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03.12.2021 ж.        № K00010 

Зорлық - зомбылықсыз балалық шақ 

МУКАНОВА АЛИМА БИМУРЗАЕВНА                                                                                    

Атырау қалалық № 24 орта мектебі.                                                                

Директордың тәрбие ісінің орынбасары 

Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамымыздағы ең басты құндылық - адам 

бостандығы. Адамның және адамзаттың құқықтары мен бас бостандықтарын 

қамтамасыз ету және қорғау - Конституциялық заңдылықтың басты талабы.  

Қазақстанда салауатты өмір салтына қол жеткізуде, денсаулықты сақтау мен 

нығайтудағы басты міндеттің бірі - бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа 

қарсы күрес жүргізу. Егер жалпы айтқанда зомбылықты физикалық қасірет 

көрсету әрекеті деп анықтауы болса, онда тұрмыстық зомбылықта осы 

әрекеттің бастауы мен айқындау нүктесі анық белгіленеді. Ол - жанұя, яғни, 

зұлымдықшы мен оның жемтігі ең жақын адамдар болады. Олар - жұбайлар 

мен балалар. «Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» демекші балаға 

отбасы тәрбиесінің әсері мол. Тәрбиеге әсер беретін өскен орта, ата-ананың 

тәрбиесі дұрыс болмаса, жаман әсерлер адамды азғырып, түрлі жаман мінезді 

жұқтырады. Отбасындағы ата-ананың мінез-құлқы - баланың көз алдындағы 

үлгі, өнеге алатын, оған қарап өсетін нысаны. Нашақорлық, темекіге, ішімдікке 

үйірлік бұзықтық жолға түсіп, зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік туғызады, 

еңбек етуге, қоғамға, денсаулыққа, ұрпаққа, отбасына зиянын тигізеді. 

Салауатты өмір сүрудің бір негізгі күрделі мәселесі - жаман қылықтардан, яғни, 

зорлық- зомбылықтан аулақ болу. Ішімдікке үйір адам есінен айырылып, 

қасындағы адамдарға зиянын тигізеді, отбасына ойран салады,отбасы 

мүшелеріне оғаш қылықтар көрсетіп, мазасын алады. Бұл баланың 

психологиясына кері әсерін тигізеді. Бала өзіне керекті рухани дүниенің 

барлығын қоршаған ортадан алады. Зорлық-зомбылық тәрбиесіздіктен де 

туындайды. Бұл мәселе жөнінде біздің ұлы бабамыз Әбу Насыр әл 

Фараби:"Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек, тәрбиесіз берілген 

білім адамзаттың қас жауы"- деген болатын. 

Отбасындағы тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтың алдын 

алуға бағытталған заңды нормалар жетілдірілді. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің заң жобаларының жұмыстарын іске асыру жоспарының 29 пунктіне 

сәйкес 2004 жылдың 13 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің тағайындауымен «Тұрмыстық зомбылыққа қарсы әрекет ету 

туралы» заң жобасы әзірленді. Заң жобасының негізгі мақсаттары: адамның 

қызығушылығын, бостандығын, заңды құқықтарын қорғауға, кепілдеме беруді 

көтермелеу. Отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық 

бұзушылықты төмендету жөнінде тиімді шаралар қабылдау. Тұрмыстық 
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зомбылықтың алдын алудың көп деңгейлі жүйесін жүргізу. Аталған заңды 

қабылдау отбасылық, тұрмыстық қатынастардағы азаматтардың 

қызығушылықтарын және бостандықтарын, құқықтарын қорғаудағы тиімділікті 

арттыру, осы саладағы құқық бұзушылықтың деңгейін төмендету. 

Әйелдер мен балаларға қатысты зомбылықтың алдын алуға бағытталған 

профилактикалық сипаттағы шараларды жүргізуде ақпараттық үгіттеушілік 

жұмыстарды өткізу керек іс болып табылады. Зорлық-зомбылықтың баланың 

мінез-құлқына әсер ету ерекшеліктері бар. Ата-анасы және басқа да заңды 

өкілдері ата-аналық құқықтарын жүзеге асырған кезде баланың дене және 

психикалық денсаулығына, оның имандылық дамуына зиян келтіруге құқылы 

емес. Баланы тәрбиелеу тәсілдерінде баланың адамдық қадір-қасиетіне 

менсінбей дөрекі қарау,оны қорлау немесе қанау болмауға тиіс. 

Бүгінгі күні отбасына қатысты мемлекеттік саясаттың бейнесі болатын және 

оның қызмет аясы мен қорғауының құқықтық кепілдіктерін ұлғайтатын 

осындай қалыптағы заңдарды қабылдау қажеттілігі туды. Зорлық-зомбылықпен 

табысты күресу үшін бірінші кезекте осы мәселеге қоғамның көзқарасын 

өзгерту керек. 

Балаларға қамқорлық жасау, баланың абыройы мен құқықтарын құрметтеу - бұл 

тек мемлекеттің ғана емес, сонымен қатар жекелеген әрбір адамның міндеті. 

Немістің ұлы ақыны В.Гете серуенге шығарда қалтасына түрлі гүлдердің 

тұқымын салып шығып, шалғындардан, орманнан өткенде, тауға шыққанда гүл 

тұқымдарын сеуіп жүруді жаны сүйген. Оның жүрген жерлеріне мезгілі 

келгенде керемет гүлдер өсіп шығатын. Гете сепкен гүл ме, әлде табиғи жолмен 

өздері көктеді ме, оны білу міндетті емес. Дегенмен бүгінде сұлулық әлемі, 

әсемдік әлемі байыды. Сол сияқты дүниеде зорлық-зомбылық болмаса адам 

өмірі, адамзат дүниесі сұлу да әсем болар еді. 

Бала тәрбиесінде тәрбиелілікке жетудің жолы - еңбекке, әдептілікке, 

инабаттылыққа, адамшылыққа, қайырымдылыққа үйрету. Осылардың барлығын 

балалардың бойына сіңіріп, күнделікті өмірде әдетке айналдыру тәрбиенің 

басты мақсаты болмақ. Сонымен бірге бала тәрбиесіндегі тәрбиелілікке 

үйретудегі пәрменді тәсіл - адамдардың өзара тәлімі мен үлгісі екенін 

айтқанымыз жөн. Халық даналығы – «Адамнан - адам тәлім алады, ағаштан – 

ағаш мәуе алады» деген сөз бекер айтылмаған. 

Үзіліссіз ұрпақ тәрбиесіндегі қос босаға - тәртіп пен мәдениет күллі адам 

атаулының күнделікті әдеттеріне айналған кезде, біздер мейірімі мол 

қайырымды қоғамды құрып қана қоймай, зорлық - зомбылықсыз балалық 

шақтың шаңырағын биіктете түскен болар едік. Қазіргі таңда тәуелсіздік алған 

мемлекетімізде зорлық - зомбылыққа жол жоқ. Оның етек алуы отбасынан 

басталады. Отбасындағы салауаттылық – өркениетті қоғамның талабы, өйткені 

ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрлер мен мұраттар көбінесе 

отбасында дамып, қалыптасады. 
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Адамды өзара түсіністікке жеткізетін шынайы да, тұрақты сүйіспеншілік 

дәстүрлері де тек салауатты отбасында ғана қалыптасады. Ел президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында, алдағы 

елу жыл ішінде мемлекетіміздің қандай бағытта, қалай дамуы керек екендігін 

белгілеп берді. Әрине, осы міндетті болашақта жастардың жүзеге 

асыратындығы күмәнсіз. Олай болса, сол жастардың білім деңгейі, ата - анадан 

алған тәлім - тәрбиесі қандай дәрежеде деген сұрақ туындайды. Бұл сұраққа 

толық, жан - жақты жауап беру әзірге қиындау, оған дәлел – бүгінгі 

қоғамымызда қылмыстың күннен - күнге көбеюі. Біздің ойымызша, оның себебі 

жастарымызға уақытында ұлттық тәрбиені бере алмағанымыздан туындағаны 

жасырын емес. Әрине, қазіргі таңдағы әлеуметтік - тұрмыстық жағдайдың 

нашарлауы да бұған әсер етуде. Сонымен қатар тәрбие саласына аса мән беру 

бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. 

Балалар – еліміздің болашағы. Оларды тәрбиелеу, оқыту, білім беру, болашаққа 

қадам бастыртып осы өмірде өз орнын таптыру әр ата - ананың міндеті. Ананың 

бесік жырынан басталатын қарым - қатынасы, іс - әрекет, әдет - ғұрып, салт - 

дәстүр осылардың бәрі адамның дүниетанымын, сана - сезімін, мінез - құлқын 

қалыптастыратын тәлімдік мұра. «Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа 

алғысыз». 

Қорытынды: Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, 

қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған-туысқандарына 

деген сүйіспеншіліктен басталады. 

(Н.Ә.Назарбаев) - деп елбасымыздың сөзімен қорытындылау. 

Зорлық-зомбылық - жеке тұлғаға қол сұқпаушылық, (тәндік және рухани 

мағынада) туралы азаматтардың құқын бұзатын бір адамның екінші адамға 

тәндік немесе психикалық ықпал етуі. Түрлі тәсілдермен ұрып-соғу, дене 

жарақатын салу, азаптау (азапқа салу және денсаулыққа зиян келтіру); адам 

психикасына (жүйкесінің тозуы немесе тіпті жынданып кетуін тудыруы мүмкін) 

қорқыту, тәнге жарақат салу катері жолымен ыкпал ету және т.б. 

Зорлықзомбылықты қолдану аркылы жасалған қылмыс, қылмыстық 

жауапкершілікті ауырлататын мән-жай болып табылады. 

 

                                            

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%96%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%83%D1%8B%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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 03.12.2021 ж.        № K00011 

           Жасөспірімдер арасында зорлық-зомбылықтың алдын алу 

АБИЛОВА ГАЛИЯ ЖОЛМЫРЗАЕВНА                                                                          

Атырау қалалық №24 орта мектебі.                                                                

Директордың тәрбие ісінің орынбасары 

        Әлемде қазіргі ең өзекті мәселелердің біріне айналып отырған – бұл 

жасөспірімдердің, балалардың зорлық – зомбылыққа ұшырауы. Барлық балалар 

үйінде, мектепте және басқа да қоғамдық мекемелерде күнделікті қатыгездікпен 

және зорлық – зомбылықпен ұшырасып отырады. Баланың болашақта қандай 

азамат болуы оның мектепте, отбасында қоршаған ортада алған тәрбиесіне 

байланысты. Балалар да, ересектер сияқты сыйлау, қол тигізбеу және адамзаттық 

абыройын сақтау құқықтарына ие, сондай-ақ Адам құқықтарының жалпыға 

ортақ декларациясы мен Азаматтық саяси, экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени құқықтар туралы көзделген заң тарапынан да тең қорғау көрсетілуіне 

құқылы. 

     Бала өз ата – анасының тәрбиесін алуға, өз қызығушылықтарын жан – жақты 

дамуын қамтамасыз етуге құқылы. Қазақстан Республикасы Қылмыстық 

Кодексінің 137-бабы кәмелетке толмаған баланы ата-анасының немесе осы 

міндет жүктелген басқа адам, сонымен қатар педагог немесе оқыту, тәрбиелеу, 

емдеу не кәмелетке толмаған баланы қадағалау міндеттелген басқа да мекеменің 

қызметкері тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін атқармағаны үшін шара қолдануды 

қамтиды.  

  Зорлық – зомбылық тақырыбы мектепте тәрбие сағаттарында қаралып, ата-

аналар үй жағдайында баласының қатеріне сала отырып, оқушыларға зорлық – 

зомбылық туралы мағлұмат беруі, ол адамның ең жаман қасиеті екенін түсіндіріп 

отыруы қажет. Адамның ең басты құндылығы оның бостандығы, олай болса 

оқушыларға адамзаттық құқықтары мен бас бостандықтарын қорғауы туралы 

санасына сіңіріп, тәрбиелеуі аса маңызды іс. Зорлық –зомбылық адам ағзасына 

тікелей әсер ететінін, жаман әдеттерден бойларын аулақ ұстап, ондай әрекеттерге 

бармауға тәрбиелеу немесе ондай әрекеттерден сақтандыру адамгершілігі мол 

саналы азамат болып өсуіне ықпал жасау барлығымыздың міндетіміз. 

      Қоғам үшін ең бастысы – тәуелсіздік, адам үшін- бас бостандығы және уайым 

қайғысыз өмір. Оның кепілі – заңдылық. Тәуелсіздік төрімізден орын алған 

қоғамымыздағы ең басты құндылық – адам бостандығы. Адамның және 

адамзаттың құқықтары мен бас бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау – 

Конституциялық заңдылықтың басты талабы. Қазақстанда салауатты өмір 

салтына қол жеткізуде, денсаулықты сақтау мен нығайтудағы басты міндеттің 

бірі – бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жүргізу. 

    Зорлық балалардың денелік және психологиялық денсаулықтары және жан-
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жақты дамулары үшін ауыр машақат болып табылады. Әсіресе, өмір жағдайында 

түрлі соққылар, зорлық – зомбылық жағдайы көп кездеседі. Балаларға қатысты 

зомбылықтың алдын алу және бағытталған профилактикалық сипаттағы 

шараларды жүргізуде ақпараттық үгіттеушілік жұмыстарды өткізу бүгінгі күннің 

басты талабы болып табылады. Адамға зорлық көрсетудің екі түрлі жағы бар. 

Олар: Тән азабын шектірген зорлық – адамның ағзасына тікелей әсер ету, ұрып-

соғу, денесіне зақым келтіру, тағы басқа. Тән азабын шектірген зорлықтың 

салдарынан жәбірленушінің денсаулығына зиян келтірілуі мүмкін. 

      Жан азабын шектірген зорлық – жәбірленушінің қарсылық көрсетуіне, өз 

құқықтары мен мүдделерін қорғауына деген ерік жігерін жасыту үшін қорқыту, 

адамның психикасына әсер ету. Жан азабын шектірген зорлық жүйке ауруына 

немесе тіпті жан ауруына ұшыратуы мүмкін. Көп уақытта балалардың өміріне 

балта шаппау мақсатында, олардың кішігірім қылмыстарын жауып тастауға, 

ешкімге айтпауға тырысамыз, бірақ, қазіргі қоғамның қажеттілігі сол 

жағдайлардың айтылып, оқушының түпкілікті бақылауға алынуын қажет етеді. 

       Азаматтық – патриоттық тәрбие мен зорлық – зомбылық екеуін қатар 

қарауымыз керек. Егеменді елдің азаматын тәрбиелеуде әр тәрбиешінің, әр 

ұстаздың ең басты мақсаты – дені сау, ұлттық сана – сезімі оянған, рухани ойлау 

дәрежесі биік, мәдениеті, парасаты, ар – ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында 

игі қасиеттері бар адамды тәрбиелеу болса, бүгінгі қоғамда жас ұрпақтың 

бойында зорлық – зомбылық жасауына жол бермеу, өзін – өзі қорғай білуін 

қалыптастырудың, оқушыларға осы патриоттық сезімдерді жеткізе білсек, 

оқушының көкейіне патриотизм туралы ой сала білсек, үлгі көрсетсек, онда 

заманға сай, қоғамға керекті азамат, отансүйгіш, елін сүйгіш азамат, елге қызмет 

ететін қайраткер тәрбиелейміз деген сөз. 

Қалай зорлық – зомбылыққа душар болмау керек? (Ата-аналарға өз 

балаларына айтып жүру үшін жаднама) 
-Көшеде түнгі беймезгіл уақытта қалмауға тырысу, көшеде танымайтын 

адамдармен әңгімелеспеу және онымен қараңғы жерлерге, адамдар жоқ 

орындарға және т.б. жерлерге бармау. 

-Егер Сізге тұрмыстық зорлық – зомбылық қауіп төндірсе, үйден кетіп қалуға 

тырысу, ертерек қашып кетуге сөмкеңді дайындау, тиісті құжаттарыңмен бірге, 

көрші – көлемдеріңмен сөйлесу, айқай – шу шығарылғанда келу және полицияға 

хабарлау. 

-Қауіп-қатерді азайту, балаларды зейінділікке, сақтыққа, қауіпті жағдайлардың 

алдын алуға үйрету керек, ондай жағдайларды олар дала немесе үйде де 

кездестіруі мүмкін. 

-Үйде жалғыз болғанда, бөтен адамдарды үйге кіргізбеу керек; 

 -Бөтен біреудің машинасына отырмау, қыдырып жүргенде бөтен адамдардан 

тәтті, сыйлықтар алмау керектігін үйрету қажет; 
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-Көшенің қараңғы жерлерінен, көпшілік жүрмейтін саябақтар мен 

стадиондардан аулақ жүруге үйрету. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл мынадай принциптерге 

сүйенеді: 
1) заңдылыққа; 

2) адамның және азаматтың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерінің 

кепілдігін сақтауға; 

3) адам мен азаматтың тәніне және психикасына азап әкелуге жол бермеуге; 

4) отбасын қолдау және сақтауға; 

5) тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге көмек көрсету кезінде 

құпиялылықты сақтауға; 

6) өмірде қиын жағдайға душар болған адамдармен жеке жұмыс жүргізуге 

негізделеді. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл жүзеге асыратын 

субъектілер 
1) Қазақстан Республикасының Үкіметі; 

2) жергілікті атқарушы органдар; 

3) отбасы және гендерлік саясат істері жөніндегі комиссия; 

4) кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 

комиссиялар; 

5) ішкі істер органдары; 

6) қамқоршылық және қорғаншылық органдары; 

7) білім беру органдары; 

8) көмек көрсету ұйымдары; 

9) дағдарыс орталықтары болып табылатынын біле жүріңіздер. 

БАЛАЛАРЫҢЫЗДЫ ҚОРҒАҢЫЗ, СЕБЕБІ БАЛА – ӨМІРДЕГІ ЕҢ ҚЫМБАТТЫ 

ЖАН! 

Қымбатты ата-аналар, зорлық – зомбылықсыз болашақ, біздің болашағымыз 

үшін, кейінгі ұрпақ үшін қажет, сол себепті барлығымыз бірігіп жұмыс атқаруға 

шақырамын. 
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 03.12.2021 ж.      № K00012 

                                          Бөлме  өсімдіктері 

РАХИМБАЕВА АЯЖАН МУХТАРҚЫЗЫ                                                                                                                            

Шығыс Қазақстан облысы   Катонқарағай ауданы                                            

Жамбыл ауылы   "Жамбыл орта мектебі"КММ                                                                            

жанындағы шағын орталық тәрбиешісі 

Ұйымдастырылған ашық оқу  қызметінің технологиялық конспектісі 

Тәрбиеші: Садепова.А.Ч. 

Тобы: «Балапан» ІІ кіші тобы   

Білім беру саласы: Таным   Шығармашылық кірістірілген  

Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі: Жаратылыстану.Аппликация  

Тақырыбы: Бөлме  өсімдіктері. 

Мақсаты: Балаларға  бөлмеде өсірілетін гүлдер жайлы таныстырып 

түсініктерін кеңейту,   бөлме гүлдерін күтіп-баптауға тәрбиелеу. 

Әдіс-тәсілдер:Әңгімелесу, сұрақ-жауап,ойын. 

Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: әңгімелесу, серуенге шыққанда 

бақшадағы гүлдерді  бақылау. 

Қажетті көрнекі құралдар: Бөлме өсімдіктері, үлестірмелі материалдар, бөлме 

гүлдерінің суреттер топтамасы, қайшы, желім. 

Билингвальды  компонент:бөлме өсімдіктері-комнатные-растение. 
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Іс-әрекет кезеңдері              Тәрбиешінің іс-

әрекеті 

Балалардың 

 іс-әрекеті 

Себепті 

қызығушылығын 

ояту кезеңі   

Шаттық шеңбері:  

Аспанға қарап күн көрдім, 

Төмен қарап жер көрдім. 

Оңға солға бұрылып , 

Егеменді ел көрдім. 

 

 

Балалар шаттық 

шеңберін 

орындайды. 
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Балалар,бүгін біз сіздермен 

бірге бөлме гүлдерімен 

танысамыз. Гүлдердің 

көптеген түрлері болады . 

Алдын ала әртүрлі бөлме 

гүлдерінің суреттері тақтаға 

ілінініп сонымен таныстыру. 

Гүлдер әртүрлі болып келеді 

әсемдік гүлдер,дала 

гүлдері,жабайы 

гүлдер,бөлме гүлдері.Соның 

ішінде бүгін біз бөлме 

гүлдерімен 

танысамыз.Балалар мына 

гүлдер  бөлме гүлдері ,гүлді 

алдымен тамырландырып 

топыраққа отырғызып су 

құйамыз содан гүлдің 

сабағы шығады сосын 

барып жапырағы өседі содан 

кейін барып  гүліміз өсіп 

шығады.Міне балалар 

алдарыңда тұрған гүлдерге 

назар аударайықшы . Ең 

алдымен сабағы шығады 

сабағы жасыл түсті болады  

,ал содан кейін жапырағы 

олда жасыл түсті 

болады.Содан соң күлтешесі 

шығады. Кәне балалар 

гүлдің құрлысымен танысып 

көрейікші. Бірге қайталайық 

гүлдің  сабағы жапырағы 

және күлтешесі бар екен . 

Гүлдің жапырағын дымқыл 

шүберекпен шаңын сүртіп 

тұру керек.  Осы әр гүлдің 

атауы бар олардың  

қасиеттері бар  гүлдерге көп 

күтім керек , гүлдер күнді, 

жарықты сүйеді үйге көрік 

Тәрбиешінің  гүл 

туралы айтқанын 

мұқият тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Өйткені ол жылуды 

сүйеді. Бөлмеге 

әсемдік береді, 

ауасын тазартады. 

-Түбін қопсытып су 

құйып, шаңын сүрту 

керек. 

 

Бөлмедегі ауаны 

тазартады,біздің 

көңіл күйімізді 

көтереді,біз 

гүлдерге қарап 

қуанамыз. 

Мерекелерде 

аналарымызға, 

қыздарға 

сыйлаймыз. 
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беріп тұрады.  

-Балалар бөлме гүлдерін 

бөлмеде өсіреміз, оның  

пайдасы бар? Бөлмедегі 

ауаны тазартады,біздің көңіл 

күйімізді көтереді,біз 

гүлдерге қарап қуанамыз 

Өйткені бөлме гүлдері 

жылы жерде өскенді жақсы 

көреді.  Балалар алдымен 

гүлдердің  түбін қопсытып   

үнемі су құйып ,сосын оның  

жапырағын ылғал 

шүберекпен  шаңын жайлап 

сүртуіміз керек екен,.  

Балалар біз гүлді   

мерекелерде 

аналарымызға,қыздарға 

сыйлаймыз.  
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 Сергіту сәті. 

Тербеледі ағаштар, 

Алдыңнан жел еседі. 

Кіп кішкентай ағаштар, 

Үп үлкен болып өседі. 

Балалар енді осы гүлді 

қағазға жапсырып 

шығайықшы Алдымен 

гүлдің сабағын жапсырамыз 

сосын жапырағын  содан 

кейін гүлін жапсырамыз. 

Міне балалар біз гүл 

жапсырдық. Гүлдің түсі 

қызыл,жапырағы мен сабағы 

жасыл түсті болады. Гүлдер 

өте нәзік сабағы сынып 

қалуы мүмкін,сондықтан 

оны аялап ұстауымыз 

керек.Топырағын тамырына 

зиян келмейтіндей етіп 

қопсытамыз,сосын су 

құямыз.Енді  балалар саусақ 

жаттығуын жасап 

жіберейікші.                                                                                     

«Шебер және батыл» 

саусақ жаттығуы. 

-Балалар, саусақтарыңды 

бүгіп, алақандарыңды бір-

біріне үйкелеп, ашып-

жұмыңдар, жаттығуды 

қайталаңдар. 

   

Сергіту 

қимылдарын 

жасайды. 

 

 

Балалар 

тәрбиешінің  

айтқанын мұқият 

тыңдай отырып, 

тапсырмаларды 

орындайды. 

 

 

 

 

Балалар саусақ    

жаттығуды  

қайталап 

орындайды. 

Іс
-ә

р
ек

ет
ті

ң
 

б
ағ

ал
ау

 к
ез

ең
і 

Балалар бүгінгі оқу іс-

әрекетімізде біз бөлме 

гүлдерімен 

таныстық,оларды баптап 

күтуді,қамқор жасауды 

үйрендік.Бөлме гүлдері бізге 

не үшін керек? 

 

Балалар сұрақтарға 

жауап береді. 
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Күтілетін нәтиже: 

Нені біледі: бөлме гүлдері жайлы. 

Қандай түсініктерді игерді :бөлме гүлдеріне үлкен қамқорлықтың қажет 

екендігін; 

Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Гүлді күтуді ,гүлді үлгі бойынша 

жапсырады; 
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   03.12.2021 ж.   № K00013 

                          Биотехнологиялық өндірістің жалпы сызбасы  

МАХУЛБАЕВА РАУШАН МАХАНБЕТАЛИЕВНА                                                                

Тараз қаласы. Байзақ ауданы Сакен Сейфуллин атындағы                                    

орта мектебінің хими-биология пәннің  мұғалімі 

Бөлімше:Микробиология  және 

биотехнология 

 Күні:  

Сынып: 9 

 

Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы: Биотехнологиялық өндірістің жалпы сызбасы 

Осы сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.3.2 биотехнологияда өндірілетін өнімдерге мысал келтіру 

Сабақтың 

мақсаты 

-Биотехнологияның жануарлар селекциясындағы маңызын 

сипаттау 

-Биотехнология нысаны мен қызметінің құрылымдық деңгейін 

анықтау 

-Биотехнология әдісі арқылы алынатын өнімдерге мысал келтіру 

Бағалау 

критерийі 

-биотехнология ұғымына түсінік беріп, селекциясындағы 

маңызын сипатайды.  

-биотехнология нысандары мен қызметін анықтайды. 

-биотехнология әдісімен алынатын өнімдерге мысалдар келтіре 

алады. 

Тілдік мақсаттар Оқушылар қолданады:  
- Биотехнологияны жануарлар селекциясында қолдану маңызын 

оқулықтан оқып, топта талдап, сыныпта қорғайды. 

- Биотехнология нысандары мен қызметтерінің құрылымдық 

деңгейін оқулықтан оқып анықтайды. 

- Мұғалімнің көмегімен биотехнологияда пайдаланылатын 

зерттеу әдістерін таныстырылым мен электрондық оқулық 

арқылы анықтайды.  

Пәнге қатысты терминдер мен негізгі сөз тіркестері: 

биотехнология, бактерия, саңырауқұлақтар, плазмидалар, 

жұмыртқалағыштық.  

Талқылауға арналған тармақтар: 

Биотехнология дегеніміз ... 
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Биотехнологияның жануарлар селекциясындағы маңызы ... 

Биотехнология нысандары ... 

Биотехнологияда саңырауқұлақтардан алынады ...  

Құндылықтарға  

баулу  

«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығы бойынша 

жануарлар селекциясындағы биотехнологияның маңызын 

ұғынады. 

Жеке жұмыста өзін-өзі реттеп, уақытылы жұмысты орындау, 

ауызша тапсырмалардың жауаптарын логикалық тұрғыда ұсыну 

икемділігі артады. 

Топтық, жұптық жұмыстарда бірігіп жұмыстану, бірлікте, ортақ 

іс атқаруда жауапкершілікпен қарау, сынға алу, пікір алмасу, 

бәсекеге қабілетті болу құндылығы дамиды. 

Пәнаралық 

байланыс 

Химия, география, информатика 

Алдыңғы білім 7-сынып: бактериялар формаларының әртүрлілігін,  ірімшік 

және йогурт өндірісін зерттеу; антибиотиктер, антисептиктер 

мен залалсыздандыру өнімдерінің қолданылуын сипаттау; 

вирустардың тіршіліктің жасушасыз формасы екендігін 

түсіндіру 

8-сынып: қарапайымдылар, бактериялар, саңырауқұлақтар, 

вирустармен туындайтын аурулардың ерекшеліктері мен алдын 

алу шараларын сипаттау 

САБАҚ   БАРЫСЫ 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңі 

 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері 

Ресурстар 

Сабақтың басы  
 

   5 мин 

 

 

 

I.Ұйымдacтырy кeзeңi 

 Cәлeмдecy, oқyшылaрды тyгeлдey. 

 Oқyшылaрды тoптacтырy үшiн, oлaрғa 

биотехнологияға қатысты сурет қиындылары  

ұcынылaды.  Сурет қиындыларын құрастыру  

(мозайка әдісі)  бoйыншa тoптaрғa бiрiгeдi.  

Үй тапсырмасы. Суреттер сөйлейді. 

Топтық жұмыс.  

1 топ жануар жасушасының органоидтарының 

атауын және сипаттамасын жазады. 

Жануарлар жасушасы: 
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 2 топ өсімдік жасушасының органоидтарының 

атауын және сипаттамасын жазады. 

Өсімдік жасушасы:       

  
3 топ Саңырауқұлақ: жануарлар мен 

өсімдіктердің айырмашылығы, ұқсастығы, 

ерекшеліктерін жазады. 

 
ҚБ: «Мадақтау» әдісі арқылы бағаланады 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, ресурс немесе 

мәтін, диалог, сабақтағы жылдамдық, оқушының 

дербестігі мен жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

қарым-қатынас формалары бойынша саралау 

жүргізіледі. 

Сабақтың 

ортасы  
 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.«Ой қозғау» . 

Биотехнология тyрaлы бейнеролик көрy. 

Тaлқылay cұрaқтaры: 

-Қaндaй әдіс көрдiңiз? 

-Қандай қойдың клоны алынды? 

-Клондау қандай ерекшкліктерге қарап жасалды? 

ҚБ: «Бір-бірін мадақтау» әдici aрқылы 

оқушының ayызшa бaғaлayы жүзeгe acaды. 

 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, ресурс немесе 

мәтін, диалог негізінде, сабақтағы жылдамдық 

бойынша саралау жүзeгe acaды.  

Мұғалімнің түсіндіруі: 

Жануарлар селекциясын биотехнология әдістерін 

 

Оқулықпен 

жұмыс. 

Білім ленд 

бейнеролик 

 

https://biliml

and.kz/kk/co

urses/biologi

ya-

kk/genetika-

zhane-

suryptau-

negizderi/qa

https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
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14 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 минут 

 

 

 

 

 

 

 

кеңінен қолдану негізінде әрі қарай жетілдіруге 

болады. Ерте эмбрионды трансплантациялау 

әдісін қолдану өнімділігі бойынша өте құнды 

даралардан ұрпақтар санын күрт арттыруға 

мүмкіндік берді.  Жалпы ауылшаруашылығы 

жануарларын клондау проблемасы – 

биологиядағы маңызды бағыттардың бірі, оның 

дамуы заманауи селекция үдерістерін едәуір 

белсенді жауауға мүмкіндік береді. (оқулықпен 

жұмыс, 2 минут шолу жасау) 

ІІ. «Валюта» әдісі бойынша әр топ постермен 

жұмыс жасайды. 1-топ қорғағаннан кейін 2-3 

топтар 2 жұлдыз, 1 ұсыныс айтып, валютамен 

қызықты, ұнаған жерлерін сатып алады. 

Әр топтада осылай жұмыстанады. 

1-топ: Биотехнологияны жануарлар 

селекциясында қолдануын айтады. 

2-топ: Биотехнология нысандары мен олардың 

қызметі. 

3-топ: Биотехнологияда саңырауқұлақтар мен 

қарапайымдарды пайдалану.  

Әр топқа валюталар үйлестіріледі. 

ҚБ: «Қол шапалақ» әдісі арқылы топтардың 

бағалауы. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, ресурс немесе 

мәтін, диалог, оқушыға жеке қолдау көрсету 

арқылы, сабақтағы жылдамдық, оқушының 

дербестігі мен жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

таңдау, қарым-қатынас бойынша саралау жүзеге 

асады.  

ІІІ. «Таза тақта» әдісі бойынша мұғалім бүгінгі 

тақырып бойынша тақтаға сұрақтар немесе 

ережелер жазып тақтаны толтырады, содан кейін 

оқушылар жеке әр сұраққа жауап беріп, өшіріп 

отырады. Соңында  барлық сұрақтарға жауап 

бергенде тақта таза болып шығады. 

-Қазіргі кезде кейбір елдерде жыл сайын неше 

трансплантант-бұзау алынады? 

zirgi-

zamandahy-

genetika/less

on/zhanuarla

r-men-

osimdikterdi

-klondau 

 

 

Таныстыры

лым 

оқулықпен 

жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
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7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Долли атты қойдың клоны қай жылы қашан 

кімнің басшылығымен алынды? 

-Бактериялардың метелдар 

биотехнологиясындағы маңызы қандай? 

-Биотехнология нысыандарына сипаттама бер? 

-Биотехнологияда саңырауқұлақтарды қалай 

пайдаланады? 

-Қарапайымдардың биотехнологиядағы орны? 

 ҚБ: мұғaлiмнiң ayызшa кoммeнтaрийi. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, сабақтағы 

жылдамдық, дербестігі мен жауапкершілігі, 

оқыту ортасы, таңдау бойынша саралу жүзеге 

асады.  

Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары:  
№1 Тапсырма: 
  Суретке қарап биотехнология ғылымы туралы 
сұрақтарға жауап беру. 

 

1. Биотехнология ғылымы адам 

денсаулығын нығайту 

мақсатында не жасайды? 

  

 

 

 

Ауру тудыратын бактериялар мен 

вирустардың көбеюін тежейтін 

саңырауқұлақтан қандай антиботик 

алынған?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке 

парақтар 
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2. Биотехнология саласының 

бірі тамақ өнеркәсібі. 

Суреттен көріп тұрғандай 

қандай 

тамақ 

түрлерін аламыз?  

 

    Дескриптор: 

1. Биотехнология ғылымының адам 

денсаулығын нығайту мақсатындағы 

жетістіктерін атайды. 

2.  Ауру тудыратын бактериялар мен 

вирустардың көбеюін тежейтін 

саңырауқұлақтан қандай антиботик 

алынатынын атайды. 

3. Биотехнологияда алынатын тамақ 

өнімдерін атайды. 

   №2 Тапсырма: 

  Берілген кестеге биотехнологияда өндірілетін 

өнімдерге мысалдар келтіріп жаз. 

жануарлар өсімдіктер саңырауқұлақтар 

   

   Дескриптор: 

1. Жануарлардың биотехнологияда 

қолданылуына мысал келтіреді. 

2. Өсімдіктердің биотехнологияда 

қолданылуына мысал келтіреді. 

3. Саңырауқұлақтардың биотехнологияда 

қолданылуына мысал келтіреді. 

 ҚБ:Дескрпиторды ескере отырып өзара 

бағалау. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, тапсырма 

бойынша саралау, сабақтағы жылдамдық, 

дербестігі мен жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

таңдау, қарым-қатынас формалары  бойынша 

саралу жүзеге асады. 

Сабақтың соңы  
 

5 минут 

«Кір жаятын жіп» әдісі бойынша оқушыларға 

тақтаға сұрақтар беріледі. Қол көтеріп жауап беру 
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арқылы жауаптарын стикерлерге жазып, кір 

жаятын жіптерге іледі. 

1. Қазіргі кезде кейбір елдерде жыл сайын 

қанша трансплантан-бұзау алады? 

2. Долли атты қойдың клоны кімнің 

басшылығмен алында? 

3. АҚШ-та эмбрион жасушаларын клондаудан 

алынған Ген атты бұзау қай жылы туды? 

4. Субжасушалық құрылымдарға нелер 

жатады? 

5. Биотехнологияда саңырауқұлақтардан 

қандай өнімдер алады? 

6. Ашытқының белгілі 500 түрінен адам ең 

бірінші  нелерді пайдалануды үйренді? 

7. Жеуге жарамды саңырауқұлақтардың 

жіпшелерін қандай ортада өсіреді? 

8. Биотехнологияның дістүрлі емес 

нысандарыныңқатарына не жатады? 

9. Клондау қызметін сипатта?  

     ҚБ: «Мадақтау әдісі» бойынша бағаланады. 

Саралау: Нәтиже немесе жауап, сабақтағы 

жылдамдық бойынша саралау жүзeгe acaды. 

Кeрi бaйлaныc «Ныcaнa» әдiciмeн.  

1.Ныcaнaның caры түciнe «Бүгiнгi caбaқтa нeнi 

мeңгeрдiң?» дeгeн cұрaққa жayaп күтiлeдi. 

2.Ныcaнaның қызыл түciнe «Бүгiнгi caбaқтың  қaй 

cәтi aрқылы бүгiнгi күндi eciңe түciрeciң» дeгeн 

cұрaқтың жayaбы күтiлeдi. 

3.Ныcaнaның көк түciнe «Кeлeci caбaқтa өзiңдi қaй 

жaғынaн дaмытaр eдiң, oны қaлaй icкe 

acырacың?»-дeгeндeй cayaлғa жayaп бeрiлeдi.  

Кір 

жаятын 

жіп 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таныстыры

лым 

Саралау – Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? 

Сіз басқаларға қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай тапсырмалар 

бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулы

қ және 

техника 

қауіпсіздіг

ін сақтау 

Нәтиже немесе жауап, ресурс немесе 

мәтін бойынша, диалог, оқушыға 

жеке қолдау көрсету,  

сабақтағы жылдамдық, оқушының 

дербестігі мен жауапкершілігі, оқыту 

«Мадақтау» әдісі арқылы 

бағаланады. 

«Бір-бірін мадақтау» әдici 

aрқылы оқушының ayызшa 

бaғaлayы жүзeгe acaды. 

АКТ 

қолдану 

ережелерін 

сақтау 

және 



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

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

20 

ортасы, қарым-қатынас формалары 

бойынша саралау жүргізіледі.  

 

 

«Қол шапалақ» әдісі арқылы 

топтардың бағалауы. 

Мұғaлiмнiң ayызшa 

кoммeнтaрийi. 

Дескрпиторды ескере отырып 

өзара бағалау 

жұптық, 

топтық 

жұмыстард

а 

қауіпсіздік 

техникасы

н ескеру. 

Сабақ бойынша рефлексия:  

Сабақ мақсаттары немесе оқу 

мақсаттары шынайы қолжетімді 

болдыма? 

Барлық оқушылар оқу мақсатына қол 

жеткізді ме? 

Егер оқушылар оқу мақсатына 

жетпеген болса, неліктен деп 

ойлайсыз?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді 

ме?  

Сабақ кезеңдерінде тиімді 

пайдаландыңыз ба?  

Сабақ жоспарыңыздан ауытқу 

болды ма және неліктен?  

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау 

үшін пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз 

маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
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03.12.2021 ж.     № K00014 

 

Оқу  қызмет  барысында 4К моделін қолдану жолдары 

                                  Жеке тәжірибелік  жұмыс 

 

МУРЗАГАЛИЕВА ГУЛГАЙЫН УТЕГЕНОВНА                                                                   

Батыс Қазақстан облысы Бөкейордасы ауданы Бөрлі ауылы                        

"Балдаурен " бөбекжайы МКҚК                                                                          

Тәрбиеші 

Мектепке  дейінгі  тәрбие мен  оқытуды дамыту мен жетілдіру  білім беру  

жүйесінің алғашқы  сатысы  болғандықтан, елімізде балалардың үнемі  

өзгерістерге бейім болуы мен жаңа мазмұнды  білімді меңгеру қабілетін 

дамытуды басым бағыты  ретінде айқындады.      

               Жаңартылған білім берудің маңыздылығы-балаға үйлесімді, қолайлы 

білім беру ортасын  құра отырып,  сыни  тұрғыдан  ойлау, зерттеу, тәжірибе 

жұмыстарын жасау, бақылау мен саралау, баламен жүргізілетін  жеке, топтық, 

ұжымдық жұмыс жасай білу және бұл бағдарламаның ерекшелігі спиральды  

қағидатпен  берілуі.  ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Мектепке  

дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты», 2016 

жылғы 12 тамыздағы № 499 «Мектепке дейінгі тәрбие мен  оқытудың  үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығын негізге ала, әр баланың бейімділігін, 

қабілеттілігін  іске асыруға, оның даму ерекшеліктерін ескере отырып, 

перспективалық жұмыс жоспарын және өтпелі  тақырыптарды қолдана отырып 

жұмыс бағытымды құрамын.  

             Жаңартылған білім беру бағдарламасындағы өзгерісті  жүзеге асыруда 

мен баланың  жас ерекшелігі  мен  мүмкіндігіне  сәйкес берілген уақытты нақты, 

өлшенімді, қарапайым әрекеттерге бағытталған, уақытпен шектелген мақсатты 

әрекеттерді пайдалана жүзеге асырамын. 

            Бағдарламаның түйінді идеялары 4К моделін мен өзімнің жұмысымда 

кіріктіремін: креативтілік командамен жұмыс, коммуникативті дамыту мен сыни 

ойлау арқылы жүзеге асырдым. Бұл жүйені қолдануда  күнделікті іс-әрекетте, 

үрдісте балалардың сыни ойлау қабілеті, командада жұмыс істеуі, 

көшбасшылығы, коммуникативтік тілдік  дағдылары қалыптасады. «Бала үнін» 

бала бойының  дербестігі мен қызығушылығынан, балаға  тән қажеттілігінен  өте 

жақсы көруге болады. «Бала үні» күннің бірінші жартысында ойын-

тапсырмаларда жақсы көрінеді.         

            Балаларды бақылау өздерінің білім деңгейін жоғарылату үшін, білім мен 

дағдысын түсінуге, оқытудың келесі қадамын жасауға мүмкіндік беретінін 

серуен жұмысымда және танымдық ойында қолданамын. 
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 Бақылау нәтижесінде жұмыстануды қажет ететін балаға саралаудың диалог 

түрін қолданып, сұрақ-жауап арқылы танымын дамыттым. 

             Ойын түрлерін қолдануда балада шапшаңдылық пен шыдамдылық, 

құрдастарымен қарым-қатынас қалыптасады. Тәрбиешінің жетешілігімен, 

құрылымдалған, еркін ойын түрлерін ұйымдастыру арқылы баланың өзіндік 

дербестігі мен қиял шығармашылығы артады, оны мен  «Жасырынбақ» ойыны 

арқылы көрсете аламын.  

             Ойын- баланың  жан серігі.  Ойынға  зер салып, ой жүгіртсек, үлкен мәнді  

мағыналы  істер туындап өрбиді. Ойын арқылы бала өзін қоршаған  ортамен, 

қоғамдық құбылыстармен, адамдар еңбегі мен   қарым-қатынастарымен 

танысады.  

            Балалардың қажеттілігі,мүмкіндігі, жас ерекшелігін ескеріп,   дамуына  

ықпал етуге бағдарланған   бағдарламаның  түйінді  идеяларын негізге алып,  

өзімнің жұмысымда   барлық  оқу  қызметтерім нақты, өлшенімді, қолжетімді 

қарапайым  әрекетке  емес нәтижеге, уақытпен шектеулі мақсатта болуын 

қадағаладым. Нәтижеге жетуі үшін  бала өзін ойын желісі мен ережесіне  сәйкес 

ұстай алуы, жолдастарының тілек-ойымен  санасып, көмектесе білу,ойын 

ережелерін  сақтау, ойнау кезінде  өз бетінше құрып ойлаған ойын іске асыра 

білуін ескере алдым. 

            «Қатынас» білім беру саласы, Сөйлеуді дамыту «Біздің көшедегі  

мәшинелер» оқу қызметімде  мен  “Жүреді, жүзеді, ұшады” дамытушылық  

ойынын балаларға жаңа таныс емес болғандықтан, одан әрі дамыту мақсатымен 

педагогтың жетекшілігі бағытында ойын шартын түсіндіріп, нақты жетелеуші 

сұрақтар, нұсқау беру  арқылы  ұйымдастырдым.  Балалар бойында берілген  

ойын тапсырмасын  орындай алмаймын ба деген деген сенімсіздік сезімі, үрей 

байқалуының жоқтығын байқадым. Бағдарламаның түйінді идеялары 4К моделі:  

«Бала үні» көлік түріне қызығушылығы артады,   қажетті көлікті таңдап, өзіндік 

дербестігін білдірсе, «Командамен жұмыс» ойын кезінде достық қарым-қатынас  

қалыптасады. «Коммуникация» тапсырманы  орындағанда қойылған сұрақтар 

арқылы байланыстырып сөйлеу, сөздік  қоры артып, тілдік қарым-қатынас  жақсы  

өрбіді.  «Сыни ойлау» қойылған сұрақтар жуан, жіңішке түрінде болып,  балалар 

бойында ой-қиялы дамыды.  «Бақылау»  құрылымдалған, жаппай, тікелей,қысқа 

мерзімді, «Саралау» диалог арқылы баланың сөйлеу дағдысы, ресурс түрін 

қолдануда  белсенділігі мен қызығушылығы артты. 

            Бұл ойынды ұйымдастыру кезінде тиімділігі “бала үні ” балалардың көлік 

түрлерін өз қалаулары бойынша таңдап және сол таңдаған көлігі туралы айтып, 

өзінің білімдік ой-қиял дағдысын байқатты. Ойын арасында көлік түрлерін бөлу  

тапсырмасын  үлестірме карточкалармен жұмыс жасауда шапшаң әрі қызықты 

орындай алды. Көлік түрлерін сипаттап беру  арқылы  коммуникативтік  тілдік,   

танымдық   дағдысы жақсы дәрежеде екендігін білдім.  
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Жетелеуші сұрақтарға тез жауаптар берді,  сыни ойлауын арттыра алдым. 

Ойынды  бақылау  кезінде  мен балалардың бір тапсырманы  орындаса да, 

олардың нәтижелері  әртүрлі болатынын байқадым. Осыны ескеріп, балаға 

қосымша тапсырма беріп, оның білім  қажеттілігін  толтыра алдым. Ойынды 

қалаулы топ әдісін пайдаланып ойнату  арқылы бір-бірімен өзара қарым-

қатынасын біле алдым. 

         Алдағы  уақытта  мен бұл ойынды  көлік түрлерін  мамандық иелеріне қарай 

сай (жүргізуші-мәшине, теңізші-кеме т.с.с)топтастырып күрделендіре 

толықтырулар енгізуге  және топқа  бөлу кезінде  өзіндік қалаулы топ емес, 

деңгейлі топ құру әдісі  арқылы ойынды одан әрі өрбіткім келеді. Ойын 

барысында қолданылатын ресурстарымды  карточка түрінде емес, көлік 

ойыншықтарымен  алмастырсам  қызықты болар еді. 

         “Таным” білім беру саласы, “Жаратылыстану” оқу қызметінде мен "Күз  

өнімдері" құрылымдалған ойын  түрін алдым.  Бұл  жаңа ойын түрі емес, балаға 

таныс, ойын шартын  ғана түсіндіріп, қажетті материалмен  қамтамасыз етіп, 

реттілікпен  өз бетінше шартын бұзбай ойнауын қадағалау. Танымдық  ойын 

барысында балалар дене қимылы арқылы өзін дербес көрсете білді. 

Бағдарламаның түйінді  идеялары 4К моделі:  «Бала үні», «Командамен жұмыс», 

« Сыни ойлау» жуан, жіңішке сұрақтарға жауап беру, «Коммуникация»баланың 

тілдік қоры, өзара қарым-қатынас жақсы деңгейде болды.  Ойын 

құрылымдалмаған, тікелей, жаппай, қысқа мерзімді бақыланды. Материалды 

игеру деңгейін бақылау үшін ойлау қабілетін дамыту әдісі «Идеялар себетін» 

қолдандым. Зерттеу  жұмысын жүргізіп, жеке дамуына сәйкес тапсырманы 

орындау жылдамдығын ескердім.Заттық кеңістік ортаны пайдаланып, бала 

бойында жағымды орта қалыптастыра алдым. «Күз өнімдері» ойынын 

ұйымдастыру барысында бағдарламаның түйінді идеясы 4К моделі «Командамен 

жұмыс» жақсы нәтижесін берді, балалар ойынды қызығушылықпен ойнай алды. 

«Сыни ойлау » кезінде  қойылған жуан, жіңішке  сұрақтарға толық, өз ойларымен 

ашық жауап  бере білді. Ойын барысын жақсы меңгерген бала көкөніс пен жеміс 

түріне өзіндік танымдық  зерттеу жүргізіп, оның пішіні, дәмі, қасиеті  туралы 

білетіндігімен бөлісті. Себетке муляждарды бөлу тапсырмасында еш 

қиындықсыз өздігінен жақсы орындап, өз нәтижесін көрсете алды. Келешекте 

мен «Күз өнімдері» ойын барысын  еркін ойынмен алмастыра өткізер едім. 

Себебі:  ойындық шекарасы мен ережесі жоқ  ойынның қандай бағытта өрбитінін 

білу. Ойын барысында муляжды ресурстарым жеткіліксіз мөлшерде болмауына 

орай, барлық балаларды қамтамасыз ете алмадым.  

      «Шығармашылық» білім  беру саласының  Жапсыру  бөлімінде «Шеңбердегі 

доп» еркін ойын түрін таңдап  алдым. Ойынның еркін болуы- бала ойын 

барысында ешбір ережеге сүйенбейді, таныс, еркін ойын арасында өзара  қарым-
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қатынас дамиды, бір-бірімен  талқылау арқылы қақтығыстың алдын алады және  

келісімге келе алады. Балалардың ойынды одан әрі жалғастыруы үшін не  

жасауға болатынын айта  біледі, демек «бала үні» ескеріледі, ойынды 

ұйымдастыруда  көшбасшылық қалыптасады. 

           Оқу қызметі кезінде сергіту сәтінің орнын мен қимылды ойынмен 

алмастыруды тиімді санадым және еркін ойын ретінде өткізе алдым. Себебі: бала 

бір орында ұзақ отырып, белгілі тапсырманы орындаған соң, өзіндік дербес 

қимылын жасағысы келеді. Балалар өзіндік дербес әрекеттер жасап, ойында 

белсенділік  таныта алды. Жанама түрде  бақылау арқылы мен балалардың 

өздеріне тән мінез-құлықтары мен етене араласа алатын жолдастарын жақсы біле 

алдым.    

          Қысқа  мерзімді бақылау кезінде баланың  жолдастарымен қарым-қатынас 

жасай алмағандығын байқадым,  ол баланың достарымен етене араласу іс-әрекет 

жолдарын  қарастырамын. Алдағы уақытта  мен ресурстарымды толықтырып, 

дамыту ортасын қимылды ойынға сай жабдықтайтын боламын.Ойындар  

барысында балалардың ойын шартын  дұрыс игеріп, шартын есте сақтап  дұрыс 

орындай алуы, оқу қызметін түсініп дұрыс    игеруін бағдарламасының түйінді 

идеясы 4К моделімен жұмыстануда терең  ұғындым. 
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03.12.2021 ж.    № K00014 

Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары (ши тоқу, киіз басу) 

МОЛДАКАДЫРОВА БАЯН ДЖУМАНОВНА                                                                 

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы                                                                     

С.Датұлы атындағы N23 ЖОМ                                                                                      

Көркем еңбек пәні мұғалімі  

Көркем еңбек Мектеп:С.Датұлы  атындағы №23 жалпы орта мектеп 

Күні: Педагогтің аты-жөні:  Молдакадырова Б. 

Бөлім:  Сәндік-қолданбалы өнер 

Сабақ                              

Сынып: 8 

Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары (ши тоқу, киіз 

басу) Әр түрлі ұлттық бұйымдар. 

 Құрал-саймандар мен материалдар    

Оқу 

бағдарламасы

на сәйкес 

оқыту 

мақсаттары 

8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен 

дизайн  туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету 

8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды  дамыту мен іске асыруда өз 

бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде 

ақпараттық-коммуникативтік технологияларды  қолдану 

арқылы) 

Сабақтың 

мақсаты 

Оқушылар: 

 Қазақ халқының қолданбалы өнерінің түрлерін білу; 

 Қазақ халқының қолданбалы өнер шығармаларының 

ерекшеліктері ажырату; 

 Қазақ халқының ұлттық ою-өрнек түрлерінің 

айырмашылықтарын айқындау; 

Алған білімдерін шығармашылық идеяларын іскк асыруда 

тиімді пайдалану 

Бағалау 

критерийлері 
 Қазақ халқының өнер туындылары мен қолөнерін 

айқындайды;  

 Сабақ үстіндегі іс-әрекетттерде белсенділік танытады; 

 Топтық жұмыстарда зерттеу тапсырмаларын орындайды; 

 Зерттеу нәтижелерін скейчбукке немесе альбомға 

түсіреді; 

Сабақтың барысы 
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Сабақтың 

 кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының 

 әрекеті 

Бағалау Ресурс

тар 

Сабақтың 

басы 

 

1 Ұйымдастыру бөлімі:  

1. Оқушылармен амандасу, 

түгендеу. 

2.Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру 

«Мен - мақсат адамы» 
психологиялық дайындық 

 

 

Тақтада сабақтың 

тақырыбы, мақсаты 

көрсетіледі.  

 

Зергердің құралдары мен 

жабдықтарын оқушыларға 

таныстыру және олардың 

қолдану тәсілдерін көрсету.  

Зергер жұмысы туралы 

видео көрсету. 

. 

   

 -  

Сабақтың мақсатымен 

танысу.  

 -  Бізге мұра болып қалған 

аталарымыз бен 

әкелеріміздің өз еліміздің 

тарихын, салт-дәстүрін, 

еліміздің әрбір азаматы 

білуі тиіс. Сондықтан, бүгін 

сабақта біз сіздермен қазақ 

халқының  дәстүрлі сәндік-

қолданбалы өнер түрлері 

Мақсаты: Оқушылар 

кезекпен мен сөзіне 

тіркес айтып, бір-біріне 

тілек білдіреді.  

Жігер деген – МЕН            

Күш деген – МЕН 

Батылдық деген  - 

МЕН 

Кешірім деген - МЕН 

Жастық деген - МЕН 

Денсаулық деген - 

МЕН 

Бәрі маған байланысты 

Бәрі менің қолымда 

  

 

Суретті топтастырады. 

Түсінік береді. 

Слайдқа қарап  

біздің бүгінгі 

сабақтың  

тақырыбын 

анықтайды. 

 

Қалыпта

стыруш

ы 

бағалау:   
Бірін – 

бірі 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулы

қ тағы  

график

а лық 

суретт

ер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДК 

экраны 

 



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

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

27 

туралы айтатын боламыз. 

Сабақтың 

ортасы 

2.  Жаңа материалды  

зерттеу кезеңі. 

Қазақтардын халық 

кәсіпшілігі мен қолөнер 

бастауы    тұңғиық 

ғасырларға кетеді.  

  «Т»  кестесі 

Өнер түрлерін 

қарастырыңыз және 

анықтаңыз. 

- теріні өңдеу өнері 

зергерлік өнері, сүйек кесу 

өнері, тасты өңдеу өнері, 

ағаш өңдеу. 

-кілем тоқу, ши току және 

киіз бұйымдарын жасау  - 

киіз басу.  

Кілемдердін түрлерін 

зерттейік: басылған (киіз), 

өрме (қамысты) және 

тоқыма. 

- Тоқыма кілемдер түкті, 

алаша және тақыр 

түрлерімен ерекшеленеді. 

- Басылған кілемдерге 

киіздер, тұскиіздер, сырмақ, 

сырдақ, текеметтер жатады. 

- Өрме кілемдер  - бұл шым 

ши, өре ши және шабақ ши. 

Ши тоқу үшін ши 

талдарынан   қамыс өріледі 

- Алдымен әр талды жеке 

берілген ою бойынша түрлі-

түсті жіппен орайды. 

Талдарды  бірге орағанда 

ерекше кілем шыгады. 

Ал киіз басу өндірісі де 

 «Т»  кестесі 

Топтық  жұмыс.  

1-ші топқа арналған  

дескрипторлар:  

Киіз басу өнерін  

зерттейді; 

Киізден орындалатын    

бұйымдардын  

атауларын  анықтайды; 

Киіздің емдік 

қасиеттерін анықтайды 

Бұйымдардын  

атаулары мен 

суреттерін  скетчбукке  

түсіреді; 

Өзіңің зерттеу жұмысы 

туралы баяндайды; 

2- ші топқа арналған  

дескрипторлар: 

Қазақ халқының 

ұлттық ою-өрнектерін 

зерттейді  

(космогониялық, 

зооморфтық, өсімдік,  

геометриялық);  

Өзіңің зерттеу жұмысы 

туралы баяндайды;  

Оқушылар берілген  

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

Жасаған нобайлары 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынад

а 

білдіріп,  
талқылау

ға 

белсенділ

ікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайс

ың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталанд

ыру 

 

 

«Т»  

кестесі 

 

 

3-

Слайд. 

4-5 

слайдт

ар  

6-

Слайд. 

Киіз 

басу 

өнеріні

ң  

шығу 

тарихы 

туралы   

мультф

ильм 

көру 

https://

youtu.b

e/D1qo

ET0oQ

I0 

7-

Слайд. 

Киіз 

үй 

туралы 

видеоф

ильм 
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қызықты қажет ететін 

күрделі үдеріс, белгілі бір 

дағдыларды  қажет етеді. 

Ал қазір, біз   киіз басу 

тарихы жөнінде 

мультфильм көреміз ..... 

Киіз басу және өндіру, 

бірнеше кезеңдерден 

тұрады:  

* жүн дайындау; оны жаю;  

ыстық су шашу;  дайын киіз 

жасау. 

Проблемалық сұрақтар:  

- Қазақ халқы  жүнді 

тұрмыста қалай қолданған? 

- Дұрыс, жүн жылуды 

сақтайды. Сондықтан оны 

киім, көрпенің арасына 

салған және бесікке де 

төсеген. 

- Жүннің қандай түрлерін 

білесіндер? 

- Көктемде қырыған және 

күзде қырқылған жүндердін 

атаулары бар (жүннің 

жабағы, күзем). 

 -  Киіз үйдің ішкі көрінісің  

зерттейк. 

-Балалар, киіз уйде қандай 

заттар көріп тұрсындар? 

- Кілемнің ерекше сырмақ 

түрін  туралы 

әңгімелесейік. 

- Киіз үй жабдықтарын 

зерттеніз: түскиіздер 

(қабырға кілемдер), 

сырмактар (төсеніш), 

аяққаптар  

( ыдыстар үшін сөмкелер), 

кереге-қаптар (кереге үшін 

футлярлар), әр түрлі  ши 

мен жоспарын жұпта 

талқылайды. 

 

 

 

 

 

Оқушылар ұяшықтар 

ішінде  сұрақ, 

тапсырмаларға жауап 

береді. Топтағы әр 

оқушы қарсы топтағы 

әр оқушыға сұрақ 

қояды. 

 

 

 

 

 

Мысалы:  

Түйме, алқа, ыдыс, 

қамшы, сырға, сөмке 

Мақсаты: 

Оқушыларды 

жылдамдыққа әрі 

танымдық қабілетін 

арттыру. 

 

көру 

https://

youtu.b

e/yu_2

aAQE

UsY 

https://

youtu.b

e/3W_

PZ2KF

LcY 

Замана

уи 

қазақ 

үй 

https://

youtu.b

e/eGxq

IBrds

WI 

  

 

 

 

 

 

 

(Видео

фильм

ді 

көру) 

ДК 

экраны 

Плакат  
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және т. б..  

- Балалар,киіз тұрмыста 

пайдалану сәнді болама ? 

Тәжірбиелік жұмысты 

бастамас бұрын 

оқушыларға қауіпсіздік 

техникасымен 

таныстырамын.  

Тәжірибелік жұмыс: 

ши тоқу(нобай жасау) 

Көркем еңбек 

сабақтарына арналған 

қауіпсіздік техникасы: 

-жұмысты тек қана 

мұғалімнің рұқсатымен 

бастау; 

-оқытушының 

рұқсатынсыз оқу, жұмыс 

орнын тастап кетпеу; 

-құрал-саймандарды тек 

қажетті жағдайда ғана 

пайдалану; 

-жұмыс орнын таза ұстап, 

материалдар мен 

құралдарды тиімді жұмыс 

істеу; 

-жұмыс бітісімен 

материалдар мен 

құралдарды өз 

орындарына жиып қою.  

«Түстер құпиясы» әдісі 
1-ТАПСЫРМА. Мәтінді 

оқып, сұрақтарға жауап 

беріңдер. 

Әр қатардан бір оқушыдан 

мәнерлеп оқып шығады. 

Қалған оқушылар бірге 

іштей оқып отырады. 

Сонымен қатар сұрақ 

дайындап отырады. -Қазақ 

халқында ертеден бастау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Түсте

р 

құпияс

ы» 

әдісі 
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алған қандай өнер? 

-Ол өнер түрі немен 

байланысты? 

-әшекей бұйымдар не үшін 

қажет? 

-Әшекей бұйымдар қыздар 

үшін не береді? 

-Әшекей бұйымдарды 

неден жасаған? 

Жазылым. 

2-ТАПСЫРМА. 

«Шашылған жазбалар» 

әдісі.  Оқушыларға кеспе 

қағаздарға жазылған 

әшекей бұйымдардың 

атаулары бар сөздер 

беріледі.  Сол сөздерді 

кестедегі тиісті орындарға 

орналастыру қажет. 

Киімдердегі 

әшекейлер 

 

Түйме,сө

лкебай, 

өңірше 

Денедегі 

әшекейлер 

Сырға, 

алқа, 

тұмар, 

білезік 

Тұрмыстағ

ы 

әшекейлер 

Сөмке, 

ыдыс, 

қамшы 

т.б. 

заттарға 

тағылаты

н асыл 

тастар 

мен 

металдар 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Шаш

ылған 

жазбал

ар» 

әдісі 
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Аяқталуы Бағалау«Жапондық 

бағалау» әдісі арқылы 

бағалаймын. Яғни «Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, басқа 

көзқарасым бар», «Менің 

сұрағым бар». Сонымен 

қатар,     1-10 баллдық жүйе 

бойынша оқушылардың 

сабаққа қатысу белсенділігі 

бойынша бағаланады. 

Рефлексия:  

«Сәуегейлік ағашы» 

стратегиясын қолданамын. 

«Ағаштың діңі»-бұл 

тақырып, 

«жапырақтары»- 

болжамдар, 

«сабақтары»-дәлел 

Оқушылар әр түрлі ұлттық 

бұйымдарға 

 болжам жасайды. 

Сабақты қорытындылау 

мақсатында оқушылардың 

сабаққа деген көзқарасын, 

рефлексиясын тыңдаймын. 

 

 

Мақсаты:Оқушы 

алған білімін саралай 

білуге дағдыланады. 

 

 

 

Оқушылар бүгінгі 

сабақты қандай 

деңгейде 

түсініп,білгендерін 

айтады,болжам 

жасайды.  

 

 

 

 

Атқарылған жұмыстар 

туралы қорытындылар 

жасайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыла

рдың 

айтқан 

жауаптар

ына пікір 

қалдыру. 

 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?  

Бүгін оқушылар нені үйренді? Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп 

оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма? Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана 

алдым ба?  

Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен? 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 
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оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз? 

 

 

 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

техникасын 

сақтау 

 

 

«Т кестесі», «Түстер құпиясы» әдісі, 

«Шашылған жазбалар» әдісі.   

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, белгілі 

бір оқушыдан күтілетін нәтижені, 

оқушыға жеке қолдау көрсетуде, оқу 

материалы мен ресурстарды 

оқушылардың жеке қабілеттерін ескере 

отырып әзірлеуді қамтиды. 

 

«Мадақтау сөзі», «Бас 

бармақ» әдісі, балдық 

жүйе 

Денсаулық 

сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту 

жаттығулары 

мен белсенді 

жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта 

қолданылатын  

Қауіпсіздік 

техникасы 

ережелерінің 

тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да 

ойланыңыз. 

1: «Мен – мақсат адамы» әдісі 

2: «Түстер құпиясы» әдісі 

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойла-

ныңыз. 

1: Саралау тапсырмаларын пайдалану 

2: Тәжірибе жұмысын көбірек пайдалану 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары 

туралы мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: Уақытты тиімді пайдалану 

2: Жеке жұмысты жандандыру 
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  03.12.2021 ж.     № K00017 

ҒАРЫШҚА САПАР 

АБДРАХОВА АЙГЕРИМ ДУЙСЕНБАЕВНА                                                                        

Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласы                                                    

№8 Өркен бөбекжайы тәрбиешісі 

Мақсаты: 

Білімділік: балалардың ғарыш, әлем туралы ұғымдарын қалыптастыру, Күн, 

жұлдыздар, Ай, Жер, ғаламшар жайлы мағлұматтар беру, іс-әрекетте 

балалардың геометриялық пішіндерді естеріне түсіру.Дамытушылық: 

балалардың ақыл-ойын іс-әрекетте қызығушылықтарын дамыту, қимыл-

қозғалыстарын жетілдіру. 

Тәрбиелік: айналаны қоршаған орта жайында білімдерін кеңейту, үлкендердің 

еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу. 

Балалар, бүгін бізде тіл дамыту іс-әрекеті. Іс-әрекеттің тақырыбы «Ғарышқа 

сапар». 

Шаттық шеңбер 

Қайырлы таң, 

Ормандар мен далалар. 

Қайырлы таң, 

Достасқан бар балалар. 

Қайырлы таң, 

Біздің балабақшамыз. 

Қайырлы таң, 

Ғаламшарымыз. 

Жұмбақ жасыру. 

Ұшады қанатсыз 

Зырлайды аяқсыз (ЗЫМЫРАН) 

Сұрақ-жауап. 

-Балалар ғарышқа немен ұшады? (Зымыранмен ұшады) 

-Зымыранды қандай геометриялық пішіндерден құрастырамыз? (Үшбұрыш, 

тіктөртбұрыш, дөңгелек) 

-Енді осы бөлшектерден зымыранды құрастырайық. Сол құрастырған 

зымыранмен ғарышқа ұшатын боламыз. (Зымыран құрастырады) 

-Міне, ғарыш әлеміне де келіп қалдық. Балалар кеш түсіп, аспан 

қараңғыланады. Біз аспаннан нені көреміз? (жұлдызды аспанды көреміз.) 

-Бұл не? (жұлдыздар, планеталар) 

-Осыларды бір сөзбен қалай атауға болды? (Ғарыш) 

-Бүгін міне, осы ғарыш туралы әңгімелейтін боламыз. 

-Балалар, аспанда қанша жұлдыз бар? (Көп) 
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-Дұрыс. 

 Күн сайын аспаннан көп көретін, бізге жылуын беретін күн, ол аспандағы көп 

жұлдыздың бірі. Ол басқа жұлдыздардан бізге жақын тұрғандықтан үлкен және 

дөңгелек болып көрінеді. Күн- ең үлкен және ыссы жұлдыз. Ыстықтан оған 

жақындай алмайсың. Тіпті оған қарай алмайсың: тым жарық. 

-Кім айтады, күн қай бағытта , қалай жұреді? (балалардың жауабы) 

-Дұрыс. Күн сайын күн Шығыстан шығып, Батысқа батады. Күн біздің жерді 

айналып жүрген сияқты көрінеді. Бірақ тіптен олай емес. Негізі біздің жеріміз 

және басқа планетелар күнді айналады. Күнді және оны айналып жүрген 

планеталарды күн жүйесінің құрылымы деп атаймыз. Қайталайықшы. 

Балалар: Күн жүйесінің құрылымы. 

 

-Міне, күн жүйесінің құрылымы. Күн-жүйесінің орталығы болып саналады. 

-Күн жүйесінде неше планета бар? (9 планета бар) 

-Кім атап береді? (Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон) 

-Ал балалар, осы планеталарды біз аспанға қарап көре аламыз ба? (Жоқ) 

Сергіту сәті: 

Аспан, аспан, арайлым, 

Саған жиі қараймын. 

Сені көзбен шоламын, 

Мен ғарышкер боламын. 

Ойын «Ұшты,ұшты». 

-Ал кім айтады ғарышқа немен ұшады? Ұшақ, тікұшақ ұша ма? (Зымыранмен 

ұшады) 

-Дұрыс. Ғарышқа зымыранмен ұшады. 

-Ал ол зымыранмен ұшатын кімдер? (Ғарышкерлер) 

-Ең алғашқы ғарышқа ұшқан ғарышкер кім (Юрий Гагарин) 

-Ал ең алғашқы қазақ ғарышкерлерін атаңдаршы. (Тоқтар Әубәкіров, Талғат 

Мұсабаев және Айдын Айымбетов) 

Ғарышкерлер туралы тақпақ айту. 

Жерден басқа планеталарда тіршілік жоқ, ауа жоқ, сондықтан да ғарышкерлер 

арнайы киім киеді. Оны – скафандр деп атайды. Ғарышкерлерге арналған бұл 

киім арнайы жабдықталған, бұл киімнен ыстық та, суық та өтпейді және арнайы 

сөйлесу ұшін радиомен жабдықталған. 

Балалар кім айтады күн жүйесіндегі тоғыз планетаның ішінде тіршілік бар, 

өмір сүруге болатын планета қалай аталады дедік? (Жер) 

Қорытынды: Біз бүгін не жайында айттық? Ғарышкерлерден кімдерді 

білесіңдер? Жұлдыздарды беріп мадақтау. 
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                                                02.12.2021 ж.      № J00072 

Communication and technology 

МУКАШЕВА ШОЛПАН БАЙЖАНОВНА                                                                          

Атырау қалалық №24 орта мектебінің                                                                  

ағылшын тілі пәні 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

audio 

 

 



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

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

38 

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.  

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 

 

 

PPT 13 
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new vocabulary  PPT 14 

Additional information 

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? 

 

 

 

 

 



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

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

40 

03.12.2021 ж.       № K00018 

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

НИЯЗБЕКОВА АКЕРКЕ БАКЫТБЕКОВНА                                                                              

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы                                                                                

«Кеңсай орта мектебі»КММ                                                                            

Бастауыш сынып мұғалімі.                                                                                    

Педагог сарапшы 

       Өмір – бұл ағын су секілді, бір орында тұрмайды, яғни жылдар жылжып, 

уақыт өтеді. Уақыт өткен сайын қай салада болмасын дүниенің бір жаңалығы 

орын алып жатады. Сол жаңалықты тосырқамай, жақсы - жаманын саралап 

қабылдай білу керек. Өмірді ағын суға теңесек, білімді - теңіз, мектепті – кеме 

деп қарастырамыз, ал мұғалім – сол кеме капитаны деуге болады. Кеменің 

тереңге батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты. 

      Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың 

бірі» деп атап көрсетті. Сонымен қатар, Қазақстан 2050 стратегиясында: 

«Біріншіден, барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру 

жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын 

жақсарту үшін көп жұмыс істедік. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі 

оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін 

жақсарту қажет. Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен 

зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген. 

Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды 

болашағы үшін заман талабына сай сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім 

саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым 

бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның 

жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. 

      Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық 

экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты - 

білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030 

стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен 

және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта 

білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан 

Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеттерінің бірі – білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау 
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керек» деп көрсетілген. Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім 

беру жүйесін жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін 

арттыру, біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты 

қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен 

жаңалықтар мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы 

ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға негіз болады. 

     Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім 

берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға 

үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің 

барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, 

мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын 

құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

     Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, 

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім 

мазмұнын жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама 

бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. 

Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты 

талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. 

Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз 

белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының 

тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи 

қоғамның зиялы азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған, сын 

тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның 

алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында 

тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің 

мақсаты - жоғары білімді, шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы 

үшін қолайлы білім беру кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы 

бойында сын тұрғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, 

зерттеушілік дағдылары, АКТ дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, 

тілдік дағдылары, қойылған міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу 

дағдылары қалыптасады.     
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     Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы 

дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 

ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 

білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді. Күтілетін 

нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр 

оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады. 

Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін арттырады. Оқу 

үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін мониторинг 

жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту 

мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану – бұл 

білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу - танымдық 

құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру 

үрдісі. Ең бастысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы оқушы 

өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде оқушының қалай 

жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен 

мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық біліктілігін 

қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, 

білім үрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен 

оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырылады. 

      Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік Ел» 

идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер, 

зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру негізінде жүргізіледі. 

Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, 

қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда 

қарым-қатынас жасай алуға үйрету болып табылады.       

     Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - 

коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық 

мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты 

үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін 

ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада 

көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы үшін тіл – 

негізгі білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп 

отырған және білім алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру 

ұлттық құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, 

жаңашыл жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, ғалым - 

жиһанкез Шоқан Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін 

ең алдымен азаттық пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тәуелсіз еліміздің 

үшінші жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім 

дағдыларымен және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін 

ынталандырушы күш болып табылады. Жаңартылған оқу бағдарламаларының 
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ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа құрылымы болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Үштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер; 

6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

     Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге түйгенім: 

алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің 

жүрегіне жол тапсақ, егемен елдің ұл- қыздары білімді де білікті болып 

шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. 

Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды 

тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Негізінен 

жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған 

бағдарлама екендігіне көз жеткіздім. 

     Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып, 

ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен 

туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 

үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 

«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген 

қасиеттерімен озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар 

адамдар заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. 

       Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен 

көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. 

Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін 

де, елді өшіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдалана 

білу сіз бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай 

қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, 

өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты 

ұстаз болайық. 
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03.12.2021 ж.      № K00020 

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру 

ЭГЕМБЕРДИЕВА САЛТАНАТ СЕЙДИЛЛАЕВНА                                                              

Мұнайлы ауданы "N6 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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  03.12.2021 ж.      № K00022 

ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ 

 БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУ 

ЖОЛИНА БАЛҚАШ ДӘУЛЕТАЛИҚЫЗЫ                                                                               

Ақтөбе облысы, Алға ауданы,                                                                         

Маржанбұлақ орта мектебінің                                                                                                     

тәрбиешісі. 

              Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 

педагогикалық технологиялардың бірі – ойын  технологиясының қолдану  

арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту жұмысының арқауы болып отыр.  

Ойын технологиясы  дегеніміз- педагогикалық  жұмысты  ойын  түрінде  

ұйымдастырудың   әдістері  мен  тәсілдерінің  жиыны. 

Ойын- оқу  үрдісіндегі оқытудың  әр  формасы  ,әрі  әдісі  ретінде  дербес  

дидактикалық  категория.     Н.Крупская.                                                                               

Ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметінде 

пайдалану – өмір талабы. Сондықтан да оқыту үрдісінде қойылатын қазіргі 

талаптар тәрбиешіден  үлкен ізденіс пен шеберлікті  қажет етеді.Ойын  арқылы  

оқыту технологиясының  мақсаты:  дидактикалық, тәрбиелік,  дамытушылық , 

әлеуметтендірушілік  мақсатқа  жету. Ойын технологиясының  ерекшелігі  

ойындық  іс-әрекеттің  психологиялық механизмі  жеке  бастың  өзіндік талап-

талғамдарына сүйенеді.Баланың бойындағы  білімділік, танымдық, 

шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді.Ойын- балалар үшін оқу 

да,еңбек те.Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездесетін 

қиыншылықтарды  жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың  

ұйымдастырушылық  қабілеттерін де қалыптастырады.  Ойын арқылы оқыту 

технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметін оқытуда тәрбиеші  мен 

балалар арасындағы жаңа қарым-қатынас қалыптастырып, балалардың берілген 

тапсырмаларды талдауына, салыстыруына, өз  беттерінше әрекет етулеріне, 

яғни ой еркіндігіне зор маңыз береді. Сөйтіп, балалардың зейін қойып ойлауы 

мен тапқырлығына мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол 

ашады.   Бүгінгі бала - ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оған жүйелі білім беріп, 

ынта-ықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет-қасиеттерін дамытуды 

балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім стандарты, мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда 

жаңашыл тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік береді. Зерттеуші ғалым Ф. 

Янушкевич «Жаңа технологиялық сабақ педагогтың өз тәжірибесін жаңғыртуға 

емес, баланың пайдасына, қажеттілігіне арналуы қажет, сонда ғана сапалы 

нәтиже болады»-деген. 
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  Менің де тәрбиеші ретінде алға қойған мақсатым – балаларға ұлттық 

педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар, олардың шығармашылық 

ойлау ,сөйлеу қабілеттерін арттыру. Сол себепті ұйымдастырылған оқу  

қызметін идеялық жағынан ғылыми негізде өмірмен байланысты 

ұйымдастырып, баланың қызығуын, құштарлығын танытуға бағыттаймын. 

Соңғы кездері өз тәжірибемде ойын  технологиясының элементтерін қолданып 

келемін. Әр ұйымдастырылған оқу  қызметінде  ойын технологиясының  

элеметтері  балаларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға, ойнай отырып, 

сөздік қорын молайтуға мүмкіндік береді.  Тиімді қолданылған ойын түрлері 

тәрбиешінің түсіндіріп отырған материалын балалардың зор ынтамен тыңдап, 

толық меңгеруіне көмектеседі. Өйткені, балалардың аңсары сабақтан гөрі 

ойынға ауып отырады. Қызықты ойын түрінен кейін олар тез сергіп, 

тапсырманы ықыласпен орындайды.Ойын арқылы баланың бойына адамдық 

қасиеттермен қатар білімге, өнерге құштарлығы қалыптасады. Ойын – бұл 

баланың өзінше еңбегі. Жалпы өмірде ойынның да қоғамдық мәні бар. Ойын 

барысында белгілі бір әрекет жасай отырып, бүлдіршін қоғамдық өмірге 

қатысудың алғашқы үлгісін алады, ересектермен арадағы қарым-қатынастың 

байланысын түсінеді. Бала ойын арқылы өзі өмір сүріп отырған, белгілі бір 

әлеуметтік ортадағы норма мен әрекетті қабылдайды. Ойын   ұстамдылық 

тәртіптің көрінісі болып табылады. Баланың танымын алғашқы күннен бастап 

дамыту құралы да, балада оқу мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын 

да – ойын әрекеті болып саналады . 

Орыс педагогы В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, 

оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы 

мүмкін де емес» - десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің балалардың ойындарына 

арнаған еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы түсінігіне сипаттама береді. 

Ойын – таным процесін дамытудың негізі болғандықтан, мен – оқыту мен 

тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен толықтырып отырамын. 

Баланың ойынында да белгілі бір дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік 

болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада: баланың ойыны 

нақты материалдық, рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай игілікті 

өндірудің негізгі жолы екені айқын. Баланың қуанышы мен реніші ойында 

айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: 

олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік 

қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті 

мен дарынын ұштайды.  Ойын арқылы бала тілін дамыту  Ойын балалар үшін 

айналадағыны танып білу тәсілі.  

Ойынның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті бала жалғыз 

болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу қарым-

қатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер 

алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойынның,негізгі 
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құрылымдық элементтері мыналар: ойынның өзінен туатын және балалар 

жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын ережесі.  

Ойынньң түпкі ниеті - бұл балалардың нені және қалай ойнайтынының жалпы 

анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшқыштар», «Отбасы», 

«Балалар бақшасы» және т.с.с болып ойнайды.  

  Ойын сонымен бірге сабақ кезіндегі оқытумен де тығыз байланысты. Ойын 

ешқашанда өзінің қызықтылығын жоғалтпайды, тек оның мазмұны, сипаты 

өзгереді. Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне қарай сюжетті - 

рольді, драматизиялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды ойындар, 

ұлттық ойындар болып бөлінеді.  

Сюжетті рольді ойындар - мектепке дейінгі балаларға тән, ең сипатты ойындар 

болып табылады. Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. Сюжетті - рольді 

ойындарының ерекшелгі сол, оны балалардың өздері жасайды. Ойынның 

дербес әрекеті айқын өнерпаздық және шығармашылық сипатта болады. Бұл 

ойындар ұзақ та қысқа да болуы мүмкін. Сюжетті - рольді ойында бейнелеу 

құралы роль мен ойын әрекеттері болып табылады. Мысалы: «Дүкен» ойынын 

ойнағанда балалар сатушы мен сатып алушының әрекеттеріне, ал «Аурухана» 

ойынын ойнағанда дәрігер мен науқастың әрекеттеріне 

еліктейді.  Драматизиялық ойындарда мазмұн, рольдер, ойын әрекеттері қандай 

да бір әдеби шығарманың, ертегінің т.б. сюжетті мен мазмұнына сәйкес болады. 

Ол сюжетті - рольді ойынға ұқсас. Драматизия ойынында балаға қандай болсын 

айқын тәсіл көрсетпеу керек ол үшін ойынның шын мәнінде ойын болғаны 

дұрыс.  

Құрылыс ойыны - балалар әрекетінің бір түрі. Оның негізгі мазмұны қоршаған 

өмірді алуан түрлі құрылыстарды және соларға байланысты іс - әрекеттерді 

бейнелеу болып табылады. Құрылыс ойыны бір жағынан сюжетті - рольді: 

ойынға ұқсас келеді, және соның бір түрі деп қаралады. Олардың қайнар көзі 

біреу - қоршаған өмір. Балалар ойын үстінде кетрлер, стадиондар, театрлар, 

цирктер т. б. ірі құрылыстар салады. Дидактикалық ойын формасы кішкене 

балаларға мейлінше тең оқыту формасы болып табылады. Ойын ой мен 

қимылды ұштастыру непзінде жургізу керек, Мысалы: «Сиқырлы қақпаның 

сырын ашайық» деген ойында балаларды зат туралы айта білуге үйрету, 

олардың жүйелі сөйлеу қабілетін дамыту міндетін алға коядым. Ойын міндеті 

қақпақтың астында не бар екенін білу.  

Дидактикалық ойынның нәтижесіне қандай жолмен болса да жету емес, 

балардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, өзара қарым-қатынас 

жасауда жеткен жетістіктерін көрсетеміз. Дидактикалық ойындарда да 

балалардың алдына қандай да бір міндеттер қойылады, оларды шешу үшін 

назарды жұмылдыру, ерікті зейін қою, ережесін ой елегінен өткізе білу т.б. Олар 

балалардың 
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.     

 

 

түйсік жене қабылдау қабілеттерін дамытуға, ұғымдарын  қалыптастыруға, 

білімді меңгеруге көмектеседі Қимыл ойындары балалардың қозғалысын 

жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру, қағып алуды жаттықтыруға, дамытуға жене 

жетілдіруге мүмкіндік береді. Қимыл ойындары баланың жүйке - психикалык 

дамуына, жеке басының аса маңызды салаларының қалыптасуына да үлкен әсер 

етеді. Қимылды ойында ережелер ұйымдастырушы роль атқарады, олар 

ойынның барысын, жүйелілігін, ойнаушылардың қарым - қатынасын, баланың 

мінез - құлқын анықтайды.  

Балалар ойынды игерген соң өздігінен ойнай алады. Қимылды ойындарды 

ұлттық ойындар желісінде ұйымдастыруга болады. Мысалы: «Соқыр теке», 

«Көкпар», «Асық», «Бәйге», «Тақия тастамак» т.б. ойындар жатады. Баланың 

бірінші даму кезеңі ойын арқылы жетіледі.  Сол сияқты ойындар да топта жас 

ерекшелігіне сай жүргізіледі. Ойын балаларға сабақта да, серуенде де өте қажет, 

өйткені бала жәй дем алып отырғанның өзінде де ойын үстінде болады. 

Қимылды ойындар баланың барлық жас кезеңінде өтеді.  

Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Рольдік ойындарда 

барлық балаларға бірдей роль тиеді де, бір-бірімен міндетті түрде қарым-

қатынасқа түсіп, сөйлеседі. Балалар белсенді жұмыс істеп, бір-біріне жәрдем 

беріп, жұмыстарын мұқият тыңдап, өздерін және бір-бірін бағалайды, ал біз тек 

бағыттаушы боламыз.  Рөлдік ойындардың негізгі талаптары  

Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен қоса, 

ең бастысы балалар өздеріне лайықты рольді өзі тандап алған жөн. Сонда ғана 

олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады.  
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Рольдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс.  Бала өзін рольде неғұрлым 

еркін сезінетін болса, ол соғұрлым қызыға ойнайтын болады.  

Осындай шарттар бойынша дайындалған материалдар қолданылса ойын 

соғұрлым жоғары тиімділік береді.  Бастапқы кезде балалардың ынта-жігерін 

бақылап аламын.  Сөйтіп, бақылаушы бола бастаймын.  

Ойынды қолдануда оның күнделікті жаттығу жұмысына айналмауын ескеру 

керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. Қандайда болсын 

ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық қабілетін де ескерген жөн. 

 Балалар ойын ойнағанды ұнатады және өз ынталарымен беріліп ойнайтынды. 

Тапсырмаларды балалар өз беттерімен орындап және ойынды ұйымдастырып 

бір –біріне әділ баға беруге үйренеді. Балабақшада мектеп жасына дейінгі 

балаларды оқытуда дидактикалық ойын маңызды құрал болып есептеледі . Мен 

ойын арқылы білімді меңгертіп және оны бекіту үшін дағды мен әдетті 

қалыптастырамын . Балабақша жиі қолданатын дидактикалық ойын түрлерін 

өткіземін : 

1.Ойыншықпен ойналатын ойындар. 

2. Үстел үстінде ойналатын ойындар. 

3. Сөздік ойындар . 

Әр топта балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар  , сондай- ақ 

тапсырмалар арқылы балалардың білімін тереңдете түсемін және ойлауын, 

зейінін , есте сақтауын дамытуға көмектесемін . 

            Ойынның мазмұны бірнеше элементтен құралады : Дидактикалық 

тапсырмалар, мазмұн , ережесі және ойынның орындалуы, мұнда басты элемент 

– дидактикалық тапсырмалар болып табылады, ал қалған элементтер осы 

тапсырмаға және оның орындалуына көмектеседі. Қорыта айтқанда , ойын- 

баланың жан серігі , ойын  сырттай қарағанда ешқандай қиындығы жоқ , оп- 

оңай көрінуі мүмкін . Ал, іс-жүзінде бала ойынға қатысу үшін басқалармен тіл 

табысып, өзінің ойлаған ойын іске асыру оңай емес. Баланың рухани жетілуі 

мен табиғи өсуінің, денесінің дамуы мен ой дүниесінің өркен жаюы ойынға 

тікелей тәуелді .Мектепке дейінгі мекемелелердің оқытудағы негізгі міндеті : 

сәбилер тобынан бастап балаларға білім, дағды, іскерлікті берумен қатар ойлау 

қабілеттерін қалыптастырып балаларды ойлау жұмысына дайындау. Ойын 

араласқан оқу қызметі тартымды өтеді, балалардың білуге деген құштарлығын 

арттырады, түсініктерін тереңдетеді.  
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03.12.2021 ж.       № K00024 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау                                        

технологиясын тиімді қолдану 

КОШАЕВА ДАМИРА КАНЫБЕКОВНА                                                                               

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. N27 «Диқан» орта мектебі                              

Бастауыш сынып мұғалімі. 

     Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту 

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

тұрғыда ұйымдастыру. 

Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім беру. 

Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу үрдісіне 

жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда дұрыс 

түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа технологиялардың 

бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. 

Жалпы сыни ойлау деген не? 

Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

тауып,шешімді,саналы дәлелдер айтады. -мұғалімге тәуелділіктен арылып, 

өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға; 

-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене 

және өз бетінше орындауға; 

-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып, 

белсене орындауға; 

-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім 

көмегінсіз атқаруы; 

-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат 

жүргізуге; 

-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 
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тәрбиелеуге. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі 

кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе, 

ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне 

сыртына , синквин, т.б. 

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 

үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады. 

1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау. 

2.Сенімділікке тәрбиелеу. 

3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау. 

4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау. 

5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау. 

6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау. 

7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 

 

Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болап 

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. Тек қабілетті кеңінен 

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни 

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының 

құрылымы үш кезеңді қамтиды. 

Қызығушылықты ояту 

Жаңа ақпаратқа қызығушылығын ояту,танымдық процеске 

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы. 

Екінші кезең -мағынаны тану оқу процесін мазмұнды түсінудің негізгі 

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады. 

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі. 

Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 

қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді. 

 Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар қойып 

және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, 

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

руды және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ой-

лау-адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға 

көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 
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екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 

Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

демократиялық қоғамда өз көзқарасы, пайымдауы бар,өзін-өзі жетілдіріп 

отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке 

тұлғаны қалыптастыру. 

СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын 

арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан 

ойлау»- сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті.Бұл 

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға, 

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

секілді жағымды қасиеттерді дамытады. 

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып 

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар: 

1. Технологияны оқып меңгеру; 

2. Тәжірибеде қолдану; 

3. Нәтижесін анықтау. 

1-ші сатыда 2012-2013 оқу жылында технологиямен таныстым, баяндама 

әзірленді ; 

2-ші сатыда 2013- 2014 оқу жылында сабақтарымда қолдандым, пәндік отырысқа 

әдістемелік әзірлеме дайындалды ; 

3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік оқу пәнінен «Шешендік сөз», 

«Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім. 

2015-2016 жылы Өзін-өзі тану пәнінен «Сөз іспен көрікті» тақырыбында ашық 

сабақ өткізілді. Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі 

стратегиясы бар, солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, 

Бес жолды өлең, Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын 

сабақтарымда қолданамын. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 

- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 

- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 

- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 

- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу. 

Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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                                                                                            03.12.2021 ж.    № K00025 

                                      Мен – жаңа ғасыр педагогімін 

АБАЗОВА ГУЛНУР ШАХАНОВНА                                                                                            

Нұр-Сұлтан қаласы, МәшҺүр Жүсіп атындағы                                                            

№57 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі 

«Жай мұғалім хабарлайды, 

Жақсы мұғалім түсіндіреді. 

Керемет мұғалім көрсетеді, 

Ұлы мұғалім шабыттандырады» 

«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш отырғыз, 

ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. Мен үшін 

қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол. 

Мамандықты таңдау – әр адам үшін ең маңызды шешім. Мен үнемі 

Ж.Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне 

икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен 

өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзін өзіме жол сілтер 

Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық 

соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі 

мен үшін ыстық, тым жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45 

минуттық білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман 

желкені салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп 

болды. 

 

Ұстаздық еткен жалықпас, 

Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, мектеп ұжымындағы 

әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі 

ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді, 

көңілін таба білуді үйрендім Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол 

болған еңбек жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа 

ұмтылып, ақпарат ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну және әр 

оқушының  бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік 

мақсаттарға жетелеу. 

Б.Момышұлы «Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет»дейді. Ал ұстаздық – мен үшін 

биік шың іспетті. Өзіңнің аңсаған шыңыңа шығу үшін талай еңбектенесің. Ал 

сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да 

қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол. 

Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада, 

Болу керек құдіретті төрт ана. 
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Туған жері – түп қазығы, айбыны, 

Туған тілі – сатылмайтын байлығы, 

Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі, 

Қадамыңа шуақ шашар үнемі, – деп М.Шаханов ағамыз жырлағандай, адам 

баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен 

қазақ әдебиетінің мұғалімі болу – аса жауапкершілікті іс деп білемін. Осындай 

жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойына ұлттық 

рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ оқыту, тәрбиелеу 

барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің мойынына 

жүктелетін міндет зор.  Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының алдында тұрған 

басты мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде ұстаздар қауымы 

үстелдің бір шетінде «мен ұстазбын» деп тұрып алмай, бақылаушы, жазалаушы, 

тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші, зерттеуші, 

шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын. 

Иә, мен қазіргі заман педагогімін. Осы жолда өз алдыма шәкірттерге терең білу 

барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық 

тәжірибеде тиімділікке  қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын  жеті 

модульді сабақта тиімді пайдалану, яғни оқушыға өзіне дұрыс шешім табу және 

алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын 

тұрғысынан ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-

бағдар беремін, ал алдымдағы шәкірт оны жүзеге асырады. Жан-жақты өз 

пікірлерін айтып, ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер 

мен тәсілдер заман талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма  ұнайды. 

Жаңа ғасыр педагогі, бұл –   рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзін-өзі 

жетілдіріп және де  рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді. 

Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар 

және әр оқушының ойлауы мен қабылдауы да әр түрлі деңгейде. Кей кезде 

жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде 

қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы  Генри 

Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 

болады» деген сөзін есіме аламын да, өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдіс-

тәсілдерге сүйенемін. 

Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар  күтеді және олардың 

сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды 

талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін 

барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз болашағымды» 

оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери және барлық 

болашақ мамандарын даярлаймын. 
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