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Балалардың ойын қызметінде дамуы

ЖЕКСЕНОВА МАЙГУЛ МАТАЕВНА
Павлодар облысы, Май ауданы, Кеңтүбек ауылы  

ҚҚМК "Қарлығаш" сәбилер бақшасының тәрбиешісі

Ойын- мектеп жасына дейінгі кезеңде басталып, адаммен өмір бойы ілесіп
жүретін  ерекше  қызмет  түрі.  Адамзаттың  тарихи  даму  барысында  баланың
жеке басын қалыптастыруда ойынның үлкен мәні бар. 

Балалар  оның  көмегімен,  ортамен  өзара  байланыс  жасау  тәжірибесін
меңгереді,  адамзаттың  ғасырлар  бойы  қалыптасқан  моральдық  нормаларын,
практикалық  және  ақыл-ой  қызметінің  тәсілдерін  игереді.  Ойын  баланың
психикасында  сапалы  өзгерістер  тудырады:  бала  зейінінің,  жадының
қалыптасуына, ойлау, қиялдау қабілетінің дамуына әсер етеді. 

Балалардың үлкендермен қатар өмір сүруге ұмтылуын бірлесе еңбек ету
арқылы ғана қанағаттандыру мүмкін емес, бұл қажеттілікті олар ойын үстінде
ғана қанағаттандыра алады. Өйткені олар ойын арқылы ересектердің рөліне ене
отырып, еңбекке араласып қана қоймай, сонымен бірге әлеуметтік өзара қарым-
қатынастарға түседі.

Баланың бірінші әрекеті  ойын, сондықтан да оның мәнісі ерекше. Ойын
адамның өмірге қадам басардағы алғашқы адымы. 

Қазақ  халқының  «Ойын  ойнап,  ән  салмай,  өсер  бала  бола  ма?»-деп
айтқанындай  баланың  өмірінде  ойын  ерекше  орын  алатындыңын  айтқан
болатынбыз.  Жас  баланың  өмірді   танып,  еңбекке  деген  қатынасы,
психологиялық ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады. Ойын кезінде шартты
түрде мақсат қойылады, ал сол мақсатқа жету жолындағы іс-әрекет бала үшін
қызықты. Ойын балаларға ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық тәрбие берудің
маңызды тетігі деуге болады. Балалар ойын барысында:
 Өзін еркін сезінеді;
 Ізденімпаздық, тапқырлық әрекет байқалады;
 Сезіну, қабылдау, ойлау, қиялдау, зейін қою секілді түрлі психологиялық
түйсікпенсезім әлеміне сүңгиді.
Ойын кезінде баланың психологиялық ерекшелігі мынадан көрінеді: 
 Ойланады;
 Эмоциялық әсері ұшқындалады, белсенділігі артады,  ерік-қасиеті, қиял-
елестерідамиды,  баланың  шыңармашылық  қабілеті  мен  дарыны  ұшталады.
Ойын  үстінде  бала  бейне  бір  өмірдің  өзіндегідей  қуаныш,  реніш  сезімінде
болады.
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Ойын туралы тұжырым:
а)  ойын-тәрбие  құралы,  ақыл-ойды  кеңейтеді,  тілді  ұстартады,  сезімді
шыңдайды
ә) ерік пен мінез қасиетін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді.
б) ұжымдық сезімі қалыптасады
в) эстетикалық тәрбие беру құралы
е) еңбек тәрбиесін беру міндееттерін шешуге көмектеседі
д) бір-бірінен ептілікті үйренеді, өзінің денесін шынықтырады.
Ойын  баланың  көңілін  өсіріп,  бойын  сергітіп  қана  қоймай,  оның  өмір
құбылыстары жайлы таным-түсінігіне де әсер етеді.  Балалар ойын арқылы тез
тіл табысып, жақсы қарым-қатынас жасайды, сол қарым-қатынас барысында:
2. Адамдар  іс-әрекеттің  жақсы жақтарын  аңғарады,  жағымды  ойындарды
үйренеді
3. Жанындағы адамдарды ұнатып, жақсы көре біледі
4. Бір-біріне  көмектесе  біледі,  жанашырлық  сезімі  оянады,  қамқорлық
жасай біледі
5. Кешірімді болуға, өзгені ренжітпеуге тырысады.

Ойынға басшылық жасау барысында бұйыруға болмайды. Егерде баланың
эмоциясына,  қиялына  әсер  ету  арқылы  олардың  қызығушылығын  арттыра
түссек,  онда  баланың  құштарлығы  өсіп,  ойынға  құмарта  түседі.   Балалар
ойынында кейде өлең, тақпақтар жиі кездеседі. Осы өлең –тақпақтардың негізгі
мақсаты-тапқырлыққа,  шапшаңдыққа,  ептілікке  баулу,  қиялына  қанат  беріп,
ойын ұштау.

Ойын-тіршілік нышаны, еңбекке бейімделудің белгісі,  денені шынықтыру
мен сергітудің құралы. Қазақ халқы «ойын баласы» деп жас баланың ойнауына
мүмкіндік  туғызып  отырған.  Ойынның  түрлері  өте  көп.  Әрбір  ойынның
тәрбиелік мақсаттары болады. Мысалы: «асық» ойыны бағдарлыққа, дәлдікке,
мергендікке үйретсе,  доп ойыны бүкіл дененің тұтас қимылдап  шынығуына
себепші болады. Ойнаудың түрлерін қауымдасып ойнау, одақтасып ойнау, жеке
ойнау  деп,  ал  мазмұнына  қарай  тұрмыстық  ойындар,   шынығу  ойындары,
кәсіптік ойындар, спорттық ойындар деп топтастыруға болады. 

Қауымдасып ойнаған балалар бүкіл бір ұйымның не ұжымның көлемінде
жалпылай  ойынға  қатысады:  мқз  айдынында  коньки  тебу,  жалпы  жарысқа
қатысу, әсіресе одақтасып ойнау кезінде әдептілікпен қатар әділеттілік қажет
болады. Жеке ойнау кезінде басқаларға кедергі жасамайтындай әдепті әрекет
жасау қажет. Әрине ойын болған соң, шаттану да қажет, бірақ шаттанудың жөні
осы екен деп, орынсыз айғайлау, шыңғыру әдепсіздік.

Қарға тамырлы қазағымыздың «Ақсерек-Көксерек», «Ақсүйек», «Орамал
тастамақ»,  «Шілік»,  «Арқан тарту»,  «Аударыспақ» сияқты ұлттық ойындары
қайрат-жігерді,  байқампаздық  пен  сезімталдықты,  «Тоғыз  құмалақ»  ойыны
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ойлау қабілетін арттырады. «Бірінші байлық-денсаулық»- дейді халық, ал ойын
денсаулықты  арттырады.  Қазіргі  таңда  ойынды  еңбекпен  ұштастырып
ұйымдастыру тәсілдері қолданыла бастады.

Мысалы:  әртістік  ойын  және  әр  түрлі  кәсіптің  сипатын  көрсететін
«құрылысшы»,  «дастархан мәзірі» үй тапсырмасына байланысты «қуыршақтық
қойылымдар» т.б. ойындар баланы әрі ойнап, әрі кәсіпке үйретіп, әрі пайдалы
нәтиже шығаруға баулиды. «Әлсіз денеге ауру ұялайды» деген дана халқымыз.
Ертеңмен  тұрып  шынығу,   сергу-ойынның  бастама  негізі.  Ойындарды
еріккеннің  ермегі  деп  түсінуге  болмайды.  Жұмысы  жоқтықтан  тумаған.  Әр
ойынның  өзіндік  мақсаты,  маңызы  бар.  Олардың  көбісі  адамның  денесін
шынықтырып,  буынын  бекітуге,  шапшаңдыққа,  алғырлыққа,  жүректілікке
баулыса,  кейбіреулері  тіл  сындыруға,  өзін  қоршаған  табиғатты  тануға,
тапқырлыққа  баулиды.  Ел  арасында  ең  көп  жайылған  әйкөл,  қашпа  доп,  ақ
сүйек,  айгөйлек,  ақсерек-көксерек  сияқты  ойындарда  халықтың  дене
тәрбиесінің негізі жатыр. Сондықтан да көптеген ойындарға мазмұны мен жаңа
форма беруге атсалысып,  халқымыздың ертеден келе жатқан осы қазынасын
баға жетпес байлығымызға айналдыруымыз керек. 
Қазақтың  ұлттық ойындарын түр сипаттарымен мазмұндарына қарай былайша
төртке бөлуге болады:
 Балаларға арналған ойындар
 Жасөспірімдерге арналған ойындар
 Бозбалалар мен бойжеткендерге арналған ойындар
 Үлкен-кішіге бірдей ойындар

«Балалықтың жанына ойын- азық» деп Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыз
айтпақшы балалар  үшін  ойын үлкен  талқы.  Түрлі  ойындар  кезінде  олардың
дүниетанымы кеңейіп, мінездері қалыптасады. Туған халқының әдет-ғұрпымен,
жақсы дәстүрімен танысады. Рухани тәрбие дегеніміздің өзі де кейбір ұлттық
ерекшеліктерді,  ана тілін,  туған халқының ауыз әдебиетін білуден басталады
емес пе?

Ойнайық  деп  айту  өте  оңай.  Оны қызықты  өткізу  үшін  ғасырлар  бойы
халық  талқысынан  өткен  ойындардың  тәртібін  біліп,  мазмұнын,  мақсатын
түсіну қажет.

«Ойын-өсіп келе жатқан бала организмінің қажеті», ойында баланың дене
күші  артады,  қолы  қатайып,  денесі  шыңдай  түседі,  көзі  қырағыланады,
тапқырлығы,  ынтасы  артып  жетіле  түседі.  Ойында  балалардың
ұйымдастырушылық  дағдысы  қалыптасып  шыңдалады,  ұстамдылығы  мен
жағдайларды салыстырып бағдарлау іскерлігі  жетіле түседі. 

Әр  түрлі  қимылдарға  негізделген  бұл  ойындар   өсіп  келе  жатқан
организмінің  белсенді  әрекеттерге  деген  қажетін  мейлінше  толық
қанағаттандырады. 

3



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қимылды  ойындардың  айрықша  бағалануы  балалардың  жалпы
қимылының жетіле түсетіндігінде. Мұндай жағдайда балалардың түрлі топтағы
бұлшық еттері бірдей қызмет етеді де,  соның нәтижесінде олар бір қалыпты
жетіледі.  Алайда  қимылдық  ойындардың  маңызы  тек  мазмұнымен  ғана
шектелмейді, олар сондай-ақ балалардың жан-жақты өсіп-жетілуінде үлкен рөл
атқарады.  Қимылды  ойындарда  балалар  тек  жүгірумен  ғана  тынбайды,
біреулерді  қуалап  жетеді  немесе  өзін  ұстағысы  келіп,  біреулерден  қашып
құтылады; ол жай ғана секірмейді, қоянды немесе торғайды бейнелейді. 

Олар ойнайды, ал сол ойынның процесінде олардың қандай да болмасын
бұлшық еттерінің белгілі бір топтары шыныға, жаттыға түседі. 

Ойынның бұл ерекшелігін П. Ф. Лесгафт жоғары бағалаған. 
Ол  ойындардың  жаттығулардан  артықшылығын  атап  көрсетіп,  ол

ойындардың  мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  ойын  образдарының,
сюжеттерінің  бала  қиялына  жақындығынан,  сондай-ақ  оларда  қалыптасқан
қоғамдық бастаманың болуы салдарынан деп қарап, оларды балаларға түсінікті
де,  қолдарынан  келетін  нәрсе  деп  есептеген.  Сонымен  қатар  зор  тәрбиелік,
білімділік  күшін  көре  білді,  оны  жекелеген  гимнастикалық  жаттығуларға
қарағанда,  одан  жоғарырақ  тұратын  күрделі  әрекет,  баланың  жеке  басын
тәрбиелеудегі ең жақсы құрал деп санады. Ол баланың ойын үстінде  сергек те
ширақ болатынын,  сезімтал келетінін, бар ынтасымен ойынға беріліп кететінін
атап көрсетті.  Қимылдық ойындар зеректілікке,  байқағыштыққа, зейінділікке,
қиялдауға,  дұрыс  сезімдердің  дамуын тәрбиелеуге  мүмкіндік  жасайды.  Бала
өзінің тең құрбыларының арасында өзін олармен  тең сезінуге тиіс. Ойындағы
белсенді  әрекет  балалардың  өз  күшіне  сенбеушілікті,  ұялшақтықты,
жасқаншақтықты болдырмайды. 

Ойын міндеті ойынның барысында шешіледі, бірақ кейде ол негізгі мақсат
болуы да  мүмкін ондай жағдайда тәрбиеші  ойынды зор тиімділікпен жүзеге
асыру  үшін  оны  таңдайды.  Қимылды  ойындарды  пайдаланған  кезде
дидактикалық  принциптерді:  қолайлылықты,  жүйелілікті,  бірізділікті,
белсенділікті, парасаттылықты және басқаларды сақтау қажет. 

Ойын  барысында  немқұрайлылыққа  жол  бермеу  керек,  бұл  балалардың
қимылды ойындарға  қызығушылығын төмендетудің  негізгі  бір  себебі  болып
табылады. Тәрбиешілер ойынды көңілді де қызықты ұйымдастырып,  балалар
«ойынды»  үлкен адам «жүргізгенін»  сезбейтіндей,  шын мәнісінде олармен
бірге ойнаған, олардың табысына қуанған, ал сәтсіздікке олармен бірге өкінген
жағдайда  ғана  тіпті  сәбилер  тобындағы  балалардың  өзі  сүйіп  ойнайтын
ойындар да пайда бола бастайды
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№ H00033     30.10.2021 ж

Инновациялық технологияның
білім беру қызметіндегі маңыздылығы

СЫРЫМОВА ЗУЛЬФИЯ КУАНЫШБАЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Теңге ауылы

№11" Теңге"бөбекжайының  тәрбиешісі

Еліміздің  білім  саласында   жүргізіліп   жатқан  реформаның   басты
мақсаты-ой-өрісі  жаңашыл, шығармашылық  деңгейде  қызмет атқара алатын,
дүниетанымы жоғары,  жан-жақты қалыптасқан  жеке тұлға тәрбиелеу. Мектеп
жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі қазіргі таңда мемлекеттік саясаттың
ажырамас бөлігі болып отыр.

Бала болашағымыз десек, сол балаға жүйелі білім беріп, ынта-ықыласын
дұрыс  бағыттауды,  қабілет-қасиеттерін  дамытуды  балабақшадан  бастауымыз
керек.  Мектепке  дейінгі  білім  беру  стандарты  мектепке  дейінгі  тәрбие
педагогикалық  үрдісті  ұйымдастыруда  жаңашыл  әдіс-тәсілдерді  пайдалануға
мүмкіндік  береді.  Балабақшада  жаңа  педагогикалық  технологияларды
пайдаланудың  басты  мақсаты:  оқыту  мен  тәрбиелеуде  инновациялық  ойын
технологиясының  элементтерін  пайдалана  отырып,  жан-жақты,  білімді,
құзыретті тұлға тәрбиелеу.
Қазіргі таңдағы білім беру инновациялық технология түрлері
1.Денсаулық сақтау технологиясы
2.Зайцев технологиясы
3.Ойын технологиясы
4.ТРИЗ технологиясы

Денсаулық сақтау технологиясы
Денсаулық сақтау технологиясының негізгі мақсаты :
Баланың  денсаулығын  нығайтуға,  білім  дағдыларын  қалыптастыруға
бағытталған.  Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту  ұйымдары  баланың
денсаулығы мен оның дене бітімінің қалыптасуына үлкен үлес қосады. Қазіргі
таңда адамдардың даму жағдайында оның денсаулығын қалыптастыруда реттік
жүйесіз  мүмкін  емес.  Денсаулық  сақтау  педагогикалық  технологиясы  мына
төмендегілермен тығыз байланыста болады:
-Мектепке дейінгі мекемелермен;
-Ондағы балалардың күнделікті қатынасуы;
-Тәрбиешілердің жұмыс бағдарламасы;
-Мектепке дейінгі ұйымдардағы іс-шаралар;
-Педагогтың кәсібі құзіреттілігі;
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-Балалардың денсаулық көрсетілімі.
Жобалы-іс шығармашылық технологиясы
Балабақшада баламен педагог бірлесіп жүргізеді.
Яғни баланы тәрбиешімен бірге ізденуге,проблемелық іс-әрекетті жасай білуге
үйрету,  танымдық  және  шығармашылық  қабілеттерін  дамыту.  Балалардың
белсенділігін  арттыру,  оқу  материалына   баланы  қызықтыратындай  мәселе
тудыру,  бала материалды сезім мүшелері  арқылы ғана қабылдап қоймайды,
білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында меңгереді, бала оқытуды
өмірмен және еңбегімен байланыстырады. Жобалар бөлінеді:
Қатысушылар санына қарай : жеке,екі адам, топпен.
Ұзақтығына қарай: қысқа мерзім,орта және ұзақ мерзімдік.
Әдіс түрлері: шығармашылық, ойын, зерттеу, хабарлама.
     Тақырып бойынша: баланың отбасын қатыстыру, табиғат, қоғам т.б

Зайцев технологиясы
Зайцев технологиясы бойынша оқыту бұл ойын арқылы оқыту.
Технологияның негізгі мақсаттары:
Мектепке дейінгі жастағы баланы санауға, оқуға үйрету;
Балаларға  оқыту  мен  санаудың  қатар  жүргізілуі    арқылы  дұрыс  сөйлеу
мәдениетін қалыптастыру;
Бүктеу арқылы оқыту;
Өлең айту арқылы оқыту;
Балаларды оқу арқылы жазуға үйрету;
Балалардың  барлық  есте  сақтау  түрлерін  қолдану-дыбыстық,  моторлық,
кинестикалық, түстік дағдыларын қалыптастыру;
Көрнекіліктерді кеңінен пайдалану;
Баланың білімді барлық сезім мүшелерімен қабылдауы.

Ойын арқылы оқыту технологиясы
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.  Ойын айналадағы дүниені
танудың  тәсілі.  Сонымен  қатар,  ойын  балаларға  өмірде  кездескен
қиыншылықтарды  жеңу  жолын  үйретіп  қана  қоймайды,  олардың
ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады.
Ойын-әлеуметтік  қызмет.  Ол  баланың  жасына  қарай  өзін  қоршаған  ортаны
танып білуге құштарлығын арттырады.
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ТРИЗ технологиясы
ТРИЗ-дің мақсаты — тек қана балалардың қиялын ғана емес, сонымен қатар
шынайылықты түсініп жүйелі ойлауға,  өзін — өзі  тануға,  қоршаған ортаның
қиындығын байқауға және де өздерінің шағын қиындықтарын шешуге баулу
болып табылады.
Тризшылардың ұраны — “Барлығын айтуға болады!” Балалық шақтағы ТРИЗ-
баланың ойлау процесімен, тілі, қиялы, есте сақтау қабілеті, зейінінің белсенді
және бірлесіп дамуды тұспалдайтын ТРИЗ элементтерін және шығармашылық
қиялды дамыту әдістері  мен компьютерлік  үйрету  бағдарламаларын қолдану
арқылы қоршаған орта туралы білімдерін кеңейтетін, игерген біліммен білікті
өзіндік  әрекет  кезінде,  көркем  әдебиет,  тілдік,  ойын  зерттеу,  қатынас  т.б
әрекетте  қолданатын  адамның  ойлауын  дамытып  тәрбиелеудің  белгілі  бір
жүйесі.
ТРИЗ  (ӨТШТ)  технологиясын  өткен  ғасырдың  70  жылдары  Г.С.Альтшулер
ойлап  тапқан.  Мектепке  дейінгі  балаларға  бейімделген  ТРИЗ  (ӨТШТ)
технологиясы  баланы  шығармашылық  тапсырмаларды  орындауға  үйретеді
және  оның  бойында  шығармашылық  қажеттіліктерді  дамыта  отырып,  оның
қызығушылығына сүйене отырып шығармашылыққа баулиды.

Тәй-тәй технологиясы
Негізін қалаған: Джорж Сорос
Мақсаты:  Балалардың  шығармашылық  және  интеллектуалдық  қабілеттерін
дамыту.

Монтессори технологиясы
Негізін қалаған: М.Монтессори
Мақсаты:  Балалардың  қоршаған  әлемге  қызығушылығын  туғызу  және  оны
зерттеуге ұмтылдыру. Сауалдар қою және оларға жауап іздеу.

Дамыта оқыту технологиясы
Негізін  салушылар  мен  зерттеушілер:  В.Давыдов,  В.Занков,  В.Эльконин,
П.Эрдниев
Мақсаты:  Баланың  жалпы  жан  дүниесін  және  оның  сезіміне  әсер  етіп
логикалық ойлауын дамыту. Сөздік қоры мен сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.
Дамыта оқытуда тәрбиешінің басты міндеті оқу материалдарын балаға дайын
күйінде емес, баламен бірлесіп, жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра отырып, алға
қойған  міндеттерді  түсіндіру  сөздік  қоры  мен  тілдің  арасындағы
байланыстылыққа аса көңіл бөлу.
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Дамыта  оқыту  технологиясының  балабақша  жағдайында  қолдануға  болатын
тиімді әдістері:
1.Ой толғаныс әдісі
2.Ассоциация әдісі
3.Салыстыру әдісі
4.Раунд-Робин әдісі
5.Топтастыру әдісі
 
Ой толғаныс әдісі немесе психология тілінде «Миға шабуыл» деп те атайды.
Бұл  әдіс  көбіне  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетінің  тақырыбын  ашуда
қолданылады. Мысалы жұмбақ шешу, сөзжұмбақ, суретті ребустар арқылы.
Ассоциация әдісі. Бұл әдісте берілген тақырып бойынша балаларда қандай ой
туады соның барлығы сол сөздің жан-жағына жазылады. Мыс:
Жалпы отбасы: ата, әже, әке, ана, аға, әпке, іні
Салыстыру  әдісі.  Бұл  әдісте  балалар  объектілер  арасындағы  ұқсастық  пен
айырмашылықты анықтайды.
Мысалы: Алма мен қызанақтың ұқсастығы мен айырмашылығы
Раунд-Робин әдісі. Бұл әдіс өткен немесе жаңа тақырыпты бекіту үшін қолайлы
тәсілдердің бірі. Мұнда әр бала берілген тақырып туралы не біледі. Бір сөйлем
немесе сөз тіркесі арқылы бірінің айтқанын бірі қайталамай түгел айтып шығуы
тиіс. Мыс:
«Гүлдер» тақырыбында
-Гүл өсімдік
-Гүл әдемі
-Гүлді жұлуға болмайды
-Анамызға сыйлаймыз
-Достарымызға сыйлаймыз т.б.
Топтау  әдісі.  Топтау  әдісінде  балаларды  деңгейлеріне  қарай  бірнеше  топқа
бөледі де, өздері орындай алатындай топтық тапсырма беріледі.
Мыс: «Пішіндер» тақырыбын өткенде
І  топ  –  Үлестірмелі  картадағы  бейнеленген  суреттерден  геометриялық
пішіндерді тауып, көрсету, атын атау.
ІІ топ – Жіпті пайдалана отырып әртүрлі пішіндерді жасау.
ІІІ топ – Санағыштан үшбұрыш пен төртбұрышты құрастыру.
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Дамыта  оқытудың  нәтижелі  болуы  тәрбиеші  мен  тәрбиеленушінің
арасындағы жаңаша қарым-қатынас арқылы ғана өз жемісін береді. Бүгінгі күн
бәсекелестік пен жоғары технологияның, ғылым мен білімнің заманы.

Сондықтан  оқыту  процесінде  жаңа  педагогикалық  технологияларды
пайдалану әрбір ұстаздың міндеті.

Аталған  педагогикалық  технологиялар  мен  инновациялық  құралдар
балабақшада  балалардың жас ерекшеліктерін ескерген, әр сатыға балалардың
қабылдау  мүмкіндіктерін  ескерген  жағдайда  ғана  пайдалануға  болады.
Мектепке дейінгі балалардың есте сақтау қабілеті әлсіз,  қабылдау процестері
тұрақсыз  келеді.  Сондықтан  олар  затты  қолмен  ұстап,  көзімен  көргенді
ұнатады.  Осыған  сәйкес,  мектепке  дейінгі  балалардың  оқу  іс-әрекеттеріне
көрнекілік, ойын технологиясын кеңінен қолданған жөн.

Тәрбиеші  –  бала  бойына  білім  нәрін  себетін  басты  тұлға.  Жаңашыл
тәрбиеші  даярлауға  қойылатын  талаптар  оқытудың  жаңа  түрлерімен
қаруландыра  отырып,  қазіргі  уақыттағы  кәсіптік  дағдыларын  игеруге
бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуді көздейді.
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№ H00035       30.10.2021 ж

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ЖАЯБАЕВА ЖУМАГУЛЬ КАИРОВНА
Павлодар облысы, Май ауданы, Кеңтүбек ауылы

"Қарлығаш" сәбилер бақшасының  тәрбиешісі

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. 

Біздің  қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары
бағаланады. Мектепке дейінгі  тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы.
Бүгінде  мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды
жетілдіру,  балабақшалар  желісін  сақтау  тұрғысынан  біршама  игі  істер
жүргізілуде.Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі
балаларға  айналадағы  өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға
арналған.  Өйткені  сәби  тұңғыш  білім-дағдыларын  өмірден  алады.
Айналасындағы адамдарды  іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар  дүниесін
қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі  кеңейіп,  тілі
дамиды лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік
қарым-қатынас жасайды.  

Қоршаған ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ
қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. 

Әрбір затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету
арқылы  сөздік  қоры  дами  түседі.  Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде
дидактикалық ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы
педагог  балалардың тілін  дамыта  отырып,  заттар  туралы нақты білім  беріп,
сөздік қорын молайтуға ден қояды. 

Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында  бақылау  жасаудан,  мақсатты
серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында
әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің  бір-екі  түрін  араластырып
қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. 
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Көзін  ашқан  балалардан  не  өзгергенін  сұрайды.
Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге
ойналады...
 

                            «Жыл мезгілдері»
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы

білімдерін бекіту, мезгілдерді атауларын үйрету
(қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін

талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.

Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай
мезгілі  екенін  сұрайды.  Жыл  мезгілі  төрт  бөліктен
тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік

карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын
алып  сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып  шығады.

(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

 «Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  
қалыптастыру. Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. 
Жабайы аңдар мен үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа 
орналастыру оларға қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                    
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға
орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл

үлкен,қоян  кіші  сондықтан  үлкен  торға  пілді,
қоянды кіші торға орналастыр.

                            «Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту,
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
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Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.

Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып
пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін
байлап қойып,  қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол
оны  сипалап,не  екенін  ажыратады  да
сипаттайды,атын айтады.

 
«Не қайда өседі?»

Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін  және
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері  салынған үлкен картаның астындағы бос

тор көздер,тиісті жануарлар.
Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа
бөлініп,әртүрлі  табиғат  көрінісі  салынған  бір-бір
үлкен  картадан  алады.  Жүргізушінің  белгісі
бойынша  балалар  жануарлар  бейнеленген
үлестірмелі  карточкаларды  үлкен  картадағы
салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге
орналастырады.  Кім  бос  тор  көздерді  толтырып,
жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
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№ H00036      30.10.2021 ж

Етістік

АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ НУРЛАНОВНА 
Қостанай облысы Меңдіқара ауданы «Спандияр Көбеев атындағы 

Ақсуат бастауыш мектебі» КММ.  Бастауыш сынып мұғалімі 

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

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

Сабақтың тақырыбы Етістік 59-64 жаттығу

Осы сабақта қол жеткізілетін
оқу мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

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

Сабақ мақсаттары

Ойлау дағдыларының
 деңгейі:

Барлық оқушылар:Мәтінге 
салыстырмалы талдау жасай алады.
Көптеген оқушылар: Етістік туралы 
білетіндерін еске түсіеді .

Кейбір оқушылыр: Мәтін түрін дәлелдей 
алады
Білу және түсіну 
Қолдану

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

Құндылықтарды дарыту Дұрыс әрекет құндылығына тән қасиеттер: 
қамқорлық, қайырымдылық, 
жауапкершілік 

Пәнаралық байланыс Әдебиеттік оқу, өзін-өзі тану

АКТ қолдану дағдылары  Ән, бейнематериал, аудиоматериал

Тілдік құзыреттілік Етістік туралы толық түсінік

Бастапқы білім                          Жіктеу есімдіктерінің септелуі 
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Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
5минут

Ұйымдастыру кезеңі
Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі қазақ тілі 
сабағымызды бастайық. 
Психологиялық дайындық:
« Ыстық алақан » әдісі ақылы, Оқушылар қол ұстасып 
тұрып , бүгінгі сабаққа деген жылы лебіздерін бір 
біріне кезек кезек білдіреді.

 Үй тапсырмасын пысықтау:
«Баскетбол» ойыны Ойын шарты: Бір-біріне допты 
беру  арқылы «Жіктеу есімдігінің септелуін» 
қайталайды. Мұғалім бір сөз айып, допты оқушыға 
береді. Оқушылар допты кезек кезек алу барысында 
айтылған сөзді Жіктеу есімдіктерінің септелуі бойынша
септеп шығуы қажет. Осылайша 2-3 сөз айтып , барлық 
балалардан сұрап шығады.
Дескриптор:  Өткен сабақты еске түсірді.                       
Кері байланыс:  Қолмен белгі беру техникасы

Тақырыпты  болжау 
- Балалар, барлығымыз ұйымшылдықпен мына 
сөзжұмбақты 
    шешсек бүгінгі тақырыбымыз шығады. Ендеше 
назарымызды интерактивті тақтаға аударайық.

Сұрақтары 
1.Мал  өнімі
2.Жыл мезгілі.
3.Сүттен  жасалатын  тағам.
4.Уақыт  бірлігі.
5.Әкенің  әкесі.
6.Ауруды  емдеуші.
7.Өз атын шақыратын  құс. 

Е Т
К Ө К Т Е М
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Дескриптор:  Ой қозғау арқылы жаңа тақырыпты 
болжайды.       Кері байланыс:  мұғалімнің кері 
байланыс 
- Иә, балалар,  біздің бүгінгі тақырып -  «Етістік » .

 Сабақтың ортасы
30минут

(МК; Ө; ҚБ) Тыңдалым
59-жаттығу (аудиомәтін тыңдалады)
 Мәтінді оқып, бөліктерді өзара салыстыр. 

 Мәтіннің қай бөлігі ғылыми танымдық мәтін, қай 
бөлігі көрркем мәтін?
Дескриптор: мәтінді тыңдайды, тірек сөздерді 
белгілейді, монолог құрайды.
 Кері байланыс: бірін-бірі бағалау
Жауабы: (Салыстыру әдісі арқылы )
 Мәтіннің бірінші бөлігі көркем мәтін, екінші 
бөлігі ғылыми танымдық мәтін . Себебі: бірінші 
бөлігінде ауызекі тілде диалог жүргізілген; ал, екінші 
бөлігінде ғылыми түрде, нақты деректеге сүйене 
отырып жазылған.

60-жаттығу 
 Ребусты шеш, Шешуіндегі сөз туралы білетініңді 
айт.
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Дескриптор: Етістікті  еске түсірді.
Кері байланыс: мұғалімнің кері байланысы
Жауабы:   Ребустың шешуі: Етістік
Етістік — заттың қимылын, іс-әрекетін, күй-жайын 
білдіретін сөз табы. Етістік не істеді? не қылды? қайтті?
(немесе не істеп? қайтіп? не істесе? т. б. тұлғалардағы) 
деген сұрақтарға жауап береді. 
  (МК; Ө; ҚБ) Жазылым.  
62-жаттығу 
 Жұмбақты оқып, жаттқа жаз. 
Көктем мен жазда
Басына сары қалпақ киеді
Күзге қарай қалпағы 
Қалқып ұшып кетеді
 Етістіктің астын сыз, дара немесе күрделі екенін 
айт
Дескриптор: Етістікті  еске түсірді.
Кері байланыс: мұғалімнің кері байланысы
Жауабы: 
Көктем мен жазда
Басына сары қалпақ киеді(дара етістік)
Күзге қарай қалпағы 
Қалқып ұшып кетеді(күрделі етістік)

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

Жауабы:  Туынды етістіктер: жырла, ақылдас, биле, 
ойла, ұсақта, тұзда.
Дәлелдеу
  *Жырла – туынды етістік, өйткені оның түбірі – жыр. 
Жыр сөзі – зат есім оған -ла жұрнағы жалғанғанда 
қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік 
болады.
  Ақылдас – туынды етістік, өйткені оның түбірі – 
ақылдас. Ақылдас сөзі – зат есім оған -дас жұрнағы 
жалғанғанда қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол 
туынды етістік болады.
   Биле  – туынды етістік, өйткені оның түбірі – би. Би 
сөзі – зат есім оған -ле жұрнағы жалғанғанда қимылды 
білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады.
   Ойла  – туынды етістік, өйткені оның түбірі – ой. Ой  
сөзі – зат  есім оған -ла жұрнағы жалғанғанда қимылды 
білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады.
   Ұсақта– туынды етістік, өйткені оның түбірі – ұсақ. 
Ұсақ  сөзі – сын есім оған -та жұрнағы жалғанғанда 
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қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік 
болады.
   Тұзда – туынды етістік, өйткені оның түбірі – тұз. Тұз
сөзі – сын есім оған -да жұрнағы жалғанғанда қимылды
білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады.
  
   * Олжас, енді сен жырла. Отбасыңмен барып ақылдас.
Бізбен бірге биле. Болашағың жайлы ойла. Қызынақ 
пен қиярды ұсақта. Осы еттерді тұзда.

Сергіту сәті 
«Атомдар мен молекулалар» әдісі
    Жүргізуші «атомдар» деген кезде ойыншылар жеке 
дара жүреді де, «молекулалар, бесеуден» немесе 
«молекулалар, үшеуден» деген кезде, бес немесе үш 
адамнан тез арада топтасады. Кім топқа қосыла алмай 
қалса, айып төлейді: өз өнерін көрсетеді немесе 
көпшіліктің тілегін орындайды.

64-жаттығу (МК; Ұ; ҚБ) 
 Сызбаға қарап, етістік туралы білетініңді  
жинақта.
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Дескриптор: Етістікті толығымен қайталау.  
Кері байланыс: өзін-өзі тексеру

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

19



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабақтың соңы
2 минут

Рефлексиялық шеңбер.                                                     
«Алма ағашы» әдісі
   Оқушыларға сабақ басында екі түсті “алма” беріледі. 
Сабақ соңында оны алма ағашына ілу керек. Жасыл 
түсті алма – мен бүгін бәрін жақсы орындадым деп 
ойлаймын: менің көңіл – күйім көтеріңкі. Қызыл түсті 
алма – мен тапсырманы орындай алмадым, көңіл – 
күйім жоқ

Үй тапсырмасы: 65 бет,  63-жаттығу
          • Тиым сөздерді оқып, жатқа жаз.
    1. Көкті жұлма.  2. Суға түкірме.  3. Күлді баспа.  4. 
Құстың ұясын бұзба. 5.Балапан шығарған құсты атпа.  
         
         • Етістіктерді тап. Мұндай етістіктердің 
қалай аталатынын есіңе түсір.

Дескриптор: Туынды етістікті еске түсіреді.
Кері байланыс: мұғалімнің кері байланысы

Жауабы: 
       1.Көкті жұлма.  2. Суға түкірме.  3. Күлді баспа.       
4. Құстың ұясын бұзба. 5.Балапан шығарған құсты атпа.
Бұл етістіктер туынды етістіктер болып табылады.
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№ H00037      30.10.2021 ж

Русский язык в Казахстане

ЖОЛАНОВА АЙСУЛУ ЖАКСЫЛЫКОВНА 
Түркістан облысы.Төле би ауданы

"Акбастау жалпы орта мектебі" КММ
Орыс тілі пәнінің мұғалімі 

Величайшее богатство народа - его язык. Тысячелетиями накапливаются и
вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. 

Язык - это живая связь времен. При помощи языка человек осознает роль
своего народа в прошлом и настоящем, приобщается к культурному наследию,
к  современным  процессам  духовного  развития  общества,  нации.  Значение
языка в жизни общества огромно. Он, как зеркало, отражает жизнь народа со
всеми  горестями  и  радостями,  потерями  и  успехами.  На  нем  основываются
патриотические чувства, этническое самосознание.        

Русский язык как  язык русского  народа -  это  один из  совершеннейших
языков мира, развивавшийся в течение тысячелетия, давший в девятнадцатом
веке лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке:
«Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Большой  вклад  в  развитие  русского  литературного  языка  внес
А.С.Пушкин.  В  его  творчестве  утверждается  народная  основа  русского
национального языка, закрепляются единые национальные нормы. А.С.Пушкин
закрепил то, что развивали в своем творчестве М.Ломоносов, Н. Карамзин, И.
Крылов,  А.  Грибоедов.  На  открытии  памятника  А.Пушкину  в  Москве
И.С.Тургенев  сказал:  «Нет  сомнения,  что  он  создал  наш  поэтический,  наш
литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути,
проложенному его гением…»

Огромный  вклад  в  обогащение  русского  литературного  языка  внесли
классики  русской  литературы  19-20  веков:  М.Ю.Лермонтов,  Н.В.Гоголь,
И.С.Тургенев,  Н.А.Некрасов,  Л.Н.Толстой,  А.П.Чехов,  А.Блок,  С.Есенин,
А.Толстой, К.Симонов, К.Паустовский, В.Астафьев,  В.Распутин, В.Набоков и
другие.

Русский язык является государственным языком Российской Федерации. В
России  наравне  с  другими  символами  государственности  обладает  особым
правовым  статусом,  пользуется  поддержкой  общества  и  государства  и
выполняет представительные функции в отношении с другими государствами,
а главное- объединяет все нации и народности.
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Русский  язык  является  мировым  языком  -  средством  международного
общения.Он  принят  Организацией  Объединенных  Наций  в  качестве
официального и рабочего языка наряду с английским, французским, испанским,
китайским и арабским.

Как мировой русский язык включается в качестве иностранного языка в
программы  обучения  в  средних  и  высших  школах  разных  стран.
В Республике Казахстан государственным является казахский язык, а русский -
официально  употребляемым  языком.  В  статье  7  Конституции  Республики
Казахстан определен статус русского, официально употребляемого, языка.

Реализация  Государственной  программы  функционирования  и  развития
языков предполагает следующее:

*создание условий для изучения и развития языков народа Казахстана и
реализации конституционного права каждого гражданина на свободный выбор
языка общения, воспитания, обучения и творчества на родном языке.

*сохранение  за  русским  языком  в  полном  объеме  основных  функций,
гарантированных  ему  Конституцией  РК:  он  остается  языком,  официально
употребляемым  в  государственных  организациях  и  органах  местного
самоуправления, обеспечивается его функционирование в области образования,
науки, культуры и других общественно значимых сферах.Сбылись вещие слова
великого  Абая  о  том,  что  «через  язык  русский  казахский  народ  придет  к
высотам мировой культуры». Он писал: « Изучение русского языка поможет
нам  перенять  все  лучшие  качества  этого  народа  ,  ибо  он  раньше  других
разгадал тайны природы».

«Развивайте  среди  казахов  влияние  русского  образования»,-  призывал
казахский просветитель Ы.Алтынсарин.

На  русском  языке  общаются  в  нашей  стране  представители  разных
национальностей.Видные общественные и государственные деятели стран мира
отмечают, что казахстанцы, к какой бы нации они не принадлежали, какой бы
социальный  статус  не  имели,  хорошо  владеют  русским  языком,  говорят
правильно, без акцента. Изучение языков, в том числе и русского, обеспечивает
расширение  и  углубление  полиязычия  как  основы  межнациональных,
межличностных отношений, способствует культурному взаимообогащению.

Политика  Президента  нашей  страны  Н.А.Назарбаева  направлена  на
создание условий для свободного владения тремя языками: казахским, русским,
английским.  Эти  языки  являются  обязательными  учебными  предметами  и
входят в перечень дисциплин, включаемых в документ об образовании.

«Настоящий,  сильный,  где  нужно -  нежный,  трогательный,  где  нужно -
страстный, где нужно - бойкий и живой язык народа»,- как писал Л.Н.Толстой,-
объединяет нас,  казахстанцев,  делает  нашу речь развитой и богатой,  служит
миру, дружбе, солидарности.
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№ H00038      30.10.2021 ж

Табиғат пен адам – егіз ұғым

БЕКБОСЫН ЛӘЗЗАТ РЫСБЕКҚЫЗЫ 
Алматы облысы Райымбек ауданы 

Н.Өмірзақов атындағы орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Бөлім: Табиғат пен адам – егіз ұғым
Педагогтің 
аты-жөні:
Күні:
Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы:

Табиғат пен адам – егіз ұғым

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

7.1.1.1  мәтін  үзінділерін  тыңдай  отырып,  оқиғаның
дамуы мен аяқталуын болжау;
7.4.2.1  сөйлеу  тіліндегі  интонация,  кідіріс,  логикалық
екпіннің мәнін түсініп қолдану

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:
Білім  алушылар оқиғаның  дамуы  мен  аяқталуын
болжай  алады, сөйлеу  тіліндегі  интонация,  кідіріс,
логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдана алады. 

Құндылықтарға 
баулу:

 «Мәңгілік  ел»  жалпыұлттық  идеясы  бойынша
«Жалпыға  бірдей  еңбек  қоғамы» құндылығына  баулу.
Бұл  арқылы  оқушыларда  шығармашылық  және  сын
тұрғысынан  ойлауы,  функционалдық  сауаттылығы,
қарым-қатынас  жасау  қабілеті  мен  жауапкершілігі
артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға,  еңбеу етуге,
Қазақстандық  патриотизм  және  азаматтық
жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады.

Сабақтың барысы:
Сабақ

кезеңі/Уақы
ты

Педагогтің іс-
әрекеті

Оқушының іс-
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың
басы

Қызығушыл

Ұйымдастыру кезеңі:
(Ұ) Оқушылардың  бір-біріне  жақсы  тілек  айту  арқылы
жағымды ахуал қалыптастыру.

23



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ықты ояту
7 мин. Мақсаты: оқушылар  бойында  идея  немесе  тілек  білдіру,

тыңдау  дағдыларын  дамытуға  бағыттау,  сондай-ақ  барлық
оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту жағдайларын теңестіру.
Тиімділігі: оқушыны  бір-біріне  тілек  айту  арқылы
жақындастырады,  көңіл  күйін  көтереді,  бауырмалдығын
оятады.

Жаңа
сабаққа
кіріспе

 (Ұ) «Миға 
шабуыл» әдісі 
арқылы өткен 
тақырыппен 
жаңа сабақты  
байланыстыру 
мақсатында ой 
қозғау 
сұрақтарын 
ұжымдық 
талқылау. Бір-
біріне сұрақтар 
қояды. 
Сыныптастыры
ның пікірін 
толықтырады.
Өз ойымен 
бөліседі.

Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап беріп, 
өзара ұжымдық
талқылау 
жасағаннан 
кейін мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырады.

1.Табиғат деген 
не?

2. Үндестік заңы 
дегеніміз не?

3.Дыбыс 
үндестігі мен 
буын 
үндестігінің 
айырмашылығы 
қандай?

Мақсаты: 
Жылдам әрі 
функционал
ды түрде 
сыни 
ойлануды 
дамыту. 

Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы 
артады. 
Сонымен 
қатар 
оқушыға 
сабақтың 
өмірмен 
байланысын
көрсетеді 
және 
сабақтың 
тақырыбы 
мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.
Саралау: 
Бұл жерде 
саралаудың 
«Диалог 

ҚБ: Өз 
ойын 
дұрыс 
мағынада 
білдіріп, 
талқылауға
белсенділік
пен 
қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсың
!» деген 
мадақтау 
сөзімен    
ынталанды
ру.  
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және 
қолдау 
көрсету» 
тәсілі 
көрінеді. 
Дұрыс 
мағынада 
жауап 
беруге 
бағыттау 
мақсатында 
кейбір 
оқушыларға
ашық 
сұрақтар, ал
кейбір 
көмек қажет
ететін 
оқушыларға
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады. 

Сабақтың
ортасы

Мағынаны
ашу.

26 мин.

№1-тапсырма:
Мәтінді оқиды

Табиғат -тіршілік
көзі.

-Мәтіндегі негізгі
тірек сөздерді 
атайды.

-Мәтіндегі ойы 
жалғастырып, 
«Табиғат пен 
адам» 

Дескрипто
р: Жалпы –
3 балл.
- 
Тапсырмала
рды 
орындайды
-эссе 
жазады

Оқулық, 
жұмыс 
дәптерлері,
ДК
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тақарабына эссе 
жазады. 

-Мәтіндегі 
бірыңғай жуан 
дыбыстардан 
тұратын зат 
есімдерді, 
бірыңғай 
жіңішке 
дауыстылардан 
тұратын 
етістіктерді 
табады.

№2-тапсырма:
Оқулықта 
берілген өлеңді 
мәнерлеп оқып 
шығады.

1. Қазақ тіліндегі 
үндестік заңын 
түсіндіреді.

2.- Қарамен 
жазылған 
сөздерді жұп 
жұбымен 
жазады. Өзара 
салыстырып, 
ұқсас үшін қай 
дыбыстарды 
ортақ екенін 
айтады.
-Өлеңнен 
үндестік 
заңынабағанап 
жалғанған 
жалғаулар мен 
шылауларды 
табады. Оларды 
дыбыс үндестігі 
мен буын 
үндестігіне бөліп

Дескрипто
р:
Жалпы – 4 
балл.

- 
Сұрақтарға 
жауап 
береді.
-
тапсырманы
орындайды

Оқулық, 
жұмыс 
дәптерлері,
ДК.
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жазады.
Үлгі:

№3-тапсырма. 
Оқулықта 
берілген 
жұмбақты 
шешеді.

1. Жұмбақтағы 
етістіктерді 
тауып, буын 
үндестігі 
бойынша 
талдайды.

Дескриптор:
Жалпы – 3 
балл.
-
Тапсырман
ы 
орындайды.

Оқулық, 
жұмыс 
дәптерлері

Сабақтың
соңы
Ой

толғаныс.
Рефлексия

7 мин.

«Аяқталмаған
сөйлем» әдісі.
Мұғалім 
сабақты 
қорытындылау 
мақсатында 
оқушылардың 
сабаққа деген 
көзқарасын, 
рефлексиясын 
тыңдайды.
Мақсаты: 
Оқушы алған 
білімін саралай 
білуге 
дағдыланады.
Тиімділігі: 
Тақырып 
бойынша 
оқушылардың 
пікірін 
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің 
құнды болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 

Жеке жұмыс:  - 
бүгінгі сабақта 
мен....түсіндім, ...
білдім, ....көзімді 
жеткіздім.
- бүгін сабақта 
қуантқаны.....
- мен 
өзімді.....үшін 
мақтар едім.
- маған ерекше 
ұнағаны.....
- сабақтан соң 
маған........келді
- бүгін 
маған..........сәті 
түсті.
- қызықты 
болғаны.....
- ......қиындық 
тудырды.
- менің 
түсінгенім.....
- енді 
мен......аламын.

Мұғалім 
оқушылард
ы  «Бас 
бармақ» 
әдісі 
арқылы 
бағалайды. 
Жарайсың!
Жақсы!
Талпын!

Сонымен 
қатар 1-10 
баллдық 
жүйе 
бойынша 
оқушылард
ың сабаққа 
қатысу 
белсенділігі 
бойынша 
бағаланады.
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кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді.

Саралау.  Сіз  қандай  тәсілмен
көбірек  қолдау  көрсетпексіз?
Сіз  қабілетті  оқушылардың
алдына  қандай  тапсырмалар
қоясыз? 

Бағалау.  Сіз
оқушылардың

материалды игеру
деңгейін қалай

тексеруді жоспарлап
отырсыз?

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасын сақтау

«Диалог және қолдау көрсету»,
«Тапсырма», «Жіктеу».

Саралау  тапсырмаларды
іріктеуді,  белгілі  бір  оқушыдан
күтілетін  нәтижені,  оқушыға
жеке  қолдау  көрсетуде,  оқу
материалы  мен  ресурстарды
оқушылардың жеке қабілеттерін
ескере  отырып  әзірлеуді
қамтиды.

 «Мадақтау сөз»
әдісі. 1-10 баллдық

жүйе бойынша
бағаланады.

Денсаулық сақтау 
технологиялары.
Сабақта сергіту 
жаттығулары мен 
белсенді жұмыс 
түрлерін 
қолданамын.
Осы сабақта 
қолданылатын 
Қауіпсіздік 
техникасы 
ережелерінің 
тармақтары 
орындалады.

Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру 
туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы
да ойланыңыз.
1: 
2:
Сабақ  кезінде,  сынып  немесе  жекелеген  оқушылардың
жетістіктері/қиыншылықтары  туралы  мен  нені   анықтадым?  Келесі
сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
  2:
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№ H00039       30.10.2021 ж

Кітапты бағалай білейік!

КАЛАБАЕВА МАҚПАЛ ҚҰРМАНҒАЗЫҚЫЗЫ 
Қызылорда облысы Арал ауданы Шөміш ауылы 

№263 орта мектебінің  кітапханашысы

Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі - білім қазынасы.
Ол ұрпақтан-ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе әдебиет арқылы да жеткен.
Кітап  адам  баласының  сан  ғасырлық  ақыл-ойының  жемісі,  тарихы  мен
тағылымының алтын сандығы. 

"Кітап  дегеніміз  -  алдыңғы  ұрпақтың  артқы  ұрпаққа  қалдырған  рухани
өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік", - деген еді Ғабит
Мүсірепов. Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерді
өмір  қажетіне  жарата  білу  -  әрбір  адамның білігі  мен  білімін,  пайымы мен
парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. 

"Кітап  маған  тақтан  да  қымбат",  -  деп  көрсеткен  Шекспир.  Бұл  сөзден
түйер ойымыз, адамға жан азығы, рухани байлығы бола білген - кітап. 

Cол  себепті  оның  орны  тақтан  да  жоғары.  "Наданмен  қас  болғанша,
кітаппен  дос  бол",  -  дейді  Баус.  Кітап  -  сенің  асып-таспайтын  асыл  досың.
Себебі  кітаппен  дос  болған  адамның  ой-өрісі  кең,  сөз  мәдениеті  жоғары,
саналы, жан-жақты болып тәрбиеленері сөзсіз. Білімнің көзін ашып, ең алғаш
ғылым саласын таңытқан, оқытып-үйреткен - кітап. 

Әр ұлттың, елдің келешегі мен болашағын баян еткен, тарихы мен өткенін
жыр еткен  де  -  кітап  болатын.  Сондықтан  да,  "кітап  әлемдегі  құпиялы ұлы
ғажайыптардың бірі", - дейді Горький. Онда біз әлі білмейтін, естіп оқымаған
қыр-сыры  көп.  Оны  тек  кітаппен  дос  болған  адам  ғана  құпиясын  ашып,
ғажабын танып біле алады. 

Достар, "Артық білім кітапта, Ерінбе оқып көруге", - деп ұлы ақынымыз
Абай жырлағандай ерінбей білім алуға асығайық. Бар білімнің патшасын тек
кітаптан ғана таба алтынымызды ұмытпайық.
Би: «Қамажай » 8 сыныптың қыздары
Жүргізуші: 
Армысыздар, қадірлі ұстаздар мен қымбатты оқушылар және көрермендер 
құрметті қонақтар!  Жыл керуені алға жылжыған сайын Мұқағали Мақатаевтың
артына қалдырған өшпес мұрасы, жарық жұлдыздай қараңғы түн қойнауынан 
құпия сәулесін шашқандай жарқырайды. Абай үндес Мұқағалидай перзенті бар 
біздің халық-шынымен де бақытты . Иә, Мұқағали- ғажайып, сыршыл, ақын.  
Оның өлеңдерін оқыған сайын ақиқат бейнелі рух,  сезім мен сананың бірлігі 
көңілге ұялайды.
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          Ендеше ақиық ақынның шығармашылығына арналған «Аққулар 
ұйықтағанда » атты әдеби-сазды кешімізді бастаймыз. Бүгінгі кешімізде 
ақынның өлеңдерін оқумен қатар, оның өлеңдеріне жазылған тамаша әндерді 
билерді  де тыңдай аламыз. 
Ендеше кешімізді бастамас бұрын мектеп директоры Е. Маханбетұлына  сөз 
кезегін береміз.
Жүргізуші: 
Аламан бәйгеде оза шауып, өлең-жырда шашасына шаң жұқтырмаған ерен 
жүйрік, талантты тұлға Мұқағали ақынның өмір жолы әр алуан. Оны біріміз 
білсек, біріміз білмейміз. Олай болса, қыран тағдырлы ақын Мұқағали 
Мақатаевтің өмір жолынан деректерге назар аударайық.
        Ақиық ақын 1931 жылдың 9-ақпанында Алматы облысы, қазіргі Райымбек 
(бұрынғы Нарынқол) ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. 
Мұқағалидың әкесі Сүлеймен шаруа адамы болған. Бастауыш сыныпты 
Қарасазда оқып, орта мектепті Нарынқолда интернатта оқып бітіреді. Мектепте 
оқып жүрген кезде ең алғашқы өлеңдерін бастаған болатын.
1948 жылы орта мектепті бітірісімен, мәдени-ағарту саласында түрлі қызметтер
атқарды. Мектепте әдебиет пәнінен сабақ берді. Аудандық газетте әдеби 
қызметкер болып істейді. Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби 
ортаға етене араласа бастайды.  Алматы Шет тілдері институтының неміс тілі, 
Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып және 
Мәскеудегі М. Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алады. 
        Мұқағали Алматыдағы қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтары 
шоғырланған ортада өткерген аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін, 
суреткерлік қайталанбас дарынын танытып, өнімді еңбектене білді. 
Жүргізуші:
Өлең өнер, өлең дерт, оны туа біткен дарын иесі, шын талант қана өмірге 
әкеледі. Ақын әкелген әрбір сөз жүректерге ән болып, әуен болып жетіп 
жатады. Оның әндері-таңғы шықтай мөлдір, сырлы әуенді. Тыңдап жүрген 
жанымызға жақын әндердің көбінің сөзін М.Мақатаев ағамыз жазғанын біле де 
бермейміз. Кезекті осы әсем әнге берейік.
« Сен көріктісің » әнімен ортаға Нұрдәулетті шақырамыз.
Жүргізуші:
Ақынның аз ғұмырында артына қалдырған жалынды жырлары оқырмандарды 
тәнті етті. Оның «Аққулар ұйықтағанда», «Райымбек», «Моцарт» сынды поэма-
дастандары бар. Соның ішінде «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы оқыған 
жанның жүрегін тербетіп, ерекше күйге бөлейді. Ақынның бұл поэмасында 
аққулардың сұлу да пәк, киелі құс екенін айқын суреттеп, егерде қоныстанған 
жерінен жәбір көрсе қайта оралмайтындығын басты назарда ұстап, шебер 
кескіндеп жырлай білген. Ендеше осы поэмадан шағын көрініс тамашалайық.
Көрініс: « Аққулар ұйықтағанда»
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Жүргізуші: 
«Айтылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.
Біреулер тұлпар еді деуі мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы.»
Иә ,ақын туралы бүгінгі таңда естеліктер де жазылып, лебіздер айтылуда. Бірақ 
ақын туралы айтқанымыздан айтпағанымыз көп болып отыр. М.Мақатаев 
туралы көбірек білгіміз келсе, оның өлеңдерін оқиық. Алдымен ақынның 
«Шеше, сен бақыттысың » өлеңін тыңдап алайық.
Ортаға 10- сынып оқушысы  Садуақасова Қазынаны шақырайық.
Ендеше ауылдық кітапханашысын « Мен өмірге ғашықпын » тақырыбында М. 
Мақатаевтың өмір шығармаларымен және кітаптарымен таныстыруға рұқсат 
етіңіздер.
Жүргізуші: Ақиық атамыздың поэзиясынан сыр шертетін №61 орта мектеп 
оқушыларына кезек берейік.
Жүргізуші:   
Иә, ұлы ақынның сезімінде, туған еліне деген махаббатында шек бар ма?! 
Ендеше Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің 
«Саржайлау» әніне 8 сынып оқушыларының биін тамашалаңыздар!
Жүргізуші:  
Сен мені сезесің бе, неге іздедім? Алауыртқан таңдардан сені іздедім, 
Қарауытқан таулардан сені іздедім,- деп жырлап, саф алтындай поэзиясын бір 
елдің мұрасындай етіп қалдыра білген ақынның өлеңдері өз айтқандай талай 
болашақтарға көшеді. Ендеше, сол бір мәңгілік көштің сырлы өлеңдері, 
жадымызды жаңғырған жыр жолдарына тағы бір мәрте құлақ түрелік.
Олай болса  Зейнел мен  Гүлбақытты ортаға шақырайық.
Жүргізуші:   Пай- пай өмір өтесін ау бір күні Тыйасын ау қуанышты күлкіні– 
деп ақын өзі жырлағандай, М.Мақатаев өлең жазып қана қоймай, өз өлеңдерін 
шебер оқи алған ақын. Ол біраз уақыт Қазақ радиосында диктор болып та 
қызмет етеді. Оның дауыс ерекшілігін, оқу мәнерін қазақтың Левитаны атанған 
Әнуарбек Байжанбаев жоғары бағалап, өз қол астына алады. Ендеше ақынның 
өз дауысын естіп көрейік.
Жүргізуші: Мұқағалидың өлеңдері шын шабыттың, қиын күйзеліс пен шын 
қуаныштан, шын сағыныштан туған. Ақын ұлы сезімге бас иіп, өз өлеңдерінде 
махаббат тақырыбын кеңінен суреттеген. 
Ақын Әбділда Тәжібаевтың сөзімен айтар болсақ: «Махаббат – сезім. Ол 
адамның ішкі рухы, тозбас қуаты. Махаббатты сезімге ерлік, жүректілік керек. 
Мұқағалиді құдіретті ақын ететін де сол ерлік болатын...» 
Ендеше  тағы да Мұқағали атамыздың өлеңдеріне құлақ түрелік.
Мектеп оқырмандарын ортаға шақырайық.
« Фаризаға », « Мен ғашықпын » 
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- Айтылмаған Мұқаңда арман бар ма?
Әр бір әні толы ғой армандарға
Шерте білген мұңдарын жас қайынға
Дәл Мұқандай қазақта ақын бар ма? – деп бүкіл саналы өмірінде елінің 
болашағын жырлап өткен халқына деген махаббатын поэзия да ғана емес 
өмірде де, күресте де, үлкен азаматтықпен қорғай білген М. Мақатаев мұралары
ешқашан өлмек емеc және оны жаттап өту біздің парызымыз.
Олай болса Мұқағали атамыздың сөзіне жазылған керемет әнді
 8- сынып оқушысы Гүлфайрузды « Сенің көзің » әнімен ортаға шақырайық. 
Қошеметпен қарсы алаңыздар!
Жүргізуші:
Жыр басы Қарасаздан басталған М.Мақатаев бүгінде ән болыпқалықтап, жыр 
болып жұлдыздармен сырласып, сонау поэзия әлемінде шырқап барады» 
Ақындарың көбейе берсін орақ ауыз Қазақтың мұңын айтқан Мұқандайын. 
Күнді көрем қашанда алып таңнан, Сәуле туар тулаған жарықтардан. Еске алып
ұрпағы ақындарын Биігіне көтеріп, ұлықтаған. Мұқағали поэзиясы шырқалып 
Қыран құстай қалықтасын асқарда. Өлеңі оның еш өлмесін, ұрпағы Тойласын 
тойын Шығарып атын аспаңға! «Батырды-батыр жеңер белдескенде», Шешенді
шешен жеңер дау шешкенде. Осымен тәмамдалды кешіміз бұл Бақытты 
күндерде кездескенше.
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№ H00040      30.10.2021 ж

Дара және күрделі етістік

НАЗЫБЕКОВА ЖҰМАКҮЛ ЕРҒАБЫЛҚЫЗЫ
Түркістан облысы Кентау қаласы

Ә.Бөкейханов атындағы N 23 ЖОМ 
Бастауыш сынып мұғалімі

  
Педагогтің аты-
жөні
Күні:

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың
тақырыбы

Дара және 
күрделі 
етістік
41-46 
жаттығу

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

2.1.4.1 - 
тірек 
сөздерді 
қатыстыра 
отырып, 
берілген 
тақырып 
бойынша 
әңгіме 
құрау

Сабақтың барысы.

Сабақтың 
кезең уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының
әрекеті

Бағала
у

Басы Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
Бір-бірімізді тыңдаймыз 
десек, 1 рет қол 
шапалақтаймыз. Ұйымшыл
боламыз десек, 2 рет қол 
шапалақтаймыз.

Психологиялы
қ ахуалға 
берілген 
тақпақтарды 
дауыстап 
айтып, тілді 
жаттықтыру 
және жаңа ҚБ: От 
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Белсенділік танытамыз 
десек, 3 рет қол 
шапалақтаймыз.
Жұмыс ережесін келісу
 Сабақта бір-бірімізді 
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
 Уақытты үнемдейміз!
 Нақты,дәл жауап 
береміз!
 Сабақта өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды 
көрсетеміз!
 Сабаққа белсене 
қатысып, жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру
(ұжымда)
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

сабаққа назар 
аудару.
Оқушылар 
сұраққа жауап
береді,

 жұмысты 
берілген 
түріне қарай 
орындайды.

шашу 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Сабақтың ортасы Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, 
ұжымда) 

Дескриптор:
• Мəтін түрлері мен 
құрылымдық бөліктерін 

Берілген 
сұраққа жауап
беріп, 
тапсырмалард
ы талапқа сай 
орындайды.

Жұмыс 
дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмалары
н орындау

ҚБ: От 
шашу 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.
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ажыратады. Жаңа білімді
меңгереді. Сауатты, көркем 
жазады.
• Диалогке қатысады; 
мұғалімнің көмегімен негізгі 
ойды анықтай алады.
• Берілген тапсырмалар 
бойынша ой қорыту жасай 
алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы 
бір-бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі 
жазылым тапсырмаларын 
орындау 

Соңы Қолдану
Оқулықта  берілген
тапсырмаларды орындау.
Түсіндіру.
Топтық, жеке жұмыс жүргізу.
Дәптермен жұмыс.
Суретпен жұмыс.
Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану
 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек”
әдісі.

Оқулықтағы 
қосымша 
тапсырмалар.

ҚБ: 
Бағдар
шам 
көздері
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
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Кері байланыс Көп нүктенің орнына керекті 
сөздерді қойып жаз.
БББ кестесі

Білгенім Білдім Білгім 
келеді

Рефлексия 
(жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Оқушылар өздері белгілейді.

Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

кері 
байлан
ыс 
парағы 

                                                                        

36



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ H00043     01.11.2021 ж

Тілашар

САБАЗ ТОҒЖАН ТҰРЫСБЕКҚЫЗЫ
ШҚО. Өскемен қаласы  "Арнайы мектеп"  КММ. 

Дефектолог, бастауыш сынып мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: Тілашар
Күні: 

Мектеп: 
Мұғалімнің аты-жөні:  

СЫНЫП: Қатысқан 
оқушылар 
саны: 

Қатыспаған
оқушылар саны: 

Оқу мақсаттары 5.2.1.1-мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты 
түсіну, анықтау;
5.3.5.1-оқылым және тыңдалым материалдары 
бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, 
жинақы мәтін жазу.

Сабақ мақсаттары Оқушылардың барлығы мынаны орындай 
алады:мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты 
түсініп, анықтайды.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: 
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша 
негізгі ақпаратты сақтай отырып, жинақы мәтін 
жазады.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
анықтаған тірек сөздерді шығармашылық 
жұмыстарында еркін қолдана алады.

Жетістік 
критерийлері

Грамматикалық ережелерді ұстанады, 
шығармашылық жұмыстарда қолдана алады.

Тілдік мақсат Негізгі сөздер мен тіркестер: сат-дәстүр, тілашар, 
бата-тілек , молда.

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе 
қағаздар  және  әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, 
кері байланыс, стикер.
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Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, талдау, түсіндіру, таратпа парақшалар, 
постер, гүл, Рефлексия.

Алдыңғы оқу Тұсау кесу дәстүрінің маңыздылығын түсінеді.

Сабақтың жоспары

Жоспарланған 
уақыт

Сабақ барысы :

Басталуы Ұйымдастыру кезеңі
Топтарға бөлу.
Отбасылық дәстүрлер бойынша бөліну.
Оқушыларға сурет қиындыларын таңдайды. Берілген 
суреттер тілашар, шілдехана, тұсаукесер.

  
Психологиялық ахуал қалыптастыру:
Оқушылармен  психологиялық ахуал орнатып алып, «Тілек
тілеу» әдісі арқылы сыныптастар бір-біріне жақсы лебіз 
білдіреді. 

Жаңа білім Оқушылар бейнежазбаны тамашалайды. (өткен сабақ 
пысықталады)
Пысықтау сұрақтары:
1. – Балалар бұл бейнежазбада не туралы айтылды?
2. - Қандай дәстүрлер туралы айтылды?
Тақтадан суреттер топтамасы мен аудиотаспа 
тыңдалады.
-Балалар, сендерге ұсынылған суреттер топтамасы не 
жайлы деп ойлайсыңдар?
- Жоғарыда көрсетілген бейнежазба жалғасы ретінде 
қандай салт-дәстүрді көрдік?
- Сонымен бүгінгі тақырыбымыз қандай екен?
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(оқушылар жауабы тыңдалады.Жаңа тақырып тақтада 
жазылады)
Жауап берген оқушыларды бағалау.

ОЖ. 2-тапсырма.Мәтінді оқиды, берілген мәтін бойынша 
топтар бір-біріне сұрақтар дайындап, жауап алады.
1. Балалар, тақырыпқа байланысты бізге бірнеше жаңа 
сөздер берілген екен. Солармен таныс болайық.(слайдта 
көрсетіледі)
Тілашар-баланың мектепке барған алғашқы қадамына 
арнап жасалатын мереке.
Медресе-діни білім беретін мектептер.
Қоңыртөбел шаруасы бар-орташа, қарапайым шаруасы 
бар.
Саптыаяқ-ағаштан шауып жасалған сабы бар ыдыс.
Топтық жұмыс. «Ұшқыр жауап» әдісі
Оқушыларға бірнеше сөз тіркестері беріледі, сол бойынша 
постерді пайдаланып сөйлемдер құрайды.

«Шілдехана» 
тобы

«Тұсаукесер» 
тобы

«Тілашар» 
тобы

Алалы жылқы, 
тілін ашып беру

Қоңыртөбел 
шаруасы барлар,
медресе білім 
алу

Қолдағы 
барымен 
дастарқан 
жасау, 
мұсылманша 
хат таныған

Жауап берген оқушыларды бағалау
Сергіту сәті. Оқушылар қимылдарды бейнежазбадан 
қайталап, бой сергітеді.
2-тапсырма.
Буын үндестігі, дыбыс үндестігін ажырату.(бейнеролик 
көрсету)
Байлар, жазсын, жас бала, молдаларды, талпынған, сүйек, 
ұстазын, заманға, медресе, мақтанышы.
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Соңы
Рефлексия
Үй тапсырмасы

6-тапсырма, 33 бет

Қосымша ақпарат

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

Бағалау - 
Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

Пəнаралық 
байланыс
Қауіпсіздік жəне 
еңбекті
қорғау ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы
байланыс

Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау шаралары
тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім 
бе? 
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер
енгіздім жəне неліктен?

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

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нəрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нəрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің 
келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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№ H00044      01.11.2021 ж

Н дыбысы және әрпі

РАЗАҚ АҚМАРАЛ НҰРЛЫБЕКҚЫЗЫ 
ШҚО. Өскемен қаласы  

"Арнайы мектеп" КММ. Мұғалім-логопед

Мақсаты: Жаңа дыбыстарды таныстыра отырып, оқып жазуға машықтандыру.
Көрнелік: сөйлем, мәтін, піл,парта, т.б. суреті.
І.Ұйымдастыру кезеңі:
Бір-біріңе жылы тілектер айтыңдар.
Сөздік тынысты дамыту:
Қол алға, тыныс алу қолды екі жаққа созу, тыныс шығару қол жайлап 
қосылады, тыныс шығарғанда в в в в дыбысын айту, соңында алақанды соғу.
Артикуляциялық жаттығулар:«Сағат»,«Тіс 
тазалау» ,«Кесе» ,«Саңырауқұлақ», «Тәтті тосап», «Сылақшы», «Ашуланған 
мысық», « «Тарақ», «Піл», «Бақа»
ІІ.Жаңа сабақ: Н дыбысы және әрпі

Дай-дай-дай.
 Нан атасы бидай.
Нанды бір қолмен үзбе!
 Нан уағын тастама!
Нанда өмірдің иісі мен дәмі бар,
Нанда адамның еңбегі мен ары бар.
Нан өмірдің ана сүті арқауы,
Нансыз жерде қай өмірдің сәні бар.
Сұрақ: «Ой түрткі» :Жоғарыда көрсетілген өлеңдерде тыйым сөздерде қай
әріп көбірек естіледі?
«Н» дыбысы сөздің басында,ортасында,соңында кездеседі.
-«Н» дыбысының дұрыс айтылу артикуляциясы мынадай:ерін сәл 
ашылып,жіңішкерген тіл ұшы жоғары көтеріледі де,үстіңгі тістің үстіне тиеді,
тілдің алдыңғы екі шеті үстіңгі тістерге қатты жабысады.Тілдің төмен түсуінен 
«н» дыбысы жасалады. «Н» дыбысын ауада жазып көрейік.
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 Кім тапқыр? дидактикалық ойын.
Суреттегі сөздерде неше н әрпі бар және сөзжұмбақты шеш
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Көркем жазу. Н әріпін жазу.

Сөздік:на,сабын,қоян,күн,т.б.
Рефлекция
-Қандай  дыбыспен таныстық?
-«Н» дыбысы дауысты ма,дауыссыз ба?
-Нан қоқымын  басуға болама?
-«Н» дыбысынан басталатын сөз ата.
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№ Н00029   29.10.2021ж.

«МЕНІҢ СҮЙІКТІ ОЙЫНШЫҒЫМ»

АЛЬМЕНОВА ЖАНАР МУКАНОВНА
Павлодар облысы, Май ауданы «Қазақстан негізгі білім беру 
мектебі» КММ Мектепалды даярлық сыныбының тәрбиешісі

Білім беру саласы: Қатынас  
Бөлімі : Сөйлеуді дамыту 
Мақсаты: Ойыншықтар жайында әңгімелесу арқылы, балалардың түрлі 
әрекеттердегі және алуан түрдегі ауызша және байланыстыра сөйлеулерін 
дамыту. 
Міндеті:  Ойыншықтар туралы әңгімелесу, оларды сипаттап айтуға үйрету. 
 Сөздік қорын толықтыру. 
Тәрбиелігі: Ойыншықтарды күтіп, ұқыпты ойнауға тәрбиелеу . 
Күтілетін нәтиже: 
жасайды: ойыншықты сипаттауды; 
түсінеді : ойыншық туралы түсінікті; 
қолданады: өлең жолдарын жаттауды. 
Көрнекіліктер: ойыншықтар, үле стірмелі суреттер (қонжық , мәшине , доп ). 
Сөздік жұмыс: қонжық, мәшине, доп . 
Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы: 
1.Ұйымдастырушылық кезең. 
М.Әлімбаевтың «Ойыншықтар» өлеңін оқып беру: 
Біздерде бар қуыршақ, 
Бұзау, қозы, құлыншақ. 
Ойыншықтар тыңдайды, 
Айтқаныңнан шықпайды. 
2. Негізгі кезең 
Өлеңнің мазмұнын түсіндіріп, өлең жолдарын жаттауға ұсыныс жасайды. 
Бүгінгі оқу қызметінде ойыншықтармен танысатындықтарын айтып, 
балалардан топта, үйлерінде қандай ойыншықтар барын сұрайды. 
– Сенің қандай ойыншығың бар? 
Әр баланың жауабы тыңдалады. 
– Ойыншықтарыңды жақсы көресің бе? 
Балалардың жауаптары тыңдалады. 
– Ойын шығың қ андай? (Үлкен, кішкентай). 
– Сен ойыншықтармен ойнап болған соң, орнына жинайсың ба? 
– Ойыншықтардың тұратын жерін білесің бе? 
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Ойыншықтарды лақтырмай, сындырмай, ұқыпты ойнау керектігін айтады. 
Балалар өлеңді қызығушылықпен тыңдайды. 
Ғажайып сәт : «Сиқырлы сандық». 
– Кәне, сандықта не бар екен ? 
– Қонжық, мәшине, доп бар екен. 
– Енді осы ойыншықтарға әңгіме құрайық . Әңгіме құрауға көмектеседі. 
Қонжық, мәшине, доп туралы түсіндіреді. 
– Менің ойыншық қонжығым бар. Қонжықтың екі құлағы, төрт аяғы бар. Қо 
нжығым өте сүйкімді. 
Сергіту сәті:
Добым, добым домалақ, 
Қайда кеттің домалап? 
Үлестірмелі суреттермен «Не артық?» дидактикалық ойыны ойнатады . 
Суреттен не артық екенін табады. 
– Суретте гүл артық, өйткені ол ойыншық емес т.б. 
3. Рефлексия . 
Балаларға сұрақтар беріп, қайталатады. Педагог корытынды жасайды, 
мадақтайды.
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МАЗМҰНЫ

• ЖЕКСЕНОВА МАЙГУЛ МАТАЕВНА

• СЫРЫМОВА  ЗУЛЬФИЯ КУАНЫШБАЕВНА

• ЖАЯБАЕВА ЖУМАГУЛЬ КАИРОВНА

• АТЫМТАЕВА АЙГУЛЬ НУРЛАНОВНА 

• ЖОЛАНОВА АЙСУЛУ ЖАКСЫЛЫКОВНА 

• БЕКБОСЫН ЛӘЗЗАТ РЫСБЕКҚЫЗЫ 

• КАЛАБАЕВА МАҚПАЛ ҚҰРМАНҒАЗЫҚЫЗЫ 

• НАЗЫБЕКОВА ЖҰМАКҮЛ ЕРҒАБЫЛҚЫЗЫ

• САБАЗ ТОҒЖАН ТҰРЫСБЕКҚЫЗЫ

• РАЗАҚ АҚМАРАЛ НҰРЛЫБЕКҚЫЗЫ 

• АЛЬМЕНОВА ЖАНАР МУКАНОВНА
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