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05.12.2021 ж.     № K00043 

Ақ қала 

ОМАРОВА АЛТЫНАЙ ҚОНҚОЖАҚЫЗЫ                                                                     

Түркістан қаласы ТОАӘДБ « Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған 

облыстық арнайы мектеп - интернат» кмм.                                                     

Мектепке дейінгі топ тәрбиешісі  

Білім саласы :Таным 

Білім бөлімі: Құрастыру 

Тақырыбы: Ақ қала  

Мақсаты: Білімділігі:Аққаланы құрастыруға , оны жабыстыруға үйрену. 

Дамытушылығы: Балалардың қыз мезгілі туралы оның ерекшеліктерін бекіте 

отырып, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту, арттыру.  

Тәрбиелігі: Әдептілікке, тазалыққа, ұқыптылыққ, шапшаңдылыққа тәрбиелеу. 

Жаңа сөздер: қауырсын, Айдары. 

Іс- әрекет 

кезеңдері 

 Тәрбиешінің іс – әрекеті  Балалардың іс – 

әрекеті. 

Ынталандыру  

Шаттық 

шеңбері 

 

 

Сөйлеу 

ережесі. 

 

Ұйымдастыры

лған ашық оқу 

– қызметі. 

 

Аспанда көк аспан, 

Күн де тұр жарқыраған. 

Қайырлытаң жер Ана 

Қайырлы таң балапан. 

 

Біз ақылды баламыз, 

Айтқан тілді аламыз. 

Дыбыстарды анықтап,  

Дұрыс сөйлей аламыз. 

 

Құрастыру. Аққала 

- Қазір жылдың қай мезгілі? 

- Қыс мезгілінде неше ай бар? 

- Қыс мезгілінде қандай ерекшеліктер 

бар? 

- Қыста не жауады? 

- Қар мен не жасаймыз? 

- Қардың түсі қандай? 

- Аққаланың пішіні қандай, 

Қимылмен 

қайталайды. 

 

Балалар 

қимылмен 

айтады. 

Қыс 

Үш ай 

Суық, қар, жел 

Қар 

Аққала 

Ақ, домалақ, 

шеңбер 

Сұраққа жауап 

бере отырып, 

аққала құрастыру. 
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- Қа – қа – қа әппақ  аққала 

- - ар – ар-ар үлпілдек қар 

- Қардың дыбысы қандай 

- Ғырт – ғырт  - ғырт 

Сергіту  сәті 

 

 

Ойын  

 

 

Ойынның 

мақсаты 

 

 

 

Музыка ырғағымен билеу. 

 

 «Жоғалған затты тап». 

Қар, шырша, қолғап, шана, шырша, тон. 

Бір мұғалім стол үстіндегі суреттерді жасырып 

қояды. 

Сол заттарды балалар табу керек. 

Балалардың есте сақтау қабілетін арттыру, 

сөздік қорын дамыту, сұраққа толық, анық 

жауап бере отырып, асықпай сөйлеуін 

қадағалау. 

Балалар 

қайталайды 

 

 

 

 

 

Балалар біртіндеп 

шығып 

орындайды 

Қорыту 

 

 
Бағалау  

- Балалар сендерге бүгінгі сабағымыз 

ұнады ма? 

- Не құрастырдық? 

- Аққаланы түсі қандай?? 

- Пішіні ше? 

- Сендерге ұнады ма? 

- Мұрнын немен жасадық? 

- Сәбіз қатты ма? 

- Жарайсыңдар балалар. Бүгін сендер 

сабаққа жақсы қатыстыңдар 

 

Ия 

Аққала 

Ақ 

Шеңбер, домалақ 

Ия, сәбіз 

қатты 
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05.12.2021 ж.  № K00044 

 

Алтын күз ханшайымы 

 

УТЕЕВА    ДАНА 

Түркістан облысы Түркістан қаласы.                                                               

Лашын балабақшасы. Сұңқар ересек тобының тәрбиешісі 

Тәрбие сағатының барысы: 
Кеш өтетін зал мерекеге арналып безендіріледі. 

1 – жүргізуші: Армысыздар,өнер сүйер асыл халқым, 

                        Мереке құтты болсын, ауылдасым! 

                       Тағы да келіп жетті сайысымыз, 

                       Жырлайтын қазағымыз дәстүр салтын. 

                       Туған жер азаматтың мекені екен. 

                        Қазақтың қыздары гүлдер екен! 

Сайысымызды бастамас бұрын әділ-қазылар алқасын сайлап алайық! 

2 – жүргізуші: Қыз сыны, қыз өнері, қыз әдебі 

                          Тал бойына жарасқан күлкі әдемі 

                          Бір көргенге болмай-ақ сахнада 

Өмірде сақталсыншы ұлт әдебі – дей отырып қыздарды ортаға шақырайық. 

1-ару- ақша маңдай, үлкен-кіші мақтағандай, 

2-ару-достарын сары алтындай сақтағандай, 

3-ару-көңілді, келеді, еркін басып, 

4-ару- қара шашты, қиғаш қасты, 

5-ару- сүйкімді, жарасар алтын сырға. 

6-ару - ажарлы, ақша бетті ұқсаған жұмағы бейне қорға, 

 (Осы кезде ән орындалып тұрады, қыздар қатарласып тұрады) 

1-жүргізуші: Сайыскерлерге қоржын ұсынылады. Қоржындағы асықтың нөмірі 

бойынша қыздар жауап береді. 

 

2- жүргізуші: Таныстыру сайысын бастайық, 

                        Көрерменді біз серпілтіп тастайық. 

                       Сайыскер өзін-өзі таныстырсын 

                       Ду қол соғып қояйық. 

1-жүргізуші: «Қыз өссе – елдің көркі, гүл өссе – жердің көркі» - дегендей 

гүлдерімізді танысуға шақырамыз. 

 

1-жүргізуші: Келесі бөлім «үй тапсырмасы». Мұнда сіздер үйде істеп әкелген 

«Алтын күз сыйын» таныстырып өтесіздер. 

2- жүргізуші: Тұз емеспе дәмін кіргізер, 

                        Қыз емеспе үйдің сәнін кіргізер. 
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                       Қыздың жиған жүгіндей демейміз бе? 

                      Сұлулық пен нәзіктікті білгізер. 

(үй тапсырмасын көрсетеді) 

1-жүргізуші: Қазақ жұрты киелі, өнерліні сүйеді, 

                       Сіздерді күтіп отыр сонша қауым 

                     Би билеп, ән салып бер енді. 

2- жүргізуші: Мың бұрылып, билеген, аруды кім сүймеген, күміс көмей 

аруларға кімдер басын имеген. «Өнерлі өрге жүзер» деп, халқым бекер 

айтпаған өнерлерін арулардың тамашалап көрейік. 

 

1-жүргізуші: Қыз емес қыздың аты қызыл алтын, 

Көрінер қызыл айдай жүзі жарқын. 

Үлкеннің алдын орап сөз сөйлемес, 

Халқының сақтай білген ізгі салтын. 

. Бұл сайыста қыздар қоржыннан асық алып, сол асық нөміріндегі сұраққа 

жауап береді. 

Сұрақтар: 
1. Жыл мезгілдерін ата? 

2. Күз айларын ата? 

3. Жұмбақты шеш: 

Көктемде көгереді, 

Жазда ырысқа бөленеді, 

Күзде пісіп марқалады, 

Қыста бірден қартаяды. (Жер) 

 

1 – жүргізуші: Келесі кезеңде қыздар күз мезгілінде киілетін киім үлгілері 

көрсетеді. 

2 – жүргізуші: Тамашалайық!!! 

(Ән шырқалады, қыздар киім үлгілерін көрсетеді) 

1 – жүргізуші: Бармақтарың майысып, түрлі жапырақ сайысы 

Шебер қиып бер қолыңнан. 

Жаңылмаған ата-баба жолынан. 

Шебер қолдар өз өнерін көрсетсін. 

Ханшайымдар төмендегідей мәртебелерге ие болады: 

1. Алтын күздің инабатты ханшайымы; 

2. Алтын күздің парасатты ханшайымы; 

3. Алтын күздің өнерлі ханшайымы; 

4. Алтын күздің сымбатты ханшайымы; 

5. Алтын күздің шебер ханшайымы; 

6. Алтын күздің көрікті ханшайымы; 

7.  Алтын күздің сыпайы ханшайымы. 
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2 – жүргізуші: Осымен біздің «Алтын күздің кішкентай ханшайымы» атты 

кешіміз аяқталды! 

 

   
                                                  

 

 05.12.2021 ж.      № K00045 

                            

Жыл құстары. Қыстап қалған құстар. 

 

АДЫРБАЕВА ГҮЛНҰР БЕКТҰРСЫНОВНА                                                                 

Түркістан қаласы ТОАӘДБ « Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған   

облыстық арнайы мектеп - интернат» кмм.                                                   

Мектепке дейінгі топ тәрбиешісі 

Білім саласы : Қатынас 

Білім бөлімі: Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Жыл құстары. Қыстап қалған құстар. 

Мақсаты: Балалардың жыл құстары туралы білімдерін толықтыру, олардың 

сыртқы бейнесі, тіршілігі, қоректенуі туралы білімдерін толтыру. Құстар туралы 

көркем сөздерді пайдалана отырып сөздік қорын молайту. Ойын  арқылы баланың 

есте сақтау қабілетін дамыту, табиғатты сүюге, құстарды қорғауға, құстарға 

қамқорлық жасауға тәрбиелеу. 

Әдіс – тәсілдері: Сұрақ – жауап, түсіндіру, көрсету. 

Көрнекілігі: Суреттер, математикалық пішіндер, текше 

Іс- әрекет 

кезеңдері 

 Тәрбиешінің іс – әрекеті  Балалардың іс – 

әрекеті. 

Ынталандыру  

Шаттық 

шеңбері 

 

 

Сұрақ – жауап 

Шаттық шеңбер 

Қуанамын мен де, 

Қуанасың сен де. 

Қуанайық бәріміз, 

Арайланып атқан күнге 

- Көңіл – күйіміз қалай? 

Балалар шаттық 

шеңберге тұрады. 

Тақпақты айтады. 
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Ұйымдастыры

лған ашық оқу 

– қызметі. 

 

 

- Бір жылда неше мезгіл бар? 

- Қазір жылдың қай мезгілі? 

- Күз мезгілін айтайықшы. 

- Күз мезгіліндегі ерекшеліктерді 

білесіңдер ме? 

- Біз қай Республикада тұрамыз? 

- Қай қалада тұрамыз? 

- Біздің елбасымыз кім? 

- Бір аптада неше күн бар? 

- Атаңдаршы 

- Жарайсыңдар, балалар 

- Балалар, бүгін біз оқу қызметімізді 

бастаймыз. 

Тақырыбымыз «Жыл құстары». Суреттерді 

көрсетет отырып жыл құстарына түсінік 

береміз. 

Балалар жыл құстарына қарға, шымшық, 

қараторғай, сауысқан, тоқылдақ. 

Балалар құстардың бізге пайдасы өте көп. 

Құстардың барлығы жем  тауып жеуге 

бейімделген. Неге осы құстар жылы жаққа 

қайтпай қыстап қалады, өйткені бұлар суыққа 

төзімді. 

- Балалар құстар бізге керек пе? 

- Дұрыс айтасыңдар, құстар болмаса біздің 

өмір сүруіміз қиындар еді. Құстар бау – 

бақшадағы, ормандағы зиянды  

жәндіктермен күреседі. Құстар құрт – 

құмырсқалармен қоректенеді, 

ағаштардың жайқалып өсуіне қамқорлық 

жасайды. 

Керемет  

 Тамаша  

 

 

 

 

 

Балалар 

сұрақтарға толық 

жауап береді 

 

 

 

 

Балалар мұқият 

тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ия 

 

 

 

 

 

 

Таңқалдыру 

сәті 

 

 

 

 

 

Балалар жыл құстары суыққа өте төзімді 

болады 

- Түсінікті ме? 

- Балалар қараңдаршы бізге қоян келіпті, 

оның қолында хаты бар екен. Хатта не 

жазғанын білгілерің келе ме? 

Балалар таңырқап 

қарайды 

 

 

 

 

Ия 
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Тіл ширату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті 

 

Дидактикалық 

ойын 

 

 

 

 

- Онда былай деп жазылыпты: «Биыл қыс 

өте қатты боранды болады. Құстарға жем 

табу өте қиын болғалы тұр. Оларға 

қамқорлық жасасаңдар өте дұрыс болар 

еді» 

- Ой, рахмет. Қоян сен бізге сенім 

артқаныңа. Қоян бізге осындай хабарды 

жеткізгенің үшін .қоянға сәбіз берейік. 

- Қоян нені жақсы көреді? 

- Сәбіз қатты ма жұмсақ па? 

- Сәбізді қалай жейміз? 

- Сәбіздің түсі қандай? 

- Балалар сендерге көп рахмет. Мен 

сәбізімді алып қайтайын. 

- Балалар құстарға ұя жасап, жем 

шашайық.  

- Олай болса менің қолымдағы 

пішіндермен ұя жасайық. 

 
Тақпақ айту. 

Нан қиқымын шашпаймыз, 

Жерде жатса баспайммыз. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаймыз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сәбіз  

Қатты 

Қырт – қырт 

Қызыл 

Қоянмен 

қоштасады 

 

 

Пішіндермен ұя 

жасайды. 

Тақпақты толық 

айтады. 

 

 

Нан береді 

 

 

Қимыл қозғалыс 

жасайды. 

 

Балалар ойынға 

белсене қатысады 
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Сергіту сәтін жасаймыз. 

Қимыл қозғалыспен ( музыка) 

Балалар сергіп қалдық па, жарайсыңдар. 

- Балалар мен сендердің білімдеріңді 

тексере отырып «Текше» ойынын 

ойнатқым келіп тұр. 

Мұнда құстардың суретітүскен құсқа толық 

мағлұмат беру. 

Қорыту 

 

 

 

 

Бағалау  

- Балалар бүгінгі оқу қызметі жыл құстары 

сендерге ұнады ма? 

- Жарайсыңдар. 

- Балалар сендердің белсене 

қаиысқандарың, сұраққа толық жауап 

бергендерің маған қатты ұнады. 

- Олай болса қонақтармен қоштасайықшы. 

Мақтау, мадақтау. Балаларға сыйлық беру. 

Ия  

 

өте қатты ұнады  

 

Балалар мәз 

болады 

 

Балалар қуанады 

 Тәрбиеші: жылы ұшпайтын 

Біздің жақта қыстайтын 

Құстар жүрсе жуықта, 

 Жем шашуды ұмытпа 

 

Бәріңізге рахмет, сау болыңыздар 

Балалар қол 

бұлғайды. 

 

Нені білу керек: Дұрыс сөйлеу мәнерін, сөздерді байланыстырып сөйлеуді. 

Балалардың құстардың атауын, пайдасын, оларды күтіп баптауды. 

Нені игереді: Дидактикалық ойын арқылы жыл құстарын игерді. 

Нені біледі: Пішін құрастыру әдісін меңгерді 
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  05.12.2021 ж.    № K00051 

 

Дене тәрбиесі пәні бойынша сыныптан  

тыс жұмыстардың денсаулығына пайдасы 

 

АХМЕТОВ МЕДЕУ САТБАЕВИЧ                                                                                                        
Жамбыл облысы, Жуалы ауданы Шақпақ ата ауылы                                                                      

N4. Қ. Сағындықов орта мектебі дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 

 

Қазіргі таңда қоғамның салауаттылығы маңызды сипатқа ие.  «Дені саудың – 

тәні сау» деп көне Рим ойшылы Юневал айтпақшы, әр адам өз денсаулығының 

кепілі. Сондықтан өскелең ұрпаққа салауатты өмір салтының қағидаларын 

құлаққа сіңіре берсе, оларды сол жолға тәрбиелейтін іс-әрекеттерді басты 

назарда ұстаса, берер нәтижесі де оңды болары анық.  

Өйткені қай қоғамға болсын дені сау, жігерлі де ширақ, білімді де салауатты 

ұрпақ, жан-жақты шыныққан азамат қажет. Ал дені сау, ширақ та шыныққан 

ұрпақ тәрбиелеудің бір ұшығы әрбір мектептегі дене тәрбиесі пәні мұғалімінің 

қолында екені сөзсіз. Ұрпақ денінің саулығы - ұлан асыр байлық, тек оны 

сақтау үшін жүйелі де жоспарлы жұмыс жүргізе білу қажет. Себебі 

дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымдарының деректеріне сүйенер болсақ, 

денсаулыққа әсер ететін факторлардың 50-60 пайызы адамның өмір тіршілігіне, 

20 пайызы тұқым қуалаушылыққа, 20 пайызы сыртқы ортаның жағдайына, 8-10 

пайызы дәрігерлік көмектің деңгейіне байланысты екен. Бұдан шығатын 

қорытынды, адам денсаулығын сақтаудың негізгі бағыты салауатты өмір салтын 

ұстауда, соның ішінде дене шынықтырумен жүйелі айналысуда жатқандығын 

анық байқауға болатындығы.Сол себепті мектептегі оқушының денсаулығын 

сақтау мен қалыптастырудың басты мақсаты тұлғаның психологиялық және 

дене қимыл әрекетінің мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін ескеріп, салауатты 

өмір салтын қалыптастыруға баулу және спортпен жүйелі түрде шұғылдануға 

дағдыландыру болып табылады. 

Ал спортпен шұғылдануды тек сабақ процесінде ғана жүзеге асырып қана 

қоймай, сыныптан тыс мезгілде де іске асыру дене тәрбиесі пәні мұғалімінің 

міндеті деп білемін.  

Дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты - баланың 

денсаулығын нығайтуға көмектесу; ағзаны шынықтыру, оқушылардың жан-

жақты өсіп жетілуіне, дене шынықтырудық оқу бағдарламасын ойдағыдай 

меңгеруге көмектесу; балаларды дене шынықтыру және спортпен үнемі 

шұғылдануға әдеттендіру; қозғалыс дағдысын тәрбиелеу болып табылады. Дене 

шынықтыру пәні бойынша сыныптан тыс шараларды ұйымдастыруды 

төмендегі бағыттар бойынша жүргізуге болады: 
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І. Спорттық секциялар. 

ІІ. Аула клубтары жұмыстары. 

ІІІ. Туризм. 

ІV. Көпшілік мәдени шаралар 

V. Тәрбие сағаттары 

VІ. Отбасылық жағдайында 

VІІ. Тренингтер 

VІІ. Жазғы сауықтыру лагерлері. 

Бұл бағыттардың барлығы да оқушының спортқа деген қызығушылығын 

оятатын шаралар ғана емес, олардың сана-сезіміне әсер етумен қатар, 

денсаулығына ықпалы зор дүниелер болуға тиіс. 

Сондықтан дене тәрбиесі пәні мұғалімі осы ұстанымды өзіне басты мақсат етіп 

алуы тиіс деп есептеймін. 

Ал осы жоғарыда айтылған бағыттардың қамтитын шараларына тоқталар 

болсам, оларды былайша саралап көрсетуге болады: 

СПОРТТЫҚ СЕКЦИЯЛАР: Волейбол, баскетбол. Футбол, дойбы,шахмат, 

тоғызқұмалақт.б. 

Аула клубтары жұмысы: Спартакиадалар, турнирлер, спорттық түрлі 

сайыстар т.б. 

Туризм: түрлі саяхаттар, 

Көпшілік мәдени шаралар: Ұлттық ойындар сайысы, отбасылық спорттық 

сайыстар, дене шынықтыру және спорт мейрамдары 

Тәрбие сағаттары: мәдени іс-шаралар, кездесулер. 

Отбасылық жағдайында: үй жағдайындағы жаттығулар, 

Тренингтер: Спорт түрлерін насихаттау, салауатты өмір қалыптастыруға 

бағыттау, денсаулыққа зиянды әрекеттерден аулақтату, дене тәрбиесіне қатысты 

білімдерін жетілдіру бағытындағы шаралар. 

Жазғы сауықтыру лагерлері: Балалардың денсаулықтарына қарай түрлі 

жаттығулар, спорттық ойындар, сайыстар. 

Міне осындай шаралар мектептегі дене тәрбиесі сабағындағы сыныптан тыс 

шараларды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ал дене тәрбиесі пәні бойынша 

сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу арнайы жоспар, бағдарлама бойынша іске 

асырылуы тиіс, яғни бұл шара мектеп директоры бекіткен, заңды құжаттар 

болуы қажет.Сондай-ақ оқушының жас ерекшелігі, денсаулығына қарай 

мүмкіндігі ескерілу міндетті болып табылады.  

Мектептегі дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың есебін жүргізу, 

дене тәрбиесі ұжым кеңсесінің жоспарына және мектептің дене тәрбиесі 

жөніндегі жылдық және жоспарларының орындалуына бақылау жүргізуді 

жеңілдетеді. Ол арнайы есеп жүргізу құжатында жұмыс істелінген саны мен 

сапасын көрсету арқылы жүзеге асырылады. Есеп жүргізу жауапкершілігін дене 

тәрбиесі мұғалімі өз мойнына алады.  
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Әрбір мектепте бұқаралық дене тәрбиесі мен спорт жұмыстарын тіркеп 

отыратын “сыныптан тыс жұмыстар есебінің журналы” жүргізілуі 

қажет.Сыныптан тыс жұмыстардың барлығы негізінен дене тәрбиесі кеңесінің 

мүшелері, белсенділері тіркеп отырды. 

Дене тәрбиесі мұғалімінің міндеті - белсенділерге есеп жүргізуді үйрету және 

оның жүргізілуін бақылап отыру. Дене тәрбиесі мұғалімі оқу жылы аяғыда 

директордың қатысуымен өтетін педагогикалық кеңесте немесе мәжілісте 

сыныптан тыс өткен жұмыстар туралы есеп беріп отырады. Оқу жылы соңында 

дене тәрбиесі мұғалімі оқу жылы ішінде атқарған жұмыстары жөнінде және он 

талдап, жетістіктер мен кемшіліктерді көрсетіп келесі оқу жылында істі 

жақсарту ұсынысын айтып, жоба есеп береді. Дене тәрбиесінің сыныптан тыс 

жұмыстарын жоспарлау мына құжаттар бойынша жүзеге асырылады:  

1. Дене тәрбиесінің сыныптан тыс жұмыс жоспарында ;  

2. Бұқаралық спорт жұмыстарының күнтізбелік жоспарында; 

3. Дене тәрбиесі ұжымы кеңесінің жұмыс жоспарында; 

4. Секция жұмысының оқу жоспарында; 

Мектептегі сыныптан тыс жұмыстың есебін жүргізу құжаттары: 

 

1. Сыныптан тыс жұмыстардың есебін жүргізу журналы. 

2. Үйірме және секция жұмыстарын жоспарлау және есеп журналы 

3. Дене тәрбиесі жетекшісінің күнделігі. 

4. Дене тәрбиесі ұжымы жұмысының есебін жүргізу журналы. 

 

Ал енді осы сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда басты басшылыққа 

алатын кейбір мәселелерге тоқталар болсам, адам ағзасының негізгі қызметінің 

қалыптасып жетілуі баланың жастық шағында, әсіресе мектеп жасында (6-14 

жаста) жүзеге асады. Сондықтан осы кезеңде оған әсер ететін факторларды 

барынша тиімді пайдалану қажет. Сыныптан тыс ұйымдастырылар шаралардың 

қай-қайсысы да балалардың қалыптасып жетілуіне, санасына, жан-жақты 

дамуына ықпал ете алатындай болуы шарт. 

Мысалы, серуендер мен жорықтарды балалардың табиғат туралы 

білімдерін  толықтыра алатындай, тамаша адамдардың әңгімелерін ести 

алатындай, денсаулығына пайдалы болатындай жерде белгіленген жөн. 

Ал сыныптан тыс денені шынықтырудың жолдарының бірі - олардың өз 

еркімен дайындалуы. Осыған байланысты оқу бағдарламасына дене 

тәрбиесінен үйге тапсырма беруді міндетті түрде енгізу керек. 

Отбасында өз еркімен орындалатын дене тәрбиесінің бір түрі -таңертеңгілік 

гигиеналық-бой сергіту жаттығуы. Ол адамның дене құрылысының ұйқыдан 

соңғы тіршілік қызметіне тез араласуына  әсерін тигізіп қана қоймай, адамды 

сергек жүруге және  көңіл-күйін көтеруге көмегін тигізеді. Таңертеңгілік бой 

сергіту жаттығуы тұлғаны дұрыс қалыптастыруға әсер ете отырып,тыныс алуды 
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жақсартады, қан айналу жүйесі қызметін күшейтеді, зат алмасуға көмектеседі, 

оқушылардың зеректігін, мақсатқа жету ұмтылысын қалыптастырады, ақыл-ой 

қызметін арттырады. Сондай-ақ, «Тән қуаты болса, 

жан қуаты да ажарлы болады» - деп Жүсіпбек Аймауытов айтқандай,ертеңгілік 

бой сергіту жаттығулары оқушыларды тәртіптілік пен бейімділікке, өзіне деген 

сенімділік пен белсенді қызмет атқаруға тәрбиелейді.  

Дене тәрбиесіндегі маңызды құралдардың бірі – табиғат факторлары. Күннің 

көзі, ауа, суға шомылу, душ қабылдау сауықтыру жұмысы кезеңінде пайдалану 

өте тиімді болады.Сыныптан тыс шаралар кезінде осы мәселерге де баса назар 

аударып, жоспарлы түрде сауатты жұмыс жүргізіп отыру қажет.   

Қорыта келе айтпағым,дене тәрбиесі – қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі, 

адамның дене қабілеттерін дамыту мен денсаулығын нығайтуға бағытталған 

әлеуметтік қызметтің бір саласы. Оның негізгі міндеттерінің бірі балалар мен 

жеткіншектердің арасында дене шынықтыру – сауықтыру және спорт 

жұмыстарын ұйымдастыру болып табылады, өйткені дене тәрбиесінің негізі 

балалық және жеткіншектік жаста қаланады. Тек қана осы кезеңде дене 

жаттығуларымен айналысу кажеттілігі қалыптасады, дағдылар мен іскерліктер 

жинақталады, спортқа қызығушылық калыптасады. Жастардың жан - жақты 

дамуын дене тәрбиесінсіз елестету мүмкін емес. Денесі жақсы дамыған деп күн 

режиміне спортпен жүйелі айналысуды енгізген, ағзаның шынығуы үшін 

табиғи факторларды тұрақты пайдаланатын, жұмысты белсенді демалыспен 

кезектестіріп отыратын жас адамды айтамыз.  

  

Адамның салауатты өмір салты қозғалыс белсенділігімен тығыз байланысты 

екендігі сөзсіз. Табиғат өскелең ұрпаққа қозғалу қажеттілігін сыйлаған деп 

айтуға болады. Бірақ, қазіргі кезеңдегі адамның бала кезінен қозғалыс 

белсенділігінің жетіспеушілігі байқалады. Үйде, бала бақша мен мектептерде 

балалардың қозғалыс мұқтаждығы өте төмен.Бала денсаулығын сақтаудың алғы 

шарттарының бірі – қимыл-қозғалыс деңгейі. Адам тіршілігіне ауа, су, тамақ 

қандай қажет болса, белгілі деңгейдегі қозғалыстың да маңызы сонша. 

Сондықтан оны өмір сүрудің ең басты шарттарының бірі ретінде есептеу керек. 

Табиғаттың өзі адамның қолына физиологиялық теңдесі жоқ денсаулық тәсілін 

беріп отыр, ол- қимыл-қозғалыс, дене жаттығулары. Бәрі де адамның ынтасына, 

жігеріне, әркімнің өз басының тікелей жауапкершілігіне байланысты. Ал 

қимыл-қозғалыстың аздығы (гипокенезия) – денсаулықты бұзатын себептердің 

бірі. 

Сол себепті де балалар мен жасөспірімдердің ағзаларының (жүрек, кан тамыр, 

тыныс жүйелерінің және т.б.) функционалдық мүмкіншіліктерін арттыратын, 

жүйке жүйесі мен тірек-қимыл аппаратына дамыту әсерін беретін және 

гиподинамиялық өтімділікті алдын алу үшін дене тәрбиесі мен спорт 

сабақтарында жеткілікті шұғылдану қажет болып саналады. 
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Жаңа инновациялық технологияларды пайдалана 

 отырып, білім сапасын арттыру 
 

БЕРДИМБЕТОВ НҰРЛАН ПЕРНЕБЕКОВИЧ                                                                  

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы Шақпақ ата ауылы                                                                      

N4. Қ. Сағындықов орта мектебі дене шынықтыру пәнінің мұғалімі                                                                    

дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 

 

Еліміздің даму бағытын бекіткен «Қазақстан – 2030» бағдарламасында 

салауатты өмір салтын ұстану мемлекеттік маңызы бар мәселелермен тең 

дәрежеде екендігі баса көрсетілген. Өмір салты мен денсаулық арасындағы 

өзара байланыс салауатты өмір салты ұғымын құрастырады. 

Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір сүру мәдениетін 

қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы басымдылықтарды 

анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу формалары мен жаңа 

әдістерді ұстанатын білім де қажет. Мектеп оқушыларының салауатты өмір 

салтын қалыптастыру туралы алған білімдері болашақ азаматтардың 

денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады. 

  

Мектеп оқушыларының салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру 

дегеніміз:  

І. Жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан – 

жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша 

пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру; 

ІІ. Салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен 

орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс 

– шараларды жүргізу. 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қандай жағдайларға назар аудару 

керек? Өмір салты дегеніміз не? 

Бұл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін қалыптастыру. 

Біздіңше, адамның әлеуметтік – психологиялық және биологиялық жақтан 

салауатты өмір салтын қалыптастыруға мына жағдайлар негіз бола алады: 

- белсенді қозғалыс нәтижесінде организмді шынықтыру дене тәрбиесі немесе 

спортпен шұғылдану; 

- физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 

- жеке және әлеуметтік гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 

- қарым – қатынас және экологиялық мәдениетке жету; 

- дұрыс жыныстық тәрбие алу; 
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- зиянды әдеттерден аулақ болу. 

Сондықтан балаларды жасынан салауатты өмір салтына қалыптастыруға күш 

салып, зиянды әдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тәрбиесі – ортақ 

мәселе. Халық санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл – 

ауқатының дамуына мұрындық болады. Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде 

қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» деген еңбегінде соның 4 негізгі 

күшін атап көрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық деп отырғанымыз – 

адам, оның білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы деген еді. 

Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері 

бар. Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. 

Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген 

қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. 

Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру, сабақта 

тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері 

дамыған елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға 

болады. 

Сол себептен мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы 

ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда 

болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты 

жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана 

қоймай, барлық баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті 

жеткен жерге дейін еңбек етуін ойластыру тиіс. Барлық оқушылар өз қабілетін 

ең төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті түрде 

толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды 

орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр 

оқушының өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық 

жағдай жасалады.  

Жаңаша әдістерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен 

практиканың ұштасуына мән бергенде ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне 

алады. Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту 

технологияларының тиімді әдістерін дене шынықтыру пәнінде қолдануды 

ұсынамын. Алдымен «Дене шынықтыру пәні не береді?» –деген сұраққа:» 

Қимыл қозғалысты береді. Машықтандыру. Дене мәдениетін қалыптастыру. 

Денені шынықтыру, тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді. 

Мемлекеттік стандарттық бағдарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест 

жаттығуларды игертуді береді. 

Дене тәрбиесі сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді 

пайдалануға да болады. Осы технологияның шығармашылық бөлігін 

басшылыққа ала отырып, ой толғау жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру 

сабағын ойын түрінде ұйымдастыру), сол арқылы, оқушылардың бейімділігін 
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арттыруға болады. 

Күтілетін нәтиже - дене тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарының артуы. 

Оқушы шығармашылығы, өзін-өзі басқаруы, құрметі, эстетикалық талғамы да 

артып келеді. Мысалы, дене шынықтыру сабағында 3-4 сыныптарына сергіту 

сәтін алатын болсақ, өз тәжірибемде 4-сыныптарға өткізген «Эстафеталық 

жарыстар» атты сабағымда, алдымен оқушыларға ой толғау жасау мақсатында, 

қазақтың ұлттық ойын түрлеріне тоқталдым, ұлттық ойындар туралы өз 

түсініктерін сұрай отырып, сабақ барысы кезінде орындатуды жоспарладым. 

Міне, осы арқылы оқушылар сабақтың жарыс түрінде топтық ойын әдісінде 

болатына көз жеткізеді. Ойлау қабілетін дамыту тұрғысында 4 сыныптар 

арасында «Көңілді мәре» сайысы оқушылардың ой-қабілетін, жылдамдық 

ерекшелігін, тез шешім қабылдауына және топтық әрекет жасауына пәндерді 

байланыстыра отыра кіріктірілген сабақ көрермендердің көңілінен шықты. 

Сабақты қызықты өткізу үшін мультимедиалық проектор арқылы қазақтың 

ұлттық ойындарының тарихын таныстырып өтіп, жасырылған сұрақтарды 

табуға машықтандыру, әр топқа белгіленген ұпай сандарына қарай бағалап 

отырдым. Кейін сабақ барысын: «Кім шапшаң?» бөлімі деп алып, бұл 

бөлімінде оқушылар белгіленген жерге дейін эстафеталық таяқшамен жүгіріп 

барып, белгілі жеріне жеткен кезде, тақтаға жазылып берілген есептерді 

шапшаң орындап шығып кейін қайтып келу талабы қойылды. Оқушылардың 

бұл бөлімде сабаққа деген қызығушылығының артуымен бірге машықтанады, 

логикалық ойлау қабілеттері артады, қимыл-қозғалыс әрекеті дамиды. 

Тәңертеңгілік бой жазу және сергіту жаттығулары мен бірге мектебімізде 

ұлттық өнеріміз «Қара жорға» биін жаңғырту үстіндеміз, биді сергіту, 

тәңертеңгі бой жазу жаттығуларының орнына да пайдалануға болатынына көз 

жеткіздік. Сондай-ақ «Спорт әлеміне саяхат» тақырыбында мультимедиалық 

проектор арқылы 3«А» сынып оқушылармен  ойын сабағын өткізіп 

оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттырдық. Бұл сабақта 

Қазақстан спортының алғашқы шыққан, атақты да данықты чемпиондарынан 

бастап қәзіргі таңдағы олимпиада чемпиондары туралы викторина сайысы 

оқушылардың көңілінен шығып, оқушыларымыз өз елінің патриоты екендерін 

сабақ барысында дәлелдеп, мүдірместен жауап беруге тырысты. Сондай-ақ 

қатарынан үшінші жыл мемлекеттік тілдегі мектептердің 3- сынып оқушылары 

арасында ұлттық ойын және спорттық ойын түрлерінен жарыстар 

ұйымдастырып жеңіпаздарды анықтап оқушылардың кішкене кезінен бастап 

спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында тынымды еңбектер атқару 

үстіндеміз. Қала көлемінде Наурыз айында ұлттық мерекемізді насихаттау 

барысында «Төрт түлікке ен салу», «Арқан тарту», «Қол күрес», «Асық ату» 

ойын түрлерінен жарыстар ұйымдастырып, ұлттық ойын өнерімізді өзге ұлт 

өкілдеріне насихаттау басты міндетіміз. 

Ұлттық теле арнада салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өтіп жатқан 
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жаңашыл әдістегі бағдарламалардың желісінде «Намыс дода», «Толағай» 

«Асық ату» атты спорттық, ұлттық ойындар сайысын сынып аралық топтық 

сайыс түрінде өткіздім. Әр тоқсан сайын қала қазақ мектептері арасында 

ұлттық және спорттық ойындардан жарыстар өткізіліп , әсіресе «Асық ату» 

ойыны оқушылардың арасында қызығушылығын арттырды. Себебі дене 

тәрбиесімен айналысатын адам өзін әрқашан сергек сезінеді. Ал сергек 

адамның өмірге көзқарасы ерекше. Спорт қайратты қажет етіп, өмірге 

құштарлықты арттырады.  

Жоғарыда аталған ұлттық спорттық ойындардың өтілу нәтижесінде 

оқушының: 

- Салт - дәстүрді құрметтеуі; 

- Ұйымшылдығы,ізденімпаздығы; 

- Намысқойлығы; 

- Жүйке жүйесінің шынығуы; 

- Ойлау қабілетінің дамуы; 

- Білім алуға құштарлығы; 

Жаңа идеяларды еңгізу барысындағы орындалатын міндеттер: 

1. Оқушымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 

2. Оқушының логикалық ойлау қабілетін дамыту. 

3. Әр оқушының әрекетін, ұлттық болмысын пайдалануға жұмыстану. 

4. Оқушының санасын, сенімін, көзқарасын,білімін арттыру. 

5.Оқушының парасатын, ойлауын қалыптастыра отырып машықтандыру. 

Ең бастысы, оқу үрдісінде міндетті пәндерде оқушылардың теориялық білімін 

әлеуметтік тұрғыдан қалыптастыруға мән беру керек. 

Қорыта айытқанда : 

1)      Әр оқушының білімі, қабілеті қалыптасады. 

2)      Оқушының бойындағы жетістіктері көрінеді. 

3)      Оқушылар қиындықтарды жеңеді, әлеуеті артады. 

4)      Жан-жақты дамуға қол жеткізеді. 
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05.12.2021 ж.        № K00053 

 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПІШІНДЕР 

 

ТАМПИЕВА ЛЯЗЗАТ МАРАТОВНА                                                                                

Түркістан облысы.Түлкібас ауданы. Састөбе кенті.                                             

"Қарлыгаш " балабақшасы. МКҚК                                                                          

Тәрбиеші  

 

Білім беру салалары: таным, шығармашылық.                                                               

Бөлімі: Математика негіздері.                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: геометриялық пішіндер туралы білімдерін бекіту: шеңбер, шаршы, 

ұшбұрыш.                                                                                              

Міндеттері:геометриялық пішіндер үлгілерін қимақағаздағы бейнесінің үстіне 

салып қарауға жаттықтыру; қоршаған ортадан басқа да геометриялық 

пішіндерге ұқсайтын заттарды таба білуге үйретуді жалғастыру; геометриялық 

пішіндер белгілерін ажырата білу және атау білігін бекіту; пішінді оң қолымен 

алып, солдан оңға қарай қойып шығу білігін дамыту; «теңбе-тең» сөзін 

қолдануды үйрету; заттар мен пішіндерді көру-қозғаусезу тәсілдерімен зерттеу 

білігін дамыту; бақылағыштығын, назар аударуын тәрбиелеу.                                                                                                                    

Күтілетін нәтижелер:                                                                                                          

біледі: геометриялық пішіндерді ажыратады және атайды: шеңбер, шаршы, 

үшбұрыш; «сонша, неше...», «теңбе-тең» терминдерін;                                                                                                                       

түсінеді: қоршаған ортадағы кейбір заттар геометриялық пішіндерге: шеңбер, 

шаршы және үшбұрышқа ұқсайтынын; қолданады: тапсырманың дұрыс 

орындалғанын тексеру үшін заттарды оңнан солға қарай үстіне қою әдісін 

қолдануды; жапсырмамен жұмыс жасау дағдысын, ұқсас заттарды табу 

дағдысын.                                                                                                                   

Құрал-жабдықтар мен материалдар:шаршы, шеңбер, үшбұрыш макеттері; 

«геометриялық пішіндер карточкасы»; әуен, құрсаулар – 3; геометриялық 

пішіндер салынған табақ;үлестірмелі материалдар: жұмыс дәптері, жай 

қарындаш және жапсырмалар.                                                                                                                                                             

Сөздік жұмыс: шеңбер, үшбұрыш, шаршы.                                                                   

Билингвальды компонент: шеңбер – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы – 

квадрат.                                                                                                                  

ҰОҚ-нің барысы                                                                                                                                                                      

1. Ұйымдастыру кезеңі. Педагог: Бүгін біз геометриялық пішіндер еліне 

қонаққа аттанамыз. Келісесіңдер ме? Онда аттанамыз.                                                                  
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2. Негізгі кезең. «Шешуін тап және ата» ойыны.                                                                  

Педагог жұмбақ жасырады: Дөңгелек дөңгелейді, Доңғалақ доңғалайды. Олар 

неге ұқсайды? Әрине, бұл … (Шеңбер)                                                                                    

Сұрақтар қояды:                                                                                                                      

–Шеңберден басқа қандай геометриялық пішіндерді білесіңдер? 

Фланелеграфпен жұмыс істеу.                                                                                                                                            

Педагог фланелеграфта ілулі тұрған әр геометриялық пішіндерді көрсетіп 

сұрайды.                                                                                                                                                                                                                         

–Мынау қандай геометриялық фигура?                                                                                            

Не нәрсе шеңберге ұқсас болады?                                                                                                                                                      

Не нәрсе ұшбұрышты болады?                                                                                                       

Не нәрсе шаршы болады?                                                                                                         

Балалардың назарын суреттегі карточкаға аударады                                                                                                                          

– жоғары жақта қанша шаршы болса, төменгі жағына солдан оңға қарай сонша 

шаршы орналастыру керек. Соны көрсетеді.(4 шаршы)                                        

«Өзіңнің карточкаңа жапсыр» ойыны.                                                                                     

Жұмыс дәптері, 1-тапсырма. Педагог балаларға жоғарғы жолақта қанша 

геометриялық пішін болса, төменгі жаққа сонша геометриялық пішін 

жапсыруға тапсырма береді.                                                                                   

Сұрақтар қояды: Төменгі жағына неше шаршы орналастырдыңдар?   Төменгі 

жағында неше шаршы болды?                                                                                        

Содан кейін төменгі жағына жоғарғы жағында неше дөңгелек болса, сонша 

дөңгелек жапсыруды ұсынады. (2 шеңбер).                                                                

Төменгі жағына неше шеңбер жапсырасыңдар?                                                                              

Тағы да жоғарғы жағында неше үшбұрыш болса, төменгі жағына сонша 

үшбұрыш жапсыруды ұсынады (3 үшбұрыш).                                                              

Төменгі жағына неше үшбұрыш жапсырасыңдар?                                                          

Олар нешеу болды? Балалар тапсырманы орындайды.                                                  

Педагог балалар тапсырманы дұрыс орындағандарын тексереді, жеке жұмыс 

жүргізеді.                                                                                                                                          

Сөздік жұмыс: дөңгелек, үшбұрыш, шаршы.                                               

Билингвальды компонент: дөңгелек – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы 

– квадрат.                                                                                                                             

Қимылды ойын: «Өз үйіңді тап» Кілем үстінде әр құрсаудың ішінде бір 

геометриялық пішіндерден: шеңбер, шаршы, үшбұрыш жатыр. Педагог 

балаларға табақтан бір геометриялық пішіндерден алуды ұсынады. Әуенді 

қосады. Кілем үстінде жүруді ұсынады. Әуен тоқтағанда, әрқайсысы өз үйіне 

жүгіріп кіруі тиіс (құрсау ішіне): қолында шеңбер барлар, шеңбер жатқан 

құрсауға, 76 қолында үшбұрыш барлар, үшбұрышқа, қолында шаршы барлар, 
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шаршы жатқан құрсауға жүгіреді. Педагог балалардың дұрыс өз үйіне кіргенін 

тексереді. Содан кейін тағы әуенді қосады, балалар бұл кезде пішіндерді қайта 

табаққа салып, әуен аяқталғанда өз орындықтарына отыра қалады.                                                                                                                             

Ойын: «Заттар қандай геометриялық пішіндерге ұқсайды?»                                    

(2-тапсырма). Балаларға суреттерді қарап, онда бейнеленген заттарды атауды 

сұрайды. Геометриялық пішіндеріне оларға ұқсайтын заттарға дейін сызып 

қосуға тапсырма береді. Балалар тапсырманы орындайды. Педагог балалар 

тапсырманы дұрыс орындағандарын тексереді, жеке жұмыс жүргізеді. 

3.Рефлексия. Педагог қорытынды жасайды. Топ ішіндегі геометриялық 

пішіндерге (шаршы, шеңбер және үшбұрыш) ұқсайтын заттарды табыңдар. Үш 

баланы шақырып, біреуіне топ бөлмесінен шеңберге ұқсайтын затты, екіншісіне 

шаршыға ұқсайтын затты, ал үшіншісіне үшбұрышқа ұқсайтын затты алып 

келуді өтінеді. 
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05.12.2021 ж.         № K00055 

 

Информатика сабағында жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану жолдар 

 

СЕБЕПОВ ЕРНАЗАР                                                                                               

Маңғыстау облысы білім басқармасының                                                                        

Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің                                                                           

«Үстірт жалпы білім беретін мектеп» КММ                                                    

Информатика пәнінің мұғалімі 

 

   ХХІ ғасыр ˗ білім мен ғылымның, дамыған техниканың дәуірі. Кезінде Абылай 

ханның өзі: «Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген 

заманда қапы қалып жүрмейік», ̠  деп болашақ ұрпақ үшін білім алудың маңызын 

ескеріп өткен. Шынымен де, қазіргі уақытта дамыған әлем елдері бір˗бірімен 

күш таластырып емес, ғылыми жетістіктерімен бәсекеге түсуде. Тәуелсіз 

еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің бір сөзінде: «Беталысы 

күнде өзгерген алмағайып дүниеде адамзат үшін ешқашан өзгермеген, 

өзгермейтін темірқазықтар бар. Ол – білім! Ол – еңбек! Ел болашағының баянды 

болмағы баста бұлықсыған білім мен қолда ойнаған еңбекке байланысты» ˗ деп, 

жастарды білім жолына шақырады.  

      Бүгінгі таңда білім саласы қарқынды түрде дамып келеді. Заманауи 

технологиялардың дамуына сай мұғалімдер де өз біліктіліктерін арттырып, 

жаңашылдыққа бейімделуде. Ол үшін бүгінгі күні барлық мүмкіндіктер 

жасалған. Біздің тарапымыздан тек ізденім мен талап керек. Жалпы сабақ 

барысын түрлендірудің әдіс-тәсілдері өте көп. Және оларды әр  сыныпқа 

бейімдеп қолдану мұғалім шеберлігіне тәуелді деп білемін. 

  Әдіс-тәсілдер дегеніміз не? Әдіс-тәсілдер – сабақтың мақсаты мен мазмұнына 

негізделген, оқушы мен мұғалімнің тақырыпты ашуға барар жолында 

қолданатын амалдары. Осы амалдар тиімді болса оқушының қызығушылығы 

арта түседі, ал егер тиімсіз болса құлшынысы жойылады. Бала ынтасын асыру 

үшін мен  өз сабақтарымда қолданып жүрген тиімді тәсілдерім мен олардың 

жүзеге асырылу туралы айтып кеткім келеді. 

    Өз сабақтарыма  жаңа әдіс-тәсілдерді  түрлендіре отырып енгізудегі мақсатым: 

 оқыту сапасын жоғарлатуға үлсімді қосу; 

 оқушылардың  білімін  халықаралық стандартқа сәйкестендіру; 

 балаларды жұпта да, топта да жұмыс жасауға бейімдей білу; 

 информатика сабақтарында балалардың жас ерекшеліктеріне сай ойын 

элементтерін жиі қолдану; 
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 балалардың қызығушылығын арттыру үшін сабақта қолданатын  амалда-

рын түрлендіріп отыру; 

   Ендеше сабақтарда жиі қолданылатын әдіс-тәсілдер мен жаңа платформаларға 

жеке-жеке тоқталып өтейін.     

    Информатика сабақтарында   «Парадокс» әдісі (мұғалім оқыған мәтіннен 

балалар қатені тауып, дұрыстайды: принтер – енгізу құрылғысы, модем – шығару 

құрылғысы), «Өрбіту» әдісі (сөздерді сиппаттау арқылы ой өрбіту: Enter, Shift, 

Tab, Ait батырмаларын айтқанда пернетақта екенін табу керек),  «Суретке қарап 

детальдарды жазу» (баланың зейінін шоғырландырып, байқағыштыққа 

баулиды,есте сақтау қабілетін анықтауға көмектеседі), «Жасап көрсет және 

әңгімеле» әдісі (пракиикалық жұмыс) «QUIZ  LET»  - әдісі. Бұл әдісті жүргізудің 

8 тәсілі бар: 

1.  Үлестірме   

2. Оқылым.  

3.  Мәтіндік жазылым     

4.  Тыңдалым  

5.  Тест тапсырмалары 

6.  Сәйкестендіру   

7.  Кім жылдам? 

8. Топтық 

«QUIZIZZ» - әдісі. Бұл әдісті жүргізудің 3 тәсілі бар: 

Тест тапсырмалары 

Топтық жұмыс 

Суреттерге қарап атауын белгілеу 

сынды танымдық зияткерлік ойындарды өткізу арқылы  оқушыларды 

информатика пәні бойынша алған білімдерін сынап қана қоймай, олардың пәнге 

деген сүйіспеншілігін, оны әрі қарай терең зерделеуге деген ынтасын  арттыруға 

болады. Ал қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы, география және басқа да 

пәндермен сабақтастыра отыра кіріктірілген сабақтарды өткізу арқылы мұғалім 

оқушылардың ізденімпаздық әрекетін арттырады әрі өзінің кәсіби˗шеберлігін 

шыңдайды. 

    Техниканың дамуы ілгері басқан бұл заманда оқушылардың өздері күнделікті 

өмірде смартфон, теледидар, планшет, ғаламторға қосылған компьютер сынды 

көптеген заманауи «гаджеттерді» емін˗еркін пайдаланып үйренген. Сол себепті 

мұғалімдерге оқу үдерісі кезінде балаларға жай ғана ауызша түсіндіру, 

оқулықтағы ережелер мен жаттығуларды орындау, тақтада жұмыс жасату сияқты 

бұрынғыдай дәстүрлі жолдармен олардың назарын шоғырландырып оқыту 

қиынға соқты. Міне, осы кезде ақпараттық˗коммуникативті технологиялар (АКТ) 

педагогтар үшін үлкен қолғабыс болады. 

    «Жаңа ақпараттық – коммуникациялық технологиялар» ұғымының пайда 

болуы білім беру саласында компьютердің қолданыла бастауымен тығыз 
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байланысты. Көптеген электронды оқулықтар мен оқу бағдарламалары, 

мультимедиалық оқу бағдарламалары жасалады және жасалып та жатыр. 

     Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу»  деп атап көрсетілген. Сол себепті білім беру саласында қызмет 

ететін барлық оқытушылар бүгінгі таңда АКТ технологиясына бет бұрып, оны 

оқу үдерісінде белсене пайдалану үстінде. 

         Сондай˗ақ түрлі тақырыптарға пікірталас өткізу, дөңгелек үстел, «квест» 

сабағы, саяхат не ойын сабақтары кезінде оқушылардың айтылым, тыңдалым, 

жазылым және оқылым сынды төрт маңызды әрекетін белсендендіріп, тақырып 

бойынша тиісті арнаға «бұруға» болады. Мен әрдайым шығармашылық ізденісте 

боламын,  отандық цифрлық онлайн-даму  үстінде. Мен шағын ұжымдар немесе 

тіпті жеке берілген адамдар жасаған жобаларға үлкен құрметпен қараймын. 

Әсіресе, бұл біздің мұғалімдерімізге пайдалы білім беру жобасы болса. Ал енді 

нағыз шебер ұстаз жан-жақты шет елдік цифрлық платформаларды да зерттеп, 

балаға жағымды, сабақ өтуде қызықты құралдарды пайдаланады. 

    Соның бірі Ресейлік Learnis білім беру платформасын ұсынғым келеді.     

Learnis білім беру платформасы, ең алдымен, көп функциялы болуымен ерекше. 

Оның көмегімен сіз жасай аласыз  

 білім беру квесттері  

 дидактикалық ойындар (ӨЗ ОЙЫНЫ) 

 терминологиялық сөздіктер (флэш-карталар) 

 интерактивті бейне. 

     Learnis-ті жасаушы - Екатеринбург мұғалімі Новиков Максим Юрьевич 

     Learnis.ru қызметі «бөлмеден шығу» жанрының квесттерін құруға мүмкіндік 

береді. Мұндай квесттерде ойыншыларға бөлмеден әр түрлі заттарды 

пайдаланып шығу, анықтамалар табу және логикалық есептерді шығару 

тапсырмасы беріледі. Білім беру квестін құру үшін іздеу квест оқиғасы арқылы 

алға жылжу үшін шешілуі керек міндеттерге жауап бола алады. Сонымен, 

оқытушы өзінің пәнінің мазмұнын қосып, ізденісті  және қызықты етеді. 

   Алдағы уақытта балалардың  білімін арттыру мақсатында жаңашыл 

технологияларды пайдаланып, заманға сай өзгеріп, жаңашыл ұстаз болу үшін 

қолдан келгеннің бәрін жасаймын  деп  ойлаймын. 
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05.12.2021 ж.      № K00057 

 

Применение технологии - ТРИЗ в дошкольном образовании. 

 

БЕРЕСТЕНКО ГАЛИНА ФАИЗОВНА                                                                         

Акмолинская область. Город Кокшетау.                                                                       

Ясли-сад Акбота.   Воспитатель. 

 

Каждый ребёнок изначально талантлив 

и даже гениален, но его надо научить ориентироваться 

в современном мире, чтобы при минимуме 

затрат достичь максимума эффекта. 

 

Г. С. Альтшуллер 

 

Наше время — это время перемен. Сейчас Казахстану нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Практика 

показала, что с помощью традиционных форм работы нельзя в полной мере 

решить задачу, которую ставят перед дошкольным учреждением. Этому 

способствует ТРИЗ-теория решения изобретательских задач, а точнее методы и 

приемы, используемые в дошкольном воспитании. Ключевые слова: творческое 

мышление, ТРИЗ, фантазия, технологии, методы фантазирования.  

Современному обществу нужны люди не только знающие, но и мыслящие 

творчески, умеющие использовать свои знания в нестандартных ситуациях, 

способные найти различные пути решения проблем и выбрать среди них 

результативный. 

Моя работа по данной теме проводилась в течение двух лет. Перед тем, как к 

ней приступить, мною была прочитана и проанализирована литература по 

развитию способностей ребёнка, методика ТРИЗ, журналы «Дошкольное 

воспитание». Перед педагогами детского сада сегодня стоит нелегкая задача – 

организовать педагогический процесс так, чтобы он соответствовал и 

обеспечивал сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода 

детства. На протяжении длительного периода воспитание в дошкольном 

учреждении ориентировалось на формировании, прежде всего знаний, умений и 

навыков, носило репродуктивный, информационный характер. В настоящее 

время происходит переориентация образования на развитие творческих качеств 

личности. Задача развития творческой личности, подготовленной к стабильному 

решению нестандартных задач в различных областях деятельности в процессе 

воспитания и обучения ,является одной из социально значимых задач 

современного общества. Современные  педагоги должны находить новые, 
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неординарные технологии обучения и образования детей, которые дадут им 

возможности понимать и принимать новые реалии, быстро ориентироваться и 

обучаться. У современных дошкольников достаточно бедный словарь, они не 

умеют анализировать, отбирать основные свойства и качества, устанавливать 

причинно- следственные, временные и другие связи между предметами и 

явлениями. К сожалению, не все дети умеют доказательно отстаивать свое 

мнение, уважительно относится к высказываниям других. С другой стороны, не 

все педагоги понимают значимость воспитательно - образовательной работы в 

этом направлении. Я попыталась разрешить данное противоречие и обратилась 

к созданию системы работы по развитию творческого воображения у детей 

дошкольного возраста посредством использования методов и приемов ТРИЗ. С 

самого рождения дети, получая информацию и анализируя ее, активно познают 

мир, пытаются выстроить систему, понять закономерность происходящих 

процессов. Практическая диалектика, как иногда называют ТРИЗ, призвана 

помочь воспитателям и детям увидеть многогранность окружающего мира, его 

противоречивость, закономерности развития. Использование элементов ТРИЗ в 

игровом процессе с детьми помогает научить их анализировать все 

происходящее вокруг. Целью своей работы в заданном направлении я 

определила овладение и использование адаптированных методов теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) в развитии творческого мышления, 

воображения и речи детей. В соответствии с целью я определила следующие 

задачи: 1. Изучить теоретическую, психолого- педагогическую и методическую 

литературу по развитию творческого мышления, воображения и речи детей. 2. 

Раскрыть особенности мышления и воображения дошкольного возраста детей. 

 3. Разработать систему методов целенаправленного воздействия на 

воображение, мышления и речь детей с использованием методов и приемов 

ТРИЗ. 4. Определить эффективность работы по развитию творческого 

потенциала дошкольников через технологию ТРИЗ. 

Для реализации намеченной цели я спланировала свою работу по следующим 

направлениям: 1. Работа с детьми. Она включала в себя использование методов 

и приемов ТРИЗ для развития творческого потенциала . 

2. Работа с родителями – консультирование, совместная деятельность.  

3. Работа с педагогами – обобщение опыта, помощь в использовании методов и 

приемов ТРИЗ. На занятиях по ТРИЗ всегда должно быть: интересно, 

таинственно, доброжелательно, нравственно, понятно; лично полезно сейчас и 

потом; весело, эмоционально; должны разбираться жизненные ситуации, в 

быстром темпе, разнообразно, без повторов, с большим количеством 

сопоставлений и противопоставлений, с большим уважением к личности 

ребенка и к его самостоятельности. Не должно быть: страшилок, глупости, 

пошлости, грубости. Должен соблюдаться принцип комфортности обучения, 

создаваться атмосфера понимания и радости общения. "Мы все здесь умные! ” 
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Это подхлестывает познавательный интерес. ТРИЗ известна как эффективная 

методология творчества, в основе которой лежат мыслительные операции 

алгоритмического характера. Грамотное использование методов и приемов 

ТРИЗ, систематическое обучение на игровых занятиях способствуют 

активизации творческих процессов ребенка. Одним из самых интересных 

методов развития мышления, воображения и речи детей для меня оказалась 

мнемоника или мнемотехника – система различных приемов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования 

дополнительных ассоциаций. Использование мнемотаблиц в образовательной 

деятельности по развитию речи позволило детям эффективнее воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и 

воспроизводить ее в соответствии с поставленными учебными задачами. 

Особенность методики – применение не изображения предметов, а символов 

Символы мною были максимально приближены к речевому материалу, 

например, для обозначения диких животных я использовала схематичное 

изображение елки, а для изображения домашних – дома. Дидактическим 

материалом нам служили мнемотаблицы – схемы, в которые заложена 

определенная информация. Овладение приемами работы с мнемотаблицами 

значительно сократило время обучения, что позволило включать в занятие 

интегрированные виды деятельности и, как следствие, в полной мере 

формировать творческое поисковое мышление детей. Особенно эффективным 

оказалось для меня использование мнемотаблиц в рассказывании и сочинении 

сказок, обучению составлению описательных рассказов, разучиванию 

стихотворений. Я рассматриваю мнемотаблицы не как определившиеся схемы 

для восприятия детьми на протяжении всего периода обучения. Каждый раз, 

читая или рассказывая детям сказку или стихотворение и кодируя информацию, 

я всегда учитываю индивидуальные особенности детей, их ассоциативные 

возможности, способность к восприятию той или иной информации. Поэтому 

на любое произведение я стараюсь создать свою таблицу, в которой 

учитывается даже эмоциональный настрой детей на данный момент. Поэтому 

работу с мнемотаблицами я всегда провожу с небольшой группой детей- от2-х 

до 6 человек. Одним из интересных методов развития воображения детей 

дошкольного возраста является морфологический анализ. Цель метода: показать 

изменчивость окружающего мира. Морфологическую таблицу мы с детьми 

называем «Волшебной дорожкой», путешествуя по которой, дети знакомятся с 

разными цветами спектра, с частями суток, учатся придумывать сказки, 

знакомятся с изменениями в жизни представителей природного мира, со 

свойствами воды, на занятиях по математике- с геометрическими фигурами. 

Чтобы придумать что-то новое, детям необходим какой-то толчок, идея. Для 

этого я использую метод фокальных объектов- метод активизации, который 

позволяет оживить все основные направления развития ребенка 
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(познавательные, эмоциональные, волевые, раскрепостить мышление, дать 

волю воображению, фантазии. Дети с большим интересом рассматривали и 

изучали объекты, придумывали волшебные предметы, подарки из сказочной 

страны, составляли портреты елочки, весенних месяцев, создавали образы 

фантастических животных. Фантазии детей нет предела, наша задача направить 

ее в нужное русло, раскрывая свойства объектов как можно полнее… Вместе с 

детьми мы реализовали фантастическое содержание объектов в продуктивной 

деятельности: в рисовании, лепке, аппликации, конструировании. Очень важно 

в данном направлении работы с детьми открытие перед ними «тайны двойного» 

во всем: в каждом предмете, веществе, событии, явлении, факте. Это очень 

хорошо реализуется в таких играх, как: «Хорошо- плохо», «Полезно- вредно», 

«Скажи наоборот», «Зато…». Начало мысли, начало интеллекта я вижу там, 

где начинается противоречие. Я познакомила детей с играми на ФСА 

(функционально- стоимостный анализ). Каждый рассматриваемый объект 

рассматривался детьми в разных ракурсах: что может делать, чем может 

служить, для чего служит, для кого будет чем. Например, чем может быть точка, 

грибок, палочка, камушек, любой предмет. Помимо многообразия функций 

предмета, дети осваивают азы воображения. Огромный прогресс я отметила в 

играх на системный анализ. Чем связаны дерево и стол? Что общего у ручейка 

и птички? Чем похожи мама и солнышко? На прогулках я постоянно использую 

методы фантазирования: оживление, увеличение- уменьшение. Наблюдаем за 

«живыми облаками»: куда они плывут, какие вести несут, почему тают, о чем 

нам расскажут, что нам покажут. Оживляем ветер: кто его мама? Кто друзья? 

О чем ветер спорит с солнцем? Очень интересен метод эмпатии- дети 

представляют себя на месте наблюдаемого. Давай превратимся в этого 

воробушка: «Что ты чувствуешь?», «Кого боишься?», «О чем мечтаешь?» На 

прогулках мы придумываем загадки, рисуем палочками на земле, часто берем с 

собой увеличительные стекла, разноцветные очки, зимой часто рассматривали 

мир через прозрачные льдинки. Это своеобразное общение с живой и неживой 

природой помогает детям видеть тайны изменений, превращений. В результате 

дети делают самостоятельный вывод, что все вокруг нас движется, изменяется, 

на кого-то или что-то похоже. Эти ежедневные открытия раскрепощают детей, 

не дают развиться психологической инерции. Как результат проводимых игр и 

занятий с использованием элементов ТРИЗ, которые явились основой 

развивающего обучения, дети в моей группе в значительной степени 

преодолели чувство застенчивости, скованности, «языкового барьера». У них 

постепенно развивается логика мышления, речевая активность, появилось 

видение многогранности окружающего мира, его противоречивости, 

закономерности развития; дети учатся мыслить системно. С пониманием 

происходящих процессов, появилось проявление творчества, дети стали 

любознательнее, активнее в поисках ответов на интересующие вопросы. 
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05.12.2021 ж.     № K00059 

 

ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА 

 ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 

 

ДОСМУХАМБЕТОВА БИБІГҮЛ АРСЫЛАНҚЫЗЫ                                                          

Нұр-Сұлтан қаласы, Мәшһүр Жүсіп атындағы №57 орта мектебі,                      

информатика пәні мұғалімі  

 

 Қазіргі кезеңде дербес компьютердің ғылымда, техникада,экономикада тіпті 

өндірістің кез келген саласында кеңінен қолданыла бастауымен оның маңызы 

туралы айтып, ешкімді таң қалдыра алмайсың. Елімізде қазіргі әлеуметттік-

экономикалық  даму жағдайы да компьютерлік технологияны жаппай 

пайдаланумен сипаттталады. 

         Информатиканы  оқытудың  негізгі мақсаты – оқушылардың 

шығармашылық, зерттеушілік қасиетін қалыптастырып, оларды белсенді, әрі 

толыққанды өмірге және ақпаратттық қоғам ортасындағы жұмысқа дайындау 

болып табылады. 

          Информатика пәнін оқытуда мұғалім балалардың ой – өрісі мен танымдық 

қабілеттерін дамыту, өз ойын жеткізе білу дағдыларын қалыптастыру 

мақсатында жаңа   технологияларды кеңінен қолданған дұрыс. 

Еліміздің  -  жас ұрпаққа  заман талабына сай білім беру әр ұстаздан 

шығармашылықпен жұмыс істеуді, үлкен ізденісті талап етеді. Оқушының жеке 

тұлғасын, оның рухани әлемін, қабілеті мен ынтасын дамыту бүгінгі таңдағы 

негізгі мәселенің бірі. Оның себебі оқушы өз бетімен ізденіп жұмыс істеуге, өз 

бетінше алған білімдерін  тәжірибеде, өмірде пайдалануды үйренбеген. Сол 

үшін де оқушының өзіне сенімін арттыру, шығармашылығын дамыту 

мақсатында мұғалімнің әр сабағы әр түрлі, жан-жақты болуы керек. 

Сабақ мазмұнының теориялық-практикалық құндылықтары жоғары болған 

сайын оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу өте тиімді жүргізіледі. Мұғалімнің әр 

сабағы  оқушының сезіміне, ынтасына әсер етуі керек. Ол үшін сабақ 

құрылымы көп түрлі оқыту әдістерімен, мұғалімнің дайындығы, ізденісі 

жоғары деңгейде болуы керек. Оқушыларға білім негізін меңгертудің әдіс- 

тәсілдері сан-алуан.Оны таңдап алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты. 

Оқушының пәнге деген қызығушылығын артттыру-мұғалімнің өз еңбегін 

ұтымды ұйымдастыра отырып, жаңа сабақ үлгілерімен оқушыларды 

зерттеушілікке баулу, оқушыларға сұрақ қою, эксперименттік тапсырмаларды 

шешу,танымдық ойындар ұйымдастыру арқылы іске асады. 

 «Сабақ – мұғалімнің педагогикалық мәдениетінің айнасы»,- деп көрегендікпен 

әйгілі ағартушыА.Сухомлинский тұжырымдаған болатын. Сондықтан сабақ 
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беру дегеніміз –әр тұрлі педагогикалық тәсілдер жиыны, тұрақты 

шығармашылық ізденісдеп ойлаймын. Әрбір мұғалім өз жұмыс тәсілі мен 

формасын, өз педагогикалық технологиясын таңдай отырып,балалардың білімін 

жетілдіру бағытында жұмыс істеуі керек.Оқытудың жаға технологияларының 

барлығы оқушылардың өз бетінше білім алу дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған, ондағы қолданылатын әдіс-тәсілдер мен құралдардың жиынтығы. 

Сонымен қатар, оқытушының оқыту барысында қажетті ақпараттық, 

техникалық құралдарды пайдаланып, оқушының тереңбілімалуына жағдай 

жасайды. Теориялық білімдітексеру үшін сұрақ-жауап,жазбаша 

бақылау,тестілеуарқылы, алпрактикалық білім-білік дағдыларынжаттығулар 

мен практикалық тапсырмалар арқылы анықтауға болады. Информатикапәнін 

оқыту барысында оқушылардың білімінбақылауүшін осы дәстүрлі әдіст-

тәсілдермен қатар бақылаудың дәстүрден тыс түрлері жобалар мен әртүрлі 

таным көкжиегін кеңейтетін ойын технологияларын қолдануға болады. 

Пән бойынша материалды түсінгенінтексеру, бекітукезеңінде, сонымен қатар 

жаңа ұғымдарды үйрету барысындапайдалануға тиімді ойындардан мысал 

келтірсем: 

«Білім биржасы»   іскерлік ойыны негізінде  деңгейлеп оқыту технологиясы 

жатыр. Ойын барысы төмендегідей: Аctivstudio немесе  Power Point 

бағдарламасында «5», «4», «3»  сандары жазылған батырма жазылады да, 

оқушылар өз білім деңгейі мен мүмкіншіліктерін ескере отырып, сәйкес бағасы 

жазылған сұрақтарға жауап береді. Жауаптар «акциялармен»  бағаланады. 

Жауаптың толық әрі анықтығына қарай «оқушы-акционер»  түрлі-түсті  акция 

қағаздарын алады. Мысалы, толық емес жауап –сары, ал  дұрыс, бірақ толық 

емес жауап –қызыл акциямен, дұрыс әрі нақты жауап –жасыл акциялармен 

белгіленеді. Акциялар өз құны бойынша бағаланып отырады. 

  

 
  

«Пікірлер  генерациясы»  да осы 

деңгейлік  дифференциалдау  технологиясының негізінде  құрылады. Білім беру 

үрдісінде Венн диаграмасын 1 тараудан 2-тарауға ауысқанда программалардың 

ұқсастығы мен айырмашылығын ажырату үшін қолданған өте қолайлы. Бір 

қарағанда қарапайым болып көрінетін «кубизмді» де сабақтың  соңында бекіту 

ретінде қолдануға болады. Мысалы, 7-сыныпта «Paint графикалық 

редакторларының құралдары»  тақырыбын өткенде  кубиктің қырларына жазу 
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арқылы оқушылардың  сайман атаулары мен қызметінің есте қалуына ықпал 

жасауға болады. 

 
Мәселен  оқушының өткен  тақырыптарды  қалай меңгергенін тексеру үшін 

сабақ беру үрдісінде дидактикалық «Инфо-домино» ойынын қолданамын. Бұл 

ойынды   интерактивті тақтада  электронды нұсқа түрінде  немесе 

қағаз  түрінде  қолдануға болады. Сыныпты 2-3  топқа бөліп, әр топқа  тақырып 

бойынша  домино ұсынылады. Доминоның көлемі  ортасынан тік сызықпен 

бөлінген 5х10 см  төрт бұрышты  қатты қағаздан тұрады. Оның оң жақ бөлігіне 

сұрақ жазылса, ал сол бөлігіне жауап  жазылады. Бірінші үлестірме бетшенің 

сол жағы бос, оң бөлігіне сұрақ жазылады. Ал ең бірінші доминоның сол 

бөлігінде  жауап болса, оң жағы бос болуы қажет. Әр топ өзінің үлестірме 

беттерін араластырып, доминоны сұрақтың сәйкес  жауаптары бойынша 

құрайды. Сұрақтың  жауабы сәйкес келген жағдайда ғана домино ойыны 

ойналады. Егер қандай да бір үлестірме бет артық қалып қойса, демек топ 

мүшелері бір жерден қате жібергенін білуге болады. Домино тізбегі: 

 
  

Қосарланған дөңгелек ойыны. Сынып екі топқа 5оқушыдан бөлініп, 

орындықтарымен қос дөңгелек жасап отырады.Ойын барысында ішкі 

дөңгелектегі оқушылар орнында отырып, сыртқы дөңгелектегі оқушылар 

орындарын ауыстырып отырады.Мұғалім бақылау сұрақтары жазылған 

үлестірмелі беттерді таратады. 1 минут уақыт ішінде оқушы өзінің үлестірме 



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

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

30 

бетіндегі сұрақтың жауабын білмесе әріптес-оқушыдан білмегенін сұрап алуға 

мүмкіндігі бар. Уақыт болғанда арнайы гонг соғылып, сыртқы  «дөңгелекте» 

отырған оқушылар бір орынға жылжып, ауысып отырады. Ойын осылайша 

жалғасады, яғни ойын барысында балалар  бір-біріне өзара көмектесіп, 

қиналған сұрақтардың жауаптарын бірігіп  іздейді. Бір айналым жасалынып 

болған соң  ойын  тоқтатылып, мұғалім үлестірмелі 

бет   бойынша   оқушыларға   сұрақтар   қояды. Әр оқушы кімге көмектесіп, өзі 

кімнен көмек алғанын баяндайды.Ойын арқылы оқушылардың бойында 

қайырымдылық  пен ұжымдық бірлік қасиеттері қалыптасады. 

Танымдық, логикалық ойын арқылы ұйымдастырылған сабақ балаларға жеңіл 

әрі түсінікті болары сөзсіз. Ойын элементтері енгізілген сабақтар 

оқушылардың  өздігінен жұмыс істеуге, ойлау қабілетін дамытуға  үйретеді. 

Балалардың ойын барысында достық сезімі оянып, бір-біріне қамқорлығы мен 

ұжымдық ынтымақтастығы нығая түседі.Балаларды мейірімділік пен ізгілікке, 

ізеттілікке тәрбиелеуге болады. Ойын түрлерін сабақта тиімді пайдалана білу 

мұғалімнің  меңгертіп отырған білімін ықыласпен тыңдап, білімді нақты 

меңгеруіне көмектеседі. 

Әрбір мұғалім өз жұмыстәсілдері мен формасын, өз педагогикалық 

технологиясын таңдай отырып, балалардың білімін жетілдіру бағытында еңбек 

етуі керек. Ағартушы Д.Пойаның мынадай қанатты сөздері бар: «Мұғалім өз 

тауарын өткізе алатын сатушы тәрізді болуы тиіс, ол тауарын әдемілеп көрсете 

білуі керек». 

Информатика пәнін оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың 

маңызы өте зор. Сондықтан, ізденген ұстаздан ғана шығармашыл, дарынды 

шәкірттіңшығары анық. 
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№ J00074           03.12.2021 ж. 

 

БАЛАБАҚШАДАҒЫ МУЗЫКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІҢ МАҢЫЗЫ. 

 

ТЕМЕНОВА АНАР ЕРКИНБАЕВНА 

БҚО әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің 

"Ертегі" бөбекжайы МКҚК музыка жетекшісі. 

 

Балабақшадағы музыкалық тәрбиенің маңызы 

Балабақшадағы сәбилік шағынан тәрбиеленіп келе жатқан балада музыканы 

тыңдау, оны түсіну, есте сақтау, ажырата білу, ән салу, би билеу, сазгерлерді, 

аспаптарды тану қабілеттері бірте - бірте қалыптасады. Ал, балабақшаға 

қамтылған баланың бойына қысқа мерзім ішінде аталған білім дағдыларын 

қалыптастыру музыка жетекшісінің алдына қойылған аумақты да, жауапты ісі. 

Балабақшада музыкалық тәрбие жұмысын ұйымдастырудың түрлері: ән сабағы, 

баланың жеке музыкамен шұғылдануы, баланың күнделікті өмірдегі музыканың 

орны, 

мерекелік ертеңгіліктер т.б. 

Балаға музыкалық тәрбие берудегі мақсатымыз бен міндетіміз: 

- Музыкаға қалыпты қызығушылығын, әр түрлі музыкаға эмоциялық 

сезгіштігін қалыптастыру және дамыту; 

- Би билеу және ән салу дағдыларына үйрету; 

- Музыкалық қабылдауын, таныс шығармаларды әуенінен тану және есте 

сақтауын дамыту; 

- Музыкалық танымын кеңейту, машығын дамытуға жағдай жасау; 

- Музыкалық әрекеттің барлық түрі бойынша белсенділікті дамыту. 

Сол себепті, музыканың құдіретті күшін бала бойына дарыту, сіңіру мақсатында 

музыка, сазды әуен баланың күнделікті өмірінде орын алуы қажет. Музыкалық 

оқу іс - әрекетінің музыка тыңдау бөлімі бойынша ән, күй, халық әуендерін, 

басқа ұлттық шығармаларды қолдана отырып, музыканы тыңдау, қабылдау, есте 

сақтау, ажырата білумен қатар, оның мазмұнын, көркемдік қасиетін түсіндіру 

қажет. 

Әнді музыкамен, музыкасыз жеке, көппен қосылып, орындау кезінде дауысын 

дамытуға, өлең сөзін дұрыс, анық айтуға, ырғақты қимылмен музыка үндестігін 

сезіне, денесін дұрыс ұстап, әдемі қозғала білуіне ерекше мән беріледі. 

Музыканы басқа пәндермен байланыстыруда (тіл дамыту, сахналау, дене 

шынықтыру, бейнелеу т. б) баланың көңіл хошы, өз күші мен ептілігіне 

қызығушылығы арта түседі. 

Ән баламен ойын - сауықтарда, музыкалық кештерде, ертеңгіліктерде, билерде, 

ойындарда бірге жүреді. Демек, ойнай жүріп, баланың әнге деген құштарлығы 

арта түседі. Музыкалық – дидактикалық ойындарды ойнау, балалардың 
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музыкаға қызығушылығын арттырады және музыкалық іс - әрекет түрлерін тез, 

әрі дұрыс үйренуге көмектеседі. 

Музыкалық оқу іс - әрекеттерінде музыкалық - дидактикалық ойындарды 

жүйелі түрде пайдалану – музыканы сипатына, көңіл - күйіне, динамикалық 

реңкіне қарай ажыратуды үйретеді. Балаларды әр түрлі музыкалық шараларға 

тек жеке өзін қатыстырмай, үлкендермен, ата - аналармен бірге қатыстырудың 

мәні зор. Бұл баланың өзіне - өзінің сенімін ұштап, шығармашылығын 

шыңдайды. 

Музыкалық - ырғақты қимылдарды орындауда, би билеуде музыкалық 

аспаптарды қолдану музыканың ырғағын, динамикалық үнін, екпінін ажыратуға 

үйретіп, орындаушылық шеберліктерін шыңдайды. 

Мерекелік ертеңгіліктердің, ойын - сауықтардың, сахналық қойылымдардың 

кезінде бала образдық бейнелерді дәл бере білуге, сахна мәдениетіне 

жауапкершілікке, көпшілікпен жұмыс істеуге үйренеді. 

Қазіргі оқу - тәрбие жұмысын жан - жақты дамыту мақсатындағы басты 

міндеттердің бірі бала тәрбиесіне қазақ халқының ғасырлар бойы ұрпақтан 

ұрпаққа мұра болып келе жатқан тұрмыс - салтына, әдет - ғұрпына, ұлттық 

дәстүріне байланысты әдебиет пен мәдениетке, өнерге үйрете отырып, баулу. 

Белгілі бір өнер иесіне арналған әсерлі әдеби - музыкалық кештер өткізу де бала 

санасында із қалдырады. Жақсыға, әдемілікке, үлкеннің маңызды да пайдалы 

ісін қайталауға, ұқсап бағуға талпындырады. Әр сазгердің немесе әншінің 

шығармашылығындағы, репертуарындағы әндерді, шығармаларды тереңірек 

талдау арқылы бала тағы да музыканың эмоциялық әсерін, бейнелеу күшін 

түсініп, жақсы мен жаманды ажырата алуға үйренеді. 

Сол сияқты баламен жеке жұмыс жасауда әр баланың бойындағы қабілетін 

тауып, дамытуға жол ашады. 

Ал, музыканы түсіне шығарма кейіпкерімен бірге жетіле, әсемдік пен әдемілікті 

сезіне өскен бала қоғамға тек пайдасын тигізетін, ұлттық қазынаны бағалай 

білетін, саналы да білімді, отансүйгіш, тәрбиелі, адал азамат болып өсері сөзсіз. 
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№  J00068              02.12.2021 ж. 

 

«ЖЕМІСТЕР МЕН КӨКӨНІСТЕР» 

 

ТЕМИРГАЛИЕВА ДАНАГУЛ БІРЖАНҚЫЗЫ 

БҚО Жәнібек ауданы Жәнібек ауылдық округі мекемесінің әкімінің  

аппараты мемлекеттік МКҚК «Балдәурен» бөбекжайы тәрбиеші 

 

Білім беру саласы: Қатынас.  

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Көркем әдебиет 

Мақсаты:Күз туралы білімдерін толықтыру,көкөністер мен жемістерді 

сипаттай білуге үйрету.Жемістердің(алма,алмұрт,өрік),көкөністердің 

(картоп,орамжапырақ,сәбіз,қызанак,қияр) атауларын атап,балалардың  сөздік 

қорын жетілдіру.Адамдар еңбегін бағалап құрметтеуге тәрбиелеу 

Әдіс-тәсілдері:түсіндіру,көрсету,сұрақ-жауап,сергіту сәті,ойын,әңгімелеу. 

Қолданылатын көрнекілік құралдар:көкөністер мен жемістердің 

суреттері,муляждар,үлестірмелі материал. 

Алдын-ала жұмыс: көкөністер мен жемістердің қағаздан қиылған бейнесі. 

Сөздік жұмыс: жомарт,жеміс,көкөніс. 

Оқу іс – әрекетінің 

кезеңдері 

Тәрбиешінің іс – әрекеті 

 

Балалардың іс-әрекеті 

 

             

Мотивациялық - 

қозғаушылық 

 

Шаттық шеңбері.  

 

Бақшамызға барамыз, 

Досымызды табамыз. 

Сәлемет пе,міне мен, 

Доспын енді сенімен. 

-Балалар қазір жылдың қай мезгілі? 

-Күз мезгілінде неше ай бар? 

-Күз мезгілінде ауа-райы қандай 

болады? 

 

 

Балалар тәрбиешімен 

бірге  шаттық 

шеңберін орындайды. 

 

 

-күз мезгілі 

 

-үш ай бар 

 

-салқын 

болады,жаңбыр 

жауады 
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Жаңа оқу қызметімен 

таныстыру.Балалар мен сендерге 

өлең оқып беремін. 

Өрік,шие,бәрі бар, 

Қауын,қарбыз көбейді. 

Жегің келсе бәрін ал, 

Неге аласын демейді. 

Жемісі мол теретін, 

Күз дос екен бізбенен. 

Бәрін тауып беретін, 

Жомарт екен күз деген.  

-Балалар бұл өлеңде қай мезгілі 

туралы айтылған? 

-Неліктен күзді жомарт күз деп 

атаймыз? 

Дәнді-

дақылдарғакүріш,бидай,жүгері 

жатады. 

-Берекелі күздің сыйлары 

көкөністер мен жемістерге 

тоқталамыз.Көкөністерге:картоп,    

кияр, 

қызанақ,орамжапырақ 

жатады.Көкөністер жерде,бақшада 

өседі.Жемістер: алма,алмұрт,өрік 

ағашта өседі.Жемістер мен 

көкөністер дәрумендерге 

бай.Көкөністерді тамақ пісіргенде 

пайдаланамыз,ал жемістерден 

шырын жасап ішеміз. 

Қане балалар,орнымыздан тұрып 

,бір серігіп алайық. 

   Сергіту сәті: 

      Алма, алма көп алма, 

      Қызыл, жасыл, көк алма. 

      Теріп, теріп алайық, 

      Қалтамызға салайық. 

-Балалар серігіп алдық енді ойын 

ойнайық.Балалар мына жемістер 

мен көкөністердің қиынды 

бейнелерін ажыратып себеттерге 

 

 

 

 

 

 

Балалар өлеңді 

тыңдайды 

 

 

Күз мезгілінің 

жомарттығы туралы 

айтылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Күзде барлық 

жемістер мен 

көкөністер дәнді-

дақылдар піседі. 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар сергіту сәтін 

орындайды. 

 

 

 

 

 

Ойынды кызыға 

ойнайды. 
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салайық.Дидактикалық ойын: 

«Жемістер мен көкөністерді 

ажырат» 

Шарты :жемістер мен 

көкөністерді ажыратып, 

пішінін,түсін айту. 
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Тәрбиеші балалардан бүгінгі оқу 

қызметінен алған әсерлерін, 

көңіл күйлерін, не үйренгендерін 

сұрайды.Балаларды мадақтап 

қортындылайды. 

Балалар тәрбиешінің 

сұрағына жауап 

береді,бүгінгі 

ұйымдастырылған оқу 

қызметінін ұнағанын 

айтады. 

 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: жемістер мен көкөністерді ажырата білуді. 

Игереді: жемістер мен көкөністер туралы түсініктерді. 

Меңгереді: үлкендердің еңбегін бағалай білуді. Табиғатқа деген 

сүйіспеншіліктерін арттыруды.Көрнекілік суреттерді пайдалана білуі және 

әңгімелеу керек. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 ОМАРОВА АЛТЫНАЙ ҚОНҚОЖАҚЫЗЫ 

 УТЕЕВА ДАНА 

 АДЫРБАЕВА ГҮЛНҰР БЕКТҰРСЫНОВНА 

 АХМЕТОВ МЕДЕУ САТБАЕВИЧ 

 БЕРДИМБЕТОВ НҰРЛАН ПЕРНЕБЕКОВИЧ 

 ТАМПИЕВА ЛЯЗЗАТ МАРАТОВНА 

 СЕБЕПОВ ЕРНАЗАР 

 БЕРЕСТЕНКО ГАЛИНА ФАИЗОВНА 

 ДОСМУХАМБЕТОВА БИБІГҮЛ АРСЫЛАНҚЫЗЫ 

 ТЕМЕНОВА АНАР ЕРКИНБАЕВНА 

 ТЕМИРГАЛИЕВА ДАНАГУЛ БІРЖАНҚЫЗЫ 

 

 

 

 


