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Учимся играя
Алимкулова Асель Муратовна
Жамбылская область город Шу ясли сад "Балдаурен" учитель английского
языка
Группа «Солнышко»
-Проведение занятия в игровой форме, развитие у детей интереса к английскому
языку через игру;
- закреплять и обогащать знания детей по пройденным темам
- развивать и тренировать внимание, память, мышление. Поддерживать интерес
к
изучению языку
- закрепить знания детей по изученным темам ; «Цвета», «Счет», «Овощи,
фрукты», «Мебель», «Семья», «Игрушки», «Части тела»
Оборудования: картинки, интерактивная доска, игрушки
Ход занятия:
Organization moment:
- Good morning children!
- How are you?
- Good morning teacher!
- I am Ok’ thank you
Сегодня ребята у нас необычное занятие. К нам пришли гости, давайте
поприветствуем их на английском языке.
Hello to all, hello to you
Hello, hello, to all of you
Well done!
Let’s begin our English lesson.
Давайте начнем наше занятие.
Ребята, кто помогает нам говорить по английский?
Yes, this is Mr. Tongue – веселый английский язычок.
Very good!
Давайте теперь послушаем историю про Mr.Tongue.
Фонетическая зарядка
«Жил на свете язычок»
Жил на свете язычок
В доме без окошка.
На английском языке говорил немножко.
Делал по утрам зарядку – [t] [d] [n]
Убирал свою кроватку,
Выходил он погулять,
Свежим воздухом дышать [h].
Язычок, когда гулял,

Очень быстро замерзал.
Кончик свой зубами прижимал
И дрожал [ð] – [ð],
А однажды наш дружок
Погулять пошел в лесок.
По дорожке он шагал [t] – [t] –[t],
Песню бодро напевал: [la:] – [la:] – [la:].
Вдруг на встречу вышел волк: [u:], [.:],
Сразу язычок замолк.
Но не думайте, ребятки,
Что душа удрала в пятки.
Язычок ведь наш храбрец,
Славный парень – удалец.
Он немного отступил,
Брови хмуро насупил,
Завернулся, дыбом встал,
Очень страшно зарычал: [r] – [r],
Испугался волк, удрал.
[о]! – сказал наш язычок.
Улыбнулся [i:], потянулся [R:],
Поднял кончик к потолку
И запел песенку свою: [la:] – [la:] – [la:].
Good work kids!
Ребята, почтальон принес мне конверт, давайте откроем что там, ой ребята а
что это? Всю картину перепутала местами, мне нужна ваша помощь надо
собрать картину, вы поможете мне его собрать, на каждой части даны задания,
а каждое задание дано в виде игры. Ребята вы любите играть?
Я предлагаю вам провести интересно время и поиграть в разные игры, и
собрать правильно нашу картину
Are you ready! Let`s begin our game.
Teacher: Первая наша игра называется "Путаница"
Задача этой игры вы должны угадать правильно или неправильно перевод слов.
Good morning – это «стол»
Body –это «волосы»
Yes- это «нет»
Book-это «яблоко»
Baby- это «мама»
Pink-«шкаф»
Teacher-это «девочка»
Table-это «банан»
Car-это «кукла»
Mather –это «папа»
Kindergaden- «стул»
Green-«красный»
Nose-«нога»
Как на английском светофор- «traffic light»

Вот молоцы, good for you - давайте похлопаем в ладоши clap your hands.
Молодцы,с первым заданием мы справились, и эту часть картины ставим
Дети вы наверное устали, а давай те сделаем зарядку.
Let`s do exercise with me
Stand up.
Clap your hands, clap your hands.
Listen to the music clap your hands.
Stamp your feet, stamp your feet
Listen to the music stamp your feet
Turn around, turn around
Listen to the music turn around
Jump up high, jump up high
Listen to the music jump up high
Clap your hands, clap your hands.
Listen to the music clap your hands.
Very good children!
Very good! Ребята и с этим заданием вы очень хорошо справились.
Pay attention to the board! What do you see?
Игра «Кого не стало» «Who is gone»
Ребята обратите внимание на доску, что вы видите? Правильно дети это семья
Дети игра называется «Кого не стало» «Who is gone»
Задача этой игры по команде учитель говорить «close your eyes!» дети закрывают
глаза, убирается одна картинка. Затем по команде «Оpen your eyes.!» дети
открывают глаза и должны назвать на английском языке, какой картинки не
стало.
На доске показываю картинки с изображением семьи
Дети должны с помощью этих рисунков повторить пройденные материалы
Good work friends!
Ребята давайте поиграем в игру «Волшебный сундучок» «The magic chest»
Выбирается игрок, просят закрыть глаза: Clouse your eyes! Ведущий прячет
игрушку в сундуке. Затем дети на ощупь должны угадать, что находится в
сундучке: Is it a ….? Is it a ….? Если ребенок затрудняется учитель просит
помочь детей.
Well done!
Ребята, какие вы все молодцы, и с этим заданием мы справились, и у нас
правильно собирается картина.
Ребята следующая игра называется «Show me, please»
Я называю ту часть тело, а вы должны мне показать с помощью жеста Are you
ready?
Show me, please hear (волосы)
Show me, please foot (ноги)
Show me, please teeth (зубы)

Show me, please hands (руки)
Show me, please eyes (глаза)
Show me, please mouth (рот)
Show me, please lip (губы)
Show me, please body (тело)
Show me, please nose (нос)
Show me, please ear (ухо)
Show me, please tongue (язык)
Very good girls and boys!
И с этим заданием мы справились, ребята у нас получается собрать картину,
молодцы!
Следующая игра у нас называется «Карусель» «Carousel game»
Ребята в этой игре вы должны под музыку пройтись по кругу, а на каждом
кружочке есть картинки, когда я скажу Stop остановится на свой кружочки, и
ваша задача рассказать, что у вас на картинке, на английском языке.
Let`s go!
Well done!
Ребята молодцы, вы такие умные у меня, смотрите, мы правильно собрали
картину
Что же у нас получилась Yes, this is Baiterek. Ребята это же монумент Байтерек
Монумент в столице Казахстана Нур-Султане, самая главная
достопримечательность города. А с перевода с казахского «Байтерек» означает
«Тополь» или Дерево жизни. Ребята как вы думайте почему нам прислали эту
картину, правильно потому что скоро праздник День независимости, а на
английском языке День независимости будет Independence day
Подведение итога занятия: ребята, вы сегодня молодцы, хорошо потрудились, я
хочу вас поблагодарить за активную работу на занятии!
Children, you good fellows! Thank you very much!
Lesson is over. Good bye girls and boys.
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Ойын технологиясын қолдану арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту
Джанкулова Аида Мураталиевна
Жамбыл облысы. Шу қаласы "Балдаурен бөбекжай бақшасы" Тәрбиеші
«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып , оның шығармашылық
қабілетін дамытады ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы мүмкін емес»
В.А.Сухомлинский
Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын
педагогикалық технологиялардың бірі – ойын технологиясының қолдану
арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту жұмысының арқауы болып отыр.
Ойын технологиясы дегеніміз- педагогикалық жұмысты ойын түрінде
ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиыны.Ойын- оқу үрдісіндегі
оқытудың әр формасы ,әрі әдісі ретінде дербес дидактикалық категория.
Н.Крупская .
Ойын арқылы оқыту
технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметінде пайдалану – өмір
талабы. Сондықтан да оқыту үрдісінде қойылатын қазіргі талаптар тәрбиешіден
үлкен ізденіс пен шеберлікті қажет етеді.Ойын арқылы оқыту
технологиясының мақсаты: дидактикалық, тәрбиелік, дамытушылық ,
әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойын технологиясының ерекшелігі
ойындық іс-әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың өзіндік талапталғамдарына сүйенеді.Баланың бойындағы білімділік, танымдық,
шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді.Ойын- балалар үшін оқу
да,еңбек те.Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездесетін
қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың
ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады. Ойын арқылы оқыту
технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметін оқытуда тәрбиеші мен
балалар арасындағы жаңа қарым-қатынас қалыптастырып, балалардың берілген
тапсырмаларды талдауына, салыстыруына, өз беттерінше әрекет етулеріне,
яғни ой еркіндігіне зор маңыз береді. Сөйтіп, балалардың зейін қойып ойлауы
мен тапқырлығына мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол
ашады. Бүгінгі бала - ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оған жүйелі білім беріп,
ынта-ықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет-қасиеттерін дамытуды
балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім стандарты, мектепке
дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда
жаңашыл тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік береді. Зерттеуші ғалым Ф.
Янушкевич «Жаңа технологиялық сабақ педагогтың өз тәжірибесін жаңғыртуға
емес, баланың пайдасына, қажеттілігіне арналуы қажет, сонда ғана сапалы
нәтиже болады»-деген.
Менің де тәрбиеші ретінде алға қойған мақсатым – балаларға ұлттық
педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар, олардың шығармашылық
ойлау ,сөйлеу қабілеттерін арттыру. Сол себепті ұйымдастырылған оқу
қызметін идеялық жағынан ғылыми негізде өмірмен байланысты
ұйымдастырып, баланың қызығуын, құштарлығын танытуға бағыттаймын.
Соңғы кездері өз тәжірибемде ойын технологиясының элементтерін қолданып

келемін. Әр ұйымдастырылған оқу қызметінде ойын технологиясының
элеметтері балаларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға, ойнай отырып,
сөздік қорын молайтуға мүмкіндік береді. Тиімді қолданылған ойын түрлері
тәрбиешінің түсіндіріп отырған материалын балалардың зор ынтамен тыңдап,
толық меңгеруіне көмектеседі. Өйткені, балалардың аңсары сабақтан гөрі
ойынға ауып отырады. Қызықты ойын түрінен кейін олар тез сергіп,
тапсырманы ықыласпен орындайды.Ойын арқылы баланың бойына адамдық
қасиеттермен қатар білімге, өнерге құштарлығы қалыптасады. Ойын – бұл
баланың өзінше еңбегі. Жалпы өмірде ойынның да қоғамдық мәні бар. Ойын
барысында белгілі бір әрекет жасай отырып, бүлдіршін қоғамдық өмірге
қатысудың алғашқы үлгісін алады, ересектермен арадағы қарым-қатынастың
байланысын түсінеді. Бала ойын арқылы өзі өмір сүріп отырған, белгілі бір
әлеуметтік ортадағы норма мен әрекетті қабылдайды. Ойын ұстамдылық
тәртіптің көрінісі болып табылады. Баланың танымын алғашқы күннен бастап
дамыту құралы да, балада оқу мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын
да – ойын әрекеті болып саналады .
Орыс педагогы В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып,
оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы
мүмкін де емес» - десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің балалардың ойындарына
арнаған еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы түсінігіне сипаттама береді.
Ойын – таным процесін дамытудың негізі болғандықтан, мен – оқыту мен
тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен толықтырып отырамын.
Баланың ойынында да белгілі бір дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік
болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада: баланың ойыны
нақты материалдық, рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай игілікті
өндірудің негізгі жолы екені айқын. Баланың қуанышы мен реніші ойында
айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада:
олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік
қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті
мен дарынын ұштайды. Ойын арқылы бала тілін дамыту Ойын балалар үшін
айналадағыны танып білу тәсілі.
Ойынның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті бала жалғыз
болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу қарымқатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер
алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойынның,негізгі
құрылымдық элементтері мыналар: ойынның өзінен туатын және балалар
жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын ережесі.
Ойынньң түпкі ниеті - бұл балалардың нені және қалай ойнайтынының жалпы
анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшқыштар», «Отбасы»,
«Балалар бақшасы» және т.с.с болып ойнайды.
Ойын сонымен бірге сабақ кезіндегі оқытумен де тығыз байланысты. Ойын
ешқашанда өзінің қызықтылығын жоғалтпайды, тек оның мазмұны, сипаты
өзгереді. Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне қарай сюжетті рольді, драматизиялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды ойындар,
ұлттық ойындар болып бөлінеді.
Сюжетті рольді ойындар - мектепке дейінгі балаларға тән, ең сипатты ойындар
болып табылады.

Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. Сюжетті - рольді ойындарының
ерекшелгі сол, оны балалардың өздері жасайды. Ойынның дербес әрекеті айқын
өнерпаздық және шығармашылық сипатта болады. Бұл ойындар ұзақ та қысқа
да болуы мүмкін. Сюжетті - рольді ойында бейнелеу құралы роль мен ойын
әрекеттері болып табылады. Мысалы: «Дүкен» ойынын ойнағанда балалар
сатушы мен сатып алушының әрекеттеріне, ал «Аурухана» ойынын ойнағанда
дәрігер мен науқастың әрекеттеріне еліктейді. Драматизиялық ойындарда
мазмұн, рольдер, ойын әрекеттері қандай да бір әдеби шығарманың, ертегінің
т.б. сюжетті мен мазмұнына сәйкес болады. Ол сюжетті - рольді ойынға ұқсас.
Драматизия ойынында балаға қандай болсын айқын тәсіл көрсетпеу керек ол
үшін ойынның шын мәнінде ойын болғаны дұрыс.
Құрылыс ойыны - балалар әрекетінің бір түрі. Оның негізгі мазмұны қоршаған
өмірді алуан түрлі құрылыстарды және соларға байланысты іс - әрекеттерді
бейнелеу болып табылады. Құрылыс ойыны бір жағынан сюжетті - рольді:
ойынға ұқсас келеді, және соның бір түрі деп қаралады. Олардың қайнар көзі
біреу - қоршаған өмір. Балалар ойын үстінде кетрлер, стадиондар, театрлар,
цирктер т. б. ірі құрылыстар салады. Дидактикалық ойын формасы кішкене
балаларға мейлінше тең оқыту формасы болып табылады. Ойын ой мен
қимылды ұштастыру непзінде жургізу керек, Мысалы: «Сиқырлы қақпаның
сырын ашайық» деген ойында балаларды зат туралы айта білуге үйрету,
олардың жүйелі сөйлеу қабілетін дамыту міндетін алға коядым. Ойын міндеті
қақпақтың астында не бар екенін білу.
Дидактикалық ойынның нәтижесіне қандай жолмен болса да жету емес,
балардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, өзара қарым-қатынас
жасауда жеткен жетістіктерін көрсетеміз. Дидактикалық ойындарда да
балалардың алдына қандай да бір міндеттер қойылады, оларды шешу үшін
назарды жұмылдыру, ерікті зейін қою, ережесін ой елегінен өткізе білу т.б.
Олар балалардың түйсік жене қабылдау қабілеттерін дамытуға, ұғымдарын
қалыптастыруға, білімді меңгеруге көмектеседі Қимыл ойындары балалардың
қозғалысын жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру, қағып алуды жаттықтыруға,
дамытуға жене жетілдіруге мүмкіндік береді. Қимыл ойындары баланың жүйке
- психикалык дамуына, жеке басының аса маңызды салаларының қалыптасуына
да үлкен әсер етеді. Қимылды ойында ережелер ұйымдастырушы роль
атқарады, олар ойынның барысын, жүйелілігін, ойнаушылардың қарым қатынасын, баланың мінез - құлқын анықтайды.
Балалар ойынды игерген соң өздігінен ойнай алады. Қимылды ойындарды
ұлттық ойындар желісінде ұйымдастыруга болады. Мысалы: «Соқыр теке»,
«Көкпар», «Асық», «Бәйге», «Тақия тастамак» т.б. ойындар жатады. Баланың
бірінші даму кезеңі ойын арқылы жетіледі. Сол сияқты ойындар да топта жас
ерекшелігіне сай жүргізіледі. Ойын балаларға сабақта да, серуенде де өте қажет,
өйткені бала жәй дем алып отырғанның өзінде де ойын үстінде болады.
Қимылды ойындар баланың барлық жас кезеңінде өтеді.
Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Рольдік ойындарда
барлық балаларға бірдей роль тиеді де, бір-бірімен міндетті түрде қарымқатынасқа түсіп, сөйлеседі. Балалар белсенді жұмыс істеп, бір-біріне жәрдем
беріп, жұмыстарын мұқият тыңдап, өздерін және бір-бірін бағалайды, ал біз тек
бағыттаушы боламыз. Рөлдік ойындардың негізгі талаптары

Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен қоса,
ең бастысы балалар өздеріне лайықты рольді өзі тандап алған жөн. Сонда ғана
олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады.
Рольдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс. Бала өзін рольде неғұрлым
еркін сезінетін болса, ол соғұрлым қызыға ойнайтын болады.
Осындай шарттар бойынша дайындалған материалдар қолданылса ойын
соғұрлым жоғары тиімділік береді. Бастапқы кезде балалардың ынта-жігерін
бақылап аламын. Сөйтіп, бақылаушы бола бастаймын.
Ойынды қолдануда оның күнделікті жаттығу жұмысына айналмауын ескеру
керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. Қандайда болсын
ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық қабілетін де ескерген жөн.
Балалар ойын ойнағанды ұнатады және өз ынталарымен беріліп ойнайтынды.
Тапсырмаларды балалар өз беттерімен орындап және ойынды ұйымдастырып
бір –біріне әділ баға беруге үйренеді. Балабақшада мектеп жасына дейінгі
балаларды оқытуда дидактикалық ойын маңызды құрал болып есептеледі . Мен
ойын арқылы білімді меңгертіп және оны бекіту үшін дағды мен әдетті
қалыптастырамын . Балабақша жиі қолданатын дидактикалық ойын түрлерін
өткіземін :
1.Ойыншықпен ойналатын ойындар.
2. Үстел үстінде ойналатын ойындар.
3. Сөздік ойындар .
Әр топта балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар , сондай- ақ
тапсырмалар арқылы балалардың білімін тереңдете түсемін және ойлауын,
зейінін , есте сақтауын дамытуға көмектесемін .
Ойынның мазмұны бірнеше элементтен құралады : Дидактикалық
тапсырмалар, мазмұн , ережесі және ойынның орындалуы, мұнда басты элемент
– дидактикалық тапсырмалар болып табылады, ал қалған элементтер осы
тапсырмаға және оның орындалуына көмектеседі. Қорыта айтқанда , ойынбаланың жан серігі , ойын сырттай қарағанда ешқандай қиындығы жоқ , опоңай көрінуі мүмкін . Ал, іс-жүзінде бала ойынға қатысу үшін басқалармен тіл
табысып, өзінің ойлаған ойын іске асыру оңай емес. Баланың рухани жетілуі
мен табиғи өсуінің, денесінің дамуы мен ой дүниесінің өркен жаюы ойынға
тікелей тәуелді .Мектепке дейінгі мекемелелердің оқытудағы негізгі міндеті :
сәбилер тобынан бастап балаларға білім, дағды, іскерлікті берумен қатар ойлау
қабілеттерін қалыптастырып балаларды ойлау жұмысына дайындау. Ойын
араласқан оқу қызметі тартымды өтеді, балалардың білуге деген құштарлығын
арттырады, түсініктерін тереңдетеді.
Пайдаланынған әдебиеттер.
1.Тілдерді оқыту үрдісінде инновациялық технологияларды қолдану. Алматы
2010ж
2. А.Әбішева «Ойын элементтерін пайдаланудың педагогикалық
ерекшеліктері»,
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Қоршаған ортада бала тілін дамытудағы рөлі
Абсаматова Бибижамал Махмутовна
Жамбыл облысы. Шу қаласы. "Балдәурен бөбекжай бақшасы"
Мектеп алды даярлық топ тәрбиешісі.
Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдістәсілмен 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 ісәрекетін, 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 жасауданғ, мақсатты серуен
және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында әңгме
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 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,аққалат.б.)
«Зоологиялық фриздер»
Мақсаты:Балаларды антоним сөздері туралы түсінік 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.
Ойын шарты: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,дәмінжәне қасиеттерін айтады. Көзін
байлап қойып,қоржыннан бір заттыалғызады. Ол
оны сипалап,не екенін ажыратады да
сипаттайды,атын айтады.

«Жапырағына қарай ажырат»
Мақсаты:Ұқсас белгісіне қарай жапырақтарды таба білуге жаттықтыру.Сөздік
қорын толықтыру,есту,қабылдау қабілетін дамыту.
Көрнекіліктер:әр түрлі жапырақта
«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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ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА
Азимкулова Меруерт Жайлауовна
Жамбыл облысы. Шу қаласы "Балдаурен бөбекжай бақшасы" Тәрбиеші
Мақсаты:Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата білуге,
геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білу.Монтессори және
Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып балалардың шығармашылық
ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамыту.
Күтілетін нәтижелері: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата
білуге, геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білді.
.Монтессори және Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып
балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамытты.
Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Көрсету,таныстыру,сұрақ жауап
Белингвальды сыңары: Үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, шеңберкруг
ҰОҚ
Жоспарланған іс-шаралар
Ресурстар
кезеңдері
ҰОҚ
басталуы

ҰОҚ негізгі
бөлімі

Жылулық шеңбер
Үлкен шеңбер құрайық
Алақанды ұрайық
Күлімдесін күнде
Күлімдейік біз де
Алақанды ашайық
Күннің нұрын салайық
Таза ауаны салайық
Жүрек жұлуын салайық
Енді бәрін қонақтарға сыйлайық
Музыка ойналады топқа үрленген шар ұшып
Слайд
келеді ішінде хат болады.Шарды жарып хатты
оқи бастағанда музыка ойналып экраннан аю
сөйлейді. Аю: сәлем достар сәлем балалар
мен сендерге хат жолдаған себебім менің
Маша досым орманда адасып қалды соны
Слайд
таба алмай жүрмін соны табуға
көмектесіңдерші.
Аю: балалар сендерде орманға барам деп
жолдан адасып қалмаңдар сендер алдымен
орманға бармас бұрын картадан жолды көріп
алыңдар
Аю: Таулардың аржағында
Орманың аржағында
Сандықша бар
Іші тола ғажайыпқа

Сол сандықшада маша досым тығылып отыр
соны маған әкеп беріңдер.
Аю: орманға бару үшін жол өте алыс орманға
паровозбен бару керек.
Балаларды паровозға отырғызу үшін қалталы
тақтайшадан әр түрлі пішіндерді алғызып сол
пішіндер арқылы паровозға отырғызады.
Слайд
Балаларға орманға келгендерін айтып онда
көптеген тапсырмалар орындайтындарын
айтады.
Тақтадағы үш құлыпқа назарларын аудартып
құлыптың кілтін ашу арқылы тапсырманы
орындайтынын айтады. Сол кезде экраннан
төртбұрыш сөйлейді балаларға түсіндіріп
құлыптың кілті екенін түсіндіріп бірінші
тапсырманың ашылғанын айтады.
1-Тапсырма
Топтық жұмыс
Триз әдістемесін қолдана отырып пішіндерге
ұқсас суреттерді тауып қыстыру.
Пішіндер туралы тақпақтар сұрау.
Экраннан шеңбер сөйлейді шеңбермен
таныстырып екінші құлыптың кілті екенін
айтып екінші тапсырманың берілгенін айтады.
2-Тапсырма
Жеке жұмыс
Тәрелкедегі жемістер мен көкөністерді санау
арқылы сандарды тура тауып құрастыру
Балаларға 1-10ға дейін санату және орысша
ағылшын тілде санату арқылы білімдерін
толықтыру.
Экраннан үшбұрыш сөйлейді үшбұрыш
пішінмен таныстырып үшінші құлыптың кілті
екенін айтып үшінші тапсырманың берілгенін
айтады.
3-Тапсырма
Тәрелкедегі түрлі макарондардан бау өткізу
арқылы балаларға санатып түстерін тауып,
монтессори әдістемесі арқылы қол
маторикасын дамыту.
Ғажайып сәт:
Орманда үлкен қорап тұрады ішінен Маша
шығады
Маша: сәлем достар мен орманда ойнап жүріп
мына үлкен қорапқа қамалып қалдым рахмет
сендерге мені құтқарғандарыңа менім ішім
қатты пысты меніммен ойын ойнайсындарма

ҰОҚ
қорытынды
лау

Сергіту сәті
Музыка ырғағымен қимылды жаттығулар
жасату.
Ойын «Өз орнынды тап»
Ал қане балалар өздерінің тұрған пішіндеріңді
қолдарыңа алып сол пішіндер арқылы
паровоздарына отырайық тобымызға
қайтайық.
Пішіндер арқылы паровозға отырады.
Балалар біз аюға Маша досын қайтарайық
Машаны аюға жібереді
Сұрақ жауап арқылы қорытындылау
Қане балалар біз кімге көмектестік?
Машаны қайдан таптық?
Біз қандай тапсырмаларды орындадық?
Жарайсыңдар балалар! мақтап мадақтау
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Удивительный подводный мир
Галиева Айгуль Абжановна.
Жамбылская область город Шу ясли сад "Балдаурен" Воспитатель младшая
группа"Радуга"

Цель: Углубить знания детей о животных и растениях подводного
мира.
Задачи: Продолжать знакомить с техникой «рисования пеной»;
совершенствовать умение владеть приемами графического
изображения.
Формировать интерес к изобразительной деятельности, развивать
творческое воображение, самостоятельность и активность.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Билингвальный компонент: қызыл – красный, сары-желтый,
жасыл- зеленый.
Материалы к занятию : листы плотной бумаги, тонированной в
голубой цвет, ванночки с цветной пеной, клеёнки, салфетки,
кисточки, баночки с водой, иллюстрации морских обитателей,
аудиозаписи: шум прибоя.
Ход занятия:
1 этап: отивационно - побудительный
1.Круг радости: (1 слайд)
Здравствуй, солнце золотое
Здравствуй, небо голубое
Здравствуй, вольный ветерок
Здравствуй, маленький цветок
Мы живем в одном краю
Всех я вас приветствую!
2.Организационно-поисковой
- Сегодня к нам в детский сад пришло электронное письмо от
морского царя – Нептуна! (2 слайд)
- Вы согласны отправиться в подводное царство?!
– С помощью чего можно опуститься на морское дно? ( на подводной
лодке)
-А если нет подводной лодки? (С помощью акваланга)
- Давайте мы наденем с вами водолазные костюмы, ласты, маски для
ныряния с трубкой…(Дети имитируют движения)
2.Звучит запись «Шум моря» (3 слайд)

-Сделаем глубокий вдох… И поплыли... Мы оказались на глубине
моря.
Предлагаю детям присесть на камни…
-Ребята, Царь-Нептун передал мне волшебную палочку…я коснусь
каждого из вас и вы сможете дышать без маски.
3.Загадывание загадок от Царя –Нептуна (4 слайд)
а) Для себя на дне морском
Он клешнями строит дом
Круглый панцирь, десять лап
Догадались? Это …(краб)
- Дети, а покажите, как передвигается краб?
б) Плавает прозрачный зонтик
«Обожгу!» - грозит – не троньте
Лапки у нее и пузо
Как зовут ее? (медуза)
- Правильно, это медуза…-Покажите, как двигается медуза?
в) На лошадку так похожа
А живет-то в море тоже
Вот так рыбка! Скок да скокПрыгает морской …(конёк)
- Как прыгает морской конёк?
4.Презентация видео-слайда о рыбках. (5 слайд)
-Кто еще обитает в подводном царстве? (рыбки)
-Да ребята, посмотрите на слайд, здесь обитают рыбы всех
цветовых гамм, которые только можно себе представить…
-Что есть у рыбок? – Какую форму тела имеют рыбки?
- Чем покрыто тело? –Что еще есть у рыбок? – Для чего нужны
плавники? - С помощью чего дышат рыбки?
Предлагаю нарисовать для Царя- Нептуна, морских рыбок.
5.Приглашаю детей сесть на рабочие места. (6 слайд)
Обращаю внимание на осанку.
– Давайте закроем глаза и представим морское дно и подводных
рыбок (звучит аудиозапись «шум прибоя»)
Рассмотрите их внимательно: кого вы увидели, какого размера, цвета,
что их окружает, запомните их. Откройте глазки и давайте сделаем
фоторисунок того, что вы сейчас увидели.
-А рисовать мы сегодня будем морской пеной!
– Посмотрите, какая она? (воздушная, лёгкая, пушистая)

-Какого она цвета? (Дети называют цвета на казахском языке)
-Давайте вспомним, как нужно правильно держать кисть.
- Как нужно рисовать пеной?
-Что нужно сделать, если вам понадобится пена другого цвета?
6.Подводный мир – это волшебный по красоте мир.
В нем все таинственно переливается разными цветами. Поэтому для
каждого из вас я сделала вот такое маленькое море с цветной основой,
вода в нем уже есть, вам нужно только заселить его морскими
рыбками.
7.Самостоятельная работа детей.
8.Индивидуальная помощь.
9.Выставка работ (ребёнок со своей работой «выплывает» из
морского царства). Анализ работ.
Сюрприз от морского царя- под камнем находят сундучок, а в нем
медальоны с ракушкой.
Сундучок, сундучок
Разукрашенный бочок
Открывайся, не скрипи
И сюрпризы покажи!
10. Итог занятия: -Вам понравилось сегодняшнее путешествие в
Морское царство?
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Как прекрасен этот мир
Славная Светлана Владимировна
Жамбылская область город Шу ясли сад "Балдаурен" средняя группа
"Дельфинчики"
Цель: формировать умение наблюдать за природой, воспитывать чувство гордости
и восхищения природой родного края.
Методы: беседа, рассказ, объяснение, чтение произведения, практическая работа,
игра.
Ресурсы: хрестоматия, листочки, аудиозапись «Звуки природы» и «Времена года»,
карандаши цветные, карандаш–принцесса (игрушка), бумага, видеоролик о
природе.
Билингвальный компонент: весна – көктем.
Іс-әрекет кезеңдері
Этапы деятельности.
Тәрбиешінің іс-әрекеті
Деятельность педагога
Баладардың
іс-әрекеті
Действия
детей
Ынталандырушы -ұозғаушылық
Мотивационно-побудительный
КР: - Здравствуйте, дети! Встанем в круг и поздороваемся. –
- Я Принцесса Карандашик! Мне очень нравится жить в стране, имя которой –
Казахстан. Я побывала во многих странах и государствах мира. Но Казахстан мне
особенно дорог. Потому что это очень красивая страна. Здесь есть белоснежные
горы, голубые реки и моря, золотистые степи, сказочные пустыни и зеленые леса.
Я так люблю раскрашивать все это. Это мой родной край, моя страна, моя родная
природа! Как я радуюсь всем краскам природы, которые вижу вокруг! Посмотрите,
какая красота за окном!
- Давайте все вместе скажем:
Спасибо, матушка Земля,
Что восхищаешь нас всегда
Природы чудной красотой
Зимою, летом, осенью, весной!
Встают в круг, здороваются друг с другом.
Дети садятся на стульчики, слушают принцессу карандашик.
Дети вместе с педагогом повторяют.
Ұйымдастырушылық-ізденушілік
Организационно-поисковый
Помечтаем: Принцесса Карандашик предлагает детям посмотреть видеоролик о
природе в разное время года.
Побеседуем:
- Какая картина природы понравилась вам больше всего?

- Чтобы раскрасить все вокруг, мне нужны краски, но в определенное время года
каких-то красок нужно больше. Уже весна. Скажите, какие краски мне
понадобятся?
- А летом? Осенью? Зимой?
Разминка:
- А теперь представьте, что вы красивый листок деревца, и все вместе
одновременно и плавно, закружились в красивом и веселом танце. (Звучит музыка)
Почитаем: - Закройте глаза, чтобы лучше представить картину.
Педагог читает стихотворение С.Мауленова «Маленький художник».
- Какое название можно придумать для картины маленького художника.
Порисуем:
- Сегодня мы с вами будем рисовать природу. Я принесла вам волшебные
карандашики. Карандашики начинают рисовать только тогда, когда зазвучит
музыка.
Волшебным карандашиком взмахну –
В художников вас превращу.
(Звучит музыка)
После завершения работы организуют выставку.
Дети смотрят видеоролик.
Рассуждения детей.
Ответы детей.
Ответы детей.
Дети танцуют.
Дети садятся на стульчики и закрывают глаза, слушают стихотворение.
Ответы детей.
Дети садятся за столы и рисуют.
Дети рассказывают о своих рисунках
Рефлексивтік-түзетушілік
Рефлексивно-коррегирующий
Обобщаем:
- Какая замечательная выставка получилась у нас! Я думаю, что каждый, кто
увидит ваши рисунки, восхитится красотой природы Казахстана и обязательно
захочет приехать к нам в гости.
Круг «От сердца к сердцу»
- Возьмите свои рисунки и встаньте в круг. Покажите их друг другу. Сегодня
рисовали не карандашики, а ваши сердца! Красота природы так волнует и радует
сердце каждого из нас!
- Давайте все вместе скажем:
Спасибо моему сердечку,
Что любит оно лес и речку,
И солнце любит, и луну –
Все, что природой я зову!
- Спасибо, дети! До свидания!
Дети рассказывают, что нового узнали.

Дети встают в круг и показывают друг другу рисунки.
Вместе с педагогом повторяют.
Прощаются.
Ожидаемый результат:
Воспроизводит: наблюдают за природой.
Понимает: различают краски и оттенки природы родного края.
Применяет: восхищение природой родного края.
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Өсімдіктер мен жануарлардың ұлпаларын классификациялау
Отегенова Айнур Отегеновна
Алматы облысы Ақсу ауданы Суықсай ауылы
"Юрий Гагарин атындағы орта мектебі"коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің биология пәні мұғалімі
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі: Жасушалық биология
Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Зертханалық
жұмыс.
Өсімдіктер
мен
жануарлардың
ұлпаларын
Сабақтың
классификациялау. Жасушалардың формасына, мөлшері мен қызметіне қарай
тақырыбы:
әртүрлілігі. Өсімдік ұлпаларының әртүрлілігі: түзуші, жабын, негізгі,
өткізгіш, механикалық, бөліп шығарушы ұлпа
8.4.2.1 Өсімдіктер мен жануарлардың ұлпаларын классификациялау
Осы сабақта қол
8.1.2.1-«жасуша», «ұлпа», «мүше», «мүшелер жүйесі» ұғымдарды түсіндіру;
жеткізетін оқу
мақсаттары:
Барлық оқушылар білуі керек: жасушаны, ұлпаны, мүшені, мүшелер
Сабақтың
жүйесін тани біледі.
мақсаты:
Көптеген оқушылар білу керек: Өсімдік пен жануар ұлпаларының түрлерін
ажырата алады. Жасуша органоидтарының құрылысы мен қызметтерін біледі
Кейбір оқушылар білу керек: Әр ұлпалардың атқаратын қызметтерін біледі.
Өсімдік пен жануар жасушалардың құрылысы мен атқаратын қызметтерін
салыстыра алады.
Бағалау критерийі Оқушы оқу мақсатына жетеді, егер:
* Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйелерін біледі.
* Өсімдік пен жануар ұлпаларын ажырата алады.
* Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларын салыстырады.
Пәндік лексика және терминалогия: вакуоль, цитоплазма, пластидтер,
Тілдік мақсаттар
мембрана, прокариоттар, эукариоттар
Оқытудың тілдік мақсаты: жасуша, ұлпа, мүше,ағза
Диалог құруға:
- жасуша бөліктерін анықтаңдар.
-жасуша бөліктерін сипаттаңдар
-«органоид»деген терминге анықтама беріңдер
-пластидтің құрылысы мен қызметі туралы айтыңдар
Жазылымға қажетті сөздер топтамасы:
Жасуша-cell-клетка
Ұлпа-tissue-ткан
Цитоплазма-Cytoplasm
Ядро-The nucleus
Жауапкершілік, коммуникативтік қарым-қатынас жасау қабілеті
Құндылықтарға
баулыту
Химия-жасушаның құрамы жағдайында байланысады
Пәнаралық
Физика-жасушада процестердің жүру кезінде байланысады
байланыс
Ағылшын тілі-термин сөздермен жұмыс
Дихотомиялық кілттер және олардың қолданылуы
Алдыңғы білім
Сабақтың барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Ресурстар
жоспарланған
кезеңі

Ұйымдастыру
кезеңі
Сабақтың басы
(10 мин)

Сабақтың ортасы
(25 мин)

Сәлемдесу
Сынып пазл арқылы төрт топқа бөлінеді
І топ-Жасуша
ІІ топ- Ұлпа
ІІІ топ -Мүше
ІҮ топ- Мүшелер жүйесі
Үй тапсырмасы:
Тапсырма №1 (ұжымдық жұмыс)
«Логикалық сәт» Айтылым әрекеті (сұрақ-жауап) үй
тапсырмасына кері байланыс
1. Тірі ағзаларды сипаттайтын және топ бойынша бөлетін
биология бөлімі
2. Систематиканың негізін салған ғалым
3. Ең ірі систематикалық категория
4. Прокариот ағза
5. Қор заты – гликоген болатын ағзалар
6. Дихотомиялық тірек сөздерді ұсынған ғалым
Жетон арқылы бағалау
Жаңа тақырып
Оқушылардың зейінін шоғырландыру
«Миға шабуыл» әдісі (Тыңдалым әрекеті). Экранда
жасушаға байланысты бейне ролик көрсетілім
- оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын/ОМ анықтау
- сабақ соңында күтілетін нәтижелерді анықтау
Термин сөздерді үш тілде жазып алу. (Жазылым әрекеті )
№2.Тапсырма. Зертханалық жұмыс
«Зерттеу әдісі». (топтық жұмыс)
Мақсаты:Жасушаның органоидтарын, өсімдік пен
жануар ұлпаларын анықтай білу дағдыларын
қалыптастыру.
Дескриптор
Балл
Екі жасушаны салыстыра отырып,
1
айырмашылықтарын біледі
Микроскоппен қарау арқылы өсімдік 1
ұлпаларына тән ерекшеліктерді
біледі
Жануар ұлпаларының
1
ерекшеліктерін, атқаратын
қызметтерін атай алады.
№3. Тапсырма
«Ойлан. Бірік. Бөліс» әдісі (жұптық жұмыс)
Оқушылардың жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйелері
түсініктерін анықтау
(Айтылым әрекеті)
1. Суреттерді қарастырыңыз.
(а) Тіршілік деңгейін қарапайымнан бастап, күрделену
ретін жазыңыз.

Пазлдар беріледі

Интербелсенді
тақта,
7 сынып
Биология
«Атамұра»
баспасы
Жұмыс дәптері

Презентация

Микроскоп, жуа,
пинцет,қайшы,
дайын
препараттар

A
B
C
D
E
5 ............................................
4 ............................................
3 ............................................
2 ............................................
1 ............................................
(b) Тіршіліктің А және В деңгейіне анықтама беріңіз.
......................................................................................
(с) Қалай ойлайсыз ағзада жасуша көп пе әлде ұлпа ма?
Жауабыңызды түсіндіріңіз.
..............................................................................................................
.......
Тапсыр
Дескриптор
Балл
ма
1
Жасуша, ұлпа,мүше,
1
мүшелер жүйесінің
деңгейін, ретін
анықтайды
Жасуша мен ұлпа
1
ұғымдарын түсіндіреді
2
Өсімдік пен жануар
1
жасушасын бірінші белгі
бойынша ажыратады
Екінші белгілері
1
бойынша ажыратады
№4. Тапсырма. «Кір жаятын жіп» әдісі. Мақсаты:
термин сөздермен жұмыс. Түсті қағаздарға терминдерді
жазып,жіпке жапсырады.Сөздердің көптігіне,
маңыздылығына қарай бағаланады.

Стикерлер,
маркер
Үлестірме
қағаздар

жаятын
жіп»әдісі
Қалыптастыр
ушы бағалау

«Ойлан,
бірік, бөліс»
әдісі
«Кір

«Зерттеу»
әдісі

«Социометрия» әдісі бойынша кері байланыс жасау.
Бағалау парақшасы
Оқушы
Аты
жөні

«Логикалық
сәт» әдісі

Сабақтың соңы
(10 мин)

Үлестірме
материалдар, А4,
маркерлер,
оқулық, Биолог
анықтамалығы
№2-2017

1.
2.
3.

Саралау – Сіз қандай тәсілмен қолдау
көрсетпексіз? Сіз басқаларға қарағанда
қабілеті оқушыларға қандай тапсырмалар
бересіз?

Бағалау – сіз оқушылардың
материалды игеру деңгейін
қалай тексеруді жоспарлап
отырсыз?

Денсаулық
және қауіпсіздік
техникасын
сақтау

Оқушыларға тақырыпқа сай жеке,
жұптық, топтық тапсырмаларды
бере отырып, қабілетті оқушыларға
қосымша тапсырмалар жинақтап
қоямын

Сабақ тақырыбына қатысты бағалау
шынайы болды. Тақырып оқушыларға
жаңа ақпарат болғандықтан, оқушылардың
берген жауаптарына қолдау көрсету
арқылы бағаланады.

Рефлексия Сабақ мақсаттары немесе оқу
мақсаттары шынайы, қолжетімді болды ма?
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол
жеткізді ме? Егер оқушылар оқу мақсатына
жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақ
кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз
ба? Сабақ жоспарынан ауытқуларболды ма
және неліктен?

Микроскоппен
жұмыс кезінде
скальпел, пинцет
қолданғанда
қауіпсіздік
техникасын
сақтау
Сабақ өз мақсатына жетті деп есептеймін, бірақ
оқушылар үшін жаңа тақырып болғандықтан
зерттеушілік дағдыны қажет етеді. Зертханалақ
жұмыс оқушыларда қызығушылық тудырады. Сабақ
барысында белсенді жұмыстар болып, тиімді
әдістермен ұштасып өтті. Оқушылар бұл сабақта
жасуша, ұлпа, мүшелер туралы білімдерін бекітті.
Жоспарда бөліеген уақытымды тиімді пайдалана
алдым.

Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1. Зертханалық жұмысты бақылап, дұрыс тұжырым жасалуы
2. Топтасып, жұптасып тақырып мазмұнын аша білу
Сабақтың бұданда жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
1. Егер оқушыларды бұданда көбірек ынталандырсам.
2. Белсенді әдістерді қолданып пікірталастар тудырса
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері,
қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтардане нәрсеге назар аудару қажет?
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Баяндауыш
Маймакова Малика Сейткасымовна
Алматы облысы Талғар ауданы Кіші Байсерке ауылы №40 орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің аты-жөні
Асемова Баян Жасузаковна
Күні:
Сынып:
Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы
Баяндауыш
Оқу бағдарла масына сәйкес 3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш)
оқыту мақсат тары
және тұрлаусыз мүшелерін ажырату
Сабақтың барысы.
Сабақтың кезең Педагогтің әрекеті
Оқушының Бағалау Реуақыт
әрекеті
сурстар
Басы
(Ұ) Психологиялық ахуал.
Психология
Қайырлы күн! Бүгінгі
лық ахуалға
сабағымызды бір-бірімізге
берілген
Психо
жымиып,
тақпақтар
логия
күлімсіреп қарап бастайық.
ды
лық
Кел, балалар, күлейік!
дауыстап
ахуал.
Күлкіменен түлейік.
айтып, тілді
ҚБ: От
Күлкі көңіл ашады,
жаттықтыру
Алды
шашу
Күліп өмір сүрейік!
және жаңа
ңғы
арқылы
Көңілді әуен
сабаққа
білім
бір-бірін
қосып қою
назар
ді
бағалау.
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» аудару.
еске
мақалының мағынасына
түсіру
талдау жасатылады.
Оқушылар
тап
Сендер тек жұмыла, бірге
сұраққа
сырма
жұмыс жасау арқылы сабақтың жауап
лары.
мақсатына жетесіңдер.
береді,
Барлығымыз бірлесе отырып,
жұмысты
жұмыс
берілген
атқарамыз.
түріне
Топ ережесі еске түсіріледі.
қарай
орындайды.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Ортасы
Ширату тапсырмасы.
3.2.3.1 (Ұ; Т; Қ) Мәтінді түсініп
оқып, бір-біріне сұрақ қою.
9-жаттығу. Мәтінді түсініп
Берілген
оқиды. Мәтіндегі маңызды
сұраққа
ойды анықтайды.
жауап
Оқы
беріп,
лым,

(МК; Ж; Қ) Мәтін мазмұны
бойынша сұрақ қою, жауап
беру.
«Интервью» стратегиясы
бойынша жұптық жұмыс
ұйымдастырылады. Мұғалімнің
басшылығымен мәтін мазмұны
бойынша бір-біріне сұрақтар
қояды, жауап береді.
(МК; Ұ) Түсіндірме сөздіктен
сұрақ бойынша ақпарат табу,
талдау жасау білігін бағалау.
Түсіндірме сөздікпен жұмыс
ұйымдастырылады. Мәтіннен
өзі бұрын естімеген жаңа
сөздерді табады. Тапқан
сөздерінің
мағынасын түсіндірме сөздіктен
қарайды. Талдау жасалады.
3.4.2.7 (Ө; Қ) Сөйлемнің
тұрлаулы мүшелерін ажырату.
Мәтіндегі қарамен жазылған
сөздерге сұрақ қойып, бұл
сөздер нені білдіретінін
анықтайды. Олар сөйлемнің қай
мүшесіне қатысты екенін
анықтайды.
Оқулықтағы жаңа ақпаратты
оқытып, түсіндіру жұмысы
ұйымдастырылады. Мысалдар
келтірту арқылы оқушылардың
игерген білімдері пысықталады.
Дескриптор:
Тілдік нормаларды сақтап
сөйлеп, мәтіннің түрлері мен
құрылымдық
бөліктерін анықтап, салыстыра
алады.
Диалогке қатысады; мұғалімнің
көмегімен негізгі ойды анықтай
алады.
Берілген тақырып бойынша ой
қорыту жасай алады.
Жұмыс дәптеріндегі жазылым
тапсырмаларын орындау

тапсырмала Форма
рды талапқа тивті
сай
бағалау.
орындайды.
ҚБ: Бас
бармақ
арқылы
бір-бірін
бағалау.

Белсенді
оқу
тапсырмала
ры(ұжымда)
Жұмыс
дәптерінде
гі жазылым
тапсырмала
рын
орындау

жазыл
ым
тапсы
рма
лары.

Соңы

Кері байланыс

Жаңа білім мен тәжірибені
қолдану

«Рефлексия» кері байланыс.

Оқулық
тағы
қосымша
тапсырма
лар.

ҚБ:
Бағдарш
ам
көздері
арқылы
бір-бірін
бағалау.

Топ
тық
тап
сырма
лар.

Сабақтан
алған
әсерлеріне
кері
байланыс
береді.

«Рефлек Кері
сия»
байла
ныс
тақ
тай
шасы.
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15.11.2021 ж № № J00020
Көркем өнер — көненің көзі
Бейсенбиева Гүльжан Бауыржановна
Жамбыл облысы Жамбыл ауданы «Абай атындағы ОМ» КММ
Көркем еңбек пәнінің мұғалімі
Суретшілік өнердің өзі сол халықтың тарихын, мәдениетін, тұрмыс
тіршілігін, салт дәстүрін паш етіп тұратын көркем өнердің бір саласы.
Кез келген картинаның айтайын деген ойы, белгілі бір тақырыбы, мән
мағынасы болады. Суретші сол арқылы өзінің ой қиялын, сол кезде болып
жатқан оқиғаны қаз қалпында халыққа жеткізуге тырысады.
Менің негізгі мақсатым да сол, суретшілердің қолынан шыққан картиналардан
алған әсерімді әңгімелей отырып, қазақ халқының суретшілік өнеріндегі
көненің көзіндей, өмірдің өзіндей картиналардың, полотнолардың қадір
— қасиетін жас ұрпаққа ұғындыру. Балалардың өнерді түсініп қарауға
насихаттау. Кейбір елдерде көрермендер осындай жұмыстардың алдында
сағаттап тұрып қарап кейбір суретшілердің картиналарынан өзінің алған әсерін
айтып түгесе алмай, дәріптеп, жоғары бағалап, картинаның шоқтығын
биіктетіп, суретшінің атақ – даңқын көкке көтеріп жатады. Бұл халықтың өнерді
түсінуге құштарлығы болар, бәлкім… Мүмкін бұл сол суретшінің еңбегіне
деген құрметі шығар. Себебі, суретші сол картинаға бар уақытын жұмсап, күш –
жігерін сарқып, жан дүниесінен шыққан сезімдерін сарп етіп, жан тәнімен
беріле орындады ғой… Кейбір картиналардың жазылып бітуі көп жылдарға
созылып кетуі мүмкін. Мысалы үшін, В.Суриковтың «Бояр әйел Морозова»
картинасында көзін (жанарын) суретші 25 жыл бойы іздеген көрінеді. Бұл
картинада бояр әйелдің жалаң аяқ қар кешкен жарлы – жақыбайға, қарапайым
халыққа деген көз қарасынан оның қаталдығын, бірбеткей өр көкіректігін,
мейрімсіздігін көруге болады… Ал, енді қазақ халқының суретшілік тарихына
келер болсақ, қазақ тарихында өз қол таңбасымен, кәсіби шеберлігімен
жазылып қалған суретшілер көп – ақ. Солардың көш басында тұрған қазақтың
байтақ даласын, тарихи тұлғаларын халықтың өмір салты мен тұрмысын,
мәдениетін кең түрде шебер бейнелеген – Әбілхан Қастеев.Оның «Турсиб»
картинасын жақсы білеміз. Бұл тарихи картина! 1930 жылдары қазақ даласына
темір жолдың келуі. Халықтың алыстан аттылы – жаяу келіп «Отарба» деп
қызықтап қарсы алуы. Алыстан көз салып тұрғандары қаншама… Бұл
картинаның сәтті шыққаны сонша – паровоздың буы аспанға атқылап…,
айғайлап…, жер танабын қуырып келіп, келіп қалған пойыздың… дала төсін
тарсылдата соғып, ысқырған – пысқырған дауысы құлаққа естілгендей
болады… Тіпті бүкіл дала – бір сәт тына қалып, пойыз үнін тыдап қалғандай
әсер қалдырады… Міне мұны өнердің құдіреті десе болады!
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05.11.2021 ж №І00034

«Көркем еңбек» пәнінде түйткілдер бар
Раймбекова Баян Азимхановна
Түркістан облысы Жетісай ауданы «Н.Исмаилов атындағы №45 ЖОМ»
КММ
Көркем еңбек пәнінің мұғалімі
Ғылым мен білім өркендеген заманда өнердің түрлері де көбейіп,
тармақталып жатыр. Солардың бірі әрі бірегейі – бейнелеу өнері.
Баланы, әсіресе мектеп жасындағы оқушыларды бейнелеу өнеріне баулу
қашанда кезек күттірмейтін міндет екені айдан анық. Абай атамыз өзінің отыз
үшінші қара сөзінде өнер туралы былайша тұжырым жасайды: «Егер мал керек
болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай,
адал өнерін сатқан қолөнерлі – қазақтың әулиесі сол». Бұл қара сөзінде ұлы
ойшыл өнерді, жалпы өнер адамын қазақтың қастерлі адамы деп әулиеге теңейді.
Мысалы, өнерлі адамдардың қолымен жасалған әдемі заттарды киелі деп
қастерлеп, төрге қойып, оны өзінің соңынан ерген балаларына, немерелеріне
мұра қылып қалдырып отыратыны белгілі. Бұл дәстүр елімізде ғасырдан ғасырға
жалғасып келеді. Соңғы уақытта Елбасымыздың қолдауымен халқымыздың
мәдени құндылықтарына ерекше көңіл бөлініп, қомақты жұмыстар жүргізіліп
жатқанын да өнерге деген оң көзқарастың бір айғағы деп санауға болады. Егемен
еліміздің керегесі бекіп, дамыған отыз мемлекеттің қатарына енуді межелегенде
өнерді де қалыс қалдыруға әсте болмайды.
Қазіргі таңда жалпы білім беретін мектептерде «Бейнелеу өнері» мен
«Технология» пәндері біріктіріліп, ол «Көркем еңбек» пәні ретінде 1,2,5,7сыныптарда 2017 оқу жылынан бастап жүргізіліп келеді. Осы орайда бір мәселе
туындайды. Біріншіден, ешбір жоғары оқу орнында «Көркем еңбек» мамандарын
дайындамайды әлі мамандық классификаторы да дайындалған жоқ. Екіншіден,
қазіргі кезде мектептерде көркем еңбек пәнінен қай мамандық иесі сабақ беріп
келеді? «Бейнелеу өнері және сызу» мұғалімі ме? Әлде «Технология» пәні
мұғалімі сабақ бере ме? Үшіншіден, неге «Көркем еңбек» пәнін оқу үдерісіне
енгізу барысында осы пәнді оқытатын мамандар дайындап алу қажеттігі
қарастырылмаған? Төртіншіден, «Көркем еңбек» пәнінде берілген мәліметтерде
өзімізге белгілі бейнелеу өнері салалары – графика, сәндік қол өнері, зергерлік
өнер, кескіндеме, дизайн, мүсін т.б. жайындағы мәліметтерде Қазақстан бейнелеу өнері мәселелерін зерттеген ғалымдар, атақты қазақ суретшілерінің
шығармалары жайында өте аз мағлұмат берілген.
30

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

Мысалы, 2017 жылы оқу үдерісінде 5-сыныптың «Көркем еңбек» пәні
оқулығымен танысқанда мынандай ойға келдік. Әлемде «Бейнелеу өнері»,
«Көркем білім» деген атаумен мектепте, колледжде, ЖОО-да мамандық бойынша
дәріс беріп, мамандар дайындап келеді. Кезінде ғұлама ғалым, академик
Ә.Марғұлан қазақ өнерінің ой-өрісін саралап, тылсым дүниесіне терең ғылыми
талдау жасап берді. «Әр халықтың әдемілікке, сұлулыққа, өнерге деген
көзқарасын бұзуға ешкімнің қақысы жоқ. Қазақ халқының салт-дәстүрі көшпелі
болғанымен, өнері көшпелі болған емес. Өнерде өзіндік қолтаңбасы жоқ халық
өледі», деген болатын Әлекең. Біз бейнелеу өнерін уақыт өткен сайын менсінбей,
өшіретін болсақ, халықтың өнердегі қолтаңбасының өшері анық. Бұл – академиктің айтқаны ақиқатқа айналады деген сөз. Демек бейнелеу өнерін жүйелі
оқыту, баланы жастайынан баулу ісі баршамыздың алдымызға байыпты міндеттер қояды.
5-сыныптың «Көркем еңбек» пәнінде оқыту қыздарға және ұлдарға деп
бөлінген. Негізі бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларын оқыту жыныс талғамайды. Осының өзі бейнелеу өнері мен көркем еңбек айырмашылығын
білдіреді.
Оқулық ұлттық бейнелеу өнері негізінде құрастырылуы қажет деп
есептеймін. Өйткені Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат,
бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында: «Толық өркениетті ел болу үшін алдымен өз мәдениетімізді, өз тарихымызды бойымызға сіңіріп, содан кейін өзге
дүниені игеруге ұмтылғанымыз жөн», деп бағытымызды айқындап берген
болатын. Мәдениетімізде, ата тарихымызда қазақ бейнелеу өнеріндегі
шығармашылық туындыларда дәстүрімізді, мәдениетімізді, ұлттық мұраларымызды дәріптейтін бағыттары көп емес пе?!
«Өз ұлтын сүю – өзге ұлтты жек көру емес», деп Б.Момышұлы атамыз
айтқандай, оқулықта қазақ суретшілерінің туындылары аз пайдаланылғаны
түсініксіз. «Көркем еңбек» пәні оқулығында Т.Шевченко, В.Боровиковский,
А.Матис, Ф.Рубо, В.Крестинков, Ян ван Кессель, В.Стожаров, Л.Леонтьев,
Е.Ким, Б.Кустодиев, И.Богданов, Н.Сверчков, Н.Хлудов, К.Костанди, М.Сарян,
Г.Фреска, Р.Кэмпбелл, Н.Каразин, И.Шишкин, Г.Кайботт сынды суретшілердің
туындылары пайдаланылған. Ал қазақстандық суретшілерден Ә.Қастеев,
А.Әбжанов, С.Айтбаев, Г.Ысмайлова, А.Ғалымбаеваның ғана еңбектері көрсетілген. Сонда біз қай елде өмір сүріп жатырмыз, ұлтымыз кім? Қандай
құндылықтарды ұрпақ санасына сіңіріп, кімдерді насихаттап жатырмыз?..
(Оқулықта 19 өзге ұлт өкілдерінің суретшілері мен 5 қазақ суретшісі бар). Бұл
бойында ұлттық намысы бар адамды бейтарап қалдырмайтын мәселе деп
ойлаймын. Бейнелеу өнері бөлімінде 8 практикалық жұмыс қана берілген. Бұл
өте аз. 10-шы бетте берілген екінші тапсырма өте күрделі. «Өз туған өлкелеріңе
арналған пейзаждар көрмесін дайындау». Оқу жылы енді басталып, сурет салуды
енді меңгеріп жатқанда қандай көрме дайындайды? Бәлкім оқу жылының
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аяғында сыныптың байқау көрмесін жасау керек шығар.
Үшінші тапсырмада «Мектеп газетіне, (мектеп сайтына) арналған
«Натюрморт түрлері» атты мақала дайындау» деп тапсырма берілген. Мүмкін
натюрморттың суретін салу тапсырмасын берген дұрыс болар. «Бейнелеу өнері»
пәнінде
оқушылар
бейнелейді,
сызады,
бояумен
бояйды.
Төртінші тапсырмада «Менің сүйікті жануарым өнердің әр түрінде» деген
сөйлем түсініксіз. Бейнелеу өнері салалары бойынша «Менің сүйікті жануарым»
деген дұрыс болар мүмкін. Компьютерлік таныстырылым (презентация)
дайындау тапсырмасы берілген. 5-сынып оқушысы PowerPoint бағдарламасында
жұмыс істей ала ма? Ауылдық мектептерде арнайы компьютерлік сыныптар бар
ма?
Осы тұста айта кететін жағдай, оқулықта ұл балаларға арналған «практикалық жұмыс», ал қыз балаларға арналған оқулықта «тәжірибелік жұмыс» деп
берілген. Сонда бір сыныптың оқушылары бір ұғымды екі түрлі атауда қолдана
ма?
Жетінші тапсырмада «Пластикалық пішіндер өнері, мүсін өнері» тарауын
«Пластикалық пішіндер және мүсін өнері» деп атаса болмай ма? Пластикалық
пішіндер өнері деген терминді естімеппін. Пайдаланылған мүсіндерден де қазақтың ұлттық болмысын көрсететін бірде-бір мүсінін көре алмадым.
Қазақстанда мүсін өнерінің майталмандары жоқ па? Х.Наурызбаев,
Т.Досмағанбетов, Е.Мергенов, Б.Төлеков, Е.Сергебаев, Р.Ахметов, А.Тұрсыновтар сияқты қазақтың біртуар мүсіншілерінің ұлт тұлғаларының бейнесі
сомдалған мүсін туындылары оқулыққа енгізілсе, болашақ ұрпаққа рухани
қазына болар еді.
Бейнелеу өнеріндегі суретшілер мен мүсіншілерді «Көркем еңбек»
оқулығына енгізбеуінің салдарынан оқушы түгілі, ересектер де суретшілер мен
мүсіншілердің көркем туындылары былай тұрғанда өздерін де танымай өтеді
емес
пе?
Қазақ
бейнелеу
өнеріне
деген
сый-құрмет
қайда?
Қазақстанның жаңа даму жолына түсуіне байланысты ізгілікті, демократиялық,
құқықтық мемлекетті құруға бел байлаудың негізінде ел тарихын қайта жазу
қолға алынғанда, қазақтың мәдени мұрасындағы бейнелеу өнерінің тәлімтәрбиелік мәні шынайы бағалануы қажет.
Қазақ халқының жері қандай кең-байтақ болса, мәдени мұрасы да сондай
сарқылмас шежіре. Қазақ халқының coнay көне замандардағы сақтардың, ғұндардың, түркілердің ұрпағы екенін бүгінгі Қазақстан жерінен табылған
археологиялық айғақтар, көне мәдени жазбалары, Шығыстың даналарына
айналған қазақ жерінің перзенттері әл-Фараби, Қорқыт ата, Жүсіп Баласағұн,
Қожа Ахмет Ясауи, Мұхамед Хайдар Дулати, Қыдырғали Жалайыри
шығармалары дәлелдеп отыр. Байырғы сақ, ғұн, түркі өнеріне тән стильді,
сюжетті, тіпті қазақтың кейбір эпостық жырларынан, тасқа қашалған
суреттерден, өрнектерден, зергерлік бұйымдардан анық байқауға болады.
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Одан бері келе ұлттық өнеріміздің мақтанышы Ә.Қастеевтің суреттері
халқымызды рухани сезімге бөлейді. Әбілхан Қастеев – этнограф әрі зерттеуші,
суретші. Оның ұлы тұлғаларды көркем шығармада бейнелеп көрсетуі
бабаларымызбен тікелей жүздестіргендей болды. Мысалы, Кенесары хан, жыр
дүлдүлі Сүйінбай Аронұлы, Амангелді Иманов, Біржан сал туындыларын атауға
болады. Қазақ халқына сыйлаған тарихи көркем шығармалары алтын
қазынамызға айналды.
Демек мектепте оқушыларға көркем білім беру арқылы ұлттық мәдени
дәстүрімізді, ұлттық мұрамызды оқу үдерісіне кеңінен кіргізіп, негізгі пән
ретінде оқыту қажеттігі туындайды. Егер мәдениет өзгеріске ұшыраса онда білім
беру түсінігі де, мазмұны да өзгеретін болады. Білім беру – мәдениеттің бөлінбес
бөлігі, ол тек мәдениетке тәуелді болып қана қоймай оған бағыт беріп отырады.
Сол арқылы әр ұрпақ жасаған көркем туындылар мәдени мұра ретінде келесі
ұрпақтың еншісіне ауысып, жаңа қоғамдық-тарихи жағдайға сәйкес өзінің
мазмұны мен формасын жетілдіріп отырады. Олай болса мектепте оқушыларға
бірінші кезекте көркем білімді меңгертіп, сосын көркем еңбек жасауға оқытуды
ұсынғанымыз жөн болар еді.
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МАЗМҰНЫ












АЛИМКУЛОВА АСЕЛЬ МУРАТОВНА
ДЖАНКУЛОВА АИДА МУРАТАЛИЕВНА
АБСАМАТОВА БИБИЖАМАЛ МАХМУТОВНА
АЗИМКУЛОВА МЕРУЕРТ ЖАЙЛАУОВНА
ГАЛИЕВА АЙГУЛЬ АБЖАНОВНА
СЛАВНАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ОТЕГЕНОВА АЙНУР ОТЕГЕНОВНА
МАЙМАКОВА МАЛИКА СЕЙТКАСЫМОВНА
БЕЙСЕНБИЕВА ГҮЛЬЖАН БАУЫРЖАНОВНА
РАЙМБЕКОВА БАЯН АЗИМХАНОВНА
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