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                                                                                           30.11.2021 ж.     № J00050 

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру 

ӨТЕКБАЙ ДИНАРА МАРСҚЫЗЫ                                                                                                                                    

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы №25 жалпы білім беретін мектеп КММ. 

Бастауыш сынып мұғалімі  

Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. Қазақстан 

Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру 

үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.        

Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 

үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-

қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 

оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды қолдану 

болып табылады. 

     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 

өмір талабы екендігі айқын сезіледі. 

Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін сынып 

базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру түрін 

айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 

бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 

үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 

терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 

белсенділігін қамтамасыз етеді. 

    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 

оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 

эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 

қажеттіліктері қанағаттандырылады. 

   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 

ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 

отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 

білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 

қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді. 

  Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп тапсырмаларды 

орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–бірімен ой бөліседі, 

өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы біледі, естігеніне 

қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, талдап, өз пікірлерін 
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білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген мәселені бірлесе отырып 

шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым шығарады. 

Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 

танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 

қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 

сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 

ерекше. 

   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 

ажырамас қасиеті болып табылады. 

Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 

ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады 

   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-

бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 

топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 

психологиялық микроклимат жақсарады. 

Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 

қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде. 

    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 

жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады. 

Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 

ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық жұмысқа 

қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін іске дұрыс 

қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады. 

Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру 

қажет. Ол үшін: 

 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық оқушы-

лармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 

жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі бала-

лардан құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың 

құрамын әр түрлі етіп өзгертуге болады. 

 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 

сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б. 

 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек. 

 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз. 

 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз. 

 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 

Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай 

бұзақылық жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, 

реттеуші боласың деу керек. 
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 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 

барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек. 

 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады. 

 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау. 

  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 

шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп 

өту қажет. 

 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 

барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады. 

 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 

жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми 

топ салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис 

топтағы адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис 

бойынша тамаша топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топ-

тың өзге мүшелеріне қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық 

қызығушылықты бағындыратын топтық рух басым болады. 

 4. Топтық сананы құру амалдары: 

 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу керек, 

бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 

қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді. 

 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар: 

 мақсатқа сенімділік; 

 мүшелердің бір-біріне сенімділігі; 

 жетекшіліктің оңтайлы стилі; 

 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 

Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … бол-

жамдық марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдары-

ның бір нәрсені топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге 

өткізетініне таң қалатын шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы 

тұлғасының танымдық қабілеттерін дамытуға, оқуға жағымды 

қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және 

оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, шығармашылық өзін-өзі 

өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше. 

 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 

оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді: 

 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 

есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
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оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталанды-

рады, оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топ-

тық жұмыс оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ор-

тада ұстай білуге, бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан 

алуан болатындығын жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға 

құқығының бар екенін сезінеді. 

 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 

емес, бұл заман талабы. 

 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі; 

 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді; 

 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, жауап-

кершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 

қалыптастыру іскерлігі, 

 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері; 

 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 

дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 

дараландыру мүмкіндігін алады.  

   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық 

және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 

ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 

болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 

мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 

тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға үйрету 

қажет 
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30.11.2021 ж.     № J00053 

«Сезім патшалығына саяхат» тренинг ойын жаттығуы 

ИМАНҒАЛИЕВА АЙДАНА РУСЛАНҚЫЗЫ                                                                        

Атырау қалалық  №6 Мұрат Мөңкеұлы атындағы ЖОББМ.                                                                                                  

Инклюзивті қолдау кабинетінің педагог-ассистенті 

Мақсаты: баланың эмоция және сезім аймағын дамыту, балалардың көңіл 

күйлерін көтеру. 

Қажетті құрал-жабдықтар: саяхат картасы, А4 ақ қағаздар, адамның эмоциялық 

күйі бейнеленген қиылған суреттер, бояулар, құм, түрлі түсті моншақтар, 

қобдиша. 

Сабақтың барысы: 

І. Шаттық шеңбері. 
Арайлап таң атты 

Алтын сәуле таратты 

Жарқырайды күніміз 

Жарқырайды даламыз 

Қайырлы таң балалар 

Қайырлы таң қонақтар 

Күн шуағын жинаймын 

Достарыма сыйлаймын 

Психолог: Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін маған пошта тасушы хат әкеліп 

берді. Қане бәріміз бірге көрейікші онда не бар екенін. Қараңдаршы ол біздің 

балабақшадағы сендердің топтарыңа арналған. Бұл хат Сезім патшалығының 

патшасы мен патшайымынан екен. Конвертте әдемі ашық хат, қане не жазылғанын 

оқиықшы балалар. 

«Қымбатты балалар! 

Сендерді сезім паталығына қонаққа шақырамын. Сендерге арналған тосын сыйым 

бар. 

Ізгі ниетпен: Сезім патшалығы» 

Психолог: балалар Сезім патшалығының шақыруын қабыл аламыз ба? Балалар 

біз сапарға аттану үшін өзімізбен бірге ең керектілерді алуымыз керек. 

Айтыңдаршы бізге не керек болады деп ойлайсыңдар? Балалар біз Сезім 

патшалығына бара жатырмызғой сондықтанда өзімізбен заттарды алмаймыз тек 

эмоция мен сезімдерді жинайық, біз сапарға шығу үшін бізге ең қажетті нәрсе ол 

батылдық, менің сөзіммен келісесіңдер ме? Балалар тағыда не қажет болады бізге 

сапар барысында? 
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Ойын: «Жол сөмкені жинау» 
«Жол сөмке»(мазасыздық сезімі жоғары бала) таңдалады, оған басқа қажетті 

лер (қалған балалар)салынады. 

Психолог: 
Ал балалар, біз сапарға дайынбыз ба? 

Біз күлетін, таң қалатын, ашуланатын, 

Көңіл-күй еліне аттанбақпыз 

Бұл ғажайып елдің кейіпкерлерімен 

Әр сабақ сайын кездесетін боламыз 

Бізді алда жаңа досымыздың 

Талай қызықты ойындары мен тапсырмалары күтіп тұр 

Дайынбыз ба? Ендеше жолға шығамыз 

Психолог: 
Ал балалар біз енді сендермен бірге Сезім патшалығындамыз, енді қалай қарай 

жүретінімізді карта көрсетеді. (Картада үйшікке қарай белгі тұрады). 

Психолог үйшіктің жанына барып, балалар қараңдаршы мен не тауып 

алғанымды, бізге арналған хат бар екен. 

Психолог хатты ашып оқып, оның Сезім ханшайымынан екенін, ханшайымның 

қызықты тапсырмалары бар екенін айтады.. 

Ойын: «Эмоцияларды құрастыр» 
Ойын барысы: эмоцияларды білдіретін қиылған суреттер жатады, оны балалар 

алып құрастырады. 

Психолог: Жарайсыңдар балалар 

Ойын: «Құмды елдегі бұршақтар» 
 Хат: Балалар көздерін жұмып отырып, әуенмен  ұнтақтың ішінен моншақтарды 

теріп ыдысқа салуы керек және қандай түсті моншақ алғандарын айту керек 

екендігі жазылған 

Бұл тапсырманы да жақсы орындағанымыз қандай жақсы болды балалар. Міне, 

бізде тағы бір патшалыққа жол көрсететін бағыт пайда болды. Ары қарай жүреміз. 

Психолог: Балалар хатты алып оқиық бізге тағы қандай тапсырмалар бар екен. 

Хатта былай жазылыпты «Балалар сезім паталығында қонақтар бар екен соларға 

сыйлық дайындаңыздар» 

Сыйлықты балалар өз қолдарыңмен жасаңдар, қолдан жасалған сыйлықтан 

бағалы сыйлық жоқ. Гүлдің суреттерін қайшшымен қию керек. 

Сергіту сәті: әуенмен орындау 
Психолог: Ал балалар демалып болсақ, ары қарай жол жүруіміз керек. Ендігі 

біздің жолымыз қалай болады екен? 

Балалардың алдынан ханшайымның бейнесі пайда болады. 

Ханшайым: Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен сендерді көргеніме қуаныштымын. 

Психолог: Сәлеметсің бе, ханшайым? 

Біз саған бос келген жоқпыз саған біздің әкелген сыйлығымыз бар.  
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Балалар ханшайымға өздерінің сыйлықтарын бере бастайды. 

Психолог: Міне балалар біздің сапарымыз өзінің соңына жетті. 

Ханшайым: Менің сендерге арнап жазған жарлығым бар, орындауға дайынсыңдар 

ма? 

Жарлық: «Барлық уақытта ешқандай еркеліксіз, ешбір артық қылықсыз 

қайырымды болыңдар балалар».  

«Ғажайып қобдиша»  

Кәмпиттер бар, бірақ олар жәй кәмпиттер емес. Сендер оны жегенде сиқыршыларға 

айналасыңдар және барлық адамдарға жақсы тілек білдіре аласыңдар. 

 Балалар дәм татады. Балалардың тілектері.                                                

Психолог: Бәрімізге қайта өзіміздің балабақшамызға оралу керек, бізге тек 

қоштасу қалды. 

Балалар бірінші ханшайыммен қоштасады, кейін шеңберге тұрып бір-бірінің 

қолдарын ұстап қоштасып, бүгінгі сапар үшін бір-біріне рақмет айтады. 
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30.11.2021 ж.       № J00055 

ОСПАНКУЛОВА НУРЖАМАЛ СУЛТАНОВНА                                                                      

Туркестанская область , Казыгуртский район, школа "Кызылтан" 

 Учитель русского языка и литературы 

Раздел 

долгосрочного 

плана VII  

Музыка в нашей 

жизни 

 

УРОК:  Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя:  

 

КЛАСС: 7 Количество 

присутствующих:  

Количество 

отсутствую

щих: Тема урока: Искусство звука 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке (на 

основе ГОСО) 

С2. Понимать значение слов учебно-образовательной 

тематики; 

Ч6. Анализировать содержание художественных 

произведений;  

Г4. Создавать аргументированное высказывание на 

основе 

личных впечатлений и наблюдений; 

П2. Излагать содержание текста на основе прочитанного и 

аудиовизуального материала; 

П3. Представлять информацию в виде схемы; 

ИЯЕ-1.1.1. определять время глагола, спряжение глагола, 

выделять окончания в формах глаголов, определять роль 

глаголов в речи; 

ИЯЕ-2.2. использовать необходимые синтаксические 

конструкции для выражения своего мнения, рассуждения. 

Цели урока 

 

Все учащиеся смогут: 

 понять значение слов, выявить в тексте глаголы; 

 излагать содержание текста на основе прочитанного и 

аудиовизуального материала; 

использовать необходимые синтаксические конструкции 

для выражения своего мнения, рассуждения. 
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Большинство учащихся смогут: 

 находить в тексте сравнение, определять время и спряже-

ние глагола; 

 представлять информацию в виде схемы; 

составлять кластер по теме «Глагол». 

 

 

 

 

Некоторые учащиеся смогут: 

 анализировать содержание художественных произведе-

ний; 

составлять синквейн к термину 

глагол, проанализировать 

содержание текста и высказать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Критерии 

оценивания  

 

- Анализирует содержание художественных произведений; 

Излагает содержание текста на основе прочитанного и 

аудиовизуального материала; 

-  Создает  аргументированное высказывание на основе 

личных впечатлений и наблюдений; 

- Определяет лексическое  значение слов учебно-образова-

тельной тематики. 

Уровни 

мыслительных   

 навыков 

-  

- Знание и понимание, применение, анализ, синтез, оценка 

Языковая цель Учащиеся могут:   

 разрабатывать кластер по теме глагол; 

 выявлять в тексте глаголы; 

 распределять глаголы по категориям; 

 приводить примеры из личного опыта; 

пользоваться  словарем. 

Ключевые слова и фразы: 

Искусство, художник, иллюстрация, музыка, гений, 

тарантелла, роль глаголов в речи 
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Полезные фразы для диалога/письма:   Я считаю, 

что…, Что будет, если…, Музыка не только..., но и…. 

 

 

 

 Discuss the chart that is created. Which is the most popular 

fruit choice? How do we know? 

 Has every learner’s choice been recorded? How can we 

check? 

 Ask learners if they can think of other questions that we 

might have investigated. If ideas are not forthcoming, ‘lead’ 

the discussion by suggesting – what else could we have put 

in the basket? What other things could we try, to see if peo-

ple have favourites? What other questions could we have 

asked about our fruit basket? 

 Take ideas and ask – What do you think the result might 

be? What would the pictogram look like? 

 

Вопросы для обсуждения: 

Для чего нужна музыка человеку? 

Какую музыку вы любите слушать? 

Почему же флейта не покоряется ветру, не играет? 

Какую музыку играет музыкант:  грустную или веселую? 

Можете ли вы сказать, почему…? 

мы должны слушать хорошую музыку,  посещать 

театральные представления? 

музыка приносит людям утешение? 

Письменные подсказки: глагол, спряжение 

Привитие 

ценностей 

Любовь к музыке, к искусству, стремление к прекрасному, 

любовь к знаниям. 

Межпредметные 

связи 

Музыка, самопознание, изобразительное искусство, 

казахский язык.  

Навыки 

использования 

ИКТ 

Интерактивная доска, аудиозапись, видеофильм.   
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Предшествующее 

обучение  

Этот урок является первым из раздела «Музыка в нашей 

жизни».   Ему предшествовали  темы по закреплению и 

обобщению понятий текст, главная мысль текста, 

стили речи, художественное произведение, местоимение 

как часть речи. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

 

 

 

Запланированная деятельность  на 

уроке 

Ресурсы 

Начало 

(Вызов) 

 

(3 мин) 

 

1.Организация класса  

Итак. друзья, внимание- 

Ведь прозвенел звонок. 

Садитесь поудобнее- 

Начнем скорей урок! 

Метод «Летящие имена»  (условие-

имена не произносятся, а напеваются) 

Деление на группы: Прием  

«Разведчик» - учащиеся делятся на две 

группы 

 

 

        

        

 

Середина 

(Осмысление) 

1. Актуализация. Метод «Сбор 

ассоциаций». Цель: актуализировать 

знания по данной теме. 

 

Какие ассоциации у вас возникают со 

словом звук? 

1этап - создают ассоциации 

индивидуально; 

2 этап - обсуждение в группах; 

3 этап - каждая группа поочередно 

называет одно из выписанных 

выражений (не повторяясь). 

Прием «А знаете ли вы, что...». При 

прослушивании звуков дельфинов 

активизируется работа нашего головного 

мозга, нервная система успокаивается, и 

 

 

 

 

 

 

Интернет-

ресурсы 
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это хороший помощник для борьбы со 

стрессами.  

Если человек глухой, это еще не значит, 

что он не слышит. Например, 

знаменитый композитор Бетховен был 

глухим. Творил он следующим образом: 

к роялю приставлял конец трости, а 

другой конец зажимал в зубах. Такой 

звук вполне способен дойти до 

внутреннего уха, которое у композитора 

было абсолютно здоровым. 

Вопрос: О чем мы сегодня будем 

говорить? 

Варианты ответов: о музыке, о 

композиторах, о звуке и т.д. 

2. СЛУШАЕМ И ГОВОРИМ. 

Прослушивание отрывка из песни В. 

Лебедева-Кумача. 

Нам песня строить и жить помогает,  

Она, как друг, и зовёт, и ведёт.      

И тот, кто с песней по жизни шагает,  

Тот никогда и нигде не пропадёт. 

 

Задание:  

1. Представьте данный отрывок из песни 

без глаголов. Вам понятна его основная 

мысль? 

2. Сделайте вывод о роли глаголов в 

речи. 

Дифференциация: 

          - анализируют содержание 

прослушанной песни и приводят 

аргументы; делают  выводы о роли 

глаголов в речи; 

       - выразительно читают 

стихотворение. 

 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портреты 

известных 

композиторов: 

П.И. 

Чайковского, 

Генделя, 
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 -извлекает  глав-

ную информацию; 

-делает  выводы о 

роли глаголов в 

речи; 

- анализирует 

содержание 

прослушанной 

песни. 

-определяет основную мысль 

текста; 

- находит глаголы в стихо-

творении; 

-приводит аргументы и дока-

зательства; 

- выразительно читает 

стихотворение. 

ФО. «Большой палец» 

 

3.ЧИТАЕМ и ГОВОРИМ. 

Текст «Великие люди о музыке». 

Задание. Учащиеся читают текст и 

отвечают на вопросы. 

Как вы думаете, для чего нужна музыка 

человеку? Укажите количество глаголов в 

данном тексте.  

Прием «Двухчастный дневник». Цель: 

вызвать интерес у учащихся к 

изучаемой теме посредством анализа 

содержания текста. 

Цитата Комментарий 

Дифференциация: 

            - раскрывают основной  смысл 

высказывания «Высекать огонь из 

сердец людей»; 

      -указывают количество глаголов. 

 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

- -понимает 

содержание 

высказываний; 

- -анализирует  и  

доказывает  свою 

точку зрения. 

 

- выбирает понравившиеся 

цитаты; 

- сравнивает высказывания; 

- обосновывает  свой 

выбор; 

-определяет глаголы в 

тексте. 

ФО.  «Аплодисменты» 

4.ЧИТАЕМ и ПИШЕМ. Стратегия 

«Диаграмма Венн». Цель: развитие у 

Бетховена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

флипчаты, 

маркеры, 

листы А4 

 

 

 

Интернет-

ресурсы 
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учащихся метода сравнительного 

анализа. 

Текст «Флейта и ветер» 

  Задание: 

1 группа-выписать из текста «Флейта и 

ветер» глаголы в форме прошедшего 

времени; 

2 группа-выписать из текста глаголы 

настоящего времени.  

 Учащиеся с помощью диаграммы Венн 

находят сходства и различия глаголов 

прошедшего и настоящего времени. 

 

           

 

5. Работа над текстом «Флейта и 

ветер» В.Сухомлинский. Прием «А 

знаете ли вы, что....». Учащиеся узнают 

интересные факты об изготовлении 

флейты и о ее полезных свойствах. С 

помощью стратегии РАФТ узнают 

основное содержание рассказа. 

1) Флейты на протяжении истории 

изготавливали не только из костей 

животных, дерева и металла, известны 

флейты из горного хрусталя, стекла, 

драгоценных металлов, пластика и 

даже шоколада, при чем все такие 

прототипы прекрасно звучали.  

2) По утверждению исследователей, 

занятия флейтой позитивно 

воздействуют на интеллектуальное 

развитие детей, иммунитет, оказывают 

профилактический эффект к 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Глаголы          Глаголы 

                         ПВ                      НВ      
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респираторным заболеваниям.  

Стратегия РАФТ 

Р-Ветер 

А-Ученики 

Ф-Претензия, жалоба 

Т- «Почему я бессилен?» 

Дифференциация: 

           - дают аргументированный ответ 

на вопрос, содержащийся в конце текста: 

«Почему я бессилен?» 

    -находят в тексте глаголы, обозначают 

окончания, определяют время глагола. 

 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

-понимает основную 

идею рассказа; 

-знает значения слов 

учебно-образователь-

ной тематики; 

- выделяет описание 

звуков. 

 

 

-извлекает главную мысль 

рассказа; 

-пишет письмо от имени 

Ветра; 

- определяет значение 

слов; 

- создает 

аргументированное 

высказывание на основе 

личных впечатлений и 

наблюдений; 

- находит в тексте 

глаголы, обозначает 

окончания, определяет 

время глагола. 

 

ФО.  «Смайлики» 

ЧИТАЕМ и ПИШЕМ. Групповая 

работа. Работа с текстом «История 

тарантеллы». Учащиеся читают текст, 

находят незнакомые слова и записывают 

их значение. 

1- группа 2-группа 

1. Переведите на  

родной язык 

1. Переведите на родной 

язык глаголы являлся, 

полюбились. 

    

 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДЦЫ! 

УМНИЦЫ! 
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глаголы 

считалось, звучал. 

2.Укажите 

количество 

глаголов в форме 

прошедшего 

времени 

единственного 

числа. 

3. Выпишите из 

текста глаголы 

прошедшего 

времени, 

единственного 

числа. Укажите их 

род. Обозначьте 

суффикс и 

окончание. 

5. Найдите глагол в 

форме настоящего 

времени. 

Обозначьте личное 

окончание. 

Определите лицо, 

число и спряжение. 

2. Укажите количество 

глаголов в форме 

прошедшего времени 

множественного числа. 

3. Выпишите из текста 

глаголы прошедшего 

времени   множественного 

числа. Обозначьте суффикс 

и окончание. 

5. Найдите глаголы в  

неопределённой форме. 

Определите вид, спряжение. 

Сделайте морфемный 

анализ. 

Прослушивание аудиозаписи музыки 

тарантеллы. 

  

Дифференциация: 

         -составляют кластер к слову глагол. 

      -пересказывают содержание  текста. 

 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

 

Учебник, упр. 

422 
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-понимает 

основную идею 

текста; 

-   понимает значе-

ния слов учебно-об-

разова-тельной те-

матики; 

- составляет кластер 

к слову глагол. 

 -пересказывает 

содержание  текста; 

-определяет 

грамматические 

признаки глагола; 

  
 

- находит незнакомые 

слова и записывают их 

значение. 

- переведит на  родной 

язык глаголы; 

- указывает количество 

глаголов в форме 

прошедшего времени 

единственного числа; 

  -выписывает  из текста 

глаголы прошедшего 

времени   множественного 

числа; 

- обозначает суффикс и 

окончание. 

-определяет время, вид, 

спряжение глагола 

- делает морфемный 

анализ. 

ФО. «Словесная похвала» 

Разминка «Австралийский дождь». 

  ГОВОРИМ и ПИШЕМ. Стратегия 

«Верно-неверно». Учащиеся находят 

грамматические особенности глагола 

как части речи и отвечают на вопросы. 

1) Глагол – самостоятельная часть речи, 

которая обозначает действие и отвечает 

на вопросы что делать? что сделать?  

 2) Глаголы несовершенного вида 

отвечают на вопрос что делать?                                                                                                                                           

3) Глаголы совершенного вида отвечают 

на вопрос что сделать?  

4) Глаголы не изменяются по временам.  

5) В предложении глагол обычно 

является сказуемым и образует вместе с 

подлежащим грамматическую основу. 

Дифференциация: 

 «Синквейн». Цель: более глубокое 

осмысление темы. Дописать синквейн к 

термину глагол. 

1. Глагол 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

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

18 

2. Нужный, важный. 

3. …. . 

4. …. . 

5. Действие. 

 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

 -находит 

грамматические 

особенности глагола 

как части речи; 

-применяет знания о 

грамматических 

признаках глагола. 

 

- дифференцирует 

глаголы по видам и по 

временам; 

- демонстрирует знания о 

синтаксической функции 

глагола; 

- отвечает на вопросы; 

- составляет синвейн; 

ФО. «Взаимооценивание» 

 

Релаксация «Дирижер» 

Конец 

(Рефлексия) 

«Плюс –минус-интересно». Цель: 

оценка содержания и методов 

проведения урока,  способов 

достижения целей. 

Плюс Минус Интересно 

   

 
С помощью этого метода учащиеся 
анализируют все свои  действия и 
степени достижения целей, 
поставленных на уроке. 
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01.12.2021 ж.      № J00066 

БІЗДІҢ СЫНЫП 

САРТАБАНОВА ГУЛЬСЕЗИМ БИСЕНОВНА                                                                                      

Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қаңбақты ауылы 

 «Аяққұм негізгі орта мектебі» 

Мақсаты: 5 сынып оқушыларына жаңа оқу кезеңіне сәтті бейімделуіне 

әлеуметтік-психологиялық жағдай жасау.  

Міндеті:  

- Балалардың «Мен» концепциясы, нақты өзі-өзі бағалау мен төмен мектеп 

дербестігі арқылы тұрақты оқу мотивациясың қалыптастыру; 

- Құрдастармен, мұғалімдермен қарым-қатынас жасауға қажетті, балалардың 

әлеуметтік және коммуникативтік икемділіктерін дамыту, бір-біріне демеу 

көрсету.  

Уақыты: 45 минут 

Көрнекі құралдар: 2 ватман, кішкене доп, «Мектеп жолы» суреті.  

Шеңбер:  

Сәлеметсіздерме, балалар. Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біз 

«Біздің сынып» атты тренинг өткіземіз. Тренингіміз қызықты өтсін деп тілек 

айтқым келеді. Балалар, бір бірімізді қолымыздан ұстап «Сә-ле-мет-сіз-дер-ме!» 

деп бірге айтып амандасайық, ақырғы буында бәріміз бірге қол 

шапалақтаймыз.  

Бүгінгі кездесуімізде мен Сіздерге психология ғылымы туралы және осы 

ғылыммен айналысатын адамдар туралы таныстырып айтқым келеді. 

Психология- жан дүние туралы ғылым, деп аударылады. Адамдардың барлығы 

өзінің Мен- деген сезіміне, өзінің ішкі жан дүниесіне назар аударады. 

Сондықтан әр адамды шағын психолог деп айтуға болады. Сендер де шағын 

психологтарсындар деп айтуға болады.  

Бірақ нағыз психологтар адамның жан дүниесін ғана емес, адамдардың 

танымдық процестерін де зерттейді: ол, есте сақтау, эмоциялар, ерік, қиял, ой 

қабілеті, зейін, интуиция тағы басқа. Сонымен қатар психологтар 

психологиялық қасиеттерін: мінезін, темпераментін, қарым- қатынас стилін, 

танымдық процестерін арнайы өлшем құралдармен байқайды (тест, сауалнама 

деп аталады).  

Зерттеу мен экспериментпен шектелмей, психологтар өмір бойы өздері үйреніп, 

басқа адамдарды қарым-қатынас жасауға, өзін ұстауға, басқаларды түсінуге 

үйретеді. Жақсы оқуға, кез келген істі жақсы жасауға, басқа адамдармен сәтті 

қарым-қатынас жасауға өте пайдалы іс әрекеттерге үйретеді. Осындай пайдалы 

іс әрекеттеріне біз де бүгін үйренуге тырысамыз.  

Ойын «Қар кесек»  
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Балалар біз қазір «қар кесек» ойынды ойнаймыз. 1-ші қатысушы 2-нші 

қатысушының көзіне қарап, өзінің атын айтады қол түйістіреді, 2-ші қатысушы 

3-нші қатысушының көзіне қарап 1-ші қатысушының атын, өзінің атын айтып, 

қол түйістіреді. Солай бір бірімізге қарап тілегімізді ары қарай жалғастырамыз.  

Сұрақ: Сенің бүгінгі күні көңіл күйін қандай?  

Аттарымыз, көңіл күйіміз, ішкі дүниеміз әр түрлі болса да, бізге бірігіп сәтті 

жұмыс жасауға не қажет деп ойлайсыңдар?  

Ережелер:  

- Өз пікірін еркін айтуға болады.  

- Басқа адамдардың пікірін ілтипатпен тыңдауы қажет  

- Бір бірімізді мазақтауға, ескерту жасап, сөзін бөлуге болмайды.  

Осы ережелерді сақтасақ тренингіміз сәтті өтеді.  

Ойын «Кемпірқосақпен жоғарыға»  

«Мектеп жолы» суретімен таныстыру.  

Елестетіңдер Сендер саяхатшысыңдар. Қараңдаршы жолдың ең қиын кезеңінен 

өттіңдер. Осы кездерде (бастауыш сыныптарды) Сендерге қандай 

қиыншылықтар кездесті? Қиыншылықтарды қалай шештіңдер? Бастауыш 

сыныптарда менің есімде қалды... (сөйлемді жалғастырындар)  

(Доп арқылы жауаптарын сұрау)  

Мектепте қалай оқу керек деген тәжірибе алдындар, енді жолдарын қиын 

болмайды. Енді сіздер тәжірибелі саяхатшысындар ғой.  

Ал, енді бесінші сыныптан не күтесін... (5 сыныпта не өзгерді, не қиын, не 

қызықты сөйлемді жалғастырындар)  

5-9 сынып мектеп жолының ең маңызды бөлшегі. Осы кезеңді негізгі буын деп 

бекер айтқан жоқ.  

Негізгі деген не? (Доп арқылы жауаптарды сұрау)  

Оны қалай өту қажет?  

Негізгі дегеніміз басты, бәрі оған байланысты, сондықтан осы негізді буында 

барлық күштерін салып оқу қажет.  

Ойын «Комплимент»  

Қатысушы қолына доп алады, басқа балалр осы баланың жағымды қасиеттерін 

айтады.  

Ұсыныс: Әр адамдардың оған көмектесетін, жағымды қасиеттері бар, осы 

қасиеттер арқылы сыныптастарына көмек көрсетуі қажет, сонда өзіне көмек 

қажет болғанда сыныптастарың саған көмек жасайды.  

Ойын «Өз әлеміңді құр»  

2 топқа бөлініп сыныптастарымен бірігіп «Әлем» салыңдар, әлемдеріңе барлық 

сыныптастарына өзін жақсы сезінетін болуы керек. «Әлемдеріңді» атандар. 

Ойын «Баспа бойынша хат»  

Қатысушылар, газетке тұрады. Тапсырма қаталанылады (газетті 2,4,6 қабатқа 

бүктеу)  
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Қорытынды:  

Сұрақ: Сенің қазір көңіл күйін қандай?  

- көңіл күйлерің өте жақсы болса жасыл дөңгелекті көрсетіндер  

- көңіл күйлерің орташа болса көк дөңгелекті көтересіндер  

- дербестікті сезсеңдер қызыл түсті дөңгелекті көтересіндер  

Ойларымызбен пікірлесу.  
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30.11.2021 ж.      № J00058 

ҚАЛДЫГӨЗ АЙГЕРІМ ЖАНДАРБЕКҚЫЗЫ                                                                

Шымкент қаласы  ЖШС "Аль-Фараба атындағы орта мектеп"                                    

Ағылшын тілі пәні мұғалімі 

Unit of a long term plan: Unit 6: Healthy 

bodies 

 

Habits 

 

 

School: named after Al-Farabi 

Date: 15.04.2021 ж. Teacher name:Aigerim Kaldygoz 

CLASS: 4 Number present:  absent: 

Lesson title Healthy lifestyle 

Learning 

objectives(s) that 

this lesson is 

contributing to (link 

to the Subject 

programme) 

4.L5 recognise the opinion of the speaker(s) in supported extended 

talk on a range of general and curricular topics 

4.S6 begin to link comments with some flexibility to what others 

say at sentence and discourse level in pair, group and whole class 

exchanges 

 

Level of thinking 

skills 

Analyze, Application, Evaluation 

Lesson objectives All learners will be able to: 

  - recognize some detail on healthy habits with support. 

Most learners will be able to: 

- understand the detail , of an arguments an healthy and un-

healthy habits. 

- use new vocabulary on topic “ Healthy lifestyle ” in their 

speech 

Some learners will be able to: 

- use subject-specific vocabulary while creating a healthy diet 

for a day 

- explain the opinion of the speakers on theme  Healthy life-

style 

Assessment criteria Identify  the opinion of the speaker  in supported extended talk 

on a  curricular topics 

Discuss to solve problems creatively and cooperatively in 

groups 

 

ICT Smart Board and projector to present the material 
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Values links  The strategy “MangilikYel”. To invite students to manage their 

time appropriately. To respect art crafts and heritage of our 

ancestors. 

Previous learning Creating lists of healthy habits  

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with your 

planned activities) 

Resourc

es 

Beginning 

 

3min 

 

 

 

 

 

1min 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Middle 

Organization moment. 

Greeting of the pupils. 

           Teacher greets students, and ask them to make a circle. 

All students stand in the circle and say the good luck to each 

other. 

Teacher  divides students into two groups with  method  

“Fruits”                         

 

If you are ready Let’s begin do some execises with phonetic 

drill 

Phonetic drill . 

To be healthy in your life, 

Don’t forget to do all five! 

Get up early, quick and bright 

Exercise with all your might. 

 

Checking up the hometask:  
-What was our last lesson? What was a hometask? 

-Our last lesson was about planets.  

-Have you all done your hometask? Are you ready? 

-Yes, we are ready! 

-Let’s check your hometask 

How many planets does have? 

Which planet is closest to the Sun? 

Which planet is the largest? 

Which planet is seventh planet? 

Which planet do people call the Red Planet? 

 

Brain storming 

 

 

Board 

 

Fruits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interacti
ve board 
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3 min 

 

 

 

 

 

 

4min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watch and  listen  to the video.                                                   

Listening. 

( Healthy lifestyle ) 

- How do you think? What about we will talk today? 

- Healthy lifestyle  

- You are right.  

- Today we will speak about health, illness and their treat-

ments.  

Task 1.  The learner should  find the appropriate  meaning of 

this words  and translate  them.  

Put the words under the correct heading:  

Healthy or Unhealthy habits 

 

 

 

 

 

 

1. don’t smoke cigarettes. 

2. eat more fruits and vegetables 

3. not drinking enough water 

4. eating late at night 

5. get outside 

6. not getting enough exercises 

7. cooking everything in olive oil 

8. skipping desert 

9. use your lunch to be active 

10. skimping on sleep 

 

Vocabulary teaching.  

To introduce students  with the new words.   

- Look at the board , listen to me,  repeat after me and write down 

these words in your dictionaries.  

 

New words of the lesson. 

• Ache-ауру 

•  a head + ache = headache– бас ауру                

•  tooth + ache = toothache– тіс ауру               

•  ear + ache = earache– құлақ ауруы 

•  stomach + ache = stomachache– іш ауруы 

•  back + ache = backache- арқа ауруы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interacti
ve board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lists of 

unhealthy 

habits 

 

healthy 

habits 
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3min 

 

 

 

 

 

 

 

     3 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3min 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

•  a temperature- температура 

 

Task 2 

Look at the picture and say what’s wrong with these people? 

 

Check your answers: 

A: What’s wrong with Kevin?  

B: He’s got a toothache  

 

A: What’s wrong with Kathy?  

B: She’s got an earache  

 

A: What’s wrong with John?  

B: He’s got a stomachache  

 

A: What’s wrong with Mary?  

B: She’s got a  headache 

 

Open your pupils book page    number 83. Execises 3. 

Task 3. Make sentences to complete the poster. 

 

 
  

Warm-up 

 

Task 4. Match two parts of  the sentences     (find proverbs about 

health) 
1. Good health                   a) in a healthy body 
2. A healthy mind              b) better than Cure 
3. Prevention is                  c) is above wealth  
4. Health is                         d) better than wealth 

 
Proverbs about health 

1. Good health is above wealth  
2. A healthy mind in a healthy body  

papers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posters, 
pencils 
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8min 

 

 

 

 

End 

   1 min 
 

3. Prevention is better than Cure  
4. Health is better than wealth  
 
Task 5 . Work in pairs. 
The strategy “Fishbone” 
Look at the words and divide them into the categories below 
             Healthy food              Unhealthy food 
Apple, pizza, salad, fish, burger, chicken,  
chocolate, french fries, milk, crisps, cola,  
tomato, dried fruits, juice, energy drink.  
The learners should work in pairs, write the fish bone like this the 

teacher show how draw the fishbone: 

 

 
Students must write in the head of fish the theme with health 

(disease), in the middle of  fish their symptoms, the tail is the 

treatments of disease and fill in the fishbone 

Reflection of the lesson. 

Learners should write their opinions on stickers and attach it to 
the smiles.  
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    30.11.2021 ж.     № J00059 

Мектепке дейінгі тәрбиелеу-оқыту үрдісінде 

 құм терапиясының элементтерін қолдану 

ЖАЛТАНБАЕВА НУРБАХЫТ АЙТУГАНОВНА                                                                

Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген ауылы Балбөбек-бөбекжай балалар 

бақшасының тәрбиешісі  

Қазіргі таңда білім беру саласында едәуір өзгерістер болып жатқаны 

белгілі. Қоғамның сұраныстары бойынша жаңа ғасырдың адамы жан-жақты, 

креативті, өз-өзіне сенімді, терең ойлайтын, «Мен-концепциясы» бар тұлға 

болуы керек. Мұндай бейнені қалыптастыру үшін оқыту мен тәриелеу жүйесінде  

әсіресе, мектепке дейінгі ұйымдарда қолданылатын дәстүрлі әдіс-тәсілдерді 

енгізілуде. 

Алғаш рет құм терапиясын К.Г.Юнгтің шәкірті Дора Кальфф 1950 

жылдары Sandplay деп атап, әлемге жариялаған еді. Қазақстанда бұл әдіс, 

салыстырмалы түрде қарасақ,жаңа әдіс болып табылады. Балалардың 

эмоционалды, ерік-жігерлік аясын дамытуға септігін тигізеді. Көптеген 

психологтар жекелеген құм түйіршіктерінде жеке тұлғаныңнышандық 

айқындамасын, ал құм массасында – жаһандағы өмірді көреді. 

Балабақша психологінің ең басты міндеті-бала дамуының психологиялық 

сүйемелдеуі. Оның ішіне алғашқы скрининг, диагностика, түзету-дамыту, ағарту-

сауықтыру және кеңес беру жұмыстары кіреді. Осы аталған әр бағытта түрлі әдіс-

тәсілдердің қолданылуы, көп талап етеді. Бірақ осы бағыттардың бәрін құм 

терапиясы біріктіре алады. Өйткені құм терапиясының басқа әдістерге қарағанда 

артықшылығы оны басқа да әдістермен біріктіріп үйлесім баланың 

шығармашылық әлеуетін, бейнелік-логикалық және сөздік-логикалық ойлауын, 

қиялын, қолдың ұсақ моторикасын дамытады, баланы адамгершілікке баулиды 

және эмоционалды кернеуді босатуға үйретеді. 

Құм – миллион жыл бұрын пайда болған. Ол бүкіл әлем бойы жайылған. 

Құм – өте ұсақ  ақ түсті, сары, қоңыр, сұр және қызғылт түсті болады. Құм бала 

үшін магнит сияқты өзіне тартымды зат. Бала құмды не екенің сезінгенше 

қолдары сарай, қоршау т.б. жасай бастайды. Ал оған ойыншықтар, кішігірім 

фигураларды қосса, онда баламен түрлі ертегілерді драмалау, ойын процесіне 

кіреді.  

Бала құм терапиясында қиял, көрнекі – бейнелік ойлауды, сөздік – 

логикалық ойлауды, көрнекі іс-әрекеттік ойлауды, шығармашылық  және сын 

тұрғысынан ойлауды дамыта отыра  үрдіс барысында бала өзінің ішкі 

қобалжуларын ішкі сезімдерін сыртқа ойын барысында фигураларды таңдау 
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барысында толығымен өз назарын  салады. Бала ойын барысында өзінің терең 

эмоционалдық қобалжуларын айта алады.  

Құм терапиясының  маңыздылығы: 

Сөзбен айтып  жеткізе алмайтын ойлаумен қобалжуларды сыртқа шығаруға 

көмектеседі. 

Іште туындаған қиын жағдайларды, шығармашылық потенциалдарын босатады. 

Қоғамда балалардың  байланыстырып сөйлеуі және сөздік  қорларының  

кемшіліктері басым болуда. Осымен қатар оларда сөйлеу тілі  өте төмен дамыған 

олар агрессивті, бір-біріне қайрымды болмауы және бір-біріне мейірімділік  

шыдамдылық танытпауы басым. Балалардың тез және жиі шаршайтындықтары, 

оқу іс-әрекетіне деген қызығушылақтарының төмендеуі,  байланыстырып 

сөйлеуін және сөздік қорларының аздығын болдырады, комуникативтік 

дағдыларының дамуын тоқтады. Осындай ауытқулардың  бірнеше себептері бар. 

Бұл экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы және қоғамда тудырылатын мәселелер: 

өмірдегі және теледидардағы қатыгездіктің өсуі, дұрыс тамақтанбау және ата-

аналардық денсаулыққа қайшы келетін қылықтары. 

Құм терапиясының әдістерінің  маңыздылығы: 

 «Қиялдау» - ол барлық мүмкіндіктердің анасы, онда қарама- қарсы  сыртқы және 

ішкі  дүние бірге қосылады» (К.Г.Юнг.) К.Г.Юнгпен ұсынылған  белсенді қиялдау 

техникасы құм терапиясының теориялық негізі ретінде қарастырыла алады.Бұл 

әдістің авторы швейцар аналитигі Дора Калф – «дербес және қорғалған кеністікті 

болдыруды» деген  негізгі жұмысына салынған басты принципі деп санайды, 

онда  бала немесе ересек адам өз дүниесіндеге тәжірибесі мен қобалжуларын, 

жиі мазалайтын және елестейтін түсініксіз бейнелерді  көрсетеді. 

Құм терапиясы — ол адамның ойлау қабілетін дамытады, зейінін 

арттырады. Сонымен қатар, адамның жүйке жүйесін тыныштандыруға пайдасы 

зор. Жалпы әйнек бетіне сурет салуда құмнан өзге жарма, кофе, тұз сияқты басқа 

да ұсақ заттарды қолдануға болады. Саусақпен өріліп, құмның көмегімен 

бейнеленген бұл туындылар қазіргі кезде мол сұранысқа ие. 

Бала  өзін жайлы, қорғалған күйде сезініп, шығармашылық белсенділік 

танытатын табиғи стимулдық орта қалыптастырады және танымдық, 

психикалық процестерді дамытады ол түйсік (форманы, түсті, тұтас түйсік), есті, 

зейінді, қиялды, кеңістік түсінікті, тактильді-кинестетикалық сезімділік пен 

қолдардың ұсақ  моторикасын дамиды. 

Құм терапиясының мақсаты: Балалардың  құм терапиясында  қиял, көрнекі 

– бейнелік ойлауды, сөздік – логикалық ойлауды, көрнекі іс-әрекеттік ойлауды, 

шығармашылық  және сын тұрғысынан ойлауды дамыту. 

Құм терапиясын қолданудың әдіс - тәсілдері: 

Әңгімелесу 

Түрлі – түсті құммен сурет салу 

Танымдық ойындар 
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Коммуникативтік ойындар 

Пікірталастар 

Құм терапиясы негізгі принциптері: 

Шығармашылық белсенділікті таныта отырып, бала өзін ыңғайлы әрі қорғалған 

күйде сезініп табиғи ынталандыратын орта жасау. 

Ертегі ойындарының кейіпкерлерімен бірге әртүрлі жағдаяттарды ойнау шынайы 

бірге тұру. 

Қазір құммен сурет салу өнері өте көп. Бұл тек қана қызықты іс емес, ол 

балаларға өз әлемін ашуға көмектеседі. Құммен сурет салу көркемэстетиканы 

дамытуға көмектеседі.Ол ұсақ қол моторикасын,  координацияны, танымдық 

процестерді жақсы дамытады. 

Бала үшін құм терапиясы – өзін танытуға мүмкіндік. Су, құм, жануарлардың 

мүсіндері, заттар балалардың кейде сөзбен айтып жеткізе алмай ашылуына 

көмектеседі және сезімдерін білдіруге ықпал етеді. Құм терапиясы баланың ішкі 

күйзелісінен арылуға, өзін ретке келтіруге көмектеседі. Құм терапиясының  

сеанстары  толық еркіндікті және қорғаншылықты береді. 

Құм терапиясы бұл шын мәнінде ойын. Себебі бұл ойын балаларға 

қатарластарымен және сыртқы әлеммен қарым-қатынасты орнатуды, өз 

сезімдерін білдіруге көмектеседі. 

Құммен сурет салу – бұл балаға деген кішкентай мейрам, себебі оны 

балабақшада, үйде,  немесе басқа жерде өткізуге болады. 

Қазіргі таңда құм анимациясы өте танымал және сонымен қатар оған маңызды 

себептері де бар. Құммен сурет салу өнері –жай, қолжетімді, аса қымбат емес 

қызықты іс. 

Құммен ойын - балалар мен ересектердің эмоционалдық хал-

жағдайларына оң әсер етеді, бұл баланың өзіндік дамуы үшін тамаша құрал 

болып табылады.  Құммен ойнау кеңестік әдіс ретінде 1939 жылы ағылшын 

педиатры Маргарет Ловенфельд  сипаттама берген. «Құм терапиясы» 

концепциясының құрылуымен негізінде юнгиан мектебінің өкілдері айналысты, 

мысалы швейцар аналитигі Дора Калф. 

 Құмдағы ойындар - баланың табиғи әрекеті формаларының бір түрі. 

Сондықтан да біз, ересектер, құммен ойнайтын ойындарды оқыту және дамыту 

оқу іс-әрекеттерінде қолдана аламыз. Құмнан суреттер салып, әртүрлі 

оқиғаларды ойлап тауып, біз бала үшін әлдеқайда қызықты түрде оған өзіміздің 

біліміміз бен өмірлік тәжірибемізді, қоршаған әлемнің заңдылықтары мен 

оқиғаларын жеткізе аламыз. 

Құмның тағы бір әмбебаптылығы-құмға басқа да кинетикалық әдістерді 

бейімдеуге болады. Мысалы, «Отбасының кинетикалық суреті», «Әлемдегі жоқ 

жануардың суреті» және т.б. проективті әдістерді бейімдеп көруге болады. 

Құм терапиясының басқа әдістерге қарағанда бірқатар ерекшеліктері бар: 
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1.Психолог жұмыс істеу барысында балаға еш нәрсені үйретпейді, 

тәрбиелемейді, оның бойында белгілі жүріс-тұрыс дағдыларын 

қалыптастырмайды, ол тек бақылап отырып, арнайы сұрақ қойып, балаға өзімен-

өзі болуға, оның өзіндік Мен-концепциясын қалыптастыруға көмектеседі. 

2. Көптеген балалар суретті қағазға салған кезде «Мен сурет сала 

алмаймын» деп қарсылық білдіреді, ал құмда сурет салу үшін арнайы икемділік 

керек емес, себебі сәтсіз бейнелерді жеңіл өшіріп тастауға болады, ол үшін 

құмның үстін алақанмен жүргізсе болғаны. Бұл суреттер қозғалмалы функцияға 

ие, әсіресе, қобалжу деңгейі жоғары балалар үшін ыңғайлы. 

3. Баланың эмоционалды ерік-жігерін дамытуда ең қолайлы әдіс болып 

табылады. Ересектер көп жағдайда баланың танымдық, интеллектуалды 

бастамаларына назар аударады да, эмоциялық жағдайына көңіл бөлмейді. Ал 

шын мәнінде, баланың эмоционалды интеллектісінің, ойлауының дамуына алып 

келеді. 

Осы орайда құмтерапиясының элементтерін тек психолог мамандар ғана 

емес, тәрбиешілер, логопед және басқа да мамандар қолдана алады.Өйткені құм 

адам психикасы үшін экологиялық материал болып табылады. 

Оқу-тәрбие үрдісінде стандартты әдіс-тәсілдерді қолданудан гөрі құм 

терапиясының элементтерін пайдаланудың артықшылықтарына назар аударып 

көрейік: 

1.Оқу-тәрбие үрдісін қызықты етеді, бала өз бетімен жұмыс істеп, 

зерттеудің жаңа аймақтарына қуана ауысады; 

2. Әр баланың оқу әрекетіне қатысу мүмкіншілігі бар, яғни оқу іс-әрекетіне 

өз үлесін қосады. Мысалы, құмсалғышқа арнайы кішігірім ойыншықтарды 

салып, оларды түрлі қимыл-қозғалысқа келтіріп ойнайды; 

3. Оқу іс-әрекет барысында топта жағымды психологиялық ахуал 

туғызады, сабаққа сиқырлы сипат береді; 

4. Танымдық процестері (түйсіну, қабылдау, елестету, зейін, есте сақтау 

қабілеті, ойлау, қиял) қарқынды дамиды, шығармашылық қабілеті артады; 

5. Оқыту үрдісінде түзету жұмыстарын жүргізуге болады; 

6. Қолдың ұсақ моторикасының дамуымен қатар баланың сөйлеу тілі 

дамиды. Белгілі педагог В.А. Сухомлинский «Баланың ақыл-ойы оның 

саусақтарының ұшында» деген болатын.Құммен жұмыс істеу барысында бала 

құмды ұстап көреді, оның әр түйірін, температурасын, дымқылдығын сезе 

отырып сенсорлық тәжірибе алады. Мұндай тәжірибе баланың дамуына өз үлесін 

тигізеді. Мысалы, бала қағаз, целлофанды алып, оның әрқайсысының үстіне 

қолмен ақырын құм төккенде, түрлі дыбыстарды естиді, бұл баланың 

фонематикалық есту қабілетін дамытады. 

7. Бала көзін жұмып құмның арасынан белгілі ойыншықты сипап сезу 

арқылы анықтағанда оның тактилді сезгіштігі дамиды. 
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8. Заттық-ойын әрекетінің дамуының арқасында болашақта сюжеттік-

рөлдік ойындарды ойнау және қарым-қатынас жасау дағдылары арта түседі. 

Құм терапиясы әр баланың бойындағы жасырын қабілеттерін оятуға, оның 

бойындағы психологиялық мәселелерді (қорқыныш сезімі,өз-өзіне сенімсіздік, 

басқа балалармен тіл табыса алмауы,агрессивті мінез-құлық, өзіндік бағалауы 

төмен) шешуге, өз қалауларын түсініп, жүзеге асыруына септігін тигізеді. Тек 

дұрыс мақсат-міндет қойып, үрдісті дұрыс ұйымдастырса, құммен ойнатылатын 

ойындар терапиялық, оқыту және тәрбиелік маңызға ие болады. 

Мектеп жасына дейінгі балалар өз сезімдерін, эмоцияларын вербалды 

тұрғыда жеткізе алмайды, сол себептен оларға бойындағы эмоцияларын білдіру 

үшін арнайы кеңістік қажет. Осыдан құм терапиясының тағы да бір ерекшелігін 

көре аламыз. 

Кіші топ тәрбиеленушілеріне құмсалғышты дұрыс қолдану ережелерін 

түсіндіру үшін кішігірім ертегі айтып беруге болады. Мысалы, «бұл жай ғана 

құмсалғыш емес, бұл-сиқырлы Құм перизатының әлемі. Ол келген қонақтарды 

қуана қарсы алады. Бірақ бұл әлемнің арнайы ережелері бар, оны қатаң сақтау 

керек. Келген қонақтарға құмды шашуға болмайды, құмды жеуге болмайды, 

өйткені Құм перизаты өз әлемінің тұрғындарын іздейді, егер таба алмаса, қатты 

ренжіп, жылайды». 

Басқа оқу іс-әрекетінде құмда балаға белгілі тақырып бойынша («Менің 

арманым», «Балабақша», «Достарым», «Демалысты қалай өткіздім» және т.б) 

құм композициясын жасауды ұсынуға болады. 

Ары қарай композициялар келесі 6 қадам бойынша интерпретация 

жасалынады: 

1.Баланың эмоционалды қатынас (құм композициясы ұнайды ма, ұнамайды 

ма? Композицияда не болып жатыр? Қалай аталады?); 

2.Баланың бейнелерге деген эмоционалды қатынасы(Басты кейіпкер кім? 

қай ойыншықты бірінші қойды?); 

3.Композициядағы бейнелердің, фигуралардың сапалық қасиеттері (мына 

үй немесе адам, ағаш, жануар) қандай? Оларды сын есім арқылы сипаттау); 

4.Ол қасиеттерді сюжетті және жағдайды өмірмен немесе адамдармен 

байланыстыру. (Осы сезім кімге бағытталған еді? Кейіпкерлердің сезімдерін 

сезініп көрдің бе?) 

5.Құмдағы композицияны баланың өз бетімен түсіндіруі (әңгімелеп беру, 

ертегі құрастыру, кейіпкерлерге кеңес беру); 

6.Егер де бала ешқандай түсініктеме бере алмаса, әңгімені келесі түрде 

жалғастыруға болады «Қалай ойлайсың...) 

Осылайша құм терапиясының элементтерін тәрбиелеу-оқыту үрдісінде 

қолдану арқылы баланың жан-дүниесін түсінуге, жасырын әлеуетін дамытуға, 

оның әлемге, басқа адамдарға және сенімін жоғалтпауға жағдай жасауға, баланы 

тұтас тұлға ретінде қабылдап, үйлесімді дамуына әсер етуге болады. 
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                                                                                     30.11.2021 ж.     № J00060 

Абай шығармаларын бастауыш сыныпта оқытудың тиімді әдістері 

КОЖАМЖАРОВА  КУЛЬЖАХАН  МАХМУТЖАНОВНА                                                   

Нұрсұлтан қаласы  №26  мектеп гимназиясының  бастауыш сынып мұғалімі 

           Бүгінгі білім мен техниканың қарыштап дамуы оқушының тұлғалық 

жетілуіне түрткі болуда. Жеке тұлғаның қажетін өтеуде мұғалім өзінің 

пайдаланып отырған отырған әдістеріне рефлекция жасай отырып, жетілдіре 

білуі қажет, сол жағдайда ғана білім мазмұнын меңгеріп, алдымыздағы 

шәкірттің тұлғалық шығармашылық жетілуіне мүмкіндік жасаймыз.                                             

Абай шығармаларынын оқытуда ең тиімді әдіс-тәсілдің бірі сын тұрғысынан 

ойлау. Өйткені сын тұрғысынан ойлауды  дамыту бағдарламасы көп електен 

өткен, әлемдік білім берушінің бірлескен еңбегінің нәтижесі.Жоба педагогика 

саласында өзіндік із қалдырған, ұлы педагог Ж.Пиаже, Л.Выготский 

теорияларын басшылыққа алады. Сын тұрғыснан ойлау технологиясының , 

мінез машығына, назар аудара отырып. Тақырыптан ерекшелігі оқушылар сабақ 

барысында, Абай шығармаларының тақырыбы мен идеясы мазмұны, тіл 

ерекшелігіне немесе лирикалық кейіпкерге сын тұрғыдан қарап саналы шешім 

қабылдауға үйренеді. Қабылдаған шешімді дәлелдей білу, пікірін қорғай білу, 

басқаның пікіріне құрметпен қарау сол басты қағида.Мұғалім кез келген әдіс 

тәсілде оқушыға сенім арта отырып, олардың ой ұшқырлығы мен тіл 

көркемдігіне, мінез машығына назар аудара отырып тақырыптан ауытқымай 

отырып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Егер мұғалім оқу үрдісі барысында 

жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда оұушы шығдалып, белгілі бір 

жетістікке жетері сөзсіз. 

Абайдың «Күз», «Қыс» сияқты өлеңдерін оқығанда, бастауыш сыныптардағыдай 

жыл мезгілдерінің әр түрлі белгілерін, табиғат көріністерін айту үстірт түсінік 

тудырмаса керек. Абайдың өзі табиғат көрінісі және жер бетіндегі тіршілік 

атаулының (адам, өсімдік, оның әлеуметтік халі т.б) бәрін де тұтастық қалпында 

сипаттап тұр. Ол тұтастықты даралап ыдыратқанда әрбір жеке ғылым саласының 

үлесінен (өсімдіктану, жаратылыстану, тәнтану, әлеуметтану, саясаттану, 

география, тарих, сурет т.б.) екені байқалады. 

Сондықтан кейбір материалдың мазмұнындағы бірден көзге түсетін бөлікті 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

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

33 

екінші пәннің үлесіндегі жеңіл бір ұғым, мазмұнмен байланыстырып, 

интеграциялық сабақ өткіздім деу қисынсыздау болады. Бұл түрдегі 

байланыстың іске асырылуы мұғалімнен үлкен міндет пен жауапкершілік, 

сабаққа мүлтіксіз дайындықпен келуді талап етеді. 

Мектепте оқылатын оқу пәндеріндегі бай мазмұнмен оның күрделі құрылысы 

оқу ісінің аса жауапты, қат-қабат қиын екенін көрсетеді. Сондықтан да 

мұғалімнің мамандық дайындығының жан-жақты, биік дәрежелі болуы өте 

қажет. 

Абай шығармаларының табиғаты кешегіні айта отырып, бүгінгі күннің барысына 

жөн сілтейді. Кешегі айтылған Абай сөзі бүгін өз құнын жоғалтпақ түгіл, ол 

құндылық пен оған деген мұқтаждықты еселеп арттырғандай болады. 

Сондықтан да бұл жердегі интеграциялық байланыс мұғалімнің білімдік-

әдістемелік дайындығын қалайды. 

Абай өлеңдерінің терең мазмұнына бойлау үшін сабақты интеграциялық 

байланыста жүргізу бірден-бір тиімді әдіс болып табылады. 

Мәселен, «Интернатта оқып жүр» өлеңін оқытқанда оқушылардың 5 сыныпта 

оқыған «Интернат наны» (Ш. Мұртаза) мәтінімен байланыстыру арқылы кең 

ұғым беруге болады. Осы тұста тарихи жағдай ықпалын да сөз ету керек. Әсіресе, 

Абай өлеңдерін оқытқанда, тарихи жағдайға соқпай өтуге болмайды. 

Ақын өлеңдері өз заманының шындығын бейнелейді. Оны жалаң күйде бүгінгі 

ұғым, түсінікпен айту өлеңнің ішкі мазмұнын жоғалтады. «Интерната оқып жүр» 

өлеңіндегі «Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы»» – деген жолдар Абай 

заманындағы ел арасының бүліншілігінен хабар береді. Сол тұстағы білім 

алудағы тар ұғым, түсініктің қалыптасқанын аңғартады. 

Оқудағы мақсат арыз, шағым жаздыру, сот ісінде бедел көтеру, біреуден есе 

қайтару дегендерге саяды. Мұның өзі отаршылдық алып келген саясат 

салдарынан қазақ елінің ішкі жағдайының өзгеруін көрсететінін ашып айту 

керек. 

Абай білім алудың мақсаты бұлардан әлдеқайда жоғары екендігін айтатынын 

ұғындыра отырып, әңгімені бүгінгі жағдайға бұрған орынды. 

«Нан таппаймыз демейді, 

Бүлінсе елдің арасы» – деген сөз бүгінгі қоғам құрылысы бір түрден екінші түрге 

ауысып, жер жүзінде идеялық түсініктерге өзгеріс еніп жатқанда халық көріп 

отырған қиындықты жеңу жолы – ел арасының бірлігі деген ұғымды биіктету 

және ел бірлігі деген түпкі тек сонау түркі қағанаты болып құрылғаннан бері келе 

жатқан мызғымас тұрақты ұғым екендігін ұрпақ көзқарасы мен дүниетанымына 
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негіз етіп қолдану керек. Ол үшін өлеңнің негізгі ой-түйіні ретінде көрінетін 

тұсын анықтап, ол бойынша түрлі-түрлі жұмыстар жүргізу қажет. 

Абай Құнанбаев шығармаларын оқыту бастауыш сыныптардан басталып, орта 

буында, жоғары сыныптарда түгел қамтылады. Абай шығармаларын бастауыш 

сыныптарында оқытқанда, оқушылардың ассоциациялық ойлауы мен қиялын 

дамытатын әдіс-тәсілдер пайдалану орынды деп есептейміз. 

Мысалы, Абайдың табиғат лирикасынан «Күз» өлеңін оқытқанда мына тектес 

сұрақтар беруге болады. 

1. Күз сөзі көз алдымызға қандай көріністерді елестетеді? 

2. Күз сендерге қандай сезім-күй туғызады? 

3. Күз қандай түсті елестетеді? 

Сұрақ, тапсырмаларға берілген жауаптарды жинақтап, оқушылардың 

дәптерлеріне немесе тақтаға еркін жазу, яғни оқушы жауаптары бойынша 

жүйесіз жазып шығу керек. Жинақталған «ым» – түсініктерден оқушы өз 

ассоциациясындағыларын бөлек теріп жинақтайды, оларды топтастырып 

шығуға болады. 

«Қыс» мезгілін оқытар алдында берілген сұрақтарға «қар», «қырау», «аяз», 

«үскірік», «шаңғы теуіп жүрген балалар», «сырғанақ», «аяз ата», «шыршаны 

жағалай айналған балалар», «жаңа жыл», «қатып жатқан сулар, өзендер», «қар 

үстіндегі адам іздері» алуға болады. Қысты оқушылардың барлығы бірдей ақ 

түсті табиғи деп таниды. 

Көктем белгілеріне қатысты қойылған сұрақтарға «қар ериді», «жаңбыр», 

«үйлердің шатырына қатқан мұздардың еріп, тамшылап тұрғаны», «8 – наурыз», 

«құстар жылы жақтан оралғаны» «ағаштар гүлдейді», «жан-жануар ояна 

бастағаны», «дән егіп жатқан диқаншы» сияқты жауаптар қайырады. Оқушылар 

көктемді әр түрлі түспен елестетеді. Бір оқушы жасыл түсті, біреуі қызыл 

қызғалдақ түсін елестетеді. Мұндай жұмыс түрлерін ұйымдастырудағы басты 

мақсат оқылатын шығарманы дұрыс, өз дәрежесінде қабылдауға жағдай туғызу, 

оқушы қиялын ұштау болып табылады. 

«Күз» өлеңінде Абай бұлттың түсін неліктен басқаша қолданбай, (қара бұлт, ақ 

бұлт, ақша бұлт, т.б) «сұр бұлт тіркесімен берген? немесе «дымқыл тұманның 

ерекшелігі қандай?» деген сұрақтар табиғат ерекшеліктерін тереңдей ұғуға әрі 

жете түсінуге жетектейді. 

Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. 

Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрыңғыдай, 
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Жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай, – деген жолдарға назар аударта оқыту 

оқушы ойын, ассоциациялық қиялын күз көріністерімен толықтырады, жаңа 

ұғым, түсініктерге, сезімге ойыстырады. Өлеңнің келесі жолдары сол 

ұғымдардың бояуын қанықтырып, өлеңнің әлеуметтік мәнін түсініп қабылдауға 

жол ашады. Оқушы санасында Абай бейнелеген күздің тұтас суреті орнығады. 

Оқыту жұмысының нәтижелі болуы оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап ала 

білуге байланысты. Себебі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. 

Ал сабақтың мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық, шығармашылық еңбегі, 

сондай-ақ сабақта оқыту мен тәрбиенің міндеттері, мақсаттары жүзеге 

асырылады, оқушылардың ой - өрісі кеңіп, қабілеті шыңдала түседі, өмірге деген 

көзқарасы қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, ұлы Абайдың шығармаларын бастауыш сынып оқушыларына 

үйрету барысында ең қажетті сыналған әдістемелерді пайдаланып, оларды әрбір 

сабақта жаңалап, жетілдіріп отыру, әрбір тақырыпты өтуге творчестволықпен 

қатынас жасау бүгінгі күннің ең зәру мәселесі болып табылады. Себебі 

жастарымыздың дүние танымына, дүниеге көзқарасын қалыптасыруда, олардың 

заман дәрежесіндегі азамат болып өсуінде, биік интеллектуальдылыққа, «толық, 

кәміл инсан» болып жетілісуінде, олардың бойындағы эстетикалық талғамының 

ұштала түсуінде ұлы Абайдың шығармалары бірден бір рухани азық болып 

табылады. 
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                                                           30.11.2021 ж.      № J00061 

Монтессори әдістемесі бойынша  балалардың    заттық ойындар топтамасы 

МУХИТОВА ЗУЛЬФИЯ САТЫБАЛДИНОВНА                                                                                                  

ШҚО Семей қаласы   N6  «Нұрсәуле» бөбекжайы  КМҚК. тәрбиеші 

Баланы жан-жақты тәрбиелеу, оның дүниетанымын жетілдіру, заттық орта 

туралы түсінік ой-өрісін дамытып, еңбекке баулу балабақшалардағы барлық 

топтарға бірдей ортақ міндеттер. Заттық орта жұмысында айналадағы қоғамдық 

өмір шындығын, табиғат тамшыларын бақылатып, баланың таным, сезім 

қабілетін жетілдіру басты роль атқарады.  Балалармен арнайы өтілетін осы 

жұмыс барысында тәрбиеші әр заттың аты, сапасы, қажеттігі жайында 

түсіндіреді. Баланы заттың атын сөзбен айтуға үйретеді. Айналадағы қоғамдық 

өмір өлі, тірі табиғат құбылысын бақылатқанда да әр объектіні сөзбен атап, 

түсіндіріп баланы заттық ортаға сөзбен қызықтырып, қабілетін дамыту 

көзделеді.  

       Мектепке дейінгі оқу тәрбие жүйесін жетілдіру мақсатында шынайы өмірде 

тиімді ету қабілеттерін дамыту үшін – монтессори әдісін қолдану тиімді. 

Монтессори  материалы арқылы бала  затты түсінеді және оны қолдануға 

тырысады. Монтессори  материалы қандайда бір іс- әрекетке итермелейді. 

  Монтессори  әдістемесі келесі аймақтар бойынша  іске асады: 

1.Тәжірибелік жолмен іске асатын жаттығулар (Күнделікті өмір 

жаттығулары) - ең алғашқы жылында бала қозғалыс жасау үстінде жүреді. Онда 

сензитивтік кезеңнің даму жолы қалыптасады. Алғашында қозғалысы онша 

болмағандықтан, моторлық жүйесін қосу үшін тәрбиенің негізіне үлеседі. 

Моторлық даму жеке -дара қозғалыс темпін құлшындыруға әсерін тигізеді. Оған 

қозғалыс жасау үшін түрлі жаттығулар жасалады, өзіндік іс-әрекетке 

итермелейді. Бір сызықтың бойымен жүру тепе-тендік сақтауға итермелейді. 

Басқада топтық жаттығулар балалар арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға 

көмектеседі. Мысалы, рөлдік ойындар бір-бірін сыйлауға үйретеді. Жаттығуға 

арналған материал тәжірибе жасау барысында жас ерекшелігіне сай болу керек. 

Жаттығудың шарты түсінікті болу керек. Нәтижесінде өзін-өзі тәрбиелеуге 

үйренеді. Жаттығулардың негізгі мақсаты: баланы қоршаған ортаға деген 

жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Тәжірибелік жолмен 

іске асатын жаттығулардың түрлері: 

1.Суды бір ыдыстан екінші ыдысқа құю. 

2.Металды тазалау. 

3.Кесілген гүлдерді күту жолдары. 

4.Бір сызықтың бойымен жүру. 

5.Тыныштандыру жаттығулары. 

6.Қоғамдық өмірге қатысы бар жаттығулар. 
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  2.Сезім мүшесін дамытатын материалдар (Сенсорлық аймақ) - әр 

сезім мүшелерін дамытуды ұсынады. Бұл материал арқылы заттардың көлемін, 

түсін, өлшемін, дыбысын ажырата алады. Жеңілден ауырға көтеру ұғымы 

қолданылады. Бала моторикасымен сенсорикасын жаттықтыру үшін материалды 

қайталауға тура келеді. Материалды қолданған соң бала жоспарлау, дайындау, бір 

тапсырманы соңына дейін орындауға тырысады. Бірақ ұйымдастырылған іс-

әрекет кезінде бала сол материалмен жұмыс жасау жолын толығымен таныс болу 

керек. Мұнда жұмыс барысында балаға сөз беріледі. Тапсырманы орындай 

алмайтындарға қайтадан тағы бір сабақ өткізу керек. 

«Қызғылт мұнара» ойыны 

Мақсаты: үлкен, кішкентай түсініктерін қалыптастыру, ұсақ қол моторикасын 

дамыту.  

Шарты: кілемнің үстінде шаршылар шашылып жатады. Тәрбиеші баланың 

алдына ең үлкен шаршыны қояды, ал бала сондай шаршыны сол шаршының 

үстіне қою керек. 

Қажетті құралдар: «Қызғылт мұнара» 10 шаршыдан құралады (ауыр ағаш, 

қызғылт түс) шаршының мөлшері 1см ден 10 см ге дейін барады. 

«Пирамида» ойыны 

Мақсаты: түстер туралы негізгі білімдерін бекіту, пішіндерді дұрыс атай білуге 

үйрету, саусақ моторикасын, ойлау қабілеттерін дамыту.  

Шарты: бала ойыншықты алдына қойып дөңгелек пішіндерді,олардың түстерін 

атайды, тура және кері санайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған жасыл, сары, көк, қызыл түсті дөңгелек 

пішіндер. 

«Пингвин-пирамида»ойыны 
Мақсаты: түстер туралы білімдерін бекіту, пішіндерін дұрыс атай білуге 

дағдыландыру, қол, саусақ моторикасын, ойлау қабілетін дамыту. 

Шарты: бала түрлі-түсті пішіндердің түсін атайды және көлеміне қарай пингвин-

пирамида құрастырады. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған қызыл, сары, жасыл, көк және қара түсті 

дөңгелектер.  

«Моншақтар лабиринті»ойыны. 
Мақсаты: түстерді ажырата білуге үйрету, саусақ моторикасын, ойлау, есте 

сақтау қабілетін, қиялын дамыту, қызығушылығын арттыру. 

Шарты: ойыншықты алдына қойып, түрлі-түсті шарларды екі немесе үш 

саусақпен ұстау арқылы бірізділік принципін сақтай отырып жоғарыдан төменге 

қарай және керісінше жүргізу. 

Қажетті құрал: қызыл, сары, көк, жасыл түсті шарлар, лабиринт. 

«Ойыншықтарды жіптен өткізу» ойыны 

Мақсаты: балалардың қол, саусақ моторикасын, ойлау қабілеттерін, қиялын 

дамыту, ептілікке, икемділікке тәрбиелеу. 
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Шарты: бала жіппен бекітілген ойыншықты алдына қояды, оларды қайтадан 

жіптен өткізу арқылы бекітеді, суреттегі ойыншықтардың атын атайды. 

Қажетті құралдар: жіптен өткізілген ойыншықтар. 

3.Математикалық материалдар (Математикалық аймақ) -

математикалық материалдар ойлау қабілетінің дамуына көп септігін тигізеді. 

Бала ең алғашқыда көптеген заттармен жұмыс жасау арқылы өз білімін 

жетілдіреді. Монтессори  материалы сезімді дамытады, оған қоса математика 

әлеміне жетелейді. Бала мұнда математикалық ұғымдарды тез игереді. Сан және 

онға дейін санау жүйесін тез игереді. Математикалық монтессори материалы 

баланы сенсоматорлық ішкі қажеттілігіне сүйене отырып қанағаттандыру 

жолдарын іздеуге тырысады. Математикалық материалды пайдалану жүйесін 

білген соң, түрлі қиын тапсырмаларын қиындықсыз орындайды. Мысалы: ашық 

түсті моншақтарды пайдалану арқылы сан құрамымен пішін туралы түсініктері 

пайда болады. 

«Геометриялық пішіндер пирамидасы» ойыны 

Мақсаты: түстерді, пішіндерді дұрыс атауға үйрету, ойлау қабілеттерін дамыту, 

саусақ моторикасын жаттықтыру. 

Шарты: бала геометриялық пішіндерді атайды, түстерін ажыратады, пирамида 

құрастырып ойнайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған қызыл, жасыл, сары, көк түсті геометриялық 

пішіндер. 

 «Сылдыр қағаздағы сандар» ойыны 

Мақсаты: 0-9-ға дейін сандардың атауларымен таңбаларымен таныстыру. Қол 

икемділіктерін дамыту. 

Тәрбиеші 1-5 сандарды үстел үстіне қойып бастырады. Балаға кез-келген санды 

таңдауға рұқсат етіледі. Бала алдына тәрбиеші санды жазу кестесін қойып, 

санның жазылу ережесіне сүйеніп таңбасын түсіреді. Бала алдымен санды атап, 

сосын таңбасын жазуға кіріседі. 

Керекті құралдар: ағаш кестелер, сылдыр қағаздар 

«Шытырман-көлік» ойыны.  

Мақсаты: түстерін ажырата білу, тура және кері санауға жаттықтыру, көліктің 

құрылысын дұрыс атай білуге үйрету. 

Шарты: бала көлікпен ойнайды, көліктің құрылысын атап шығады, 

шытырмандағы моншақтарды түсіне қарай ажыратады, тура және кері санайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған көлік, түрлі-түсті моншақтар 

 «Паравоз» ойыны.  

Мақсаты: түстерді, пішіндерді дұрыс атауға, ажыратуға үйрету, пішіндерді 

дұрыс орналастыра білуге үйрету, икемділікке, ептілікке, тапқырлыққа 

тәрбиелеу. 

Шарты: бала паравоз ойыншығын алдына қояды, оның барлық құрылысын атап 

шығады (паравоз ағаштан жасалған, екі арбасы бар, 12 дөнгелегі бар), 
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пішіндерін, түсін атайды, оларды паравоз арбасына орналастырады. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған паравоз екі арбасымен және түрлі-түсті 

пішіндер. 

4.Сөздік қорын дамыту материалдары (Тілдік аймақ) - қарым-қатынас 

жасау үшін адамның сөздік қоры ең басты роль атқарады. Бала туғаннан өсе келе 

қоршаған ортадағы адамдармен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеуге тура келеді. 

Балабақшаға келген балаларда сенсорлық кезең болғандықтан, түрлі ойындар, 

әңгімелесу мен сұрақтар қою арқылы ойлау қабілетімен сөйлеу қабілеті күрт 

дамиды. Жалпы 2 жастағы бала негізінен 200-ден астам сөздерді меңгереді, ал 5 

жастағы бала 3000-нан астам сөздерді  игереді. Бала түрлі сұрақтар қою арқылы 

өзіндік сөздік қорындағы жетпей жатқан қажеттілігін қанағаттандырады. Сөйлеу 

қабілетін дамыту үшін ойындар мен түрлі жаттығулар қолданады.  

«Қозғалмалы алфавит» ойыны 

Мақсаты: әріппен дыбыс туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Шарты: Тәрбиеші себетке бірнеше заттарды салады. Мұнда атаулары мен 

жазулары  сәйкес болады. Бала затты алып атын атайды,  ал тәрбиеші оған сәйкес 

бірінші әріпін таңдап береді. Бала сосын  қалған әріптерді құрып, сөзді тізіп 

береді. 

Керекті құралдар: екі жәшікте толық алфавит бойынша әріптердің 

бірнешетүрлері салынады. Сылдыр қағаздың көлеміндей әріптер болуы керек. 

Дауысты дыбыстар қызыл түспен, ал дауыссыз дыбыстар көгілдір түспен 

белгіленеді. Екі жәшікте бір жолда жазылған әріптер салынады. 

«Ыдыстар» ойыны 

Мақсаты: балалардың күнделікті ыдыстар туралы түсініктерін кеңейту, олардың 

қажеттіліктерін ұғындыру, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Шарты: ыдыс-аяқтардың аттарын атайды, оларды қандай мақсатта және қалай 

қолдануға болатындығын айтады. 

Қажетті құралдар: ыдыс-аяқтардың суреттері 

«Жылжымалы жемістер мен көкөністер» ойыны 

Мақсаты: жемістерді көкөністерден ажырата білуге, оларды өз орнына қойып 

шығуға үйрету, қол, саусақ  бұлшықеттерін, ойлау, есте сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

Шарты: бала тақтайшаны алдына қойып, ондағы шашыраған жемістер мен 

көкөністерді шытырман жол арқылы өз орнына апарып қояды, жемістер мен 

көкөністердің атын, ерекшелігін, түсін атайды. 

Қажетті құралдар: тақтайшада орналасқан жемістер мен көкөністер. 

«Қуыршақ театры» ойыны 

Мақсаты: балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін, қиялын, ролдік 

ойындарды меңгере білуге, өз ойларынан ертегі құрастыра білуге үйрету, 

қызығушылықтарын арттыру. 

Шарты: бала қуыршақ театрын алдына қояды, олардың әрқайсысына өзінше ат 
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қояды, рол береді, өз қиялынан ертегі желісі бойынша немесе өмірлік тәжірибесі 

бойынша сюжетті-ролдік ойындар құрастырып ойнайды. Қажетті құралдар: 

әкесі, анасы, әжесі, атасы, ағасы, әпкесі және бауырынан құралған қуыршақ 

театры. 

5. Қоршаған ортамен таныстыру материалдары. (Ғарыштық аймақ) 
Бала туғаннан өсе келе қоршаған ортадағы заттармен қарым-қатынас жасай 

бастайды. Бұл аймақта астрономия, биология, география ғылымдарымен 

танысады. 

«Жер шары» ойыны 

Мақсаты: балалардың жер шары туралы түсініктерін кеңейту, өзендермен, 

көлдермен таныстыру, тілдерін, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Шарты: бала глобусты айналдыра отырып жер шарымен танысады, өзендерін  

т.сін атайды, Қазақстан мемлекетін көрсетеді. 

Қажетті құралдар: жер шарының макеті 

«Микроскоп» ойыны 

Мақсаты: балаларды микроскоппен таныстыру, мән-мағынасын түсіндіру, 

қоршаған әлемге деген қызығушылықтарын арттыру. 

Шарты: бала микроскопты алдына қойып оның құрылысымен танысады, онымен 

ұсақ заттарды зертейді, микросптың атын атау арқылы тілін жаттықтырады. 

Қажетті құралдар: микроскоп 

Заттық ортаны алдымен қоршаған ортадағы болмысты қабылдау мен 

түйсікке негізделеді. Айналадағы қоршаған ортаны, заттар мен құбылыстарды 

көру, есту қабылдау арқылы өзіндік үрдістер: ес, қиял, ойлау пайда болады. Бір  

нәрсені еске түсіру үшін алдымен оны көру, не есту керек. 

Адамның ақыл-ойының дамуына қабылдау мәнді рөл атқарады, әр түрлі іс-

әрекетте әрқилы тәжірибелік істердің реттеушісі болады.Көркемдік шығармада 

заттық ортаның рөлі зор. Мысалы: музыкалық  шығармаларды музыкалық есту 

қабілетінсіз, бейнелеуді нәзік түстерді қабылдаусыз, поэзияны жетілген тіл 

сенімінсіз түсіну мүмкін емес.Психологиялық дамуда заттық үрдісінің рөлін 

бағалай отырып, белгілі бір білім мен дағдыны меңгеруде баланың жеке қабілетін 

ескеру өте маңызды.  
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30.11.2021 ж.        № J00062 

ДОСМУРАТОВА ДАРИХА ДЖАКСЫЛЫКОВНА                                                                   

Түркістан облысы  Төлеби ауданы  Нысанбек ауылы  

"Балажан" бөбекжайының  тәрбиешісі 

ТАҚЫРЫБЫ:                                 «Ғажайып фигуралар» 

ББС Шығармашылық 

Бөлімі:  Аппликация 

Тәрбиешінің  
аты-жөні: 

    

 
Тобы:    Мектепалды даярлық тобы  

Бөлім: 2. Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс кезінде қауіпсіздік 

техникасын сақтау 
Бөлімше: 2.1 Қайшымен жұмыс тәсілдері. 

Оқу 

мақсаты: 

0.2.1.1 геометриялық пішіндер негізінде қарапайым заттардың 

бейнесін қию (жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды үшбұрыш 

етіп қию, шаршының немесе тік төртбұрыштың бұрыштарын қию 

арқылы шеңбер және сопақ пішіндерді қиып алу) 

ҰОҚ  

мақсаты:  

жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды ұшбұрыш етіп және де   

шеңбер мен сопақша пішінді етіп  қияды, ғажайып бейнелер 

құрастырады. 

Күтілетін 

нәтиже 

 

жолақтарды тік төртбұрыш, дөңгелек, шаршыларды үшбұрыш етіп 

қия алады, бейнелер құрастыра алады. 

Дағдысы Түрлі техникалық құралдарды өз бетінше қолдана алады, 

жұмыстарды жаңа бөліктермен толықтырады және әсемдей алады. 

Әдіс-тәсілдер  «Миға шабуыл» әдісі, «Пазл» әдісі,  «Галереяға саяхат»әдісі. 

Ресурстар Қима қағаздар, клей,қайшы, таныстырылым,видеоролик. 

Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт 

           Жоспарланған  іс-әрекет Ресурстар 

І.  Басы. 

Жағымды 

көңілкүйор-

нату. 

0–2мин. 

 

 

 

ҰОҚнедайындық.  

Балалармен сәлемдесу 

Ширату: 

Үшбұрышты қолданып, 

Төртбұрышты қолданып. 

Үй саламыз көріңіз, 

Қошеметпен  кіріңіз. 

               «Миға шабуыл» әдісі 

 

 

 

 

Сурет 
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Мақсаттыбол

жам.  

3–6мин.                  
- Не көріп тұрмыз? 

- Бұл белгі нені білдіреді? 

- Осы жолақшалардан не шығаруға болады 

-  жолақты пайдалана отырып геометриялық 

пішіндер  жасауға болатынын білесіздер ме? 

Балалардың жауаптарын тыңдау. 

Осы білу үшін экранға назар аударамыз. 

Болжау әдісі  (видеоролик) арқылы бүгінгі 

тақырыпты  не туралы екенін айтады.  

 

 

 

 

 

 

 

II. Ортасы 

 

6-9 мин. 

 

ЕСТЕ САҚТА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 25мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топқа бөлу.ПАЗЛ әдісі арқылы  (4 К моделі) 

бала үнін ескере отырып (үш түрлі 

геометриялық фигураларды құрастыру  

арқылы бөлемін) 

 

Қауіпсіз жұмыс ережелері. 

Жұмыс кезінде қайшы жүзінің қозғалысын бақыла. 

Қайшымен ойнама, қайшыны бетіңе жақындатпа. 

Қайшыны мақсатыңа қарай пайдалан. 
 

Қайшымен жұмыс 

Жолақшадан  геометриялық фигураларды қию. 

Жолақшадан  геометриялық фигураларды 

қиып,қарапайым бір бейне шығару.  төртбұрыш,тік 

төртбұрыш, үшбұрыш,дөңгелек,сопақ пішіндерді 

қию 

ТТ: Тапсырма арқылы саралау.  (Бала үні) 

Топтар өздеріне ұнаған тапсырма түрін таңдап 

алып жұмыс жасайды.  

1)Ертегі кейіпкерін құрастыр; 

2)Өзіңнің сүйікті ойыншығыңды жасап көр; 

3)Туған күнге сыйлық жаса;  

4)Анашыңа тосын сый жаса; 

Қабілеті балалар нұсқау арқылы  пішінді өзі қияды, 

ал кейбір балалар педагогтің көмегі арқылы 

пішінді қияды.  

Топтық жұмыс барысында жеке әр қайсына 
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барып балалардың қажеттілігіне қолдау 

көрсетемін. Мадақтау сөздер арқылы қолдау 

көрсетемін.  

Баланың қайшыны ұстауы, пішінді қиюы жіті 

бақыланады. 

Саусақтарға арналған сергіту жаттығуы 

Бойың сергісін, тік ұста, 

Емін-еркін тыныста. 

Оң қолыңды соз алға, 

Қол ұшына қара да. 

Үшбұрыш сыз ауада, 

Сол қол босқа тұрмасын, 

Шеңбер жасап тұрайық. 

Дидактикалық ойын: Мынау қай пішін? 

Мақсаты: Геометриялық пішінді сипалап анықтау 

арқылы айта білу. 

Барысы: Бала топқа қарап тұрып, қолын артқа 

ұстайды. Тәрбиеші оның қолына геометриялық 

пішінді ұстатады. Бала оны сипап байқап, 

балаларға көрсетпей атын атайды. 

Кері байланыс: 

«Галереяға саяхат» әдісі арқылы балалардың 

жұмыстарын талқылап, үздігін таңдайды. Балалар 

жұмыстарын өзара бағалайды. Өз жұмыстарының 

қатесін көреді. Бір-бірлеріне өзара кері байланыс 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өз таңдаулары 

бойынша 

ұнаған бейнеге 

смайлик 

жабыстыру 

IV. ҰОҚ 

қорытындыс

ы 

Аяқтау.  

25–30 мин. 

Рефлексия сұрақтары: «Бала үні» 

– Балалар, бүгінгі сабақта  немен таныстыңыздар? 

– Сендерге топпен жұмыс жасаған ұнадыма? 

–   Қайшымен жұмыс пен жабыстыру жұмысы қиын 

болды ма? 

– Келесі оқу қызметінде немен айналысқыларың 

келеді? 

 

 

 

                                                                  

 

 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

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

44 

   30.11.2021 ж.     № J00064 

Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу 

КУЛНИЯЗОВА САНИМГУЛ АЛТЫБАЕВНА                                                                              

Ақтөбе қаласы  №5 жалпы білім беретін орта мектебінің   

бастауыпыш сынып мұғалімі 

Педагогтің 

аты-жөні 

 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу 

Оқу бағдар-

лама сына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

4.1.2.9 санды қосындыға көбейту, санды көбейтіндіге бөлу мен 

көбейту ережелерін қолдану. 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушы ның 

әрекеті 

Бағалау Ре-

сур-

стар 

Басы Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

«Мен  ақылды  баламын»  әр  бала  

өздерінің жақсы  қасиеттерін  атап, 

қалай  өсіп  келе  жатқандарын  айтады. 

Мыс: Мен  Балнұр,  балдай  тәтті үйдің  

еркесімін. Мен Асқар, барлығынан 

біліміммен барлығынан асып түссем  

деймін т.б. 

«Бір сөзбен» әдісі барысында оқушылар 

берілген сөздердің ішінен  бүгінгі 

сабақтағы жағдайын сипаттайтын үш 

сөзді таңдайды.  

(қуаныш, немқұрайлылық, шабыт, 

зерігу,  

сенімсіздік,сенімділік,рахаттану,алаңдау

) 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді  сыйлаймыз, 

тыңдаймыз! 

 Уақытты  үнемдейміз! 

 Нақты,дәл  жауап  береміз! 

Психологиял

ық ахуалға 

берілген 

тақпақтарды 

дауыстап 

айтып, тілді 

жаттықтыру 

және жаңа 

сабаққа 

назар аудару. 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап береді, 

жұмысты 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Псих

олог

иялы

қ 

ахуа

л. 

 

Алд

ыңғы 

білім

ді 

еске 

түсір

утап

сырм

алар

ы. 
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 Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды  көрсетеміз! 

 Сабаққа  белсене  қатысып, жақсы  

баға аламыз! 

Алдыңғы білімді еске  түсіру 

(ұжымда) 

1 тапсырма 

Санды көбейтіндіге көбейтудің әртүр-

лі тәсілдерін есіңе түсір. Ұлы Жібек 

жолы көптеген ғасырлар бойы Еуропа 

мен Азияның мәдениеті мен 

өркениетінің ұштасуын қамтамасыз 

етті. Түйелерді әртүрлі тәсілдермен 

сана. 

Жауабы: түйелердің саны  

берілген 

түріне қарай 

орындайды. 

Ортасы  

 

 

 

 

 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмалар

ын орындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қар кесегі» 

Бір оқушы 

тақырып 

бойынша бір 

тұжырым 

айтады. 

 
ҚБ: 

Отшашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 
 

ҚБ: 

Бағдарша

м көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

Оқы

лым, 

жазы

лым 

тапс

ырма

лары

. 
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Дескрипторы: 

-санды қосындыға көбейту, санды 

көбейтіндіге бөлу мен көбейту 

ережелерін білетін болады. 

-санды қосындыға көбейту, санды 

көбейтіндіге бөлу мен көбейту 

ережелерін есептеулерді 

ыңғайландыру үшін  қолдануды 

білетін болады.  

-санды қосындыға көбейту, санды 

көбейтіндіге бөлу мен көбейту 

ережелерін есептеулерді әртүрлі 

тәсілмен шығару үшін қолдануды 

білетін болады. 
Соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.  

Ойтолғаныс кезеңі. 

Шығармашылық жұмыс  

8 тапсырма 
Есептеудің қызықты тәсіліне қара. 

 

 

 

 

 

Сабақты 

пысықтау 

ҚБ: Бас 

бармақ 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

Топт

ық 

тапс

ырма

лар. 
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Санды 5-ке бөлу үшін, бөлінгішті 

екі есе арттырып, бір нөлді алып 

тастау керек. 

Мысал: 135 : 5 = (135 · 2) : 10 = 27. 

Есепте. 

165 : 5 825 : 5 125 : 5 360 : 5 465 : 5 

315 : 5 

Есептеудің дұрыстығын 

калькулятордың көмегімен тексер. 

Сен зерттеушісің 

9 тапсырма 

Ойлан және жауап бер. 

Үш саяхатшы өзен арқылы өтіп, 

саяхаттарын жалғастырмақ болды. 

Өзен терең және одан өтетін көпір 

болмады. Өзен жағасында екі бала 

отырған қайық тұрды. Саяхатшылар 

балалардан өздерін өзеннің арғы 

бетіне өткізулерін сұрады. 

Қайыққа бір саяхатшы ғана немесе екі 

бала сыяды. Ал саяхатшы мен бала 

екеуі сыймайды. Саяхатшыларды 

өзеннен өткізу алгоритмін құр. 

Саяхатшыларды арғы бетке өткізу 

үшін неше рет қатынау керек? Бір рет 

қатынауға қайықтың бір бағыттағы 

қозғалысын санауға болады. 

Жауабы:  . 

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

тапсырмалар

ын орындау.. 

 
 

Кері 

байланыс 
«Білім сандығы» кері байланыс. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оқушыларға 

«Білім 

сандығы» 

кері 

байланыс 

парағы 

таратыла 

ды. 

Оқушылар 

өздері 

белгілейді. 

«Білім 

санды 

ғы» 

Кері 

байл

аныс 

парағ

ы. 
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30.11.2021 ж. ж  № № J00048 

Менің оқу құралдарым. 11-ден 20-ға дейінгі сандар 
 

НУРМАНОВА КУТТЫКЫЗ КАБЫЛБЕКОВНА  

Түркістан обл  Мақтаарал ауданы 

"№35 Болашақ ЖОМ" КММ-нің МАД сынып мұғалімі 

 

 

№12 ҰОҚ. Тақырыбы: 

Менің оқу құралдарым. 

11-ден 20-ға дейінгі 

сандар. 

Мектеп:"№35 Болашақ ЖОМ" КММ 

Күні:25.11.2021 ж.ж Педагогтіңаты-жөні: Нурманова Куттыкыз Кабылбековна 

  

Мектеп алды сынып Қатысушылардыңсаны: Қатыспағ

андардың

саны: 

Оқыту 

мақсаттар

ы 

0.2.1.1. 20 көлеміндегісандарды тура және кері санау.  

0.2.1.2.Заттарды    саны   бойынша   салыстырып,   олардың   реттік нөмірін 

атау. 

К

ү

т

і

л

Барлықтәрбиеленушілер: 

-20 көлеміндегісандарды тура жәнекерісанайалады. 

Көптегентәрбиеленушілер: 
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е

т

і

н

 

н

ә

т

и

ж

е

л

е

р 

-заттардысаныбойыншасалыстырып, олардыңреттікнөмірінатайды. 

Кейбіртәрбиеленушілер: 

-заттардысаныбойыншасалыстырып, ара-

арасынанолардыңреттікнөмірінатайды. 

Тілдікмақ

саттар 

Дағдыларындамыту: 

-

өзініңсұрақтарынқойғандажәнепедагогпентәрбиеленушілердіңсұрақтарына

жауапбергенкездесөйлемделексикаментерминологияныпайдаланаалады. 

Пәндік лексика және терминология: 

Бір..., жиырма. 

Пікіралмасуғаарналғансұрақтар: 

–11-ден 20-ға дейінгісандардыңатауықалайпайдаболатынынтүсіндір. 

  –Адамғасанайбілу не үшінқажетдепойлайсың? 

–Қандайсандарекітаңбалысандардепаталады? 

Жазу: 

-түрлітүстіқарындаштарменбояу, біріктірусызықтарынжүргізу. 

Алдыңғыбілі

м 

Заттардыңсандықұғымытуралытүсінік, геометриялықфигуралар 

менденелердіңатауы. 

ЖОСПАР 

Жоспарлан

ғануақыт 

Жоспарланғаніс-әрекет Ресурстар 

Басталуы Ынталандыру.   
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0–5 минут Педагогтәрбиеленушілерменмектепқұралдарынеүшінке

рекекенітуралыәңгімежүргізеді. 

Өзектендіру. 

Педагогбалалардан: 

–  Қандаймектепқұралдарынбілесіңдер?–депсұрайды. 

–  Сабақтақандайжабдықтыпайдаланасыңдар? 

Ортасы 

6–15 

Мақсатқою (проблемалықжағдай). 

(Ұ) Педагог №13 

электрондықжиынтықполотноныпайдаланаалады 

(ондазаттарретіндеоқуқұралдарыжиналған). 

Балаларменбірге 10 қарындаштыжинап, 

дорбағасалады. 1 қарындаштышығарады. 

Нешезатқалды? Сендеролардысанайаласыңдарма? 

Жаңалықашу. 

(Ұ) Балалар 10 заттысанайалады. Педагог 

онғанешезатқосылғанынсұрайды. Педагог 

осындайжағдайдасандыатауүшіналдымен «он» 

сөзіайтылатынынжәнеоғанбірліктіңатауы (біздіңмысалда 

«бір» саны) қосылатынынтүсіндіреді. «Он бір» саны 

пайдаболды, олонғабірқосылғанынбілдіреді, 

екіцифрменжазылады–11. 

Жиынтықполотнодасанныңүлгісі мен жазбасыкөрсетіледі. 

Педагог сұраққояды: 

Педагог бұлсандыжазуүшінбізқанша цифр 

пайдаландықдепсұрайды. Балалар «2» депжауапбереді. 

Педагог 

солүшінмұндайсандарекітаңбалысандардепаталатынынайт

ады. 

(Ұ) Балаларғатүсіндіреотырып, № 1 

тапсырманыорындауұсынылады. Балаларзаттардысанап, 

сандыатайдыжәнесандардыңжазбасынбояйды. 

Жұмыстыңмұндайтүрінбарлыққалғанцифрларменжәнеол

арғасәйкескелетінсуреттебейнеленгенмектепқұралдарын

Әліппе-дәптер. 
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ыңсаныменжүргізуұсынылады. 

Жұмысбарысындабалаларсандардыңатауынөздеріұсыны

п, олардыцифрменжазудытүсіндіреді. 

Сергітусәті. 

Педагогтіңқалауыбойынша. 

(Әдістемелікнұсқаудыңсоңынақараңыз.) 

16–25 Жаңанықолдану. 

(Т) Педагогбалаларға №2 тапсырманы «Жылдам,бірақ 

  

Әліппе-

дәптер. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ӨТЕКБАЙ ДИНАРА МАРСҚЫЗЫ 

 ИМАНҒАЛИЕВА АЙДАНА РУСЛАНҚЫЗЫ 

 ОСПАНКУЛОВА НУРЖАМАЛ СУЛТАНОВНА  

 САРТАБАНОВА ГУЛЬСЕЗИМ БИСЕНОВНА 

 ҚАЛДЫГӨЗ АЙГЕРІМ ЖАНДАРБЕКҚЫЗЫ 

 ЖАЛТАНБАЕВА НУРБАХЫТ АЙТУГАНОВНА 

 КОЖАМЖАРОВА  КУЛЬЖАХАН  МАХМУТЖАНОВНА  

 МУХИТОВА ЗУЛЬФИЯ САТЫБАЛДИНОВНА    

 ДОСМУРАТОВА ДАРИХА ДЖАКСЫЛЫКОВНА 

 КУЛНИЯЗОВА САНИМГУЛ АЛТЫБАЕВНА 

 НУРМАНОВА КУТТЫКЫЗ КАБЫЛБЕКОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 


