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                                                                                  № L00026     29.11.2021 ж 

Еңбек бәрін де жеңбек 

КАРИМОВА САОДАТ ТАЛИПОВНА                                                                                                            

Түркістан қаласы. ТОАӘДБ «Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған 

облыстық арнайы мектеп - интернат » кмм тәрбиешісі, дефектолог 

Сынып:  2 «д» Мектеп: «Тілінде ауыр кемістігі бар 

балаларға арналған облыстық арнайы 

мектеп - интернат» коммуналды 

мемлекеттік мекемесі 

Күні:  Тәрбиешінің  аты-жөні: Каримова Саодат 

Бағыты: Еңбек, экономикалық 

және экологиялық тәрбие 

 

Сабақ тақырыбы Еңбек бәрін де жеңбек 

Сабақ мақсаты 

 

 

 

 

 

Түзету жұмысы: 

Оқушыларға Еңбек - адамгершілік құндылығы 

туралы түсініктерін кеңейту, еңбектің адам 

өміріндегі мәні туралы түсінік беру, еңбек етуге 

деген қызығушылықтарын ояту, дамыту, 

еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

Тұлғаның еңбек дағдыларын эканомикалық  пікірі  

мен кәсіби өзін-өзі анықтауына саналы  қарым 

қатынасын  қалыптастыру. Табиғатты сақтауда 

белсенді азаматтық  ұстанымын  тәрбиелеу :  

табиғатқа аялы қарым-қатынасын,оның байлығын 

еселеу  ұмтылысын  қалыптастыру.    

Танымдық әрекетін, ой-өрісін дамыту. 

Байланыстырып сөйлеу дағдысын қалыптастыру. 

Сөздік қорларын арттыру. 
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Күтілетін нәтиже 

 

Еңбек ету, еңбектің мәні туралы түсініктері 

кеңейеді; 

Еңбек етуге деген қызығушылығы оянады; 

Еңбексүйгіштікке тәрбиеленеді; 

Еңбекті құрметтеуге үйренеді; 

Ұқыптылық, еңбекқорлық, еңбек ету дағдысы 

қалыптасады. 

Оқушылардың сөздік қорын молайтып, ой – өрісін 

дамыта білді. Тұлғаның еңбек дағдыларын 

эканомикалық  пікірі  мен кәсіби өзін-өзі 

анықтауына саналы  қарым қатынасын  

қалыптастырады. Табиғатты сақтауда белсенді 

азаматтық  ұстанымын  тәрбиелеу :  табиғатқа аялы 

қарым-қатынасын,оның байлығын еселеу  

ұмтылысын  қалыптастырады.    

Өзін - өзі күте білуге, тазалыққа, ұқыптылыққа, 

әдемілікке, салауатты өмір салтын қалыптастыруға 

тәрбиелейді. 

Құндылықтарды 

дарыту 

 

Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы 

мен кәсіби қалыптасуы мен өзін-өзі іске асыруына 

саналы қарым-қатынас қалыптастыру, экологиялық 

мәдениетін дамыту, сондай-ақ эволюция идеяларын 

қабылдау қабілетіне және оны күнделікті өмірде 

басщылыққа алуына ықпал ету. 

Пәнаралық 

байланыстар 

Әдебиет , еңбек, музыка 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Слайд, видео Слайд, нақыл сөздер, «Оқушылар 

шығармашылығынан» - суреттер, көрме, ойынға 

қажетті құрал-жабдықтар. 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет 

 

Ресурстар 

Сабақтың 

басы  

 Кіріспе  сөз. 

Қазақ халқының дәстүрлі тәлім-тәрбие беру 
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 жүйесінде жас кезінен бастап баланы еңбекке, 

белгілі бір кәсіпке баулыған. Жалқау, еріншек, 

жатып ішер арамтамақ болма, еңбек ет, ата-

анаңа қолқанат бол дегенді баланың санасына 

құйып отырған. Әрбір жас бала “Еңбек етсең 

ерінбей, тояды қарның тіленбей” деген мақал 

рухында тәрбиеленген. Ал, сіздер қалай 

ойлайсыздар, «Еңбек етсең ерінбей, тояды 

қарның тіленбей» деген мақалдың мағынасы 

қалай, қалай түсіндірер едіңдер? «Бақыттың 

кілті еңбекте» дегенді қалай түсінесіңдер? 

(Оқушылар мақалдың мағынасын ашады) 

Олай болса біздің бүгінгі тәрбие сағатымыз 

еңбек туралы болмақ. 

Оқушылар екі топқа бөлінеді. «Еңбек» және 

«Туған жер» Оқушыларға екі түрлі тақырыпта 

мақал-мәтелдер жазылған парақшалар 

үлестіріледі, әр оқушы соған сәйкес өз тобын 

анықтап орындарына отырады. Топтарға 

тапсырмалар беріледі. «Кім көп біледі?» еңбек 

туралы мақал-мәтелдер жазып, оның 

мағынасын түсіндіреді. Оқушылар мақал-мәтел   

туралы айтып береді. 

Еңбек туралы мақал-мәтелдер: 

 

Еңбегіне қарай — құрмет,  

Жасына қарай — ізет. 

 

Еңбек ер атандырады. 

 

Еңбек ерлікке жеткізер,  

Ерлік елдікке жеткізер. 

 

Еңбек еткен — мұратқа жеткен. 

 

Еңбек етпей елге өкпелеме,  
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Егін екпей жерге өкпелеме. 

 

Еңбеккер ұйқыдан ширап тұрады,  

Еріншек ұйқыдан қирап тұрады. \ 

Маңдайы терлемегеннің 

Қазаны қайнамайды. 

 

Еріншектің ертеңі бітпес, 

Жеңілтектің селтеңі бітпес. 

 

Еңбек етсең ерінбей, 

Тояды қарның тіленбей. 

 

Сабақ ортасы   Сергіту сәті. Ойын: «Кім жылдам?» 

Оқушыларға қиықша қағаздар үлестіріледі, 

«ойын» деген жазуы бар қиықша түскен ата-

аналар мен оқушылар ортаға ойынға шығады. 

Ойынның шарты: үстел үстінде тұрған 

ыдыстың ішіндегі жемістерді келесі үстелдегі 

ыдысқа апарып салу керек. Бұл ойын 

ұқыптылықты, шапшаңдықты талап етеді. 

Қ.Бердіғалиевтің орындауындағы 

Ғ.Құрманғалиев пен Н.Байғаниннің «Еңбек 

туралы термесін» үнтаспадан тыңдату. 

«Жүректен жүрекке» Оқушылар тақырыпқа 

қатысты бір-біріне тілек айтады. Тілек тек 

бүгінгі тақырыпқа сәйкес болуы керек. 

Мысалы, 

-  Еңбегің жемісті болсын!  

- Еңбек етсең емерсің деген. Осыны есіңе 

сақта.  

- Сүйіп істеген іс шаршатпайды. Сондықтан 

өзіңе ұнайтын істерің көп болсын.  

-Өмірдегі тірегің еңбек болсын. 

- «Еңбек – қуаныш, жалқаулық - айырылмас 

азап», - деп ұлы Абай атамыз айтқандай 

 



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

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

5 

ешқашан жалқау болма. 

- Еңбек сабағынан 5-тік алуыңа тілектеспін! 

- Отбасында ата-анаңа көмектесіп қолқанаты 

бол 

- Ата-анаңның еңбегін бағалай біл 

- Еңбектің жемісі маңдай термен келетінін 

білесің, сондықтан еңбекті құрметте 

- Ееңбектің пайдасы сол, ол қуантады, 

қуанышты күндерің көп болсын 

- Еңбек шынықтырады, ширатады дейді, 

шыныққан, шымыр мықты бол! 

- Бақытты өмір деген ата-анаңның тапқанын 

шашу емес, сондықтан үнемшіл бол. 

Сабақтың 

соңы 

Қорытындылау. Еңбектің пайдасы – 

тәрбиелейді, жігерлендіреді, күш береді, 

қуантады, бақытты етеді, өмір сүруге үйретеді, 

үнемшіл болуға үйретеді, ширатады, 

шынықтырады. Сондықтан әрқашан «Оқу мен 

еңбек егіз» деген нақылды есімізден 

шығармайық. 
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 № L00027    29.11.2021 ж 

Русский язык в современном обществе 

КАМАНОВА РАБИГА АСИЛОВНА                                                                                     

г.Шымкент ООСШ. им. В.Терешковой №93                                                      

Учительница русского языка и литературы 

Общество не может жить, не пользуясь языком, этим важнейшим 

средством человеческого общения. Нет ни одного вида деятельности людей, в 

котором не применялся бы язык как выражение их мыслей, чувств и воли для 

достижения взаимопонимания между ними. 

И нет ничего удивительного в том, что люди с течением времени 

заинтересовались своим постоянным спутником – языком и создании науку о 

нем. Эта наука теперь называется языкознанием, или лингвистикой. Знание 

просто необходимо для тех, чья профессия связана с преподаванием или 

исследованием языка, оно необходимо и тем людям, которым приходится 

применять язык как орудие профессиональное (учителям, пропагандистам, 

лекторам, журналистам, писателям и т.д.). 

Некоторые ученые признали язык явлением биологическим, поставили его 

в один ряд с такими явлениями жизни человека, как способность есть, пить, 

ходить и т.д. Получилось, что язык якобы наследуется и заложен в самом 

биологическом существе человека. 

Можно говорить о том, что сущность языка мы видим в его специфическом 

общественном применении – в качестве важнейшего средства общения людей. 

Основные функции языка говорят о том, что язык – явление общенародное, 

а не классовое. Все люди, независимо от их принадлежности к отдельным 

классам и социальным или профессиональным группам, нуждаются в общении. 

Все люди нуждаются в том, чтобы думать и выражать то, что они думают. 

Современный русский язык – это прежде всего язык русского народа, 

составляющего более 80% населения Российской Федерации. Это язык народа, 

имеющего более чем тысячелетнюю историю, культуру и письменность, 

многовековой опыт государственного и культурного строительства, освоение 

новых земель и хозяйствования, огромные достижения в области науки и 

техники. 

Русский язык является национальным языком русского народа, средством 

сохранения и передачи народной культуры, мышления, поведения; очевидно, что 

сложение общей для народа системы смыслов, одинаковое понимание ключевых 

категорий культуры – добра, справедливости, правды – это основа национальной 

общности. Язык служит средством языкового единения многонационального 

государства, межнационального общения народов России.  
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А также является государственным языком, употребляемым в разных 

сферах общения (в науке, дипломатии, образовании). Деятельность по 

поддержке, развитию, распространению и сохранению чистоты русского языка 

координирует, помимо законодательных актов, Совет по русскому языку при 

Правительстве Российской Федерации. 

Русский язык является одним из мировых языков. Каковы его функции как 

одного из мировых языков? 

Во-первых, русский язык (наряду с английским, китайским, французским, 

испанским и арабским) является официальным языком многих международных 

организаций – ООН, ЮНЕСКО и др. Значит, на русском языке издаются 

официальные документы, специальные журналы этих организаций, создаются их 

сайты в Интернете, ведутся радиопередачи. Русский включен в число языков, 

которые обслуживают деятельность почти трети международных 

неправительственных организаций, в том числе Всемирной федерации 

профсоюзов, Международного комитета за европейскую безопасность. 

Он вступает также  как рабочий язык крупнейших международных конференций, 

встреч на высшем уровне, обеспечивая общение представителей разных стран. 

Важно, чтобы усилия России, направленные на сохранение статуса русского 

языка были поддержаны представителями дипломатических служб других стран. 

Во-вторых, русский язык – это язык одного из крупнейших центров 

международного образования. 

В-третьих, при обсуждении ситуации с русским языком в мире не стоит 

забывать о миллионах наших соотечественников, по разным причинам живущих 

за пределами России. 

В-четвертых, русский язык обеспечивает доступ не только к богатствам 

науки и культуры России, но и других стран, выступая своеобразным 

посредником между разными народами, особенно на евразийском пространстве. 

Ведь на русский переводится значительная часть научной и художественной 

литературы, выходящей в мире. 

Какие причины способствовали установлению статус-кво в изучении и 

преподавании русского языка за рубежом? 

Во-первых, это обусловлено образованием единого экономического 

пространства в Европе, в связи с чем появились так называемые рыночные языки 

и языки маркетинга. 

Во-вторых, Россия играет важную роль на международном рынке 

образовательных услуг. Русский язык дает возможность получить высшее 

профессиональное образование на уровне мировых стандартов. 

В-третьих, существенной причиной интереса к изучению русского языка 

остается желание приобщиться к той культуре, в частности к литературе, которая 

за ним стоит и которая имеет общечеловеческую значимость. Диалоги между 
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разными культурами ЮНЕСКО и Совет Европы считают насущной задачей 

современности, поскольку такие диалоги предполагают взаимное постижение 

ценностей и традиций других, обмен опытом, накопленным за столетия, обмен 

мнениями по животрепещущим вопросом прошлого, настоящего и будущего 

народов, населяющих земной шар. 

В-четвертых, изучение русского языка за рубежом стимулирует и заметный 

приток туристов из России в Западную Европу и другие страны мира. 

В-пятых, определенную группу учащихся привлекает трудность русского языка. 

По мнению американских студентов, русский язык для изучения выбирают те, 

кто любят преодолевать препятствия. 

Норма, как и все в языке медленно, но непрерывно развивается, она имеет 

динамический характер. Постоянное взаимовлияние различных ответвлений 

русского национального языка, историческое развитие его системы, а также 

контакты с другими языковыми системами приводят к вариантности, а затем и 

изменению норм. Одно и то же явление в разные периоды жизни языка может 

сначала быть за пределами нормы, затем стать её частью, а после вновь оказаться 

вне нормы. Таким образом, язык постоянно отбирает средства выражения, иногда 

этот выбор в силу различных причин оказывается сделать непросто, и тогда 

одновременно существуют несколько вариантов нормы. Без преувеличения 

можно сказать, что вариантность норм является неизбежным спутником развития 

языка. На том или ином этапе развития языка варианты могут находиться в 

разных отношениях друг с другом. 

Литературный язык в последнее время испытывает активную атаку со 

стороны бытовой лексики, вторжение иноязычной лексики. Это существовало 

всегда, и в любой живой язык на протяжении всей истории противостоял таким 

атакам, умея развиваться и сам себя защищать. 

Литературная норма всегда предполагает сохранение функционально-

стилистически дифференциальных вариантов, потому что любая система тем 

более устойчива, чем сложнее её структура. Любое чрезмерное упрощение 

языковой системы может лишь её способности выполнять присущие ей 

разнообразные функции, вытеснить её из традиционных сфер употребления. 

В разных странах по-разному относятся к проблеме «правильно-неправильно 

сказать». Сегодня в нашей стране ловкий человек провернет дело и разбогатеет, 

даже если он мычит, а не говорит, но приличное общество относится к ошибкам 

в речи крайне безболезненно. 

Правильность речи – это ее соответствие литературным нормам, которые 

стремятся соблюдать всякий культурный человек. Слушатели обычно 

воспринимают ненормативность как показатель недостаточной образованности, 

низкого уровня общей культуры говорящего. 

По вопросу, что такое культура речи, у ученых единого мнения нет. Некоторые 
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лингвисты считают, что культура речи – это умение говорить и писать правильно. 

Другие утверждают, что культура речи – это способность излагать свои мысли 

просто, логично, доступно. Третьи – что культура речи сводится к умелому 

использованию средств выразительности языка. Четвертые – это точность, 

краткость, и национальная самобытность – главные достоинства нашей речи. 

С.И. Ожигов рассматривал вопрос о языковой норме более широко, 

указывая на то, что «норма – это совокупность более пригодных (правильных, 

предпочитаемых) для обслуживания общества языковых средств, которая 

складывается как результат отбора языковых элементов (лексических, 

произносительных, морфологических, синтаксических) из числа 

сосуществующих наличествуемых, образуемых вновь или извлекаемых из 

пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки 

этих элементов».   

    Одной из первых задач, требующих решения, С.И. Ожигов считает 

нормализацию произношения. Автор утверждает, что литературная норма 

общенародного произношения, переживая известные колебания, должна в 

конечном итоге представлять собой результат развития и совершенствования 

старой московской нормы. 

     Не менее важная задача в области культуры речи – нормализация ударения. На 

всем протяжении развития русского литературного языка норма ударения связана 

с особенностями взаимоотношений литературного языка с северными и южными 

народными говорами, а также с влиянием церковно-книжного произношения, это 

и явилось причиной колебаний в русском ударении. 
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  № L00028     29.11.2021 ж 

 

Communication and technology                                      

МАХСАТКУЛОВА ИРОДА ШУХРАТОВНА                                                                        

Шымкент қаласы Абай ауданы №93 В.Терешкова атындағы жалпы орта білім 

беретін мектебінің ағылшын тілі мұғалімі 

 School:  

Date:15.10.2019 Teacher name:  

Grade:7 Number present: absent: 

The theme Communication and technology 

Learning 
objectives(s) 
that this lesson 
is contributing 
to 

7.C3 respect different points of view 

7.L3 understand more complex supported questions on a 

growing range of general and curricular topics 
7.L6 deduce meaning from context in supported extended talk 
on a range of general and curricular topics  
7.S5 keep interaction going in longer exchanges on a range of 
general and curricular topics 
7.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to 
talk about a limited range of general topics, and some curricular 
topics 

Lesson 

objectives 

All students will be able to 

- use new topical vocabulary  
- match at least 2 communication types to the speaker 

Most students will be able to 

- match 2-3 communication types to the speaker 
Some students will be able to 

- predict possible answers during listening activity 

- give their opinion with the help of prompts 

Assessment 
criteria 

Students will be considered successful if they are able to 
match the types of communication in listening section with 2-
3 correct answers 

Value instilled 
at the lesson 
(including 
Global 
citizenship key 
elements (GC) 

GC Knowledge and understanding: The importance of 
respect and protection of human rights. 

GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.  

GC Values and attitudes: appreciate own individuality and 
individuality of other people. 

Cross curricular 
links 

Kazakh and Russian languages 

ICT skills Interactive board 
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Previous 

learning 

Hobbies and leisure 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with your 

planned activities) 

Resources 

Beginning 
10 min 

 
 
 
 
 

2 min 

Warming up:  
Divide the class into two groups of equal size.One 
group should stand in a circle,looking out.The other 
group should stand in a larger circle around 
them,looking in.So the two circles of students will be 
facing each other , with a partner for each student. 
What is the Kazakh for bag? 
watch,laptop,ID card ,keys,mobile phone, money, mp3 
player,ticket 
Techer asks students come to teacher’s table and choose 
one piece of the puzzle then find the other parts of the 
puzzle which have other students by this way you will 
collect three pictures and compound three groups W  
Teacher asks: Look at your pictures, what are they? 
T elicits from Ss the theme of the lesson and 

introduces the LO  

 

 

PPT 1 

 

 

 

PPT 2 

Middle  
 

5 min  
 
 
 

20 min  
 
 

 
 
 

13 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lead – in: T asks Ss to brainstorm their ideas about 

What about  our today’s theme?   Watch the video 

Ss –about ICT 
 

Pre – teaching: T uses flascard  technique to present 

new vocabulary. 

This order is repeated for each word . 

New words: navigator- 

                 memory stick 

                 printer; 

                    camera;  

                 refrigerator. 

Touching the flashcards 

Write the names of the most popular gargets.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 3-10 

 

 

 

 

 

 

PPT 11 
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10 min 
 

 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 

7 min 
 

1____________2______________3_____________ 

 

 

 

 

  6______________                     7_____________ 

 

 

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs. 

Comlate the dialogue with 4 of the words. 

 

• Ann:Hi Jason,. I have a question for you.  

 

Jason: OK, what's up?  

• Ann:I've been having a problem with my com-

puter. I know you're an engineer so I thought you 

might be able to help me.  

Jason  I see. What's the problem?  

Ann I have a file that I can't open for some rea-

son.  

Jason: What type of file is it?  

Ann:  It's a Word document I've been working 

on. I need to finish it by tomorrow.  

Jason: Do you think your computer might have a 

virus?  

Ann: No, I checked and there weren't any.  

Jason: OK. I'm not sure what's wrong. If it's pos-

sible, email the file to me and I'll see if I can get 

it to open.  

• Ann: OK, I'll do that when I get home. Are you 

going to be around tonight?  

Jason: Yeah, I'll be home after 8PM. Send it to 

me when you get a chance and I'll call you later. 

Pre – listening: T gives each S a copy with the task and 

give them the time to study it.  

Then (T explains the meaning of “keep in touch”) and 

asks the question: How do you keep in touch with your 

friends? 

T elicits from Ss what kind of information should they 

write in a missed spaces. 

Ss share their ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

audio 
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Listening: T plays the record twice and Ss match the 

speakers to the type of communication. T shows right 

answers on the PPT and Ss peer check.  

Answers: 1 text messages, 2 Skype, 3 a blog, 4 social 

networking sites 

Students listen again and note down the benefits and 

negative points the speakers mention.  

 

Post-listening; Students discuss the advantages and 

disadvantages of technology.  

 
Prompts:  

 I get really annoyed when you’re talking to some-

one, but they’re texting to  

                someone else. 

 Generally, I think technology is …. 

 The only problem with my smartphone is that I 

keep (gerund) when I should … 

 

End 

3 min 

Plenary 

White-spots strategy 

Learners evaluate their achievement according LOs of 
the lesson. Learners write questions what was unclear 
and still needs some explanation. 

Homework: Learn new words. Make up sentences their 
own sentences. Weak Ss just make up sentences, 
stronger Ss have to make up a story with sentences with 
new vocabulary  

 

 

PPT 13 

 

 

PPT 14 

Additional information 
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Differentiation – how do you 

plan to give more support? 

How do you plan to challenge 

the more able learners? 

Assessment – how are you 

planning to check learners’ 

learning? 

Formative peer assessment for 

thelistening task: 

2-3 correct answers – Achieved 

1 correct answer – Working 

Towards 

 

 

 

 

 

 

Health and 

safety 

check 

ICT links 

 

Differentiation can be by task, 
by outcome, by individual 
support, by selection of 
teaching materials and 
resources taking into account 
individual abilities of learners 
(Theory of Multiple 
Intelligences by Gardner). 

Differentiation can be used at 
any stage of the lesson keeping 
time management in mind 

Differentiation: 1) While 
introducing new vocabulary 
strong Ss can make up their own 
sentences with new words. 2) In 
pre – listening activity strong Ss 
can easily predict possible words. 
3) As a hometask weak Ss just 
make up sentences, stronger Ss 
have to make up a story with 
sentences with new vocabulary 

Safety rules 

Reflection 
 
Were the lesson objectives/learning objectives realistic? Did all learners achieve 
the LO?  
If not, why? 
Did my planned differentiation work well?  
Did I stick to timings?  
What changes did I make from my plan and why? 
Summary evaluation 
What two things went really well (consider both teaching and learning)? 
 
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 
learning)? 
 
What have I learned from this lesson about the class orachievements/difficulties 
of individuals that will inform my next lesson? 
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№ L00029        29.11.2021 ж 

Ахмет Байтұрсынов туралы танымдық сағат 

СЕЙТМАГАНБЕТОВА ШАЙЗАДА ОМИРЗАККЫЗЫ                                                           

Ақтөбе облысы Шалқар ауданы  Шілікті селосы Тоғыз жалпы орта білім 

беретн мекемесінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 

Мақсаты: Алаштың көрнекті қайраткері, ағартушы-ғалым, ұлт 

ұстазы, әліппенің атасы, қоғам кайраткері, ақын, әдебиеттанушы, лингвист, 

аудармашы, публицист Ахмет Байтұрсынов туралы кеңінен таныстыру. Өмір 

және еңбек жолын әңгімелеу, үлгі болар өнегесін жас ұрпаққа паш ету.      

Көрнекілігі: интерактивті тақта, таратпа материалдар                                      

Барысы:   Оқушыларға сұрақ:                                                                                            

— Іші толған әріпке,                                                                                                

Ғылымдағы жарық не?                                                                                                             

— Барлық ілім-білімнің                                                                                                  

Анасы осы — Әліппе                                                                                                             

— Олай болса, балалар, осы әліппе оқулығының алғашқы құрастырушысы кім 

екенін білеміз бе?                                                                                                              

— Ол, Ахмет Байтұрсынов атамыз. Бүгінгі танымдық сағатымызда Ахмет 

Байтұрсынов атамыз туралы зерттеп, кеңірек танып білеміз                               

Ендеше, мына бейнетаспаға назар аударайық /бейнеқойылым көрсетіледі/                  

Енді балалар, біздер де бүгін өз еңбегіміз арқылы Ахмет атамыз туралы зерттеп, 

білетінімізді ортаға салып көрейік. Ол үшін «Саңырауқұлақ теру» ойынын 

ойнайық. Саңырауқұлақтар теру арқылы                                                                                

І топ – Ахмет атамыздың қызметін                                                                                        

ІІ топ — Ахмет атамыздың өмірін                                                                                     

ІІІ топ – Ахмет атамыздың еңбек жолын                                                                        

ІҮ топ — Ахмет атамыздың шығармашылық еңбектерін тауып құрастырады.       

Енді балалар, Ахмет атамыз туралы өмірбаянын толығырақ бейнетаспадан 

тыңдап көрейік.                                                                                                                          

Мұғалім: Балалар, бұл жол басы даналыққа, Келіңдер, түсіп, байқап, қаралық 

та. Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, Соларды көре тұра қалалық па?!                   

Даналық — өшпес жарық, кетпес байлық,                                                                                                    

Жүріңдер, іздеп тауып алалық та! – деп Ахмет атамыз айтқандай, өмірі өнеге 

https://martebe.kz/osh-bol-lippem-scenarij/
https://martebe.kz/akhmet-baitursynuly-kham-qazaq-gazeti/
https://martebe.kz/alippe-okhu-bagdarlamasyna-khajta-oralatyn-boldy/
https://martebe.kz/akhmet-baitursynuly-kham-qazaq-gazeti/
https://martebe.kz/akhmet-baitursynuly-kham-qazaq-gazeti/
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болған атамыздың шығармалары бойынша білетінімізді ортаға салайық!                              

І топ – Ахмет атамыздың нақыл сөзін                                                                                           

ІІ топ — Ахмет атамыздың мысал өлеңнен аудармасын                                              

ІІІ топ – Ахмет атамыздың балаларға арналған өлеңін                                                   

ІҮ топ — Ахмет атамыздың ертегісін айтып берейік                                                    

— Жарайсындар, балалар, сонымен қатар Ахмет атамыз заманның 

қиыншылығын да көп көргенін білеміз. Сол уақытта анасына, достарына арнап 

әндер де жазған екен. Сол «Анаға хат» атты әнді бейнетаспадан тыңдап көрейік.                                                                                                            

Рахмет, балалар, енді Ахмет атамыз туралы білген мағлұматтарымызды 

қорытындылай отырып, сөзжұмбақ шешейік.                                                                     

1. Ахмет атамыз бізді не алуға шақырды? Білім                                                            

2. Ахмет атамыз қандай партия құрды? Алаш                                                                

3. Ахмет атамыз Алаштың көрнекті ..? қайраткер                                                          

4. Ахмет атамыз Қостанай облысының қай өңірінде туған?Торғай                             

5. Ахмет атамызды Ұлт … деп атаймыз? Ұстаз                                                             

6. Ахмет атамыздың алғашқы жинағы қандай?Қырықмысал                                       

7. Ахмет атамыздың екінші жинағы қандай? Маса                                                        

8. Өлең шығаратын адамды кім дейміз? Ақын                                                               

9. 1895 жылы қай мектепте оқыды? Орынбор                                                               

10. Ахмет атамыз қай облыста туған? Қостанай                                                            

11. Тіл маманын кім дейміз?  

                                                 

Лингвист                                                                                                                             

— Балалар, біздің бүгінгі танымдық сағатымызға құрметті қонақ ретінде 
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ұстазымыз қатысып отыр. Сөз кезегін құрметті қонағымыз береміз!                                   

— Рахмет сізге,                                                                                                         

Құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар, бүгінгі біздің танымдық сағатымыз өз 

мәресіне жетті. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін! 

                                                                                      № L00030    29.11.2021 ж 

ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА 

МУРЗАТАЕВА ГУЛЬНАР ИСИМБЕРДЫНОВНА                                                           

Павлодар облысы Ақсу ауданы Айнакөл ауылы Шағын орталық  тәрбиешісі 

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, шеңбер-

круг 

ҰОҚ кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурстар 

ҰОҚ басталуы 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 

 

ҰОҚ негізгі 

бөлімі 

Музыка ойналады топқа үрленген шар 

ұшып келеді ішінде хат болады.Шарды 

жарып хатты оқи бастағанда музыка 

ойналып экраннан аю сөйлейді. Аю: сәлем 

достар сәлем балалар мен сендерге хат 

Слайд  
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жолдаған себебім менің Маша досым 

орманда адасып қалды соны 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. 

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 

Слайд  

 

 

 

 

 

 

 

Слайд  
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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 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҰОҚ 

қорытындылау 

Сұрақ жауап арқылы қорытындылау  

Қане балалар біз кімге көмектестік? 

Машаны қайдан таптық? 

Біз қандай тапсырмаларды орындадық? 

Жарайсыңдар балалар!  мақтап мадақтау 
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№ L00033       29.11.2021 ж 

ЕРЖІГІТОВА ГҮЛЖАНАТ НҰРБАЙҚЫЗЫ                                                              

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы, Жармыш ауылы  "Жармыш жалпы 

білім беретін мектеп" КММ. Педагог-сарапшы Бастауыш сынып мұғалімі 

Педагогтің аты-

жөні 

 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

  

Етістік 

Оқубағдарламасын

асәйкесоқытумақса

ттары 

2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде 

мәтіннің мазмұнын болжау 

Сабақтың барысы.  

Сабақтың  

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Басы Жаңа топ құру 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

Ана тілің арың бұл,  

Ұятың боп тұр бетте.  

Өзге тілдің бәрін біл,  

Өз тіліңді құрметте.  

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді 

сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды 

көрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, 

жақсы баға аламыз! 

Ой шақыру  (ұжымда) 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

Психологи

ялық 

ахуалға 

берілген 

тақпақтард

ы 

дауыстап 

айтып, 

тілді 

жаттықтыр

у және 

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Психолог

иялық 

ахуал. 

 

Алдыңғы 

білімді 

еске 

түсірутап

сырмалар

ы. 
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қарай 

орындайды

. 

Сабақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

 
Оқушыларға сұрақтар 

қойылады:  

Белсенді оқу 

тапсырмалары(топта, 

ұжымда)  

Заттардың қимылын, іс-әрекетін 

білдіретін сөздерді етістік 

дейміз. Етістіктерге не істеді? 

қайтті? не қылды? деген 

сұрақтар қойылады: өсті, 

ойнады, сайрады. 

Дескриптор: 

 Тыңдалған мәтін бойынша 

қойылған сұрақтарға жауап 

беріп, мәтінде жалпы не 

туралы айтылғанын түсінеді. 

 Диалогке қатысады; 

мұғалімнің көмегімен негізгі 

ойды анықтай алады. 

 Берілген тақырып бойынша 

ой қорыту жасай алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы 

бір-бірін бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырмал

арды 

талапқа 

сай 

орындайды

. 

 

 

Жұмыс 

дәптерінде

гі 

жазылым 

тапсырмал

арын 

орындау 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Оқылым, 

жазылым 

тапсырма

лары. 
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Соңы Мәтінді негізгі сөздің 

мағынасына қарай етістік 

қойып оқы. 

Көктем ... . Жер ... . Күн ..., 

найзағай ... . Құстар жылы 

жақтан ... ... . 

• Көктемде болатын 

құбылыстардың реттілігін 

көрсетіп тұрған етістіктерді 

ата. Мәтінге қандай сұрақ 

қоюға болады? Бұл мәтіннің 

қай түрі?  

«Ойлан, Жұптас, Пікірлес»  

 

Оқулықтағ

ы қосымша 

тапсырмал

ар. 

ҚБ: 

Бағдарша

м көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

Топтық 

тапсырма

лар. 

Кері 

байланыс 

4-жаттығу 

Көп нүктенің орнына керекті 

сөздерді қойып жаз. 

БББ кестесі 

 

Білгені

м 

Білдім Білгім 

келеді 

   

 

 

 

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Оқушыларға «Ашық 

микрофон»кері байланыс 

парағы таратылады. Оқушылар 

өздері белгілейді. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

 

«Ашық 

микро 

фон» 

 

 

«Ашық 

микрофо

н» 

 кері 

байланыс 

парағы 
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    № L00031      29.11.2021 ж 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТІЛДІК ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ  

СЕЙДАХАНОВА АЙНҰР АЯЗБЕКҚЫЗЫ                                                                           

Шымкент каласы "Болашақ" мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 Аңдатпа: қазақ сыныптарында тіл дамыту жұмыстарына барлық пәндері жан- 

жақты жүргізіледі. Ол үшін көп жұмыс жүргізілуі қажет. Тіл дамыту үшін 

сөздік жұмыстарына да көп көңіл қоя білу керек. Кез келген сөзді бір-бірімен 

байланыстыра, тіркестіре салуға болмайтындығын жете түсіндірген жөн.Тіл 

дамытуға арналған жұмыстардың барлығы оқушылардың тіл байлығын, білім 

деңгейін, сана сезімін, сауаттылығын дамытуға көмегі зор. Сонымен қатар 

оқушыларды ауызша және жазбаша түрде, ойларын дұрыс мазмұнды жеткіз 

білуге талпындырады. Қорыта келгенде өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретуде 

коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру - заман талабы. Сондықтан 

оқушыларымыз жаңа заман талабына сай білімді, жан-жақты, қазақ тілінде 

өзіндік ой-толғамын жеткізе алатын, кез келген адаммен тілдік қарым- 

қатынасқа түсе алатын, коммуникабельді, мәдениетті, өмірге икемделген тұлға 

болуы үшін оның бойында коммуникативтік құзыреттілікті дамыту ұстаздың 

қолында. 

Аннотация: Все, кто способствует развитию языка в классе казахов, 

составляют единое сообщество. Требуется много тяжелой работы. Чтобы 

развивать язык, необходимо много знать о лексике. Существует семь объяснений 

того факта, что ни одно слово не может быть связано друг с другом.Вся работа 

по развитию языка предназначена для студентов. В то же время студенты 

стараются передать содержание устно и письменно, что иссушает их мысли. В 

заключение, формирование коммуникативной компетенции при обучении 

казахскому языку людей других национальностей является современным 

требованием. Таким образом, в руках учителя - развитие коммуникативных 

компетенций, чтобы наши ученики были современными, образованными, 

разносторонними, могли выражать себя на казахском языке, общаться с кем 

угодно, быть коммуникативными, культурными, адаптивными к жизни. 

Annatation: All subjects for language development in Kazakh classes are 

comprehensive. This requires a lot of work. To develop a language, you need to pay 

more attention to vocabulary. It should be made clear that any word should not be 

linked to each other. All work on language development helps to develop students' 

language skills, level of knowledge, consciousness, literacy. It also encourages students 

to communicate their ideas orally and in writing. In conclusion, the formation of 

communicative competence in teaching the Kazakh language to people of other 

nationalities is a modern requirement. Therefore, it is in the hands of the teacher to 
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develop communicative competencies in order for our students to be modern, educated, 

versatile, able to express themselves in the Kazakh language, to communicate with 

anyone, to be communicative, cultured, adaptable to life. 

Түйін сөздер: бастауыш сынып, мектеп, қарым-қатынас, тілдік білімді дамыту. 

Ключевые слова: начальная школа, школа, отношение, развитие языковых 

знаний 

Key words: primary school, school, relationship, development of language knowledge 

 

Мемлекетіміз тәуелсіздік алғаннан бері,елімізде  көптеген өзгерістер болып 

жатыр.Білім мен ғылым саласының алдында жаңа талаптар пайда болды.Оның 

дәләлі - «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-

2020 жылдарға арналғанмемлекеттік бағдарламасы». Оқу материалдарын 

оқушылардың дайындық деңгейлеріне қарай сұрыптап ұсыну, сабақтың типі мен 

түрін оқытудың әдіс-тәсілдерін таңдау,мақсаттарды және күтілетін нәтижені 

анықтау, оқу біліктілігін жетілдіру. 

Бұның өзі өз кезегінде қазіргі ұстаздардан шәкіртті оқытуда, білім беруде, 

тәрбиелеп өсіруде белгілі бір құзіреттіліктерді бойына сіңірген жеке тұлғаны 

қалыптастыруды талап етеді. Құзіреттілік  дегеніміз - оқушының алған білімі мен 

дағдыларын тәжірибеде, күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және 

теориялық проблемаларды шешу үшін қолдана алу қабілеттілігі.Қазақ тілі 

сабақтарында оқушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін 

қалыптастыруда қатысымдық әдістің маңызы зор.  

Оқушылардың тыңдалым және айтылым дағдыларын дамытуға ықпал ететін 

тапсырма үлгілері: 

-тыңдауға, мазмұнын түсінуге түрлі стилдегі мәтіндерді ұсыну; 

-мәтінді қайталап тыңдау, негізгі ойды анықтау; 

-тыңдалған мәтін бойынша сұрақтар қою; 

-мәтін бойынша жоспар құру; 

-тыңдалған мәтіннің белгілі бір бөлігін өз сөзімен айтып беру; 

-мәтіннің мазмұны бойынша қарама-қарсы пікір айту, дәлелдеу 
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-мәтінді өз қиялымен өзгертіп аяқтау; 

-мәтіндегі оқиғаларды, іс-әрекеттерді салыстыра талдай алу; 

-ұсынылған тақырып бойынша сұхбат алу немесе сұхбат беру және нәтижесі 

бойынша ауызша есеп беру; 

Оқушылардың оқылым дағдыларын дамытуға  ықпал ететін тапсырма 

үлгілері: 

-көз жүгірте, шолу жасай отырып оқу; 

-мәтіннің тақырыбы мен бастапқы бөлігіне сүйене отырып, оқиғаның дамуын 

болжау; 

-мәтіннің негізгі ойы мен бөліктерін анықтай отырып оқу; 

-«ақпаратты табу үшін оқу, қызығып оқу және өз көзқарасын айту үшін оқу, 

мәтінге ауызша және жазбаша шолу жасау; 

Оқушылардың жазылым дағдыларын дамытуға ықпал ететін тапсырма 

үлгілері: 

-оқушыларға таныс ертегі, әңгіме, өлеңдердің қысқаша мазмұнын жазу; 

-сөздердің  орфографиясын меңгертуге арналған тапсырмалар; 

-газет-журналдарға шағын хабарлама/мақала жазу 

-белгілі оқиғаны өз ойынша өзгертіп аяқтау; 

Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінен тілдік дағдылардың қалыптасу 

қағидалары 

-Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру қағидасы 

-Ортақ тақырыптар аясында пәнаралық байланысты жүзеге асыру қағидасы 

-Оқу әрекетін қалыптастыруды оқушы дамуының басты шарты ретінде 

қарастыратын  дамыта оқыту қағидасы 

-Оқушылардың қимылдық, әлеуметтік, танымдық, қатысымдық белсенділігін 

және өз беттерімен жұмыс істеу біліктерін дамыту қағидасы 

Оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға арналған қосымша беріліп отырған 

дискісі мен №1,2,3 жұмыс дәптерлері үлкен ықпалын тигізіп жатыр. 
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Туындап жатқан өзекті мәселелердің бастысы материалдық базаға байланысты, 

себебі, барлық сыныптарда компьютерлер мен интерселсенді тақталар 

орнатылмаған. 

Оқушыларды сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе 

жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, 

топта жұмыс жасай білуге арналған бағдарлама. 

Оқушыларға қазақ тілінен тілдік дағдыларды қалыптастыруда ең алдымен 

айтылым,тыңдалым,оқылым,жазылым әрекеттеріне баса назар аудару керек. 

Оқушылардың сөйлесім әрекеті арқылы мәдениетаралық қатысым құралы 

ретінде меңгерту. Оқушылардың сыни тұрғыдан және ойлау дағдыларын 

қалыптастыру. Бала тілінің дұрыс дамуына баса назар аударған жөн. 

Айтылым , жазылым,тыңдалым,оқылым дағдыларын дамытуда , тілді еркін 

игеріп,қарым-қатынасқа түсе алады. Алған білімдерін өмірде қолдануға 

бейімделеді. Оқушылардың танымдық қабілетін дамыту үшін түрлі әдіс-тәсілдер 

қолданылады. 

Қазіргі кезеңде өзекті мәселе ретінде мемлекеттік тілді үйрету болып 

табылады.Яғни, өзге ұлт өкілдеріне қазақша сөйлеуге үйретудің тиімді жолдарын 

таба білу және оқушылардың білім сапасын арттыру ең басты мәселе.Сонымен 

қатар алдымызда отырған оқушылардың Отанының қасиетін сезініп, оның 

алдындағы ұлт жауапкершілікті сезіну. 

Сабақ барысында cыныптағы психологиялық ахуалға ерекше мән беремін, 

нәтижесінде оқушыларымның өздерін сабақ барысында еркін ұстауын 

байқадым. Сондықтан сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

мақсатында, «Шаттық шеңбер» әдісін пайдаланамын. Бір-біріне жақсы тілек 

айту кезінде олар өздерін еркін және сенімді ұстауды үйренді. Ал сабақ 

барысында олар бір-біріне құрметпен қарайды. Бірін-бірі тыңдауды үйренеді. 

Балаға не үйретсең соған бейім келмей ме? Қажымай еңбектенудің арқасында 

сындарлы оқытудың әдіс-тәсілдерін дұрыс пайдалана отырып, сыни 
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ойлауға, топта бірлесіп ынтымақтастықта жұмыс жасауға үйрете 

білдім. Үй тапсырмасын тиянақтауда не білетінін анықтау үшін «Үш сөйлем» 

әдісін пайдаланамын. Осы әдіс арқылы ойын ашық, еркін түрде жеткізе 

алатындықтан  өз тиімділігін көрсетті. Сабақ жоспарын құру кезінде 

сабақ мақсатына жету үшін «Не істеймін?»,»Не істеу керек?»- деген сұрақтарға 

жауап іздеймін. Осы сұрақтардың төңірегінде әр түрлі әдіс-тәсілдерді 

пайдаланамын. Оқушыларды топқа бөлудің түрлі тәсілдерін қолдану арқылы 

оқушылардың қызығушылығын арттыруға болады. Топқа бөліп оқытудың бір 

артықшылығы үлгерімі орта, тұйық оқушылар топтың басқа мүшелерімен 

диалогқа түсе отырып, өздерінің білмейтіндіктерін үйрене отырып, 

көшбасшылық қасиеттері ашылады. 

 

Топтық жұмыстардың артықшылығы: 

-Оқушылар өзара достық қатынаста болады, бір-бірінен сұрай отырып, 

білімдерін жетілдіреді, шығармашылық белсенділігі артады.Топтық жұмыста 

бос отыратын оқушы болмайды.Сабақ бойы оқушылардың барлығы дерлік іс — 

әрекет үстінде, жұмыс жасау, іздену үстінде болады. Мұғалім осы іс әрекетті 

ұйымдастырушы және басқарушы болады. Оқушылардан да соны талап етеді. 

Жаңа сабақ кезеңінде оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту үшін 

түрлі сөзжұмбақтар, ойын түрлерін пайдаланамын. Сабақ барысында 

оқушыларбір-біріне түсіндіреді, топта талдады, зерделеді, өздері ұйымдаса 

отырып, ой қорытындысын жасап, жаңа тақырыпты ойлары мен пікірлерін 

постер қорғау арқылы дәлелдеп шығуға тырысты. Топтық жұмыс жасау 

кезеңінде 3 топқа мынадай тапсырма беру арқылы постер 

қорғады.Оқушылардың өздерінің талқылауына берілген сабақ оқушылардың өз 

идеяларын жеткізе алуына көмектесті. Аталған стратегиямен жұмыс жасау 

маңыздылығы ыңғайлы әрі оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына негізделген 

болатын.Топтық жұмыс барысында «Ой қозғау», «Миға шабуыл» стратегиялары 
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арқылы оқушылар өткен тақырып бойынша алған білімдерін тағы да ой елегінен 

өткізіп, білетін ақпаратты еске түсіріп, білмейтіндерін есте сақтап, жұмыс 

жасайды. Орыс мектептерінде қазақ тілі сабақтарында «Екі жақты күнделік», 

«Аквариум», «Топтастыру», «Айналым» стратегияларын қолданудың маңызы 

зор. Оқытуда сыни тұрғыда ойлауды дамытудың стратегиялары өте тиімді. 

Оқытуда оқушыларды сыни тұрғыда ойлауды үйрете отырып, сыни тұрғыда 

бағалай білуге үйрету. Оқушыларға оқу үшін бағалау мен оқытуды бағалауды 

үйрету өте маңызды қадам болды. Оқушылар жаңаша бағалауға қызыға 

қарайды. Білімдерін бағалау оқушылардың таңғалысын тудырады. Себебі, бұрын 

тек мұғалім ғана бағалап келген, енді оқушылар бір — біріне баға қоюға 

болатындарын білгенде қызығушылықпен қарады. Оқушылар бір бірінің 

жұмысына талдау жасап, оның жақсы, жаман жағын айтып, баға қою оқушылар 

арасындағы тығыз қарым қатынасты нығайтты. Сабақта «Топтау», «Түртіп алу», 

«Ойлану», «Жұпта талқылау», «ББҮ» стратегияаларын қолдану оқушылар жаңа 

ұғымдарды, түсініктерді өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен толықтырып, 

кеңейте түседі. Орыс мектептеріндегі қазақ тілі сабақтарында тиімді жаңа әдіс-

тәсіл-диалогтық оқыту. Диалогтық бөлімдегі сабақтарда сұрақ-тапсырмаларға 

жауап беру, жекелеген, топтық іздендіру жұмыстары: жаттығу орындау, бірін-бірі 

тексеру, реферат, тест сұрақтарын әзірлеу, әңгіме құрау, мәнерлеп оқу, танымдық 

ойындар құрастыру, сызба дайындау — бала білімін оқушылық деңгейге деңін 

көтеруге мүмкіндік туғызады. Орынды пайдаланған оқыта-үйрету ойындар мен 

топтық, жұптық жұмыстар қазақ тілі сабағында оқушылардың сөйлеуіне 

мүмкіндік туғызады.. Осыдан мұғалім өзіне қорытынды жасауына, өзіне баға 

беруіне болады.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өз 

Жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған 50 елдің қатарына 

жеткізетін, терезесін тең ететін — білім». Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім 

беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесі басты 

орынға қойылып отыр. Егер әр педагог өзі таңдаған әдістемелік жолын тың 
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идеяларға негіздей алатын болса, жаңашыл педагогтар шеберлігі арқылы 

оқушылардың оқуға деген ынтасы мен қызығушылығы одан әрі артатыны сөзсіз. 

Қорыта келгенде,  қазақ тілі пәнін дұрыс үйрете білу өте маңызды деп есептеймін 

Мұғалімнің  сабақ өту шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті 

ұштастыруы, бұл заман талабынан туындап отырған мәселе. Өз мамандығын 

толық меңгерген жоғары деңгейлі оқытушының  алдынан шыққан оқушы – 

өмірде өз жолын адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бұл ұстаз үшін 

еңбегінің ақталғаны, әрбір мұғалім осыған ұмтылса,ұрпақ алдындағы қарыздың 

өтелгені. Оқушылардың сапалы білім алуына, өзгермелі ортаға тез бейімделе 

отырып, өзіндік көзқарасын қалыптастыруға және өмірде аяғын нық басып, 

алдына мақсат қойып оны шешуге мүмкіндігі бар тұлғаны дамытуға жағдай 

туғызу – басты міндетім деп түсінемін. 
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3. Ел-назар – Республикалық журнал № 05(08) мамыр 2012 жыл 21 –бет. 

4. Ашық сабақ. Факультативті сабақтар №5 2009,3-бет. 

5. Мұғалімге арналған нұсқаулық Астана 2012 жыл. 

6. Қазақ тілі оқыту әдістемесі 3-сынып – А.Қайырбекова., А.Кенжесарина 

Алматы «Атамұра» 2010. 

7. Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде Республикалық ғылыми – 

педагогикалық басылым 2\2008. 

8. Іс –тәжірибеде оқытуды басқару мен көшбасшылық – тренердің жазбалары 1- 

басылым, 13.12.2011 жыл. 

9. «Тілдік қатынас», оқулық, 
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№ L00032   29.11.2021 ж 

Family. I have got … 

ТОҚТАМЫС АЯН АРМАНҰЛЫ                                                                                     

Ақтөбе облысы Темір ауданы, Нұрпейіс Байғанин атындағы мектеп-

балабақшасы, ағылшын тілі пәні мұғалімі. 

Күні:  

Білім беру саласы: Коммуникация 

Бөлімі:  Ағылшын тілі 

Тақырыбы:  Family. I have got … 

Мақсаты: «Отбасы» тақырыбы бойыша балалардың сөз 

қорларын молайту. 

Міндеттері: 1. I have got … сөз тіркесін қолдана отырып 

диалог құруға үйрету; 

2. Өз жанұясы туралы шағын әңгіме – сипаттама 

жасауды үйрету.  

3. Жанұяға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

Қажетті құрал 

жабдықтар, 

көрнекіліктер: 

 отбасы суреттері, аудио және видео 

 

Жаңа сөздер: I have got … 

Әдіс –тәсілдер: Тыңдау, ойын, көрсету, түсіндіру. 

Қостілді компонент: Mather- ана - мама, father- әке- папа, mammy- 

анашым-мама, daddy-әкешшім-папа, brother-аға-брат 

, sister-әпке-сестра, baby-бөпе-ребенок, grandfather- 

ата-дедушка, grandmather-әже- бабушка. I have got 

…- менде бар- у меня есть. I see мен көріп тұрмын я 

вижу 

Қолданылатын 

технология:  

Ойын   

Кезеңі  Мұғалімнің іс әрекеті Балалардың іс әрекеті 

Мотивациялы 

қозғаушы 

Good morning, children! 

How are you?  

Балалар амандасады. 

Good morning! 
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Физкульт минутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивті 

түзетуші 

Балаларға алдын ала отбасы 

суретін салуға немесе 

фотосын әкелуді 

ұйымдастыру. Суреттерді 

тақтаға ілу. 

 -Whom do you see? 

Жаңа сөздер: I see,  

grandmother, grandfather 

-Сhildren, now tell me, 

please, about your family. 

Аудару. 

Сендер кімді жақсы 

көресіңдер?. 

Үлгі: I love my … 

Hop, hop, hop 

I can hop 

Like a frog 

Hop, hop, hop 

Likes the frog 

Well doen! 

"My family"(саусақ 

ойыны) (саусақ театрын 

қолданады) 

Daddy finger, daddy finger, 

where are you? 

Here I am, hereI am. How do 

you do? 

Mommy finger, Mommy 

finger, where are you? 

Here I am, here I am. How do 

you do? 

Brother finger, Brother finger, 

where are you? 

Here I am, here I am. How do 

you do? 

Sister finger, Sister finger, 

where are you? 

Here I am, here I am. How do 

O’k. 

 

 

 

I see a mother, father, a 

sister, a brother 

Бірнеше рет қайталайды. 

 

Балалар кезекпен 

фотомен шшығып 

таныстырады. 

 

I have …. 

 

 

I love my sister. … 

 

 Қимылды қайталайды 

 

 

 

 

 

 

 

Саусақ ойынын 

қайталайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойын шарты бойынша 

орындайды. 
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you do? 

Baby finger, Baby finger, 

where are you? 

Here I am, here I am.. 

Балалар тағы бір рет отбасы 

туралы айтады. «Отбасы 

шаршысы» дидактикалық 

ойын. 

Күтілетін нәтиже:   

Жасайды: Балалар отбасы мүшелерін ажырата біледі. 

Түсінеді: ағылшын тілінде mother, father, sister, brother  сөздерін және                

I have got … сөз тіркесін үйренеді. 

Қолданады: сергіту сәтінің сөздерін түсініп орындай біледі 
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№ L00035      29.11.2021 ж 

В.Сухомлинский. «Ақ шаш» 

БИРЖАНОВА АКМАРАЛ АБДИГАЛИЕВНА                                                                                 

Нұр-Сұлтан қаласы  №26 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі 

                                                                                  

Сынып:  2 сынып 

Пәні: Әдебиеттік оқу 

Сабақтың тақырыбы: Мәпелейсің мені,анам!. В.Сухомлинский. «Ақ шаш». 

Бөлім: Менің отбасым және достарым 

Негізгі түйінді идея: Ананың шашының ағаруы 

Сабаққа негізделген оқу 

мақсаттары: 

2.1.1.1. Тыңдалған материал бойынша түсінбеген сөздерін 

белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға 

жауап беру; 

2.2.6.1. Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы 

мен әс-әрекетін бағалау; 

2.3.1.1. Мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге 

бөліп, жоспар құру; 

Сабақ түрі: Жаңа сабақ 

Әдіс-тәсілдер: «Қар кесегі» , «топтастыру», «Insert», «Қимылмен сөйле», 

«Білім теңізіне кеме жіберіңіз»,«Атаулар туралы үш сұрақ». 

Бағалау крийтериі: Алдыңғы білімді «қар кесегі» әдісі арқылы еске түсіреді. 

Видеоролик тамашалау арқылы  видеоны талқылайды. 

«Insert» әдісі арқылы тыңдалған мәтіннен түсібеген сөздерін 

белгілейді. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға 

жауап береді. Мәтінді бөліктерге бөліп, жоспар құрады. 

Алдыңғы білім: Айгүлдің әңгімесі 

Табыс критерийлері 

Барлық оқушылар: Көпшілік 

оқушылар: 

Жекелеген 

оқушылар: 

а) оқулықта берілген және 

қосымша тапсырмаларды 

орындайды; 

ә) жазба жұмыс жасайды; 

б) сұраққа жауап береді; 

а) топтық жұмысты 

бірлесе орындайды; 

ә) Өз бетінше жұмыс 

жасайды;  

б) сұраққа жауап береді; 

в) қосымша үлестірме 

ресурстармен жұмыс 

жасайды; 

а) оқулықтан тыс берілген 

қосымша тапсырмаларды 

орындайды; 

ә) тақырып бойынша 

қосымша мәліметтер мен 

дәлелдер келтіреді; 
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Уақ

ыты 

Кезеңд

ері 

Тапсырма  Мақсат

ы 

Мұғалім не 

істейді 

Оқушыла

р не 

істейді  

Ресурст

ар 

 

5 

ми 

нут  

Ұйым

дасты 

ру 

 

 

 

 

 

 

Топқа 

бірігу 

 

 

 

 

 

Топ 

ереже 

сі 

 

Интербелсенді 

тақтадан «ана 

туралы» видеоролик 

тамашалау 

 

 

 

 

1-топ: «Шуақ» 

2-топ: «Жылу» 

3-топ: «Мейірім» 

4-топ: «Шапағат» 

 

 

 

1.Бір-бірімізді 

тыңдау; 

2. Уақытты тиімді 

пайдалану 

3.Топ ішінде тәртіп 

сақтау 

4.Өз ойын анық 

жеткізе білу 

Сабақ 

тақыры

бын 

айқын 

дау 

 

 

 

 

Топқа 

бірігу 

 

 

 

 

 

Топ 

ережесі

н сақтау 

Видеоролик 

көрсетеді 

 

 

 

 

 

 

Тірек сөздер 

арқылы топқа 

біріктіру 

 

 

 

 

Топ 

ережесімен 

таныстырады 

 

 

Видеролик 

к-реді 

 

 

 

 

 

 

Тірек 

сөздерді 

таңдау 

арқылы 

топқа 

бірігеді. 

 

Ережеге 

бағынады 

 

 

Ана 

туралы 

видеоро

лик  

АКТ 

 

 

 

Қима 

қағаздар 

 

 

 

 

 

Ереже 

жазыл 

ған 

парақтар 

 

 

3 

мин 

Үй 

тапсы

рма 

сын 

тексе 

ру 

«Қар кесегі» әдісі 

арқылы 

әр топ бір-біріне 

сұрақтар қояды: 

 
1.Әжесі не үшін 

Айгүлді өзіне 

ұқсатады?  

2.Айгүл неге әжесінің 

зейнетақысын асыға 

күтеді? 

Үй 

тапсырм

асын 

тексеру 

мақсаты

нда 

Әр топқа 

қағаздар 

тарату 

Қағазды 

умаждау 

арқылы қар 

кесегін 

жасайды 

Қағаз 

дар 
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3. Айгүлдің әжесін 

жас кезінде қалай 

еркелеткен? 

4.Әжесі мен Айгүл 

«Балалар әлеміне» не 

үшін барды? 

5.Айгүлдің әжесі 

қандай адам? 

Қалыптастырушы 

бағалау 

 
 

5 

мин 

Мағы

наны 

тану 

Топтастыру жасау 

 

 

 

 

 

Мейірімін төгеді, 

жылу береді, шуақ 

шашады, шапағат 

сыйлайды 

Тақыры

пты ашу 

мақсаты

нда 

 

   

Шуақ, жылу 

мейірім, 

шапағат 

сөздері 

арқылы 

тақырыпты 

анықтайды 

Анаға тән 

қасиеттерді 

тізбектеп 

айтады 

Қима 

қағаз 

дағы 

сөздер: 

Шуақ, 

жылу, 

мейірім, 

Шапа 

ғат 

   

5 

мин 

Оқул

ықпен 

жұм 

ыс 

«Мәпелейсің,мені 

анам!» өлеңін және 

«Ақ шаш» мәтінін 

оқушыларға 

дауыстатып оқыту 

«Insert» әдісі арқылы 

түсінбеген сөздерін 

белгілеу. 

W-білемін 

+-жаңалық 

?-білмеймін 

Қалыптастырушы 

бағалау 

 әр топтан 

жекелеген 

оқушыларға 

дауыстатып 

оқытады. 

«Insert» 

әдісі 

арқылы 

түсінбеген 

сөздерін 

белгілеп 

отырады. 

W-білемін 

+-жаңалық 

?-

білмеймін 

W-

білемін 

+-жаңа 

лық 

?-

білмей 

мін 

 

 

 

АНА 
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Жасыл-түсіндім 

Сары-жартылай 

түсіндім 

Қызыл-түсінбедім 

1 

мин 

Автор

мен 

таны 

су 

Слайд арқылы мәтін 

авторымен танысып 

өту 

Мәтін 

авторы 

мен 

танысу 

Слайд 

көрсету 

арқылы 

автормен 

таныстырады 

Оқушылар 

автор 

туралы 

мәлімет 

алады 

АКТ 

 

3 

мин 

Сергі 

ту 

сәті 

«Күннің шуағы» гүл 

жапсыру. 

   

Аналар

ын 

сипат 

тау  

 түсіндіреді Гүлге 

сипаттау 

жазып, 

күннің 

шуағына 

жапсырады 

 

Күннің 

суреті, 

гүлдің 

суреті 

 

5 

мин 

Дәп 

тер 

мен 

жұ 

мыс 

1.Берілген сөздің 

түсіндірмесін жазу 

Хақы- мұнда:еңбегі 

2.Анаңды 

қуантатындай 5 сөз 

ойлап жаз 

Қалыптастырушы 

бағалау 

Смайликтер арқылы 

өзара жұпта бағалау 

 

Анасын 

жақсы 

көретін 

сөздер 

жазу 

түсіндіреді Тапсыр 

маны 

орындайды 

Дәптер 

 

 

10 

мин 

Ой 

тол 

ғау 

Топтық жұмыс: 

1-топ: «Қимылмен 

сөйле» әдісі: 

1.Аналарыңды неге 

теңейсіңдер? (күнге) 

2. Аналарыңа қалай 

еркелейсіңдер? 

(қимыл) 

Түсінге

ндерін 

топтық 

жұмыст

ар 

арқылы 

дәлел  

деу 

түсіндіреді Берілген 

тапсырмала

рды 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

37 

3.Дүниеге келгенді 

біз қандай болдық? 

(отырады) 

4.Әке-шешеміздің 

арқасында қалай 

өстік? (тұрады) 

5.Аналарыңды қалай 

жақсы көресіңдер? 

(өздерін қатты 

құшақтайды) 

2-топ: 

Мәтіндегі негізгі ой 

қандай мәселеге 

құрылғанын белгіле. 

1.Ананың шашының 

ағаруы 

2. Ананың баласын 

жақсы көруі 

3.Баланың ағашқа 

өрмелеуі 

3-топ: Тірек сөздерді 

қолдана 

отырып,мәтінге 

жоспар құру 

4-топ: «Атаулар 

туралы үш сұрақ» 

әдісі 

Кім?   

Қала

й? 

  

Не 

істей

ді? 

  

Қалыптастырушы 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тірек 

сөздер:б

айқағыш

тық,таңд

аныс, 

жүрегі 

ауырды 

2 

мин 

Рефле

ксия 
 «Білім теңізіне кеме 

жіберіңіз» 

 

Сабақты 

түсінген

түсіндіреді Сабақты 

жақсы 

меңгердім  
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дерін  

байқау 

деген 

оқушылар 

кемелерін 

теңізге 

орналастыр

ады, ал 

өзіне 

сенімсіздер 

жағаның 

шетіне 

қалдырады 

1 

мин 

Үйге тапсырма Мәтінді оқып, мазмұндау 
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 № L00025    29.11.2021 ж 

Дене шынықтыру – қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі 

МИНАШОВ ЖУСИП ШАРХАНОВИЧ                                                                                   

Түркістан облысы, Кентау қаласы. Т. Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта 

мектебінің дене шынықтыру пән мұғалімі  

Дене шынықтыру – қоғамдағы  жалпы  мәдениеттің  бөлігі, 

адамның  дене  қабілеттерін  дамыту   мен 

денсаулығын  нығайтуға  бағытталған  әлеуметтік қызметтің  бір  саласы. 

Жастардың  жан —  жақты  дамуын  дене  тәрбиесінсіз  елестету  мүмкін  емес. 

Денесі  жақсы  дамыған  деп  күн  режиміне  спортпен  жүйелі  айналысуды 

енгізген,  ағзаның  шынығуы  үшін  табиғи  факторларды 

тұрақты  пайдаланатын, 

жұмысты  белсенді   демалыспен  кезектестіріп  отыратын 

жас  адамды  айтамыз. 

Біздің  елімізде  кәсіподақтардың  бірыңғай  ерікті дене шыңықтыру- спорт 

қоғамдары  құрылған. Оның  негізгі  міндеттерінің  бірі  балалар мен 

жеткіншектердің  арасында  дене  шынықтыру – сауықтыру  және  спорт 

жұмыстарын ұйымдастыру  болып  табылады, өйткені дене тәрбиесінің негізі 

балалық және  жеткіншектік  жаста қаланады. Тек қана осы 

кезеңде  дене  жаттығуларымен  айналысу  кажеттілігі қалыптасады, 

дағдылар  мен іскерліктер  жинақталады, спортқа қызығушылық  калыптасады. 

      Гимнастика — дене тәрбиесі жүйесінің негізі. Дене тәрбиесі жүйесінде 

қандай жаттығу болсын, барлығы гимнастикалық жаттығулардың негізін 

құрайды. Айталық, жалпы дамыту жаттығулары — спорттың барлық түрінде, 

ең әуелі денені қыздыру үшін, арнаулы жаттығуды орындау үшін дайындықтан 

басталады. Мысалы, таңертеңгілік бой жазу жаттығуларының жиынтығы -

гимнастикалық жалпы дамыту жаттығулар жиынтығынан тұрады. Міне, 

сондықтан да гимнастикалық жаттығулар бүкіл спорттың негізін қалайды. 

Гимнастика адамның дұрыс қозғалысының, күш-қуатының, сымбаттылығының, 

т.б. адам бойындағы барлық қабілет қасиетінің дұрыс қалыптасуының негізгі 

көзі, денсаулығының дұрыс қалыптасуы. Жалпы адамның адами болмысын 

қалыптастырады. Гимнастикамен шұғылдану деген сөз — адамның өзін-өзі 

тіршілікке қалыптасуға дайындауы болып табылады. 

Гимнастикамен шұғылдану, негізінен екі бағытта жүреді. Біріншісі — 

гимнастиканың негізін қалайтын жалпы дамыту жаттығулары. Сондықтан, 

негізгі гимнастика деп аталады. Негізгі гимнастика барлық жаттығулардың 

негізгі жиынтығы болып табылады. Гигиеналық гимнастика — денсаулықты 

қалыптастыратын, таңертеңгілік бой жазу жаттығуларының жиынтығы, сондай-

ақ өндірістік гимнастика және арнаулы емдеу гимнастикасы. 
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Ырғақты гимнастика — негізгі мақсаты әр адамның дене жағынан дамуына 

байланысты және жалпы денсаулығына байланысты шұғылданады. Жалпы 

дамыту жаттығуларының маңсатты түрде белгілі бір уақыт аралығында үздіксіз 

орындалуы. 

Атлетикалық гимнастика — жалпы дамыту жаттығуларының арнаулы 

мақсатты түрде дене құрылысын жетілдіру үшін қолданылады. Бірақ бұл 

жаттығулар арнаулы гимнастикалық жабдықтармен орындалады. Айталық 

батпан, қосшоқпарлы батпандармен орындалатын жаттығулар болса, сондай-ақ, 

тренажорлық аспап-құралдарда орындалады. Атлетикалық гимнастика негізінен 

— жалпы дамыту мақсатында спорт ретінде де қарастырылады. 

Спорттың гимнастика — бірнеше жекелеген спорт жаттығуларынан тұрады. 

Бұл жаттығулар жекеленген спорт түрі болып есептеледі. Ерлердің жабдықтары 

— керме, шығыршық, қоссырық, кіші және үлкен ағаш ат және еркін жаттығу. 

Әйелдердің жабдықтары — бөрене, үлкен ағаш ат, әр түрлі биіктегі қоссырық 

және еркін жаттығу. 

Спорттың акробатика — жұптасып және топтасып орындалатын 

акробатикалық жаттығулар. Гимнастиканың бір түрі ретінде қаралатын аса 

күрделі жаттығу. 

Көркем гимнастикамен әйелдер шұғылданады. Жалпы көркем 

гимнастикасының орындалуы би қозғалысына негізделген, қолда әр түрлі 

құрал-жабдықтарды ұстап жүріп немесе лақтыра отырып, сол құралдың 

қозғалысымен бірге билеп жүріп орындалады. 

Ең әуелі гимнастика сабағы басталмас бұрын, сабақтың қауіпсіздік ережесін 

үйрену керек. Мұғалімнің тұжырымдамасымен орындалады. Гимнастикамен 

арнаулы шұғылданушы өзі сақтана жүріп, спортпен шұғылданудың жалпы 

ережесін білуі керек. Содан кейін, әріптесін сақтандыра білуі керек. Мұны 

орындау әр спортшының міндеті. 

Жеңіл атлетика — бүгінгі таңда тек біздің елде ғана емес, дүние жүзінде кең 

таралған спорт түрі. Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары — тегіс жерде 

жүгіру, бедерлі жерде жүгіру, жүру, кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және 

биіктікке секіру, лақтыру, жеңіл атлетикалық көпсайыс. 

Жүгіру — қысқа, орташа және ұзақ қашықтық болып үшке бөлінеді. Қысқа 

қашықтыққа — 100, 200, 400 м және 110 м кедергілі қашықтық жатады. Орташа 

қашықтыққа800,1000, 1500, 2000, 3000 м жүгіру және 3000 м кедергілі 

қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзақ қашықтыққа — 5000, 10000, 20000, 42 

шақырым 192 м марафондық қашықтық және 50 шақырым кросс (дала жарысы) 

жатады. 

Жүру — 20 шақырым спорттық жүріс. Лақтыру — диск, найза, граната, балға, 

доп және ядро. Секіру — орында тұрып және жүгіріп келіп ұзындыққа секіру, 

биіктікке және сырықпен секіру, үш аттап секіру. 

Жеңіл атлетикалық көпсайыс — көпсайыс құрамына жеңіл атлетиканың 
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жаттығуынан 10 жаттығуға дейін кіреді. Олар — жүгіру, секіру, лақтыру және 

кедергілерден өту. 

Сөре және мәре. Жарыс барысында сөреден шығу үшін жүгіруші төменгі және 

биік сөре жағдайында тұрады. Қысқа қашықтыққа жүгіргенде төменгі сөре 

жағдайында тұрады. Орта және ұзын қашықтыққа жүгіргенде биік сөре 

жағдайында тұрады. Төменгі және биік сөреде жүгіріп шығу әдіс-тәсілін 

студенттер мектеп бағдарламасынан оқып кеткендіктен, оған қайтадан 

оралмадық. 

Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығуы — жүгіру. Ол жеңіл атлетиканың барлық 

жаттығуларында қолданады. Сондықтан, кім болсын, жеңіл атлетикамен 

шұғылданғанда, ең алдымен жүгірудің айла-тәсілін меңгеруі керек. 

Жүру. Адам баласының табиғи жүруі бар. Екінші — жүрудің спорттық түрі бар. 

Әрине, екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Спорттық жүрістің негізгі 

ережесі, әрбір аттаған сайын, яғни, алдыға аттаған аяқтың өкшесі жерге 

тимейінше итерілетін аяқты жерден көтеруге болмайды. Демек, адамның екі 

аяғы да жерге тимейтіндей көтеріліп кететін фазасы болмауы керек. Бұл 

жағдайға кез келген спортшы қалыптасып үйрене бермейді. Табиғи жүрісте 

көтеріліп кететін фазасы болады. Яғни, жүгірудің алғы шарты орындалады. 

Спорттың жүріспен жарысқа қатысқан спортшы жүгіріп кетпес үшін көтеріліп 

кететін фазасын төрешілер мұқият қадағалайды. 

Әдетте, жүгірудің әдісін білетін спортшылар төменгі сөреден шығудың әдісін 

жақсы меңгерген болса, жылдамдықтан көп ұтады. Бұл деген жүгіріс әдісін 

меңгерді деген сөз. Ал жоғарғы сөре жүгіріс әдіс-тәсілін меңгеруге айтарлықтай 

әсер ете қоймайды. Бірақ орта және ұзақ қашықтыққа жүгіргенде аяқты көтеріп 

алып, алға соза басудың өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, біреу қысқа 

адымдайды, енді біреу жүгіргенде адымын ашады. Жүгірушінің жылдамдығы, 

міне, негізінен осы жағдайдың орындалуына байланысты. 
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 № L00034         29.11.2021 ж 

 

Мемлекет қорғанысының Конституциялық негіздері                                                  

 

КУАНШАЛИЕВ НУРЫМГАЛИ АЙДЫНГАЛИЕВИЧ 

Батыс Қазақстан облысы  Ақжайық ауданы «О.Исаев атындағы ЖОББМ» 

Алғашқы әскери жане технологиялық дайындық пәнi мұғалiмi 

Сабақтың 

тақарыбы  

Мемлекет қорғанысының Конституциялық негіздері. 

Күні:        Мұғалімнің аты-жөні:   

Сынып: 10   Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:  

Сабаққа  

негізделген оқу 

мақсаттары: 

Оқушыларды Мемлекет қорғанысының Конституциялық 

негіздерімен таныстыру.  

 

Сабақ  

мақсаттары: 

Барлық оқушылар:  ҚР  ҚК нің арналуын біледі. 

Оқушылардың басым бөлігі: Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінің құрамы және олардың атқаратын 

қызметтерін біледі 

Кейбір оқушылар: Білім алушлар ҚР  ҚК нің арналуын, 

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің құрамы және 

олардың атқаратын қызметтерін біледі.  

 

Тілдік мақсат 

 

Оқушылар:  Бейнелеу, талқылау және көрсету арқылы 

өзінің АӘТД бойынша түсінігін   көрсетеді.   

Негізгі сөздер мен тіркестер: "халық билігі",  Армия 

саясаттан тыс тұрады  

Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік 

бірліктер: айтылымын жақсарту ауызша сөйлеу дағдылары 

дамиды,  сұрақтар қоя алады.  

Талқылауға  арналған  тармақтар: 

  топтарға бөлініп берілген тапсырмаларды талқылайды. 

Жазылым бойынша ұсыныстар: эссе 

 

Алдыңғы 

тақырып 

Білім алушыны алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық пәніне оқытудың мазмұны, мақсаты  мен 

міндеттері. 
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Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығулар мен 

(төменде жоспарланған 

жаттығулармен  қатар,  

ескертпелерді  жазыңыз) 

Ресурстар 

Басталуы    

5 минут 

Взвод командирі оқушыларды сапқа 

тұрғызады, оқытушыға рапорт 

береді, амандасу, түгендеу, 

оқушылардың сырт көрінісін 

тексеру. 

Саптық алаң. 

 

 

Ортасы        

30 

минут 

 

1. Презентация көрсету.    Мемлекет 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ҚР 

Конституциясының негізгі ережелері.  

Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштерінің құрамы және олардың 

атқаратын қызметтері.    2.  Оқушыларға 

сұрақтар қою                                   

Электрон оқулық,  

плакат, маркер, постер, 

түрлі түсті қағаздар, 

таныстырылым. 

Аяқталуы      

5 минут 

Рефлексия 

1.Нені білемін? 

2.Нені білдім? 

3.Нені білгімкеледі? 

 

Стикерлер, макеттер, 

практикалық оқу 

жаттығу орындары 

Қосымша ақпарат 

Саралау – Сіз қосымша  

көмек көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз қабілеті 

жоғары оқушыларға 

тапсырманы күрделендіру 

қалай жоспарлайсыз? 

Бағалау- 

оқушылардың 

үйренгенін 

тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс 

қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері АКТ –

мен байланыс. 

Құндылықтардағы 

байланыс 

 

- үлгерімі төмен оқушыларға 

ЖАДА ұйымдастыру арқылы 

деңгейлік тапсырмалар 

беремін. 

- Қабілеті жоғары 

оқушыларға жоғары дәрежелі 

сұрақтар қоямын. 

 Табыс 

критерийлері 

 Бағалау 

критерийлері 

 Бірін-бірі бағалау 

 Өзін-өзі бағалау 

 Бағалау 

парақшалары 

 Кері байланыс 

Оқушылардың ойлау 

қабілетін, ой-өрісін 

дамыту. 

Оқушыларды өз-бетінше 

ізденуге, бағалауға, 

адамгершілікке 

тәрбиелеу. 
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Рефлексия  
Сабақ/ оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін 

оқушылар не білді? Сыныптағы ахуал қандай 

болды? Мен жоспарлаған саралау шаралары 

тиімді болы ма? Мен берілген уақыт ішінде 

үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай 

түзетулер енгіздім және неліктен? 

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ 

туралы өз пікіріңізді 

жазыңыз. Сол ұяшықтағы 

сіздің сабағыңыздың 

тақырыбына сәйкес келетін 

сұрақтарға жауап беріңіз. 

Қорытынды бағамдау 

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

1:  

2:  

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеру)? 

1:  

2:  

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 

сабағымды жетілдіруге  көмектесетінен не білдім? 
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МАЗМҰНЫ 

 

 КАРИМОВА САОДАТ ТАЛИПОВНА  

 КАМАНОВА РАБИГА АСИЛОВНА  

 МАХСАТКУЛОВА ИРОДА ШУХРАТОВНА 

 СЕЙТМАГАНБЕТОВА ШАЙЗАДА ОМИРЗАККЫЗЫ 

 МУРЗАТАЕВА ГУЛЬНАР ИСИМБЕРДЫНОВНА 

 ЕРЖІГІТОВА ГҮЛЖАНАТ НҰРБАЙҚЫЗЫ 

 СЕЙДАХАНОВА АЙНҰР АЯЗБЕКҚЫЗЫ  

 ТОҚТАМЫС АЯН АРМАНҰЛЫ 

 БИРЖАНОВА АКМАРАЛ АБДИГАЛИЕВНА 

 МИНАШОВ ЖУСИП ШАРХАНОВИЧ 

 КУАНШАЛИЕВ НУРЫМГАЛИ АЙДЫНГАЛИЕВИЧ 

 


