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№ H00066    02.11.2021 ж

Тәрбиеші — бала жанының бағбаны

БЕКМАГАМБЕТОВА АЙЖАН УРЫНБАЕВНА
Маңғыстау облысы  Түпқараған ауданы  Ақшұқыр ауылы  

"Бәйтерек " бөбекжайның тәрбиешісі

Бөбегіңіз  былдырлап  тілі  шыққаннан  тәрбиешіге  сеніп  тапсырасыз.
Бүлдіршін күннің тең жартысына жуығын сонда өткізеді. Тәрбиеші оған қамқор
болып,  жан-жақты да  зерделі  болып қалыптасуына,  ой-өрісін  дамытуға  күш
салады. Сәбиіңіз мектеп қабырғасын аттағанда, тәлімгер тәрбиешіңіз тәтті тілі
жаңа шыққан басқа бүлдіршіндерді жетегіне алады. Осылайша жалғаса береді.

Мен үшін де осынау өмірімдегі  ең қастерлі  әрі  қасиетті  мамандық ол –
тәрбиешілік.  «Жол  таңдауда  жалтаңдауға  болмайды»  дегендей,  әу  баста
ұлтымыздың,  тәуелсіз  еліміздің  ертеңі  боларлық  бүлдіршіндерді  тәрбиелеу
жолын таңдағаныма еш өкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен жауаптылығы
қырық  атанға  жүк  боларлық  осы  кәсіпті  таңдау  арқылы  қоғамдық  дамуға
өлшеусіз үлес қосып келе жатқанымды мақтан етемін.

Алғаш балабақшаға келіп, 25 баланың ортасынан бірақ шықтым. 
Жан-жағымда толған бүлдіршіндер. Ішімнен ойлап қоямын менде екі көз

бар  мына  25  балаға  қалай  жетемін  деп.  Алғашқы  сәбилердің  сыңғырлаған
күлкісі,  балдай  тәтті  сөздері,  мөлдіреген  көздері  бәрі  —  бәрі  өте  қызықты
сәттер  болды.  Солай  қызықты  да,  жауапкершілігі  мол  күндерім  өте  берді.
Өйткені  мен  бала  бағбаны  —  тәрбиешісімін.  Негізі  бағбан  деген  сөздің
астарына көптеген мағына жатыр. 

Бағбан  деп,  яғни  біз  тәрбиешілер.  Бау-бақшамыздағы  жемістер  әрине
балаларымыз.  Бағбан  бау  -бақшадағы жемістеріне  дұрыс қарамай,  баптамаса
жемістеріде  көркеймей,  өркенін  жаймайды.  Ендеше,  бағбан   бүлдіршіндерге
дұрыс  бағыт  бағдар  беріп,  білімін  жетілдірсе  сонда  ғана  жемісін  береді.
Болашақ  азаматтарды  тәрбиелеу  тек  қана  мектепке  дейінгі  ұйымдардың
қолындағы дүние емес, оған отбасы, қоғам да үлкен үлес қосары   хақ.  

Балалармен жұмыс жасау – үлкен бақыт.Себебі, тек қана бала ешнәрсеге
алаңдамай мейірімділікке сенеді, кішкентай алақанын  менің алақаныма қойып,
өз құпияларын айтып маған сенім артады. 

Пәк көңілді балалармен қарым-қатынас маған қуаныш, шаттық сыйлайды.
Өйткені, мен оларға, олар маған қажетігіне сенімдімін. Осы сенімнің болуы әр
тәрбиешінің  бақыты.  Бала  өмірдің  гүлі,  отбасы  дәнекері,  ана  ғұмырының
жалғасы, ең бастысы, біздің қоғамымыздың алға қарай дамытушы болашағы.
Сондықтан  да  жас  ұрпақты  заман  талабына  сай,  көздің  ғана  емес,  көңіл
қуанышы етіп тәрбиелеу – басты міндет. 
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Педагог  К.  Д.  Ушинскийдің  егер  педагогика  адамды  жан  жақты
тәрбиелегісі келсе, оны жан — жақты білуі керек деген терең мағыналы сөзін
жадыма сақтай отырып, білімімді тереңдетіп, ізденуді мақсат еттім. 

Кішкене сәбимен сөйлесе білу де – үлкен өнер. Олар бір нәрсені естігені
мен көргендерін есте сақтағыш, тез қабылдағыш, мейлінше сенгіш, барынша
таза, адал көңілді, білуге, тануға құмартқыш келеді.

Менің педагогикалық ұстанымым балаларды денсаулығы мықты адам етіп
қана өсірмей, сонымен қатар кең пейілді, ақылды, жауапкершілігі бар адам етіп
тәрбиелеу.  Көздері  қарақаттай  мөлдіреген  балалардың  менің  өткізген  оқу
қызметіне қызығушылықпен қарап отырғандарын ұқтым. Тәрбиеші баланы жан
тәнімен сүюі керек. Алдымен рухани қуат беруі қажет. 

Мейірімділік, шыдамдылық, кешіре білу, баламен тең жағдайда сырласу,
оның мүмкіндіктеріне сену, ойын әрқашан құлақ қоя тыңдау тәрізді қасиеттері
арқылы ғана мен өз мәртебемді көтере аламын. Балаға үнемі қолдау көрсету —
менің ізгі ұстанымым.

Көрнекті  тұлға  Ахмет  Байтұрсынұлы:  «Балам  дейтін  ел  болмаса,  елім
дейтін бала қайдан болсын» деген екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде
болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұл жолда
үлкен ізденіс, парасат қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен, ертеңгі
азаматты қалыптастыру жауапкершілігімен ұштасып жатады.

ТӘРБИЕШІ! Бұл әрдайым үлкен әріптермен жазылуға тиіс мазмұнды сөз
деп танимын. Сондықтан да бұл іс екінің бірінің қолынан келе бермейді.

Ұлы педагог Г.Песталоцци:  «Егер де сүйе білмесең,  тәрбиелеу құқығың
жоқ»,  деген  екен.  Бүгінде  балаларға  мейірім  төге  отырып,  биік  белестерге
жетуіне жауапты екенімді ешуақытта естен шығармаймын.

Француз ағартушысы,жазушы Жан-Жак Руссо  «Бала туғанда ақ қағаздай
болып  таза  туды,  оның  үстіне  шыймайды  қалай  салсаң,  қағаз  бетіне  солай
түседі,  бала  тәрбиесі  сол  сияқты,  өзің  қалай  тәрбиелесең  ол  солай
тәрбиеленеді» деген нақыл сөзі осы балабақша бүлдіршіндеріне арналғандай.
Өзімнің  еңбек  жолымда  әрдайым балалардың тілін,  ой-өрісін,  тіл  байлығын
дамыту мақсатында ертегілерден көріністер ұйымдастырамын. 

Себебі  бала рөлде өзі  ойнаса сол кейіпкердің бойындағы барлық қасиет
дағдыларын ой елегінен өткізіп саралайды. Ақылмен ойланады. 

Ол үшін тәрбиеші бойындағы асыл қасиет – ақыл-парасат болуы шарт. 
Ал  сәби  жүрегіне  қонымды  жауап  беру  үшін,  мен  күнделікті  оқу

қызметімді шынайы, жақсы, қызықты өткізуге тырысамын. Әр оқу қызметінің
сәтті  шығуы  бірінші  кезекте,  әрине,  тәрбиешілер  қауымына  –  өзімізге
байланысты.  Менің  педагогикалық  ұстанымым  –  кішкентай  бүлдіршіндерге
сапалы білім мен саналы тәрбие беру. 
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Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі

АХАМБАЕВА ГУЛМИРА ЗИЯТАЕВНА
Павлодар облысы Май ауданы  Көктөбе  ауылы  

"Ақбота" сәбилер бақшасының тәрбиешісі

Баланың  сенсорлық  дамуы  –  бұл  заттардың  сыртқы  қасиеттері  туралы
ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі,
кеңістіктегі  орналасуы, сонымен қатар иісі,  дәмі  т.б.  мектепке дейінгі  жаста
сенсорлық  дамудың  мәнін  бағалау  қиын.  Дәл  осы  жаста  сезім  мүшелерінің
әрекетін жетілдіру, қоршаған орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез.

Мектепке  дейінгі  педагогика  саласындағы  атақты  шетелдік  ғалымдар
(Ф.Фребель,  М.Монтессори,  О.Декроли т.б.)   толыққанды сенсорлық дамуды
қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің
негізгі жағы болып саналатынын айтқан.

Сенсорлық  даму,  бір  жағынан  баланың  жалпы  ақыл-ойының дамуының
іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау
баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары
мен заттарын қабылдаудан тану басталады. 

Танудың басқа түрлері – есте сақтау, ойлау, елестету – қабылдау негізінде
құралады.  Сондықтан  қалыпты  ақыл-ойдың  дамуы  толыққанды  қабылдауға
сүйенусіз мүмкін емес.

Балабақшада  бала  сурет  салуға,  жабыстыруға,  құрастыруға  үйренеді,
табиғат құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере
бастайды.  Баланың  мектепте  оқуға  дайындығы  оның  сенсорлық  дамуына
байланысты болады. Нәтижесінде әріптерді жазуда, суретті салуда қисықтық,
еңбек сабағында жасаған заттарында дәлдік жоқ болады. 

Кейде бала ден шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай алмайтын
жағдай болады. Бірақ мәселе тек мұнда емес. 

Музыкант,  суретші,  құрастырушының  табысын  қамтамасыз  ететін
ерекшеліктерінің  қатарында  сенсорлық  қабілеттер  маңызды  орын  алады.
Сенсорлық  қабілеттің  бастауында  ерте  жаста  жежетін  сенсорлық  дамудың
жалпы  деңгейі  жатыр.  Сенсорлық  тәрбиелеудің  басты  бағыты  -баланы
сенсорлық мәдениетпен азықтандырудан тұрады.

«Сенсорлық  мәдениет»  ұғымы  мектепке  дейінгі  педагогикаға
М.Монтессоридің жұмыстарының арқасында енді. Бірақ, ол мұндай мәдениетке
қол жеткізу үшін баланың сезім мүшелерін заттардың түсін, көлемін, пішінін
ажыра  білуге  жаттықтырып  отыру  жеткілікті  деп  санаған.  Мұндай  көзқарас
қате еді. 
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Баланың  сенсорлық  мәдениеті  –  адамзат  жасаған  сенсорлық  мәдениетті
меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні туралы жалпыға ортақ қабылдаулар).

Бала  өмірде  де  заттардың  алуан  түрлі  пішіндері,  түстері  және  басқа
қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі.  Ол
өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр бала
мақсатты  бағытталған  тәрбиелеусіз  осының  бәрін  қабылдайды.  Мұнда
адамзаттың  сенсорлық  мәдениетімен  жоспарлы  таныстыратын  сенсорлық
тәрбиелеу көмекке келеді.

Әр  жаста  сенсорлық  тәрбиелеу  алдында  өзіндік  мақсаттар  тұрады,
сенсорлық мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады.

Үш  жастағы  балалар  қарапайым  өнімді  әрекеттерді  орындай  алады
(мозаика құрастыру,  құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау).
Бірақ  ол  кезде  олар  көрген  заттар  мен   қолданылатын  материалдардың
қасиеттеріне аса назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және
оған  назар  салмайды.  Сондықтан  балаларды  қарапайым  тапсырмаларды
орындауға  үйрету  кезінде,  әр  бала  пішін,  көлем,  түс  –  заттардың  тұрақты
белгілері  екендігін  ұққан  жөн.  Үш  жас  кезінде  балаларды  сенсорлық
тәрбиелеудің дайындық кезеңі аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық
мәдениетті жүйелі меңгеруді ұйымдастыру басталады.

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық тәрбиелеудің
әрекеттің  өнімді  түрлеріне  оқыту  (сурет  салу,  т.б.)  кезінде  жүргізілетін
сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды болып табылады.
Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса бастайды, бірақ осы
жаста  оқыту  маңызды  орын  алмайды.  Сондықтан  ерте  жастағы  балаларға
өнімді  әрекетті  және  сенсорлық  тәрбиелеу  бойынша  дидактикалық  ойындар
мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ.

Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы
сипатқа ие.

Сенсорлық   тәрбие  –  балалардың  сенсорлық  процесінің   мақсатын
жетілдіру, (сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту.

Сенсорлық  тәрбиенің  мақсаты:  балалардың  сенсорлық  қабілеттілігін
қалыптастыру.

Міндеттері:
1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
3)  Балалардың  танымдық  пен  практикалық  әрекетте  естілім  және

сенсорлық  эталондар  жүйелерінің  әсерлерін  өз  бетінше   қабылдауды
қалыптастыру.

Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары:
8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау;
Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау;

4
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Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау;
Жазық  суретпен  көлемді,  геометриялық  пішіндерді,  кескінді  ара

қатынасын белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге
жайып қойып немесе тақтайшада ұқсас  формаларға орналастыру).

4  бөліктерден  тұратын  ойып  жасалған  суреттерден,  бүтін  қойма
текшелерді құру

Форма бойынша заттарды танып білу (текше, кірпіш, шар, призма);
Жазықтықтағы  пішіндерге  (шеңбер,  сопақша,  шаршы,  тік  төртбұрыш)

байланыста бағдарлау;
Түс,  пішін,  шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын

белгілеу, топтау;
Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша
жиектеу;
Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды

өткізу
Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық тәрбиені

жүзеге  асырып,  танылатынүрдіс  дамытады  (білуге  құмарлық,  қарапайым
көрністерде  өзара  байланысты  түсіну  және  т.с.с.).Тәрбиеші  ойынды  ойлау,
сөйлеу,  қиял,  ес,  қоршаған  өмірді  кеңейту  және  бекіту  әдістер  ретінде
қолданады».

Дидактикалық  ойын  міндетті,  мазмұнды,  ережелерді  және  ойын
әрекеттерді  енгізеді.  Дидактикалық  ойынның  негізгі  элементі  дидактикалық
міндет  болып  табылады.  Ол  сабақтардың  бағдарламасы  -  мен  тығыз
байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке бағынып және оны
орындауын қамтамасыз  етеді.  Дидактикалық міндеттері  әр  түрлі  (қарапайым
математика ұғымдарың бекітуге байланысты болуы мүмкін).

Дидактикалық  ойындардың  мағынасы  қоршаған  болмыста  (табиғат,
адамдар,  олардың  ара  қатынастары,  тұрмысы,  еңбегі,  қоғамдық  өмірлері,
оқиғалары және т.б.)

Дидактикалық ойында үлкен рөл ережелерге беріледі.  Олар әрбір балаға
ойында не және қалай істеуге тиісті  екендігін анықтайды, табысқа жету жолын
көрсетіп жатыр.
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№ H00070       03.11.2021 ж

Компьютердің конфигурациясы

ЕСКЕРМЕС ГҮЛБАНУ САҒЫНДЫҚҚЫЗЫ
Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қаратоған ауылы 

Нұрбапа Өмірзақов атындағы орта мектебінің  
информатика пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Мектеп:  
Күні: Мұғалімнің аты жөні: 
Сынып:                                                      
Қатысқандар: Қатыспағандар:

Сабақтың 
тақырыбы

Компьютердің конфигурациясы

Осы сабақта 
қолжеткізетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

9.1.1.1- компьютердің міндетіне қарай 
конфигурациясын таңдау

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар:
Компьютердің міндетіне қарайк онфигурациясын 
таңдауды білу
Оқушылардың басым бөлігі: 
Компьютердің қандай міндеттерді атқаратындығын 
және компьютердің функционалдық мақсаттарына 
байланысты оларды бір неше топқа бөле алады.
Кейбір оқушылар:  
компьютерге өтетін белгілі бір міндеттерді шешуді 
қамтамасыз ететін функционалдық құрылғылар мен  
жүйелік ресурстардың сипатттамаларын біледі

Бағалау критерийі компьютердің  атқаратын  міндеттерін,  компьютердің
конфигурациясының   атқаратын   жұмыстарын
ажырата  алады

Тілдік мақсаттар Негізгі  сөздер мен тіркетес:
Конфигурация,  Базалық конфигурация, Оңтайлылық
Сыныптағы диалог үшін пайдалы тілдік бірліктер:
Қандай ішкі құрылғылар жүйелік блоктың 
құрылымына кіреді?
Компьютердің аппараттық құралдарын атаңдар?
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Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілінде
Конфигурация  -  Конфигурация  - Configuration
Базалық конфигурация - Базовая конфигурация  - Basic
Configuration
Оңтайлылық – оптимальность – optimality

Құндылықтарға 
баулу

Пәнді оқыту барысында оқушыларды ауызбіршілікке, 
бейбітшілікке баулу.
Индустрияландыру мен инновацияларға негізделген 
экономикалық өсу.
Біздің міндетіміз - өндірісті білім мен ғылымды 
біріктіру.

Пәнаралық 
байланыс

Математика, орыс тілі, ағылшын тілімен 
байланыстыру

Алдыңғы білім Біреудің  жұмысын  көшіріп  алудың  заңсыз  екендігін
біледі.

Сабақ барысы
Сабақтың

жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу
түрлері

Ресурстар

Сабақтың басы
(5 минут)

Тренинг.   «Шаттық шеңбері». 
Мақсаты: 
Сынып оқушылармен  сәлемдесіп, 
сыныпта ынтымақтастық атмосферасын 
құру.
Оқушылар өз есімдерінің бас әріпін 
компьютердің бір құрылғысымен 
салыстырады, артықшылығын, қызметін 
айтады. Мысалы: Талғат – Тышқан 
(компьютердің экранында үстел бетіне 
қозғалтуға ынғайлы құрылғы) , Марал – 
Модем (компьютерлерге телефон желілері 
арқылы өзара мәлімет алмасуға мүмкіндік 
беретін құрылғы. ) т.с.с.
Сыныпты топтарға бөлу. «Мозайка» 
әдісі.
Мақсаты: 
Суреттерді құрастыру арқылы оқушылар  
топқа бөлінеді. 

Топ аттары 
жазылған 
карточка,  
бағалау 
парағы  
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 Оқушылар топқа бөлініп отырғаннан 
кейін,  бір - бірден информатика 
кабинетіндегі бір қауіпсіздік ережесін айту
керек. 

Негіз: Оқушылар 3 топқа бөлінеді, әр 
топта менеджерлер болады. 
1 топ.Технодом техника сауда 

орталығының менеджерлері. 
2 топ. Сулпак техника  сауда орталығының

менеджерлері. 
3 топ. Фора техника сауда орталығының 

менеджерлері. 
Бағалау. «Бонус жинау».  
Бағалау парағы  топбасшыларға 
таратылады.  Әр топбасшының қызметі топ
құрамын жұлдызшаларды жабыстыру 
арқылы бағалайды.  
Мақсаты: Оқушылар бірлесе топ ережесін
құрады.
Бір бірін құрметтеу. Тыңдау.  Оқушыларға 
өткен тақырыптан сұрақтар беріп еске 
түсіру арқылы бір- біріне түсіндіреді.

8
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Сабақтың 
ортасы

(10 минут)

Терминдермен 
жұмыс

Практикалық
тапсырмалар

(20 минут)

Жаңа тақырып  .   «Кім тапқыр?» ойыны.
Мақсаты:  Оқушылар  осы  бөлімде
әріптерден  сөз   шығара  отырып,  бүгінгі
өтілетін  сабақтың  тақырыбын
табады.Жауабын   бірінші  болып  тапқан
топқа 1 баллдан қосылады.

Ендеше  бүгінгі  жаңа  сабағымыздың
тақырыбы:  Компьютердің
конфигурациясы.
«Автор күнделігі» әдісі. 
Мақсаты: Жаңа термин сөздерді меңгерту.
 Нұсқау: Оқушыларға кесте қазақша сөздер
беріліді, кестені орыс тілі, ағылшын 
тілінде жазбаша толтыру.

Таратпа 
материалдар, 
оқулықпен 
жұмыс

Оқулық, 
карточка

http://bourabai
.kz/lan/02.htm
l
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І тапсырма.  «Ойлан, жұптас, талқыла»  
әдісі.
Мақсаты:  Оқушылар бір -бірімен 
жұптасып талқылайды. Топтық  
таныстырылым  ұсынылады.
 Компьютердің конфигурациясы 
дегеніміз не?
 Қандай ішкі құрылғылар жүйелік 
блоктың құрамына кіреді?
 1.1 – суретті пайдаланып 
компьютердің аппараттық құралдарын 
атап, жүйелік блоктың ішіне орналастыр.   

(1.1 – сурет )
Тексеру

Критерий:
1.компьютердің конфигурациясы 
анықтамасын  анықтайды.
2. Компьютердің   ішкі, сыртқы  
құрылғыларына сипаттамасын түсінеді.
3. компьютердің конфигурациясының  
атқаратын  жұмыстарын  анықтайды.
Дескриптор:
- көтерілген   басты  мәселені анықтайды.
- Компьютердің  түрлерімен  ішкі, сыртқы  
құрылғыларына сипаттама  бере алады.
– компьютердің конфигурациясының 
атқаратын  жұмыстарын  ажрата  алады.
–

IІ тапсырма:  Компьютердегі 
тәжірибелік жұмыс. Сәйкестендіру әдісі. 

https://learnin
gapps.org/disp
lay?
v=pwh5r4abk
19
компьютер

10

Конфигура

Базалық 
конфигура

ция

Оңтайлылық

https://learningapps.org/display?v=pwh5r4abk19
https://learningapps.org/display?v=pwh5r4abk19
https://learningapps.org/display?v=pwh5r4abk19
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(Жеке жұмыс)
Оқушыларға компьютерде learningapps.org
сайтынан  компьютер  конфигурациясы.  9
класс деген  тақырыпта   тапсырманы
орындатамын. 

ІІІ тапсырма. «Тапсырыс». 
Әр топқа тапсырыстар түседі: Тапсырыс 
беруші қажеттілігіне қарай компьютер 
сатып алғысы келеді, оған қандай 
компьютер конфигурация керек екенін 
білмейді, бірақ ол компьютер не үшін 
қажет екенін біледі. Оған:  қағаз басуға, 
қағаз шығаруға, музыка тыңдауға, ойын 
ойнауға т.б. сіздер тапсырыс берушіге 
қажетіне қарай  компьютер таңдап, құнын 
есептеп беруіңіз керек. 
 1 топқа.  Офиске арналған компьютер. 
(құжаттармен жұмыс, қағаз шығару т.б. )
2 топқа.   Дизайндік, архитекторлық 
жұмыстарға арналған компьютер. 
3 топқа.   Ойын, музыка, бейнефильм 
құруға арналған компьютер. 
Әр топ компьютерге отырып, интернет 
пайдаланып кестені толтырып, тапсырыс 
берушіге қандай компьютер қажет екенін, 
ақшасы қанша екенін есептеп, таңдап 
кестені толтырып береді.  

11
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Сабақтың соңы
5мин

Кері  байланыс. «Келісемін, 
келіспеймін»  әдісі.Мақсаты: оқушы 
қажеттіліктерін анықтау:    Нұсқау: 
Оқушылардың барлығы  көздерін жұмады. 
Мұғалім сұрақ оқиды.  Балдар келіссе 
қолдарын көтереді. Келіспесе көтермейді.  

Сұрақтар

12

Тауар аты Сипаттамасы Бағасы
, тг

Корпус

Аналық тақша 
(Материнская 
плата)

Процессор

Бейне карта 
(Видеокарта)

Қатқыл диск 
(Жёсткий диск)

Пернетақта 
(Клавиатура)

Тышқан (Мышь)

Монитор

Принтер

Сканер

Колонкалар

Қосымша 
құрылғылар:

Барлық 
құны: 
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1.  Көлемі жағынан кішкентай, орташа 
немесе үлкен болады бұл компьютерді 
дербес компьютер деп аталады.  +
2.  Компьютерді сатып алғанда оның 
құрамына енетін жабдықтарды жалпы 
компьютер деп атаймыз. –
3. Компьютердің ең негізгі құрылғысы 
жүйелік блок. +
4. Аналық тақша компьютердің миы. –
5. Компьютер ішкі және сыртқы 
құрылғылар болып бөлінеді. +

Рефлексия 
5 минут

«Шыршаны  безендір  »    тәсілі  арқылы
рефлексия жүргізу   
Нұсқау: Тапсырманы сәтті аяқтады - 
шарды іліп қояды, қателіктер жібердім - 
шар шыршаның жанында қалды.

 

Шырша, 
шарлар

Үйге тапсырма «Менің құрастырған компьютер»
тақырыбында эссе.

Үй тапсырмасын 
күнделікке жазып 
алады

Критерийлер
 1. Компьютердің құрамын 
және олардың атқаратын 
жұмыстарын біледі 
пайдалана алады. 
2. Жүйелі блоктын жұмысы
қандай екендігін біледі 

Дескриптор
 Оқушылар өткен 
тақырыпты еске түсіреді;
 Компьютердің 
конфигурациясы не екендігін 
біледі;
 Өз өзін бағалай алады;
 Компьютер құрамына 
енетін жабдықтарды біледі;
 Жүйелік блоктың 
құрамын және атқараиын 
жұмысын біледі
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Саралау  –  Сіз  қосымша  көмек  көрсетуді
қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары
оқушыларға  тапсырманы  күрделендіруді
қалай жоспарлайсыз?

Бағалау  –  Оқушылардың
үйренгенін  тексеруді  қалай
жоспарлайсыз? 

Оқушылардың  қажеттілігіне  қарай  білім
деңгейі  әртүрлі  оқушыларға  арналған
тапсырмалар  беру  арқылы  саралаудың
“тапсырыс”  тәсілін  №3  –  тапсырмасы
орындауда қолданылады. 
Кейбір оқушылар басқаларына қарағанда
жылдам  жұмыс  істейді,  сол  себепті
саралаудың   сәйскестендіру  тапсырмасы
кезінде қолданылады. Топқа көмек болған
жағдайда мен түсіндіремін.

Әр  бір  оқушыға  бағалау
парақшасын тарату.

14



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

№ H00071      03.11.2021 ж

Етістік

СЕРИКБАЕВА АНАР КОЖАНАЗАРКЫЗЫ
Маңғыстау облысы   Ақтау қаласы Мұнайлы ауданы  

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

Педагогтің 
аты-жөні
Күні:

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың
тақырыбы

 
Етістік

Оқубағдарламасынасәй
кесоқытумақсаттары

2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің 
негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

Сабақтың барысы.

Сабақтың  кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының
әрекеті

Бағалау

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, 
тапқырлығымызды 
көрсетеміз!
 Сабаққа белсене 

Психологиялық 
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.
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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.
2. Диалогке қатысады; 
мұғалімнің көмегімен 
негізгі ойды анықтай 
алады.
3. Берілген тақырып 
бойынша ой қорыту жасай 
алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы 

Берілген 
сұраққа жауап 
беріп, 
тапсырмаларды 
талапқа сай 
орындайды.

Жұмыс 
дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмаларын 
орындау

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау.
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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

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

Білгені
м

Білдім Білгім 
келеді

Рефлексия 
(жеке,жұпта,топта, 
ұжымда)
Оқушыларға «Ашық 
микрофон»кері байланыс 
парағы таратылады. 
Оқушылар өздері 
белгілейді.

Сабақтан алған 
әсерлерін 
стикерге жазып,
суретін 
жібереді.

«Ашық 
микро
фон»
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                                                                         № H00072       03.11.2021 ж

Ағаштар неге ашуланды?

ЖАНКУЛОВА ШИНОР УРИНБАЕВНА 
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы

«№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 
бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсат тары

2.1.3.1  -  шығарманың  тақырыбы  мен  үзіндісіне
(бастапқы бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау
2.2.5.1-  мұғалімнің  көмегімен  көркем  шығармадағы
оқиғаның басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау
2.3.4.1  -  мұғалімнің  көмегімен  орфографиялық,
пунктуациялық,  стилистикалық  қателерді  табу  және
түзету

Сабақтың 
барысы.
Сабақтың кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Баға лау

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  

Психологиялы
қ ахуалға 
берілген 
психогия лық 
жаттыңуларды
орындау 
арқылы  жаңа 
сабаққа назар 
аудару.

Оқушылар 
сұраққа жауап
береді, 
жұмысты 

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

18



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

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

берілген 
түріне қарай 
орындайды.

Сабақтың 
ортасы

Ширату тапсырмасы.
1. Ағаштар ашулана ма? Осы 
сұрақ төңірегінде ой
бөліс.
2. Мәтіннің қалай аталып 
тұрғанына мән бер. Осы
сұраққа жауап іздей отырып 
түсініп оқы.

Дескриптор:
 мәтіннің тақырыбын 
анықтай алады, негізгі ойды 
табады.
 шығармашылыққа 
негізделген сұрақтар қояды.
 берілген тақырып 
бойынша ой қорыту жасай 

Берілген 
сұраққа жауап
беріп, 
тапсырмалард
ы талапқа сай 
орындайды.

Белсенді оқу 
тапсырмалары
(топта, 
ұжымда) 

Жұмыс 
дәптерін дегі 
жазылым 
тапсырмалары
н орындау

Формат
ив
ті 
бағалау.

ҚБ: Бас 
бармақ  
арқылы 
бір-бірін
бағалау.
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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: 
Бағдарш
ам 
көздері 
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

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

Бағдар
шам
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№ I00009       03.11.2021 ж

Жануарлар қалай көбейеді?

НАБИЕВА ЖУЛДЫЗ БАЗАРБАЕВНА
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 

№ 25 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. 

Жоспарланған
уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде
жоспарланған жаттығулармен қатар,
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ескертпелерді жазыңыз)
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

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

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 
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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.

Сергіту сәті «Қыдырып қайтайық!» 
би билеу

Аяқталуы  
15минут

Синтез
Екі түрлі түсініктеме күнделігі.
Оқушылардан алдарында А3 бетін (не таратылып берген 
парақты) ортасынан вертикаль сызықпен бөлу сұралады. 
Мәтінді оқу барысында олар:
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Кері байланыс
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

Үйге тапсырма: Мазмұндау.

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
Құндылықтард
ағы
байланыс
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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,ұнамад
ы 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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№ I00012     03.11.2021 ж

Күз сыйы

ТИШБЕКОВА КЕНЖЕГУЛЬ МАХМЕТОВНА 
Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе ауылы, 

КМҚК «Ақбота» сәбилер бақшасының тәрбиешісі

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)
Ғажайып сәт: Алыстан көмек сұраған кірпінің дауысы естіледі.
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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.
ПЖЖ «Сиқырлы бағыттама» дидактикалық ойыны 
Мақсаты: балалардың күз мезгілі туралы түсініктері қалыптасады.Бағыттама 
арқылы күз мезгілінің белгілерін табуға дағдыланады. 

27



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

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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№ I00016     03.11.2021 ж

Мектеппен  танысамыз

АЛТИБАЕВА АЙСУЛУ КИЛИБАЕВНА
Алматы қаласы  М.Жұмабаев атындағы №137 ЖББМ

Мектеп алды даярлық сыныбы мұғалімі

Тобы/сыныбы:  Мектеп алды даярлық

ББС/ҰОҚ: «Әлеумет»    Қоршаған ортамен танысу  

Тақырыбы:   Мектеппен  танысамыз

  ҰОҚ мақсаты: Бала мектеп туралы біледі
Күтілетін нәтиже: Мектептің  атауын   атайды,үйден

мектепке  дейінгі  жолды
біледі.Мектепте,сыныпта  өзін  –өзі  ұстау
туралы негізгі ережелерді біледі.

Дағды: Бағдарлау дағдылары қалыптасады
Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Түсіндіру,сұрақ-жауап,ойын,әңгімелеу.

Ресурстар, 
дамытушы орта:

АКТ тақта,кеспе 
материалдар,суреттер.

Жоспарлау 

ҰОҚ кезеңдері Педагог әрекеті

Сабақтың 
басталуы

Сабақтың негізгі 
бөлімі:
Диолог арқылы 
саралау

Шаттық шеңбері: 
Қайырлы таң,көздерім! Ояндыңдар ма?
(қабақтарын сипайды)
Қайырлы таң,құлақтарым!  Ояндыңдар ма? (құлақтарын
сипайды)
Қайырлы таң,қолдарым!Ояндыңдар ма?
(қолдарымен шапалақтайды)
Қайырлы таң,аяқтарым!Ояндыңдар ма?
(аяқпен жерді тарсылдатады)
Қайырлы таң,күн! Мен ояндым.
(Күлімсіреп,күнге қолдарын созады)

Сұрақ-жауап арқылы ҰОҚ –ның тақырыбын анықтау.
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Ресурс арқылы 
саралау

4К моделі.
сыни ойлау
Бала үні

4К моделі
сыни ойлау

Бала үні
Саралап оқыту 
қарқын,жылдамд
ық,уақыт

Ресурс арқылы 

  
Балалар ,айтыңдаршы –қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар: Күз
Жаңа оқу жылы қай айда басталады?
Балалар: Қыркүйек айында
Дұрыс , айтасыңдар балалар!

Балалар, енді мен сендерге жұмбақ жасырайын!
   
Жұмбақ:

Білімнен мол сый- асы
Балғындардың ұясы
  
Балалар: Мектеп 

Балалар,біз жұмбақтың дұрыс жауабын таптық.
Сонымен ,балалар  
Мектеп –жас ұрпаққа білім,тәрбие беретін мекеме,білім
беру  жүйесінің  негізгі  буыны.  Басты  мақсаты-  ҰОҚ
оқыту. Оны мұғалім атқарады.
Балалар, мен сендерге тағы бір жұмбақ жасырайын!

Жұмбақ:
Күміс алмұрт тілі бар
Сыңғырлаған үні бар
Шақыратын білімге,   
Сағаты бар,күні бар.
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саралау
Балалар: Қоңырау
 Дұрыс ,айтасыңдар!

Мектепке  алғаш  келгендегі  сезімдері  туралы
әңгімелету.

Ы.Алтынсариннің «Кел,балалар оқылық»
өлеңін оқу ,  ағартушылық қызметі жөнінде әңгімелеу,
алғашқы  мектептің  суретін  көрсету,оны  қазіргі
мектеппен салыстыру.

 Сергіту сәті:
Ал, балалар, тұрайық
Үлкен шеңбер құрайық.
Оңға қарай иіліп,
Солға қарай иіліп,
Жоғары-төмен қарайық,
Орнымызды табайық.

Ойын: «Мектеппен танысамыз». 
Педагог  мектеп  ішіне  саяхат  жасауды ұсынады.  Киім
шешетін  жер-бірінші  қабаттағы  дәлізде  орналасады.
Оқушылар  мен  мектеп  қызметкерлері  сырт  киімдерін
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Бала үні

Еркін ойын

Диалогты саралау

Бала үні

 

Ресурстарды 
саралау
Диологты саралау

Командалық 
жұмыс

осында іледі.
Сынып бөлмесі (кабинет) –оқушылардың ҰОҚ оқитын
орны. Мұнда оқушылар отыратын парталар,мұғалімнің
үстелі 
мен орындығы және шкафтары болады.
Спортзал  –дене  шынықтыру  сабағы  өтілетін
жер.Мектептегі  шешінетін  жер,оқу
кабинеттері,спортзал сияқты орындармен таныстырады.
Педогог  тәрбиеленушілерге  мектепте  өздерін  қалай
ұстау  керектігін  түсіндіреді.Мектепте  оқушыларға
арналған  ереже  болатындығын,оны  әрбір  оқушы
орындау керектігін айтады.

Кері байланыс: Сұрақ-жауап.
-Мектеп ауласында не бар?
-Мектепте қоңырау не үшін соғылады?
Мектеп ауласында не үшін демаласыңдар?
-Мектеп  ауласында  гүлдер  және  ағаштар  өседі.Спорт
алаңы бар.Мектеп ауласы қоршалған.Мектеп ауласында
үзіліс кезінде демаламыз.

1-тапсырма: сурет бойынша 
 Мектепте тағы кімдер қызмет етеді?
-Педогогтар қандай міндет атқарады?
-Сынып бөлмелерінде балалар не істейді?
-Сынып тақталары не үшін керек?
-Сынып бөлмелерінде парталар неге көп?
Педогог  үстелі  неліктен  парталарға  қарама-қарсы
қойылған?

2-тапсырма:  Қуаныш  пен  Айсұлуға  мектепке  оқу
құралдарды жинауға көмектес!
Ал, балалар біз Қуаныш пен Айсұлуға мектепке қажетті
құралдарды сөмкеге  жинауға көмектесейік.  Әр оқушы
оқу құралдарын сөмкеге сызық арқылы бағыттауы яғни
сәйкестендіруі керек!

Мектепте сынып бөлмелері неге көп?
Балалар: Өйткені оқушылар көп.Оларды
сыныптарға бөледі. 
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Мысалы:  төрт 1-сынып болса,оларға  4-сынып бөлмесі
керек.
-Сынып бөлмесіндегі тақта және бор не үшін қажет?
-Тақтаға жазу жазады,есеп шығарады,суреттер іледі.
Тақтаға жазуды бормен жазады.
Мектепте  ,сынып  бөлмелерінде  оқушы  өзін  қалай
ұстауы керек?
Балалар:  Сынып  бөлмесінде,дәлізде  қатты  айғайлап
жүгіруге  ,шулауға,  әртүрлі  заттарды  лақтыруға
болмайды.
Ұялы  телефонды  ҰОҚ  барысында  пайдалануға
болмайды.
Бұлардың бәрі –мектеп ережесі.
Ережеде  оқушы  өзін  қалай  ұстау  керектігі
айтылады.Оны «этика»деп те айтуға болады.
«Этика»  дегеніміз-отбасында  ,қоғамдық  жерлерде
(мектеп,дүкен,балабақша,көше,көлік  ішінде)
адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау.

Сабақтың 
қорытынды 
бөлімі:
Құрылымдылған 
ойын

«Көпір» ойыны
Шарты:
Еденге бормен «көпір»(түзу) сызылады.
Екі топ бір-біріне қарсы шыққан балалардан «көпірден»
құлап қалмай өтуі керек!
Балалар бір-біріне көмектесіп,орындарын 
ауыстырып,бір-бірін өткізіп жіберулері керек!
Мектептің адам өміріндегі маңызы қандай?
 Мектептегі әр түрлі орындардың атаулары қандай?
Оқу құралдарын ата?
«Кел,балалар оқылық!» өлеңін кім жазған?
Мектепте қандай ережелерді ұстану керек?
Рефлекциялық бағалау: өз жұмысыңды бағалап қорыту.
Балалардан тақтаны  кез келген түсті бормен бояуын 
сұраймын:
*Ештеңе түсінбедім-қызыл бормен
*Түсіндім,бірақ түсіндіре алмаймын-сары бормен
*Бәрін түсіндім,басқаға түсіндіріп бере аламын-жасыл 
бормен.
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№ I00010                    03.11.2021ж.

«ТӘРБИЕШІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ»

ТУЛЬТАЕВА ГУЛДЕН РАХИМЖАНОВНА 
Нұр-Сұлтан қаласы № 83 «Жансая» балабақшасының әдіскері 

Аннотация. 
Мақалада  заманауи  тәрбиешінің  бейнесі,  оның  кәсіби  қасиеттері  мен

дағдылары  көрсетілген.  Жалпы  мұғалімнің  «кәсіби  құзыреттілігі»  ұғымы
анықталды,  атап  айтқанда  коммуникативті  құзіреттілік,  ақпараттық
құзіреттілік,  реттеуші  құзыреттілік.  Педагогтың  кәсіби  құзыреттілігін
дамытудың  негізгі  жолдары.  Мақалада  ұйымдастыру  және  қызмет  мазмұны
мәселелеріндегі  құзыреттілік  үшін бірқатар бағыттар  ашылған.   Тәрбиешінің
кәсіби функцияларын сәтті жүзеге асырудың алғышарттары көрсетілген.

Түйінді  сөздер: мектепке  дейінгі  оқыту  және  тәрбиелеу,  кәсіби
құзыреттілік, тәрбиеші, бала, құзыреттілік түрлері.

21 ғасырдың тәрбиешісі - бұл:
- Рухани, кәсіби, жалпы мәдени және физикалық кемелденуге ұмтылатын

үйлесімді дамыған тұлға;
- Қойылған міндеттерді іске асыру үшін оқыту мен тәрбиелеудің ең тиімді

тәсілдерін, құралдары мен технологияларын таңдай алатын маман;
- Рефлексиялық қызметті ұйымдастыра білетін;
- Кәсіби құзыреттіліктің жоғары дәрежесіне ие педагог өзінің білімі мен

іскерлігін  үнемі  жетілдіріп  отыруы,  өздігінен  білім  алумен  айналысуы,
қызығушылықтың көп қырлығына ие болуы тиіс.

 «Құзыретті болу дегеніміз - қашан және қалай әрекет ету керектігін білу» 
Кәсіби білімге қатысты құзыреттілік-табысты еңбек қызметі үшін білімді,

дағдыларды және практикалық тәжірибені қолдану мүмкіндігі.
Кәсіби  құзыреттілік  -  бұл  еңбек  өнімділігі  мен  тиімділігін  анықтайтын

білім мен дағдылардың жиынтығы, бұл жеке және кәсіби қасиеттердің үйлесімі.
Мұғалімнің кәсіби қызмет жағдайындағы кәсіби мәселелерді, міндеттерді шешу
қабілеті.

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі-бұл мұғалімнің теориялық білім жүйесін
және оларды нақты педагогикалық жағдайларда қолдану тәсілдерін, мұғалімнің
құндылық  бағдарларын,  сондай-ақ  оның  мәдениетінің  интегративті
көрсеткіштерін  (сөйлеу,  қарым-қатынас  стилі,  өзіне  және  оның  қызметіне
қатынасы,  байланысты  білім  салалары  және  т.б.)  қамтитын  көп  факторлы
құбылыс.
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Кәсіби  педагогикалық  құзыреттілікті  қалыптастыру  -  бүкіл  Кәсіби  жол
бойында жалғасатын процесс.

Негізгі құрайтын педагогтың кәсіби құзыреттілігін ДОУ жатады:
-  Зияткерлік-педагогикалық  құзыреттілік-алынған  білімді,  тәжірибені

тиімді  оқыту  мен  тәрбиелеу  үшін  кәсіби  қызметте  қолдана  білу,  педагогтің
инновациялық қызметке қабілеттілігі;

-  Коммуникативтік  құзыреттілік-сөйлеу  дағдыларын,  тыңдау  қабілетін,
экстраверсияны, эмпатияны қамтитын маңызды кәсіби сапа.

-  Ақпараттық  құзыреттілік-мұғалімнің  өзі,  оқушылар,  ата-аналар,
әріптестер туралы ақпарат көлемі.

-  Реттеуші  құзыреттілік-мұғалімнің  мінез-құлқын  басқару,  эмоцияларын
бақылау, рефлексия қабілеті, стресске төзімділік.

Құзыреттіліктің келесі түрлері бөлінеді:
1.  Білім  беру  процесін  жүргізудегі  құзыреттілік.  Білім  беру  қызметіне

дайындық жоғары біліктілікке ие болу, жаңа ақпаратты үнемі іздеу қажеттілігін
тудырады.  Мектепке  дейінгі  педагогиканы,  мектепке  дейінгі  жастағы
балаларды  практикада  қолдана  отырып  тәрбиелеу  мен  оқытудың  негізгі
әдістерін терең білу. Балалардың даму деңгейіне сәйкес келетін әртүрлі оқыту
әдістерін,  әртүрлі  іс-шаралар  мен  материалдарды  қолдану.  Диагностика
құралдарын қолдану.

2.  Тәрбиеленушілер  қызметінің  ақпараттық  негізін  ұйымдастырудағы
құзыреттілік. Білім беру қызметіне дайындық жоғары АКТ құзыреттілігін, жаңа
ақпаратты үнемі іздеуді қажет етеді.

3.  Тәрбие  жұмысын  ұйымдастырудағы  құзыреттілік.  Балаларды  таңдау
құқығын  тану  (қызмет,  серіктес).  Оны  жүзеге  асыруға  мүмкіндік  жасау.
Симпатикалық  қарым-қатынасты  және  проблемалар  мен  қақтығыстарды
шешуге баса назар аудара отырып, қарым-қатынастың оң тәсілдерін модельдеу.
Әр баланың ойлары мен пікірлеріне құрмет көрсету.

4.  Ата-аналармен  байланыс  орнатудағы  құзыреттілік.  Бұл  құзыреттілік
тәрбиешіге  ата-аналар  мен  қоғам  өкілдерін  білім  беру  сапасының
критерийлерін  бірлесіп  қалыптастыруға,  әлеуметтік  тапсырысты  нақтылауға,
мектепке дейінгі ұйымдарды инвестициялық тартымды етуге мүмкіндік береді.

5.  Тәрбиеленушілердің  жеке  білім  беру  бағытын құрудағы  құзыреттілік.
Баланың  жеке  ерекшеліктеріне  бағытталған  жеке  педагогикалық  іс-әрекетті
ұйымдастыру.  Баланың  жеке  ерекшеліктері  мен  топ  ерекшеліктерін
диагностикалау құралдарын меңгеру. Қысқа және ұзақ мерзімді перспективаға
арналған жеке мақсаттарды анықтау.

6.  Авторлық  білім  беру  бағдарламаларын  әзірлеу  мен  іске  асырудағы
құзыреттілік. Бұл құзыреттілік белгілі бір білім саласындағы білім мазмұнын
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кеңейтуге, шығармашылық әлеуетті жүзеге асыруға және оқушылардың белгілі
бір қызмет түріне қызығушылығын дамытуға көмектеседі.

7.  Заманауи білім беру технологияларын меңгерудегі  құзыреттілік.  Білім
беруде  құзыреттілік  тәсілді  жүзеге  асыруға  мүмкіндік  береді.  Оқушылардың
әртүрлі  өмірлік  жағдайларда  еркін  жүруіне  мүмкіндік  беретін  іс-әрекеттің
жалпыланған әдістерінің дамуына ықпал етеді.

8.  Кәсіби-тұлғалық  жетілдіру  құзыреттілігі.  Педагогикалық  іс-әрекетте
үнемі  өсу  мен  шығармашылықты  қамтамасыз  етеді,  үнемі  өзін-өзі  дамыту
қажеттілігін  қамтамасыз  ететін  өз  білімі  мен  дағдыларын  үнемі  жаңартып
отыруды қамтиды.

9.  Мұғалімнің  шығармашылық  құзыреттілігі.  Бұл  бағытты  бағалау  үшін
мұғалімнің  жаңа  педагогикалық  идеяларды,  педагогикалық  мәселелерді
шешудің жаңа тәсілдерін іздеу және тәжірибеге енгізу қабілетімен қаншалықты
ерекшеленетінін  ескеру  қажет.  Жаңа  идеяларға  оң  көзқарас,  оларды
әкімшіліктің  әсерінсіз  өз  бастамасы  бойынша  іске  асыруға  деген  ұмтылыс.
Педагогикалық тәжірибені жалпылау мен таратуда құзыреттіліктің көрінісі.

10.  Білім  беру  процесінің  Денсаулық  сақтау  жағдайларын
ұйымдастырудағы  құзыреттілік.  Бұл  құзыреттілік  білім  берудің  жаңа
сапасының  критерийінің  болуын  қамтамасыз  етеді  –  білім  беру  процесіне
қатысушылардың барлығының денсаулығын сақтау үшін жағдай жасау.

11.  Пәндік-кеңістіктік  ортаны  құрудағы  құзыреттілік.  Бұл  құзыреттілік
балалар  қоғамдастықтарын  ұйымдастыруды және балалардың өзін-өзі  реттеу
процестерін  ынталандыруды  қамтамасыз  етуге  мүмкіндік  береді,  оларға  өз
қызметін таңдау және жоспарлау үшін материалдар, уақыт пен орын береді.

«Кәсіби  құзыреттілік»  ұғымының  анықтамасына  сәйкес  педагогикалық
қызметкерлердің  кәсіби  құзыреттілік  деңгейін  бағалауды  үш  критерийді
пайдалана отырып жүзеге асыру ұсынылады:

1. Заманауи педагогикалық технологияларды меңгеру және оларды кәсіби
қызметте қолдану.

2. Кәсіби пәндік міндеттерді шешуге дайындық.
3.  Қабылданған  ережелер  мен  нормаларға  сәйкес  өз  қызметін  бақылау

қабілеті.
Кәсіби  құзыреттіліктің  маңызды  компоненттерінің  бірі-жаңа  білім  мен

дағдыларды  өз  бетінше  алу,  ең  бастысы  оларды  практикалық  қызметте
пайдалану мүмкіндігі.

Қазіргі  қоғам  педагогтың  құзыреттілігіне  жаңа  талаптар  қояды.  Ол
мынадай  бағыттар  бойынша  қызметті  ұйымдастыру  және  оның  мазмұны
мәселелерінде құзыретті болуға тиіс:

- тәрбиелік-білім беру;
- оқу-әдістемелік;
- әлеуметтік-педагогикалық.
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Тәрбие-білім  беру  қызметі  құзыреттіліктің  мынадай  критерийлерін
көздейді:  тұтас  педагогикалық процесті  жүзеге  асыру;  дамытушы орта  құру;
балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету. Бұл критерийлер
педагог құзыреттілігінің келесі көрсеткіштерімен нығайтылады: мектеп жасына
дейінгі  балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеудің  мақсаттарын,  міндеттерін,
мазмұнын,  қағидаттарын,  нысандарын,  әдістері  мен  құралдарын  білу;  білім
беру  бағдарламасына  сәйкес  білімді,  іскерлікті  және  дағдыларды  нәтижелі
қалыптастыру білігі.

Тәрбиешінің оқу-әдістемелік қызметі құзыреттіліктің келесі критерийлерін
қамтиды: білім беру жұмысын жоспарлау; қол жеткізілген нәтижелерді талдау
негізінде  Педагогикалық қызметті  жобалау.  Бұл критерийлер құзыреттіліктің
келесі көрсеткіштерімен нығайтылады: білім беру бағдарламасын және балалар
іс-әрекетінің  әртүрлі  түрлерін  дамыту  әдістемесін  білу;  тұтас  педагогикалық
процесті жобалау, жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті; балаларды зерттеу,
педагогикалық мониторинг, тәрбиелеу және оқыту технологияларын меңгеру.

Сонымен  қатар,  негізгі  және  пропорционалды  бағдарламалар  мен  оқу
құралдарын  таңдау  құқығына  ие  бола  отырып,  тәрбиеші  оларды  шебер
біріктіріп,  әр  бағыттың  мазмұнын  байытып,  кеңейтіп,  баланың  қабылдау
тұтастығын қалыптастыруы керек. Басқаша айтқанда, құзыретті мұғалім білім
беру  мазмұнын  сауатты  түрде  біріктіре  білуі  керек,  баланың  тәрбиесі  мен
дамуы  міндеттеріне  негізделген  барлық  іс-шаралар  мен  оқиғалардың  өзара
байланысын қамтамасыз етуі керек [З. С. 4]

Тәрбиешінің  әлеуметтік-педагогикалық  қызметі  құзыреттіліктің  келесі
критерийлерін  қамтиды:  ата-аналарға  кеңес  беру;  балаларды  әлеуметтендіру
үшін жағдай жасау; мүдделер мен құқықтарды қорғау. Бұл критерийлер келесі
көрсеткіштермен бекітіледі: балалардың құқықтары мен ересектердің балаларға
қатысты  міндеттері  туралы  негізгі  құжаттарды  білу;  ата-аналармен,  БҚҚ
мамандарымен түсіндіру педагогикалық жұмысын жүргізе білу.

Есепке  алу  қызметінің  мамандары  БҚҚ  (музыкалық  жетекші,  тәрбиеші,
дене  шынықтыру,  педагог  студиясының  мүмкіндік  береді  ғана  емес
тасымалдауға,  белгілі  бір  дағдыларды  бала  бір  қызмет  түрін  басқа,  бірақ
байытады баланың өмірі, оны неғұрлым саналы, дамытады қажеттілігі бөлісуге
жинақталған ұсыныстары бар басқа өзге де мән-жайлар.

Заманауи  талаптардан  шыға  отырып,  педагогтың  кәсіби  құзыреттілігін
дамытудың негізгі жолдарын анықтауға болады:

- әдістемелік бірлестіктерде, шығармашылық топтарда жұмыс жасау;
- зерттеу, эксперименттік қызмет;
- инновациялық қызмет, жаңа педагогикалық технологияларды игеру;
- педагогикалық қолдаудың әртүрлі формалары;
- педагогикалық конкурстарға, шеберлік сыныптарына белсенді қатысу;
- өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтау.
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Егер  мұғалімнің  өзі  өзінің  кәсіби  құзыреттілігін  арттыру  қажеттілігін
түсінбесе, жоғарыда аталған әдістердің бірі тиімді болмайды. Ол үшін мұғалім
өзінің кәсіби қасиеттерінің деңгейін көтеру қажеттілігін өз бетінше түсінетін
жағдайларды жасау қажет. Жеке педагогикалық тәжірибені талдау мұғалімнің
кәсіби өзін-өзі дамытуын белсендіреді, нәтижесінде ғылыми-зерттеу дағдылары
дамиды, содан кейін олар педагогикалық қызметке біріктіріледі.

Мұғалімнің кәсіби қызметінің өзіндік ерекшеліктері бар. 
Көптеген зерттеушілер баланың сәтті дамуы, оның жеке белсенділігі және

әлеуметтік  өміршеңдігі  ересек  адамның  сауатты,  мақсатты  басшылығына
байланысты  екенін  айтады.  Осыған  сүйене  отырып,  мұғалімнің  кәсіби
қызметінің  ерекшелігі  инвариантты  талаптар  мен  кәсіби  іс-әрекеттің
сипаттамалары ерекшеліктермен байытылатындығында: мектеп жасына дейінгі
балалардың  жас  ерекшеліктері,  іс-әрекетті  ұйымдастырудың  ерекшелігі,
балалар  мен  мектепке  дейінгі  мекеме  қызметкерлерінің  өзара  әрекеттесу
сипаты.  Мұғалімнің  қызметі  оның  миссиясымен  анықталады,  ол  мектепке
дейінгі балалық шақ кезеңінде сәтті тәрбие, оқыту, дамыту, әлеуметтену үшін
оңтайлы  ұйымдастырушылық  және  басқарушылық  жағдайларды  қамтамасыз
етумен байланысты.
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№ Н00062    02.11.2021ж.

ӘСЕНОВА АЛТЫНАЙ ЖАҚАШҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Қармақшы ауылы

№ 13 «Балбөбек» бөбекжайының тәрбиешісі 

Тақырыбы:  «ҚАРЛЫҒАШ ПЕН ДӘУІТ»  ертегісі 
Білім беру саласы: Қатынас
ҰОҚ                         Көркем әдебиет
ҰОҚ мақсаты:       Ертегі мазмұнын эмоционалды қабылдайды, мазмұнның   
                                  жүйелілігін сақтай отырып  ертегіні  сахналайды. 
                                  Ертегі кейіпкерлерінің мінезін сипаттайды. 
Күтілетін нәтиже: Театрландырылған қойылымды дайындау барысында 
                                ересектермен және құрдастарымен өзара әрекет ете алады.

Уақыты:
ҰОҚ Жоспарын жүзеге 
асыру уақыты
1.Дұрыс әсерлі көңіл күй 
орнату.
Слайд 1 мин
Аудио таспа

Миға шабуыл
Ашық сұрақтар
Айтылым,тыңдалым

20 мин
ҰОҚ жоспары

-Сәлеметсіздер 
ме,балалар!
Балалар бүгін топқа 
көптеген қонақтар 
келіп 
отыр.Қане,қонақтарме
н амандасайықшы,ол 
үшін біз шаттық 
шеңберіне тұрайық.
Шаттық шеңбері
Қайырлы таң
Күннің көзі ашылсын,
Көкке шуақ 
шашылсын
Құтты қонақ келіпті
Төрімізге еніпті
Ал, қанекей бәріміз
Сәлем дейік үлкенге
Сәлеметсіздер ме, 
апайлар!
-Балалар,қазір 
жылдың қай мезгілі?

Ресурстар
Үнтаспа
Слайд
Қасық театры, қуыршақ 
театры

Шаттық шеңберіне 
тұрып, қонақтармен 
амандасады.

-Күз мезгілі

-Үш ай бар.
Қыркүйек,қазан,қараша.
-Күн суытады,жаңбыр 
жауады,құстар жылы 
жаққа
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Топтасу 1 мин

Слайд 1 мин

Миға шабул
Ашық сұрақтар
Айтылым,тыңдалым 

Аудио таспа 

Миға шабул
Ашық сұрақтар
Айтылым,тыңдалым 

Негізіг бөлім
Топтық жұмыс
Бақылау:тікелей,жалпыла
ма
Бала үні,4К: командамен 
жұмыс
Саралау: мазмұн арқылы

-Күз мезгіліне неше 
ай жатады?
-Күз айларында ауа-
райы қандай болады?
-
Балалар,қолдарымызғ
а таратылған суреттер
арқылы 2 топқа 
бөлінеміз.

-Балалар,бүгінгі көңіл
күйлерің қандай?
-Бүгінгі тамаш көңіл-
күймен бүгіні ашық 
оқу қызметімізді 
бастаймыз. 
Қарлығаш туралы 
слайд көрсету. 
Ширату:
-Балалар слайдтан 
қандай құсты 
көрдіңдер?
-Қарлығаш қандай 
құс?
-Қарлығаш туралы 
қандай ертегілерді 
білесіңдер?
-
Жарайсыңдар,балалар
!
-Олай болса 
аудиотаспадан 
«Қарлығаш пен дәуіт»
ертегісін мұқият 
тыңдайық.
-Балалар ертегі 
сендерге ұнады ма?
-Қарлығаштың ұясы 
қайда орналасқан 
екен?

ұшып кетеді.
Қарлығаш, дәуіт тобы

-Тамаша.

-Қарлығаш

-Қарлығаш айыр 
құйрықты,
қанаттары ұзын,дене 
бітімі ерекше құс.
-«Қарлығаштың құйрығы
неге айыр?», «Қарлығаш 
пен дәуіт» 

-Ұнады.

-Жардың басына

-Балапандарды жеуге

-Көкек,қарға
-Жоқ көмек көрсете 
алмады

-Дәуітті
-Қарлығаштың 
балапандарын құтқарып 
қалды. 
-Қарлығаш дәуіттің 
ерлігіне риза болып,екеуі 
айырылмастай дос 
болды.
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Кері байланыс

Сергіту сәті

Құрылымдалған ойын:

ҰОҚ қортындысы

-Жылан не үшін 
келді?
-Қарлығаш бірінші 
нелерден көмек 
сұрады?
-Олар көмек көрсетті 
ме?
-Қарлығаш ұшып келе
жатып нені 
кездестіреді?
-Дәуіт қандай іс 
жасады?
-Қарлығаш дәуіттің 
ерлігіне риза болды 
ма?
-Жарайсыңдар 
балалар!
-Ертегінің мазмұны 
түсінікті 
болса,ертегіні рөлге 
бөліп ойнайық.
-«Қарлығаш» тобы 
қасық театры арқылы 
рөлге бөліп ойнайды.
-«Дәуіт» тобы 
қуыршақ театры 
арқылы рөлге бөліп 
ойнайды.
Екі топ бірі-біріне 
кері байланыс береді.
«Дәуіт» тобы «Бас 
бармақ» әдісімен 
бағалайды.
«Қарлығаш» тобы 
«Көңілді 
смайликтер» 
әдісімен бағалайды.
-Балалар бойымызды 
жазу үшін сергіту 
сәтіне кезек берейік
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 «Қарлығаш әні»

«Досымның жүрегі»
Шарты: досына жақсы
тілек айтып 
жүрекшені ұсынады.

-
Жарайсыңдар,балалар
!
-Бүгініг ашық оқу 
қызметіне жақсы 
қатыстыңдар.
-Мен сендерге 
ризамын,қуаныштым
ын.
-Мен сендерді  
«Жарайсың балақай!» 
атты көңілді қоянмен 
марапаттаймын.
Келген қонақтармен 
қоштасайық. Сау 
болыңыздар
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№ Н00061    02.11.2021ж.

«МЕН БАСТАУЫШ СЫНЫП  МҰҒАЛІМІ»

ТУЛЕМИСОВА ЖУЛДУЗ
Ақтөбе қаласы № 12 орта мектебінің бастауыш мұғалімі

           
   Мен – бақыттымын! Неге дейсіз бе? Неге деген сол сұрақты қойыңызшы

маған. Өйткені, мен  неге  бақытты екенімді айтуға  асығыспын! 
Оның себебі, мен бастауыш сыныптың мұғаліммін. Мұғалім мамандығына

жастайымнан бейімделгенмін деуге болады.   
Бұл дәйек менің мамандық таңдаудағы  алғашқы жетістігімнің бірі болды

және тек қана осы жерде, балаларға тәрбие, білім беру арқылы қоғамға қандай
да бір пайда әкеле аламын деген сенім берді. 

Мен өмірімді жұмыстан бөлек елестете аламын ба? 
Жоқ, мен үшін ұстаздық – бұл мамандық емес, өмір салты. 
Ұстаздық – бұл менің жаратылысым. Сондықтан, «Ұстаздық – бұл адамға

берілетін сый, ұстаздық – бұл талант, ұстаздық – бұл бейімділік, ұстаздық – бұл
өмірлік  іс»  дер  едім.  Қиыны мен жеңілі,  қызығы мен  қуанышы мол болған
еңбек жолымды бүгінгі күнге дейін  еңбек етудемін. 

Педагогикалық  ұстанымым  –  үнемі  жаңалыққа  ұмтылып,  алдыңғы
қатардан көріну және әр оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін
ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. 

Жақсы  ұстаз—  бұл  қай  кезде  де  ең  алдымен  кәсіби  деңгейі  жоғары,
интеллектуалдық,  шығармашылық  қабілеті   мол  тұлға.  Ол  оқытудың  жаңа
технологияларын  өмірге  ендіруге  дайын,  оқу-тәрбие  ісіне  шынайы
жанашырлық танытатын қоғамның ең озық бөлігі болуы тиіс.

Күнделікті  әр оқушыға математиканың заңдылықтарын ұғындыра отыра,
олардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыруға тырысамын. 

Бүгінгі  заманауи  сабақты  жаңа  әдіс-тәсілдер  мен  технологияларсыз
елестету мүмкін емес , сондықтан өз іс-тәжірибеме әр оқушының өз бетінше
жұмыс  жасау қабілетін, оны дамыту , жетілдіру жолдарын ескеремін. 

Әрине, әр бала көбейту кестесін білуі , есептерді шешуі маңызды болса да,
ең маңыздысы болашақта ол алған білімін өмірде қолдана алуы деп білемін. 

Әр  сабағымды  шығармашылықпен  жоспарлап,   оқушыға  дайын  білімді
бермей,  бағыт  бере  отыра  қиындықты  жеңуге,  ізденіс  дағдыларын
қалыптастыруға  байланысты тапсырмалар әзірлеймін. 

Әрбір сабақтың  қызықты, тартымды  өтуін, әрбір  оқушы сыныптан шыға
бере  өзінің   бүгінгі  нәтижесі  мен  мүмкіндіктерін  мақтан  ететіндей  сезімде
болуын  қадағалаймын.  Қателеспейтін  тұяқ  жоқ  демекші,  қателесе  отыра
мақсатқа ұмтылуға жетелеймін.  
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Оқушы үшін білім алатын орта қалыптастыру, оқушының ішкі уәжін ояту,
оған  өзінің  біліміне  өзі  жауапты  екенін  көрсету,  өзін-өзі  бағалау,  сыни
тұрғыдан  ойлауға  үйрету,  алған  білімнің  күнделікті  өмірде  қажетілігін
түсіндіру менің алдыма қойған мақсатым десем артық емес. 

Бүлдіршіндердің сабаққа деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін,
тіл  үйренуге  деген  ынтасын  арттыру  үшін  жаңа  технологияларды  қолдана
отырып, инновациялық әдістермен жұмыс жүргізгенді жақсы көремін. 

Қазір  жаңа  технологиялардың  түрі  көп.  Әсіресе,  бастауыш  сынып
оқушыларын  қызықтыра  оқыту  көп  нәрсені  талап  етеді.  Әрбір  бала-бір-бір
әлем. Сондықтан, сабақ үрдісінде түрлі әдіс – тәсілдерді және сонымен қатар
түрлі  формаларды  қолдануға  тырысамын.  Әсіресе  ойын  технологиясын  көп
қолданамын,  бұл  технологияны қолданғанда  бүлдіршіндердің  көздері  жанып
тапсырманы орындауға асығып отырады.

Осы  технологияларды  сабақтарымда  үнемі  қолданып  отырамын  соның
арқасында  көздеген  нәтижеме  қол  жеткізіп  отырмын.Бүлдіршіндердің  бір
орында ұзақ уақыт отырып қалмауын, жалығып кетпеуін ескеріп сабақтарды
ойын  түрінде  қимылды-әуенді  ойын-жаттығулар,  қимылды-қозғалыс
барысындағы  тапсырмалар,  шағын  топтар  жұмысы,  логикалық  ойлау
қабілеттеріне  арналған  тапсырмаларды  жұмбақ  суреттер,  ситуациялық
тапсырмалар,  дидактикалық  ойындар,  ертегі  негізіндегі  тапсырмаларды
қолданамын. 

Ойында  әрбір  баланың  шығармашылық  қабілеті,  ерік-жігері,  көңіл-күйі
ерекше  байқалады.  «Ойлы  бала-ойыннан  белгілі»  деген  халық  даналығы.
Сондықтан,баланың  ойынға  деген  қызығушылығын  сабақ  процесімен  әр
сабағымды ұйымдастырамын.

Өз тәжірибемде осының біреуін қолдану  үшін күнделікті  сабаққа кірген
кезде  бүлдіршіндердің  жүздеріне  мұқият  қарап,  олардың  көңіл-күйлерін
түсінуге  тырысамын.  Кейбір  бүлдіршіндер  көңілдері  көтеріңкі,  жайдарлы
болса, кейбіреулерінің сабаққа ешқандай құштарлығы болмайды. Сондай сәтте
мен әр сабағымды шаттық шеңбері,  жүрек жылуы, жылулық шеңбері, жақсы
лебіз,  психологиялық  сәт  немесе  жақсы  көңіл  көтеретін  әнмен,  өлеңмен
бастаймын.  Бұл  әдіс  бір  жағынан  бүлдіршіндердің  көңілін  көтереді,  екінші
жағынан сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын арттырады.

Мен бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан балаларды дұрыс сөйлеуге,
ойын еркін жеткізе білуге үйретіп қана қоймай, оларды қазақ халқының салт-
дәстүрін,  мәдениетін сыйлауға,  мемлекеттік  тілді  қадір тұтып,  сыйластықпен
қарауға үйретемін.

Мұғалімге қойылатын жауапкершілік зор.Сонымен қатар бүлдіршіндердің
соған сай үйренсем – білсем деген талаптары күннен – күнге өсіп келеді. 
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Мерекелік ертеңгіліктерде үйірме жұмысында қазақ тілінде тақырыпқа сай
тақпақ,  жұмбақ,  мақал-мәтелдерді  жатқа  айтқызып,  ойлау,  есте  сақтау
қабілеттерін дамытуға тырысамын. 

Ұлттық  мерекелерде  қазақ  халқының  салт  дәстүрлерінен  үзінді,
қойылымдар  көрсетіледі.  Бүгінгі  білім  мен  білік  бәсекелес  заманда
ұландарымыздың  биіктен  көрінуіне  күнделікті  ісіміздегі  жаңашылдығымыз
арқылы,  жан-жақты берген  тәрбиеміз  арқылы қол  жеткіземіз  деп  ойлаймын.
Мектеп  табалдырығын  тарыдай  болып  басқан  және  таудай  болып  шыққан
бүлдіршіндерді сауатты, саналы азамат болып өсіру біздің қолымызда. 

Олай болса еліміздің болашағын ойлайтын саналы азаматтарымыз, қасиетті
тілімізді  биік  –  биік  шыңдарға  шығарып,  әлемдік  тілдер  қатарынан  қоссын
дегім келеді.

Ұстаз болу – жүректің батырлығы, 
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы. 
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Ұстаз  болу  –  адамның  асылдығы,-деген  Ғафу  Кайырбековтың  өлең

жолдарын  оқығанда,  мен  өзімді  бақытты  сезінемін.  Ұстаз  болғаныма
мақтанамын. Өйткені ұстаз – мақтан тұтар мамандық. 

Киелі әрі өте көне мамандық. Адам Ата Хауа Анадан бері жұмыр басты
пендені  ойландырып, толғандырып келе жатқан,  қоғам өзгерсе  де қажеттігін
жоймайтын  үлкен  мәселе  –  шыр етіп  дүниеге  келген  нәрестені  өмір  сүруге
дайындау. Бұл – қиынның қиыны. Себебі әр адам – қайталанбас тұлға. 

Оның жан дүниесі  -  өзінше бір  әлем.  Ал ұстаз  сол  әлемді  шар-тарапқа
жетелеуші. Ұстаз - бала болмысына өзгеріс енгізуші, бағыт-бағдар беруші, ата-
ананың сенімді көмекшісі.

Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті,
шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық
та  –  ұстаздық  мамандық.  Олай  дейтінім,  мұғалім  еңбегі  біріншіден,  адамзат
қоғамы тарихында жинақталған  ғылым негіздерінен  білім беруге  тиіс  болса,
екіншіден,  үнемі  шәкірттерімен  қарым-қатынаста  болып,  білсем,  үйренсем
деген бала арманы мен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған
маман.

Осындай  қызығы  да,  қиындығы  мол  мамандықты  мен  де  таңдадым.
Ұстаз болу – бала кезімнен арманым еді. 

«Ұстазы  жақсының  ұстамы  жақсы»демекші,  шәкірт  бойындағы
ұстамдылық пен тәрбиелілік көбіне ұстазға келіп тіреледі. 

Ескендір  Зұлқарнайын:  «Даңқ  пен  абыройға  кенелуімде  мен  бір  адамға
қарыздармын, ол – ұстазым Аристотель»,- десе, Абылайхан Төле биді, Шәкәрім
ұлы ақын Абайды ұстазым деп, шексіз құрметтеп кеткен екен.  
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Бұрынғы қазақ даласындағы ағартушылық қызмет балаға жазу-сызу, оқуды
үйретуге ғана саятын болса, бүгінгі таңдағы білім беру саясы мүлде басқаша.
Бүгінгі  ұстаз  шәкіртіне  ғылым негіздерінен  мәлімет  беріп  қана қоймай,  оны
дүниежүзілік білім, ақпарат, зкономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке
жағдайында  өмір  сүруге  тәрбиелеуі  керек.  Ол нағыз  ұстаздың ғана  қолынан
келеді.

Ал  жаңашыл  ұстаз  қандай  болуы  керек?  Әрине,  ол  өз  кәсібінің
майталманы, осы мақсатқа рухани күш-жігерін, парасат-қуатын салу керектігі
айтпаса да түсінікті. Бұл - әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты
қажет ететін, бай қиялды адамға тән қасиет.

Сондай-ақ ұстаз күнбе күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі
кездейсоқ  жайттардың  туындап  отыратынын  алдын  ала  сезіп,  болжап  және
оның оң  шешімін  табуға  дайын  болуға  тиіс.  Өмірдің  көшінен  қалмау,  яғни
білімі  мен  біліктілігін  әрдайым  жетелдіріп,  жаңа  инновациялық
технологияларды меңгеріп отыруы керек.  Сондықтан да ұстазды әр баланың
жан-дүниесін  танып-білуші  әрі  оны  жеке  тұлға  етіп  қалыптастырушы,  ел
болашағының мүсіншісі деуге болады.

«Ұстаз» сөзінің  2 түрлі  сипаты бар.  Бірі  –  белгілі  пәннен сабақ беретін
оқытушы  да,  екіншісі  –  жоғары  беделді  адамдарға  ықпал  етуші  дана  адам.
Мектептегі  ұстаз  –  баланың екінші  ата-анасы,  болашаққа  айқын  жол  сілтер
ақылшысы. Оның мейірімге толы жүрегі  шәкірт бойындағы талай ағаттықты
кешіре біледі. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты талай тентекті
жуасытып,  небір  еркені  сабасына  түсіреді,  тәртіпке  баулып,  есейтіп,
ержеткізеді. Сондықтан әрбір шәкірт өзіне үлгі-өнеге болған сүйікті мұғалімін
ұстазым деп атайды. 

Осы тұста Абайдың:
Ақырын жүріп, анық бас,
Еңбегің кетпес далаға. 
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға,- деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. 
Егер әр шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып

жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе ?! 
Ұстаз  атана  білу,  оны  қадір  тұту,  қастерлеу,  арындай  таза  ұстау  -  әр

мұғалімнің борышы. Ол - өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз
сүйетін адам. Осы іске деген қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны небір
қиын әрекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге себін тигізеді. Нәтижесінде бір
емес, бірнеше жас жүрекке мәңгі ұстаз болып қалады. 

Ұстаздың  осыншама  қадір-қасиет,  құрметке  бөленуі  өзін  қоршаған  орта
мен әрбір шәкіртіне асқан сезімталдықпен,  жауапкершілікпен қарым-қатынас
жасауында.
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Өйткені  оның  қарапайым да  сыпайы  киім  киісі,  мәдениетті  сөзі,  әдепті
жүріс-тұрысы,  жинақы  іс-әрекеті,  білімі  шәкіртке  де,  ата-анаға  да,
жұртшылыққа да өнеге.

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд: 
Жай мұғалім хабарлайды, 
Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді, 
Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді. 
Білім  беру  жүйесі  мамандардан  кәсіби  икемділік  пен  ұтқырлықты,  сан

қырлы  шығармашылық  қызмет  пен  өзін-өзі  басқару,  өзін-өзі  ұйымдастыру
жағдайындағы біліктілікті  қажет  етеді.  Өйткені  қазіргі  жас  буын -  еліміздің
келер күнгі келбеті. 

Бұл  жөнінде  Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев:  «Ғасырлар
мақсаты  –  саяси-экономикалық  және  рухани  дағдарыстарды  жеңіп  шыға
алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты
жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру»,- деген тұжырым жасады. 

Біздер,  мұғалімдер,  күнделікті  өмірдің  жай ғана адамы емес,  болашақты
құрушыларды,  адамзаттың  сәулетті  болашағын  жасаушыларды  тәрбиелеп
отырғанымызды  ойласақ,  мұғалім  мұратының  қандай  болатыны  өзінен-өзі
айқын. 

Осыған  байланысты ұстазға  тән  мынадай  сипаттарды даралап  көрсетуге
болады:

– Дүниетанымдық көзқарасы, сенімі
– Қызметке бейімділігі
– Кәсіптік білімі мен біліктілігі 
– Қамқорлық көзқарас, сүйіспеншілік сезім
– Ұйымдастырушылық қабілет
– Заманға сай жаңашылдық 
– Бақыттың үлкені - өзіңді-өзің тану. 

Ұстаз өзін-өзі қай уақытта таниды? 
Ол алдындағы шәкіртінің қияға қанат қағып, елінің азаматы болған сәтінен

таниды. Ендеше,  бүгінгі  білім мен білік бәсекелес  заманда ұландарымыздың
биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты
берген тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз.
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№ Н00060     02.11.2021ж.

ҚАНША? ЦИФРДЫ ЗАТТЫҢ САНЫМЕН СӘЙКЕСТЕНДІРУ
СОЛ ЖАҒЫНДА, ОҢ ЖАҒЫНДА

ЕСИМЖАНОВА ГУЛЬЗИЯ СЕРИКЖАНОВНА
Алматы облысы Саркан ауданы К.Казыбаев атындағы 

орта мектебі «Айгөлек» шағын орталығының тәрбиешісі

Мақсаты:қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру.                          
Міндеттері: цифрды заттың санымен сәйкестендіруді үйрету; 
1. қағаз бетінде бейнеленген заттарды орналасу ретіне қарай сөзбен атап 
көрсету (сол жағында, оң жағында); 
2. көру арқылы есте сақтау қабілетін дамыту; 
3. жануарларға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.  
Күтілетін нәтижелер: біледі:1-ден 5-ке дейінгі цифрларды, жыл мезгілдерінің
ерекшеліктерін (көктем, жаз, күз, қыс); 
түсінеді: цифрды заттың санымен сәйкестендіруді; қолданады: цифр мен 
заттың саны арасындағы сәйкестікті табуды. 
Қажетті көрнекі құралдар: цифрлар карточкасы, демонстрациялық материал
(№2  кесте),  көктем  көрінісінің  суреті,  №  2  жұмыс  дәптері.  Билингвальді
компонент:сол жақ – слева, оң жақ – справа.  
                                                    ҰОҚ-нің барысы 
1. Ұйымдастыру   кезеңі. 
«Цифрды тап» ойыны. 
Педагог балаларға цифрды көрсетеді және оның қандай цифр екенін сұрайды. 
2. Негізгі кезең. 1-тапсырма.    
 Педагог сұрақ қояды: 
–Қоянның неше сәбізі бар?  
–Тиіннің неше саңырауқұлағы бар?  
–Себетте қандай сан жазылған? Педагог себетті төрт заты бар аңмен сызық 
арқылы қосуды сұрайды (тиінмен). 
Нақтылайды: 
–Неліктен тиінмен қостыңдар?  2-тапсырма. 
Педагог сол жақтағы цифр қандай санды көрсетіп тұрса, жолақтың ішіне сонша
заттың суретін салуды тапсырады. Педагог орындалған тапсырманы тексереді
және мынадай сұрақ қояды:  
– 5, 4, 3 цифрларының қасына неше заттың суретін салдыңдар? Себебін 
түсіндіріп беріңдер. 
Сергіту сәті.   
Ақ қоян-ау, ақ қоян, 
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 Ұзын құлақ сақ қоян. 
Қаша берсең орманға, «Қорқағым» деп ат қоям. 3-тапсырма. 
Педагог  оң қолына қоянның,  сол қолына тиіннің  ойыншығын ұстап тұрады.
Балалардан тиін мен қоянды қай қолына ұстап тұрғанын сұрайды. Содан соң
теріс қарап, балаларға арқасын беріп тұрады және ойыншықтардың қай қолда
тұрғанын табуды сұрайды. 
Осыдан қорытынды жасайды: 
–Егер адам сендерге қарап тұрса, оның «оңы» сендердің «сол жағың» болып 
табылады. 
Педагог балаларға тапсырманы дәптерге орындау керектігін айтады. Содан соң 
сұрайды: 
–Бала бетімен қарап тұр ма, әлде арқасын беріп тұр ма?  
–Оның «оң жағы» қайсы, «сол жағы» қайсы?  
–Жалауша оның қай қолында?  
–Шар баланың қай қолында?   
Педагог баланың оң қолындағы затты көк қарындашпен бояуды тапсырады. 
Демонстрациялық материалдың №2 кестесі бойынша тақырыпты бекіту және 
қайталау. 4-тапсырма. 
Педагог суреттегі жыл мезгілін тауып, оны сәйкестендірулерін сұрайды. Оны 
бояп, ал артық суретті қоршап сызуларын тапсырады. 
Балалардан сұрайды: 
–Алма салынған себетті неліктен сызып тастадыңдар?    
–Қандай суреттерді боядыңдар және неге?  
–Көктемнің тағы қандай белгілерін білесіңдер? 
3. Рефлексия. 
Өзін-өзі бақылау және өзі атқарған жұмысқа баға беру. 
Балалардан сұрайды: 
–Кім өз тамағын себетке салды? 
–Мен сендерге қарап тұрмын. Менің «сол жағым» қайсы, «оң жағым» қайсы? 
Педагог балаларды мадақтайды. 
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№ I00018     05.11.2021 ж

Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы

РАХИМЖАНОВА ГУЛЬЖАНАР ТЕМИРХАНОВНА
Павлодар облысы, Баянауыл ауданы Ұзынбұлақ ауылы 

Е. Бекмаханов атындағы ЖОББМ. География пәні мұғалімі

     
Күні: Мұғалімнің аты: 

Сынып:  8   Қатысқан оқушылар  саны:  Қатыспаған оқушылар
саны: 

Сабақтың 
тақырыбы: 

Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы

Сабақ 
негізделген оқу 
мақсаттары

8.3.5.1. географиялық қабықтың құрамы мен құрылысын 
графикалық түрде көрсетіп, түсіндіреді

Сабақ  
нәтижесі:

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: 
 Географиялық  қабық пен оның бөліктері арасындағы 
байланыстарды анықтау. Табиғат кешені туралы ұғымды 
қалыптастыру 
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады:
 Географиялық қабық. Табиғат компоненттермен 
танысады.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Табиғат кешендерінің өзіндік ерекшеліктеріне тоқтала 
отырып, оны қорғау жолдарын қарастыру.

Бағалау  
критерийі

Жер қабықтарының өзара әрекеттесуін тексереді. 
Географиялық  қабық.  Табиғат  компоненттермен
танысады. 
Табиғат кешенін меңгереді
Ақпараттың өзектілігін анықтай алады;
Өз пікірін өзге пікірімен салыстыра алады

Тілдік 
мақсаттар:

Қарыштап дамиды, ескіліктің ұшқыны, діттеген, мәңгілік, 
электронды басқару.

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.

50



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

Пәнаралық 
байланыс

Музыка, қазақ тілі. 

Алдыңғы оқу Қазақтың киелі домбырасы

Сабақтың жоспары

Жоспарланғ
ан уақыт

Сабақ барысы

Басталуы
5  минут

Ұйымдастыру кезеңі  2 минут
Топтарға бөлу. «Қағаз қиындылары»
Бірнеше құттықтау  қағаздарын  топ  құрамындағы оқушылар
саны бойынша  беске,  алтыға жыртып, оларды араластырып,
оқушыларға  таратып  беру  керек.  Оқушылар  қиықтарды
құрастырып  бүтін  сурет  шығарады.  Сол  арқылы  топтарға
бөлінеді.
 Мұғалім сабақ бастамас бұрын оқушылармен «Салем тәжім би
қимылымен»амандасып,.Оқушыларға құралдарын 
шығарып,сабаққа дайындалуларын сұрауы.
Үй тапсырмасын сұрау. Тест  10 – сұрақ
1. Жердің  тіршілік  қабығы:
а) гидросфера;  ә) литосфера; б) биосфера;  в) атмосфера
2. Жасыл өсімдіктер не себепті Күн сәулесі энергиясының  
әсерінен  бейорганикалық  заттардан   органикалық зат түзеді:
а) тотығу              ә) тыныс алу              б) үгілу        в) 
фотосинтез
3.Бастапқы өнімді, яғни нәруыз (белок), крахмал және т.б. 
түзушілер:
а) микроорганизмдер;                         б) биосфералық 
құрамбөліктер
ә) бактериялар;                                    в) жасыл өсімдіктер
4.Ноосфера терминін енгізген француз оқымыстысы:
а) Э.Зюс                                      б) Э.Леруа
ә) В.И.Вернадский                   в) А.А.Григорьев
5.Биосфера терминін ғылымға енгізген австриялық ғалым:
а) Э.Зюс                                      б) Э.Леруа
ә) В.И.Вернадский                    в) А.А.Григорьев
6.Адам қай қабықтың бөлігі?
а) табиғат құрамбөлігінің;        б) литосфералық
ә) биосфералық                          в) гидросфералық
7.Биосфера  географиялық  қабықтың  қандай  бөлігі болып 
саналады?
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А) организмдер  қоныстанған  және  өзгерген бөлігі;
ә) тау жыныстары, су  және табиғат құрамбөлігінің  ұштасқан 
бөлігі;
б) адамдар мекен ететін орта;
в) мантия, ядро және жер қыртысынан  құралған бөлігі
8.Жердегі  организмдер  қай қабаттарда  таралған?
а) жер қыртысы қабатында, гидросферада, топырақ қабатында;
ә) литосфераның  беткі, атмосфераның  төменгі қабаттары мен 
гидросферада;
б) стратосферада, топосферада, гидросфера  қабаттарында;
в) литосферада, стратосферада, мұхиттарда
9.Ең үлкен табиғат  кешендерін атаңдар:
а) материктер мен мұхиттар
ә) таулар мен жазықтар
б) көл қазаншұңқырлары мен өзен аңғарлары
в) теңіздер мен мұхиттар
10.Табиғат  құрамбөліктерінің  қайсысы бір-бірімен тығыз  
байланысты?
а) ауа, топырақ, өсімдіктер, жарық
ә) тау жыныстары, өсімдік, жануарлар,
б) су, ауа,
в) ауа, өсімдік, топырақ

Жаңа білім
10 минут

                                             Географиялық  қабық
                                                 Табиғат кешендері
                                          Мұхит                 Құрлық
                                           Табиғат компоненттері
           Жер, су, ауа, топырақ             Адам, климат, жануар, 
өсімдік
Географиялық  қабық терминін алғаш рет орыс ғалымы 
А.А.Григорьев енгізген.Географиялық қабық дегеніміз-
атмосфераның төменгі қабаты, литосфераның  жоғарғы қабаты,
биосфера мен гидросфераның  өзара байланысымен әрекеттесу 
нәтижесінде түзілген табиғат кешені.
                                            Географиялық қабық
                    Биосфера      Гидросфера      Атмосфера      
Литосфера

Ортасы  
10 минут

 «Ыстық орындық» орындық әдісі
Мәтінмен жұмыс және суретпен жұмыс
 . «Адасқан хаттар» ойыны
Адасқан хаттарды алып,ондағы сөздерді жер қабықтарының 
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қайсысына жататынын  конвертке салу
Мәтінмен жұмыс және суретпен жұмыс
1.Географиялық қабық  дегеніміз не?
2.Географиялық қабықтың құрамдас бөліктеріне не жатады?
3.Табиғат компоненттері дегеніміз не?
4.Табиғат кешені қалай түзіледі?
5.Антропогендік табиғат кешені деген не?
6.Табиғи табиғат кешеніне нені жатқызамыз?
7. Антропогендік ландшафт түрлерін атаңыз
8. Суреттегі табиғат кешендерін сипаттаңыз
 7. «Почта» ойыны
6 материкте  кездесетін табиғат кешенін тауып,  конвертке салу
Африка - Сахара, Ніл, Виктория, Килиманджаро, Эфиопия.
Солт.Америка –Ниагара, Миссисипи, Лабрадор, Гудзон, 
Мексика
Еуразия-Шығыс Европа жазығы, Мұғалжар, Ертіс, Каспий, 
Байкал
Оңт.Америка-Анд, Амазонка, Бразилия, Ла-Плата,Гвиана
Австралия-Эйр, Муррей, Виктория шөлі, Тасмания, Жаңа 
Гвинея
Антарктида-Эребус, Антарктикалық шөл, Тасты Антарктика, 
мұзтаулар, оазис.

Сергіту сәті
2 минут

https://www.youtube.com/watch?v=mvolys8aLaw

Аяқталуы 
Сабақты 
бекіту
10 минут

Синтез  «Ойлан – жұптас – бөліс» әдісі

Бекіту. Геодиктант
1. ..... литосфераның жоғарғы бөлігі, атмосфераның төменгі 
бөлігі, гидросфера, биосфераның өзара әрекеттесуіне 
қалыптасқан ерекше қабық.
2. Географиялық қабықтың құрамдас бөліктері..... деп аталады.
3. Географиялық  қабық құраушыларына .......... жатады.
4. Жер беті аумағының табиғат компоненттерінің 
жиынтығы..... деп аталады.
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5. Географиялық қабық.  Жер шарының...... болып табылады.
6. Тропиктік белдеуде Жер шарының ең үлкен шөлі........ 
орналасқан.
7. Жер шарының ең ірі табиғат кешені...... болып саналады.
8. Географиялық қабықтан кейінгі табиғат кешендеріне..... 
жатады.
Жауаптары:
1. географиялық  қабық.
2. табиғат компоненттері
3. Тау жыныстары, ауа, су, топырақ, тірі ағзалар
4. табиғат кешені
5. ең үлкен табиғат кешені
6. Сахара.
7. географиялық  қабық.
8. материктер мен  мұхиттар

Бағалау 

5 минут

Кері 
байланыс
3 минут

Бағалау парақшасы  Дұрыс жауапқа 5 балл.

Оқушын
ың аты-
жөні

«Жария
лау» 
әдісі

«Салыст
ыру 
кестесі»

«Ыст
ық 
орын
дық» 
орынд
ық 
әдісі

«Ойлан
– 
жұптас 
– 
бөліс» 
әдісі

Балл 

«Рефлексиялық шеңбер» 
 Оқушылар шеңберге тұрып, төмендегі сұрақтарға жауап 
береді.
 Сабақ барысында көңіл-күйіңіз қандай болды? Неліктен?
 Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды?
 Сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз?
 Сабақта қандай қиындықтар туындады?
 Сабақ аяқталғанда көңіл-күйіңіз қандай? Неліктен?
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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
Құндылықтардағ
ы
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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МАЗМҰНЫ

• БЕКМАГАМБЕТОВА АЙЖАН УРЫНБАЕВНА

• АХАМБАЕВА ГУЛМИРА ЗИЯТАЕВНА

• ЕСКЕРМЕС ГҮЛБАНУ САҒЫНДЫҚҚЫЗЫ

• СЕРИКБАЕВА АНАР КОЖАНАЗАРКЫЗЫ

• ЖАНКУЛОВА ШИНОР УРИНБАЕВНА 

• НАБИЕВА ЖУЛДЫЗ БАЗАРБАЕВНА

• ТИШБЕКОВА КЕНЖЕГУЛЬ МАХМЕТОВНА 

• АЛТИБАЕВА АЙСУЛУ КИЛИБАЕВНА

• ТУЛЬТАЕВА ГУЛДЕН РАХИМЖАНОВНА 

• ӘСЕНОВА АЛТЫНАЙ ЖАҚАШҚЫЗЫ

• ТУЛЕМИСОВА ЖУЛДУЗ

• ЕСИМЖАНОВА ГУЛЬЗИЯ СЕРИКЖАНОВНА

• РАХИМЖАНОВА ГУЛЬЖАНАР ТЕМИРХАНОВНА
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