру және қолдау, ерекше 

білімділік қажеттіліктері бар, үйде білім алатын балаларды жалпы білім беру 

үдерісіне қосудағы тәжірибені инклюзивті білім берудің бір үлгісі ретінде 

зерделеу,  инклюзивті білім берудегі терминологияны жетілдіру жолдарында 

оқытудағы жақсы нәтижелер берері анық. Инклюзивті білім беруді дамыту 

үшін, жалпы білім беру және арнайы білім беру ұйымдарының, мемлекеттік 

басқару органдарының және қоғамның басқа да әлеуметтік институттарының 

жүйелі және өзара байланысты жұмысындағы қажеттілік бар. Одан басқа, 

инклюзивті білім берудің дамуындағы маңызды кезең ретінде Ресурстық 

орталықтардың қызметін инклюзивті білім беру үдерісіне қолдау көрсету 

және елдегі білім беру ұйымдарында инклюзивті білім берудің тиімді 

үлгілерін таратуда кеңейту шығады. 

     Әр адам қайталанбас тұлға болып есептеледі, сондықтан адам, 

адамгершілік тұрғылық қарым-қатынасқа құқылы. Ерекше оқытуды қажет 

ететін баланы әлеуметтік ортаға енгізу – әлеуметтік қатынастың жалпы 

жүйесіне және баланың өз жағдайына қарай білім алу және ортасына 

бейімделуін қалыптастыру. Бейімделу – бұл жеке тұлғаның әлеуметтік 

құрылымдарға енуі 
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                                               № I00050          27.11.2021 ж. 

ЕРЖАНОВА МЕНСУЛУ  ГУМАРОВНА                                                                     

БҚО, Орал қаласы. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған 

 облыстық арнайы кешен «мектеп-интернат-колледжі»  

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

Тек қана ата-аналармен бірге, жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында 

педагогтар балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін.       

                                                                                       В. А. Сухомлинский   

Күнделікті мәселелер, өмірдің тауқыметі, қоғамның өзгеру деңгейлерінің 

жылдам алмасуы бізден  жоғары белсенділікпен қатар алға ұмтылуды, 

ізденімпаздықты және де үлкен жауапкершілікті талап етеді.      

    Қазіргі аласапыран әлеуметтік дамуында, құндылықтар мен әлеуметтік 

нормалардың өзгеріп , отбасында ата-ана, ата-әжеден берілетін тәрбиенің 

ықпалы азайған заманда балаларды психологиялық-педагогикалық тұрғыда 

қолдаудың маңызы уақыт өте келе сұранымды қажет ететіні белгілі. Педагог 

пен баланың қарым-қатынасындағы ұстанымдар мен парадигмалар да өзгереді: 

«оқушы мен оқытушы» орнына, «адам мен адам» парадигмасы қалыптаса 

бастады. Балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау бұл – баламен  

кеңесе отырып оның  қызығушылықтарын ,  белгілі бір мақсаттарға жетуде  

алға қойған ұмтылыстары мен мүмкіндіктеріне қолдау көрсетіп, оның адами 

қасиеттері мен құндылықтарын сақтай отыра , оқу мен оқытуда  өз бетінше қол 

жеткізуіне, өзін-өзі тәрбиелеп, жақын араласатын дос  табуына  көмектесу 

болып табылады.  

 Ендігі кезекте ерекше балалардың ата-аналарына психолог тарапынан берілетін 

келесі психологиялық-педагогикалық тұрғыдағы  психологиялық кеңескті алып 

қарасақ: 

 

1. Баланың берген жауабына шын және шыдамдылықпен жауап беріңіз. 

Балаңыздың жеке бөлмесі не бір бұрышы болуына жағдай жасаңыз. 

3. Балаңыздың шашылып жатқан үстеліне ұрыспаңыз, егер ол шығармашылық 

іс — әрекетпен айналысып отырса. 
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4. Шешім қабылдауда өзіндік жеке жоспар құруына көмек көрсету. 

5. Балаңыздың кемістіктерін бетіне басып, басқа балалармен оны 

салыстырмаңыз. 

6. Күнде балаңызбен жеке сөйлесуге уақыт бөліңіз. 

7. Отбасымен шешетін мәселелерге балаңызды қатыстырып, оның жеке 

басының ой-пікірімен санасыңыз. 

8. Қателескені үшін баланы кекетіп, бетінен алмаңыз. 

9. Баланың әрбір жетістігі үшін мақтап отырыңыз. 

10. Жас мөлшері әртүрлі адамдармен дұрыс қарым-қатынам жасауға үйретіңіз. 

11. Қиын нәрселерді тауып және оны өз бетімен, жауапкершілікпен шешуге 

балаңызға көмек көрсетіңіз. 

12. Балаңызды жетістік пен дәрежесі үшін емес, сол қалпында сөзсіз қабылдап 

жақсы көретіндігіңізді сездіртіңіз. 

13. Балаңызбен бірге әңгімелер, ертегілер, фантастикалық оқиғалар 

құрастырып, баланың шығармашылық қабілетінің дамуына жағдай жасаңыз. 

14. Балаңыздың сүйікті ісіне керек кітап, ойын, т.б. құралдармен қамтамасыз 

етіңіз. 

15. Балаңыздың алған негізгі ісінің ойдағыдай орындалуына сеніміңіз болмаса 

да, сол істі өзі аяқталуына жағдай жасаңыз. 

16. Бала өз жұмысын көрсете алатын стенд жасап қойыңыз. 

17. Істеген жұмысының нәтижелі болуына көмектесіңіз. 

18. Баланың қойған талабына ерекше көңілмен қараңыз. 

19. Балаңыздың өткір ойлығына сеніп, әрдайым сенім артыңыз. 

      Ерекше балаларға ата-аналар тарапынан психикалық зорлық көрсеткені де 

бала денсаулығына зор ықпалын тигізеді. Психикалық зорлық көрсетпеу туралы 

ата-аналарға психологиялық кеңес беру , оларды күнделікті өмірге тарту ата-

анаға түсіндіретін де ,  ұйым мен отбасының  бірлескен қарым-қатынасын 
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жүзеге асыратын да педагог мамандар, яғни сіз бен біз.  

Бала – бұл әрбір жас кезеңіне тән өзіндік морфологиялық, физиологиялық және 

психологиялық ерекшеліктері бар, үнемі өсу және даму үстіндегі организм. Әр 

бала, өз өмірінің әртүрлі кезеңдерінде, әлеуметтік жағдайына  қарамастан, 

өзінің де қалауынсыз түрліше қиын жағдайларға тап болып әртүрлі деңгейдегі 

көмекке, қолдау мен қорғауға мұқтаж болуы мүмкін.       

      Бала үшін отбасы – бұл, оның дене бітімінің, психикасының, 

мінезқұлқының және интеллектісінің жақсы қалыптасып, дамуына ыңғайлы 

жағдайлар жасайтын орта. Әлеуметтік институт ретінде, отбасының бала өмірі 

мен тәрбиесі үшін қажет жағдайларды қамтамасыз ете алмауы, өмірлік қиын 

жағдайда жүрген балалардың пайда болуына әкелетін басты факторлардың бірі 

болып саналады. Жалпы әлемдік тәжірибедегі инклюзивті білім беру ерекше 

қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде жекелей оқыту 

ұстанымын жүзеге асыруға негізделген. Білім беруге ерекше қажеттіліктері бар 

балаларға мыналар жатады: - мүмкіндіктері шектеулі балалар; - мигранттардың, 

оралмандардың, босқындардың, саны аз ұлттар отбасыларынан шыққан 

балалар; - қоғамда әлеуметтік бейімделуде қиындықтары бар балалар (жетім 

балалар, виктимді балалар, девиантты мінез-құлықты балалар, әлеуметтік  

экономикалық және әлеуметтік-психологиялық мәртебесі төмен отбасынан 

шыққан балалар). Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінде қолдаудың әр 

түрлі модельдері әзірленіп, оның инфрақұрылымдары қалыптастырылуда.  

     Инклюзивті білім беру көп қырлы үдеріс, ол білім беру жүйесіндегі барлық 

құрамдастардың қосылуын талап етеді. Өткізілген мониторингтік зерттеудің 

нәтижелері бойынша республика аймақтарында, жалпы, ерекше білім беруді 

қажет ететін балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосуда оң динамика орын 

алып отырғаны туралы қорытынды жасауға болады.      

     Инклюзивті білім берудің кеңінен етек жайып, дамуындағы бетбұрыстары 

инклюзивті білім беруді іске асырып отырған білім беру ұйымдары секілді 

үдеріс қатысушыларының синхрондық жұмысындағы және олардың қызметін 

аудан, қала, облыс деңгейінде үйлестірудегі қажеттіліктерді көрсетті. Жалпы, 

Қазақстан бойынша инклюзивті білім берудің орын алып отырған үлгілеріне, 

сонымен қатар Инклюзивті білім берудің ресурстық орталықтарындағы және 

эксперименттік алаңшалардағы қызметке жүргізілген талдау 

республикамыздағы инклюзивті білім берудің келешектегі дамуы үшін  білім 
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басқармаларының қызметіндегі жүйелілік және мақсатқа бағынушылық, елде 

инклюзивті білім берудің жергілікті енгізілуіне және дамуына ықпалын 

тигізетін ресурстық орталықтардың құрылуы, оларды ақпараттық, ғылыми-

педагогикалық, материалды-техникалық және өзге ресурстарын үйлестіру және 

интеграциялау (кіріктіру); − ерекше білімділік қажеттіліктері бар балалардың 

жалпы білім беру үдерісіне қарқынды қосылуын қамтамасыз ететін 

механизмдерді жетілдіру,  жалпы білім беру ұйымдарында инклюзивті білім 

беру кабинеттерін құру және қолдау, ерекше білімділік қажеттіліктері бар, үйде 

білім алатын балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосудағы тәжірибені 

инклюзивті білім берудің бір үлгісі ретінде зерделеу,  инклюзивті білім берудегі 

терминологияны жетілдіру жолдарында оқытудағы жақсы нәтижелер берері 

анық. Инклюзивті білім беруді дамыту үшін, жалпы білім беру және арнайы 

білім беру ұйымдарының, мемлекеттік басқару органдарының және қоғамның 

басқа да әлеуметтік институттарының жүйелі және өзара байланысты 

жұмысындағы қажеттілік бар. Одан басқа, инклюзивті білім берудің 

дамуындағы маңызды кезең ретінде Ресурстық орталықтардың қызметін 

инклюзивті білім беру үдерісіне қолдау көрсету және елдегі білім беру 

ұйымдарында инклюзивті білім берудің тиімді үлгілерін таратуда кеңейту 

шығады. 

     Әр адам қайталанбас тұлға болып есептеледі, сондықтан адам, адамгершілік 

тұрғылық қарым-қатынасқа құқылы. Ерекше оқытуды қажет ететін баланы 

әлеуметтік ортаға енгізу – әлеуметтік қатынастың жалпы жүйесіне және 

баланың өз жағдайына қарай білім алу және ортасына бейімделуін 

қалыптастыру. Бейімделу – бұл жеке тұлғаның әлеуметтік құрылымдарға енуі.  

Егер педагог әрбір ұйымдастырылатын іс-әрекет, іс-шаралардың білімділік, 

дамытушылық, тәрбиелік мақсатын, алынған материалдарын игертіп қана 

қоймай, балаларға (экскурсия барысына есеп беру, әңгіме жазу немесе бір 

оқушының әрекеттерін сипаттау) т.б. тапсырмалар жүйесін дайындап берілген 

тапсырмаларды орындауға дағдыларын қалыптастырумен шұғылданса бұл 

ерекше балаларды өз ісіне, жұмысына асқан жауапкершілікпен сезіне бастауды 

үйретеді. 

Баланы психологиялық-педагогикалық қолдау – инклюзивті білім беру 

жүйесінде баланың тәрбиесіне, оқу процесіне,жан - жақты дамуына, 

әлеуметтенуіне, бейімделуіне жағдай жасауға бағытталған кәсіби белсенді 

жүйе.   
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                                                   27.11.2021 ж.      № I00064 

Оқушыларды техникалық еңбекке баулу 

БУЛАГ ХАНИФА                                                                                                          

Ақмола облысы  Целиноград ауданы  Қосшы ауылы 

 «Р.Қошқарбай атындағы жалпы орта білім беретін мектебі" КММ.   

Көркем еңбек пән мұғалімі 

Мектепте сабақтан тыс уақытта жүргізілетін техникалық-шығармашылық 

үйірмелері өзге үйірмелерге ұқсамайтын өзіндік атқаратын қызметі мен тәлім-

тәрбиелік мүмкіндігі зор үйірме. Жас техниктер үйірмесін базалық мазмұны 

оқушылардың болашақ кәсіптерін анықтап, қабілеттерінің дамуымен қатар 

өздерін-өзі танып білуге, техника әлемін зерделеуге, әртүрлі салалар бойынша 

қабілеттерін, біліктіліктерін шыңдауға мүмкіндік жасайды. Техникалық 

шығармашылық үйірмелерінде оқушы тек мұғалімнің үйретуімен модель 

түрлерін жасаумен шектеліп қана қоймай, оған талдау жасап, жасалу, өңделу 

технологиясына өз ой пікірлері мен ұсыныстарын айтуға дағдыланады. Оқушы 

жұмысты өз қолымен істеп көреді, тапсырмаларды  қызығушылықпен орындап, 

оның қорытындысын көрсеткісі келеді. Үйірме сабағында өзін еркін сезініп, 

орындаған жұмыстарынан моральдық қанағат алады. Тапсырманы орындап 

қана қоймай, өзге оқушыларды да шығармашылықпен жұмыстануға тарта 

біледі. Осылайша үйірме жұмыстарында оқушы үйренуші шәкірттен белсенді 

үйретуші, өзіндік шығармашылық ой-өрісі бар, жан-жақты дамыған дара тұлға 

дәрежесіне көтеріледі. Осы белсенділік арқасында оқушы әрбір жұмысын 

шығармашылық оймен жасап, зерттеп, оған жан-жақты талдау жасап, өз 

бағасын берумен қатар, өз бойында келешек кәсіби мамандығын да 

қалыптастырады. 

Техникалық-шығармашылық үйірмелер оқушылардың болашақ кәсіптерін 

анықтап, қабілеттерін дамытумен қатар өз-өздерін танып-білуге, техника әлемін 

зерделеуге мүмкіндік жасайды. 

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің 

алдына мүлдем жаңа міндет қойып отыр. 

Бүгінгі таңда технология пәнін оқытуда мектепте оқушылар екі топқа бөлінеді. 

Қыздар үшін көркем еңбек, ұлдар үшін техникалық еңбек. 

РЕКЛАМА  

Қазіргі таңда республикамыздың көптеген мектептері интернет желісіне 

қосылған. Ұлдарды техникалық еңбекке үйрететін үйірмеде оқушыларды осы 

интернет желісі арқылы техниканың жетістіктерімен әртүрлі сайттар арқылы 

таныстыра аламыз. Шығармашылықпен жұмыс істеп, жаңа технологияларды 

үйірме барысында пайдаланып отырса, оқушылардың техникалық үйірмеге 
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деген ынтасы мен қызығушылығы артатыны анық. Үйірме барысында әртүрлі 

әдістерді қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың 

шығармашылық қабілетін және өздігінен жұмыс істей алуын жетілдіруге тиіс. 

Жан-жақты қамтылған, бүгінгі заман талабына сай әдістерді пайдалана отырып, 

оқушыларға техникалық-шығармашылық білім беру, оқушылардың сабақта 

алған білімдерін тереңдету, кеңейту және бекіту  «Кеме үлгісі» үйірмесінің 

мақсаты. Практикалық жұмыс кезінде олар техникалық құрылғы үлгілерін 

құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық ойларын дамыта отырып өз 

беттерінше жұмыс істей алу ептілігін дамытады. 

Оқушыларға техникалық-шығармашылық білім беру мақсатында А.Құсайынов 

атындағы орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасында «Кеме үлгісі» 

үйірмесіне жетекшілік жасаймын. Үйірмеде 5-10 сынып оқушылары сабақтан 

тыс уақытта шикізат түрлерінен техникалық құрылғы үлгілерін жасаумен 

айналысады. Практикалық  жұмыс кезінде оқушылар техникалық құрылғы 

үлгілерін құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық қабілеттерін 

дамытады. Үйірме мүшелері алғашқы жұмыстарын шаблон үлгімен істейді, 

сызбалармен танысады, үлгілерді сызба бойынша жасайды. Үйірме барысында 

оқушы жұмысты өз қолымен істеп көреді, жұмыстың қорытындысын көрсетеді. 

Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі шыңдалады. 

Үйірме мүшелері белгілі бір дәрежеде, жасалынатын нысанды ойлап табудың 

тиімді жолдарын үйренеді. Үйірме жұмысында оқушылардың графикалық білім 

алуы да қарастырылған. Үйірме мүшелері алғашқы жұмыстарын қалыптағыш 

(шаблон) үлгімен істесе, одан әрі сызбалармен танысып, үлгілерді сызба 

бойынша жасайды. 

Осындай жетістіктерге қол жеткізу мақсатында үйірме сабақтарында әр түрлі 

әдістемелік тәсілдерді қолданамын. 

1. Баяндау әдісі (әңгімелеу, түсіндіру) 

2. Көрнекіліктермен жұмыс (кітап, журналдар, сызбалар, суреттер, жобалар) 

3. Жобалау әдісі (жаңа үлгілер жобасын сызу, техникалық суреттер салу) 

4. Сарамандық жұмыс (жобалар, сызбалар, үлгілер бойынша жұмыстану) 

5. Проблемалық ізденіс (оқушылар қабілетінің дамуына, ізденуіне, жаңа 

үлгілер жобасын жасауына жағдай жасау). 

Үйірмеге алғашқы жылы қатысып отырған оқушылар алдымен қима үлгілерді 

(шаблон) қолдана отырып, қарапайым (автокөліктер, ұшақтар, зымырандар, су 

көліктері т.б.) үлгілер жасайды. Өз жұмыстарын саралап, салыстыру арқылы 

бағалауды үйренеді. 

Үйірме жұмысының екінші жылдары оқушылар неғұрлым күрделі (жер 

көліктері мен су көліктерін, ғарыш кемелері мен зымыран түрлерін т.б.) 

техникалық үлгілердің сызбаларын жан-жақты зерттей отырып жасайды. 

Ал үйірменің үшінші жылдары оқушыларымыз өздері жобалаған сан алуан 

үлгілерді жасаумен айналысады. Жұмыс барысында туындаған жаңа идеяларды 
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саралап, салыстыру арқылы жұмыстарын нақтылауды, бағалауды үйренеді. 

Қорыта келгенде бұл үйірменің берері – оқушы бойындағы белсенділікті 

арттырып, өз күшіне деген сенімділік, шыдамдылық, икемділік сияқты 

қасиеттері пайда болады. 

Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі шыңдалады. 

Шығармашылық – бүкіл тіршілік көзі. Мектепте білім беру ісіндегі басты 

бағдар – оқушылардың тек шығармашылық мүмкіндіктерін ашу. Мұғалімнің кез 

келген сабағы шығармашылық сипатта өткізіліп отырса, оқушы дербестігінің 

қалыптасуы жоғары деңгейде көтерілері сөзсіз. Оқушының шығармашылық 

белсенділігінің артуына ата-ана мен мұғалімнің қолдауы болғаны дұрыс. Бала 

өз жұмысын жан-жағындағыларға көрсетуге ұмтылады. Сол кезде оны 

ересектер дұрыс бағалап, қолдау көрсетіп, дұрыс бағыттау керек. Бала 

бойындағы байқағыштық қабілетімен қатар шыдамдылық та мол болғаны 

дұрыс. 

Оқушыларды техникалық еңбекке баулу, яғни еңбек тәрбиесі – барлық 

тәрбиенің қайнар көзі. Оқушыға дұрыс бағыт берсек, шығармашылық 

жұмысына еркіндік беріп, нәтижесін көрсете білсек, еңбектің әр кезде, кез 

келген істе өтемі болатынын, еңбексіз ешнәрсеге қол жеткізе алмайтынына 

оқушының көзін жеткізсек көздеген мақсатымызға қол жеткіземіз 
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 27.11.2021 ж.     № I00065 

 

Обал мен сауап 

 

КАРИМОВА САОДАТ ТАЛИПОВНА                                                                                                            

Түркістан қаласы. ТОАӘДБ «Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған 

облыстық арнайы мектеп - интернат » кмм тәрбиешісі, дефектолог 

Сынып  1 д                     
Бағыты: Рухани 

адамгершілік 

Мектеп: «Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға 

арналған облыстық арнайы мектеп - интернат» 

коммуналды мемлекеттік мекемесі 
 Тәрбиешінің  аты-жөні: Каримова Саодат 

  

Сабақ 

тақырыбы 

Обал мен сауап. 

Сабақ  мақсаты 

 

 

 

Түзету жұмысы: 

Балаларға обал мен сауап туралы түсінік беру;халықтың дәстүрлі игі 

әдеттеріне қызығушылықтарын арттыру;мейірімділікке, үнемдей 

білуге тәрбиелеу.  

  “Мейірімділік” адамгершілік құндылығы туралы түсініктерін 

кеңейту. 

Балалардың табиғатқа,туған жерге,қоршаған ортаға деген 

сүйіспеншілігін арттыру.Оқушылардың дұрыс сөйлеуін, дыбыстарды 

дұрыс айтуын қадағалау. 

Балаларды туған жерін қадірлеп-қастерлеуге, отансүйгіштікке, 

елжандылыққа тәрбиелеу. 

Күтілетін 

нәтиже 

 

Сөздік  қорын молайтып, ой – өрісін дамыта білді. Ұлттық сана- 

сезімі қалыптасқан, ұлттық мүденің үлес қоса алатын ұлттық 

құндылықтары өзара ұштастыра алатын ұлтжанды етіп тәрбиленеді. 

Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігінің тұлғаның  өзін-өзі 

сәйкестендірудің көпмәдиниетті ордасы ретінде құрылып,тұлғаның 

қоғамдығы жалпы мәдени мәнез- құлық дағдыларын 

қалыптасады.Оның өнердегі және әзірлігін дамиды. 

Құндылықтарды 

дарыту 

 

Тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға 

бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан 

Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың 

мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету.Мәңгілік Ел, бұл – Жалпыұлттық 

бірлік, бейбітшілік пен келісім. 

Пәнаралық 

байланыстар 

Әдебиет, дүниетану 

АКТ қолдану 

дағдылары 

әңгімелесу, мәтінмен жұмыс, дәйексөз, ойын-жаттығу, жүректен 

жүрекке.үнтаспа, сюжетті суреттер, слайд, оқулық, дәптер. 

Сабақ барысы 
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Сабақтың 

жоспарлан ған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет 

 

Сабақтың басы  

 

Шаттық шеңбері.  

Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар. Сіздерді көргеніме 

қуаныштымын. Барлығымыз ортаға шығып, «Шаттық 

шеңберін» құрайық. Біз бір – бірімізге  күлімсіреп, 

алақандарымыздың жылуын сезіне отырып, амандасалық.  

Балалар шеңбер құрып тұрады, сәлемдеседі. Мұғаліммен бірге 

А.Естеновтің «Көк алма» өлеңін айтады.  

Көк алма 

А.Естенов 

Жас түйнек көк алма                                  Мәуе берер, ал, күзде 

Түсіп қапты көгалға.                                  Қайдағы алма оларға? 

Көктей жұлған оларды                               Соны неге білмейді, 

Сотқар бала оңар ма?                                 Құлағына ілмейді. 

Сауап пенен обал да                                   Күтіп-баптап неге 

ертең        

Көкейіне қонар ма?                                  Тәтті алма жеп 

жүрмейді. 

Әңгімелесу. 

Сабақта оқушылардың «обал», «сауап» деген сөздердің 

мағыналарын қалай түсінетіндерін білу мақсатында әңгімелесу 

жүргізіледі. Әңгімелесу үшін төмендегідей сұрақтар 

қойылады: 

Обал дегенді қалай түсінесіңдер? 

«Обал болады»,  «сауап болады»  деген сөздер қандай 

жағдайларда айтылады? 

Обал мен сауаптың айырмашылығын қалай ажыратуға болады? 

Мұғалім оқушылардың жауаптарын тыңдап, өзі 

қорытындылайды: 

Обал мен сауап мағынасы жағынан бір-біріне ұқсас ұғымдар. 

Обал – жақсы нәрсенің қадірін біл, болмаса түбінде оның 

зардабын 

тартасың деген ұғымды білдіреді. 

Сауап – адамға жақсылық жасау, табиғатқа қамқорлық көрсету, 

жақсы іс істеу дегенді білдіреді. 

Мәтінмен жұмыс.  

         Оқушыларға обал мен сауаптың мәнін жете түсіндіру 

үшін мәтін оқу  ұсынылады. Оқушылар мәтін мазмұнымен 

танысып, берілген сұрақтарға жауап қайтарылады. 

 

Сабақ ортасы                                                   Обал деген не? 

Біз бірнеше бала болып, ауыл сыртындағы өзенге балық 

аулауға бардық. Кешке дейін далада жүретін болғандықтан, 

қарнымыз ашады деп, жолға азық, түрлі тамақ алып алдық. 

Бұрын бір рет барғанда, әбден тамақ ішпей болдырған едік. 

Әсіресе нансыз ешқандай тамақ болмайды екен. Бұл жолы 

балықтан сорпа жасадық. 
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Балықтың сорпасына тойып та алдық. Нанымыз артылып 

қалды. Қасымда отырған Асантай дорбасын ақтарды да, ішінен 

нанды, оның қоқымдарын жерге төге салды. – Енді керегі жоқ. 

Қарын тоқ. Ауылға көтеріп барамын ба? 

Обал емес пе? Неге нанды тастайсың? 

Ой, шіркін, обал дегенді кім біледі. Білсең айтшы, ол не? 

Соны айтам-ау, өзінше білгіш. 

Қазір не көп, нан көп. 

Осылай балалар маған әр бүйірден тиісті. Мен оларға, шамам 

келгенше, нан туралы, оның қасиеті туралы айттым. Мүмкін, 

мен де жөнді білмеспін. Ал сендер не дейсіңдер оларға? 

Нан дастарқанға қандай еңбекпен келді? 

Нанды жерге тастау дұрыс па? 

Балаларға обал туралы не айтар едіңдер? 

Сергіту сәті.  

Аппақ болып таң атып, /құшағын кең ашады/ . 

Түтін тікке ұшады /қолдарын толқындата жоғары көтереді/ . 

Қарлығаштар қанатын /қанатын жаяды/ . 

Самғап биік ұшады /құсша қанат ұшады/.  

Дәйексөз. 

«Обалды біліп өссең – сауапқа кенелесің». 

                                                                              Халық даналығы. 

«Обалды біліп өссең – сауапқа кенелесің» деген халық 

даналығында үлкен мән бар. Үлкен адамдар жасауға 

болмайтын қылықтарды «обал болады» деп айтып, кішілерді, 

балаларды жаман әдеттерден сақтандырады. «Сауабын 

аласың» дей отырып, жақсы істер жасауға жетелейді. «Сауабын 

аласың» дегеннің өзі, бұл – жақсы іс істегенің, жақсылыққа 

жетесің, алғысқа бөленесің деген ойды білдіреді. Сондықтан 

үлкендердің бізге  «обал болады», «сауабын аласың» деп 

айтқандағы тілін алып отыру,  бізді үлкен жақсылықтаға 

жеткізеді.  

 

Ойын-жаттығу. 

Қазір біз «Обал-сауап» деген ойын ойнаймыз. Мен бір 

сөйлемді бастап,  

қолымдағы допты бір оқушыға лақтырамын, доп кімнің қолына 

тисе, сол оқушы сөйлемді «обал болады» немесе «сауап 

болады» деген сөйлеммен аяқтауы тиіс. 

Мысалы: 

- Көк шөпті жұлма, обал болады.  

- Торға түскен құсты босат, сауап болады.  

- Құстың ұясын бұзба, обал болады  

- Сүтті төкпе, обал болады.  

- Қарияның жүгін көтеріс, сауап болады. 

- Құмырсқаның илеуін таптама, обал болады. 

- Құсты атуға болмайды, обал болады.  

- Суды ысырапсыз төгуге болмайды, обал болады.  
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- Нанды жерге тастауға болмайды, обал болады.  

- Көшеде үлкен қарияларға жолдан өтуге көмектес, сауап 

болады.  

- Автобуста үлкендерге орын бер, сауап болады. 

Сабақтың 

соңы 

Қорытындылау. 

- Балалар, бүгінгі сабақта «Обал мен сауап» туралы білдік. 

Қазақ халқы балаларының адал, жақсы болып өсуін, адамдарға, 

айналасына жақсылық жасай алатын ізетті адам болып 

қалыптасуын қалаған. Осы мақсатта – тағамды төкпе, шашпа, 

аяққа баспа, ысырап етпе, көкті жұлма сияқты сөздер айтып 

отырған. Біреуге жақсылық етсең, сауабын аласың, деп 

үйреткен. 

Жүректен жүрекке. 

          Торғайларды атпаймын,             Отанымды сатпаймын, 

Құмырсқаны баспаймын.           Ақылсызға жатпаймын. 

Бәрін-бәрін қорғап мен,              Халқымның мен үмітін, 

Мейірімді сақтаймын.                 Әрқашан да ақтаймын.  

          Жүрегіміз ізгілікті істерге ақ ниеттерге толы болсын! 
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МАЗМҰНЫ 

 

 АКТАЕВ БЕРИК ДОСКЕНОВИЧ 

 ТУСУПХАНОВА АСЕМ КЕНЕСБЕКОВНА 

 НҰҒМАНОВА АЙГЕРІМ ТҰРАҚБАЙҚЫЗЫ 

 КАРЖАУБАЕВА ДИНАРА КАЛАМАНОВНА 

 АСИЛБЕКОВ КАЙСАР КУЛЖАНОВИЧ  

 ҚОЯНБАЕВА НҰРСЕЗІМ АЙНАТҚЫЗЫ  

 МОЛДАГАЛИЕВА ГУЛЬБАХИРА НАСИПКАЛИЕВНА 

 СЛИЖЕВСКАЯ СВЕТЛАНА РОМАНОВНА 

 АЛДАМЖАРОВА НУРСАУЛЕ АМАНБАЕВНА 

 САПАРОВА АСЛЗАДА  АЛИПОВНА 

 ЕРЖАНОВА МЕНСУЛУ  ГУМАРОВНА 

 БУЛАГ ХАНИФА 

 КАРИМОВА САОДАТ ТАЛИПОВНА 


