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                                                                                 № J00038     17.11.2021 ж 

Пайыз 

Әли Самал Дүйсенбіқызы                                                                                  

Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы ,Ұлғайсын ауылы Б.Сейсекенов атындағы 

жалпы орта  білім беретін мектебінің математика  пәні  мұғалімі 

Күні:  

Сынып: 5 

Мектеп:  

Мұғалімнің аты-жөні: Әли Самал Дүйсенбіқызы   

Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Пайыз 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

5.1.1.16. Пайыз ұғымымен таныстыру; 

5.1.2.33 Бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдыруды 

үйрету. 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

Пайыз белгісімен танысады, оны жаза алады. Бүтін бөліктің   100 

пайыз болатынын , бір пайыздың –жүзден бір  бөлік  болатынын  

пайымдайды. 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Берілген санның % -ын таба алады.  Пайызды  бөлшекпен  және 

бөлшекті  пайызбен  жазып  мысал келтіре алады.   

Кейбір оқушылар: 

Пайыздың өмірде қолданылуына мысалдар келтіре алады.Өз 

бетінше тапсырмалар құрастыра алады 

Бағалау критерийлері 

1.Оқушылар пайыз ұғымын анықтайды. 

 2.Берілген санның пайызын  таба алады.  

 3..Берілген бөлшекті пайызбен және пайызды 

     бөлшекпен жаза алады. 

Тілдік 

мақсаттар 

Пайыздың анықтамасын айта алады,пайыз бөлшекпен және бөлшек 

пайызбен қалай жазылатынын түсіндіре алады. 

Құндылықтарға 

баулу 

 

 Жақсы қарым-қатынас орнату, жауапкершілігін арттыру,сын 

тұрғысынан ойлау 

Пәнаралақ Жаратылыстану, бейнелеу өнері 
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байланыс 

Алдыңғы білім Санның бөлігін , және бөлігі бойынша санды таба алады. 

Сабақтың 

барысы 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған  іс-әрекет  Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

3 мин 

 

 

5 мин 

- Ұйымдастыру бөлімі: 

Оқушыларды түгелдеп, зейінін сабаққа аудару. 

- «Жүректен -жүрекке» жаттығуын орындату 

арқылы психологиялық  жағымды  ахуал орнату. 

- Үй тапсырмасын тексеру. 

«Мен саған , сен маған» 

(слайд бетіндегі  дұрыс жауап бойынша бір-бірін 

тексереді.) 

 

 

 

 

 

 

Слайд  

Сабақтың  

ортасы  

3мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин 

 

 

 

 

 

Өткен тақырыптарды  пысықтау және жаңа тақырыпты 

ашу  мақсатында «Жасырын сөз» жаттығуын 

орындатамын.  Сұрақтарға жауап беру арқылы негізгі 

сөзді анықтайды. Жауаптар дұрыс болғанда жаңа 

сабақтың тақырыбы шығатынын айтамын.          

    
П             

        А     
 

   

       Й     
 

   

      Ы   
 

    

      З 
 

     

 

1. Ежелгі грек математигі (Пифагор) 

2. Статистикалық шама (медиана) 

3. Арифметикалық амал (азайту) 

4. Бөлшек сызығының үстіндегі өрнек (алым) 

5. Онның квадраты  (жүз) 

Жаңа сабақ. 

Ой қозғау  «3 сұрақ»  әдісі бойынша оқушыларға 

сұрақтар қоямын.  

 

Слайдтағы 

Сөзжұм 

бақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқулық 
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7мин 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Не? Пайыз деген сөзді естігендерің бар ма?  

2. Не үшін? Пайыз ұғымы не үшін  қолданылады деп 

ойлайсыңдар?     

3. Қайда? Күнделікті өмірде пайыз ұғымы қай жерде 

қолданылады? Оқушылар өз айналасындағы,  күнделікті 

тұрмыста кездесіп жатқан пайызға байланысты 

мысалдарды атайды. Атап айтқанда,  «күнделікті 

тұтынатын өнім құрамындағы қоспалардың пайызын,  

дүкендерде заттарға берілген пайыздық жеңілдіктерді, 

ұялы телефондағы қуаттың пайыздық көрсеткішін, 

қаржыға байланысты  жеке кәсіпкерлік  істерде көп 

қолданылуы» туралы және тағы басқа мысалдар 

келтіреді.  Оқушылардың жауаптарын құптап, пайыз 

ұғымына түсінік беремін. 

Кез келген шаманың (санның ) жүзден бір бөлігін 

«бір пайыз» деп атау қабылданған.Мысалы 1 метрде 

қанша сантиметр бар? Сонда 1 см 1метрдің қанша 

қанша пайызын құрайды? 5 см ше? 

1%=
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 немесе 1%=0,01 

5% оқылуы « бес пайыз» 

1% шаманың 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 бөлігіне тең болғандықтан ,толық 

шама 100%  тең болады. 

Пайызды бөлшекпен  немесе натурал санмен жазу 

үшін,пайыз белгісі (%)алдындағы пайыз санын 

100ге бөлу керек. 

Мысалы,7%=
7

100
 ; 7%=0,07 балалар біз қазір қандай 

амал жасадық? 

Енді осыған кері амалды қалай жасауға болады? 

Бөлшекті немесе натурал санды пайызбен жазу 

үшін, оны 100ге көбейтіп,пайыз белгісін тіркеп жазу 

керек 

.Мысалы,0,4=(0,4*100) %=40%,  
2

5
=(

2

5
*100) %= 40% 

Оқулықпен жұмыс.Оқушылар жұптасып отырып 

орындайды. 

№1087 Пайызды ондық бөлшекпен жазу 

№1088 Бөлшектерді пайызбен жазу тапсырмаларын 
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5мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орындайды. 

Жеке жұмыс. 

Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын 

орындатамын 

Бағалау критерийі:Білім алушы пайыз ұғымын 

орындайды 

1-тапсырма 

Сөйлемдерді жалғастырыңыз: 

а) санның жүзден бір бөлігі... деп аталады. 

ә) пайыз ... белгісі арқылы жазылады 

б) 100%  деп ... алынады 

в) санның жартысы санның ... пайызына тең. 

Дескриптор : «Пайыз» ұғымын түсіндіретін 

сөйлемді жалғастырады. 

Топтық жұмыс  

2 -тапсырма 

Бағалау критерийі: 

-Бөлшекті пайызға айналдырады. 

-Пайызды бөлшек түрінде жазады 

Сәйкестендіру»  жаттығуын орындатамын.  Бұл 

кезеңде әр топқа  есептер мен оның дұрыс жауаптарын 

қағаз қиындылары арқылы тарқатамын.  Оқушылар 

дұрыс жауапты есептің  тұсына сәйкестендіреді. 

1-тапсырма Жұптық / топтық жұмыс.  

Мұғалімге ұсыныс: Берілген кестені карточкаларға 

қиыңыз. Оқушылардан суретті, бөлшектерді және 

пайызды сәйкестендіруді сұраңыз.    

                             Дескриптор : 

-суретті пайдаланып ,бөлшекті және пайызды 

сәйкестендіреді 

3-тапсырма  Кестені толтыру тапсырмасын 

орындатамын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bartm

an.com/wor

ksheet 

 

 

 

http://www

.superteace

rworksheet

s.com 

 

 

 

 

http://bartman.com/worksheet
http://bartman.com/worksheet
http://bartman.com/worksheet
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3мин 

 

 

 

 

 

 

Жай бөлшек Ондық 

бөлшек 

Пайыз 

 
15

100
 

0,15  

73

100
 

 73% 

 

 

 30% 

4

100
 

  

 0,06  

 

 

 

Дескриптор: - пайызды ондық бөлшекке айналдырады, 

                         -пайызды жәй бөлшекке айналдырады. 

Сабақтың соңы 

7 мин 

Қорытынды жасаймын.Тақырыптың түйіні  бір 

пайыз дегеніміз... 

Пайызды жай бөлшек немесе ондық бөлшек түрінде 

жазу үшін... 

Жай бөлшекті немесе ондық бөлшекті пайызбен 

жазу үшін... 

Үйге тапсырма №1549,1551 Қабілетті оқушыларға 

№1098,1099,1100 

-Үй тапсырмасына бағыт-бағдар беремін. 

-Келесі сабаққа жоспар құру үшін оқушылардан   БББ 

кестесі арқылы кері байланыс аламын.  

Стикерге жазып тақтадағы суретке іледі. 

 

Саралау – Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз басқаларға 

қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды 

игеру деңгейін 

қалай тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 
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 Үлгерімі төмен 

оқушыларға ЖАДА 

ұйымдастыру арқылы   

 Қабілеті жоғары 

оқушыларға жоғары 

дәрежелі сұрақтар 

қоямын. 

 (Оқушылардың ой-пікірлерін 

тыңдау, қарым-қатынас 

мәдениеттілігін 

ұстануларына түрткі болу, 

тапқырлық танытуын 

мадақтау, оқушының ерекше 

іс-қимылына лайықты 

мадақтаулар айту,  есептің 

шешімін табуда тығырыққа 

тірелген оқушыға қолдау 

көрсету...) 

 

 Бағалау 

критерийле

рі 

 Кері 

байланыс 

 

геометрия 

Интерактивті тақтаны  тек 

уақытты үнемдеу үшін 

пайдаланамын. 

Оқушылардың ойлау қабілетін, ой-

өрісін дамыту. 

Оқушыларды өз-бетінше ізденуге, 

бағалауға, адамгершілікке 

тәрбиелеу. 

  

 

Рефлексия 

Сабақ оқу мақсаттары шынайы ма? 

Бүгін оқушылар  не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай болды? 

Мен жоспарлаған саралау тиімді болды ма? 

Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 

Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен 

Қорытынды бағамдау. 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды? 

 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы  менің келесі 

сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім? 
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                                                                    № J00039                17.11.2021 ж 

 Мои  родственники 

Абдрахманова Менслу Кажгалиевна                                                                   

ЗКО, Жанибекский район, с. Камысты.  КГУ «СОШ им. Е.Ниеткалиева».  

Учитель русского языка и литературы                                 

Урок: Русский 

язык 

Тема: Мои 

родственники 

Школа: КГУ СОШ имени Е.Ниеткалиева 

Дата:27.11.2020 Ф.И.О. учителя: Абдрахманова М.К. 

Класс: 1 Количество присутствующих: Количество 

отсутствующих: 

Цели обучение, 

которым 

посвящен урок 

1.1.2.1. Понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к 

повседневной жизни. 

1.1.4.1. Понимать ,о ком / о чем говорится в прослушанном тексте. 

1.2.5.1. Описывать увиденный/услышанный сюжет своими 

словами. 

1.3.3.1. Различать тексты разных жанров (стихотворение , сказка, 

загадка). 

1.4.4.1. Писать прописные (заглавные)и строчные буквы и их 

соединения;писать разборчиво, в соответствии с санитарно-

гигеническими требованиями . 

1.5.1.1. Использовать слова слова ,обознающие предметы 

;различать слова, отвечающие на вопросы «кто?»или «что?». 

Учебные цели Знать слова-названия родственников. 

Уметь различать слова-предметы,отвечающие на вопросы «кто?» 

или «что?» 

Называть слова с буквой Ы. 

Понимать о ком\ о чем говорится в тексте. 

Воспитывать любовь и уважение к семье и к родственникам . 

Предполага 

емый результат 

Все учащиеся смогут: 

 Запомнить ключевые слова по теме «Все о моей семье»; 

Понимать, о чем говорится в тексте; 

Понимать значение новых слов и называть их; 

Уметь обобщать слова по теме(родители , дети, родственники): 

Запомнить слова с буквой Ы.  

Большинство учащихся смогут: 
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Составлять простые предложения о семье, родственниках; 

Понимать увиденное через комментирование или действие; 

Понимать значение слов в рассказе по теме «Все о моей семье»; 

Называть слова с буквой Ы. 

Некоторые учащиеся смогут : 

составлять связный рассказ (3-4 предложения) о семье; 

составлять речевые высказывания по картинкам из 2-4 

предложений; 

формулировать простые вопросы к тексту или иллюстрации; 

находить слова в тексте,  в которых есть буква Ы. 

Языковая цель Полиязичие: дом-үй- house. 

Основные термины и словосочетания: 

Родители-ата-ана 

Дети- балалар 

Тётя-тәте 

Дядя-аға 

Родственники-туыстар 

Звук-буква,слог,слово,предложение. 

Используемый язык для диалога/ письма  на уроке: 

- Узнай больше о своей семье .Назови свойх родственнико. 

Материал 

прошедших 

уроков 

Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по разделам 

«Все обо мне», «Моя школа» и «Моя семья идрузья». 

Буквы и звуки:А а, Н н, Л л, Р р, О о, Т т, й У у, Ш ш, С с, М м. 

Чтение слогов , слов , предложений. 

План 

Планирумое время Запланированная деятельность Ресурсы 

Начало урока. 

10 мин. 

1.Организационный момент. 

Приветствие учащихся. 

Сообщение темы урока . 

2.Актуализация знаний. 

(К)Учащиеся вместе с учитилем 

называют членов семьи . Затем 

рассматривают картинки «Отдых 

семьи», слушают и повторят за 

учителем  . Проговаривают 

самостоятельно словосочетения 

,опираясь на картинки  . 

 

Сюжетные картинки. 

 

 
 

Отгадать ребус – 

«Семья». 

 

Середина урока 

20 мин. 

Ознакомление с новым 

материалом. 

3.Работа с учебником. 
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Назвать родственников Саната. 

 

 
 

Генеалогическое древо . 

Учащиеся вспоминают и назывют 

слова по теме «Семья», например, 

брат, сестра , мать , отец. 

 «Есть ли у вас братья или сестры?» 

«Да, у меня есть сестра .Ее зовут ...» 

 

Физминутка 

Арам ЗАМ-ЗАМ))) 

 

Работа со словарем в учебнике. 

Учитель просит повторить слова? 

мыыыыышка, сыыыыр отменить 

звук, который есть в этих словах,-

[ы]. Затем читает стихотворение и 

 

 

Учебник,задание 1. 

 

 

 

 

Сюжетные картинки. 

 

 

Учебник,задания 2,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

картинки. 

 

 

 

                                                                            

Презентация «Моя 

семья». 
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показываеть букву (ходят с 

палочкой). 

 Учитель читает слоги , учащиеся 

повторяют за ним . 

 
 4.Закрепление изученного 

материала . 

(К) Учитель читает стихотворение 

«Семья» О.Бундур. Дети Слушают 

,повтояют . 

Назывеют изученные слова .Находят 

на картинке маму,папу, брата , 

сестру.Запоминают фразу . «Семья –

папа, мама , братья». 

5.Работа в рабочей тетради 

Как можно назвать эту картинку ? 

Назови членов семьи . 

Заштрихуй букву Ы .Пропиши ее . 

Видео « Моя семья». 

 

Учебник,задания 3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь . 

Заштрихуй букву Ы 

и напиши в рабочую 

тетрадь. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Веселое  

 

Конец урока. 

5 мин. 

5.Итог урока. 

(К,Ф) Вспомните, чему вы 

научились на этом уроке, что было 

для вас сложным , легким в 

исполнении .  Понравилось ставите 

плюсики на стикерах, где солнце 

улыбается. Если не понравилось 

ставите плюсики, где солнце 

хмурится. 

Рефлексия  

Солнце веселое и 

грустное. 
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                                                             № J00041          17.11.2021 ж 

Сиқырлы   аспаптар 

Балыкбаева Айгул Салмановна                                                                                                                            

Түркістан облысы.  Мақтаарал ауданы  Абай елді мекені   «Жамбыл атындағы  

№39 жом» кмм Музыка пәнінің мұғалімі  

            Білім беру саласы:  Шығармашылық                                                                       

Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі:  Музыка 

Мақсаты:  музыкаға қызығушылығын арттыру, сипаттағы әндерді орындауды, 

музыкалық  фразалар  арасында тыныс алуды,  би қимылдарын есте сақтау қабілетін 

арттыру. Оркестр мен дирижёрдың қызметін атқара білуге, шығармашылыққа баулу. 

Музыканы тыңдап, әртүрлі аспаптардың дауысын  тыңдап ажырату және  музыка 

ырғағымен ойнай білуге дағдылануды  жалғастыру. 

Көрнекілігі:  сиқырлы аспаптар:,  барабан , асатаяқ, домбыра,үшбұрыш, 

кселлафон,тоқылдақ, қасық   аспаптары, тапсырмалар, күтпеген сәт, дүкенші,  үнтаспа, 

интерактивті  тақта, слайд, қағаз, желім. 

Сөздік жұмыс:  сиқырлы аспаптар, музыкалық асапатар дүкені. 

Әдіс-тәсіл:  сұрақ-жауап, музыка тыңдау, ән айту, би билеу, оркестрде аспаптармен 

ойнау,құрастыру. 

Оқу іс-

әрекетінің 

кезеңдері 

Музыка жетекшісінің іс-әрекеті Балалардың 

 іс-әрекеті 

 

Ұйымдастыру

шы қозғаушы 

қызмет түрі 

 Жетекші музыка залында балаларды «Достар 

әні» әнімен көңілді қарсы алады.Әндетіп 

мандасады: Сә-ле-мет-сіз-дер ме,ба-ла-лар! 

Балалар 

музыка залына 

көңілді ән 

әуенімен 

келеді. Әндетіп 

амандасады:                            

Сә-ле-мет-сіз 

бе! 
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Ұйымдастыру

шы-ізденушілік 

Қол ұстасып бәріміз,  

Жадырасын жанымыз. 

Қарсы алайық әнменен, 

Арайлы болсын таңымыз. 

Жарайсыңдар балалар, біз де бүгінгі күнді 

көңілді қарсы алдық. Сендер көп әнддерді 

айтып білесіңдер, билерді білесіңдер, 

аспаптарды танып оларда ойнап білесіңдер.  

-Балалар, музыкалық аспаптар дүкеніне барып 

аспаптар сатып алғыларың келе ме? 

Олай болса дүкенге барайық. 

-Балалар, сатушы апаймен амандасайық. 

-Сәлеметсіз бе? 

-Сәлеметсіңдер ме, балалаар!  

-Бізге музыкалық аспаптар керек еді. 

-Бұл аспаптар сиқырлы. Оларды алу үшін 

әрқайсысында жасырынып тұрған 

тапсырмаларды орындау керек. 

-Орындаймыз ба балалар, ендеше көрейік. 

Жұмбақ: Ұлттық аспаптың бірі, 

                 Күмбірлетер күйді. 

                 Қос ішекпен бұл аспап, 

             Шығарады  үнді    (Домбыра) 

1-тапсырма: «Бұл қандай ән?» 

Барабан аспабының үні естіледі. 

2-тапсырма: «Музыкалық жанрды ата?» 

                   Сыңғырлайды қоңырауы. 

                   Ағаштан жасалған, 

                   Ерекше нәзік үні бар, 

                   Бұл аспап қалай аталған?                                                                                                                                                   

(Асатаяқ) 

3-тапсырма: « Би қимылдарын көрсету» 

Қасық аспабының үні естіледі. 

4-тапсырма: « Аспаптарда ойна?» 

  Тоқылдақ аспабының жартылай суреті 

шығады, аспаптың атын табу. 

5-тапсырма: Ойын:  «Сылдырмақ пен 

қоңырау» 
Мақсаты: Балалардың тыңдау ынтасын дамыту. 

Шарты:  Сылдырмақтың дыбысына балалар 

шеңбермен аяқтың ұшымен жүреді. 

Бәрі қосылып 

орындайды 

 

 

 

Иә 

 

 

 

 

Сәлеметсіз бе 

сатушы апай  

 

 

 

 

 

 

Иә, 

орындаймыз 

 

 

 

 

Жұмбақтың 

шешуін айтып, 

жауап береді 

 

Ән,би, марш 

 

 

 

Асатаяқ 

 

Би 

қимылдарын 

орындайды 

 

Суретке қарап, 

аспапты 

табады 
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Қоңыраудың дауысы естілгенде,балалар отыра 

қалуы керек. 

         «Жоғалған аспап» 
Мақсаты:  Аспаптардың атауын есте 

сақтауға,түрінен ажыратуға үйрету. 

Шарты:Металлафон,сырнай,дауылпаз, 

үшбұрыш,домбыра,сылдырмақтар…т.б. 

үстел үстінде тұрады.Балалар көзін 

жұмады.Осы кезде бір бала бір аспапты 

жасырады. Көздерін жұмған балалар көзін 

ашып,жоғалған аспапты атауы керек. 

Металлафон аспабының үні естіледі. 

6-тапсырма:  «Аспаптардың суретін құрастыр» 

Сатушы: -Жарайсыңдар, балалар, барлық 

тапсырмаларды орындадыңдар енді қалаған 

аспаптарыңды ала беруге болады.  

-Енді балалар, бақшамызға барайық. 

Көңілді әуенмен бақшаға келеді. 

 

 

Ойынға 

қызығушылық

пен қатысады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспаптардың 

қиындыларын 

құрастырады 

 

 

 

 

Көңілді 

бақшаға 

қайтады. 

Жетекші 

жөндеуші 

-Біз бүгін қайда бардық? 

-Кімді көрдік? 

-Қандай тапсырмаларды орындадық? 

-Өте жақсы ,жарайсыңдар балалар.  

Балаларды мадақтап, сыйлық тапсырады. 

Музыкалық 

аспаптар 

дүкеніне 

Сатушы апай 

Жауап береді 

Күтілетін нәтиже: 

Білуі керек: әндерді еске түсіріп орындау, би қимылдарын, аспаптардың атын 

еске түсіріп оларда ойнауды. 

Түсінеді: дыбыс арқылы аспаптарды, әндерді ажыратуды. 

 Қолдана біледі: әуенге ілесіп ырғақпен қимыл жасау дағдыларын, суретті 

құрастыруды. 
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                                                                       № J00044       17.11.2021 ж 

Б.Соқпақбаев. Ағаштар неге ашуланды? 

Акшолакова Гулнур Бейсембаевна                                                                                                                        

Алматы облысы  Балқаш ауданы   Құйған ауылы   "Н.Бозжанов атындағы 

орта мектеп МДШО"МКМ  Бастауыш сынып мұғалімі. 

Педагогтің аты-

жөні 

Акшолакова Гулнур Бейсембаевна 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақы-

рыбы 

Бердібек Соқпақбаев.  

Ағаштар неге ашуланды? 

Оқу бағдарлама-

сына сәйкес 

оқыту мақсат 

тары 

2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) 

сүйеніп, оқиғаның соңын болжау  

2.2.5.1- мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, 

дамуы мен аяқталуын анықтау  

2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, 

стилистикалық қателерді табу және түзету 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Баға 

лау 

Ре-

сур-

стар 

Басы Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 
«Әсерлерімізбен бөлісейік» жылулық 

шеңбері 

Педагог балаларға 1-2 минут көздерін 

жұмып,өздерін тағы да табиғат аясында,көк 

майса шалғында жатып,көк аспан,аппақ 

бұлттарды көріп,құстардың сайраған 

әнін,судың сыбдырын естіген кездерін 

елестетуді ұсынады.  

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді  

сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты  үнемдейміз! 

 Нақты,дәл  жауап  береміз! 

 Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

Психология

лық ахуалға 

берілген 

психогия 

лық 

жаттыңулар

ды орындау 

арқылы  

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

береді, 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 

Психо

логия

лық 

ахуал. 

 
Алдың

ғы 

білімді 

еске 

түсіру

тапсы

рмала

ры. 
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тапқырлығымызды  

көрсетеміз! 

 Сабаққа  белсене  қатысып, 

жақсы  бағааламыз! 

Алдыңғы білімді еске  түсіру 

(ұжымда) 

жұмысты 

берілген 

түріне 

қарай 

орындайды. 

Сабақтың ор-

тасы 

Ширату тапсырмасы. 

1. Ағаштар ашулана ма? Осы сұрақ 

төңірегінде ой 

бөліс. 

2. Мәтіннің қалай аталып тұрғанына 

мән бер. Осы 

сұраққа жауап іздей отырып түсініп 

оқы. 

 
Дескриптор: 

 мәтіннің тақырыбын анықтай 

алады, негізгі ойды табады. 

 шығармашылыққа негізделген 

сұрақтар қояды. 

 берілген тақырып бойынша ой 

қорыту жасай алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін 

бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырмала

рды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

Белсенді 

оқу 

тапсырмала

ры(топта, 

ұжымда)  

 

 

Жұмыс 

дәптерін 

дегі 

жазылым 

тапсырмала

рын 

орындау 

 

 

 

 

 

Форма

тив 

ті 

бағалау

. 

 

 

 

 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 

 

 

 

Оқыл

ым, 

жазыл

ым 

тапсы

рмала

ры. 
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Соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

 Оқушыларға  қандай да болмасын 

сұрақ, тапсырма берілгенен кейін 

оларды тыңғылықты орындауға 

бағытталған интербелсенді тәсіл. 

Тақтада сұрақ/тапсырма жазылғаннан 

кейін әрбір оқушы жекеше өз ойлары 

мен пікірін берілген уақыт ішінде (2-3 

минут) қағазға түсіреді. Содан кейін 

оқушы жұбымен жазғанын 3-4 минут  

талқылайды, пікірлеседі. Мұғалімнің 

екі-үш жұпқа өз пікірлерін бүкіл 

сыныпқа жариялауын сұрауына болады.  

 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі. 

 

 

ҚБ: 

Бағдар

шам 

көздері 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

Топ 

тық 

тапсы

рма 

лар. 

Кері байланыс «Бағдаршам» кері байланыс. 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

Бағдар 

шам 

Кері 

байла

ныс 

тақ 

тайша

сы. 
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                                         № J00045   17.11.2021 ж 

Математика еліне саяхат 

Карабаева Санимай Гайсиевна                                                                                   

Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Тау ауылы, МКҚК                      

«Қайрат» бөбекжайының  тәрбиешісі  

Ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы 

Білім беру саласы: «Таным»  

Бөлімдер: ҚМҰҚ 

Мақсаты:  
Білімділік: Балалардың математикалық білім қабілеттерін тексеру, алған 

білімдерін пысықтау. 

Дамытушылық: Ой-өрісін кеңейту, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, 

ойын арқылы ойлау қабілеттерін арттыру. 

Тәрбиелік: ұжымшылдыққа, белсенділікке және тұлға етіп қалыптастыруға 

тәрбиелеу. 

Әдіс - тәсілдер: сұрақ - жауап,  көркем сөз, т.б. 

Көрнекілігі: презентация, тапсырмалар,  логикалық сұрақтар. 

Оқыту әдісі: көрсету, түсіндіру, қайталату. 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті 

 
Балалардың әрекеті 

 

 

Ынталандыру

- оятушы 

Амандасу. 

"Телефон" ойыны. 

-Балалар,  оқу қызметімізді бастамас бұрын 

сендерге "Телефон" ойының ұсынамын.  

-Ең алдымен озімді таныстырып кетейін. 

-Мен Айгерім Раисқызы. 

-Телефон тұтқасын келесі балаға ұсынамын. 

-Сенің атын кім? 

-Жасын нешеде? 

-Тамаша! Жарайсың! 

-Балалар, мен сендерді математика еліне 

қонаққа шақырамын!  

 

 

-Балалар қойылған 

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

 

Ұйымдастыру

шы-іздеуші. 

-Балалар, математика еліне жету үшін бізге 

қандай көлік қажет екен? 

-Дұрыс.  

-Автобусқа билет алу үшін бізге мынандай 

тапсырманы орындау қажет. 

1-тапсырма: 

-Автобус. 

 

Балалар реттік 

санайды. 

-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
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"Адасқан сандар" 

Шарты: Адасқан сандарды тауып ретік 

санау. 

-Жарайсындар! 

-Сапарымызды бастайық! 

Алдымыздан шыққан жол белгілерін айта 

отырайық. 

-Егерде біз тура жүру жол белгісін көрсек 

аяғымызды жерге топылдатайық. 

-Егер біз оң жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек оң жақ қолымызды көтерейік. 

-Егер біз сол жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек онда біз сол жақ қолымызды 

көтерейік. 

-Егер біз СТОП белгісін көрсек онда 

қолымызды шапалақтатайық. 

-Тамаша! Балалар қарандаршы математика 

елі қандай тамаша.  

-Сендерге ұнайдыма? 

-Балалар ағашта неше сауысқан отыр екен? 

-Тотықұстар нешеу? 

-Балалар, математика елінің білімді үкісі 

бізге бірнеше жұмбақтар жасырыпты? 

Жұмбақтар: 

Екі дөңгелегі, екі басқышы бар, 

Бір орындық, екі мүйізі бар.  

Ол не? 

 

Үш көзінде жалын - от, 

Ал бірақ  та  жаны жоқ. 

Кезекпенен  ашылар, 

Кезекпенен  жабылар. 

 

-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

Күз мезгілінде неше ай бар? 

2 - тапсырма 

Қандай затқа ұқсас. 

Заттардың пішінің геометриялық 

пішіндермен  сәйкестендіру. Балалар кһріп  

тұрған пішінге қандай заттар ұқсайды? 

3- тапсырма  

-Балалар тапсырманы 

мұқият орындауға 

тырысады. 

 

 

 

-Балалар жауабы. 

 

 

 

 

-2 сауысқан. 

-3 тотықұс. 

 

 

- Велосипед 

 

 

 

 

-Бағдаршам 

Күз. 

3 ай бар. Қыркүйек, 

қазан, қараша. 

 

Балалар заттарды 

пішіндерге 

сәйкестендіреді. 

 

Балалар шаршы 

пішінің тауып, 

нешінші тұрғаның 

анықтаулары керек. 

 

-Жоғарыда бал, 

төменде ара 

орналасқан. 

 

-Гүлдің оң жағында 

көбелек, сол жағында 

ара орналасқан. 
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Шаршы пішінің өзге пішіндердің  арасынан  

табу. 

4- тапсырма  

"Кеңістікті бағдарлау" 

-Қонжықтын жоғары, төмен жағында не  

орналасқан? 

-Гүлдің оң, сол жағында не орналасқан? 

Рефлексивті-

түзетуші 

Балалар, бүгін біз қайда бардық? 

Не білдік? 

 

Балаларды мақтап, мадақтау! 

 

Балалар тәрбиеші 

қойған сұрақтарға 

толық жауап береді. 

Күтілетін нәтиже: 

Нені білу керек: Балалар пішіндерді ажырата білу керек. 

Нені игереді: Жұмбақтарға  сұрақтарға толық сөйлеммен, нақты жауап беруді 

меңгерді.  

Нені білді: тапсырмаларды түсініп, оны өз бетінше орындауды біледі. 
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                                                       № J00047      17.11.2021 ж 

Оқыту мен тәрбиелеуде ерекше қажеттіліктері  

бар балаларды  әлеуметтік қорғау 

Рымбекқызы Гүлнар                                                                                             

Қарағанды қаласы  № 8 Жалпы білім беретін мектеп  Педагог – психолог 

Оқыту мен тәрбиелеуде ерекше қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтік қорғау 

Бүгінгі таңда инклюзивті білім беруді қолдау бағытында жалпы білім беретін 

мектептерде белгілі себептермен ақыл — ой дамуында ауытқуы бар немесе 

психикалық дамуы тежелген оқушылар білім алуда. Әр оқуышының білім алуда өз 

ерекшеліктері бар. Мәселен әр оқушының эмоционалдық және психикалық 

таным  процестерінің дамуы деңгейі әртүрлі. Десекте  қазіргі таңда  әр оқушыға 

жеке тұлға ретінде қарап, саналы тәрбие  сапалы білім беру өмір талабы болып 

табылады.Осы ретте мектебімізде әрбір мүмкіндігі шектеулі оқушының   даму 

деңгейі мен жас ерекшелігі ескеріліп  білім берілуде. Бүгінде еліміздің барлық 

аймағында мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беруді қолдау негізінде жалпы 

білім беретін мекттептерде түзете-дамыта оқыту сыныптары біртіндеп  ашылып 

жатыр. Бұл сыныптың мақсаты: әр сыныптағы мүмкіндігі шектеулі оқушыларды 

бір сыныпқа топтастырып, әр оқушыға жекелеп сыныбы мен оқу бағдарламасына 

сай білім беру. Бұл сынып ашылғанымен өз алдына үлкен қиыншылықтары бар. 

Себебі: бұл сыныпқа кей  мектептерде әртүрлі сыныптан жиналған оқушылар 

оқиды. Екіншіден олардың жас ерекшелігі әртүрлі болғандықтан әр сыныпқа 

өзінің сыныбына сәйкес білім берілу керек. Үшіншіден білім беру 

бағдарламасының әртүрлілігі. Төртіншіден мұндай сыныпқа сабақ беретін пән 

мұғалімдерінің арнайы педагогикалық білім көлемінің аздығы.Осының 

нәтижесінде балаларды оқытудың бірінші сатысынан – ақ қиыншылықтарға тап 

болады. Мұғалімдер бұл қиыншылықтарды субьективті талдап бала дамуындағы 

кемістіктерін күрделендіреді. 

Мұндай интеграцияның салдарынан балаларға  жалпы білім беру жүйесі ретсіз 

дамуын жалғастырады. Инклюзив — сөзі латын тілінен аударғанда «өзімді 

қосқанда» ал, ағылшын тілінен аударғанда «араластырамын» деген мағынаны 

білдіреді. Инклюзивті білім берудің мақсаты: Даму мүмкіндігі шектеулі 

балаларды  қалыпты балалармен бірге білім беру. Яғни адамның жынысына , 

дініне, шығу тегіне қарамастан тең құқылы жеке тұлға ретінде білім беру жүйесі 

болып табылады. Инклюзивті білім беру- мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытып-

үйретудің бір формасы.Бұл арнаулы білім беу жүйесінде дәстүрлі түрде 

қалыптасқан және даму үстіндегі формаларды ығыстырмайды. Нағыз инклюзивті 

білім берудің 2 жүйесін жалпы және арнаулы жүйелерді бір-біріне 

жақындастырады. Жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі оқушыларды 

бірлесіп( интеграциялы түрде) оқуын ұйымдастыру  боп табылады. 
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Қазақстан Республикасының 11.07.2002 жылғы «Кемтар балаларға әлеуметтік-

медициналық-педагогикалық-психологиялық түзеу арқылы қолдау туралы» № 343 

заңы бойынша ПМПК сыныптары үйден оқыту, үйден әлеуметтік көмек көрсету, 

көмекші бағдарлама, арнайы (ПДТ) бағдарлама бойынша 5 түрлі куәлік беру 

ережелерін және мүмкіндігі шектеулі балаларды қорғау, қамқорлау, диагнозын 

анықтау, емдеу, оңалту, тәрбиелеу, оқыту, қатарға қосу мәселелері бойынша 

жаңадан шыққан заң, қаулы, ереже тәртіптерінде қаралған. Инклюзивті білім беру 

– ерекше мұқтаждықтары бар балаларды жалпы білім беретін  мектептердегі 

оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады.  Инклюзивті оқыту-даму мүмкіндігі 

шектеулі балалардың қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру және 

интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы жеңілдетілген оқыту жүйесі. 

Инклюзивті оқыту біріктірілген ( оқушы қалыпты балалар сыныбында –тобында 

оқиды және дефектолог мұғалімнің жүйелі көмегін алады) , жартылай ( жеке 

балалар күннің жарты бөлігі арнайы топтарда, ал екінші бөлігі)  қарапайым 

топтарда өткізіледі. Уақытша арнайы топтардағы бала бірлескен серуендерді, 

мерекелерді, сайыстарды, жеке істерді, өткізу үшін біріктіріледі.Толық дамуында 

ауытқулары бар балалар балабақшаның, сыныптың, мектептің қарапайым 

топтарына енгізіледі, мамандардың бақылауы бойынша түзету көмегін ата-аналар 

көрсетеді.   

Даму мүмкіндігі шектеулі балалардың дүниетанымын кеңейтуді, олардың сезіне 

білу тәжірибесін байыта түсуді, балалардың сөйлеу және ақыл – ойының 

дамуын, танып білу әрекетіне дайын болуын қамтамасыз етеді. Оларды 

қоғамдық пайдалы өмірге бейімдеу, азаматтық қасиеттерін қалыптастыру. 

Бұлардың бәрі дефектіге сәйкес деңгейде, соған тән әдістемелермен жүргізіледі. 

Тәрбиенің бұл түрі тек педагогтармен ғана емес, арнайы логопед, психолок, 

дәрігер, әлеуметтік педагог, мамандардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Баланың қоғамға пайдалы азамат болып өсуіне көптен-көп септігін тигізетін 

пәндердің бірі – бейнелеу, қол еңбегі. Бұл пәндердің әр сыныпқа арнайы 

жеңілдетіп жасақталған бағдарламасымен жүргізіледі. Мұндағы негізгі 

мақсатымыз даму деңгейі шектеулі балалардың ой-өрісін, түсінігін, ұғымын, 

сөйлеу тілін дамытады. 

Ал бейнелеу өнері сабағында бала көрсетілген тақырыпқа байланысты сызбаны 

немесе сұлбаны сала білуге, оны сызықтан шықпай бояу, түстерін дұрыс таңдай 

отырып өз бетімен бояуға көмек көрсету. Бұл олардың қандай істі болса да 

атқара алатындықтарына сенімдерін арттырып, еңбекке деген ынтасын 

дамытады. Төменгі сыныптарда мүсіндеу сабағынан саңырауқұлақтың үлгісін 

мүсіндеуде оның икемге келуіне, еңбекке баулу сабағында қайшыны дұрыс 

ұстап, түрлі-түсті қағаздан әртүрлі геометриялық пішіндерді үлкен, орташа, 
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кішірек деген ұғымдармен танысып, оларды ретімен орналастырып жапсыруды 

үйренеді. Даму деңгейі шектеулі балалардың ойлау, сөйлеу, таным, 

физиологиялық дамуына математика, қазақ тілі, ана тілі, дүниетану және дене 

шынықтыру сабақтарында күнделікті сабақ кестесімен өткізілуі маңызды орын 

алады. 

Айта кететін болсақ математика сабағында төменгі сыныптарда (2,3,4)                

100-ге дейінгі сандар арасын қосу, азайту амалдарына есептер шығарту, 

сандарды салыстыру, теңестіру тақырыптары бойынша тапсырмаларды 

түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Ал жоғарғы сыныптарда (5,6,7,8) 

математикадан кестелік көбейту, қосындыны санға көбейту, бөлу амалдарын 

орындау, көпбұрыштардың, шаршының қабырғаларын өлшеу, периметрін 

есептеу оны шығару. 

Ана тілі сабағында ертегілер, әңгімелер, мақал-мәтелдер, ал қазақ тілі 

сабағында дыбыс, әріп, буын, сөз, сөйлем, дауысты, дауыссыз дыбыстарды 

ажыратуды үйрету. Жоғарғы сыныптарда дара және күрделі сөздер, сөйлем 

мүшелері, етістіктер, зат есімнің септелуі, тағы сол сияқты. Қазақ тілі пәні 

бойынша бағдарламада көрсетілген тақырыптарды меңгерту. 

Дүниетану сабағында да қоршаған орта туралы бағдар- ламадағы барлық 

тақырыптар: техникалық құрлыс ой мен еңбек, мәдени тарихи мұралармен 

таныстыру. 

Дене шынықтыру сабағының бала денсаулығындағы ақаулықтарға тигізетін 

пайдасы мол. Жеңіл дене жаттығулары секіру, тізбек құру, гимнастикалық 

жаттығулар, бір қатарда қойылған заттар арасымен жүру, қимылды ойындар. 

Күнделікті сабақ арасында баланың ойлауын дамыту үшін, дидактикалық 

ойындар да өткізіледі. “Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрау”, 

“Жоқ сандарды тап”, “Не қалай дыбыстайды ?”, “Сөз ойла, тез ойла”, “Кім 

тапқыр ?”, “Ұйқасын тап”. 

Дамуы шектеулі балалардың тәрбиесіне де баса назар аударылады. Кемтар 

балалардың ата-аналары көмекші не арнайы мектептерге, арнайы интернаттарға 

немесе балабақшаға баласын бергісі келмесе жалпы балалалр оқитын мектептерге 

ПМПК-ның ұсыныс бойынша жеңілдетілген бағдарлама бойынша оқытуға толық 

құқылы. Жалпы білім беретін мектептер, балалабақашалар ПМПК-ның 

қорытындысы бойынша көрсетілген баланың деңгейіне қарай жеңіл 
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бағдарламамен білім беруге тәрбиешілермен мұғалімдер инклюзивті білім беруге 

дайын болғаны жөн. Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір 

дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасын 

қамтамасыз ету, сонымен қатар оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы 

жағдай қалыптастырудың идеологиясы жатыр. 

Тәжірибе көрсеткендей қатаң білім беру жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып 

қалып жатады. Мұндай қалыптасқан жүйе баланың даралық қажеттілігін 

қанағатттандыра алмайды. Инклюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке 

жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкншілігін қалыптастырады. Инклюзивті 

оқыту- барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында  мектеп және 

мектепке өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту-

оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға 

мүмкіндік береді. Адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға 

мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту-барлық балалардың мұқтаждығын ескеретін 

ерекше қажеттілігі бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім 

үрдісінің дамуы. Инклюзивті білім беру балалардың оқу 

үрдісіндегі  қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа 

бағытын өңдеуге талпынады. 

Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген өзгерістері тиімді 

болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың жағдйын да өзгереді. 

Инклюзивті білім беруді ашқан мектептерде оқыған балалар адам құқығы туралы 

білім алуға мүмкіндік алады. 

Инклюзивтік оқыту жағдайындағы арнайы түзетім көмектерін беретін педагог-

дефектологтар жалпы білім беретін мектептердің тәрбиешілері мен мұғалімдеріне 

нұсқаушылар болулары керек. Мүгедек және дамуларында шектеушілік бар 

балаларды инклюзивтік оқыту практикаға мамандандырылған мамандарды 

даярлау, оларды жалпы түрдегі мекемелерде оқыту үшін жағдайлар жасау және 

қоғамның мүгедек балаларға деген көзқарастарын өзгертумен бірте-бірте енгізілуі 

керек. Қазіргі кезде мектептерде кемтар балаларды қамқорлыққа алып, олардың 

қалыптасуына және айығуына мүмкіндік жасап, өз бетімен өмір сүруіне бағыт-

бағдар беруге арнайы дайындық жүргізілуде. Кемтар балалардың білім деңгейін 

көтеріп, өмірге қажетті білім дағдысын тәртібін қалыптастыруға байланысты түрлі 

шаралар жасалуда. Бұл балаларды оқытатын мұғалімдердің алдына үш түрлі 

міндет қойылады: 

1.      Баланың мектепке дайындығын анықтау 

2.      Тәрбиесіндегі кемістігін жою. 

3.      Сабақты жүйелі жоспарлау. 

Баланың мектепке дайындығын анықтау үшін оларды жазу, сызу, оқуға үйретпес 

бұрын олардың қабілеті бойынша жеке ерекшелігін, психологиялық дайындық 

байқау керек. Белгілі психологтар Д.В.Эльконин, В.В.Давыдов, Р.С.Немов 

зерттеулері бойынша баланы жүйелі оқыту үшін психологиялық дайындығына 
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ерекше назар аудару керек дегенді атап айтады. Қазір мектептерде коррекциялық 

сабақтар жүргізіле бастады. Коррекция дегеннің өзі «түзету» деген мағына береді. 

Бұның басты мақсаты – бала бойындағы, тәртібіндегі кемшіліктерді түзету. Ол 

баланың өзіне 1) сенім; 2) көз жеткізу; 3) кеңес беру; 4) психоанализ; 5) 

логотерапия; 6) аутотренинг сияқты методикаларды қабылдау арқылы жүзеге 

асырады. Үйден оқитын балаға сабақ беретін мұғалім алдымен баланың даму 

ерекшелігін анықтайтын тесттер арқылы ойынның, қиялының, зейінінің 

тұрақтылығын анықтап алу керек. Ол үшін «Дөңгелек қию», «Лабиринт», 

«Танграм», «Көру әдісі», «Есту әдісі» тәрізді тесттерді қолданып, баланың шама-

шарқын анықтап алады. Сабақ барысында баланың тіл мүкісін, қолының 

буындарының қимылын, саусақтарының моторикасын дамытуға ерекше көңіл 

бөліп отыру қажет. 

Осы бағытта қазақтың халық педагогикасының алатын орны ерекше. Қазақ халқы 

санамақ, жұмбақ, жаңылтпаштар арқылы баланың сөйлеуге деген ынтасын ашып, 

қабілетін арттырып отырған. Баланың байланыстырып сөйлеуіне жануарлар, 

олардың төлдері туралы өлең, тақпақ ертегілерді көп қолданған. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-анасы көмекші не арнайы мектептер мен 

мектеп интернаттарға, психологиялық-педагогикалық түзу кабинеттері мен 

сыныптарға балаларын бергісі келмесе, жалпы балалар оқитын мектептерге 

ПМПК-ң ұсынысы бойынша жеңілдетілген бағдарламамен оқытуға толық 

құқылары бар. Ол үшін жалпы мектептер ПМПК-ң қорытындысы бойынша 

көрсетілген, яғни баланың деңгейіне қарай жеңілдетілген бағдарламамен кемтар 

балаларды тәрбиелеуге және инклюзивті оқытуға жалпы мектептерде арнайы 

мұғалімдер болмаған жағдайда мұғалімдерді мүмкіндігі шектелген, кемтар, 

мүгедек балаларды инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың 

жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. 

Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеретін, ерекше 

қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім 

үрдісінің дамуы. Инклюзивті оқыту балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. 

Жоғарыда айтылған ойларымды қорыта келе,инклюзивті білім беру жүйесін 

қолдаймын. Себебі, мүмкіндігі шектеулі балаларда дене кемсітігіне немесе ақыл-

ойының баяу дамуына қарамастан,оларда қандай да бір өнерге деген табиғи 

дарындылық, бейімділік болатыны заңды құбылыс. Сондықтан да инклюзивті 

оқыту арқылы бала бойындағы қабілетті дер кезінде байқауға, ақыл-ойын дамыта 

отырып, дарындылығын ұштауға болады. Бұндай мүмкіндікке қол жеткізе білсек, 

бала болашағына жол ашқанымыз деп білемін. 

Инклюзивті оқыту- барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында  мектеп 

және мектепке өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту-

оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға 

мүмкіндік береді. Адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25 

мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту-барлық балалардың мұқтаждығын ескеретін 

ерекше қажеттілігі бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім 

үрдісінің дамуы. Инклюзивті білім беру балалардың оқу 

үрдісіндегі  қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа 

бағытын өңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге 

енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

жағдйын да өзгереді. Инклюзивті білім беруді ашқан мектептерде оқыған балалар 

адам құқығы туралы білім алуға мүмкіндік алады. Инклюзивті оқыту балаларды 

жалпы білім беру үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімделуге, жынысына, 

шығу тегіне, дініне қарамай балаларды айыратын кедергілерді жоюға ата-аналарын 

белсенділікке шақыруға балалардың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік 

қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның  балаларды жас ерекшеліктеріне 

бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни жалпы білім беру сапасы сақталған 

тиімді саясат. 

Мүмкіндіктері шектеулі балалардың мінез құлқындағы кемшіліктеррді түзету, 

орнына келтіру, дамыту – педагогика жүйесіндегі балалардың оқыту мен 

дамытудың маңызды құралдас бөлігі болып табылады. Ол үшін оқу үрдісін 

жаңартып, оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын кеңінен қолдана 

сабақты түрлендіре өтудің маңызы зор. Сол технологиялардың бірі-педагогикалық 

ойындар. Педагогикалық ойындар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын 

арттырудың тиімді жолы болып табылады. Ойын оқушылардың ойлау қабілетін 

дамытып, есту, қабылдау сезімдерінің жетілуіне , кез келген нәрсеге мән бере 

қарауға , абайлау, бағдарлау, тағы басқа дағдыларының ұштала түсуіне себепкер 

болады. Педагогикалық ойындардың түрлері көп. Олар: іскерлік, интеллектуалдық, 

сюжеттік, рөлдік, драматизациялық, дидактикалық тағы басқалары. Ойын – 

адамның өмір танымының алғашқы қадамы. Сондықтан ойын арқылы балалар 

өмірден көптеген мәліметтер алып білімін жетілдіреді.Ойнай жүріп балалар 

қоршаған орта жайлы білімдерін толықтырады, дербес шешім қабылдауға 

дағдыланады, ойлау барысында ұтқырлық пен тапқырлық танытады. Ойын әсері 

арқылы бала өз қасиетін қалай қанағаттандыра алатынын, қандай қабілеті бар 

екенін байқап көреді. Түрлі ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, 

зейінділігін арттырумен қатар ерік сезім түрлерін де дамытады. 

Мүмкіндіктері шектеулі балаларға білім мен тәрбие берудегі ғылымның нәтижеге 

қол жеткізудің бірі жаңа технологияны игеріп, компьютерді 

пайдалану. Компьютерді пайдалануда дидактикалық мүмкіндіктерді, танымдық 

процестерді ескеруге болады; логикалық ойлау жүйесін қалыптастыру, ақыл-ой 
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белсенділігі мен білім алуға деген қызығушылығын, шығармашылық еңбек етуіне 

бағдарлау.Өйткені құлақпен естігеннен гөрі-көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну 

әрине ерекше әсер етеді.Инклюзивтік оқыту қазіргі кезде білім беру саласына етек 

жайып келе жатыр, бұл дегеніміз сапалы білім алудың барлығы үшін тең болуымен 

ескеріледі. 

Яғни, жалпы білім беретін мектептерде мүмкіндіктері шектеулі бала мен басқа да 

әлеуметтік қорғалатын топтарға жататын оқушыларға өзгелермен теңдей білім 

беру, соған жағдай жасау. Қазіргі кезде Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі балалар 

көбіне арнайы мектеп-интернаттарда білім алады. 

Инклюзивті білім берудің негізі мектептегі барлық балаға олардың 

ерекшелітерінен тыс сапалы білім беру болып табылады.Арнайы білім беру 

орнында мүмкіншіліктері шектеулі балалардың толықтай дамуына, өзгерістерді 

түсінуіне, өз бетімен білімін жетілдіруіне барлық жағдай жасалған, мұнда балалар 

тікелей дәрігерлердің бақылауында болады.  

Тәрбиеші баланың шындықты тануға ақыл-ой сезімі ең алдымен таңданудан 

басталады. Таңдану баланың әрбір нәрсенің, құбылыстың, оқиғаның мән-жайын 

танып, оларды тереңірек түсінуіне жетелейді, оның ізденімпаздық әрекетін 

тудырады. Кейбір балалардың ақыл-ой белсенділік қабілеті жетілмей, артта қалып 

қойып жатады. Оның бірнеше сеептері бар негізіне тұқым қуалаушылық, ортаның 

экологиялық әсері, отбасының әлеуметтік жағдайы. Мұндай ауруларға ұшыраған 

балалар дене кемістігімен қоса, ақыл-ой кемшілігін қосып алып, даму мүмкіндігі 

аррта қалған балалар санын құрайды. Сонымен бірге бұл топқа дені сау, бірақ 

тұрмыс жағдайының ауыр болу себептерінен бір қалыпты дамымай қалған 

балаларды да жатқызуға болады.Мұндай балалармен қарқынды терапиялық 

жұмыстар жүргізе отырып, оларға дәрілік емдеу, физио, психотерапия, емдік дене 

шынықтыру жаттығулары, жалпы денсаулыққа пайдалы емдеу шаралары қолдану 

керек. 

Ақыл ойы-кем балаларды оқытудың негізгі әдісі-біріктіру болып табылады. 

Біріктіре оқыту арқылы бала дамуының ерекшеліктерін анықтап, білім беру 

стандартына сай қалыпты дамуын қадағалап, зейін тұрақтылықтарын дамыта 

отырып оқыту, тәрбиелеу-басты мақсат болып отыр. Біз ел болып, етек жинаған 

еңселі елміз, сондықтан қоғамдағы жайттар басты назарда болу керек. Ең алдымен 

мүгедек, жарымжан балаларды сәби кезінен бастап анықтап, олардың ортаға 

бейімделуіне жағдай жасау қажет. Сондықтан осындай кемшіліктерді анықтайтын 

шағын кабинеттер ашып, арнайы жұмыс жүргізіп, әр баланың қабілеті мен даму 

мүмкіндігін анықтаса, оларға арнайы түзету жұмыстарын жүргізіп, үй жағдайында 

өсіріп тәрбиелеуде ата-анаға ақыл-кеңестер берілсе бұл да мүмкіндігі шектеулі 
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балалар үшін атқарылған игі істің бірі болар еді. Өйткені ата-ана бұл жағдайды 

басынан бір жақты болып өткеруде, бұл кезде ата-анаға арнайы маманның көмегі, 

ақыл-кеңесі және балаға аялы алақанмен жан жылуы, ары қарай бұл жағдаймен 

күресуіне маманның түзету жұмысының көмегі қажет екені баршаға аян. 

Жарымжан балаларды оқыту процесінде ерте бейімдеудің маңызы зор. 

Тек оқытып ғана қоймай, мемлекеттің әлеуметтік қамсыздандыру мен денсаулық 

сақтау қызметін тарту қажет. Жалпы баланы қоғамға бейімдеу мен оқытуда ерте 

диагностикалау мен түзету маңызды. Мүмкіндіктері шектеулі балалардың үйде 

білім алуын қамтамасыз ету, жай және арнайы мектептерде оқуға мүмкіндігі жоқ 

балаларды қашықтықтан оқытуға жағдай жасау мемлекеттің басты мақсаттарының 

бірі болып табылады. Мектеп психологі білім беру ісінде әр оқушының үлгермеу 

себебін анықтап, мүгедек баланың нақтамасына қарай жұмыс жүргізсе бұл да 

түзету жұмысының бір қыры болары сөзсіз. Әр оқушымен жеке жұмыстану 

Осындай орталықтар жұмысын жүйелеп отыратын, мүмкіндіктері шектеулі 

балалармен жұмыс істейтін медициналық-педагогикалық орталықтарды көптеп 

ашса, кемтар балаларды зор қуанышқа бөлер еді. Бүгінде денсаулықты нығайту 

және мүгедектікке әкеп соғатын патологияларды азайту мәселесінде, ең алдымен 

балалардың бойындағы ауытқушылықтарды, олардың сәби кезінде уақтылы 

анықтау бойынша жұмыс күшейтілді. Мысалы, кемтар балалардың үштен бірінің 

мүгедектігі – туа біткен кемістіктердің әсері болуымен байланысты.Қорыта 

келгенде, бастауыш сыныптың оқу үрдісінде «ойын» түрлерін пайдалану, 

біріншіден, оқушылардың білімін берік меңгерту құралы болса, екіншіден, 

балалардың сабаққа деген қызығушылығын ,белсенділігін арттырып, білім 

сапасын көтеру болып табылады.“Дені сау адам-табиғаттың ең қымбат 

жемісі” деп тегін айтылмаған ғой, осы өзгерістер арқылы – мүгедек балалардың 

ата-аналары балдырғандарының отбасына етене араласуына үміттері қайта оянып, 

өз балдары ешкімнен кем еместігін, қоғам бұған бей-жай қарамайтынын түсінеді. 

Бала-адамның бауыр еті, бала десе еміренбейтін жүрек, сыздамайтын балтыр бар 

ма? Қай ата-ана өз баласының өзгелерден оқшауоқып, білім алғанын қалар дейсің. 
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                                                                   № J00048             17.11.2021 ж 

Дара және күрделі етістік 

Сураганова Баглан Женесовна                                                                        

Қарағанды қаласы Н.Әбдіров атындағы  жалпы білім беретін мектеп КММ 

бастауыш  сынып мұғалімі  

Педагогтің 

аты-жөні 

Сураганова Баглан Женесовна                                                                         

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Дара және күрделі етістік 

Оқубағдарла-

масынасәй-

кесоқыту-

мақсаттары 

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша 

әңгіме құрау 

Сабақтың барысы. 

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ре-

сурс 

тар 

Басы Жаңа топ құру 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

Бір-бірімізді тыңдаймыз десек, 1 

рет қол шапалақтаймыз. 

Ұйымшыл боламыз десек,                

2 рет қол шапалақтаймыз. 

Белсенділік танытамыз десек,                

3 рет қол шапалақтаймыз. 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, 

тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды көрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, жақсы 

баға аламыз! 

Психологиялы

қ ахуалға 

берілген 

тақпақтарды 

дауыстап 

айтып, тілді 

жаттықтыру 

және жаңа 

сабаққа назар 

аудару. 

Оқушылар 

сұраққа жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне қарай 

орындайды. 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Психо

логия

лық 

ахуал. 

 

Алды

ң ғы 

білімд

і еске 

түсіру

тапсы

рмала

ры. 
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Алдыңғы білімді еске түсіру 

(ұжымда) 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

Сабақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

Белсенді оқу 

тапсырмалары(топта, ұжымда)  

 
Дескриптор: 

• Мәтін түрлері мен құрылымдық 

бөліктерін ажыратады. Жаңа білімді 

меңгереді. Сауатты, көркем жазады. 

• Диалогке қатысады; мұғалімнің 

көмегімен негізгі ойды анықтай 

алады. 

• Берілген тапсырмалар бойынша ой 

қорыту жасай алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін 

бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

 

Берілген 

сұраққа жауап 

беріп, 

тапсырмалар 

ды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмала 

рын орындау 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Оқыл

ым 

Жазы 

лым 

тапсы

рмала

ры. 

 

 

 

Соңы Қолдану 
Оқулықта берілген тапсырмаларды 

орындау. 

Түсіндіру. 

Топтық, жеке жұмыс жүргізу. 

Дәптермен жұмыс. 

Суретпен жұмыс. 

Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес»  

 

Оқулықтағы 

қосымша 

тапсырмалар. 

ҚБ: 

Бағдарш

ам 

көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

Топты

қ 

тапсы

рмала

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

Кері 

байланыс 

Көп нүктенің орнына керекті 

сөздерді қойып жаз. 

БББ кестесі 

 

Білгенім Білдім Білгім 

келеді 

   

 

 

 

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Оқушылар өздері белгілейді. 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

кері 

байла 

ныс 

парағы  

кері 

байла 

ныс 

парағ

ы 
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                                                        № J00050     17.11.2021 ж 

Тәрбие отбасынан басталады 

Джамбаева Лаура Жумабековна                                                  ШҚО, 

Семей қаласы «№6 «Нұрсәуле» бөбекжайы» КМҚК Әдіскер 

 Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген 

білім - адамзаттың қас жауы, ол келешекте 

оның барлық өміріне апат әкеледі..."(Әл – Фараби) - дегендей балаға әуелі 

білімнен бұрын, тәрбие берілуі тиіс. 

Балаға анықтама беретін болсақ 

Бала - жасы кәмелетке толмаған, жан - жақты тәрбиені қажет 

ететін, болашағынан көп үміт күттіретін жеке тұлға олай болса, балаға 

тәрбие берушілер 

Бала: 

Жанұя, ата - ана 

Ортасы, жолдастар 

Мектеп мұғалім 

Осының ішінде бүгін ата - ана, жанұя тәрбиесіне тоқталып өтсек. 

«Адамның бір қызығы бала деген» Абай айтқандай, бала 

адамның да өмірдің де қызығы. Ата - ана - тәрбие өнегесі, сондықтан, 

мынадай қазақ мақал мәтелдері ертеден жатталып, айтылып келеді. 

«Ата көрген - оқ жонар, 

Ана көрген - тон пішер, 

Баланың ұяты - әкеге, 

Қыздың ұяты - шешеге» 

Баласының келешегін ойлаған ата - ана өз мекенін ауыстыруға дейін барып 

жатады. 

«Ұлың жақсы болсын десең, ұлы жақсымен көрші бол, қызың жақсы болсын 

десең, қызыжақсымен көрші бол» деген өнегелі сөз де содан шықса керек. 

Бала тәрбиесі туралы сөз ете қалғанда «Алты айлық баласын 

тәрбиешіге әкелген ата - анаға, сіз балаңыздың 1, 5 жыл тәрбиесін өткізіп 

алдыңыз, баланы іштен тәрбиелеу керек» деген еврей халқының мысалын 

келтіріп жатамыз. 

Бала тәрбиесі - қиын да күрделі процесс. Біз баламыздың тәрбиелі 

де өнегелі болып өсіп, өзқатарының алды болғанын қалаймыз. Бірақ баламызды 
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осы мақсаттарға сай тәрбиелеу үшінүлкен еңбек, күш - жігер қажет 

екенін бәріміз білсек те, мойнымыз жар беріп, бала тәрбиесімен 

айналыса бермейміз. Кейін баламыз есейген сәтте, «сен маған тартпағансың, 

мынаны олай істемедің, ананы бұлай істемедің, ештеңеге қырсызсың» деп 

кінәлап жатамыз. 

Еліміздің көркейіп, өркениетті елдің қатарына қосылып, 

халықаралық деңгейге шығуы бүгінгіұрпақ бейнесімен көрінеді. 

Шығыс ғұламасының бірі болып саналатын Жүсіп 

Баласағұнның дастандарында отбасы тәрбиесі көп айтылады. 

Мемлекеттің беріктігі тек ел билеуші қайраткерлерге әділ заңға, 

күшті әскерге ғана емес, әр отбасының беріктігіне байланысты екендігін 

сипаттайды. 

Оның ойынша: отбасы беріктігі жаңа жар таңдаудан басталады және өнегелі 

отбасында ғанаөнегелі ұрпақ тәрбиеленеді. 

Елбасы Н. Назарбаев «Еліміздің болашақта гүлденуі бүгіннен 

басталады» баяндамасында отбасының беріктігі, жұбайлардың бір - біріне, 

ең бастысы, балаларының алдындағы жауапкершілігі де көп нәрсеге 

байланысты. Ата - аналар балаларына, ал балалары ата - аналарына қамқор 

болуға тиісті деп атап өткен. 

ҚР - ның Конститутциясы да «Балаларына қамқорлық жасау және оларды 

тәрбиелеу ата - ананың құқығы әрі парызы деп көрсетілген». 

 

Отбасы бүкіл ғасырлар бойы адам баласы тәрбиесінің құралы болып келеді. 

Сондықтан ол адам үшін ең үлкен мәнге ие орта.  

Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің, мұралардың сақтаушысы. 

Онда бала алғашқы рет өмір жолымен танысады, моральдық нормаларды 

игереді. Сондықтан отбасылықөмір жеке адамның азамат болып өсуінің негізі.  

Отбасы- оқыту мен тәрбие жұмысындағы мектептің одақтасы. Ол бала 

тәрбиесі жөнінде мектеппен тығыз байланысты болуды өте жақсы 

түсінеді. Өйткені бала тәрбиесінің отбасында, мектепте нәтижелі болуы 

осындай ынтымақтастыққа негізделеді.  

Отбасы тәрбиесі-бұл қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі, мемлекет алдындағы ата- 

аналардыңборышы. Оған дәлел: балалар мекемелері жөнінде 

халықтың қажеттілігін толыққанағаттандыру, балалардың еңбек, спорт 

лагерлерінің, жас натуралистер станцияларының,ғылыми- техникалық және 

көркемдік шығармашылық үйірмелерінің жүйесін кеңейту; ананы, 
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балалық шақты қорғауға ерекше көңіл бөлу; отбасы мүшелерінің демалуы үшін 

санаторийлердің, демалыс үйлерінің жүйесін кеңейту; аналар жағдайын еске 

алып, әйелдердіңхалық шаруашылығына қатысуын үйлестіру. 

Отбасында басты мәселелердің бірі- баланың тіршілік әрекетін ұйымдастыру. 

Бұған баланыңкүн ырғағы, міндеттері, қойылатын талаптар, оның үй 

еңбегіне қатысуы, оқу- әрекеті бос уақытын ұйымдастыру жатады.  

Отбасы, барлық уақытта да, өсіп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесі мәселелерін 

шешуде үлкен мүмкіндіктерге ие болған. Қазіргі заманғы отбасының өсіп келе 

жатқан ұрпақтың тәрбиесі мәселелерін шешудегі ерекшелігі – ата-ананың білім 

және жалпы мәдени деңгейінің жоғары болуы. 

Балалардың отбасынбағы тәрбиесі оның белгілі бір тұрақты әлеуметтік 

институт ретіндеанықталады. Ол отбасы 

мүшелері арасындағы өзара қатынастардың қалыптасуы мен дамуына септігін 

тигізетін адамдардың жақындығы, туыстық қатынастар, өзара үйелмендік, 

тұрмыстықөмір. Отбасы тәрбиесінің артықшылығы да осы қатынастарда, оны 

тәрбиенің ешкандай да түрі алмастыра алмайды. 

Отбасы – болашақ азаматтың әлеуметтену жолындағы алғашқы қадамдарын 

жасайтын бастапқы адым. Ол балаға моральдық қалпы туралы алғашқы 

түсініктер береді, оны еңбеккебаулып, өз-өзіне қызмет ету 

дағдыларын қалыптастырады. Ата-ананың іс-әрекеті мен мінез-құлқы, өмір 

сүру салты арқылы балаға дүниетанымдық, адамгершілік, әлеуметтік-

саясиқұндылықтар беріледі. 

Отбасы тәрбиесінің қоғамдық және мемлекеттік тәрбиеге қарағанда 

артықшылығы басым. Алайда, қазіргі қоғамдық өмірде болып 

жатқан әлеуметтік, экономикалық және демографиялықөзгерістер отбасына 

белгілі бір қиыншылықтар туғызады. 

  Ата-аналардың білім деңгейіне байланысты да отбасында ерекшеліктер орын 

алады. Мысалы:ата-аналардың білімі жоғары болған сайын олардың балалары 

мектепте жақсы оқиды.Қазіргі ата-аналар жұмыс басты болғандықтан бала 

тәрбиесі көбінесе білімі төмен ата менәжелерге жүктеледі. 

  Қоғамда жүріп жатқан тұрғындардың материалдық жағдайға байланысты 

жіктелуі отбасы тәрбиесіне материалдық жағдайы әртүрлі ата-

аналардың қарым- қатынасына әсер етеді.Отбасында 

балаларға отбасылық бюджеттің 25-50%жұмсалады. Материалдық кірісі мол 

отбасыларда педагогикалық көзсоқырлық, тойынғандық жағдайға алып барады. 

Тойынғандықдегеніміз- өмірге,өмірдегі мкатериалдық және 
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рухани құндылықтарға деген жеккөрінішті, келекетті қатынас.  

  Жастайынан осындай ортада өскен балалардың арасына 

торығушылар, қаңғыбастар ,”қызықты”әсерді іздеушілер өсіп шығады. 

  Қазіргі кезде отбасының “уақталу”процесі жүруде. Ол дегеніміз- жас ата-

аналардан тұратынәжесіз, атасыз отбасылар. Бұл 

отбасының беріктігін нығайтып, дербес ұжымдықатынастырады. Қиындықтар 

достық пен ынтымақтастықты нығайтып, қуаныш пен қайғыны бөлісуге 

тәрбиелейді. Дегениен, жас отбасында алғашқы кезде 

тұрмыстың түзелмеуі,бала тәрбиесі сияқты қиындықтар кездескенімен, олард 

ышешу қоғамның құзырында.  

  Отбасы мүшелерінің келуі, туылған бала санының азаюы да отбасы 

дамуының ерекшелігінқұрайды. Қалалық отбасында бір-екі бала ғана 

тәрбиеленеді. Бала туудың азаюының себептері сан алуан және өте күрделі; 

олар ата-аналардың жұмысбастылығын; мектепке дейінгі 

мекемелермен қамтамасыз етілмеуі;бала тәрбиесіне шығынның көп 

жұмсалуы; әйел ананыңшамадан тыс жұмысбастылығы; отбасының қолайсыз 

тұрғын үйі; тұрмыстық жағдайы; ата-аналардың “өзі үшін өмір 

сүруге”ұмтылған тоғышарлық ұмтылысы және т.б.Бала туудыңазаюы- шағын 

отбасындағы тәрбие әдістерін жасау деген және педагогикалық проблеманы 

алуға тосады. 

  Қазіргі отбасы ажырасу санының едәуір артуымен сипатталады. 

Ажырасудың 90% тұрмысқолайсыздығы мен дайындықсыздың салдары. 

Дегенмен барлық ажырасуларға жағымсыз бағаберуге болмайды, өйткені кей 

жағдайда ажырасу баланың психикасына теріс әсер ететін ұрыс- жанжал, 

отбасылық кикілжіңді алдын алады.  

  Бір балалы отбасы көпшілікпен араласу, ұжымдық қызмет тәжірибесін игеру 

жағынан баланықиын жағдайға қалдырады.Бұндай отбасыларда аға,әпке сияқты 

тәлімгер іні, қарындас сияқтықамқорлығына алатын 

бауырдың болмауы ұжымдық туыстық қатынастар аясын мүлдем тарылта 

түседі. Осындай жағдайда баланың қызығушылығы 

мен қажеттілігін қамтамасыз етуде ата-аналардың педагогикалық нормаларды 

сақтамауынан бастауыш сынып кезінен оныңбойында тоғышарлық, ұжымды 

жатырқаушылық қасиеттердің қалыптасқандығын аңғарамыз. 

Нарық қатынастарының дамуы нәтижесінде отбасында айтарлықтай 

адамгершілік тұрғыдан ересектердің де, балалардың да 

жаңа құндылық бағыттарын қалыптастырып, отбасы өміріне 
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елеулі өзгерістер әкелді. Ата-ана мен мұғалімдердің міндеті 

– қоғамдық қатынастардың жаңа жүйесі ұсынып отырған әлеуметтік 

мүмкіншілікті дұрыс пайдалану. Мектеп пен отбасы балаларды тауар мен 

ақша қатынастарының мәдениетіне үйрету жұмыстарын ойластыру қажет, 

сондай-ақ алып-сату пайда табу немесе пайдақорлық емес, ол жалпы 

игілік үшін және өзқажеттіліктерін қанағаттандыру үшін құқықтық екі 

жақты қызмет көрсету екенін түсіндіру. Ата-ананың маңызды міндеті 

балаларымен біріккен коммерциялық қызмет-әрекетке қатысып, оны бақылау, 

оларды баланың адалдығын, адамгершілігін, ұқыптылығын дамытатын қызмет 

көрсетудің әртүрін орындауға үйрету. Нарық отбасы мүшелерінің алатын 

орнына жанама әсеретеді, олардың өміріне жаңа әлеуметтік бағдарлар 

еенгізеді. Қоғамдық және мемлекеттік тәрбие беделінің төмендеуі 

отбасы өмірінің тәрбиесіне «өзінше» қиындық  
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                                                             № J00051     17.11.2021 ж 

ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ 

Калифанова Алия Төлеуқызы                                                                               

ШҚО, Семей қаласы «№6 «Нұрсәуле» бөбекжайы» КМҚК. Әдіскер  

Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі ерекше. Ойын - 

жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар көзі мен шыңы. 

Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, 

дамытады, тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, 

сонымен қатар, ол сықақтап, күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты 

екендігін көрсетеді 

Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім беру 

үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. 

Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, шығармашылықсыз, 

қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» дейді, демек, шәкірттің 

ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы байи түспек. 

Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген қайырымдылық, 

мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді тәрбиелеуге болады. Ал 

балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, табиғатпен таныстыру, 

бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген сүйіспеншілік, үлкендердің 

еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты адамгершілік сапалары 

қалыптастырылады. 

Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастырса, ол 

балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай деп атап көрсетті: 

«Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — оларды тәрбиелеу деген 

сөз. Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның өзара қарым-қатынастары 

формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала мұнда өмір сүруді үйренбейді, 

өз өмірімен тіршілікетеді». Ойын мектепке дейінгі жастағы  балалардың негізгі іс - 

әрекетінің бір түрі. Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері 

қалыптасады. Ойын барысында балалар  дүниені тани бастайды, өзінің күш-жігерін 

жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі 

күн талабы – баланың ақыл - ойын парасаттылығын  дамыту, ойлау қабілетін 

жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы 

жүйрік етіп тәрбиелеу. Сондықтан да баланың танымын алғашқы күннен бастап 

дамытудың, бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – 

ойын әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана 

балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім мен 

тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жұмысын бағдарлама 

талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау 

қабілетін арттыруға жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі 
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міндеті   

Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты 

тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың эмоционалды 

көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға қажетті құрал – 

жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте маңызды. 

Балалардың интеллектуалдық  дамуына әсер ететін жаңа ойын технологиялары да 

біздің балаларға танымал.  Мысалы: Логикалық тізбек  ойындары.  Логикалық 

ойлау арқылы бала саралау, салыстыру, жинақтау сияқты өз бетімен іс – қимылдар 

жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы өздігінен қалыптаспайды, оның 

дамуына  мақсатты түрде  білім беру мамандарының, ата - аналардың, балалардың 

бірлескен жүйелі жұмысы қажет.   Балалар ойыны заттық – қол қимылының 

(пирамида жинау,текшелерден үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды 

даму ойынына  дейін жетеді. Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі 

математикалық ойындарға жатады.Бұл ойындар арқылы баланың 

интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-

тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету және 

т.б. қабілеттерінің; танымдық, іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын 

қамтидыМысалы, 

«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты 

геометрия»,«Лабиринт ойындары»және т.б.. «Ойы саяздың, тілі саяз» деген 

ұлғатты сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де 

қалыптастырады. Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды  дамыту 

тәрбиесі білімді тереңдетуге,бекітуге,оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 

тигізеді. Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын, 

сондықтанда оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, 

психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс - 

әрекетін өз түсінігінше әрекеті арқылы бейнелеуі ойын болып саналады. 

Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл аударатынымыз ол еңбекпен, 

өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден 

ажыратып қарай алмаймыз балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен бірге 

ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, зерттеуге талпынады. Олар бірдеңе 

жасап қана қоймайды, сондай - ақ заман ағымына да белсене қатысады. 

Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 

сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін 

күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік 

қарым - қатынаста қолдана білуге жаттықтыру. 

Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың рухани 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

38 

сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. 

Адамды өжеттілікке, шапшаңдыққа, ептілікке, батылдыққа, байсалдыққа, 

тапқырлыққа үйрететін де ойын. Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру мен өзін - 

өзі көрсетудің құралы. Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу іс - әрекетін 

ойын түрінде күрделендіре түсу керек. 

Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады. Бала 

жалғыз ойнағанды ұнатпайды, ол қатар құрбыларымен бірлесіп ойнай отырып 

бір - бірімен қарым қатынас жасайды. 

Оқу ісі - әрекетінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді. 

Ойынның түрлері: 

• Ұлттық ойындар 

• Сюжетті рольді ойындар 

• Педагогикалық ойындар 

• Дидактикалық ойын 

• Шығармашылық ойын 

• Қимылды ойындар 

 

 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын 

түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

39 

 

                                       № J00052     17.11.2021 ж 

ҮЙШІК 

Малгаждарова Айнур Оралгазиновна                                                                 

ШҚО, Семей қаласы «№6 «Нұрсәуле» бөбекжайы КМҚК  Тәрбиеші   

Мақсаты: Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беруге үйрету.  

  А)Білімділік:  Пропп карта туралы білім беру, ертегі туралы білген 

білімдерін бекіту; 

 Ә)Дамытушылық: балалардың еске түсіру, қиялын, тілдік қатынастарын 

жетілдіру, сахналап, әңгімелеп беруге дағдыландыру. 

 Б)Тәрбиелеу: балалардың адамгершілік сезімдерін ояту. 

  Әдіс-тәсілдер: сұрақ- жауап, әңгімелеп беру, мәнерлеп оқу, көрсету, 

талдау, пропп картамен жұмыс жасау, етістікті тірек-сызбалар, 

Кольцелулий әдісі, сюжеттік-рөлдік ойын, алты қалпақ, Мурашковский 

әдісі.  

 Билинг- компонент:аю- bear, тышқан- mouse,қоян –rebbit, 

Сөздік жұмыс: Жауап қатпады –ешкім жауап қайтармады. 

Пайдаланатын құралдар: Пропп карталар, ертегі мазмұнына сәйкес 

салынған суреттер,  етістікті тірек-сызбалар,Кольцелулий карталары, 

дүрбі, магнитафон, 3D көзілдірігі т.б. 

Іс- әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті Балалардың 

әрекеті 

Мотивациялық-

қозғаушылық 

Шаттық шеңбер: «Сиқырлату» 

М: Понтамимо арқылы 

жануарлардың қимылын көрсете 

білуге үйрету. 

Дид. ойын:«Аңдардың тіршілігін 

ажырат»        (Кольцеулий әдісі 

арқылы)   

 

Балалар  

понтамимо арқылы 

жануарлардың 

қимылын көрсетеді. 

 

Кольцелулий 

әдісі арқылы 

аңдардың 

тіршілігін 

ажыратады. 

 

(Білгендерін 

айтады) 

 

Берілген аңдарды 

атап, қажетті 
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М: берілген аңдардың атын атап, 

қажетті суретпен сәйкестіруге , 

өзгергенін ажырата алуға үйрету. 

-Ертегілерде аңдар кездесе ме? 

-Қандай ертегілерді білесіңдер? 

-Ертегілерді жақсы көресіңдер ме?  

-Олай болса мен сендерді Ертегілер 

еліне апарып, театрда «Үйшік» 

ертегісімен танысамыз.  

 
Алдын-ала мен билет алып қойдым, 

барып Сиқырлы кілемшеге отырып 

ұшып барайық. 

суретті тауып, 

сәйкестіреді. 

-Иә, кездеседі. 

-«Аю мен Маша», 

«Түлкі мен қоян», 

«Үш аю», 

«Бауырсақ» т.б. 

  Балалар 

сиқырлы 

кілемшеге 

отырып, 

Ертегілер еліне 

әуен арқылы 

ұшып барады. 

«Үйшік» 

ертегісімен 

танысады. 

 

Балалар 

билеттерін алып, 

сәйкес суретке 

барып отырап, 

көзілдіріктерін 

киеді. 

Ұйымдастыру-

іздестіру 

Ертегіні театрға барып, 3D 

көзілдірігін киіп, ертегімен 

танысады.        

 
Мурашковский әдісі арқылы 

ертегімен таныстыру. 

 

Балалар театр 

орталығына 

барады. 

Ертегімен 

танысады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мурашковский 

әдісі арқылы 

ертегімен 

танысады. 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

41 

  Алаңда бір үйшік тұр 

екен.Жертесер тышқан жүгіріп 

келіп....................................................

.................................. 

Жаңа сөзбен таныстыру: «Жауап 

қатпады» 

-Үйшікте не байқап қалды?  

-Одан кейін нелер келді? 

-Соңында үйшікпен не болды? 

Сергіту сәті: 

    Етістікті тірек- сызба арқылы 

қимылдар жасайды. 

 

       

 
Балармен қайтадан топқа оралып, 

ертегіні Пропп картаға салып 

әңгімелеу. 

 
 

 

 

 

Ертегінің 

мазмұнын мұқият 

тыңдап отырады. 

 

 

Ертегінің 

мазмұнын тыңдап 

отырады. 

 

Жаңа сөзбен 

танысады. 

-Қоян кездесті. 

-Түлкі, 

тышқан,аю... 

-Жаңадан үй 

салды. 

Етістікті тірек-

сызбалар арқылы 

жаттығу жасайды. 

Карточкаларды 

көрсетіп, ертегіге 

салынған 

белгілерді 

ажыратады. 

Ертегіні Пропп 

карта арқылы 

тамашалайды. 

Ортаға  екі бала 

шығып ертегіні 

әңгімелеп береді. 

Рефлексивті- 

түзетушілік 

6 қалпақ арқылы 

қорытындылау: 

-Көңіл күйін қандай? 

-Қандай әрекет жасадың? 

-Шығармашылық 

-Қандай жаңалық алдың? 

-Пропп картаме не істедік? 

Балалардың жауаптары: 

-Көңіл күйім жақсы. 

-Театрға барды, ертегі 

тындадым. 

-Ертегіні әңгімелету. 

-Жаңа сөзбен таныстым: 

Жауап қатпады. 
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Күтілетін нәтиже: 

Не білді? Пропп карта туралы түсінік алды; 

Не меңгерді?Ертегіні әр түрлі тәсілдер арқылы  әңгімелеп береді; 

Не игеру керек? Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беріп, сахналай 

алады. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау: «Смайликтер» 

арқылы мадақтау. 

-Пропп карта арқылы 

ертегімен таныстық. 
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                                                                           № J00053        18.11.2021 ж 

Транспорт 

Насырова Гульфия Мамат-Зунунова                                                        

г.Талдыкорган    с.Отенай   ясли - сад №12"Байтерек"                                        

Учитель русского языка  

Раздел:  Путешествие 

Тема: Транспорт 

ФИО учителя:  

Класс:  1 Количество 

присутствую-

щих 

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 не-

обычное путешествие. Ребята, в пу-

тешествие можно отправиться пеш-

ком, можно поехать, поплыть, поле-

теть…Вот у меня на руках авиаби-

леты. Мы с вами полетим на чём? 

....... 

Правильно! Готовы?  

 

 

 

 

 

 

Дети отве-

чают: -На са-

молёте 
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Прослушивание аудиозаписи:                                  

-Уважаемые пассажиры! Мы 

приветствуем вас на борту нашего 

самолёта. Просим пристягнуть 

ремни. И так желаем вам приятного 

полёта. 

 

Слушают 

аудиозапись 

 

 

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 отно-

сятся самолёты, вертолёты, воздуш-

ные шары, ракеты, дирижабли. 

 2.    Наземный – к нему относятся 

автомобили, пожарные машины, ве-

лосипеды, поезда, автобусы, мото-

циклы, трактор, трамвай, экскаватор. 

 3.    Водный – корабли, лодки, ка-

тера, яхты, подводные лодки, мотор-

ная 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 трам-

ваях. Многие пользуются личным 

транспортом.                  

Составление кластера  

Ассоцируется словом  

         Транспорт 

 

 

 

Ученики 

отвечают на 

вопросы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют 

кластер 

 

 

 

 

 Слайды 
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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» 

 

 

Называют 

лишнего 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО – 

аплодисменты 

 

 

 

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 
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МАЗМҰНЫ 

 ӘЛИ САМАЛ ДҮЙСЕНБІҚЫЗЫ 

 АБДРАХМАНОВА МЕНСЛУ КАЖГАЛИЕВНА 

 БАЛЫКБАЕВА АЙГУЛ САЛМАНОВНА 

 АКШОЛАКОВА ГУЛНУР БЕЙСЕМБАЕВНА 

 КАРАБАЕВА САНИМАЙ ГАЙСИЕВНА 

 РЫМБЕКҚЫЗЫ ГҮЛНАР 

 СУРАГАНОВА БАГЛАН ЖЕНЕСОВНА 

 ДЖАМБАЕВА ЛАУРА 

 КАЛИФАНОВА АЛИЯ ТӨЛЕУҚЫЗЫ 

 МАЛГАЖДАРОВА АЙНУР ОРАЛГАЗИНОВНА 

 НАСЫРОВА ГУЛЬФИЯ МАМАТ-ЗУНУНОВА 


