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Көптаңбалы санды екі таңбалы санға жазбаша көбейту

ОМАР ЖАЙНАШ СЕЙТЖАНҚЫЗЫ 
Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы. 

"№19 мектеп- лицейі" КММ.  Бастауыш сынып мұғалімі  
   

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

Сабақтың 
тақырыбы

Көптаңбалы санды екі таңбалы санға жазбаша көбейту

Оқу 
бағдарламасын
а сәйкес оқыту 
мақсаттары

4.1.2.12 - нөлмен аяқталатын көп таңбалы сандарды бір 
таңбалы/ екі таңбалы/үш таңбалы санға көбейту және 
бөлу алгоритмдерін қолдану

Сабақтың 
барысы.
Сабақтың 
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушыны
ң әрекеті

Бағала
у

Ресур
стар

Басы (Ұ) «Сиқырлы қапшық»
Қапшыққа салынған  саны бірдей 
қызыл,сары,жасыл шариктер 
таңдап алуды ұсынамын. 
Шаттық шеңбері
Дене мүшелерімен амандасу 
(көзбен,  қол алысып, құлақпен, 
аяқпен амандасу)
Мұғалім: — Екі көз не үшін керек?
Оқушы:  —  Жақсыларды көру 
үшін.
Мұғалім: — Екі құлақ не үшін 
керек?
Оқушы:  —  Ақыл – кеңес тыңдау 
үшін.

Психологи
ялық 
ахуалға 
берілген 
тақпақтар
ды 
дауыстап 
айтып, 
тілді 
жаттықты
ру және 
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.

ҚБ: 
Балмұ
здықта
р 
арқыл
ы бір-
бірін 
бағала
у.

Психо
логия
лық 
ахуал.

Алды
ңғы 
білімд
і еске 
түсіру
тапсы
рмала
ры.
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Мұғалім: — Екі қол не үшін керек?
Оқушы:  —  Елге көмек беру үшін.
Мұғалім: — Екі аяқ не үшін қажет?
Оқушы:  —  Шетте жүрсең,
Туған жерге жету үшін
Мүғалім: —  Ал басың не үшін 
керек?
Окушы:  —   Бәрін-бәрін ойлау 
үшін.
 Дұрыс балалар, олай болса мен
сендердің  құлақтарың,  көздерің,
қолдарың  мен  аяқтарыңа
саулық тілеймін.
Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру 
(жеке,жұпта,топта, ұжымда)
(Ұ) «Допты қағып ал» тәсілі 
бойынша сыныпқа сұрақтар 
қоямын.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін 
бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Өзектендіру.

Оқушылар
сұраққа 
жауап 
береді, 
жұмысты 
берілген 
түріне 
қарай 
орындайд
ы.

Ортасы 2 тапсырма
Көбейтудің қалай 
орындалғанына қара. Жазбаны 
түсіндіріп көр.

ҚБ: 
Отшаш
у 
арқылы
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Есіңде сақта!
Екі таңбалы санға көбейтуді былай
жазған ыңғайлы:

Жазамын: бірінші көбейткіш – 124,
оның астына екінші көбейткіш 36-
ны  (бірлікті  бірліктің,  ондықты
ондықтың астына) жазамын.
124 санын бірлікке көбейтемін:
124 · 6 = 744. Бірлікті бірліктердің, 
ондықты ондықтардың, жүздікті 
жүздіктердің астына жазамын.
Бірінші толымсыз көбейтіндіні 
аламын.
124 санын ондыққа көбейтемін:
124 · 3 ондық = 372 ондық. 2 
ондықты ондықтардың астына, 7 
жүздікті жүздіктердің астына, 3 
мыңдықты мыңдық разрядтарға 
жазамын.
Екінші толымсыз көбейтіндіні 
аламын.
Толымсыз көбейтінділерді 
қосамын.
Жауабын оқимын: 4 464.

Жұмыс 
дәптерінде
гі 
жазылым 
тапсырмал
арын 
орындау

Жұмыс 
дәптерінд
егі 
жазылым
тапсырма
ларын 
орындау

бір-
бірін 
бағалау
.

ҚБ: 
Бағдар
шам 
көздері
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Оқыл
ым, 
жазыл
ым 
тапсы
рмала
ры.
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Дескрипторы:
нөлмен аяқталатын көп таңбалы
сандарды  бір  таңбалы/  екі
таңбалы/үш  таңбалы  санға
көбейту  және  бөлу
алгоритмдерін қолданады.

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану. 
Ойтолғаныс кезеңі.

Есепте
5 тапсырма
Түсіндіре отырып, көбейтуді 
орында.
1 030 · 38 = 
2 140 · 54 = 
23 400 · 13 = 
19 030 · 28 = 
1 645 · 240 = 
1 083 · 320 =
6 тапсырма
Есептеуді амалдар бойынша жаз 
және есепте.
(250 · 170 – 23 000) + 14 500 · 15 = 

Сабақты 
пысықтау 
тапсырмал
арын 
орындау..

ҚБ: 
Жұлд
ыздар 
арқыл
ы бір-
бірін 
бағала
у.

Топты
қ 
тапсы
рмала
р.
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250 · 340 – 230 · 250 = 
Математика күнделікті өмірде
7 тапсырма
Кітапханада  5  мониторды  токқа
қосу  үшін  әрқайсысына  бірдей
жұмсалатын 15 м сым қажет.  134
мониторды  қосу  үшін  400  м  сым
жеткілікті ме?
Жауабы: 400 м сым 134 мониторды
қосу үшін

Сен зерттеушісің
10 тапсырма
Ойлан және жауап бер.
МАТЕМ+АТИКА  сөзіндегі  әрбір
әріп бір цифрды білдіреді, сондай-
ақ  әртүрлі  әріптер  әртүрлі
цифрларды  білдіреді.  Осы
қосындының үш мүмкін мәнін тап.
Жауабы:
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 
ұжымда)

Кері 
байланыс

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

Оқушылар
ға «Білім 
сандығы» 
кері 
байланыс 
парағы 
таратылад
ы. 
Оқушылар
өздері 
белгілейді.

«Білім 
сандығ
ы»

Кері 
байла 
ныс 
парағ
ы.
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№ I00050     09.11.2021 ж

Бастауыш сыныпта заманауи әдіс тәсілдерді тиімді пайдалану

ІБІРАШОВА АЯУЛЫМ ҚАЛМЫРЗАҚЫЗЫ
Қызылорда облысы Тасбогет кенті 

Тәкей Есетов атындағы №264 лицейдің бастауыш сынып мұғалімі

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына
сай білім қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу
елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі  даму кезеңі
білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып
отыр.  Мектеп  өміріне  еніп  отырған   технологиялардың ерекшелігі  өсіп  келе
жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту.

Бастауыш мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін,
ерекше  құнды,  қайталанбас  кезең.  Сондықтан  бастауыш білім  үздіксіз  білім
берудің  алғашқы  баспалдағы,  қиын  да  жауапты  іс.  Оқытудың  әртүрлі
технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі зерттеліп,
мектеп өміріне енуде. Қазіргі заманның талабына сай болу және жаңа формация
мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтардың алдында тұрған  проблемаларды
шешу негізгі мақсат болып табылады, олар:

-баланы оқи білуге үйрету
-баланы ойлауға үйрету
-баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау.
Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің

мақсаттары кеңейіп, үлкен өзгерістер үстінде. 
Әр  педагогтың  міндеті-оқушының  шығармашылық  ойына  бағыт  беру,

шығармашылық ізденісті  қолдау,  жағдаяттар  туғызып,  оның шешімін  табуға
бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелі зерттеулерге талдау жасауға талпыныс беру.

Бұл  технология  несімен  өзіне  баурап  алғандығын бірнеше сұрақ-  жауап
ретінде бергім келіп отыр.

«Сын тұрғысынан ойлауға үйрету» модульі немен қызықтырады?
•  Кез  келген  ұстазға  сапалы  сабақ  беруге  мүмкіндік  беретіндігімен.

•  Оқыту  мен  ұйымдастырудың  тиімді  әдістерінің  /стратегияларының/
көптігімен.
•  Оқу  мотивацияларын  өзгертуге  пайдалы  екендігімен.  «Сын  тұрғысынан
ойлаға үйрету» модуль өзге технологиялардан қандай ерекшеліктері бар?
•  Сын  тұрғысынан  ойлаға  үйрету  модульінің  сабақтарының  құрылымы
/қызығышылықты  ояту,  мағынаны  ажырату,  ой  толғаныс/  .
•  Негізгі  үш  кезенінің  маңыздылығы.
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•  Стратегиялардың  психологиялық  астары  мен  ерекшеліктері.  Осы  жобамен
жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойлануға
үйретеді.  Педагогикалық  технология  оқушылардың  жеке  басын  дамыту  мен
білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық қызметтің, іс- әрекеттің
жүйелі  дамып  отыратын  жобасы  ретінде  оқушы  белсенділігін  арттыруды
көздейді.  Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны шығармашылыққа жетелейді.
Шығармашылық  дегеніміз –  адамның  өмір  шындығында  өзін-өзі  тануға  ,
жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы,ізденуі. Шығармашылық қабілет
әр баланың табиғатында болуы мүмкін.                                       
 Біздің міндетіміз – оқушыға оның бойында жасырынып жатқан 
мүмкіндіктерін ашып көрсету. Өз тәжірибемде бастауыш сынып 
оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, сабақта және сабақтан тыс 
уақытта дамытуда 
Сын тұрғысынан ойлаға үйрету модульінің  көптеген әдіс- тәсілдерін 
қолданамын:
• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас 
тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/                                                                           
• Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма, 
сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/                                                        
• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу, мәтіндегі 
ұқсастық пен айырмашылықты табуға /Вендиаграммасы, аялдамамен оқу 
стратегиясы/                                                                                                                   
• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/                              
• Кейіпкерге мінездеме беру өз ойын жазғызу /авторға, кейіпкерге хат жазу 
стратегиясы           
  • Шығармада екі кейіпкердің қарама – қарсы элементтерін сипаттау /қарама-
қайшы элементтер стратегиясы/ • Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/ 
Мен үшінші деңгейлік оқыту курсынан өтіп, өзімнің іс-тәжірибемде «Сын 
тұрғысынан ойлауға үйрету модульдерін» қолданып жүрмін. «Сын тұрғысынан 
ойлаға үйрету» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану оқушылардың
шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың тиімділігін, сапасын
арттыруда ерекше маңызды.
 Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш 
сынып оқушыларының кез келген мазмұнын түсінікке сын тұрғыдан қарап, ең 
керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың 
білім деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға 
жетелеу. Сын тұрғысынан ойлау «ойлау туралы ойлау» немесе сынау емес, 
шыңдалған, бірін – бірі толықтырған ойлау. Сын тұрғысынан ойлау бақылау, 
тәжірибе,толғану және пайымдау нәтижесінде алынған ақпаратты 
ұғыну,бағалау,талдау және синтездеуде қолданылатын әдіс болып табылады. 
Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін көтеруге 
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ретімен сұрыптап қолданған модульдердің қай – қайсысы болсын сабақтың 
сапасын арттыруда үлесі зор. Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен 
дағдыны тәрбиелеу барысында жұмыс жүйесін, оқушылардың дербес белсенді 
әрекетін дамытуда, өздік жұмысының тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан 
ойлау» барысындағы әдіс-тәсілдер білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде 
қолдануға болатынын тәжірибе көрсетті.Сын тұрғысынан ойлауды дамыту 
модульі ұстаз бен оқушыны ізденуге жетелейтін, шығармашылық шабыт 
беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын бағыт. Әр оқушыда өзін – өзі 
дамыта, жетілдіре бақылай алатын дағды қалыптастыру, соған сәйкес өз 
бетінше білім алуға үйрету, дамудың ең биік шыңына жету болып табылады. 
Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде жаңалық ашылады, 
тұлғаның дамуы жеделдейді. Оқушы ойын осылайша шыңдауға мүмкіндік 
туады. 
Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына негізгі деңгейлерді білу 
қажет: 1.Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек. 2.Оқушыларға 
ойланып, толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру. 3.Әр түрлі идеялар мен 
пікірлерді қабылдау. 4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін 
қолдану. 5. Кейбір оқушылардан жауабының, сынының дәлелді, дәйекті болуын
талап ету. 6.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау. 
Сын тұрғысынан ойлауға үйрету модульдерін  пайдалану нәтижесінде 
қазіргі оқушының: - Сабаққа қызығушылығы артады; - Нақты өз деңгейінде 
бағаланады; - Жеке қабілеті айқындалады; - Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді;
- Даму мониторингі айқын көрінеді;
 Өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет. Тек сонда ғана олар: - Мен осы 
мәселе туралы не ойлаймын? - Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы 
білетініме сәйкес пе? - Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті, -деген 
сауалдар төңірегінде ойлауға үйренеді. 
Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары: - Сабақты белсенді 
өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау; - Сенімділікке тәрбиелеу 
үшін баланың жауабын санмен бағалау; - Қиялын дамыту үшін «Менің 
ойымша» деген жауапқа дағдыландыр:
- Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын сынамау; - Тіл 
байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау; - Жауап беруге 
тілек білдірмеген баланың өз еркінсіз, қинап сұрамау; - Жеке тұлға ретінде 
«Мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. Өз іс-тәжірибемде сын 
тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушылардың танымдық 
қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп көңіл 
бөлемін. Жеті модульдің бірі – сын тұрғысынан ойлауға үйрету.Бұл қабілетін 
қалыптастыруға бағытталған әдіс-тәсілдер. Осындай әдістеме негізінде 
жасөспірімдерге терең де тиянақты білім беруді өз тәжірибемде жиі 
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қолданамын. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету модульдерінің басты 
ерекшеліктерін сабақтарымда қолданылу жолдарына тоқталмақмын.                    
  Менің өз іс- тәжірибемде әдебиеттік оқу сабағынан өткізген М.Дулатовтың 
«Қыс» тақырыбында өткізген сабағыма тоқтала өтейін.
Сабағымды бастамас бұрын, оқушыларымның психологиялық жағынан көңіл 
күйлерін қалыптастыру және олардың арасында достық қарым- қатынас орнату 
мақсатында түрлі көңіл көтеретін тренингтер қолдандым. Тренинг барысында 
көңілді әуені ойналып тұрды. «Құрдастар тобындағы өзара қарым- қатынас 
оқуда маңызды рөл атқаратынын көрсетті.Оқушылар жұпта немесе топтарда 
жұмыс істегенде, олар «мұғалім- оқушы» сұхбаты түріндегі өзара іс-қимылға 
қарағанда мейлінше «симметриялы» болып табылатын өзара іс-қимылға 
таратылады, осылайша, негізділген дәлелдерді әзірлеуде және қадағаланатын 
оқиғаларды сипаттауда түрлі мүмкіндіктерге ие болды» деген Мерсердің ойын 
негізге ала отырып, оқушылардың ұйымшылдық қарым -қатынастарын 
жақсарту мақсатында топтарға бөлдім. Оқушыларды топқа әр түсті фишкалар 
арқылы бөлдім. Фишка түстес көрсеткіші бар партаға барып отырады.
Мен бұл сабақтарымды мынандай кезеңдерден құрдым:
Балалардың қызығушылықтарын ояту мақсатында сөзжұмбақ шешіліп, бүгінгі 
күннің тақырыбын оқушылар өздері анықтады.                                                1. 
«Болжау» стратегиясы                                                                                              2. 
«Екі жақты күнделік» стратегиясы                                                                           3.
«Топтастыру» стратегиясы                                                                                         
4. «Әдебиет үйірмесі»                                                                                                   
5. «Бес жолды өлең» стратегиясы

1-ші «Болжау» стратегиясы.
Оқушылардың алдына әңгімеден үзінді беру. Яғни, оны оқушылар ары қарай 
жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді.
2-ші «Екі жақты күнделік» стратегиясы.                                                                    
1. Мәтіннен өздеріне әсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз.                                     
2. Қысқы мезгілдегі табиғаттағы тіршілік                                                  
3.Жылқышының еңбегі
3-ші «Топтастыру» стратегиясы.                                                                             
«Қыс мезгілі» сөзін оқушылар қағаз бетіне түсіреді.
4-ші «Әдебиет үйірмесі»                                                                                               
• Шағын әңгіме «Қыс мезгіліндегі тіршілік»                                                              
• «Қызықты қыс еліне» суретті аяқта
5-ші «Бес жолды өлең» стратегиясы
1.Зат есім (1 сөз)                                                                                                            
2. Сын есім (2 сөз)                                                                                                         
3. Етістік ( 3 сөз )                                                                                                           
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4. Қорытынды ой (4 сөз )                                                                                              
5. Зат есімге жуық мәндес сөз (1 сөз)
Ал сабақтың нәтижелігін көрсететін кезеңнің бірі -бағалау. Балаларды 
ынталандыру мақсатында формативті бағалаудың орны ерекше .Өйткені, әр топ
қорғаған сәтте оқушылардың бір- бірін қошеметтеп, күш жігер беріп 
отыратындарын көргенде көз қуантты. Топ басшылары өз топтарындағы 
балаларды  бағалайды.

Қорыта  келгенде, Пажарестің  «білім  беру  стилін  таңдау  кезінде
мұғалімнің білімділігінен гөрі сенімге негізделген ой-тармақтарының ықпалы
күштірек деп сендіреді:оқыту үдерісінде қалыптасқан көзқарастар мұғалімнің
сыныптағы «іс-әрекетіне пәннің қалай оқу керектігі жөнінде әбден қалыптасып
қалған пікірлер анағұрлым күштірек ықпал етеді.» дегендей, «Сенім» ұғымына
тереңірек  ұғынып,  сабақтарымда  тиімді  қолдануға  тырысамын.  Оқушыларда
сенімділік артқан сайын ,олар жұмыс істеуінде жылдамдықтың, нақтылықтың
көріне  бастағандығының  куәсі  болдым.Сыныптағы  оқушылардың
ұйымшылдығы  қалыптасып,топта  бірлесе  жұмыс  жасаулары  көз  қуантады.
Мені  ең  таң  қалдырған  іс-әрекеттердің  бірі  бірде-  бір  оқушы  тақырыпты
талдаудан  тыс  қалып  қоймайды.  Адам  бойындағы  қабілеттерін  дамытып,
олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі тануына
көмектеседі. Оқушының өз болмысын тануға көмектесіп, қабілетін ояту, жаңа
рухани күш беру білімнің ең маңызды мақсаты болып табылады.

Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін,
қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық қабілеттерін сабаққа және
сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады.

Мұнда  басты  назар  аударатын  нәрсе  –  оқушылардың  ауызша,  жазбаша
тілдерінің өзара ұштастырыла отырып және соған сәйкес жұмыстың ауызша,
жазбаша түрде көрініс табуларын талап ету. Соның негізінде ғана біздіңше, тіл
байлығы мол, сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз.

Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі  күннің
басты  талабы.Осы  талап  тұрғысынан  алғанда  оқу  –тәрбие  үрдісін
ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру оны тиімді пайдаланудың
маңызы ерекше.

Қазіргі  таңда  оқытудың  елуден  астам  технологиясы  бар  екенін
ғалымдарымыз айтып, осылардың кейбіреуі біздің білім беру жүйемізге еніп,
тәжірибемізден орын алуда. Қазіргі ұстаздар қауымының алдында тұрған үлкен
мақсат-өмірдің  барлық  саласында  белсенді,  шығармашылық  іс-әрекетке
қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Өмірдегі сан алуан
қиындықтарды шеше білу тек шығармашыл адамның қолынан келеді.

Эссемді Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың  мына  сөзімен  аяқтағым  келеді:
«Еліміздің  ертеңі  бүгінгі  ұрпақтың қолында,  ал жас  ұрпақтың тағдыры
ұстаздың қолында»
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№ I00059    10.11.2021 ж

Транспорт

ТАСТАНОВА АЙНАГУЛЬ КАБИЕВНА
ЗКО. Жанибекского района  КГУ «СОШ им Г.Абдуллина»

Учитель русского языка и литературы      
                                                                                                                                         
Раздел: Путешествие
Тема: Транспорт
ФИО учителя: Тастанова Айнагул Кабиевна
Класс:  1 Количество 

присутствующих
Количество 
отсутствующих: 

Цели обучения, которые необходимо
достичь на данном уроке

Ч4 – Формулировать простые 
вопросы к тексту или иллюстрации с
помощью учителя.
Г6 – Высказывать простые 
оценочные суждения о 
прослушанном, прочитанном 
материала.

Цели урока Все учащиеся смогут:
Узнать названия транспорта

Большинство учащихся смогут:
Отвечать на вопросы полным 
ответом. Отгадывать загадки.

Некоторые учащиеся смогут:
Составить с новыми словами 
предложения. Делать обобщения по 
существенным признакам.

План урока
Планируемое 
время

Запланированная 
деятельность учителя

Действия 
учащихся

Ресурсы

Начало урока Эмоциональный настрой
-Ребята,здравствуйте! Сегодня 
вас ждет сюрприз, мы 
отправимся в необычное 
путешествие. Ребята, в 
путешествие можно 
отправиться пешком, можно Дети 
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поехать, поплыть, полететь…
Вот у меня на руках 
авиабилеты. Мы с вами полетим
на чём? .......
Правильно! Готовы? 
Прослушивание аудиозаписи:    
-Уважаемые пассажиры! Мы 
приветствуем вас на борту 
нашего самолёта. Просим 
пристягнуть ремни. И так 
желаем вам приятного полёта.

отвечают: 
-На 
самолёте

Слушают 
аудиозапис
ь

Аудиозапись

Середина 
урока

Стратегия « Давай 
поговорим»
-Что такое транспорт, для чего 
он нужен?
-Какие виды транспорта вы 
знаете, почему они так 
называются?
Весь транспорт можно 
разделить на такие виды:            
1.    Воздушный – к нему 
относятся самолёты, вертолёты, 
воздушные шары, ракеты, 
дирижабли.
 2.    Наземный – к нему 
относятся автомобили, 
пожарные машины, велосипеды,
поезда, автобусы, мотоциклы, 
трактор, трамвай, экскаватор.
 3.    Водный – корабли, лодки, 
катера, яхты, подводные лодки, 
моторная лодка, парусник.
 4.    Подземный – к нему 
относится метро. 
- Каждый транспорт приносит 
пользу человеку. Одни 
помогают строить дома, другие 
перевозят грузы и пассажиров. 
На работу люди добираются на 
автобусах и трамваях. Многие 

Ученики 
отвечают 
на вопросы

 Слайды
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пользуются личным 
транспортом.                  
Составление кластера 
Ассоцируется словом 
         Транспорт

Автобус, легковые машины, 
грузовые машины, водные 
транспорты,воздушные 
транспорты 
Стратегия «Четвертый 
лишний?»
Работа с индивидуальными 
карточками (виды 
транспорта-«лишний»)
Вертолет, самолет, пароход, 
ракета.
Лодка, троллейбус, трамвай,
автобус.
Корабль,катер,трактор,пароход.
Прослушивание аудиозаписи.
-Дорогие девочки и мальчики! 
Наш самолёт завершил посадку.
Благодарим вас за 
воспользования услугами 
авиакомпании «Air Astana»

Составляю
т
кластер

Называют 
лишнего 
транспорта

ФО – 
аплодисмент
ы

ФО –
Молодцы!

Аудиозапись

Конец урока Бинго.
Обратная связь- вопросы по 
теме. 
«Светофор»
Согласен- зеленый цвет
Не согласен  - красный цвет
Не совсем – желтый цвет
Д/З  « Обведи по точкам и 
раскрась машину.»

Отвечают 
на вопросы

Светофор

13
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№ I00060   10.11.2021 ж

Химиялық реакция теңдеулерін құру

БАЛДОСОВА АЙНУР АБДИГАПАРОВНА
Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңқияқ ЖОББМ.

Химия пәні мұғалімі

Бөлім: 8.2.В Заттардың формулалары және реакция теңдеулері
Педагогтің 
аты-жөні:
Күні:
Сыныбы:8 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы:

Химиялық реакция теңдеулерін құру.

Оқу 
бағдарламасы
на сәйкес оқу 
мақсаты

8.2.3.3 –реакцияға қатысатын және түзілетін заттардың 
формуласын жаза отырып, химиялық реакциялар 
теңдеулерін құру;

Сабақтың 
мақсаты:

Барлық оқушылар үшін:
Әрекеттесетін заттар қатынасын эксперименттік жолмен 
анықтайды.
Көпшілік оқушылар үшін: 
Реакцияға қатысатын және түзілетін заттардың формуласын 
жазады. 
Кейбір оқушылар үшін:
химиялық реакциялар теңдеулерін құруды біледі

Құндылықтар
ға баулу:

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

14
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Сабақтың барысы:
Сабақ

кезеңі/У
ақыты

Педагог
тің іс-

әрекеті

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар

Сабақты
ң басы
Қызығу
шылықт
ы ояту
7 мин.

(Ұ). 
Ұйымда
стыру 
кезеңі:
1.Оқуш
ылармен
амандас
у, 
түгендеу
. Сынып
реттілігі
н 
қадағала
у.
2.Топ 
ережесін
еске 
түсіру.
3.Ынты
мақтаст
ық 
атмосфе
расын 
қалыпта
стыруда 
шаттық
шеңбері
жүзеге 
асырыла
ды. 

Психолгиялық дайындық 
жүргіземіз:
Жасампаз қыранбыз
Өнер-білімге құмармыз
Болашағы елімнің 
Біз білімді ұланбыз

Мақсаты: 
Оқушылар бір-
біріне тілек 
білдіреді, 
тыңдау 
дағдыларын 
дамытуға 
бағытталады, 
сондай-ақ 
барлық 
оқушылардың 
қатыстырылуы 
арқылы сабаққа 
белсенділігі 
артады.
Тиімділігі: 
Оқушылар бір-
біріне тілек 
айту арқылы 
жақындасады, 
көңіл-күйін 
көтереді және 
бауырмалдығын
оятады.
Саралау: Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Жіктеу» тәсілі
көрінеді.  
Оқушылардың 
оқуға деген 
қызығушылығы
н арттыру 
мақсатында 
мүмкіндігінше 
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оларға таңдау 
еркіндігі 
беріледі.

Үй 
тапсыр
масын 
сұрау

Оқушылар топ 
бойынша 
тапсырмалар 
орындайды. 
1-топ: 
Формулалары 
берілген 
заттардың 
құрамындағы әр
элементтің 
тотығу 
дәрежелерін 
анықтайды.
2-топ: Күкірт 
қышқылындағы
H2SO4   

элементтердің 
массалық үлесін
есептейді.
3-топ: Қандай 
да бір заттың 
құрамына 
химиялық 
талдау 
жасағанда оның
39,6% калий, 
27,9% марганец,
32,5% оттектен 
тұратыны 
анықталды. 
Қосылыстардың
формуласын 
анықтаңдар

Жаңа
сабаққа

 (Ұ) 
«Миға 

 Атомдар қандай 
бөлшектерден

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

Өз ойын 
дұрыс 
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кіріспе шабуыл
» әдісі 
арқылы 
өткен 
тақырып
пен 
жаңа 
сабақты 
байланы
стыру 
мақсаты
нда ой 
қозғау 
сұрақтар
ын 
ұжымды
қ 
талқыла
у. 
Оқушыл
арға 
жалпыла
ма 
төменде
гі 
сұрақтар
және 
жаттығу
түрлері  
беріледі.
Әр 
оқушы 
өз оймен
бөліседі.
Өзгенің 
пікірін 
толықты
рады.

тұрады?
 Периодтық система
неше период, неше 
топтан тұрады?
 Ион дегеніміз не?
 Катиондар мен 
аниондарға анықтама 
беріңдер.
 Химиялық қосылыс
дегеніміз не?
 Тотығу дәрежесі 
дегеніміз не? Тотығу 
дәрежесін қалай 
анықтайды? 
 Формула дегеніміз 
не?

функционалды 
түрде сыни 
ойлануды 
дамыту. 
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы 
артады. 
Сонымен қатар 
оқушыға 
сабақтың 
өмірмен 
байланысын 
көрсетеді және 
сабақтың 
тақырыбы мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.
Саралау: Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Диалог және 
қолдау 
көрсету» тәсілі 
көрінеді. Дұрыс
мағынада жауап
беруге бағыттау
мақсатында 
кейбір 
оқушыларға 
ашық сұрақтар, 
ал кейбір көмек 
қажет ететін 
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады. 

мағынада
білдіріп,  
талқылауғ
а 
белсенділі
кпен 
қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсы
ң!» деген 
мадақтау 
сөзімен    
ынталанд
ыру.  
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Оқушыл
ар 
сұрақта
рға 
жауап 
беріп, 
өзара 
ұжымд
ық 
талқыл
ау. 
және 
дене 
жатты
ғуларын 
жасаға
ннан 
кейін 
мұғалім 
оқушыл
арға 
сабақт
ың 
тақыры
бы, 
мақсат
ымен 
таныст
ырады.

Сабақты
ң ортасы
Мағына
ны ашу.
26 мин.

Оқулықт
ағы 
жаңа 
сабақты
ң 
мәтінін 
оқуға 
тапсырм
а береді

Оқулықты оқып танысып 
шығады. Тірек сөздермен
танысып, өз дәптерлеріне
жазып алады.

Дескриптор:      
Жалпы - 3 балл
1. 
Әрекеттесетін 
заттар 
қатынасын 
эксперименттік 
жолмен 
анықтайды

Тақырып 
бойынша 
интернет 
желісін 
пайдаланы
п 
видеороли
к көру.
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Оқулықт
а 
берілген
тапсырм
аны 
орындат
ады, 
бақылай
ды, 
мысал, 
үлгі 
көрсетед
і.

Постер орындаймыз:
1-топ: «Сәйкестікті 
табу»
2-топ: «Химиялық 
лото» ойыны
3-топ: «Химиялық 
толықтыру 
тапсырмасы».

Дескриптор:      
Жалпы - 3 балл
1.Кестені 
талдау

ДК экраны
8-сынып 
оқулығы.
Жұмыс 
дәптерлері
.
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Оқулықта 
берілген 
тапсырманы 
орындатады, 
бақылайды, 
мысал, үлгі 
көрсетеді.

2.Тапсырма
заттардың 
формуласын  
қойып,коэфф
ициенттерін 
жазады
Ca +            =  
CaO
CaCO3  =         
+ CO2

Al  + HCI =     
+  H2

N2    +            = 
NH3

P  +   O2    =   
           +   O2   =
ZnO
Na +      NaOH
+H2

Дескриптор:   
Жалпы - 3 
балл
1. Есептерді 
шығарады

ДК экраны
8-сынып 
оқулығы.
Жұмыс 
дәптерлері.

Сабақтың
соңы

Ой толғаныс.
Рефлексия

7 мин.

 «Бір ауыз 
сөз» әдісі. 
Мұғалім 
сабақты 
қорытындыла
у мақсатында 
оқушылардың
сабаққа деген 
көзқарасын, 
рефлексиясын

Жеке 
жұмыс:
Оқушылар 
бір ауыз 
сөзбен сабақ 
туралы өз 
ойларын 
түсіндіріп 
береді. Бір 
ауыз 

Мұғалім 
оқушылардың
сабаққа 
қатысқан 
белсенілігіне 
қарай 1-10 
баллдық жүйе
бойынша әр 
оқушының 
өзіне тиісті 
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тыңдайды.
Мақсаты: 
Оқушы алған 
білімін 
саралай 
білуге 
дағдыланады.
Тиімділігі: 
Тақырып 
бойынша 
оқушылардың
пікірін 
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің 
құнды 
болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынд
ы» тәсілі 
көрінеді.

сөздеріне  
сабақты 
бағалайтын 
келесі 
сөздерді 
айтуға 
болады 
ұнады, 
пайдалы, 
қажет, білдім,
үйрендім, 
қызықтым, 
ұмтылдым, 
есте 
сақтадым, 
жасай 
аламын. т.б.

баллын 
қойып 
бағалайды. 
СОнымен 
қатар, 
оқушыларды 
ынталандыру 
үшін  
«Қошеметт
еу» әдісі 
арқылы 
бағалайды.
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Саралау.  Сіз
қандай
тәсілмен
көбірек
қолдау
көрсетпексіз?
Сіз  қабілетті
оқушылардың
алдына
қандай
тапсырмалар
қоясыз? 

Бағалау.  Сіз
оқушылардың
материалды

игеру
деңгейін

қалай
тексеруді

жоспарлап
отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік техникасын 
сақтау

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

Саралау
тапсырмалард
ы   іріктеуді,
белгілі  бір
оқушыдан
күтілетін
нәтижені,
оқушыға жеке
қолдау
көрсетуде,
оқу
материалы
мен
ресурстарды

 «Мадақтау
сөзі» әдісі

Денсаулық сақтау технологиялары.
Сабақта сергіту жаттығулары мен белсенді 
жұмыс түрлерін қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын 
Қауіпсіздік техникасы ережелерінің 
тармақтары орындалады.
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оқушылардың
жеке
қабілеттерін
ескере
отырып
әзірлеуді
қамтиды.
Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру 
туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы
да ойланыңыз.
1: 
2:
Сабақ  кезінде,  сынып  немесе  жекелеген  оқушылардың
жетістіктері/қиыншылықтары  туралы  мен  нені   анықтадым?  Келесі
сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
  2:
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№ I00062     10.11.2021 ж

Бала тәрбиесіндегі отбасы мен балабақшаның рөлі

ЖАКУПОВА САНИЯ ОРАЛКАНОВНА
Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы 

«№6 «Нұрсәуле» бөбекжайы» КМҚК. Тәрбиеші

«Тәрбиешінің нағыз данышпандығы – әкенің, шешенің, педагогтың – балаға
бақыт беруі. Балалық шақтың бақыты – жылылық пен қорек беретін

отбасының тыныштығы»  Василий Сухомлинский

Отбасы  –  адам  баласының  өсіп-өнер  алтын  ұясы,  тұлғаны  дамытатын
әлеуметтік  орта.  Адамның  өміріндегі  ең  қуанышты  қызық  дәрені  осы
отбасында өтіп жатыр. Бала өмірінің алғашқы күнінен бастап ата-ана өздерінің
негізгі  борыштарын-  тәрбие  жұмысын атқаруға  арнайды.  Отбасы  мүшелерін
дұрыс  қарым –  қатынасы баланы  адамгершілікке,  ізеттілікке,  мейірімділікке
тәрбиелейді.  Бала  отбасынан  жақсыны  да,  жаманды  да  бойына  сіңіреді.
Сондықтан халқымыз «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» деп текке
айтпаған. Қай халық болмасын үмітін ең алдымен ұрпағымен байланыстырады.
Міне, сондықтан да «Ана үйдің берекесі,  бала үйдің мерекесі», «Бала болсан
болғандай бол, айналана қорғандай бол!» деген қағиданы берік ұстаған ата –
баба  ларымызға  өз  ұрпағын  «Адам,  азамат»  деген  атқа  лайық  етіп  өсіруді
мақсат еткен. Бала тәрбиесінің қай саласында болсын отбасының өнегесі үлкен
рөл атқарады.

Мектеп жасына дейінгі балаларға тәрбие беру ісін жетілдіру отбасы мен
балабақшаның  жұмысын  дамыта  және  нығайта  түсу  арқылы  жүзеге  асады.
Баланы отбасында және мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиелеу ортақ мақсат
–  міндеттерге  негізделеді.  Ол  баланың  ақыл  ойын  дамыту,  адамгершілік
қасиеттерге баулу, көркемдік талғамын қалыптастыру, сондай-ақ денсаулығын
нығайта отытырып, ең негізгісі болашақта мектепке даярлау болып табылады.
Нәресте  дүниеге  келген  күннен  бастап,  ата  –  ананың мойынындағы атқарар
жүгі ауырлай түседі, яғни ата – ана отбасында бала дамуына қолайлы жағдай
туғызуы  тиіс.  Баланың  ой  өрісін  жан  –  жақты  тәрбиесін  дамытуда
балабақшаның ата – анаға тигізер көмегі мол.

Отбасы тәрбиесі кешенді педагогикалық мақсатпен ұштасу арқылы жүзеге
асады.  Мысалы  тәрбиешілер  отбасы  мүшелеріне  бүгінгі  болған  маңызды
оқиғалар  мен  баланың  жетістігі  туралы  айтып  отырады.  Осыдан  кейін
тәрбиешілер мен отбасы балаға қатысты барлық мәселелерде бірлесе отырып
шешім  қабылдайды.  Тәрбиешілер  баланы  жан  –  жақты  дамытуға  оның
құштарлығын арттыруда, есі мен зейінің тұрақтандыруда тілдік қатынасы мен
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сөздік қорын байытудағы, отбасының мүмкіншіліктерін анықтайды. Сонымен
қатар отбасы мен тәрбиешілер бірлесе отырып баланың бойындағы ерекшелігі
мен қабілетін ашып, талантын шындауға күш салады. Тәрбиешілер отбасы мен
қарым  –  қатынас  жасаудың  тиімді  түрлерін  пайдаланады.  Мұндай  қарым  –
қатынастың негізгі принципі балабақшаның ата – аналар үшін алақандағыдай
ашық,  сенімді  болуы.  Әр  ата  –  ана  өз  баласының  қалай  дамып  өсіп  келе
жатқанын көру,  білу мүмкіндігімен  қамтамасыз  етілген.  Осыған байланысты
ата – аналармен түрлі шаралар ұйымдастырылып тұрады. «Ашық есік» күніне
ата  –  аналар  балаларының  балабақшадағы  іс  –  әрекеттері  жайлы  толық
малғұмат  алып,  оқу  –  тәрбие  процестеріне,  спорттық  шаралар,  қимылды
ойындар,  тренингтер,  пікірталастар,  әңгімелерге  қатысып,  ата-  аналарға
арналған нұсқаулықтармен танысып, хабар ала алады.

Баланы өмірге бейімдеуде ата – ананың орны бөлек.
Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істеу көп ізденуді, еңбек етуді

қажет етеді. Әсіресе тәрбиешіге жүктелер жауапкершілік мол. Балалардың ата –
аналармен  тығыз  байланыста  болған  жағдайда  ғана  талапқа  сай  жұмыстар
жүргізуге болады. Сондықтан ата – аналармен қоян – қолтық жұмыс істеуге
мақсатты түрде өте ұзақ мерзімді қажет ететін жұмыстар жүргізілуі тиіс. Бала
біздің болашағымыз қазіргі дамыған заманда ешбір жас ұрпақ білімсіз болып
қалмауы тиіс,  бүгінгі  жас  ұрпақ  бойына  жаңа  білім  нәрін  сусындатып,  алға
қарай қызығушылығын арттыру басты міндетіміз. Бүгінгі жас ұрпақ ертеңгі ел
болашағы,  біз  әрқашан  заманауи  үлгідегі  жаңа  білімді  бала  бойына  сіңіріп
отырсақ біздің балаларымыздың болашағы жарқын болмақ.
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№ I00063          10.11.2021 ж

Қазақ халқының шығу тегі

МОМБЕКОВА РАЙХАН АСЫЛХАНОВНА
Түркістан облысы  Мақтаарал ауданы 

С. Рахымов атындағы «№4 жалпы орта мектебі» КММ. 
Бастауыш сынып мұғалімі

Білім беру 
ұйымының 
атауы
Пәні:
Бөлім: Мәдени мұра
Педагогтің аты-
жөні:
Күні:
Сынып: 4 Қатысушылар саны: Қатыспағандар 

саны:
Сабақтың 
тақырыбы:

Қазақ халқының шығу тегі

Оқу 
бағдарламасын
а сәйкес оқыту 
мақсаты:

4.3.2.1 – түрлі дереккөздер негізінде қазақ халқының 
шығу тарихын түсіндіру;
4.3.2.2  –  сақтар,  ғұндар,  түркілер  және  қазақтар
арасындағы байланысты графикалық түрде бейнелеу.

 Сабақтың  
мақсаты

Қазақ халқыныңшығу тегі туралы біледі, сақтар, ғұндар , 
түркілер менқазақтар арасындағы байланысты зерттеуді 
үйренеді

Сабақтың барысы
Сабақтың

кезеңі//уақыты
Педагогтің әрекеті Оқушыны

ң әрекеті
Бағалау Ресу

рста
р

Ұйымдастыру
 Өзін-өзі тексеру Сәлеметсіздер ме?

Дүниетану сабағын 
бастаймыз. Осы 
тараудан біз қазақ 
халқының өткен тарихы 
мен шығу тегі туралы 
білетін боламыз.

«Менің 
Отаным-
Қазақстан» 
бөліміндегі 
білімдерін 

Дескрипто
р:
Өзінің 
шығу 
тарихын 

Қаза
қ 
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Өткен білімді 
еске түсіру

Жаңа білім

Өткен бөлімдегі 
тақырыптар туралы 
әңгімелесу.

1-тапсырма
Ата-бабамыз туралы өз 
білетінімізді айту.
Жеті аталарын айтқызу.
   Жеті ата
1.Ата
2.Әке
3.Бала
4.Немере
5.Шөбере
6.Шөпшек
7.Немене

2-тапсырма
Уақыт тізбесі арқылы 
жұмыс жасау.

3-тапсырма

ортаға 
салады

Жеті 
аталары 
туралы 
айтады

Рим 
цифрларын
ың 
пайдалануы
н біліп 
алады

біледі
Қазақтың 
арғы 
бабалаы 
туралы 
түсінігі 
бар.

Дескрипто
р:
Рим және 
араб 
цифрлары
н 
пайдалана 
алады
Уақыт 
тізбесі 
арқылы 
халықтард
ың өмір 
сүру 
уақытын 
білді

ханд
ығы
ның 
карт
асы

Жеті
ата 
тура
лы  
плак
ат

Суре
ттер

Жұм
ыс 
пара
ғы
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Бекіту

Зергерлер 
туралы 
білетінін 
айтады

Тапсырман
ы 
орындайды

«Білім 

ҚБ:
Өз 
тарихыңд
ы 
білгеніңе 
мақтан!

Дескрипто
р:
Сақтар 
мен 
ғұндардың
мәдениеті 
мен 
шаруашыл
ығы 
туралы 
біледі
Берілген 
тапсырмал

Зерг
ерлік
бұй
ымд
ар, 
олар
дың 
суре
ттері

Тапс
ырм
а 
пара
қтар
ы

28

Кәсібі Меке
ндеге
н 
жері

Өмір сүрген
 кезең

Сақта
р

Аң 
аулад
ы
Мал 
өсірді

Орта 
Азия 

Б.з.б.III-IX

Ғұнда
р

Аң 
аулад
ы
Мал 
өсірді

Орта 
Азия

I-Vғ

Түркі
лер

Аң 
аулад
ы
Мал 
өсірді

Орта 
Азия 
Азия

VI-XIIIғ

Қазақ
тар

Мал 
өсірді
,
егін 
екті

Қазақ
далас
ы

XV-XXIғ
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Кері байланыс

гүлі» әдісі 
бойынша 
кері 
байланыс 
береді

арды 
талапқа 
сай 
орындайд
ы

ҚБ:
Керемет 
жұмыс!

Кері 
байл
аныс
пара
ғы
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№ I00065    10.11.2021 ж

Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау

УМИРЗАКОВА ГУЛЬЗИРА АМАНБАЕВНА
 Алматы облыстық   Ш.Смағулов атындағы   дарынды 

балаларға арналған мамандандырылған физика-математика 
мектеп-интернатының химия-биология пәндерінің мұғалімі

Бөлім: 11.3 Жасушалық биология
Педагогтің 
аты-жөні:

Умирзакова Гульзира Аманбаевна

Күні:20.09.
Сыныбы:7 Қатысушылар саны:    20               Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы:

Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау.

Оқу 
бағдарламасы
на сәйкес оқу 
мақсаты

11.4.2.1 - микрофотография қолданып жасушалардың негізгі 
компоненттерін анықтау және сипаттау

Сабақтың 
мақсаты:

Барлық оқушылар үшін:
Микрофотографияларды қолдануды үйренеді
Көпшілік оқушылар үшін:
Эукариоттар мен прокариоттар жасуша құрылысының 
ерекшеліктерімен танысады.

Сабақтың барысы:
Сабақ

кезеңі/Уа
қыты

Педагогтің іс-
әрекеті

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар

Сабақтың
басы

Қызығуш
ылықты

ояту.
7 мин.

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі:
1. Оқушылармен амандасу, түгендеу.
2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру
Мақсаты:  Оқушылар  бір-біріне  тілек  білдіреді,
тыңдау дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-
ақ  барлық  оқушылардың  қатыстырылуы  арқылы
сабаққа белсенділігі артады.
Тиімділігі:  Оқушылар бір-біріне тілек айту арқылы
жақындасады,  көңіл-күйін  көтереді  және
бауырмалдығын оятады.
Саралау:  Бұл  жерде  саралаудың «Жіктеу»  тәсілі

ДК экраны
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көрінеді.   Оқушылардың  оқуға  деген
қызығушылығын арттыру мақсатында мүмкіндігінше
оларға таңдау еркіндігі беріледі.

Жаңа
сабаққа
кіріспе

 (Ұ) «Миға 
шабуыл» әдісі 
арқылы өткен 
тақырыппен 
жаңа сабақты  
байланыстыру 
мақсатында ой 
қозғау 
сұрақтарын 
ұжымдық 
талқылау. 
Оқушыларға 
жалпылама 
төмендегі 
сұрақтар және 
жаттығу түрлері
беріледі. Әр 
оқушы өз оймен
бөліседі.
Жаттығу 
жасайды.

Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап беріп, 
өзара 
ұжымдық 
талқылау және
дене 
жаттығулары
н жасағаннан 
кейін мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 

1. Органоидтер 
деген не?

2. Тірі 
организимдер 
үшін жасшаның
маңызын 
қандай?

3. Тірі организм
жасушаларында
ғы процестерді 
атаңдар.

4. Прокариотты 
және 
эукариотты 
организимдерге
мысал 
келтіріңдер.

Мақсаты: 
Жылдам әрі 
функционалды 
түрде сыни 
ойлануды 
дамыту. 
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы артады. 
Сонымен қатар 
оқушыға 
сабақтың 
өмірмен 
байланысын 
көрсетеді және 
сабақтың 
тақырыбы мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.
Саралау: Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Диалог және 
қолдау көрсету»
тәсілі көрінеді. 
Дұрыс мағынада 
жауап беруге 
бағыттау 
мақсатында 
кейбір 
оқушыларға 
ашық сұрақтар, 
ал кейбір көмек 
қажет ететін 

Қалыптас
тырушы 
бағалау: 
Өз ойын 
дұрыс 
мағынада 
білдіріп, 
талқылауғ
а 
белсенділі
кпен 
қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсы
ң!» деген 
мадақтау 
сөзімен 
ынталанд
ыру.  
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мақсатымен 
таныстырады.

оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады. 

Сабақтың
ортасы

Мағынан
ы ашу.
26 мин.

Оқулықтағы 
жаңа сабақтың 
мәтінін оқуға 
тапсырма 
береді

Оқулықты оқып
танысып 
шығады. Тірек 
сөздермен 
танысып, өз 
дәптерлеріне 
жазып алады.

Дескриптор:        
Жалпы - 3 балл
Жасуша 
құрылысын 
сипаттайды.

Тақырып 
бойынша 
интернет 
көздерін 
пайдаланы
п 
видеороли
к көреді.

Оқулықта 
берілген  білу, 
түсіну және 
қолдану 
айдарындағы 
тапсырмаларды 
орындатады

1.Жасуша 
құрылысы мен 
органоидтерінің
маңызын 
түсіндіреді.

2. Қос 
мембраналы 
және бір 
мембраналы, 
мембранасыз 
органоидтердің 
құрылыс 
ерекшеліктерін 
сипаттап, 
қызметін 
түсіндіреді.

3.Жасушада су 

Дескриптор:
 Жалпы - 3 балл

1.Тапсырмалард
ы орындайды., 
ерекшеліктерін 
сипаттап 
түсіндіреді.

2. Кестені 
дәптерге сызып 
алады.

ДК экраны

11-сынып 
оқулығы.

Жұмыс 
дәптерлері
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мен басқа да 
заттардың енуі 
қалай жүреді?

4. Прокариоттар
мен 
эукариоттардың
жасуша 
құрылысының 
ерекшеліктерін 
сипаттап 
түсіндіреді.

Оқулықта 
берілген  
талдау,синтез
және бағалау 
айдарындағы 
тапсырмалард
ы  
орындатады

1. Көк жасыл 
балдырлардың басқа 
организимдерден 
айырмашылығы неде?
2. Жасуша 
құрылысының 
сызбасын сызып, 
жасуша органоидтерін 
жазып шығады.
3. Жасуша 
органоидтері қандай 
қызметтер 
атқаратынын 
сипаттайды.

Дескрипто
р:
 Жалпы - 3
балл

1. 
Тапсырма 
айырмашы
лқтарын 
табады.
2. Сызба 
сызады, 
кестені 
толтырады

ДК 
экраны

11-сынып
оқулығы.

Жұмыс 
дәптерле
рі
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4. Жасуша 
құрылысының 
ерекшеліктерін 
сипаттайды 
(өсімдіктер, 
саңырауқұлақтарда, 
жануарларда). Кестені 
дәптерге сызып 
толтырады.

. 

Сабақтың
соңы
Ой

толғаныс.
Рефлексия

7 мин.

«Еркін 
микрофон»  
әдісі. Мұғалім
сабақты 
қорытындыла
у мақсатында 
оқушылардың
сабаққа деген 
көзқарасын, 
рефлексиясы
н тыңдайды.
Мақсаты:Оқ
ушы алған 
білімін 
саралай 
білуге 
дағдыланады.
Тиімділігі:Та
қырып 
бойынша 
оқушылардың
пікірін 

Оқушылар бүгінгі 
сабақтың мақсаты, 
тақырыбы бойынша өз 
ойын айту арқылы 
сабаққа қорытынды 
жасайды.

Мұғалім 
оқушылар
ды  
«Жапонд
ық 
бағалау» 
әдісі 
арқылы 
бағалайды.
Яғни 
«Дұрыс 
келісемін»
, 
«Толықты
рамын, 
басқа 
көзқарасы
м бар», 
«Менің 
сұрағым 
бар». 
Сонымен 
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анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің 
құнды 
болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынд
ы» тәсілі 
көрінеді.

қатар 1-
10 
баллдық 
жүйе 
бойынша 
оқушылар
дың 
сабаққа 
қатысу 
белсенділі
гі 
бойынша 
бағаланад
ы.

                                                                             

35



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

№ I00066   10.11.2021 ж

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ЖИЕКБАЕВА БАЛЖАН МУСАХАНОВНА
ШҚО. Семей қаласы  "№ 6  Нұрсәуле" бөбекжайы КМҚК 

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
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не
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өзгергенін  сұрайды.  Ойын  осылай  жалғасады,
барлық балалармен бірге ойналады...
 

                            «Жыл мезгілдері»
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы

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

талқылау.
Көрнекіліктер:  Жыл  мезгілдері  суреттері  мен

карточкалары.
Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай

мезгілі  екенін  сұрайды.  Жыл  мезгілі  төрт  бөліктен
тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік
карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын

алып  сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып  шығады.
(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

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

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

                            «Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту,
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
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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.

Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-жайын
анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын  барысы:әр  түрлі  жануарлар,құстарды
көрсетіп,олардың  қайда  өмір  сүретінін
сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін
айтқызады.  Балалардың  сөздік  қорына  жаңа
сөздер  еңгізу  үшін  тапсырманы  түрлендіруге
болады.  Олар  туралы  білетін  тақпақтарын
сұрайды.
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№ I00067     10.11.2021 ж

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі

РАЙКУЛОВА АЛМА ЗИЯТХАНОВНА
Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Теріс ауылы

"Жаңа -Теріс" бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі

Баланың  сенсорлық  дамуы  –  бұл  заттардың  сыртқы  қасиеттері  туралы
ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі,
кеңістіктегі  орналасуы,  сонымен қатар иісі,  дәмі  т.б.  мектепке дейінгі  жаста
сенсорлық  дамудың  мәнін  бағалау  қиын.  Дәл  осы  жаста  сезім  мүшелерінің
әрекетін  жетілдіру,  қоршаған  орта  туралы  білімін  жинақтауға  қолайлы  кез.
Мектепке  дейінгі  педагогика  саласындағы  атақты  шетелдік  ғалымдар
(Ф.Фребель,  М.Монтессори,  О.Декроли т.б.)   толыққанды сенсорлық дамуды
қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің
негізгі жағы болып саналатынын айтқан.

Сенсорлық даму,  бір  жағынан  баланың жалпы ақыл-ойының дамуының
іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау
баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары
мен  заттарын  қабылдаудан  тану  басталады.  Танудың  басқа  түрлері  –  есте
сақтау,  ойлау,  елестету  –  қабылдау  негізінде  құралады.  Сондықтан  қалыпты
ақыл-ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес.

Балабақшада  бала  сурет  салуға,  жабыстыруға,  құрастыруға  үйренеді,
табиғат құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере
бастайды.   Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай
алмайтын жағдай  болады.  Бірақ  мәселе тек  мұнда емес.  Музыкант,  суретші,
құрастырушының  табысын  қамтамасыз  ететін  ерекшеліктерінің  қатарында
сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында
ерте  жаста  жететін  сенсорлық  дамудың  жалпы  деңгейі  жатыр.  Сенсорлық
тәрбиелеудің басты бағыты -баланы  сенсорлық  мәдениетпен азықтандырудан
тұрады.

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

Бала  өмірде  де  заттардың  алуан  түрлі  пішіндері,  түстері  және  басқа
қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі.  Ол
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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;
• Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау;
• Жазық  суретпен  көлемді,  геометриялық  пішіндерді,  кескінді  ара

қатынасын
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• белгілеу,  үлгі  бойынша  қою  (әртүрлі  шамаларды  қосымша  беттерге
жайып

• қойыпнемесетақтайшадаұқсас  формаларғаорналастыру).
• 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, танылатын  үрдісін  дамытады (білуге құмарлық, қарапайым
көрністерде  өзара   байланысты  түсіну  және т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау,
сөйлеу,  қиял,  ес,  қоршаған  өмірді  кеңейту  және  бекіту  әдістер  ретінде
қолданады».

Дидактикалық  ойын  міндетті,  мазмұнды,  ережелерді  және  ойын
әрекеттерді енгізеді.

Дидактикалық  ойынның  негізгі  элементі  дидактикалық  міндет  болып
табылады. Ол сабақтардың бағдарламасы-

мен  тығыз  байланысты.  Барлық  қалған  элементтер  қойылған  міндетке
бағынып  және  оны  орындауын  қамтамасыз  етеді.  Дидактикалық  міндеттері
әртүрлі  (қарапайым  математика  ұғымдарың  бекітуге  байланысты  болуы
мүмкін).

Дидактикалық  ойындардың  мағынасы  қоршаған  болмыста  (табиғат,
адамдар,  олардың  ара  қатынастары,  тұрмысы,  еңбегі,  қоғамдық   өмірлері,
оқиғалары  және  т.б.)  Дидактикалық  ойында  үлкен  рөл  ережелерге  беріледі.
Олар әрбір  балаға ойында не және қалай істеуге тиісті  екендігін анықтайды,
табысқа жету жолын көрсетіп жатыр.

Балаларда  жүрiс  тұрыста  тойтарылу,  өз  мінез-құлқын   басқаруды
тәрбиелеп жатыр. 
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№ I00068     10.11.2021 ж

Балалар тату болсын десеңіз

НУРЫМБЕТОВА НУРГУЛ АДИЛХАНОВНА
Жамбыл обылысы,  Жуалы ауданы, Теріс ауылы

"Жаңа-Теріс" бөбекжай балабақшасының
мектепке дейінгі педагог- психологі

Бала бойындағы қызғаншақтық психология түрліше дәрежеде болады. 
Бүгінгі  таңда көптеген балалар «ерке»,  «тәкаппар» мінездерді  жұқтырып

алған.  Олар  басқалардың өзінен жақсы болуын, өзінен асып кетуін қаламайды,
тіпті үнемі басқаларды жазғырып жүретін болады.Бұл баланың өсу барысына
өте зиянды болып келеді. Ең  бастысы  баланың  өсіп-жетілу барысында ондағы
өзгерістерге жай қарамаған жөн. Себебі, бұл өзгерістер оның болашақта толық
адам  болып қалыптасуына кері әсерін тигізеді.

Өмірде өзінің туған бауырына жылуы жоқ адамдар бар. Мұның негізінде
«анам маған қарағанда сені артық көрді» деген өкпе-наз жатыр. Ата-ана оларды
іштей алаламауы мүмкін. Десе де, кейбір әрекеттерімен баланың жанына жара
салатыны жасырын емес. Балаларын тату-тәтті өсіруді қалайтын ата-ана нені
ескергені дұрыс?

Бауырлық қарым-қатынаста – жақсы көру, бәсекелестік, көреалмаушылық,
қызғаныш  сезімдері  тоғысады.  Көп  балалы  отбасындағы  балалар  керісіп,
ойыншыққа таласып қалғанда бір-бірімен келіссөз жүргізіп, өзінің шарттарын
қойып,  өз  ойын  айтып  үйренеді.  Бір  топта  болуды,  жақын  адамды  қорғау
керектігін жақсы түсінеді.

Кез келген адам тұңғыш баласы дүниеге келгенде оны барынша махаббат
пен  мейірімге  бөлейді.  Одан  кейінгі  балаларын  да  бірдей  жақсы  көреді.
Олардың өзара тату болып өскенін қалайды. Десе де, баланың үлкеніне кішісін
тәуелді  ету  немесе  «кішкентай  ғой»  деп  кішісіне  үлкенін  жегіп  беру  –
бауырлардың бір-біріне деген жиіркенішті сезімдерін тудырады.

Екінші  бала  өмірге  келді.  Бұл  ата-ана  үшін  бала  бағудың  қызығы  мен
қиындығын  қайтадан  еске  түсіретін  кезең.  Сонымен  бірге  олар  әр  баланың
қалауын орындауға тырысады. Ата-анамның отбасылық мұрағатында «сіңілімді
ренжітпеймін, керісінше, қорғауға уәде беремін», «сен үлкенсің, демек, бәріне
сен  жауап  бересің»,-  деген  ата-аналардың   қағидалары  дұрыс  емес.  Бұл
балаларға ұнамайды, ол қағида біз кішкентай кезімізде бізге де ұнамаған. 

  Отбасында  екінші  сәби  пайда  болғанда  тұңғыш  балаға  ең  бірінші
жетіспейтіні- әрине,  көңіл. Кеше ғана ата-анасының бар назары тұңғышында
еді,  енді міне, бүгін олардың көңілі тек кішісінде ғана. Осыдан тұңғыш бала
ата-анасына ренжіп, кішісінен қызғанады. Баланың жасы мен жынысына қарай
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қызғаныш  әрқалай  білінеді:  қыздар  көбіненсе  мұны  жасырмайды,  ал  ұлдар,
керісінше,  ішінде бүгеді.  Баланың жасы үлкейген сайын отбасылық өмірдегі
өзгеріс  оған  деген  ата-анасының  махаббатын  өзгертпейтінін  түсіндіру
әлдеқайда  жеңіл.  Дегенмен,  мұны тек  сөзбен  айту  жеткіліксіз:  тұңғышыңыз
неғұрлым кіші болса, оған айтқан сөзіңізді соғұрлым іспен дәлелдеуіңіз қажет. 

  Кейде  ата-ана  кенжесінің  көңілін  табу  үшін  тұңғышының  қалауын
шектейтіні  рас:  теледидардан қандай мультфильм тамашалау қажет,  демалыс
уақытын  қалай  өткізген  жөн-  осындай  түрлі  сауалда  кіші  баланың  қалауы
бірінші орынға шығады.

     Кейде тұңғыш балаңыздың аузынан:  «бізге  бөпе керек емес»,  «оны
апарып  тастаймыз»  деген  сөздерді  естіп  те  қаласыз.  Мұндайда  кішкентай
сәбиге қарау- үлкендердің міндеті екенін, өйткені, бөбектер әлі нәзік, қорғансыз
болатынын балаға байыппен түсіндіруіңіз керек.

  Сосын үлкен балаңызға «біз сені ұмытып кеткен жоқпыз, сені де жақсы
көреміз және бауырыңды сен жақсы көруің керек, ол өскенде сенің көмекшің,
жәрдемшің болады.  Сен  қазір  оған  көмек  көрсетсең,  үлгілі  болсаң,  ол  саған
қарап өсіп, ертең саған қолғабыс болады» деген сөзді айтып отырғайсыз.

 Үлкеніңізге  өзінен  кейінгі  кішкентайларға  қарауды  үйретіңіз.  Сізге
көмектескені  үшін  және  одан  да  күштірек  болу  үшін  мақтауды  аямаңыз.
Мынаны есте сақтаңыз: кішкентайыңызға көңіл бөле отырып, үлкен балаңызға
да мейіріңізді төгуді ұмытып кетпеңіз. Бұған көп уақыт кетпейді.

«Ақылды бол» тәрбиелеу әдісі
  Көбінесе ата-ана әр баланың қалауын табуға тырысады. Дау мен ұрыс

үшін жауапкершілікті үлкен балаға аудара салу- шектен шығу деп есептеймін.
Маған  тәрбиелеудің  басқа  жүйесі  ұнады:  балаға  алдымен  өзін  қалай  ұстау
керектігін  үйрету,  кейін  тәртібін  бақылау  және  «тәртіпті»  бұзғаны  үшін
жазалау. Бірақ  іс-жүзінде мынандай: жазалау, кейін бұдан қандай қорытынды
шығаруға  болатындығын  оған  айту.  Бұл  тәсіл  баланың  жанына  батса  да,
нәтижелі екені рас.   

    Балаларыңызға  достық,  мейірімділік,  адамгершілік  туралы  ертегі
кітаптар оқып беріңіз. Оны ауызша түсіндіріңіз. Достық болған жерде қандай
қиын  жағдай  болсын,  бір-біріне  көмектессе,  жеңіп  шығатынын  түсіндіріңіз.
Жай  ғана  ойыншық  пен  кітапшаға  таласу-  бұл  шындығына  келгенде
соншалықты  үлкен  проблема  деуге  болмайды.  Нағыз  проблема  ата-ананың
барлық балаға бірдей көңіл бөлмеуінен туындайды. Егер бір балаңызды екінші
балағызбен  өне  бойы  салыстырып  отыратын  болсаңыз,  балалар  арасында
қызғаныш сезімі туатынын есіңізден шығармаңыз.

  Бір балаңызды екіншісіне үлгі етіп көрсету арқылы сіз ауыр қателік жасап
отырсыз.  Бұдан  бала  арасында  бәсеке  мен  араздық  туады.  Әрине,жақсы
ниеттегі бәсекелестік, жарысу және үлгі тұту дұрыс. Дегенмен, мұның балалар
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арасында пайда болуына жол беру тек қана ұрысқа жол берумен тең.Ата-аналар
ашуға бой алдырмас бұрын,ұрыстың себебін біліп алыңыз.  

Есіңізде  болсын!Мейірімге  бөленіп  өскен  бала  есейген  соң,  сондай
жылылықты  ата-анасына  қайтарады.  Әке-шешесін  бағып-қағатын  да  сол
балалар. Егер үйде береке болмаса, әке-шешесі ішімдікке құмар болса, күнде
ұрыс керіс болса,өте қатаң етіп тәрбиелесе, ертеңгі күні үйіне ат ізін салмайтын
балалар осылардан шығады. Әке-шешесін қарттар үйіне өткізетін де осындай
отбасынан шыққан қатыгез, тасжүрек балалар болып келеді.

   Бұл  сезімдерді  қалай  жоямыз?  Бір-біріне  деген  «сенімділікті»  қалай
сақтаймыз? Осыған байланысты бес нақты үлгіні ұсынамыз.

1. Әр баламен жеке қарым-қатынас жасау.
   Бауырларды тату етіп өсіру үшін барлығын бір жерге жинау міндетті емес.
Арасында болса да,  олармен оңаша қалып,  сырласуыңыз маңызды. Олардың
жеке  ойын,  арманын  біліп,  әрқайсына  жеке  тұлға  ретінде  қарап,
бағалайтыныңызды  білдіріңіз.  Әр  баламен  жеке  істеуге  болатын  қызық
дүниелер  ойлап  табыңыз.  Тәттілерді  ұнатасыз  ба?  Онда  қызыңызбен
жексенбілік торт пісіріңіз. Ер балаларды ерлердің ісімен айналысуға сырттағы
әкесінің қасына жіберіңіз. Сізде тек қана ұл балалар болса, үлкенін велосипед
тебуге,  кішкентайын  әкесінің  қасына  жіберуге  болады.  Бұл  жерде  баланың
жынысы, жасы аса маңызды емес, өйткені баланың аты – бала.

2. Баланың мүліктік құқығын құрметтеу .
    «Ағаңа  шоколадтың  жартысын  тез  бөліп  бер»,  «Ойыншығыңды  әпкеңе
бергеннен  кеміп  қалмайсың»  деген  сөздермен  ата-ана  баланың  сараңдық
сезімін тудырады. Бала да ересектердей өзіне тиесілі затты иеленуге құқылы.
Өйткені бұл заттар арнайы оған сатып алынған. Сондықтан мүліктік құқығын
құрметтеу  қажет.  Баланың  қарсылықтарын  елемей,  заттарын  бөлісуге
мәжбүрлеу – жақсы емес. Мұндай кезде бала жеке заттарын ешкімге көрсетпей,
тығып ұстап,  тіпті  оны күзетіп  жүретін  жаман әдетке  үйреніп  кетуі  мүмкін.
Керісінше,  баланы  мақтау  –  жомарттыққа  жетелейді.  Шоколадты  ағасымен
бөліскенін қалайсыз ба?  Онда  балаға «Бауырыңа тәтті бөліп бердің бе? Қандай
жақсы  баласың!»  деп  айтыңыз.  Әпкесіне  ойыншығын  бергенін  қаласаңыз,
«Менің  балам  ақылды,  жомарт  өзі»  деп  мақтап  қойыңыз.   Сонда  олардың
жадырған  жүзін  көресіз.  Әр  балада  анасының  боянатын  заттары  секілді  өз
рұқсатынсыз  ұстауға  болмайтын  жеке  дүниелері  болады.  Бұл  кішкентай
сандықша немесе сөредегі белгілі бір орын болуы мүмкін. Мұнда «рұқсатсыз
ұстамау»  ережесі  қатаң  сақталуы  маңызды.  Сонда  балалардың  арасындағы
шиеленістер азаяды.

3. Балаларды мақтап жүру.
   Балалар  тату-тәтті  ойнап  жатса,  спортпен  айналысса,  әке-шешесіне
көмектесіп  жүрсе,  оларды  мақтап  жүру  керек.  Әр  түрлі  жақсы  сөздерді,
теңеулерді пайдаланып: «Менің балаларым алтын ғой!»
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«Сендердің  бірге  ойнағандарың  қандай  жақсы!  Сендерге  қарап  рахаттанып
тұрмын» деп,  жүректен  шыққан  қуаныш пен  махаббатты  сездіру  әрқашанда
жақсы әсер қалдырады.  Балалар  да  сізді  түсініп,  сіздің  қуанышты екеніңізді
көріп, өзара тату болуға тырысады.

4. Өзара келісімге келуін қадағалау .
   Балалардың арасында дау-дамайлар, қақтығыстар орын алмай тұрмайтыны
сөзсіз.  Әсіресе,  тетелес  бауырлар  арасында  жиі  кездеседі.  Мұндайда  сабыр
сақтау  керек.  Ата-ана  өзі  ғана  шешім  қабылдамай,  балаларды  мәселені
ортақтасып  шешуге  үйрету  маңызды.  Балалардың  біреуін  кінәлап,  шешім
шығарып тастаудан аулақ болу керек. Керісінше, оларға сол мәселеге қатысты
қызықты сұрақтар қойып, ойларын бөліп жіберіңіз. Сонда өздері-ақ кикілжіңді
ұмытып  кетеді  немесе  өзара  татуласып  алады.  Оларға  сондай  мүмкіндік
сыйлаған дұрыс.

5. Олар жайлы тек жақсы сөз айту.
Бала анасының күні бойы әкесіне, әжесіне, атасына, құрбысына, көршісіне өзі
немесе бауырлары туралы айтқан әңгімелерін міндетті  түрде тыңдап жүреді.
Бұл  әңгімелер  бауырлардың өзара  қарым-қатынасына  әсер  етеді.  Сондықтан
олардың көзінше ағасының қарындасын қорғағаны, кішісінің үлкеніне жоғалған
қарындашын тауып беруі секілді жақсы әрекеттерін ғана айту керек. Олардың
не істегені емес, сіздің қалай жеткізгеніңіз де рөл атқарады. «Анам солай айтты,
демек мен сондай жақсымын» деп ойлап, бір-біріне одан сайын қамқор бола
түседі.  Ал баланың бірін мақтап, бірін даттап отыру – бауырлар арасындағы
қатыгездікті оятатын бастапқы жол.

   Бауырлардың  бауырмал  болып,  өмір  бойы  тығыз  байланыста  жүруі
тікелей  ата-анаға  байланысты.  Дұрыс  бағыт-бағдар  берсеңіз,  балалар  да  сіз
қалағандай ақылды, мейірімді, еңбекқор, қамқор, бауырмал болып өседі.
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№ I00069      10.11.2021 ж
 

Балаларды мектепке даярлауда 
мнемотехника әдісінің ерекшелігі

АБДИКАРИМОВА БАГЛАН САТЫНБЕКОВНА
Жамбыл облысы, Жуалы ауданы.

"Бақалы" бөбекжай-балабақшасының  әдіскері.

Мнемоника (гр. mnematik - есте сақтау өнері) - табиғи ассоциациялар жасау
көмегімен  есте  сақтауды  қамтамасыз  ететін,  жасанды  түсініктер  арқылы
қажетті  мәліметтерді  еске  сақтауды  жеңілдететін  ережелер  мен  тәсілдер
жиынтығы.

Мнемоника таңбалары сақталып қалған не топталған бірнеше затарқылы,
солардың суреттерінен көрінуі мүмкін. 

Мысалы,  садаққа—соғыстың,  соғыс  жариялаудың  мнемоника  таңбасы.
Қазақстанның  таулы  аудандарында  танбалы  тастар  көп,  солардың  бетіндегі
қолына  найза, садақ  ұстаған адамдар мен әртүрлі аң суреттері ерте замандағы
аң  аулау  көрінісін  еске  түсірегін  мнемоникалык  таңбалар  болып  табылады.
Мнемотехникалық әдіс балалардың сөз материалын есте сақтауда қалдыру үшін
қолайлы.  Сонымен  қатар  дыбыстық  және  көру   қабілеттері  де  дамиды.
Мектепке  дейіңгілердің  жас  ерекшеліктеріне  қараса,  осындай  қорытындыға
келуге болады, сөйлейтін суреттерді   пайдалану әңгіме құрастырғанда,  өлең,
логоритмикалық  жаттауда  жеңілдетеді  және  есте  сақтау  процесін  тездетеді.
Есте  сақтаумен  жұмыс   әдістерін  қалыптастырады.  Есте  сақтауды  бекітудің
ережесінің бірі былай дейді: «Жаттағанда жаз, сызба, диаграммалардың суретін
сал,  кестелерді сыз». Сөйлейтін суреттер, сипаттау сызбалары қызығушылық
тудырады және проблеманы шешуге көмектеседі.  Таңбалы рәміздер дегеніміз
не?  Бұл  объекттің  абстрактылы  қорытылған  немесе  графикалық  бейне.
Графикалық аналогия – бұл солардың  белгілеріне  жалпы бойынша бірнеше
бейнелердің немесе бейненің  жүзеге асатынрәмізбен қандай болсын таңбасы.

Мектепке  дейінгі  бала  есте  сақтау  мен  қабылдауы  жоғары  қабілетімен
ерекшеленеді.  Мнемотехникалық  әдіс  балалардың  сөз  материалын  есте
сақтауда  қалдыру  үшін  қолайлы.  Сонымен  қатар  дыбыстық  және  көру
қабілеттері  де  дамиды.  Мектепке  дейіңгілердің  жас  ерекшеліктеріне  қараса,
осындай қорытындыға келуге болады, сөйлейтін суреттерді пайдалану әңгіме
құрастырғанда,  өлең, логоритмикалық жаттауда жеңілдетеді және есте сақтау
процесін  тездетеді.  Есте  сақтаумен  жұмыс  әдістерін  қалыптастырады.  Есте
сақтауды  бекітудің  ережесінің  бірі  былай  дейді:  «Жаттағанда  жаз,  сызба,
диаграммалардың суретін сал,  кестелерді сыз».  Сөйлейтін суреттер,  сипаттау
сызбалары  қызығушылық  тудырады  және  проблеманы  шешуге  көмектеседі.
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Таңбалы рәміздер дегеніміз не? Бұл объекттің абстрактылы қорытылған немесе
графикалық бейне.  Графикалық аналогия – бұл солардың белгілеріне  жалпы
бойынша бірнеше бейнелердің немесе бейненің жүзеге асатын рәмізбен қандай
болсын таңбасы.

Әсіресе  6-7  жастағы  балалардың  тілдің  дамуында  ерекше  маңызы  бар.
Балаларда танымдық белсенділік арттылады.

Баланың  тілін  дамыту  үшін  6-7  жастағы  балалар  шағын  әңгіме
құрастырады,  өлеңдер,  aлогоритмикалық  жаттығулар  жаттайды.  Әңгіме
сипаттағанда,  өлең,  логоритмикалық  жаттығулар  жаттағанда  сызбалар
қолданған  қолайлы.  Мнемотехникалық  әдістің  міндеті:  қазақ  тіліне  тән
дыбыстардың дұрыс ай тылуын жаттықтыруы, сөз қорының байытуы, белсенуі
мен бекітуі, сөйлеудің грамматикалық дұрыстығын жүзеге асыруы және тілдің
дамуы.

Ересек  топтан  бастап  балаларда  қоршаған  әлем  туралы  түсініктер  бар
болғанда,  таңбалы рәміздерді құрастыруға өздеріне жасауға болады. Бала өзі
таңба жасайды, одан кейін мұғалім сәйкес келетін рәмізді таңдап алады.

Заттардың белгілері мен күйін (көңілді, ызалы, аянышты, т.б), іс - әрекетті
білдіретін  таңбалы  рәміздерді  құрастырғанда  толық  түсіну  үшін  балалармен
ойнау және эмоциялы-ымдық деңгейде әрекетті көрсету қажет.

Әңгіме, өлең, логоритмикалық жаттаулар жаттағанда әрбір дыбысталатын
сөзді алмастыруға болады.

Кейбір  кезде  рәміздік  бір  сызбада  толық  сөйлемді  суретте  көрсетуге
болады.  Егер  де  біз  кейбір  сөздерге  балалардың ерекше  назарын  аударатын
болсақ ( мысалы, іс-әрекетін білдіретін сөздер), оларды жеке сызбада көрсеткен
жөн.

Өлең,  логоритмикалық  жаттығулар  жаттауда  ондағы  бірнеше  рет
қайталанып келетін сөз тіркестерін сөздерді рәміздермен алмастырудың қажеті
жоқ.Мемлекеттік стандартына сай әңгіме құрастыру, жаттау айына 2-3 рет. 5-6
жастағы балалар әңгіме құрастырғанда 3-5 сөйлем, ал 6-7 жастағы балалар 5-7
сөйлем құрастыру қажет.

Сызба  –  схемалар  тақырыптарға  байланысты  үйренген  жеке  сөздермен
сөйлем құрастыруға, сөйлемдермен әңгіме құрастыруға таптырмайтын қазына.
Сызбаларға қарап, балалар әңгіме құрастыруды тез үйренеді.  Әсіресе отбасы
тақырыбына  арналған  сызбаны  әр  сабақта  қолдануға  болады.  Бұл  сызбаға
қарап,  балалар  отбасы  мүшелерінің  атауын  тез  есте  сақтауға,  адамдардың
әрекеттерін әңгімелеуге үйренеді.

Жеміс-көкөністерге арналған сызба бойынша балалар олардың түрін, түсін,
дәмін, қайда өсетінін сипаттап бере алады. Мысалы, алманы сипаттау: алманың
түсі  қызыл,  пішіні  –  домалақ,  дәмі  – тәтті.  Ол ағашта өседі,  жеміс.  Біз  оны
жейміз.Ойыншықтарға  арналған  сызба  бойынша  балалар  олардың  түсін,
пішінін, мөлшерін атап беруге үйренеді.
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Міне, осылай әрбір жаңа тақырып бойынша сызбалар қолдануға болады.
Мұғалім  өз  балаларының  қабылдау  қабілетін,  жас  шамасын  ескере  отырып,
сызбаны өзі жасап алуына да болады.

Мнемотехникалық  әдіс  –  өлеңдерді,  алогоритмикалық  жаттығуларды
жаттаудың, әңгімелерді сипаттаудың әдістемесі.

Осы жастағы балаларға өлеңдер жаттауда сөйлейтін суреттерді қолданған
қолайлы.  Өлең  жаттауда  әр  сөзді  рәміздермен  алмастыруға  болады.  Кейбір
жағдайда  сөйлемді  бір  сызбада  көрсетуге  болады.  Заттардың  сынын,  күйін,
әрекетін  білдіретін  суреттерді  құрастырғанда  толық  түсіну  үшін  балалармен
бірге  ойнау  қажет  және  эмоциялы  деңгейде  әрекетті  көрсетуге  болады.
Мектепке дейінгілерді өлеңдерді мәнерлеп жаттауға, шығармаға сай ырғақты
сақтауды  үйретеді.  Балалармен  бірге  қайталағанда  педагог  интонацияға,
дикцияға, дем алуына назар аударады.

Өлеңді оқып болғаннан кейін міндетті түрде әңгіме өткізіледі:
• аударма жұмысын өткізу;
• мұғалімнің сұрақтары;
• суреттер қарау;
• қазақ  тіліне  тән  дыбыстарды  дұрыс  айтқызу,  қайталату;

 - сызбалар арқылы жаттау;
Балаларға өлеңді есінде сақтау үшін, мұғалімге келесі әдістерді қолдануға

болады: 
• бірінші жолды топпен қайталау және 3-4 балаға бір-бірден қайталатқызу;
• фонетикалық  жаттығу  орындау;  әсіресе  мәнерлеп  оқуға  талап  ететін

сөзді, жолды балаларға қайталату.
Алгоритмикалық жаттығулар танымдық процестердің,  есте сақтау, зейін,

қозғалыс  дағдылардың,  дыбыстардың  айтылуының,  сөйлеу  функционалды
жүйесінің  және  барлық  сөйлеу  құрамының  дамуына  бағытталған.  Ұсынған
жаттығулар  сипаттау  сызбалар  арқылы  жатталады,  содан  кейін  мұғаліммен
бірге  айтылады  және  әр  түрлі  қимылмен  көрсетіледі.  Логоритмикалық
жаттығуларды орындағанда,балалар мұғаліммен бірге ортада тұрған жөн, сонда
балаларға  мұғалімді  көруге,  қозғалуға  және  сөйлеу  материалын  орындауға
мүмкіндік бар.

Алгоритмикалық  жаттығуларды  өткізуде  балалар  спецификалық
дыбыстардың дұрыс айтуын жаттығады,  дауыстың ырғағы дамиды, сонымен
қатар  ымның,  қозғалыстың  дағдылары,  жалпы  және  ұсақ  моториканың
нақтылығы мен үйлестіруі дамиды.

Мектепалды  даярлық  бағдарламаның  базалық  минимумда  6-7  жастағы
балаларды  оқытуда  мынадай  талаптар  қойылған.  Балабақша,  балабақша
қызметкерлер туралы әңгіме құрастыру білу. Сенің атың кім? Кім? Не істеді?
сұрақтарына жауап беруді білу. Ойыншықтардың атауын, түсін, пішінін айта
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білу.  Адамның дене мүшелерін атау және таныс сөздерді  сөйлемде қолдану.
Сонымен қатар  отбасы мүшелерін,  киім,  аяқ-киім  атауын айта  білу.  Сөйлеу
бала  үшін  қарым-қатынас  құралы  болып  табылады,  оның  ойлау  қабілетін
дамыту және мінез-құлқын реттеуде маңызды рөл атқарады. Сөйлеу қатынасы
баланың  білімді  меңгеруіне,  қажетті  білік  пен  дағдыларды  қалыптастыруға
мүмкіндік береді.Байланысты сөз ойға мағына беріп,  адамдардың бір-бірімен
қарым-қатынас жасауын және өзара түсінуін қамтамасыз етеді. Сөйлеу қызметі
ойдың  дамуымен  қатар  өрбиді.  Дұрыс  сөйлеуге  тәрбиелеу  коммуникативтік
біліктілікті, тілдік (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық) және тілдік емес
(ым, мимика, қалып, көзқарас,  іс-қимыл) құралдардың көмегімен айналадағы
адамдармен  қарым-қатынас  жасауды реттеу  қабілетін  дамытуға  бағытталған.
Тілді дамытуда өз қатарларымен сөйлесе білудің маңызы ерекше.

Жалпы міндет:
- тілді дамыту танымдық және ойын қызметінің негізі іспеттес;
Негізгі міндеттер:
Тілге  деген  тиянақты,  мүдделі  көзқарасты  және  құрмет  сезімін

қалыптастыру;
- қарапайым диалогтық және монологтық сөйлеуді қалыптастыру;
- қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеу;
- сөздік қорды толықтыру және жандандыру.
Мнемотехника әдісін қолдану өз нәтижелерін де берді.
Балалармен  бағдарламалық  материалды  меңгеру  бойынша  1  және  2

жартыжылдыққа арналған педагогикалық диаагностика материалы жасалынып
шығарылды.

Деңгей бойынша меңгерудің бағасының жүйесі талданып шығарылды
• 1 деңгей–бала педагоктың үлгісі бойынша іс-әрекетті елестетеді
• 2 деңгей – не істегенін түсінеді; белгілі білім қоры бар
• 3  деңгей-  білгенін  және  не  істей  білетінін  өз  бетімен  қолданады,

шығармашылық және дәстүрлі емес жағдайларда.
Нәтижелер:
Кіретін  нәтижелерді  (қазан  айында  өткізіледі)  қорытынды(сәуір  айында

өтіледі)
Балаларды  оқытуда,  ұсынылған  әдістемелік  материал  мектепке  дейінгі

мекемелердің практиктеріне перспективтік технологиясын
(мнемотехникалық  әдіс)  терең  танысуға  мүмкіндік  береді.  Тәрбиелік–

білімдік процесіне шығармашылық бағыт арқылы жеткізіледі.
Жұмыс нәтижесі бойынша кәсіби байқаулар өз жемісін береді.
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№ I00070     10.11.2021 ж

Құрылымы күрделі теңдеулер

АСЕМОВА БАЯН ЖАСУЗАКОВНА
Түркістан облысы  Шардара ауданы  Ұзын-Ата жалпы 

орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Математика
Бөлімі: Өнер 
«Әдебиет»
Күні: 

Мектеп: 
Мұғалімнің аты-жөні: 
Сынып: 3

Сабақ тақырыбы: Құрылымы күрделі теңдеулер
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

3.2.2.2    2 көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 51:х=17; 
23 х=46 түріндегі қарапайым теңдеулерді, құрылымы 
күрделі х  (25:5)=60; (24 3):х=6;  х: (17 2)=2;  
k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шешу

Сабақ  мақсаттары Барлық оқушылар: көбейту мен бөлуге берілген 
х:8=9; 51:х=17; 23∙х=46 түріндегі қарапайым  
теңдеулерді; құрылымы күрделі х∙ (25:5)=60; (24∙3):х=6;
х: (17∙2)=2;  k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шеше 
алады
Көптеген оқушылар:құрылымы күрделі теңдеулерді 
шешуді, сол жақ бөлігін қарапайым түрге келтіруді 
түсіндіру, белгісіз компоненттерді атау, белгісіз 
компоненттерді табу ережелерін айта алады
Кейбір оқушылар: оң жағы да және сол жағы да 
күрделірек теңдеулерді шеше алады

Бағалау  
критерийлері

көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 51:х=17; 23∙х=46 
түріндегі қарапайым  теңдеулерді; құрылымы күрделі 
х∙ (25:5)=60; (24∙3):х=6; х: (17∙2)=2;  k+124:4=465 
түріндегі теңдеулерді шешеді. құрылымы күрделі 
теңдеулерді шешуді, сол жақ бөлігін қарапайым түрге 
келтіруді түсіндіру, белгісіз компоненттерді атау, 
белгісіз компоненттерді табу ережелерін айтады. оң 
жағы да және сол жағы да күрделірек теңдеулерді 
шешеді.

Тілдік мақсаттар Оқушылар  игереді:Құрылымы  күрделі  теңдеулер
шешуді  түсіндіру,  сол  жақ  бөлігін  қарапайым  түрге
келтіру, белгісіз компонентті атау, белгісіз компонентті

50



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

табу ережесін біледі.
Пəндік лексика жəне терминология: көбейту мен 
бөлуге берілген қарапайым теңдеулер,  құрылымы 
күрделі теңдеулер.
Диалог/жазу үшін пайдалы сөздердің жиынтығы 
Талқылау:
–Егер теңдеу күрделендірілген болса, не істеу қажет?
–«Өрнекті  жеңілдету» дегенді қалай түсінесің?
–Құрылымы күрделі теңдеуді қалай тексеруге болады?
Жазу:
Теңдеуді шешуді және оны тексеруді жазу.

Құндылықтарды 
дамыту

Еңбексүйгіштікке баулу, адамгершілікке тәрбиелеу

Пәнаралық 
байланыстар

Әдебиеттік оқу, көркем еңбек

АКТ қолдану 
дағдылары

Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен 
сабаққа қатысты ақпаратты іздеу; аудио жазба, 

Бастапқы білім Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта,
жұмыс дәптері, қалам мен түрлі түсті қарындаш, 
стикер, видеоматериалдар., постер, кері байланыс 
парағы т.б

Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарлан-ған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс- әрекет Ресурстар

Сабақтың 
басы

Психологиялық дайындық
Музыкалық серпіліс
Топқа бөлу
Сөз өнерінің майталмандары, қазақтың 
билерінің айтқан шешендік сөздері арқылы 
топқа бөлу.
І топ. Төле би ауылы
ІІ топ. Қазыбек би ауылы
ІІІ топ Әйтеке би ауылы
Сабақтың мақсатымен таныстыру.
Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым 
және құрылымы күрделі теңдеулерді 
шешіп үйренеміз.

Аудио жазба 
мр3,
Топ атаулары,
Нақыл сөздер
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Сабақтың 
ортасы

Жаңа сабақ. Ұжымдық жұмыс. 
1-тапсырма. Есептеулерді орындасаң, 
балалардың қайсысы кітапханаға неше 
рет барғанын білетін боласың. 
Әлия            18 * 2 =36            36:12=3         
3*20=60
Дәулет        360 : 6=60           60 : 20 = 30     
30 * 30 = 900
Марат   360 : 3 = 120          120 : 60 = 20     
20 * 38 = 760
Әсел           280 : 10 = 28          28 : 2 = 14     
14 * 10 = 140
Дескриптор: 
-амалдарды орындайды
Бағалау: мадақтау арқылы
2- тапсырма.
Теңдеуді қалай шешуге болатынын 
түсіндір. Оң және сол жақ бағандардағы 
теңдеулерді салыстыр. Олардан қандай 
айырмашылық пен ұқсастықты байқауға 
болады?
Х*30=210         Х * (5*6)=210

Теңдеудішешеміз:
Х * 30 = 210
Х = 210 : 30
Х = 7
7 * 30 = 210
210 = 210

Х * (5*6)=210
Х * 30 = 210
Х = 210 : 30
Х = 7
7 * 30 = 210
210 = 210

       Мұндай теңдеулерді шешу үшін 
қосымша есептеулерді орындап, алдымен
оларды ықшамдап алу қажет.

Дескриптор: 
 құрылымы күрделі теңдеулерді 
ықшамдайды; 
 теңдеудің түбірін табады

Оқулықпен  
жұмыс

 Интербелсенді 
тақта

Смайликтер

Тапсырма 
парақшасы

Бағдаршамдар
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 кестеден тыс жағдайда көбейту мен 
бөлуді ауызша орындайды
Бағалау: смайликтер арқылы
3-тапсырма. Топтық жұмыс.
І топ                                             ІІ топ          
ІІІ топ               
Х*(25:5) =350                           (40*3):х=6     
х:(15*2)=3
Х * 5 =350                                    120 : х 6      
х : 30 3
Х =350 : 5                                  х =120 : 6      
х =30 * 3
Х =70                                                х =20       
х =90
70 * (25:5)=350                       (40*3):20= 6   
90 : (15 * 2) =3
          350 =350                                6 =6         
3 =3

k+120 :4=150                         25:5*x=450      
c*50*2=500
k+30=150                               5 *x=450           
c* 100=500
k=150-30                                x= 450 :5           
c= 500 : 100
k= 120                                    x= 90                  
c= 5
120+120:4=150                     25:5*90=450     
5*50*2 = 500
150=150                                 450 = 450          
500 = 500

Дескриптор: 
 құрылымы күрделі теңдеулерді 
ықшамдайды; 
 теңдеудің түбірін табады
Бағалау: бағдаршам арқылы
Сергіту сәті
Тірек-қимыл аппараттары арқылы 
цифрларды салу.

Интербелсенді 
тақта,
тапсырма 
парақшасы,
сандықша

Интербелсенді 
тақта

Тапсырма 
парақшасы

Интербелсенді 
тақта

Тапсырма 
парақшасы
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4-тапсырма 
Жауаптарын сандықтан тап. 
 А)12 * 2 =24    12 * 4 = 48        350 : 5 = 70
600 : 300 = 2        48 : 2 = 24        600 : 20 = 
30
140 : 20 = 7          7 * 12 = 84        48 : 4 = 12
Ә) Осындай 6 мысал құрастыр.
Дескриптор: 
1. Амалдардыорындайды
2. Жауабын сандықшадан табады
Бағалау: бармақ арқылы
5-тапсырма: 

810 : 9

90 * 5

450

Дескриптор: 
3. Амалдарды орындайды
4. Шешуін табады
5. Жауабын жазады
Бағалау: шапалақ арқылы
6-тапсырма. Топтық жұмыс.
Қабырғалары 4 см және 3 см болатын 
тіктөртбұрыш сыз. Оның периметрі мен 
ауданын тап.
7-тапсырма. Жұптық   жұмыс.
Бос орындарды толтыр
Дескриптор:  
6. Белгісіз сандарды анықтайды
7. Амалдарды орындайды
Бағалау: мадақтау арқылы
Үйге тапсырма: 23-бет. 4 (ә) нұсқасы

Сабақтың 
соңы

««иә» және «жоқ»»ойыны
 -бөліндінің мәнін тез таңдау үшін, 
бөлгіштің соңғы цифрына назар аудару 
керек. 

Интербелсенді 
тақта

Нысана, 
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-480:4=140-қа.  
-қалдық қашанда бөлгіштен кіші болуы 
тиіс. 
-700:5=100-ге 
-тиімді есептеу үшін көбейті мен бөлудің 
қасиеттері  қолданылады. 
5:8=0 (қалд5) 
12*11=132 
Кері байланыс 
«Нысананы таңда» әдісі
Жасыл- түсіндім
Сары- толық түсінбедім
Қызыл-түсінбедім

түйреуіштер
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08.11.2021  № № I00037
Қолмен кестелеу

БЕКЕТ МӘРЗИЯ ӘМІРТАЙҚЫЗЫ
Түркістан облысы Отырар ауданы 
«С.Әшіров атындағы ЖОМ» КММ

 Көркем еңбек пәні мұғалімі

Керекті құрал-жабдықтар: Кестелуді қолмен тігу үшін жіп, мата, ине (көзі
кең, қысқа), қайшы, оймақ, түйреуіш, желім, біз және дөңгелек кергіш қажет.

Матаның  қалыңдығы  кесте  жібінің  жіңішке,  жуандығына  және  тігістің
шаншылым жиілігіне  сай  келуі  керек.  Мата  қалыңдау  болғаны дұрыс,  бірақ
тігісті  тартып,  иненің  өтуін  қиындатпауы  керек,  мата  өте  жұмсақ  болса  да
тіккен кесте бедері әдемі көрінбей қалады. Кенеп матаның құрылымы қандай
мөлшердегі  болсын иненің өтуіне оңай, иненің қалдырған ашық іздері  басқа
маталарға  қарағанда  кейін  тез  жабылып  кетеді.  Өте  нәзік  бұйымдарды
кестелеуге өте жұқа бірақ құрылымы тығыз маталарды пайдаланған жөн, себебі
ол жұмысқа қосымша айқындық әсер беріп тұрады. Айқас тігіс сияқты санап
тігілетін кестелерге канва ыңғайлы. Канвалар жіптердің санына, тығыздығына
қарай әр түрлі нөмірлі болады. Нөмір санының өсуіне қарай канваның көздері
кішірейе береді.

Иненің жуан-жіңішкелігі кесте тігілетін материалдың қалыңдығына және
жіптің  жуан-жіңішкелігіне  (нөмеріне)  байланысты  болады.  Кесте  тігудегі  ең
басты құралдың бірі болғандықтан иненің сапасының жоғары болғаны дұрыс.
Кестенің түрлеріне қарай инелердің де түрлері әр түрлі болады. Жіптің жеңіл
сабақталуы  үшін  иненің  көзінің  үлкен  болғаны  дұрыс.  Өте  ірі  инемен
кестеленген кесте тегіс болып түспейді.

Жүн маталарды кестелеуге ұзындығы орташа (көлемі 1-10) емес, бірақ жіп
өтетін көзі үлкен, ұшы сүйір ине қолданылады.

Ұшы сүйір (көлемі  13-26),  ұзын және жуан,  көзі  үлкен ине материалды
жуан жіптермен кестелеу үшін қолданылады.

Тегіс  тоқылған  және  селдір  матаны  (канвалауға)  кестелеуге  ұшы  доғал
(өлшемі 13-26) ине пайдаланылады. Мұндай ине матаның жіптерін суырмайды,
түтпейді.

Жіптің ұзындығы 50-60 см. артық болмауы керек. Кесте жіптердің бірнеше
түрлерімен кестеленеді:

Ширатылған мақта жіп - әдетте жеңіл бөліп алуға болатын алты қабаттан
тұрады. Кейбір мұндай ширатылған жіптерді бөлмей сол күйінде пайдаланады.
Канваға кестеленетін кестелерден басқа түрлеріне қоладана береді.
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Ширатылған  жібек  жіп  -  алты  қабаттан  тұрады,  мақта  жіптер  сияқты
пайдаланылады, ерекшелігі жібек жіп жарқырап кесте түрін ашып тұрады.

Ирис - ширатылған жылтыр жіп кестенің көп түрлеріне қолданылады.
Кесте  тігуге  арналған  жұмсақ  мақта  жіп  -  көбіне  канва  және  қалың

маталарды кестелеуге қолданылады.
Металл жіптер.
Жіңішке жүн жіп - қос қабатты жіңішке жүн жіппен маталарды, сонымен

қатар канваға тігілетін әдемі өрнектерді кестелеуге жарамды.
Қайшының ұшы үшкір, ұзындығы 10-12 см. болғаны дұрыс.
Оймақ  -  қалың маталарды кестелеген  кезде  қолды жарақаттамай матаға

иненің кіруін жеңілдетеді.  Оймақтар қандай материалдан жасалса да ортаңғы
саусаққа киюге ыңғайлы болғаны дұрыс.

Кесте түрлері:
• Жай тігістер
• Сабақты кесте

Сабақты  кесте.  Кестенің  бұл  түрін  тігу  үшін  өрнектің  нұсқалары
пайдаланылады.  Оларды тіккен кезде  ине кері  шаншылады,  яғни әрбір  жаңа
тігіс  осылайша  түседі.  Жіпті  бекітіп,  инені  матаның  кесте  түсетін  бетіне
шығарған соң оған 2-4 жіпті іліп алу керек.  Жіпті шығарып алған соң инені
қайта шаншып, сосын оған алғашқы тігіске қанша жіп алынса, сонша жіп іліп
алады. Тігістердің біркелкі болып түсуін қадағалау және инені екінші, үшінші,
одан кейінгі тігістерде алдыңғы тігістің ортасынан шығарып отыру қажет.

Барқыт тігісі
Барқыт тігісі. Кестенің бұл түрімен балалардың киімін әшекейлейді. Оның

үстіңгі  жағы  айқасып  келеді  де,  астынан  параллель  бағытта  екі  қатар  тігіс
түседі. Кестенің бұл түрімен кестелегенде жіптерді санап, есептеп отыру керек.
Егер кесте тігінен тігілетін болса, онда материалдың екі шетінен параллель екі
сызықты белгілеп алады. Қалың маталардан екі жіптен суыр керек. Кестелеу
төменнен  жоғары  қарай  басталады.  Инені  тігіп  отырған  адам  өзіне  қарай
бағыттап шаншып отырады. Кестені 3-4 түрлі жіппен кестелеуге болады, тек
жіптердің түсі бірін-бірі ашатындай, дұрыс таңдалуы қажет.

Біз кесте
Біз кесте - кергішке керілген арнайы мата бетіне түсірліген (сызылған) ою-

өрнек немесе бейнені сызық бойымен қармақ бізді матадан ары өткізіп, жіпті
бері іліп шалып алу арқылы қайталанатын майда тігісті айтамыз. Кестенің бұл
түрімен кейбір контурлы ою-өрнектер немесе гүлдің сабағы кестеленеді. Тігілу
мәнері жағынан ол көлемі біркелкі ілмектер шынжыр секілді біріне-бірі тіркесе
тігіледі. Шынжырларының формасы мен көлемі әр түрлі болып келеді. Жіпті
бекітіп,  оны  матаның  оң  жақ  бетіне  шығарып  алған  соң,  ілмек  тәрізді  етіп
созып, оны сол қолдың басбармағымен басып тұрып, инені алғашқы шаншыған
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жерден дәлдеп,  төмен қарай,  яғни матаның астыңғы бетіне  қарай шаншиды.
Тігістің  теріс  жағынан  ине  ілмектің  астынан  өтіп,  тігістің  үстіне  ілмектің
ортасынан шығады.

Санап кестелеу

Айқас тігіс, 1-тәсіл
Айқас тігіс, 2-тәсіл
Айқас тігіс, 3-тәсіл (а)
Айқас тігіс, 3-тәсіл (б)
Жартыкеш айқас тігіс. Кері бағытта жүріп шығу.
Санап  кестелеу  де  аталатын  кестені  жіп  оңай  суырылатын  матаға

кестелейді.  Бұл  тігіс  әдетте  тік  сызық  бойына  түсіріледі.  Санап  кестелеу
түрлері:

Терме  тігіс  -  өрнектің  бір  шетінен  келесі  шетіне  дейін,  жіптерін  санай
отырып,  біресе оң жағына, біресе теріс жағына қарай матаның жібін бойлай
"инені алға салу" әдісімен тігіледі. Теріс жағының өрнегі оң жағының өрнегіне
кері болып түседі.

Қиғаш тігіс - матаның көлденеңінен 2 жібін, тігінен 4 жібін бастыра, қиғаш
бағытта тігіледі.

Айқас тігіс - кесетенің ең көп тараған түрі. Бұл тігілуі қарапайым әрі әдемі
кесте.  Айқас  тігіс  кестесін  селдір  матаға  түсірген  дұрыс.  Оның  размері
кестелейтін  жіптің  жуан-жіңішкелігіне,  матаның  қалыңдығына  байланысты.
Кестелеу барысында үстіңгі негізгі тігістің бір бағытта түсіп отыруын бақылау
керек. Бұл кестені бір түсті және көп түсті жіптермен кестелеуге болады. Бір
түсті жіппен кестелеген кезде көбінесе басқа түсті жіппен жиіектеліп отырады.
Бұл кестені үш түрлі тәсілмен тігуге болады.

1 - тәсіл - матаның теріс жағынан тік тігіс түсіру. Бір қатарды солдан оңға
қарай  жартылай  айқастырылып  тігіледі,  сосын  осылай  кері  бағытта
қайталанады:

2 - тәсіл - матаның теріс жағынан көлденең тігіс түсіру. Оңнан солға қарай
тұтас айқас тігіс тігіледі. Сосын теріс жағынан инені сол жаққа қарай өткізіп,
араға  бір  бүтін  айқас  тігіс  қалдырады  да,  инені  оң  жақ  бетіне  шаншып
шығарады.

3 - тәсіл - көлбеу айқас тігісі. Кестелеуді төменнен жоғарыға қарай бастау
керек.

Жартыкеш айқас тігіс. Бұл кестенің екі жақты тігісі болады, яғни астыңғы
және  үстіңгі  тігістер  жіпті  үзбей  отырып  тігіледі.  Түзу  және  қиғаш  болып
түсетін кестенің бұл түрі қарапайым, әдемі өрнек түзеді.  Кесте екі  жүріспен
тігіледі:

1 - жүріс - "инені алға салу" әдісімен сурет нұсқасының бойымен жүріп
шығу;
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2 - жүріс - алғашқы жүрісте ашық қалған жерлерді қамти отырып, "инені
алға салу" әдісімен кері бағытта тағы да жүріп шығу.

Санап тігілетін кесте.Тік түскен тігіс
Санап тігілетін кесте. Көлденең түскен тігіс
Бұл кестені матаның жібін санап отыру арқылы тігеді. Кесте төгілетін мата

селдір болуы керек. Кестелейтін жіптің жуандау болғаны дұрыс, өйткені ашық
жер қалмай жиі тігіледі. Тігістің тік, көлденең және қиғаш болып әр түрлі түсуі
мүмкін. Тік түскен тігістің саны мен биіктігінің алмасып келуі ирек-ирек өрнек
түсіреді,  ал тік және көлденең тігістердің  жымдаса түсуінен басқа бір өрнек
туады. Кестелеуді солдан оңға қарай жүргізеді. Инені матаның оң жақ бетіне
шығарып, жоғары қарай бір тігіс түсіреді. Сосын матаның астына түскен инені
алғаш  шанышқан  жермен  дөңгейлестіре,  оң  жаққа  қарай  әкеліп,  жаңа  тігіс
түсіреді.
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№ I00053                 09.11.2021ж.

«ОТАН» (өлең) Ермек Өтетілеуұлы 

САСЕНОВА ИНДИРА КУБЕНОВНА
Алматы облысы, Саркан ауданы, К.Қазыбаев атындағы 
орта мектебі «Айгөлек» шағын орталығының тәрбиешісі

Мақсаты: балаларды Ермек Өтетілеуовтың өлеңімен таныстыру.
Білімділік: балалардың Отан туралы білімдерін нақтылай түсу, өлеңді 
мәнерлеп айтуға үйрету;
Дамытушылық: сөздік қорларын кеңейту, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 
Тәрбиелік:Отансүйгіштікке тәрбиелеу.
Сөздік жұмыс: атамекен
Үштілдік компоненет: Отан – Родина – Homeland
Қажетті құрал–жабдықтар: суреттер

Әрекет кезеңдері
Тәрбиешінің әрекеті

Балалардың әрекеті

Мотивациялық-
қозғаушылық 

Балаларды шеңбер бойымен 
тұрғызып, Е. Өтетілеуұлының 
өлеңін оқиды.Шаттық 
шеңбер:Білер қазақ баласы, 
Сәлем – сөздің 
анасы.Алдымыздан 
кезіккенКөп танысты 
көреміз.Бәріне де ізетпенБіздер 
сәлем береміз.Қонаққа екі 
қуыршақ келеді. Бірі ауылда 
тұрған жақсы, бірі қалада 
тұрған жақсы деп дауласады. 
Бірі менің туған жерім сұлу 
десе, екіншісі менің туған 
жерім керемет дейді.

Жарты шеңберде тұрады

Жарты шеңберге кілем 
үстіне отырады. Қызыға, 
мұқият тындайды. 

Амандасады. Қызыға, 
мұқият тыңдайды.
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Ұйымдастыру– 
здестіру

Әңгімелеу.
-  Дауласпаңдар, қуыршақтар. 
Әркімнің туған жері, тұратын 
орны өзіне ыстық, өзіне барлық
жерлерден де артық, барлық 
жерлерден әдемі болып тұрады.
-  Көп ақындар, жазушылар өз 
туған жерлері туралы көптеген 
өлеңдер, әндер жазған.
-  Туған жерді, туған елді – 
Отан деп айтамыз. Біздің 
Отанымыз – Қазақстан. 
Отанымызға құрмет көрсетіп, 
әркез мақтан тұту керекпіз.
Сөздік жұмысы:
-  Біз – қазақпыз. Яғни, біздің 
ұлтымыз – қазақ. Қазақ тілінде 
сөйлейміз. Біздің аталарымыз 
да осы қазақ жерінде өмір 
сүрген, аталарымыздың 
аталары да Қазақстанда өмір 
сүрген. Сол себептен Отанды 
«атамекен» деп те айтады.
- Бүгін біз Ермек Өтетілеуов 
деген ақын ағаларыңның 
«Отан» деген өлеңімен 
танысатын боламыз.
Өлеңді мәнерлеп оқиды.Отан 
деген – атамекен ,Отан деген – 
туған жер,Отан – ана,Отан – 
үлкенҚазақстан – туған 
ел.Сергіту сәті: Сәлем саған, 
ата!Сәлем саған , апа!Сәлем 
саған, әке!Сәлем саған, ана!
Амансың ба мен, бұл менің 
жанұям Сұрақ – жауап арқылы 
балалармен әңгімелесу.
-  Өлеңде не туралы айтылған?

Суреттерді тамашалап 
отырып, мұқият 
тыңдайды.Қызыққан , 
ұқпай қалған жерлерінде
сұрақтар қойып, 
айқындап отырады.

Жаңа сөзді қайталайды, 
есте сақтауға тырысады.

орыс және ағылшын 
тілдеріндегі 
баламаларын есте 
сақтауға тырысады.

Мұқият, 
қызығушылықпен 
тыңдайды.
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  Отан деген не?
Бұл өлеңді кім жазды дедім?
- Енді Отан сөзін өзге тілдерде 
де айтып көрейікші: Отан – 
Родина – Homeland (хөумләнд)

Сергіту сәтін 
қимылдарын келтіре 
отырып бірге 
орындайды.

Сұрақтарға жауап береді.
-  Отан туралы айтылған.
-  Туған жер.
-  Ермек аға.
Өзге тілдердегі 
баламаларын қайталап, 
есте сақтауға тырысады.

Рефлексивті– 
түзетушілік

Қорытынды:Суреттерді көрсете
отырып, сұрақ – жауап арқылы 
оқу іс – әрекетті 
қорытындылайды.
-  Сонымен қуыршақтар 
екеуіңнің де айтқандарың 
дұрыс. Әркімге өз Отаны ыстық
болады. Қуыршақтармен 
қоштасып, шығарып салады.
Балаларды мақтап – 
мадақтайды.

Сұрақтарға жауап береді.

Күтілетін нәтиже:
Білу керек: туған жер, Отан туралы білу;
Болу керек: атамекен туралы түсінік, 
Істей білу керек: өз ұлтын, өз Отанын біледі, өлең мазмұнын есте сақтай алуды
.
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№ I00052     09.11.2021ж.

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

КУРМАНГАЛИЕВА КАЛАМҚАС КАДЫРБЕКОВНА
Алматы облысы, Саркан ауданы, К.Қазыбаев атындағы орта мектебі

«Айгөлек» шағын орталығының тәрбиешісі

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу.
- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру;
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 
Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет. 
Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби 
кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі.
Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 
қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 
нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек.
Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 
(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу 
қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 
өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет 
ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық айтып 
беру). Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді 
басқа бір нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға 
үйрету.
Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды, әңгімелерді 
түрлендіре біледі. Баланы шығармашылық қабілеттілігінен туындаған 
әңгімелеріне көңіл аударып, құрдастарының әңгімелерін тыңдауға бейімдеп, 
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қиыншылық тудырған жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету 
енгізе керек.
Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – сөздің жалпы ұғым беретін 
жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын еркін 
жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым - 
қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - теңіз. 
Ол жаңа өскін балауса буынының сана - сезімін оятып, ақыл - есін дамытатын, 
адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы.
Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби мұрасы, 
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 
мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 
еш жойған жоқ. Жамбылдың, Сәкеннің, Жансүгіровтың, Майлиннің, 
Мұқановтың сондай – ақ көптеген жас жазушылардың балалар сүйсінерлік 
қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты
тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып, 
термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ.
Жас кезінде әңгіме, жырларды көп тыңдаған бала өз көрген - білгенін 
қиыстырып, тұжырымдап достарына, тәрбиешілеріне, ата - аналарына айтып 
бере алса, тіл шеберліктері артады. Мұндай жақсы қасиеттер баланың 
парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді.
Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен 
жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан. Балалардың жас ерекшелігіне қарай 
топтарды үлкейген сайын тіл дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс 
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түрлері біртіндеп күрделене береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім 
беру үрдісінде дыбысқа байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске 
асырылады.
Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. Қазіргі уақытта 
баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз 
дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге
түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын 
дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек.
Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.

Сөздің дыбыстық жағын меңгерту
- Бала тілін зерттеп, қай дыбысты айта алмайтынын анықтау;
- Артикуляциялық аппаратты дайындау кезеңі
- Сөз, сөйлем, өлең, жұмбақ, жаңылтпаштарды айтқызып, дыбыстарды үйрету.

Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 

65



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

топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта алмайтын
балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - жаттығулар, 
тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту мақсатында А. 
Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: «Қ»
дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. Мысалы: «Күз 
түсті» ертегісін алып ойын - жаттығу ретінде өткізіп жүрмін.
«Балалар тоғайға жеміс - жидек теруге барады. Барлығының қолдарында себет 
бар. Олар тоғайға келе жатса, бір сиыр жатыр екен. Сиыр балаларды көріп «мө -
мө - мө» деп амандасады. Содан кейін «балалар, қайда барасыңдар?» дейді.
- Балалар: - Орманға жидек теруге бара жатырмыз
Деп жауап береді.
Орманға келіп ағаштың бұтағында тоқылдақтың отырғанын байқайды. 
Тоқылдақ балаларды көріп «тық - тық» деп амандасады. Сонан кейін торғайлар 
«шиқ - шиқ» деп дыбыстайды. Қарға болса «қар - қар» дейді. Көкек те қалыспай
«көкек - көкек» деп қалыспайды.
Осы тәріздес ормандағы құстар, аңдар балалармен кездеседі. «Күз түсті» 
ертегісінің мазмұны бойынша жүргізілетін ойын - жаттығудың мақсаты ертегі 
мазмұны бойынша балаларды қызықтырып, дыбыстарды анық айтуға 
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жаттықтыру. Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып 
беріп, олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы 
қария» әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн 
диаграмма әдісін қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін 
салыстырамын.
Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік ерекшеліктерімен 
танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - мәтелдер арқылы 
да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы 
жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған
міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. 
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МАЗМҰНЫ

• ОМАР ЖАЙНАШ СЕЙТЖАНҚЫЗЫ 

• ІБІРАШОВА АЯУЛЫМ ҚАЛМЫРЗАҚЫЗЫ

• ТАСТАНОВА АЙНАГУЛЬ КАБИЕВНА

• БАЛДОСОВА АЙНУР АБДИГАПАРОВНА

• ЖАКУПОВА САНИЯ ОРАЛКАНОВНА

• МОМБЕКОВА РАЙХАН АСЫЛХАНОВНА

• УМИРЗАКОВА ГУЛЬЗИРА АМАНБАЕВНА

• ЖИЕКБАЕВА БАЛЖАН МУСАХАНОВНА

• РАЙКУЛОВА АЛМА ЗИЯТХАНОВНА

• НУРЫМБЕТОВА НУРГУЛ АДИЛХАНОВНА

• АБДИКАРИМОВА БАГЛАН САТЫНБЕКОВНА

• АСЕМОВА БАЯН ЖАСУЗАКОВНА

• БЕКЕТ МӘРЗИЯ ӘМІРТАЙҚЫЗЫ

• САСЕНОВА ИНДИРА КУБЕНОВНА

• КУРМАНГАЛИЕВА КАЛАМҚАС КАДЫРБЕКОВНА
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	Қолмен кестелеу
	Керекті құрал-жабдықтар: Кестелуді қолмен тігу үшін жіп, мата, ине (көзі кең, қысқа), қайшы, оймақ, түйреуіш, желім, біз және дөңгелек кергіш қажет.
	Матаның қалыңдығы кесте жібінің жіңішке, жуандығына және тігістің шаншылым жиілігіне сай келуі керек. Мата қалыңдау болғаны дұрыс, бірақ тігісті тартып, иненің өтуін қиындатпауы керек, мата өте жұмсақ болса да тіккен кесте бедері әдемі көрінбей қалады. Кенеп матаның құрылымы қандай мөлшердегі болсын иненің өтуіне оңай, иненің қалдырған ашық іздері басқа маталарға қарағанда кейін тез жабылып кетеді. Өте нәзік бұйымдарды кестелеуге өте жұқа бірақ құрылымы тығыз маталарды пайдаланған жөн, себебі ол жұмысқа қосымша айқындық әсер беріп тұрады. Айқас тігіс сияқты санап тігілетін кестелерге канва ыңғайлы. Канвалар жіптердің санына, тығыздығына қарай әр түрлі нөмірлі болады. Нөмір санының өсуіне қарай канваның көздері кішірейе береді.
	Иненің жуан-жіңішкелігі кесте тігілетін материалдың қалыңдығына және жіптің жуан-жіңішкелігіне (нөмеріне) байланысты болады. Кесте тігудегі ең басты құралдың бірі болғандықтан иненің сапасының жоғары болғаны дұрыс. Кестенің түрлеріне қарай инелердің де түрлері әр түрлі болады. Жіптің жеңіл сабақталуы үшін иненің көзінің үлкен болғаны дұрыс. Өте ірі инемен кестеленген кесте тегіс болып түспейді.
	Жүн маталарды кестелеуге ұзындығы орташа (көлемі 1-10) емес, бірақ жіп өтетін көзі үлкен, ұшы сүйір ине қолданылады.
	Ұшы сүйір (көлемі 13-26), ұзын және жуан, көзі үлкен ине материалды жуан жіптермен кестелеу үшін қолданылады.
	Тегіс тоқылған және селдір матаны (канвалауға) кестелеуге ұшы доғал (өлшемі 13-26) ине пайдаланылады. Мұндай ине матаның жіптерін суырмайды, түтпейді.
	Жіптің ұзындығы 50-60 см. артық болмауы керек. Кесте жіптердің бірнеше түрлерімен кестеленеді:
	Ширатылған мақта жіп - әдетте жеңіл бөліп алуға болатын алты қабаттан тұрады. Кейбір мұндай ширатылған жіптерді бөлмей сол күйінде пайдаланады. Канваға кестеленетін кестелерден басқа түрлеріне қоладана береді.
	Ширатылған жібек жіп - алты қабаттан тұрады, мақта жіптер сияқты пайдаланылады, ерекшелігі жібек жіп жарқырап кесте түрін ашып тұрады.
	Ирис - ширатылған жылтыр жіп кестенің көп түрлеріне қолданылады.
	Кесте тігуге арналған жұмсақ мақта жіп - көбіне канва және қалың маталарды кестелеуге қолданылады.
	Металл жіптер.
	Жіңішке жүн жіп - қос қабатты жіңішке жүн жіппен маталарды, сонымен қатар канваға тігілетін әдемі өрнектерді кестелеуге жарамды.
	Қайшының ұшы үшкір, ұзындығы 10-12 см. болғаны дұрыс.
	Оймақ - қалың маталарды кестелеген кезде қолды жарақаттамай матаға иненің кіруін жеңілдетеді. Оймақтар қандай материалдан жасалса да ортаңғы саусаққа киюге ыңғайлы болғаны дұрыс.
	Кесте түрлері:
	Жай тігістер
	Сабақты кесте
	Сабақты кесте. Кестенің бұл түрін тігу үшін өрнектің нұсқалары пайдаланылады. Оларды тіккен кезде ине кері шаншылады, яғни әрбір жаңа тігіс осылайша түседі. Жіпті бекітіп, инені матаның кесте түсетін бетіне шығарған соң оған 2-4 жіпті іліп алу керек. Жіпті шығарып алған соң инені қайта шаншып, сосын оған алғашқы тігіске қанша жіп алынса, сонша жіп іліп алады. Тігістердің біркелкі болып түсуін қадағалау және инені екінші, үшінші, одан кейінгі тігістерде алдыңғы тігістің ортасынан шығарып отыру қажет.
	Барқыт тігісі
	Барқыт тігісі. Кестенің бұл түрімен балалардың киімін әшекейлейді. Оның үстіңгі жағы айқасып келеді де, астынан параллель бағытта екі қатар тігіс түседі. Кестенің бұл түрімен кестелегенде жіптерді санап, есептеп отыру керек. Егер кесте тігінен тігілетін болса, онда материалдың екі шетінен параллель екі сызықты белгілеп алады. Қалың маталардан екі жіптен суыр керек. Кестелеу төменнен жоғары қарай басталады. Инені тігіп отырған адам өзіне қарай бағыттап шаншып отырады. Кестені 3-4 түрлі жіппен кестелеуге болады, тек жіптердің түсі бірін-бірі ашатындай, дұрыс таңдалуы қажет.
	Біз кесте
	Біз кесте - кергішке керілген арнайы мата бетіне түсірліген (сызылған) ою-өрнек немесе бейнені сызық бойымен қармақ бізді матадан ары өткізіп, жіпті бері іліп шалып алу арқылы қайталанатын майда тігісті айтамыз. Кестенің бұл түрімен кейбір контурлы ою-өрнектер немесе гүлдің сабағы кестеленеді. Тігілу мәнері жағынан ол көлемі біркелкі ілмектер шынжыр секілді біріне-бірі тіркесе тігіледі. Шынжырларының формасы мен көлемі әр түрлі болып келеді. Жіпті бекітіп, оны матаның оң жақ бетіне шығарып алған соң, ілмек тәрізді етіп созып, оны сол қолдың басбармағымен басып тұрып, инені алғашқы шаншыған жерден дәлдеп, төмен қарай, яғни матаның астыңғы бетіне қарай шаншиды. Тігістің теріс жағынан ине ілмектің астынан өтіп, тігістің үстіне ілмектің ортасынан шығады.
	Санап кестелеу
	Айқас тігіс, 2-тәсіл
	Айқас тігіс, 3-тәсіл (а)
	Айқас тігіс, 3-тәсіл (б)
	Жартыкеш айқас тігіс. Кері бағытта жүріп шығу.
	Санап кестелеу де аталатын кестені жіп оңай суырылатын матаға кестелейді. Бұл тігіс әдетте тік сызық бойына түсіріледі. Санап кестелеу түрлері:
	Терме тігіс - өрнектің бір шетінен келесі шетіне дейін, жіптерін санай отырып, біресе оң жағына, біресе теріс жағына қарай матаның жібін бойлай "инені алға салу" әдісімен тігіледі. Теріс жағының өрнегі оң жағының өрнегіне кері болып түседі.
	Қиғаш тігіс - матаның көлденеңінен 2 жібін, тігінен 4 жібін бастыра, қиғаш бағытта тігіледі.
	Айқас тігіс - кесетенің ең көп тараған түрі. Бұл тігілуі қарапайым әрі әдемі кесте. Айқас тігіс кестесін селдір матаға түсірген дұрыс. Оның размері кестелейтін жіптің жуан-жіңішкелігіне, матаның қалыңдығына байланысты. Кестелеу барысында үстіңгі негізгі тігістің бір бағытта түсіп отыруын бақылау керек. Бұл кестені бір түсті және көп түсті жіптермен кестелеуге болады. Бір түсті жіппен кестелеген кезде көбінесе басқа түсті жіппен жиіектеліп отырады. Бұл кестені үш түрлі тәсілмен тігуге болады.
	1 - тәсіл - матаның теріс жағынан тік тігіс түсіру. Бір қатарды солдан оңға қарай жартылай айқастырылып тігіледі, сосын осылай кері бағытта қайталанады:
	2 - тәсіл - матаның теріс жағынан көлденең тігіс түсіру. Оңнан солға қарай тұтас айқас тігіс тігіледі. Сосын теріс жағынан инені сол жаққа қарай өткізіп, араға бір бүтін айқас тігіс қалдырады да, инені оң жақ бетіне шаншып шығарады.
	3 - тәсіл - көлбеу айқас тігісі. Кестелеуді төменнен жоғарыға қарай бастау керек.
	Жартыкеш айқас тігіс. Бұл кестенің екі жақты тігісі болады, яғни астыңғы және үстіңгі тігістер жіпті үзбей отырып тігіледі. Түзу және қиғаш болып түсетін кестенің бұл түрі қарапайым, әдемі өрнек түзеді. Кесте екі жүріспен тігіледі:
	1 - жүріс - "инені алға салу" әдісімен сурет нұсқасының бойымен жүріп шығу;
	2 - жүріс - алғашқы жүрісте ашық қалған жерлерді қамти отырып, "инені алға салу" әдісімен кері бағытта тағы да жүріп шығу.
	Санап тігілетін кесте.Тік түскен тігіс
	Санап тігілетін кесте. Көлденең түскен тігіс
	Бұл кестені матаның жібін санап отыру арқылы тігеді. Кесте төгілетін мата селдір болуы керек. Кестелейтін жіптің жуандау болғаны дұрыс, өйткені ашық жер қалмай жиі тігіледі. Тігістің тік, көлденең және қиғаш болып әр түрлі түсуі мүмкін. Тік түскен тігістің саны мен биіктігінің алмасып келуі ирек-ирек өрнек түсіреді, ал тік және көлденең тігістердің жымдаса түсуінен басқа бір өрнек туады. Кестелеуді солдан оңға қарай жүргізеді. Инені матаның оң жақ бетіне шығарып, жоғары қарай бір тігіс түсіреді. Сосын матаның астына түскен инені алғаш шанышқан жермен дөңгейлестіре, оң жаққа қарай әкеліп, жаңа тігіс түсіреді.

