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№ H00034      30.10.2021 ж

Жаңартылған білім мазмұны - заман талабы

ЖАКУПОВА БАХТЖАН АМАНОВНА 
СҚО, Мамлют ауданы, Мамлютка қаласы 

"Мамлют санаторлық  орта мектеп интернаты" КММ 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Тәуелсіз  елдің  негізгі  тірегі-білімді  ұрпақ.  Қазіргі  таңда  білімдінің  алға
түсіп,бәйгеден озып келетін заманы енді туды.Қазақтың кемел талантты ұлы
ұстазы Ахмет Байтұрсынов:  «Елді  түзетуді  бала оқыту ісін түзетуден бастау
керке»,деген.

Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты-
білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу.Бұл тұрғыда тұңғыш
Президент  Н.Ә.Назарбаев  еліміздің  әлемдегі  бәсекеге  қабілетті  50  елдің
қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім.Білім беру жүйесін жетілдіру
осы  мақсатқа  қол  жеткізуде   маңызды  рөл  атқарады.Болашақта
өркениетті,дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет.

Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет:ғылым мен техниканың даму деңгейіне
сәйкес оқушының білімі терең,іскер және ойлауға қабілетті,әлемдік стандарттар
негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру.Мұндай талапқа
сай қызмет істеу үшін ұстаз үздіксіз ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс.

Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасының  ең  негізгі  мақсаты-білім
алушылардың  оқу  нәтижелерін  жетілдіру  болып  табылады.Орта  білім
мазмұнын  жаңартудың  көптеген  компоненттері,соның  ішінде  мұғалімдердің
біліктілігін  арттыру  бағдарламасы  осы  мақсатқа  бағытталған.Жаңартылған
білім беру бағдарламасы –озық технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге
жетелейді.

Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстан-2050» Стратегиясы-қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты Қазақстан халқына Жолдауында:  «Бәсекеге  қабілетті  дамыған мемлекет
болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек» деп баяндалды.

Қазіргі  әлемде  жай  ғана  жаппай  сауаттылық  жеткіліксіз  дей  келе,
Елбасымыз «функционалдық  сауаттылықты арттыруды»негізгі тапсырма етіп
жүктейді.Функционалдық  сауаттылық,кеңінен  алғанда,білім  берудің/  бірінші
кезекте жалпы білім беруді /  көп жоспарлы адамзат қызметімен байланысын
біріктіретін тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде түсіндіріледі.Қазіргі
тез  құбылмалы  әлемде  функционалдық  сауаттылық  адамдардың
әлеуметтік,мәдени,саяси  және  экономикалық  қызметтерге  белсенді
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қатысуына,сондай-ақ  өмір  бойы  білім  алуына  ықпал  ететін  базалық
факторлардың біріне айналуда.

Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас түбегейлі өзгерісті талап
етеді.Функционалдық  сауаттылықты  меңгерген  оқушы  білімді  өз  бетімен
игеріп,өз болжамдарына күмәнмен, сыни тұрғыдан қарайды. 

Әлем,  тіршілік,  жаратылыс туралы өзінің  түсінігін  тереңдетіп,кеңейтуге
ұмтылу  мүмкіндігі  ұлғаяды.  Құрбы-құрдастарымен  әлеуметтік  байланыс
жасайды.  Белсенді  түрде  білім  жинақтайды.Осының  бәріне  мұғалім
көшбасшылық етіп,бағыт-бағдар беріп отырады.

Оқушы оқу  үдерісіне  мұғаліммен  бірге  араласып  отырады.  Тіпті  өзінің
және сыныптас достарының білімін бағалауда да өз үлесін қоса алады. 

Ол  үшін  бағалау  критерийлеріне  сүйене  отырып,топпен,жұппен  немесе
жеке жауап берген балалардың еңбегін формативті бағалау оқушының әрі қарай
ынталанып оқуы үшін үлкен ықпал етеді.

Мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  ықпал  ететін  әдістемелік
сипаттағы  бірқатар  жалпы  ұсыныстардан  тұратын  бағдарламаның  жеті
модулі:оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер;сыни тұрғыдан ойлауға үйреті;оқыту
үшін  бағалау  және  оқуды  бағалау;оқытуда  ақпараттық  коммуникациялық
технологияларды пайдалану;оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту
және оқу;оқытудағы басқару және көшбасшылық болып келеді.

Сондықтан бүгінгі өскелең ұрпақтың үлкен өмірге білек сыбанып,белсене
араласа алатын қабілетін көтеріп,танып білу заман талабы.

Олай болса оқушы бойына адамгершіліктің асыл қасиетін сіңіру,сапалы
білім беріп,оның болашағын, жеке басын сыйлау біздің бірінші міндетіміз.
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№ H00047      01.11.2021 ж

Етістік

АБДЫКАРИМОВА АЛИЯ БЕРДИБАЕВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы «№6 жалпы 

білім беретін мектеп» КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

Педагогтің аты-
жөні
Күні:
Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың
тақырыбы

 
Етістік

Оқубағдарламас
ынасәйкесоқыту
мақсаттары

2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде 
мәтіннің мазмұнын болжау

Сабақтың 
барысы.
Сабақтың  
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының
әрекеті

Бағалау Ресурс
тар

Басы Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
Ана тілің арың бұл, 
Ұятың боп тұр бетте. 
Өзге тілдің бәрін біл, 
Өз тіліңді құрметте. 
Жұмыс ережесін 
келісу
 Сабақта бір-
бірімізді сыйлаймыз, 
тыңдаймыз!
 Уақытты 
үнемдейміз!
 Нақты,дәл жауап 
береміз!
 Сабақта өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 

Психологиял
ық ахуалға 
берілген 
тақпақтарды 
дауыстап 
айтып, тілді 
жаттықтыру 
және жаңа 
сабаққа назар
аудару.
Оқушылар 
сұраққа 
жауап береді,
жұмысты 
берілген 
түріне қарай 
орындайды.

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау.

Психолог
иялық 
ахуал.

Алдыңғы
білімді 
еске 
түсірутап
сырмалар
ы.
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тапқырлығымызды 
көрсетеміз!
 Сабаққа белсене 
қатысып, жақсы баға 
аламыз!
Ой шақыру  (ұжымда)
Оқу мақсатын 
таныстыру
Күтілетін нәтижені 
анықтау

Сабақтың 
ортасы

Ширату тапсырмасы.

Оқушыларға сұрақтар
қойылады: 
Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, 
ұжымда) 
Заттардың қимылын, іс-
әрекетін  білдіретін
сөздерді  етістік  дейміз.
Етістіктерге  не  істеді?
қайтті? не қылды? деген
сұрақтар  қойылады:
өсті, ойнады, сайрады.
Дескриптор:
1. Тыңдалған мəтін 
бойынша қойылған 
сұрақтарға жауап беріп,
мəтінде жалпы не 
туралы айтылғанын 
түсінеді.

Берілген 
сұраққа 
жауап беріп, 
тапсырмалар
ды талапқа 
сай 
орындайды.

Жұмыс 
дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмалар
ын орындау

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау.

Оқылым,
жазылым
тапсырма
лары.
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2. Диалогке 
қатысады; мұғалімнің 
көмегімен негізгі ойды 
анықтай алады.
3. Берілген тақырып
бойынша ой қорыту 
жасай алады.
ҚБ: Бас бармақ  
арқылы бір-бірін 
бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмаларын 
орындау 

Соңы Мәтінді негізгі сөздің 
мағынасына қарай 
етістік қойып оқы.
Көктем ... . Жер ... . 
Күн ..., найзағай ... . 
Құстар жылы
жақтан ... ... .
• Көктемде болатын 
құбылыстардың 
реттілігін көрсетіп 
тұрған етістіктерді 
ата. Мәтінге қандай 
сұрақ қоюға болады? 
Бұл мәтіннің қай түрі?
«Ойлан, Жұптас, 
Пікірлес» 

Оқулықтағы 
қосымша 
тапсырмалар.

ҚБ: 
Бағдарша
м көздері
арқылы 
бір-бірін 
бағалау

Топтық 
тапсырма
лар.

Кері 
байланыс

4-жаттығу
Көп нүктенің орнына 
керекті сөздерді қойып 
жаз.
БББ кестесі

Білгені
м

Білдім Білгім 
келеді

Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

«Ашық 
микро
фон»

«Ашық 
микрофо
н»
 кері 
байланыс
парағы
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Рефлексия 
(жеке,жұпта,топта, 
ұжымда)
Оқушыларға  «Ашық
микрофон»кері
байланыс  парағы
таратылады.  Оқушылар
өздері белгілейді.
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№ H00049      01.11.2021 ж

Ағаштар неге ашуланды?

ЕРМЕКОВА БОТАКӨЗ КОБЛАНОВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 

«№6 жалпы білім беретін мектеп» КММ. 
Бастауыш сынып мұғалімі 

Педагогтің 
аты-жөні
Күні:
Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың 
тақырыбы

Бердібек Соқпақбаев. 
Ағаштар неге ашуланды?

Оқу 
бағдарламасын
а 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 Оқушыны
ң әрекеті

Баға 
лау

Ресу
рстар

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  

Психолог
иялық 
ахуалға 
берілген 
психогия 
лық 
жаттыңул
арды 
орындау 
арқылы  
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.

ҚБ: От 
шашу 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Псих
олог
иялы
қ 
ахуал
.

Алды
ңғы 
білім
ді 
еске 
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сыйлаймыз, тыңдаймыз!
 Уақытты  үнемдейміз!
 Нақты,дәл  жауап  
береміз!
 Сабақта  өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды  
көрсетеміз!
 Сабаққа  белсене  
қатысып, жақсы  бағааламыз!
Алдыңғы білімді еске  түсіру
(ұжымда)

Оқушыла
р сұраққа 
жауап 
береді, 
жұмысты 
берілген 
түріне 
қарай 
орындайд
ы.

түсір
утапс
ырма
лары.

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 

Берілген 
сұраққа 
жауап 
беріп, 
тапсырма
ларды 
талапқа 
сай 
орындайд
ы.

Белсенді 
оқу 
тапсырма
лары(топт
а, 
ұжымда) 

Жұмыс 
дәптерін 
дегі 
жазылым 
тапсырма
ларын 
орындау

Формат
ив
ті 
бағалау
.

ҚБ: Бас
бармақ 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Оқыл
ым, 
жазы
лым 
тапс
ырма
лары.
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бойынша ой қорыту жасай 
алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-
бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі 
жазылым тапсырмаларын 
орындау 

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану
 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес»

Оқушыларға   қандай  да
болмасын  сұрақ,  тапсырма
берілгенен  кейін  оларды
тыңғылықты  орындауға
бағытталған  интербелсенді
тәсіл. Тақтада сұрақ/тапсырма
жазылғаннан  кейін  әрбір
оқушы жекеше өз ойлары мен
пікірін  берілген  уақыт  ішінде
(2-3  минут)  қағазға  түсіреді.
Содан  кейін  оқушы жұбымен
жазғанын  3-4  минут
талқылайды,  пікірлеседі.
Мұғалімнің  екі-үш  жұпқа  өз
пікірлерін  бүкіл  сыныпқа
жариялауын сұрауына болады.
 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек”
әдісі.

ҚБ: 
Бағдар
шам 
көздері 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Топ 
тық 
тапс
ырма
лар.

Кері байланыс

«Бағдаршам» кері байланыс. Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

Бағдар
шам

Кері 
байл
аныс 
тақ 
тайш
асы.
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 № H00050      01.11.2021 ж

Жануарлар қалай көбейеді?

БАКЫТЖАНОВА АКЖАРКЫН НУГМЕТЖАНОВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 

«№6 жалпы білім беретін мектеп» КММ. 
Бастауыш сынып мұғалімі

САБАҚ:
Жануарлар қалай 
көбейеді?

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің есімі:
СЫНЫП: 2 Қатысқандар саны: Қатыспағандар

: 
Сабақ негізделген оқу
мақсаты (мақсаттары)

2.2.2.3 - жануарлардың көбею жолдарын 
түсіндіру;
2.2.2.4 - жануарлардың саналуандығын 
сақтаудың маңыздылығын түсіндіру

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар:
 Оқулықта  берілген тапсырмаларды орындайды. 
Тақырыпты меңгереді.
Оқушылардың басым бөлігі:
 Тақырыптың  маңызы туралы  дәлелдеп айтып бере 
алады.
Кейбір оқушылар:
 Білімді сыныптастарына түсіндіріп оқулықтан тыс 
ресурстар қоса алады.

Бағалау  
критерийі

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. 
Сабақ барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар  
және  әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс, 
стикер.

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

Пәнаралық 
байланыс

Музыка, қазақ тілі,биология. 

Жоспарланғ
ан
уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде
жоспарланған жаттығулармен қатар,
ескертпелерді жазыңыз)

Ресурстар

10
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Басталуы  5 
минут

Оқушыларды  түгендеу,сабаққа  дайындығын
тексеру
Оқушылармен сәлемдесу,келген қонақтармен
сәлемдесу
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Жарайсыңдар,күз  мезгілінде  табиғатта
қандай ерекшеліктер болады?
-Өте дұрыс айтасыңдар балалар.Байқадыңдар
ма балалар біздің сынып ішіне де жапырақтар
төгіліп,  сары  алтындай  түске
еніпті.Ендеше,осы  жапырақтарды  теріп
алып,шеңбер бойына тұрайық.
Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
Шаттық  шеңбері:  «Тәтті  тілек»  оқушылар
шеңбер  бойында  тұрып,қолдарындағы
Жапырақты  жанындағы  оқушыға  тілек  айта
отырып ұсынады.
Жапырақ түстері бойынша топтарға біріктіру
Орындарына жайғастыру

Түрлі-түсті 
жапырақтар

Ортасы   20 
минут

Өткен тақырыпқа шолу
Тыңдалым және айтылым «Миналанған 
алаң» ойыны
Әр топтан оқушы шығып ,көзі байланып 
миналанған алаңнан жүріп өтеді.Егер мина 
басып кетсе сол сұраққа жауап береді.Топ 
оқушылары оқушының алаңнан өтуіне 
нұсқаулық береді.
Сұрақтар:
 Жануарлардың қандай түрлерін білесің?
 Жылан бауырымен жорғалаушылар 
тобына жатады ма?
 Бейне сұрақ (Тасбақа жануарлардың қай
тобына жатады?)
 Бунақденелілер тобына нелер жатады?
 Сүтқоректілер тобына нелер жатады?
 Бейне сұрақ (балықтың дене мүшелерін 
ата)
Жарайсыңдар,балалар!Барлығымызда 
жануарлар топтары туралы жақсы 
меңгеріппіз.Ендеше, «Салют »  атайық

«Миналанға
н алаң» әдісі 
арқылы 
түсіндіріледі. 

«Салют» 
әдісі
Оқушылар 
қол 
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Жаңа сабақты ашу

-Балалар,біз жануарлардың сан алуан түрлері 
бар екенін білдік.Ал,осы жануарлар қалай 
көбейеді деп ойлайсыңдар?
Жақсы,ендеше бүгінгі сабақта жануарлардың 
көбею жолдарымен таныс болады екенбіз.
Сабақтың мақсаты:
2.2.2.3 - жануарлардың көбею жолдарын 
түсіндіру;
2.2.2.4 - жануарлардың саналуандығын 
сақтаудың маңыздылығын түсіндіру
«Әлемді шарлау » әдісі
Әр топқа мемлекет атауын беру .Топ ішінен 
спикер сайлау.Сол оқушы келесі топқа барып 
түсіндіріп береді.

-Жарайсыңдар,өте жақсы.Ал,енді балалар қай 
мемлекеттің басшысы  өте жақсы түсіндірді 
деп ойлайсыңдар.Сол топқа жасыл түсті 
стикерді апарып береміз.Егерде жақсы 
түсіндірсе,сары түсті стикерді береміз.

шапалақтай
ды

«Әлемді 
шарлау»  

Сергіту сәті «Қыдырып қайтайық!» 
би билеу

«Қыдырып 
қайтайық!» 
биі

Аяқталуы  
15минут

Синтез
Екі түрлі түсініктеме күнделігі.
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Кері 
байланыс

Оқушылардан алдарында А3 бетін (не 
таратылып берген парақты) ортасынан 
вертикаль сызықпен бөлу сұралады. Мәтінді 
оқу барысында олар:

Әр топ бір-бірінің жасаған жұмыстарын 
бағалайды

Жазылым Дәптермен жұмыс 13-жұмыс 
парағы       15 бет
Жұмыс дәптерлерін тексеру

Қорытындылау
«Желпуіш »әдісі
Сабақ бойынша түсінгендерін сұрақ-жауап  
арқылы тексереді
Бүгінгі сабақтан алған әсерлерін смайлик 
арқылы көрсету
Ұнады,ұнамады

Оқушылар 
кестемен 
жұмыс 
жасайды

А3,кеспе 
суреттер

смайликтер

Жұмыс 
дәптері

А4
 смайлик

Үйге тапсырма: Мазмұндау.

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

Бағалау - 
Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

Пəнаралық 
байланыс
Қауіпсіздік жəне 
еңбекті
қорғау ережелері

13
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тапсырманы
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?

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?

«Менің көңіл-күйім»
Ұнады,ұнамады
смайликтерін көтереді

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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№ H00051      01.11.2021 ж

Қ.Сәрсекеев. Бала Ахмет

БЕКХОЖАЕВА ЛАЗЗАТ НУРМАГАНБЕТОВНА 
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 

«№6 жалпы білім беретін мектеп» КММ. 
Бастауыш сынып мұғалімі 

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Атақты тұлғалар 
Күні: 
Сынып: 3

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

Сабақ тақырыбы  Халық ұстазы   Қоғабай Сәрсекеев «Бала Ахмет»

 Оқу мақсаттары
3.1.2.1*  шығарманың  мазмұнын  бірлесе  құрастырған
жоспар  бойынша  немесе  өз  сөзімен  толық/таңдауына
қарай мазмұндау/ сахналау;
3.3.1.1  Мұғалім  көмегімен  оқылған  шығарманы
логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып жоспар
құру;
3.2.1.2  Шығарманы  іштей  саналы  түрде  түсініп,  көз
жүгіртіп/  шолып/  қажетті  ақпаратты  тауып/  белгі
қойып/сын тұрғысынан бағалап оқу.

Сабақ
мақсаттары

Барлық:  шығарманың мазмұнын өз сөзімен айтады;
Көптеген оқушылар:  шығарманы құрастырған жоспар
бойынша  толық  мазмұндайды,  мәтіннен  қажетті
ақпаратты  түртіп  алып  оқиды;  мәтінді  құрылымдық
бөліктерге бөледі;
Кейбір оқушылар: мәтін бөліктеріне ат қояды, жоспар
құрастырады.

Бағалау
критерийлері 

1. мәтінді түртіп алып оқиды;
2. мәтін мазмұнын жүйелі баяндайды;
3. сөздерді мағынасына сәйкес орынды қолданады;
4. мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді;
5. мәтіннің  мазмұнын   құрастырған  жоспары  бойынша
айтады;
6. мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтайды;
7. мәтін бөліктеріне тақырып қояды.
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Тірек сөздер Оқушылар:  Мәтінді түсініп оқиды. Оқығаны бойынша 
өз сөзімен мазмұндайды.  
Пәнге қатысты лексика мен терминология: 
Сарытүбек,  Зерделі  бала,  Есенжол  Жанұзақұлы,
Сейдахмет, пікір, жоспар, сипаттау.
Диалог  құруға  /жазылымға  қажетті  сөздер
топтамасы: Сейдахмет ақын Ахмет туралы не дейді?

Құндылықтарды
дарыту 

Бұл  сабақ  академиялық  өмір  бойы  білім  алуға
ынталандырады, еңбек пен шығармашылық және топта
жұмыс  істеу,  жауапкершілік  және  көшбасшылық
құндылықтарын дамытуға  бағыталған.  Құндылықтарды
қалыптастыру  топта  жұмыс  істеу  ережелерін  орнату,
қабілеті  төменірек оқушыларға қолдау көрсету арқылы
жүзеге асырылады.

Пәнаралық
байланыстар

Ел-жер  атауларын  тани  алуы  барысында  дүниетану
пәнімен байланыс пайда болады. Мәтіннің құрылымдық
бөліктерін анықтауда, жоспар құруда қазақ тілі пәнімен
байланыс пайда болды.

АКТ  қолдану
дағдылары 

Интербелсенді тақта

Алдыңғы  білімді
игерулері

Оқушылар атақты тұлғалар туралы біледі. Жоспар құра
алады,  жоспар  бойынша мәтінді  өз  сөзімен  таңдауына
қарай немесе толық   мазмұндайды.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланға
н кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың
басы 
0-3 минут

Ширату тапсырмасы. «Ыстық картоп 
ойыны» лездемелік тапсырмалар
Оқушыларды 3 топқа біріктіру.
І  топ. Ақын   ІІ  топ. Ұстаз    ІІІ  топ. Ғалым
 Үй тапсырмасын  алдыңғы сабақты  
қысқаша қайталау,сыныптың білім деңгейін 
анықтау. ҚБ: «Мұғалімнің мадақтауы» (Өте 
жақсы! Жақсы!).
Сабақ  тақырыбы  және  оқу  мақсаттарымен
таныстыру.
Оқушылармен  бағалау  критерийін  құрастыру
немесе таныстыру.

«Ыстық
картоп
ойыны»
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Сабақтың
ортасы 

(МК, Ұ) «Миға шабуыл» әдісі.  Төңкерілген 
суреттер. Қазақ әдебиетінің бес арысы 
Шәкәрім Құдайбердиев,  Міржақып Дулатов, 
Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, 
Ахмет Байтұрсынов бұл  ақын - жазушылар 
білім мен ғылым саласында ерен еңбек еткен. 
Олардың қаламынан туған туындыларда 
әлеуметтік -қоғамдық жағдайлар, қазақ 
халқының азаттығы мен теңдігі кең орын 
алған.     Бұл кісілерді жалпы қалай атауға 
болады? (Бес арыс)
- балалар бұл адамдарды неге «Бес арыс» 
дейді? (Өйткені бесеуі де елдің мұңын жырлап
қараңғы халықты ағартушылыққа бет бұруды 
көздеген азаматтар болған.

Шәкәрім
Құдайбердие
в,  Міржақып
Дулатов,
Жүсіпбек
Аймауытов,
Мағжан
Жұмабаев,
Ахмет
Байтұрсынов
суреті

4-10 минут

Шығармаларын ағартушылыққа арнаған ақын 
- жазушылар. Бірақ өз ойын, мақсатын соңына 
дейін жеткізе алмай арманда кеткен арыстар. 
Қазақта ер азаматтың дүниеден ерте өткенін 
«арысым - ай» деп жоқтаған. Бұлардың 
барлығы дүниеден ерте кеткен азаматтар. 
Сондықтан арыс деген сөздің мағынасы кең, 
терең болған.)
            Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы бес 
арыстың біреуі – Ахмет Байтұрсынұлы туралы
болмақ . Балалар, сендер Ахмет Байтұрсынұлы
туралы не білесіңдер? Ахмет Байтұрсынов 
туралы білетіндерін бөліседі.

Үлгі:  Ақын,  ғалым,  ұстаз,  аудармашы,
«Әліппе» авторы, 1872- 1937жж
Ахмет Байтұрсынұлы 1873жылы Торғай 
уезінің Тосын болысы (қазіргі Қостанай 
облысының Жангелдин ауданындағы) Аққөл 
ауылында дүниеге келді.
Ахмет Байтұрсынұлы — қазақтың ақыны, 

.

Оқулықтың
62-63-
беттері,  түсті
қарындаш,
түсіндірме
сөздік.

17



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

11-15 минут

16-25 минут

әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, 
публицист, педагог, аудармашы, қоғам 
қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың 
басындағы ұлт-азаттық қозғалысы 
жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, 
қазақ тіл білімі мен әдебиеттану 
ғылымдарының негізін салушы ғалым...1-
тапсырма «Идеяларды толықтырамыз» 
әдісін сүйеніп    берілген пікірлерді 
пайдаланып мұғалімнің  көмегімен Ахмет 
Байтұрсынов туралы әңгімелейді.
 Ахмет  Байтұрсынұлы  –  халықтың
рухани көсемі. (М. Әуезов)
 Ахмет  Байтұрсынұлы  ұлтын  шын
сүйетін. (С.Сейфуллин)
  Біз  бүгін  Ахаңның  «Әдебиет
танытқышы»  Аристотельдің  «Поэтикасымен»
салыстырар едік. Мұның мәнісі – екеуі де: бірі
–  грек  әдебиетінің,  екіншісі  –  қазақ
әдебиетінің әліпбилері. (З. Қабдолов)
 Ахмет Байтұрсынұлы – біріншіден, қазақ
тілінің  тұңғыш  әліппесі  мен  оқулықтарының
авторы.  (Рабиға Сыздық)
 (ҚБ) Мұғалімнің ауызша бағалауы
2 - тапсырма (Ө, Т, МК) «Бағытталған оқу» 
әдісіне сүйеніп мәтінді түсініп оқиды.  Үлгі : 
Берілген жоспар бойынша мәтінді әңгімеле. 
1. Туған жері   2. Бала Ахмет  3. Зерделі бала  
4. Жарқыраған жұлдыз 
5. Ыбырай мектебі 
Жоспар:
Ахметтің туған жері
Ахметтің ұстаздары
Ы.Алтынсариннің ықпалы
Пәнге қатысты лексика мен терминология: 
Сарытүбек, Зерделі бала, Есенжол 
Жанұзақұлы, Сейдахмет, пікір, жоспар, 
сипаттау.
«Саралау: тапсырма  бойынша  саралау
жүргізіледі.  Тапсырма  барлық  оқушыларға

 

Оқулық  62-
63 беттер  

Оқулық,
плакат. 

18



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

26-30 минут
 

31-37 минут

ұсынылады,  бірақ  әртүрлі  нәтиже  күтіледі.
Тапсырманы  орындау  кезінде  бірін-бірі
тыңдап,  толықтырады.  Қабілеті  төмен
оқушыларға  қолдау  көрсетіледі. (ҚБ)
дескриптор бойынша бағалау.
1. мәтінді түсініп оқиды;
2. мәтін мазмұнын жүйелі баяндайды;
3. сөздерді мағынасына сәйкес орынды 
қолданады;
4. мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді.
5. мәтіннің мазмұнын өз сөзімен айтады.
құрастырған жоспары бойынша әңгімелейді. 
Топтар бір-бірінің  жұмысын ҚБ «Градусник»
әдісі бойынша бағалайды.
Сергіту жаттығуы «Қол моторикасы» 
жаттығуы. Әр адам күн сайын қолдарымен, 
әсіресе саусақтарымен бірнеше қимыл-
қозғалыс жасап, қолдардың шаршағанын 
басып, еңбекке қабілеттілігін арттыру үшін 
оларды әрдайым жаттықтырып отыру қажет.   
Назарларыңызға саусақтар күшін, 
шапшаңдығын, қабілеттілігін арттыруға 
көмектесетін ауруларының алдын алатын 
жаттығулар жасаймыз. Саусақтарыңызды 
жұдырыққа бүгіп, қолыңыздың буынымен 
оңға қарай, кейін солға қарай айналма 
қозғалыс жасаңыз. Қол буынын астыға-үстіге 
бүгіңіз.  «Орындық», «қайық», 
«мысық»жаттығуларын жасату.
3-тапсырма  (МК, Ө) «Кубизм» әдісі арқылы 
мәтінге сүйене отырып бала Ахметті 
сипаттайды. Үлгі: алғыр, қабілетті, зерделі, 
ынтасы зор, ақылды, зерек.
Саралау: тапсырма  бойынша  саралау
жүргізіледі.  Тапсырма  барлық  оқушыларға
ұсынылады, бірақ әртүрлі нәтижелер күтіледі.
Оқушылар  бірге  жұмыс  жасап,  ақпаратты
іздеуге немесе өз идеяларын айтуға үйренеді. 
(ҚБ)  Өзін-өзі бағалау. Үш түрлі карандаш
Жасыл түс – толық сипаттай алдым

Кубик
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Қызыл түс – кей қырларын аша алмадым
Сары түс – мәтінге сүйеніп сипаттауым толық
емес
4  -  тапсырма  (МК,  ЖЖ) «Ойлар  кілемі»
әдісі арқылы мәтінде «Сейдахмет ақын артқан
үмітті  Ахмет  ақтады  ма?»  өз  ойы  мен
көзқарасын білдіреді. 
Саралау. Тапсырма  бойынша  жүргізіледі.
Тапсырма  барлық  оқушыларға  ұсынылады,
бірақ әртүрлі нәтиже күтіледі. Қабілеті төмен
оқушы  мен  қабілеті  жоғары  оқушылар
жұптасады.  Оқушылар  бір  –  бірімен  ой
бөліседі, идеяларын ортаға салады.
(ҚБ)  «Жапондық  бағалау»  әдісі арқылы
оқушылар  жұптық  жұмысты  бағалайды.
«ООО»- тамаша  «МММ» - жақсы
«Сұқ  саусақ»  -келісемін   «Екі  саусақты»
-сұрағым бар
 Дәптермен  жұмыс  Қалыптастырушы
бағалау.   1-тапсырма.  Мәліметтерді  оқып,
шын, жалған екенін  анықта. 

Сабақтың
соңы
38-40 минут

«Тау  шыңы»  Таудың  басы–егер  барлығын
түсінсең, келесі оқушыға түсіндір.
Таудың  ортасы-  барлығын  түсіндім,  бірақ
түсіндіруге қиналамын
Таудың  етегі –  маған  барлық  тапсырмалар
қиын.  Нұсқау:  Оқушылар  сабақты
қорытындылау  мақсатында  осы  реттілікпен
қорытады.

Қосымша 5

Саралау 
Төмендегі   саралау
тапсырмаларын  сынып
оқушыларының  қажеттілігіне
қарай  мұғалім  өз  өзертіп
отыруы қажет. 

Бағалау Денсаулық
және
қауіпсіздік
техникасын
ың
сақталуы

  2,3,4  тапсырма  –  «Тапсырма
бойынша  саралау» негізінде
«Кубизм»,  «Ойлар  кілемі»
«Бағытталған оқу» әдістер арқылы
тапсырмалары  орындалады.

Өзін –өзі бағалау, 
мұғалімнің бағалауы, 
«Жапондық бағалау»,
«Градусник»  әдісі  
Дескриптор:

Демалыс
кезіндегі
қауіпсіздікті
сақтау,  өз
заттарына
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Тапсырманы  орындау  барысында
әр  оқушының  ойлау  деңгейінің
әртүрлі  болатындығын  ескере
отырып, әр оқушыға өз мүмкіндігі
бойынша қолдау беріледі. 
  «Уақыт  арқылы  саралау»
негізінде  «Миға  шабуыл»  әдісі
арқылы  тапсырма  орындалады.
Бұл  тапсырма  кезінде  пікірлерді
дәлелдеуде   мұғалімнің  көмегін
қажет  ететін  оқушыларға  қолдау
беріледі. 

6. мәтінді түсініп оқиды;
7. мәтін мазмұнын жүйелі
баяндайды;
8. сөздерді мағынасына 
сәйкес орынды 
қолданады;
9. мәтін бойынша 
сұрақтарға жауап береді.
10. мәтіннің мазмұнын 
өз сөзімен айтады.
11. құрастырған 
жоспары бойынша 
әңгімелейді

ұқыптылықп
ен қарау.

Сабақ бойынша рефлексия
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да
ойланыңыз)?
1: 
2: 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы
да ойланыңыз)?
1:  
2:  
Сабақ  барысында  сынып  туралы  немесе  жекелеген  оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл
бөлу қажет?
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№ H00052      01.11.2021 ж

Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу

МУХАМБЕТОВА ГУЛМИРА СУЛТАНҒАЛИЕВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 

«№6 жалпы білім беретін мектеп» КММ. 
Бастауыш сынып мұғалімі

Мектеп: 
Сабақ  тақырыбы: Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу

Күні: Мұғалімнің есімі: 
Сынып:4 Қатысқандар саны Қатыспағандар 

саны

Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаты

4.2.1 санды қосындыға көбейту, санды көбейтіндіге 
бөлу мен көбейту ережелерін қолдану.

Сабақ мақсаттары: -санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту ережелерін
білетін болады.

 
Бағалау 
критерийлері: 
(жетістік 
критерийлері, 
табыс 
критерийлері, 
күтілетін нәтиже)

- санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту ережелерін
білетін болады.

-санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту ережелерін 
есептеулерді ыңғайландыру үшін  қолдануды білетін 
болады.
-санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту ережелерін 
есептеулерді әртүрлі тәсілмен шығару үшін қолдануды 
білетін болады.

Тілдік мақсаттар Оқушылар:  санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту 
ережелерін  тұжырымдауды біледі. 
Пәндік лексика және терминология
көбейтінді, бөлінді, формула.

Құндылықтарды 
дарыту

Индустрализация мен инновация негізіндегі 
экономикалық өсу

Пәнаралық 
байланыстар

Қазақ тілі, көркем еңбек, жаратылыстану.

АКТ қолдану Электронды тапсырмалар.
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дағдылары
Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Санды қосындыға көбейту,санды көбейтіндіге бөлу 
мен көбейту формуласы мен ережесі.

Жоспар
Жоспар 
ланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар Ресурстар 

Басталуы

Білу

 

(Ұ) Шаттық шеңбері
 «Сиқырлы қобдиша»
Қобдишаның ішіне салынған  саны бірдей 
түрлі –түсті түйелер суретін таңдап алуды 
ұсынамын. Осы түстер бойынша 
оқушыларды 3 топқа бөлемін.
Топта қима қағаздарының артында берілген 
есептерді шығарады.Есептердің мәндерін 
өсу ретімен орналастырғанда,елді мекеннің 
атауы шығады.

1-топ: «Қазақстан» (көк түсті)
2-топ: « Иран » (сары түсті)
3-топ: « Қытай» (қызғылт сары  түсті)
 Алтын  ережені түсіндіру

Санды  көбейтіндіге  көбейтудің  әртүрлі
тәсілдерін  есіңе  түсір.  Ұлы  Жібек  жолы
көптеген  ғасырлар  бойы  Еуропа  мен
Азияның  мәдениеті  мен  өркениетінің
ұштасуын  қамтамасыз  етті.  Түйелерді
әртүрлі тәсілдермен сана.

Оқушыларды 
топтарға 
бөлуге 
арналған 
суреттер.
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2*(3*4)=24 
(2*3)*4=24
(2*4)*3=24
Жауабы: түйелердің саны24

Түсіну

Жаңа сабақ:
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Бағалау жүйесімен таныстыру
Аты-
жөні

Тақта
мен 
жұмы
с

Топт
ық 
жұмы
с

Жұпт
ық 
жұмы
с

Сәйке
мтенд
іру 

Белсе
нділіг
і 

Бейнебаян тыңдау
Кітаппен жұмыс.Тақтамен жұмыс №3

Дескрипторы:
-санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту 
ережелерін біледі
-санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту 
ережелерін есептеулерді ыңғайландыру үшін
қолдануды біледі

Орындаған  
оқушыны 
мадақтау, 
толықтыру 
жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату.

Белсенді оқу 
тапсырмалары.
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Қолдану  
- санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту 
ережелерін есептеулерді әртүрлі тәсілмен 
шығару үшін қолдануды біледі
Кері байланыс
Бағалау 
Топтық жұмыс. Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану №6
1 топ «Қазақстан»   а
2 топ «Иран»           ә
3 топ «Қытай»        б
Дескрипторы:
-Берілген есепті оқиды
-Ережені есепте қолданады
-Есепті шығарады
Кері байланыс
Бағалау 

Талдау 

Жинақтау

 Жұптық жұмыс
8 тапсырма
Есептеудің қызықты тәсіліне қара.
Санды 5-ке бөлу үшін, бөлінгішті екі есе 
арттырып, бір нөлді алып тастау керек.
Мысал: 135 : 5 = (135 · 2) : 10 = 27.
Есепте.
165 : 5 825 : 5 125 : 5 360 : 5 465 : 5 315 : 5
Дескрипторы:
-Есептеудің қызықты тәсілін анықтайды
-Есептеуді орындайды.
Кері байланыс
Бағалау 
Көбейтудің  қандай  ережелерімен
таныстық?
Санды  көбейтіндіге  көбейтуде  әртүрлі
тәсілді қолдана алдық па?
“СӘЙКЕСТЕНДІР” 
Үлестірімділік заңы 
     Санды  көбейтіндіге  көбейту  үшін,  ол
санды  бірінші  көбейткішке  көбейтіп,
алынған  көбейтіндіні  екінші  көбейткішке
көбейтуге болады.
Терімділік заңы 

Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
мадақтау,
толықтыру 
жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату.

Оқушылар 
сабақтан алған
әсерлерін кері 
байланыс 
парағы 
тапсырмалары 
арқылы білдіре
алады.
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Бағалау

Қосынды  санға  көбейту  үшін,  әр
қосылғышты   осы  санға  көбейтіп,  шыққан
нәтижелерді   қосуға  болады.
Ауыстырымдылық заңы 
Көбейткіштердің  орнын  ауыстырғанымен,
көбейтіндінің мәні өзгермейді.
Оқушыларды бағалау
«Білім сандығы» кері байланыс.
Үйге тапсырма №10

Қосымша ақпара
Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті 
жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлайсыз?
Бағалау - Оқушылардың үйренгенін, материалды меңгергенін тексеруді қалай
жоспарлайыз?
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім? Менің келесі сабағымды 
жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.
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№ H00053     01.11.2021 ж

Қазақстанға саяхат

ЖУМАМУРАТОВА ЖАНАР ОТЕМИСОВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 

"№6 жалпы білім беретін мектеп" КММ. 
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.
Сабақты
ң кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушын
ың 
әрекеті

Бағалау Ресурста
р

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

Психолог
иялық 
ахуалға 
берілген 
тақпақта
рды 
дауыстап
айтып, 
тілді 
жаттықт
ыру және
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.
Оқушыла
р сұраққа
жауап 
береді, 

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

Психолог
иялық 
ахуал.

Алдыңғы
білімді 
еске 
түсірутап
сырмалар
ы.
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қамтамасыз етеді. Оқушылардың
барлық  сұрақтарына  мұғалім
жұмыстың алдында жауап беруі
тиіс,  бұл  оқушыларды  да,
мұғалімді де алаңдатпайды.
Күтілетін нәтижені анықтау

жұмысты
берілген 
түріне 
қарай 
орындайд
ы.

Сабақты
ң 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.
алған білімін сабақ барысында 
қолдана алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-
бірін бағалау.

Берілген 
сұраққа 
жауап 
беріп, 
тапсырма
ларды 
талапқа 
сай 
орындайд
ы.

Белсенді 
оқу 
тапсырма
лары(топ
та, 
ұжымда) 
«Көршіңе
әңгімеле
п бер» 
әдісі 
арқылы 
суретпен 
және 
мәтінмен 
жұмыс 
жасайды.

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

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

Оқылым, 
жазылым
тапсырма
лары.
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Жұмыс 
дәптерінд
егі 
жазылым
тапсырма
ларын 
орындау

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

Оқулықт
ағы 
қосымша 
тапсырма
лар.

ҚБ: 
Бағдарш
ам 
көздері 
арқылы 
бір-бірін
бағалау

Топтық 
тапсырма
лар.
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тыңғылықты  орындауға
бағытталған интербелсенді тәсіл.
Тақтада  сұрақ/тапсырма
жазылғаннан кейін әрбір оқушы
жекеше  өз  ойлары  мен  пікірін
берілген  уақыт  ішінде  (2-3
минут)  қағазға  түсіреді.  Содан
кейін оқушы жұбымен жазғанын
3-4  минут   талқылайды,
пікірлеседі.  Мұғалімнің  екі-үш
жұпқа  өз  пікірлерін  бүкіл
сыныпқа  жариялауын  сұрауына
болады. 

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

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.

«Тазалы
қ» әдісі 

«Тазалық
» әдісі  
кері 
байланыс
парағы
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№ H00054      01.11.2021 ж

Ойын технологиясын қолдану арқылы 
балалардың сөйлеу тілін  дамыту

СУЛЕЙМАНОВА ГУЛЬЗАР АЛЬЖАНОВНА
Жамбыл облысы Шу ауданы Төле би ауылы 

«Раушан  бөбекжай бақшасы» Тәрбиеші

Қазіргі  таңда  мектепке  дейінгі  білім  беру  мекемелерінде  қолданылатын
педагогикалық  технологиялардың  бірі  –  ойын   технологиясының  қолдану
арқылы  балалардың  сөйлеу  тілін  дамыту  жұмысының  арқауы  болып  отыр.
Ойын  технологиясы   дегеніміз-  педагогикалық   жұмысты   ойын   түрінде
ұйымдастырудың   әдістері  мен  тәсілдерінің  жиыны.Ойын- оқу  үрдісіндегі
оқытудың  әр  формасы  ,әрі  әдісі  ретінде  дербес  дидактикалық  категория.
Н.Крупская .                                                                               

Ойын  арқылы  оқыту  технологиясын  қолдану  ұйымдастырылған  оқу
қызметінде пайдалану – өмір талабы. Сондықтан да оқыту үрдісінде қойылатын
қазіргі талаптар тәрбиешіден  үлкен ізденіс пен шеберлікті  қажет етеді.

Ойын   арқылы   оқыту  технологиясының   мақсаты:   дидактикалық,
тәрбиелік,  дамытушылық , әлеуметтендірушілік  мақсатқа  жету. 

Ойын  технологиясының   ерекшелігі   ойындық   іс-әрекеттің
психологиялық  механизмі   жеке   бастың   өзіндік  талап-талғамдарына
сүйенеді.Баланың  бойындағы   білімділік,  танымдық,  шығармашылық
қасиеттерін аша түсуді көздейді.Ойын- балалар үшін оқу да,еңбек те.

Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездесетін қиыншылықтарды  жеңу
жолын үйретіп қана қоймайды, олардың  ұйымдастырушылық  қабілеттерін де
қалыптастырады.   Ойын  арқылы  оқыту  технологиясын  қолдану
ұйымдастырылған  оқу қызметін оқытуда тәрбиеші   мен балалар арасындағы
жаңа  қарым-қатынас  қалыптастырып,  балалардың  берілген  тапсырмаларды
талдауына, салыстыруына, өз  беттерінше әрекет етулеріне, яғни ой еркіндігіне
зор маңыз береді. Сөйтіп, балалардың зейін қойып ойлауы мен тапқырлығына
мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол ашады.   

Бүгінгі бала - ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оған жүйелі білім беріп, ынта-
ықыласын  дұрыс  бағыттауды,  қабілет-қасиеттерін  дамытуды  балабақшадан
бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім стандарты, мектепке дейінгі тәрбие
мен  оқыту  ұйымдары  педагогикалық  үрдісті  ұйымдастыруда  жаңашыл
тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Зерттеуші ғалым Ф. Янушкевич «Жаңа технологиялық сабақ педагогтың өз
тәжірибесін  жаңғыртуға  емес,  баланың  пайдасына,  қажеттілігіне  арналуы
қажет, сонда ғана сапалы нәтиже болады»-деген. 
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Менің  де  тәрбиеші  ретінде  алға  қойған  мақсатым  –  балаларға  ұлттық
педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар, олардың шығармашылық ойлау
,сөйлеу  қабілеттерін  арттыру. Сол  себепті  ұйымдастырылған  оқу   қызметін
идеялық  жағынан  ғылыми  негізде  өмірмен  байланысты  ұйымдастырып,
баланың қызығуын, құштарлығын танытуға бағыттаймын. 

Соңғы  кездері  өз  тәжірибемде  ойын   технологиясының  элементтерін
қолданып  келемін.  Әр  ұйымдастырылған  оқу   қызметінде   ойын
технологиясының  элеметтері  балаларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға,
ойнай отырып, сөздік қорын молайтуға мүмкіндік береді.   Тиімді қолданылған
ойын  түрлері  тәрбиешінің  түсіндіріп  отырған  материалын  балалардың  зор
ынтамен тыңдап, толық меңгеруіне көмектеседі.  Өйткені, балалардың аңсары
сабақтан  гөрі  ойынға  ауып отырады.  Қызықты ойын түрінен  кейін  олар  тез
сергіп,  тапсырманы  ықыласпен  орындайды.Ойын  арқылы  баланың  бойына
адамдық қасиеттермен қатар білімге, өнерге құштарлығы қалыптасады. 

Ойын – бұл баланың өзінше еңбегі. Жалпы өмірде ойынның да қоғамдық
мәні  бар.  Ойын  барысында  белгілі  бір  әрекет  жасай  отырып,  бүлдіршін
қоғамдық  өмірге  қатысудың  алғашқы  үлгісін  алады,  ересектермен  арадағы
қарым-қатынастың  байланысын  түсінеді.  Бала  ойын  арқылы  өзі  өмір  сүріп
отырған, белгілі бір әлеуметтік ортадағы норма мен әрекетті қабылдайды. 

Ойын   ұстамдылық тәртіптің көрінісі болып табылады. Баланың танымын
алғашқы күннен бастап дамыту құралы да, балада оқу мен білімнің, тәрбиенің
негізін қалыптастыратын да – ойын әрекеті болып саналады .

Орыс педагогы В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін
ашып,  оның  шығармашылық  қабілетін  дамытады,  ойынсыз  ақыл-ойдың
қалыптасуы мүмкін де емес» - десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің балалардың
ойындарына  арнаған  еңбегінде  әрбір  халықтың  ойын  туралы  түсінігіне
сипаттама береді. 

Ойын – таным процесін дамытудың негізі болғандықтан, мен – оқыту мен
тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен толықтырып отырамын.
Баланың ойынында да белгілі бір дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік
болуға  тиіс.  Олардың  негізгі  айырмашылығы  тек  мынада:  баланың  ойыны
нақты  материалдық,  рухани  байлықты  көздемейді,  ал  жұмыс  ондай  игілікті
өндірудің негізгі жолы екені айқын. 

Баланың  қуанышы  мен  реніші  ойында  айқын  көрінеді.  Ойын  кезіндегі
баланың психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық әсері
ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның
бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті мен дарынын ұштайды.  

Ойын арқылы бала тілін дамыту  Ойын балалар үшін айналадағыны танып
білу тәсілі. 

Ойынның  негізгі  ерекшелігі  -  балалар  үн-түнсіз  ойнамайды.  Тіпті  бала
жалғыз болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. 
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Ойын процесінде сөйлесу қарым-қатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе
жүріп,  балалар пікірлесіп,  әсер алысып,  ойынның түпкі  ниеті  мен мазмұнын
анықтайды.  Ойынның,негізгі  құрылымдық  элементтері  мыналар:  ойынның
өзінен  туатын  және  балалар  жасайтын  немесе  ересектер  ұсынатын  ойын
ережесі. 

Ойынньң түпкі  ниеті  -  бұл балалардың нені  және қалай ойнайтынының
жалпы анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшқыштар», «Отбасы»,
«Балалар бақшасы» және т.с.с болып ойнайды. 

Ойын сонымен бірге сабақ кезіндегі оқытумен де тығыз байланысты. 
Ойын ешқашанда өзінің қызықтылығын жоғалтпайды, тек оның мазмұны,

сипаты өзгереді.  Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне қарай
сюжетті - рольді, драматизиялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды
ойындар, ұлттық ойындар болып бөлінеді. 

Сюжетті  рольді  ойындар  -  мектепке  дейінгі  балаларға  тән,  ең  сипатты
ойындар болып табылады. Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. Сюжетті -
рольді ойындарының ерекшелгі сол, оны балалардың өздері жасайды. Ойынның
дербес әрекеті айқын өнерпаздық және шығармашылық сипатта болады. 

Бұл ойындар ұзақ та  қысқа да  болуы мүмкін.  Сюжетті  -  рольді  ойында
бейнелеу құралы роль мен ойын әрекеттері болып табылады. Мысалы: «Дүкен»
ойынын  ойнағанда  балалар  сатушы  мен  сатып  алушының  әрекеттеріне,  ал
«Аурухана» ойынын ойнағанда дәрігер мен науқастың әрекеттеріне еліктейді. 

Драматизиялық ойындарда мазмұн, рольдер, ойын әрекеттері қандай да бір
әдеби шығарманың, ертегінің т.б. сюжетті мен мазмұнына сәйкес болады. Ол
сюжетті -  рольді ойынға ұқсас.  Драматизия ойынында балаға қандай болсын
айқын тәсіл  көрсетпеу  керек  ол үшін  ойынның шын мәнінде  ойын болғаны
дұрыс. 

Құрылыс  ойыны  -  балалар  әрекетінің  бір  түрі.  Оның  негізгі  мазмұны
қоршаған  өмірді  алуан  түрлі  құрылыстарды  және  соларға  байланысты  іс  -
әрекеттерді бейнелеу болып табылады. Құрылыс ойыны бір жағынан сюжетті -
рольді: ойынға ұқсас келеді, және соның бір түрі деп қаралады. 

Олардың қайнар көзі біреу - қоршаған өмір. Балалар ойын үстінде кетрлер,
стадиондар, театрлар, цирктер т. б. ірі құрылыстар салады. Дидактикалық ойын
формасы кішкене  балаларға  мейлінше тең  оқыту  формасы болып табылады.
Ойын ой мен қимылды ұштастыру непзінде жургізу керек, 

Мысалы:  «Сиқырлы қақпаның сырын ашайық» деген ойында балаларды
зат  туралы  айта  білуге  үйрету,  олардың  жүйелі  сөйлеу  қабілетін  дамыту
міндетін алға коядым. Ойын міндеті қақпақтың астында не бар екенін білу. 

Дидактикалық ойынның нәтижесіне қандай жолмен болса да жету емес,
балардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, өзара қарым-қатынас
жасауда жеткен жетістіктерін көрсетеміз. 
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Дидактикалық ойындарда да балалардың алдына қандай да бір міндеттер
қойылады, оларды шешу үшін назарды жұмылдыру, ерікті зейін қою, ережесін
ой елегінен өткізе білу т.б. 

Олар балалардың түйсік жене қабылдау қабілеттерін дамытуға, ұғымдарын
қалыптастыруға, білімді меңгеруге көмектеседі Қимыл ойындары балалардың
қозғалысын  жүгіру,  секіру,  өрмелеу,  лақтыру,  қағып  алуды  жаттықтыруға,
дамытуға жене жетілдіруге мүмкіндік береді. 

Қимыл ойындары баланың жүйке - психикалык дамуына, жеке басының
аса маңызды салаларының қалыптасуына да үлкен әсер етеді. Қимылды ойында
ережелер ұйымдастырушы роль атқарады, олар ойынның барысын, жүйелілігін,
ойнаушылардың қарым - қатынасын, баланың мінез - құлқын анықтайды. 

Балалар ойынды игерген соң өздігінен ойнай алады. Қимылды ойындарды
ұлттық  ойындар  желісінде  ұйымдастыруга  болады.  Мысалы:  «Соқыр  теке»,
«Көкпар», «Асық», «Бәйге», «Тақия тастамак» т.б. ойындар жатады. 

Баланың бірінші даму кезеңі ойын арқылы жетіледі.  Сол сияқты ойындар
да топта жас ерекшелігіне сай жүргізіледі. Ойын балаларға сабақта да, серуенде
де өте қажет, өйткені бала жәй дем алып отырғанның өзінде де ойын үстінде
болады. Қимылды ойындар баланың барлық жас кезеңінде өтеді. 

Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. 
Рольдік  ойындарда  барлық  балаларға  бірдей  роль  тиеді  де,  бір-бірімен

міндетті  түрде  қарым-қатынасқа  түсіп,  сөйлеседі.  Балалар  белсенді  жұмыс
істеп, бір-біріне жәрдем беріп, жұмыстарын мұқият тыңдап, өздерін және бір-
бірін бағалайды, ал біз тек бағыттаушы боламыз.  Рөлдік ойындардың негізгі
талаптары 

Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. 
Сонымен қоса,  ең  бастысы балалар өздеріне  лайықты рольді  өзі  тандап

алған  жөн.  Сонда  ғана  олардың  ойыны  да,  тілі  де  нанымды  және  сенімді
шығады. 

Рольдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс.  Бала өзін рольде неғұрлым
еркін  сезінетін  болса,  ол  соғұрлым  қызыға  ойнайтын  болады. 
Осындай  шарттар  бойынша  дайындалған  материалдар  қолданылса  ойын
соғұрлым жоғары тиімділік береді.  Бастапқы кезде балалардың ынта-жігерін
бақылап аламын.  Сөйтіп, бақылаушы бола бастаймын. 

Ойынды  қолдануда  оның  күнделікті  жаттығу  жұмысына  айналмауын
ескеру керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. Қандайда
болсын ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық қабілетін де ескерген
жөн.

Балалар  ойын  ойнағанды  ұнатады  және  өз  ынталарымен  беріліп
ойнайтынды.  Тапсырмаларды  балалар  өз  беттерімен  орындап  және  ойынды
ұйымдастырып бір –біріне әділ баға беруге үйренеді. 
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Балабақшада  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  оқытуда  дидактикалық
ойын маңызды құрал болып есептеледі . Мен ойын арқылы білімді меңгертіп
және  оны бекіту  үшін  дағды  мен  әдетті  қалыптастырамын .  Балабақша  жиі
қолданатын дидактикалық ойын түрлерін өткіземін :

1.Ойыншықпен ойналатын ойындар.
2. Үстел үстінде ойналатын ойындар.
3. Сөздік ойындар .
Әр топта балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар  , сондай-

ақ тапсырмалар арқылы балалардың білімін тереңдете түсемін және ойлауын,
зейінін , есте сақтауын дамытуға көмектесемін .

Ойынның мазмұны бірнеше элементтен құралады: 
Дидактикалық тапсырмалар, мазмұн , ережесі және ойынның орындалуы,

мұнда басты элемент – дидактикалық тапсырмалар болып табылады, ал қалған
элементтер осы тапсырмаға және оның орындалуына көмектеседі. 

Қорыта айтқанда ,  ойын- баланың жан серігі ,  ойын  сырттай қарағанда
ешқандай қиындығы жоқ , оп- оңай көрінуі мүмкін . Ал, іс-жүзінде бала ойынға
қатысу үшін басқалармен тіл табысып,  өзінің ойлаған ойын іске асыру оңай
емес.  Баланың  рухани  жетілуі  мен  табиғи  өсуінің,  денесінің  дамуы  мен  ой
дүниесінің өркен жаюы ойынға тікелей тәуелді.

Мектепке дейінгі мекемелелердің оқытудағы негізгі міндеті: 
сәбилер тобынан бастап балаларға білім, дағды, іскерлікті берумен қатар

ойлау қабілеттерін қалыптастырып балаларды ойлау жұмысына дайындау. 
Ойын  араласқан  оқу  қызметі  тартымды  өтеді,  балалардың  білуге  деген

құштарлығын арттырады, түсініктерін тереңдетеді. 

Пайдаланынған әдебиеттер.
1.Тілдерді оқыту үрдісінде инновациялық технологияларды қолдану. Алматы 
2010ж 
2.  А.Әбішева «Ойын  элементтерін  пайдаланудың  педагогикалық 
ерекшеліктері», 
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№ H00056      01.11.2021 ж

Computing

ЖҮНІСБАЙ АҚЕРКЕ КЕМЕЛҚОЖАҚЫЗЫ
Алматы облысы. Қапчағай қаласы. 

"Д.А.Қонаев атындағы №1 қазақ орта мектеп" МКМ. 
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Lesson plan
Lesson  theme :Computing School: 

Date: Teacher’s  name:  
Grade Number present: absent:

Learning 
objectives(s) 
that are 
achieved at 
this lesson

L. understand most specific information
R. understand the  usage of grammar structures and learn 
vocabulary
S. know how to complete the  sentences with the given verbs

Lesson 
objectives

All learners will be able to: 
Recognize the new words and collocations
To make  simple sentences related to the new theme
Most learners will will be able to:
Express their own ideas and opinions
To talk about benefits and backwards of digital devices with a little
support

Success 
criteria

Some students  will be able to:
understand  the meaning of the new words and make up sentences 
using 
Present Simple,Past Simple, Present Continuous
Identify facts and details in extended talks with little support

Values 
instilled at the 
lesson

honesty, cooperation, responsibility

Cross-
curricular 
links

 Kazakh, Russian

ICT skills Smart Board for presenting a video
Previous Irregular verbs, Present Simple, Past Simple, Present Continuous
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learning
Plan

Planned timings Planned activities (replace the notes below 
with your planned activities)

Resources

 1 minute

2 min
  

1 Organization moment. The teacher 
greets the students: students respond to the 
greeting and take their seats. “Hello boys! 
How are you?/ What is the weather like 
today?”
2 Checking the students “Who is absent 
today”
3 Phonetic exercises
That’s great and cool
We study at school”
English,Music ,Art
Kazakh,Russian , Math
Nature study and PE
Handicraft and History
II Lead-in
Teacher ask the students  to choose a card 
and make a picture. What picture do you 
have?
T: What do you think will be  the theme of 
our lesson? Of course, Computing is our 
theme for today.  What goals do we have 
to reach?
 Students will be divided into the groups 
by making the pictures

 The quote of the
lesson is : “A 
little progress 
each day makes 
big results”

Presentation 

pictures

       3 min III Warm up
Teacher shows a short motivational video 
and ask the students what they should do 
to be successful in their life: ”What do you
have to do if you want to be successful in 
your life?”
Possible answers: First of all
1.We have to set a goal
2. Make a plan or timetable of  the future 
events
3. Work hard  to be experienced
 4.Train a lot

Teacher shows a
short 
motivational 
video on 
Youtube
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    4 min

       

    15 min

   2 min

   5 min

   5 min

 5. Improve your studies
and you will be successful  in your life.
T: gives  each group the assessment card 
and assessment smiles
III  Review the home work
 Give the three forms of the irregular 
verbs
 Write a poster of   English tenses
 After the homework teacher give 
formative assessment.
    IV Presentation 
1 Listening the new words and  find the 
pictures in the books. Teacher : Now boys 
we’re going to listen the new words.  
2  Drilling the new words and match them 
with the pictures in the presentation
3  Working with the book. Ex 4. Complete 
the sentences and write them into your 
copy-books
4 Do crosswords. Each group  must  find  
the new words in the chart
5 Matching computing collocations
6. Extra activity
YI Time to relax .  Make up a circle and 
tell three words to describe your neighbor. 
YII Practice 
Working in pears. Discuss advantages and 
disadvantage of digital devices

YIII Kahoot.The students review the 
lesson. Жана білімді тексеру бекіту

 

Solution 
Student’s Book

Solutions 3rd 
edition
www.oup.com/e
lt/teacher/solutio
ns
L-17
www.oup.com/e
lt/teacher/solutio
ns 

End
3 minutes

IX  Homework : 7A w.b.new words.
End (BT: assess) ; Feedback
Now boys  fill in Bravo Board. Stitch your 
smiles  on the board. After every activities 
students have to put a mark.
Tell us who does the best  work today.
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Show us  what do you think about this 
lesson stich your smiles according your 
mood at the end of the lesson

Additional information

Differentiation – how do 
you plan to give more 
support? How do you plan 
to challenge the more able 
learners?

Assessment – how 
are you planning to 
check learners’ 
learning?

Cross-curricular links
Health and safety check
ICT links
Values links

More support: 
Provide less able learners 
with more example of its 
usage
More able learners: 
They share further ideas 
about common rules and 
language features.

Monitor learners to 
check they can pick 
up specific details 
when do tasks 

Developing vocabulary and 
grammar range; interpreting 
information given by the 
other people. 

Respecting diversity of 
opinion

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1: explanation of grammar topic
2:  activity
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 
learning)?
1: 
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform 
my next lesson?
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№ H00057      01.11.2021 ж

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ОМАРОВА ЖАНСАЯ  ИСАКОВНА
Жамбыл облысы  Жуалы ауданы. 

"Шапағат" бөбекжай балабақшасы" тәрбиеші

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 көкөністің
арасынан біреуін алып жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не өзгергенін
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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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№ H00058     01.11.2021 ж

Күз сыйы

САКТАГАНОВА АЙГУЛ ДЮСЕНБАЕВНА
Маңғыстау облысы  Қарақия ауданы, Құрық ауылы

"Құлыншақ" бөбекжайы ЖБҚ  МКҚК

Білім беру саласы: Коммуникация.                                                                    
Оқу қызметі: Көркем әдебиет
Мақсаты: Табиғаттағы өзгерістер  туралы балалардың түсініктерін 
қалыптасады. Интербелсенді тақтадағым суреттерді көру арқылы күз мезгілінің
ерекшеліктері туралы  сөйлем құрастырып, әңгімелейді.
Жемістер мен көкөністердің денсаулыққа пайдасын түсіндеді.
Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, сұрақ-жауап, жұмбақ шешу, Сто технологиясы, 
Мнемотехника әдісі. 
Билингвалды компонент: қыркүйек-сентябрь-september, қазан-октябрь-oktober, 
қараша-ноябрь-november,  жасыл-зеленый-green, сары-желтый-yellow, қызыл-
красный-red.                                                                
Қолданылатын көрнекіліктер: Лэпбук, АКТ, күз мезгіліне байланысты 
үлестірмелі материалдар.                                                                                        
Оқу қызметінің мазмұны:   (Музыка әуені)
Шаттық шеңбері:
1. Атамнан басталар
2. Әжеммен қосталар 
3. Отбасым мыналар
4. Ең жақын адамдар
5. Әкем мен анам бар
6. Бір туған ғам бар
7. Бір туған апам бар
8. Бәрін жақсы көремін 
(Бала үні есілді.)
9. Сәлеметсіздерме, Здраствуйте,  Good morning.
Раяна: - Достар, қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар: - Жылдың күз мезгілі. Осень. аutumn.
Нурислам: - Күз мезгілінің неше айы бар?
Балалар: Үш айы бар: қыркүйек, қазан, қараша. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 
September, oktober, november.
10. Жарайсыңдар. Ендеше интербелсенді тақтаға назар аударайық. 
(Балалар назарын интерактивті тақтаға  аударып, күз мезгілі және күз мезгілінің
ерекшеліктерімен танысады)
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Ғажайып сәт: Алыстан көмек сұраған кірпінің дауысы естіледі.
11. Ой балалар, бір дыбыс естіледі, қараңдаршы бұл не болды екен?
Топқа алма арқалаған кірпі келеді.
12. Сәлеметсіңбе кірпі, не істеп жүрсің?
13. Мен орман жолын таба алмай адасып қалдым.
14. Балалар біз кірпіге көмектесемізбе?
15. Иә.
16. Балалар кірпінің алмасына  назар аударайық. Бұл алма сиқырлы алма 
екен.Ішінде тапсырмалар берілген. Егерде біз бұл тапсырмаларды орындасақ, 
кірпінің орманға жетуіне көмектесе алады екенбіз. Алманың түстері қандай?
17. Жасыл, сары, қызыл. Зеленый, желтый, красный. Green, yellow, red.
(Баланың креативтілігі, командамен жұмыс жасауы, коммуникативтілігі, сыни 
ойлауы қалыптасады.)
18. Жарайсыңдар. Ендеше І-ші тапсырма: «Жұмбақ шешу».
Бұлттар төніп, жерге шөгіп,
Дымқыл тұман басады.
Шөп сарғайып, өңі тайып,
Дала сұры қашады.
Ойнай алмай, бой жаза алмай,
Денең мұздап тоңады.
Балаларым айтыңдаршы
Бұл қай кезде болады?
Балалар: Күз мезгілінде.
19. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Күз мезгілі туралы тақпақ білемізбе?
Раяна:  Сап-сары маңай
            Сап-сары тоғай
             Соңғы әнін айтып
             Құс кетті қайтып
Малика: Жапырақ ұшты
               Суық та түсті
                Сонда да бізге
                Қызық көп бізде
Мансур:Жеміс мол пісетін
               Күз дос кен бізбенен
               Бәрін тауып беретін
                Жомарт екен күз деген
(Бала үні есілді.)
 Ендеше екінші тапсырмамызды қарайықшы. Бұл жерде сиқырлы бағыттама 
арқылы күзгі  ауа-райындағы және табиғаттағы өзгерістерді табу.
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ПЖЖ «Сиқырлы бағыттама» дидактикалық ойыны 
Мақсаты: балалардың күз мезгілі туралы түсініктері қалыптасады.Бағыттама 
арқылы күз мезгілінің белгілерін табуға дағдыланады. 
Күтілетін нәтиже: Күз белгілерін жұмбақтарды шешу арқылы (жапырақтың 
бар-жоғын, жаңбыр жауатынын,құстардың қайтатынын,көкөністер мен 
жемістердің мол болатынын) бағыттамамен көрсете білді.(Балалар тапсырманы 
орындайды)
Жарайсыңдар балалар, кірпі бізге риза болып отыр. Ендеше келесі тапсырманы 
көрейік. «Мнемотехника әдісімен суреттер арқылы өлең құрастыру». 
Балалар мында қараңыздаршы, мында сандар берілген. Бұл сандар рет ретімен 
орналасқанба? (Балалар сандарды ретімен орналастыру арқылы арғы бетіндегі 
суреттерден өлең құрастырады)
20. Күз мезгілі болғанда
Нөсер жауын жауады.
Құстар қалқып көктегі,
Жемістер мол болады.
қимылдар жасап бойымызды бір сергітіп алайық. (Бала үні есілді.)
21. Тамаша. Кірпінің де бойы сергіп, көңілі көтеріліп қалды. Балалар келесі 
тапсырма «Бауда ма, бақшада ма?» деп аталатын қимылды қозғалыс ойыны. 
Олай болса себеттегі көкөністер мен жемістерді алып екі топқа бөлінеміз. Бұл 
тапсырманы орындау үшін  бірнеше кедергілерден (секіру, жүгіру, аттау) өтіп, 
жемістер мен көкөністерді бау мен бақшаға орналастырамыз. 
Құрылымдалған «Бауда ма, бақшада ма?» қимылды ойыны
Мақсаты: балалардың көкөністер мен жемістер туралы түсініктері 
қалыптасады,  сөздік қорлары дамиды.
Күтілетін нәтиже:  Олардың аталуы(алма, алмұрт, сәбіз, қияр т.б)құрамындағы
кездесетін дәрумендері (А.В, С)оның адам денсаулығына маңызын біледі. 
(Баланың креативтілігі, командамен жұмыс жасауы, коммуникативтілігі, сыни 
ойлауы қалыптасады.)
Міне балалар, біз барлық тапсырмаларды орындап, кірпіге орманға оралуына 
көмектестік.
22. Балалар сендер тапсырмалардың барлығын да өте жақсы орындадыңдар. 
Сендердің орман жолын тауып бергендеріңе риза болып тұрмын.
23. Олай болса балалар кірпімізді жолға шығарып салайық. Сау бол кірпі.
24. Сау болыңыз. До свидания. Good bay.
Күтілетін нәтиже:  Түсінеді: Күз мезгілінің құбылыстарын біледі, жемістер мен 
көкөністерді ажыратады, өз ойларын жеткізе біледі. 
Игереді: Ойындар ойнап, өлең құрастырады, жұмбақтар шеше алды. 
Меңгереді: Күз мезгілінің ерекшелігін түсінді.
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№ Н00046     01.11.2021 ж.

4 саны және цифры
АБДРАХМАНОВА ГУЛЬМИРА ГАПАРОВНА

Алматы қаласы, М.Әуезов атындағы  № 202 мектеп-гимназиясы
Бастауыш сынып мұғалімі

                                        Сабақ барысы:
Сабақтың 
жоспарланғ
ан кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың 
басы
0-5 минут

« Сиқырлы сандықша» әдісі
Музыка ойнап турады, білім алушылар 
шеңберге тұрады және  «Сиқырлы 
сандықшаны» бір –біріне береді.Музыка 
тоқтағанда қолында қалған сандықшадан 
бір санды  алады.Сол бала шеңберден 
шығып тұрады.Осылай ойын жалғаса 
береді.
Оқушылар 10-ға дейінгі сандарды алады 
және рет –ретімен тұрып ,саналады. 
«Сиқырлы сандықшадан» 4 цифры  
ерекше алтын түспен беріледі. Қолында 
«Алтын  саны» бар оқушы ортаға шығады.
1- ден 4-ке дейін саналып, топқа бөлінеді.
Дескриптор:
-1-ден 10-ға дейінгі сандарды анықтайды.
-Рет- ретімен  тура   санайды.
-4 санын анықтайды.
- топқа бөлінеді
Сабақтың тақырыбы  мен оқу 
мақсатын хабарлау:
-Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз «4 саны
және цифры»
Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты 
біртаңбалы санды оқу,жазу ,салыстыру 
және сан құрамын анықтау.
1-ден 4-ке дейін санау арқылы  топқа 
бөлінеді.

«Сиқырлы 
сандықша»
«Алтын сан»

Сандықшадан 
сандарды алады.

Цифрды  
көрсетеді
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Сабақтың 
ортасы
 5-35  минут

МК. Бейнеролик
«Доп лақтыру»  әдісі
 Бейне роликтегі жаңа материалды 
қаншалықты меңгергендігін анықтауғак 
бағытталған әдіс.
Мұғалім допты бір оқушыға 
лақтырады.Сол оқушыға сұрақ қояды.Егер
ол оқушы жауап бере алмаса келесі 
оқушыға лақтырады.
ҚБ: «Бас бармақ» әдісі
Д Ж.  «Cәйкестендіру» әдісі
Суретке мұқият қара . Заттарды 
сана,қажетті цифрмен сәйкестендір.

                                             1
                                 

                                                        2   

                                                  3

                                                  4
Дескриптор
-Заттарды санайды
-Цифрды сәйкестендіреді
- сандарды таниды және атайды.
ҚБ:«Бас бармақ» әдісі арқылы 
бағалаймын.
 Оқулықпен жұмыс
«Кір жайғыш» әдісі
ТЖ.  БК -1. Суреттегі  бейнелерді қию 
арқылы  сандарды рет-ретімен 
орналастыр.Қандай жәндік шықты?Тура 

https://youtu.be/XF
M5Floxs1I

Сұрақтарға жауап
береді.

Заттарды 
санайды, 
сәйкестендіреді.
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және кері  сана.10 көлеміндегі сандарды 
кему ретімен жаз. 4 санының көршілерін 
анықта.

Дескриптор
-Суретті қиып алады.
-Санды ретімен орналастырады
-Жұлдызқұрттың бейнесін құрастырады.
- Тура және кері санайды
-10 көлеміндегі сандарды кему ретімен 
жаз. 
-Көршілері 3 және 5 санын анықтайды.
Қ: «Үш шапалақ»
БК-1.  «Ойлан,жұптас, бөліс» әдісі
Суреттегі бейнелерді  өз орнына 
орналастырып жабыстыр ,сана , жаз, 
салыстыр.

  

Дескриптор
-Суреттегі бейнелерді    өз орнына 
жапсырады.
-Көбелектің , гүлдің санын анықтайды 
,жазады,салыстырады
-Қояндардың ,түлкілердің санын 
анықтайды,жазады ,салыстырады.
-Балапанды,тауықтарды санайды 
,жазады,салыстырады.
 Қ:«От шашу» әдісі арқылы бағалаймын.

Кір жайғышқа 
жұлдызқұртты 
орналастырады.

 

Суреттерді  
жапсырып, 
салыстырады
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Саралау
БК -2.Тапсырма арқылы саралау тәсілі.
Суретке  мұқият  қара.Суреттегі
алмалардың түстеріне қарап , 4  санының
құрамын анықта.
                                               

(Барлық  оқушылар  4  санының  құрамын
анықтайды, қабілеті жоғары оқушылар өз
беттерінше  салыстыру  таңбаларын
пайланып, сандарды салыстырады.)  
Дескриптор
-Қызыл алманы санап ,жазады.
-Сары алманы санап ,жазады.
-4 санының сан құрамын анықтайды.
-Өз бетінше салыстыру жұмысын 
жүргізеді.
Сергіту сәті
« Ең байқағыш»ойыны
Ойынның  шарты.  Оқушылар  өз
орындығының  ,көршісінің  орындығының
аяғын,тағы сол сияқты сыныптағы  саны 4
болатын  басқа заттарды тез табу керек.
 (МК) Дәптермен жұмыс

шкаф,төрт 
қабырға,төрт 
фломастер,партан
ың төрт бұрышы.

Сабақтың 
соңы
35-40минут

ДЖ. БК-1,2 
ҚБ. «Сандар сөйлейді» әдісі
ӨЖ.Сандық  сәуледегі  сандар  қатарын
жазып  жалғастыр,4  санының  көршілерін
белгіле,4 санының құрамын анықта .Тура
және кері сана.

Дескриптор
-Сандық сәуледегі сандар қатарын 
толықтырады.
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- 4 санының көршілерін белгілейді.
-  сандық  сәуледен  4  санының  құрамын
анықтайды.
-тура және кері санайды.
Рефлексия «Керемет асықтар» әдісі

Сабақ қызықты өтті барлығын   түсіндім

Сабақ көңілді өтті бірақ әлі де 
үйренерім көп. 

 Түсінбедім,сабақ қызықсыз өтті.
Саралау –оқушыларға 
қалай көбірек қолдау 
көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай 
міндет қоюды жоспарлап
отырсыз?
Оқушыларды саралау 
барысында тапсырма 
арқылы саралау жұмысын 
жүргіздім.Бұл тапсырмада 
оқушының тақырыпты 
қаншылықты 
меңгергендігін 
анықтадым.Қабілеті 
жоғары оқушылар өз 
беттерінше сол сандарды 
пайдаланып, салыстыру 
жүргізеді. 

Бағалау- оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз

Сабақ барысында 
оқушыларды «Бес бармақ», 
«От шашу», «Жұлдызша» , 
«Үш шапалақ» арқылы 
бағалаймын,оқушыларды 
ынталандыру,оқуға деген 
қызығушылығын арттыру 
мақсатында қолданамын.

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы

Қайшы, желім 
пайдаланғанда 
мұқият болуды 
ескертемін,
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Сабақ бойынша 
рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу  
мақсаттары дұрыс   
қойылған ба? 

Оқушылардың   
барлығы ОМ қол 
жеткізді  ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс 
жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық 
кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан 
қандай ауытқулар 
болды,   неліктен?

Сабақ мақсаты  оқу мақсатымен дұрыс қойылды.

Оқушылардың  барлығы  оқу  мақсатына  қол
жеткізді.Бір  таңбалы  сандарды  тура  және  кері
санайды,  цифрларды  жаза  алады,салыстыра
біледі.  Қоршаған  ортаға  байланыты   4  санына
байланысты  мысалдар  келтіре  береді.Сан
құрамын  анықтай  алады.Оқушылар  сабаққа
қызығушылықпен, ынтамен қатысты.

Тапсырма арқылы саралау жүргіздім.

Уақыт кезеңдерң сақталды.

Сабақ жоспарынан ауытқулар болмады.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі(оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
«Сиқырлы сандықша» әдісі  бойынша білім алушылардың сабаққа деген 
қызығушылығы артты, сабақтың тақырыбы,мақсаты 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады(оқыту туралы да, оқутуралы да
ойланыңыз)
1. Топтық және жұптық жұмыстар.
2. Қосымша тапсырмаларды орындау
 Әліде белсенді әдіс- тәсілдерді өзгертіп отыру қажет. 
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы    нені білдім, келесі сабақтарда неге 
көңіл бөлу қажет?
Сан құрамын анықтау барысында қиындықтар туды.
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МАЗМҰНЫ

• ЖАКУПОВА БАХТЖАН АМАНОВНА 

• АБДЫКАРИМОВА АЛИЯ БЕРДИБАЕВНА

• ЕРМЕКОВА БОТАКӨЗ КОБЛАНОВНА

• БАКЫТЖАНОВА АКЖАРКЫН НУГМЕТЖАНОВНА

• БЕКХОЖАЕВА ЛАЗЗАТ НУРМАГАНБЕТОВНА 

• МУХАМБЕТОВА ГУЛМИРА СУЛТАНҒАЛИЕВНА

• ЖУМАМУРАТОВА ЖАНАР ОТЕМИСОВНА

• СУЛЕЙМАНОВА ГУЛЬЗАР АЛЬЖАНОВНА

• ЖҮНІСБАЙ АҚЕРКЕ КЕМЕЛҚОЖАҚЫЗЫ

• ОМАРОВА ЖАНСАЯ  ИСАКОВНА

• САКТАГАНОВА АЙГУЛ ДЮСЕНБАЕВНА

• АБДРАХМАНОВА ГУЛЬМИРА ГАПАРОВНА
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