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                                                   № M00008   04.12.2021 ж 

                         Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

ДЕМЕШОВА АЙМАН АЙТБАЕВНА                                                                             

Мұнайлы ауданы  "№ 6 жалпы білім беретін мектеп "КММ.                         

Бастауыш сынып мұғалімі 

       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 

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 
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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.     

     Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы 

дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 

ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 
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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 

ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа құрылымы болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 
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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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№ M00010     04.12.2021 ж 

КУШЕКБАЕВ ДАРХАН ЕШМУРЗАЕВИЧ                                                                        

Ақтөбе облысы  Қобда ауданы Калиновка орта мектебінің                                                                                                                                                          

тарих пәнінің мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  
Отарлау және ұлт-азаттық  күрес 

Мектеп:  

Сағат саны: 1 сағат Күні:  

 

Мұғалімнің аты-жөні:  

 

Сынып: 7 

 

Қатысқандар саны:8 

Қатыспағандар саны: 

Сабақ 

тақырыбы  

Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс 

 

Сабақтың түрі Зерттеу сабағы 

Зерттеу сұрағы Сырым Датұлы Кіші жүз қазақтарының қандай 

құқықтарын қорғауды көздеді? 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

 

7.3.1.6 – ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне баға 

беру 

 

Тарихи концепт 

(фокус) 

 Себеп-салдар 

Сабақтың 

мақсаты 

  Сырым Датұлы бастаған Кіші жүз   қазақтарының ұлт-

азаттық көтерілісінің басшысы  Сырым Датұлын тарихи 

портретін зерттеу және баға беру 

Бағалау 

критерийлері 

 

Сыни ойлау мен талдау-  Сырым Датұлының тұлғалық 

қасиеттерін талдайды 

Бағалау-  Сырым Датұлының тарихи портретіне баға беру 

Тілдік 

мақсаттар 

Тыңдалым дағдысы- мұғалім мен оқушылардың баяндаған 

ақпаратын тыңдайды; 

Оқылым дағдысы-  берілген мәтіндерді оқиды; 

Айтылым дағдысы- түрлі тапсырмаларды талқылап, сынып 

алдында жариялайды; 

Жазылым дағдысы- жазба тапсырмаларын орындайды 

  

Пәнге қатысты лексика мен терминология 

Демократия, құқық, шешен 

Диалог пен жазылымға пайдалы сөз тіркестері: 
Сырым Датұлы бастаған көтеріліс ұлт-азаттық қозғалыс 

деп аталуының себебі... 
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Бұл оқиға/тұлға маңызды болды, өйткені 

Құндылықтард

ы дарыту 

«Мәңгілік ел» идеясы негізінде азат  елдің  тәуелсіздік 

бұғауына  түсу тарихын оқыту арқылы патриотизм 

құндылығы жүзеге асады 

Пәнаралық 

байланыстар 
Сабақтың басында жаңа сөздермен жұмыс сәтінде және  

оқылым, айтылым, м  байланыс  жүзеге асады 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Бейнефильм, интерактивті тақтамен жұмыс 

 

Бастапқы білім Сырым Датұлы бастаған Кіші жүз қазақтары көтерілісінің 

барысы мен тарихи маңызы туралы біледі 

Сабақ барысы 

 

Сабақтың жо-

спарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

 

Ресурстар 

 

Сабақтың басы 

            

 

 

          3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Ұйымдастыру сәті. Оқушыларды 

топтастыру. Мотивация.  

 

Өткен материалды еске түсіру. 

 

 
 

Тұлғаны таны! 

 

     (М) Оқушылардың жауабы тыңдалып 

болғаннан кейін, бүгінгі өтетін тақырыптың 

алдыңғы тақырыптың жалғасы екендігі 

ескертіледі. Бүгінгі сабақта қазақ тарихындағы 

тұңғыш ұлт-азаттық көтеріліс басшысы Сырым 

Датұлының тұлғалық келбеті зерттелетіні туралы 

айтылады. 

 

   (М) Сабақтың тақырыбы, оқу мақсаты 

пысықталады. Бағалау критерийлері 

 

Презентац

ия 

    

 

 

 

Қазақстан 

тарихы 

(көне 

заманнан 

бүгінге 

дейін) 

3-том. –   

Алматы, 

2010. 
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таныстырылады. Тарихи концепт  пен  зерттеу 

сұрағына  назар аударылад 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

  

 

               

 

        7  мин 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

10  мин 

 

 

 

 

 

 

 

            5 мин 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерттеу сұрағы:   Сырым Датұлы Кіші жүз 

қазақтарының қандай құқықтарын қорғауды 

көздеді? 

Зерттеу мен талдау 

Суретпен жұмыс.  

1-топ. Топтастыру: Сырым Датұлы кім? 

2-топ. Бес жолды өлең. Сырым. 

 

    Топтар өздерінің тұлға туралы ой-пікірін 

сынып алдында оқиды. Келесі тапсырма әр топ 

тұлғаға қатысты берген ой-пікірін  дәйектермен 

дәлелдеу үшін, зерттеу жұмысын жүргізу  

тапсырмасы ұсынылады. 

  

(Т ) Мәтін немесе бейнематериалмен жұмыс.  

    1- топ: Негізгі 10 фактіні анықта 

     2-топ:Балықтың қаңқасы 

Ж. Картамен жұмыс 

С.Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің  

қамтыған аумағы 

 

 
 

 

(Ж) Дәптермен жұмыс. «Ия немес жоқ»  

 

С. Датұлы бастаған көтеріліс 14 жылға 

созылды 

С.Датұлы бастаған көтеріліс  1783-1793 

жылдары болды 

С. Датұлы старшын болған ру Байбақты 

1784 жылы Орынбор губерниясының бастығы 

Сперанский 
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4 мин 

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

С. Датұлы 1802 жылы  Хиуада қайтыс болды 

 

Интерпретация  

Білімді жинақтау, ойды түйіндеу.  

(Т) Енді бүкіл сынып алдындағы міндет –ортақ 

шешімге келіп, Сырым Датұлын тарихи тұлға 

ретінде баға беру. Әрбір топ өз жұмыстаының 

қорытындысын тұжырымдауы қажет.  Сынып 

оқушыларына зерттеу сұрағы қойылады: 

Сұрақ: Сырым Датұлы Кіші жүз қазақтарының 

қандай құқықтарын қорғауды көздеді? 

       Тақтаға қоржын  ілінеді. Тапсырма шарты 

бойынша әр топтың оқушылары  3 стикерге 

(Сырым көтерілісінің құндылықтары, мақсат-

мүдделері, халықтың көтерілістен күткен 

үміттері, батырдың тұлғалық қасиеттері т.б 

туралы өз ой-пікірлерін) жазу қажет. Мұғалім 

сынып алдында қоржыннан стикерлерді алып, 

ондағы оқушылар ой-пікірін оқиды. Сөйтіп,  

Сырым көтеріліс құндылықтары, халықтың 

көтерілістен күткен үміттері  мен халық 

мүдделері  анықталып, ой-түйінделеді. 

Сабақтың аяғы 

 

           4 мин 

Рефлексия.  «Желкенді кеме» 

 

 
 

Үйге: С.Датұлы бастаған ұлт-азаттық 

көтеріліс      

            СКТТ 

 

 

 

 Стикерлер 

Саралау – оқушыларға 

қалай  көбірек қолдау 

көрсетуді  жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 

Бағалау – оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техникасы

ның 
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міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз? 

сақталуы  

 

Сабақ бойынша рефлексия  

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы 

ОМ қол жеткізді ме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?  

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?  

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? 

Жалпы баға  

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)? 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)? 

1:  

2: 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 

бөлу қажет? 
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                                                       № M00012      04.12.2021 ж 

Оқушылардың танымдық  қызығушылдығын арттыру 

БАЙБОСЫНОВА РОЗА БЕКОВНА                                                                                   

Алматы облысы Көксу ауданы Талапты орта мектебінің                                    

бастауыш сынып мұғалімі  

Мақсаты: Топтық жұмыс жүргізу арқылы оқушылардың тіл байлықтарын, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту, танымдық қызығушылықтарын арттыру. 

Міндеттері:                                                                                                                                

1. Жаңа әдістеменің әдіс – тәсілдерін енгізу;                                                                       

2. Топтық жұмыс түрін қалыптастыру.                                                                                    

Өзектілігі:Оқу-тәрбиесінде мынадай өзекті проблемалар бар: Оқушылардың өз 

бетінше ойланып, әрекет етулері жеткіліксіз. Бір оқу міндетін басқа түрлі 

жолдармен өзгертіп, шеше білу қабілеттері, сонымен қатар алынған білім-білік 

дағдыларын қазіргі өмір мен ғылым, техника жаңалықтарымен байланыстырып, 

салыстырып, зерттеп өз болжамдарын жасау қабілеттері әлі де төмен деңгейде. 

Ал мұның себебі қайда жатыр және бұл проблемаларды шешу үшін, білім 

үдерісінде инновациялық технологияларды оқып үйреніп, өз іс-әрекетімде 

енгізу қажет деп ойлаймын. Білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, 

құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа 

технологиялар бар. 

Бүгінгі таңдағы оқыту үдерісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды 

қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген 

қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз 

білімін жетілдіріп отыруы қажет. Мен де оқыту тәжірибемде жетістіктерге жету 

жолдарын қарастырудамын. Оқушылар өз пікірлерін, көзқарастарын еркін және 

ерікті түрде білдірсе, шығармашылықпен жұмыс істесе екен деген мақсаттарды 

көздеймін. Тек білдіру емес, сонымен бірге өз пікірлерін дәлелдей алатын және 

оны іс жүзінде де асыра алатын тұлға болып қалыптасcа екен деймін.                  

Мұғалім топтық жұмыс түрін қолданғанда, үнемі оқушы санасында болып 

жатқан өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты зерттей отырып, өз 

сабақтарын соған сай өзгертіп отырады.                                                                                                                      

Топпен жұмыс жүргізу кезінде оқушылар:                                                                   

· Бір - біріне бірдей бағынышта, сыйластықта болады;                                                  

· Бір - біріне деген жауапкершіліктері артады;                                                                  

· Топтың барлық мүшелердің бір - бірін тыңдау, күту шыдамдылығы, кезектесе 

сөйлеу дағдылары қалыптасты. Топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген 

оқушылардың білімдері нәтижелі шыңдалады;                                              · 

Оқушылардың есте сақтау қабілеті жоғарылайды;                                                      
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· Жиі - жиі ой талқысын жасау және өз пікірін білдіру арқылы оқушының 

сөйлеу дағдылары дамиды.                                                                                                       

Бірлескен оқудың мәні                                                                                 

Ынтымақтастық оқу – бұл оқыту мен оқу тәсілі, аталған тәсіл проблемаларды 

шешу, тапсырмаларды орындау немесе әлдебір өнім жасау үшін оқушылар 

тобының бірлесіп жұмыс істеуін білдіреді. Ынтымақтастық оқу оқуды табиғи 

әлеуметтік әрекет ретінде қабылдауға негізделген, оған қатысушылар бір-

бірімен әңгімелеседі, және осы әңгімелесу арқылы білім алады. 

Педагогикада ынтымақтастық оқу тәсілдерінің саны жеткілікті, бірақ та 

бірлескен оқу үдерісінің негізгі сипаттамалары мынадай:                                                 

1. Оқу оқушылар ақпаратты игеретін және өздері игерген мәліметті бұған дейін 

меңгерген білімдерімен байланыстыратын белсенді үдеріс болып табылады.                

2. Оқу тапсырмаларды орындау үшін механикалық есте сақтау мен қайталау 

емес, құрдастардың белсенді қатысып, ақпараттарды өңдеуі және қорытуын 

талап етеді.                                                                                                                              

3. Қатысушылар әр адамның көзқарасымен танысудан пайда алады.                              

4. Оқу оқушылардың әңгімелесу кезіндегі әлеуметтік ортасы жағдайында 

жетіледі. Осы зияткерлік жаттығу кезінде оқушылар ой-пайымдарының негізін 

құрып, мәнін ұғады.                                                                                                               

5. Оқудың ынтымақтастық ортасында оқушылар әлеуметтік және 

эмоционалдық тұрғыдан да дами түседі, өйткені олар түрлі көзқарастарды 

тыңдап, өз идеяларын айтуға және қорғауға мәжбүр болады. Мұндайда 

оқушылар сарапшылардың немесе мәтін аясында шектеліп қалмай, өздерінің 

ерекше тұжырымдамалық түсініктерін құруды бастайды. Осылайша 

ынтымақтастық оқу жағдайында оқушылар құрбы-құрдастарымен қарым - 

қатынас жасауға, идеяларды ұсынуға және қорғауға, әртүрлі ұстанымдармен 

алмасуға, басқа тұжырымдамаларға күмәнмен қарауға және оған белсенді 

қатысуға мүмкіндік алады. 

Сабақ беру кезінде мен сын тұрғысынан ойлау стратегияларын әдебиет 

сабақтарында қолдана бастадым. Олардың жаңашылдығы мен көп уақыт 

алатындығы топтық жұмыс түрінде көп қолдануға мүмкін болды. 

Оқушылардың тілдерін жетілдіру мен шығармашылыққа баулуда сыни 

тұрғыдан оқытустартегиялардың маңызы зор. Соның ішінде толғануды тиімді 

етуге лайықталған “Венн диаграммасы”, “Бес жолды өлең”, “Көрнекілік 

арқылы баяндау”, “Семантикалық карта”, “Автор орындығы” сияқты 

стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр - жеңілдігіне қарай лайықтала 

қолданылады. Оқушы өз ойын сын тұрғысынан ойлап, дәлелдеуге тырысады, ой 

өрісін кеңейтеді, еркін ойлай отырып, тапсырмаларды орындау барысында өз 

ізденісімен қызығушылық танытып, шығармашылық қабілеттері ұшталады. 

Сондай - ақ топтық жұмыс арқылы оқушылар өз ойларын ашық айта білу, пікір 

айтуға үйрену, пікір таластыру (дебат), жолдастарының ойын тыңдау, 
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жауаптарын бағалай білу, сыйластық, ұйымшылдыққа, білім сапасының 

көтерілуіне көп әсерлерін тигізеді. Сынып бойынша көп сөйлемейтін, ойлау 

дәрежелері төмен оқушылардың да қызығушылығы туып, өз мүмкіндіктеріне 

қарай топтар бойынша сабаққа қатысуға тырысады. 

Сынып оқушыларының топтағы білімдерін бағалау үшін бағалау 

критерийлерінбелгілеп алу қажет. Олар:                                                                                

· Оқушылардың сабақта белсенділік танытулары;                                                             

· Өз ойларын ашық та еркін жеткізе алуы;                                                                             

· Тақырып бойынша ең негізгіні түсініп, ажырата білулері;                                    

· Барлық топтар бойынша сыйластық, тәртіп, ұйымшылдықтың болуы.                 

Бағалау критерийлері оқушыларға алдын ала таныс болуы тиіс немесе тақтаға 

ілініп қоюы тиіс. 

Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар сабақты өз еріктерімен 

қажеттілік ретінде қабылдады. Бір-біріне деген жанашырлықтары, өзара 

татулықтары, ұйымшылдықтары үнемі байқалып тұрды. Алдағы уақытта да топ 

мүшелері топ ережесін ұстанып, жұмыс істеуге тырысып отырды. Мен өз 

тарапымнан ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыруға ықпал етіп 

отырдым. Мен оқушыларымның мінез - құлқының ерекшеліктерін жақсы 

білемін. Сондықтан маған сыныпта ынтымақтастық атмосфераны 

қалыптастыру айтарлықтай қиындық туғызбады. Сыныбымдағы тәртіп 

ережелері мен нормалары сақталды. Оқушылар бір-бірімен жұмыс істегенде 

өздерін жайлы сезінді. Олар топта, жұпта тапсырмаларды талқылау кезінде 

әңгімелесуге құлықты болды. 

Топтық жұмыс түрін қолданған кезде менің сабағымда оқушылар арасында:·                  

бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың;                                 

· өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға;                                                                  

· бір-біріне құрметпен қарауға;                                                                                            

· өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға;                                                                            

· өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға;                                                                                                   

· мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға;                                                                       

· достарының ойын тыңдай отырып, проблеманы шешу жолдарын іздей 

отырып, қиындықты шешуге көмектесуге;                                                                                             

· белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды. 

Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмауы керек. Мұғалім баланың 

білімді игеруге қызығушылығын оятуы, шығармашылықтарын дамытуы қажет. 

Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, 

ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, 

дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы 

қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани күшін 

нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Шығармашылық 
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тапсырмаларды сыныпқа жаппай бере отырып, әр топтан тек қабілетті 

оқушылар орындап отырғанын байқадым. Бұл дарынды оқушыны анықтап алу 

үшін оңтайлы болды. Тапсырманы жеке орындаған оқушы да өз жұмысын 

топтың атынан қорғап, өз тобын алға сүйреуге ұмтылды. Бұл жерден 

ынтымақтастықтың белгісін анық байқауға болады. 

Өз тәжірибемде оқытудың диалогтік тәсілдерін қолдануда топтық әңгімеге 

басты назар аудардым. Себебі сабақ берген сыныбымда оқушылар өз ойларын 

еркін жеткізуге тартынып тұрды. Ал топта жұмыс істегенде оқушылар 

меңгеретін материалды топта талқылап, бір - біріне айтып, тілдерін 

жаттықтырып алады. Содан соң сынып алдына шығып сөйлейді. 

Топпен жұмыста оқушы өз білім деңгейін бағалайды, білімін жақсартады, 

сабаққа деген белсенділігі артып, қызығушылығы оянады, өзін-өзі, бірін-бірі 

бағалауды үйренеді. Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар 

сабақты өз еріктерімен қажеттілік ретінде танып, белсенділік танытуға 

тырысып бақты. 

Қорыта келгенде, аталмыш бағыттағы жұмыс жүргізуге дейінгі және кейінгі 

кезеңін (аралығын) салыстыру оқушылардың оқуға деген ынта-ықыласының 

артқандығын, адами жақсы қасиеттердің қалыптасқандығын, мұғалімнің 

шыдамдылық, төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың басқаны 

қабылдау, түсіну, сыйлауды үйренгендігімен сипатталады. 

Тәжірибе барысында көзім жеткені: оқушылардың топпен жұмыс жүргізу 

барысында сабақтағы белсенділіктері, шығармашылықты қажет ететін 

жұмыстарға қызығушылықтары арта бастады. 

Сабақтарымда топпен жұмысты әрі қарай қолданып, оқушылардың қазақ тілі 
мен әдебиеті сабақтарына деген қызығушылықтарын әрі қарай арттыру, топпен 
жұмыс істеу жағдайында оқушылардың құрбы-құрдастарымен қарым - қатынас 
жасауға, жаңа идеяларды ұсынуға және қорғауға, әр түрлі ұстанымдармен 
алмасуға, шығармашылықтарын дамытуға және сабаққа белсенді қатысуға 
ықпал жасауды жалғастыруды көздеймін 
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№ M00013       04.12.2021 ж                                                                                   
 

Оқушыларды техникалық еңбекке баулу 
 

МЕЙРБЕКОВ НУРЖАН МАХАМБЕТЖАНОВИЧ 

Шымкент қаласы №58 жалпы орта білім беру мекемесі.                                 

Көркем еңбек пәні мұғалімі. 

Мектепте сабақтан тыс уақытта жүргізілетін техникалық-шығармашылық 

үйірмелері өзге үйірмелерге ұқсамайтын өзіндік атқаратын қызметі мен тәлім-

тәрбиелік мүмкіндігі зор үйірме. Жас техниктер үйірмесін базалық мазмұны 

оқушылардың болашақ кәсіптерін анықтап, қабілеттерінің дамуымен қатар 

өздерін-өзі танып білуге, техника әлемін зерделеуге, әртүрлі салалар бойынша 

қабілеттерін, біліктіліктерін шыңдауға мүмкіндік жасайды. Техникалық 

шығармашылық үйірмелерінде оқушы тек мұғалімнің үйретуімен модель 

түрлерін жасаумен шектеліп қана қоймай, оған талдау жасап, жасалу, өңделу 

технологиясына өз ой пікірлері мен ұсыныстарын айтуға дағдыланады. Оқушы 

жұмысты өз қолымен істеп көреді, тапсырмаларды  қызығушылықпен орындап, 

оның қорытындысын көрсеткісі келеді. Үйірме сабағында өзін еркін сезініп, 

орындаған жұмыстарынан моральдық қанағат алады. Тапсырманы орындап 

қана қоймай, өзге оқушыларды да шығармашылықпен жұмыстануға тарта 

біледі. Осылайша үйірме жұмыстарында оқушы үйренуші шәкірттен белсенді 

үйретуші, өзіндік шығармашылық ой-өрісі бар, жан-жақты дамыған дара тұлға 

дәрежесіне көтеріледі. Осы белсенділік арқасында оқушы әрбір жұмысын 

шығармашылық оймен жасап, зерттеп, оған жан-жақты талдау жасап, өз 

бағасын берумен қатар, өз бойында келешек кәсіби мамандығын да 

қалыптастырады. 

Техникалық-шығармашылық үйірмелер оқушылардың болашақ кәсіптерін 

анықтап, қабілеттерін дамытумен қатар өз-өздерін танып-білуге, техника әлемін 

зерделеуге мүмкіндік жасайды. 

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің 

алдына мүлдем жаңа міндет қойып отыр. 

Бүгінгі таңда технология пәнін оқытуда мектепте оқушылар екі топқа бөлінеді. 

Қыздар үшін көркем еңбек, ұлдар үшін техникалық еңбек. 

РЕКЛАМА  

Қазіргі таңда республикамыздың көптеген мектептері интернет желісіне 

қосылған. Ұлдарды техникалық еңбекке үйрететін үйірмеде оқушыларды осы 

интернет желісі арқылы техниканың жетістіктерімен әртүрлі сайттар арқылы 

таныстыра аламыз. Шығармашылықпен жұмыс істеп, жаңа технологияларды 

үйірме барысында пайдаланып отырса, оқушылардың техникалық үйірмеге 

деген ынтасы мен қызығушылығы артатыны анық. Үйірме барысында әртүрлі 
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әдістерді қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың 

шығармашылық қабілетін және өздігінен жұмыс істей алуын жетілдіруге тиіс. 

Жан-жақты қамтылған, бүгінгі заман талабына сай әдістерді пайдалана отырып, 

оқушыларға техникалық-шығармашылық білім беру, оқушылардың сабақта 

алған білімдерін тереңдету, кеңейту және бекіту  «Кеме үлгісі» үйірмесінің 

мақсаты. Практикалық жұмыс кезінде олар техникалық құрылғы үлгілерін 

құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық ойларын дамыта отырып өз 

беттерінше жұмыс істей алу ептілігін дамытады. 

Оқушыларға техникалық-шығармашылық білім беру мақсатында А.Құсайынов 

атындағы орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасында «Кеме үлгісі» 

үйірмесіне жетекшілік жасаймын. Үйірмеде 5-10 сынып оқушылары сабақтан 

тыс уақытта шикізат түрлерінен техникалық құрылғы үлгілерін жасаумен 

айналысады. Практикалық  жұмыс кезінде оқушылар техникалық құрылғы 

үлгілерін құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық қабілеттерін 

дамытады. Үйірме мүшелері алғашқы жұмыстарын шаблон үлгімен істейді, 

сызбалармен танысады, үлгілерді сызба бойынша жасайды. Үйірме барысында 

оқушы жұмысты өз қолымен істеп көреді, жұмыстың қорытындысын көрсетеді. 

Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі шыңдалады. 

Үйірме мүшелері белгілі бір дәрежеде, жасалынатын нысанды ойлап табудың 

тиімді жолдарын үйренеді. Үйірме жұмысында оқушылардың графикалық білім 

алуы да қарастырылған. Үйірме мүшелері алғашқы жұмыстарын қалыптағыш 

(шаблон) үлгімен істесе, одан әрі сызбалармен танысып, үлгілерді сызба 

бойынша жасайды. 

Осындай жетістіктерге қол жеткізу мақсатында үйірме сабақтарында әр түрлі 

әдістемелік тәсілдерді қолданамын. 

1. Баяндау әдісі (әңгімелеу, түсіндіру) 

2. Көрнекіліктермен жұмыс (кітап, журналдар, сызбалар, суреттер, жобалар) 

3. Жобалау әдісі (жаңа үлгілер жобасын сызу, техникалық суреттер салу) 

4. Сарамандық жұмыс (жобалар, сызбалар, үлгілер бойынша жұмыстану) 

5. Проблемалық ізденіс (оқушылар қабілетінің дамуына, ізденуіне, жаңа 

үлгілер жобасын жасауына жағдай жасау). 

Үйірмеге алғашқы жылы қатысып отырған оқушылар алдымен қима үлгілерді 

(шаблон) қолдана отырып, қарапайым (автокөліктер, ұшақтар, зымырандар, су 

көліктері т.б.) үлгілер жасайды. Өз жұмыстарын саралап, салыстыру арқылы 

бағалауды үйренеді. 

Үйірме жұмысының екінші жылдары оқушылар неғұрлым күрделі (жер 

көліктері мен су көліктерін, ғарыш кемелері мен зымыран түрлерін т.б.) 

техникалық үлгілердің сызбаларын жан-жақты зерттей отырып жасайды. 

Ал үйірменің үшінші жылдары оқушыларымыз өздері жобалаған сан алуан 

үлгілерді жасаумен айналысады. Жұмыс барысында туындаған жаңа идеяларды 

саралап, салыстыру арқылы жұмыстарын нақтылауды, бағалауды үйренеді. 
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Қорыта келгенде бұл үйірменің берері – оқушы бойындағы белсенділікті 

арттырып, өз күшіне деген сенімділік, шыдамдылық, икемділік сияқты 

қасиеттері пайда болады. 

Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі шыңдалады. 

Шығармашылық – бүкіл тіршілік көзі. Мектепте білім беру ісіндегі басты 

бағдар – оқушылардың тек шығармашылық мүмкіндіктерін ашу. Мұғалімнің кез 

келген сабағы шығармашылық сипатта өткізіліп отырса, оқушы дербестігінің 

қалыптасуы жоғары деңгейде көтерілері сөзсіз. Оқушының шығармашылық 

белсенділігінің артуына ата-ана мен мұғалімнің қолдауы болғаны дұрыс. Бала 

өз жұмысын жан-жағындағыларға көрсетуге ұмтылады. Сол кезде оны 

ересектер дұрыс бағалап, қолдау көрсетіп, дұрыс бағыттау керек. Бала 

бойындағы байқағыштық қабілетімен қатар шыдамдылық та мол болғаны 

дұрыс. 

Оқушыларды техникалық еңбекке баулу, яғни еңбек тәрбиесі – барлық 

тәрбиенің қайнар көзі. Оқушыға дұрыс бағыт берсек, шығармашылық 

жұмысына еркіндік беріп, нәтижесін көрсете білсек, еңбектің әр кезде, кез 

келген істе өтемі болатынын, еңбексіз ешнәрсеге қол жеткізе алмайтынына 

оқушының көзін жеткізсек көздеген мақсатымызға қол жеткіземіз. 
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   № M00014     04.12.2021 ж 

                             

Игра как средство общения дошкольников 

 

ЖУСАЛИНА САУЛЕ ЕСИЛЬБАЕВНА 

Северо- Казахстанская обл. Г.Кокшетау. ТОО "Little People" детский сад 

Воспитатель ср.гр  "Солнышко " 

                    

Без сомнения, многие из нас согласятся с таким утверждением, что игра 

является жизненной лабораторией детства, с помощью которой перед каждым 

ребёнком раскрывается окружающий мир, активизируются творческие и 

познавательные способности личности. Она является той искрой, которая 

способна зажечь пытливость и любознательность подрастающего поколения, 

той «волшебной палочкой», помогающей взрослым сплотить активный, 

дружный и творческий детский коллектив. 

Игра (игровая технология) – это одна из уникальнейших форм обучения, 

позволяющая всесторонне раскрыть ребёнка. В этой деятельности дети, с одной 

стороны, учатся общаться, оказывать взаимные услуги, защищать интересы 

коллектива, а с другой стороны – соревнуясь друг с другом, выслушивать и 

воспринимать критические высказывания по отношению к себе. 

Чтобы узнать побольше о данной технологии и об её влиянии на развитие 

способностей детей необходимо, в первую очередь, определиться что же такое 

игра? Каким критериям она должна соответствовать для получения 

положительного результата от обучения? 

Игра – это погружение в среду, где применимы особые правила и 

достигаются особые цели. Она позволяет превратить скучную либо 

малопонятную информацию, необходимую для обучения, в доступную и 

занимательную, способна одновременно повысить эффективность занятия и 

развивать личность воспитанника. Кроме этого данная форма учебной 

деятельности создает на занятии атмосферу жизнерадостности, 

соревновательности, эмоциональной раскрепощенности, доброжелательности, 

свободы, атмосферу, которая способствует максимальному самопроявлению 

детей, мобилизации их потенциала, помогает развить внимание, реакцию, 

коммуникативные навыки, «включить» творческие способности. К тому же она 

способствует психологической разгрузке малышей, помогает снять напряжение, 

избавиться от страха и зажимов. 

Игра должна соответствовать определенным критериям. Во-первых, в ней 

должна присутствовать интрига, то есть её исход не должен быть 

предсказуемым. Во-вторых, участвующие в ней люди должны преодолевать 

какие-либо трудности, решать непростые, но посильные задачи. Ведь данная 

деятельность - это всегда работа над собой, приводящая к личностному 
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развитию, прогрессу. В-третьих, желательно чтобы у игры был интересный 

сюжет. В-четвертых, правила в ней должны быть понятны всем участникам и 

безоговорочно выполняться. В-пятых, для неё нужен позитивный настрой. 

Соблюдение всех этих критериев обеспечит игре важное качество – игровую 

сбалансированность, а это условие, в итоге приведёт к желаемому результату. 

Современные требования к образованию ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых 

технологий, при которых синтезировались бы элементы познавательного, 

игрового, поискового и учебного взаимодействия в процессе интеллектуального 

развития детей. Для того чтобы вызвать у ребёнка интерес к игровым 

технологиям, они прибегают к таким задачам: 

- вызвать у детей интерес к развивающим играм, желание действовать с 

дидактическим материалом; 

- способствовать к формированию сенсорных эталонов, умению 

сопоставлять предметы по цвету, размеру, форме, толщине; 

- создавать условия для развития логического мышления, внимания, 

памяти, творческих способностей детей; 

- воспитывать у них самостоятельность, настойчивость в достижении цели. 

Чёткое выполнение вышеперечисленных задач обеспечивает получение 

таких результатов, как: 

- овладение ребенком способами действий, необходимых для 

возникновения элементарных математических представлений; 

- развитие у детей способностей к моделированию и конструированию; 

- формирование познавательных интересов, умения использовать 

занимательный игровой материал, как в образовательной деятельности, так и в 

играх самостоятельного характера. 

Доказано, что интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте 

повышает процент обучаемости детей в школе. Поэтому применение игровых 

технологий в этот период очень важно, так как на успешное обучение и 

развитие способностей детей влияет имеющиеся у детей знания, содержание 

предлагаемого материала, но и форма его подачи, которая способна вызывать 

заинтересованность ребенка и его познавательную активность. 

Развитие ребенка в игровой деятельности происходит в неразрывной связи 

с развитием у него логического мышления и умения выражать свои мысли в 

слове. Чтобы разрешить игровую задачу, требуется сравнивать признаки 

предметов, устанавливать сходство и различие, обобщать, делать выводы. 

Следовательно, при этом формируется способность к суждениям, 

умозаключению, умение применять свои знания в разных условиях. Это 

возможно лишь в том случае, если у детей есть конкретные знания о предметах 

и явлениях, которые составляют содержание игры.  
Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в 
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котором они занимают различное положение. В дошкольном возрасте 

проявляются различные взаимоотношения – дружеские и конфликтные, здесь 

выделяются дети, испытывающие трудности в общении. 

В Программе воспитания и обучения в детском саду дается следующая 

классификация игр дошкольников: 

- сюжетно-ролевые, 

- театрализованные, 

- подвижные, 

- дидактические. 

Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами. Подвижные игры, прежде всего средство физического воспитания 

детей. Они дают возможность развивать и совершенствовать их движения, 

упражняется в беге, прыжках, лазанье, бросанье, ловле и т. д. Они вызывают 

положительные эмоции,развивают тормозные процессы: в ходе игры детям 

приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от 

движения при других. Содержание игры определяется движениями, которые 

входят в её состав. Игры подбираются с учётом возрастных особенностей детей, 

их возможностей выполнять те или иные движения, соблюдать игровые 

правила.Правила в подвижной игре выполняют организующую роль: ими 

определяется её ход, последовательность действий, взаимоотношения 

играющих, поведение каждого ребёнка. Правила обязывают подчинятся цели и 

смыслу игры; дети должны уметь ими пользоваться в разных условиях. 

Дидактические игры — одно из средств воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Игра для дошкольников — способ познания 

окружающего. Играя, он изучает цвета, форму, свойства материала, 

пространственные отношения, числовые отношения, изучает растения, 

животных». Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей 

преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их 

деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и воспитательного 

воздействия на детей дошкольного возраста. 

Сюжетно- ролевые игры. Сюжетно-ролевая игра-первая проба 

социальных сил и первое их испытание. Самостоятельная сюжетная игра- 

любимый вид деятельности дошкольников, именно в ней максимально 

разворачиваются их способности. Задача педагога состоит в том, чтобы сделать 

игру содержанием детской жизни,раскрыть малышам многообразие мира игры. 

Работая с детьми младшего дошкольного возраста, я стараюсь установить 

эмоциональный контакт с ребенком. Формирование игровой деятельности у 

детей должно проходить в тесной связи с расширением представлений о 

явлениях социальной жизни. Главным компонентом сюжетно-ролевой игры 
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является сюжет, без него нет самой сюжетно-ролевой игры.Сюжет представляет 

собой отражение ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений 

из жизни и деятельности окружающих. 

Театрализованные игры - Самым популярным и увлекательным 

направлением в дошкольном воспитании является театрализованная 

деятельность.  

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже 

познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает 

ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Большое внимание я уделяю умению детей действовать сообща в игровых 

ситуациях, согласовывать свои действия с действиями своих сверстников. С 

этой целью я широко использую игры-драматизации. Я даю ребенку различные 

роли, а для того,чтобы ребенок лучше смог проникнуть в образ персонажа, 

использую костюмы и различные атрибуты. 

Во время игры стараюсь привлечь застенчивых детей, даю им роли 

.Детская игра всегда одновременно существует как бы в двух временных 

измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, она дарит 

сиюминутную радость, служит удовлетворению назревших актуальных 

потребностей, с другой — она всегда направлена в будущее, так как в ней 

моделируются какие-то жизненные ситуации, либо закрепляются свойства, 

качества, состояния, умения, способности. 

Таким образом, игра связана со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада. В ней отражаются и развиваются 

полученные знания и умения, закрепляются правила поведения, к которым 

приучают детей в жизни. 

Свою работу с детьми я начала с хорошо знакомых для детей данного 

возраста пальчиковых игр.Затем постепенно вводила новые виды 

дидактических игр: игры с предметами (игрушками, природным материалом); 

настольные печатные; словесные игры, подвижны игры, игры на подражание, 

народные игры. 

Я в своей работе использую игры ,захватывающие все образовательные 

области. 

Одной из эффективных педагогичнских технологий для развития 

творчества  и мышления детей является ТРИЗ теория решения 

изобретательских задач. «Кольца Луллия» 

Все игры, которые использую в своей работе с детьми сделаны своими 

руками из подручного материала. Картон, цветная бумага,фетр.. 
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1.Игра «Собери букву и рисунок» собрать рисунок,назвать букву,назвать 

слова которые начинаются с этой буквы.( грамота,познание,ознак с окр ) 

2.Игра «Кольца Луллия»  Стрелочкой найти рисунок,соответствующий 

числу. «прямой и обратный счет.»  

3. Игра «Что сначала,что потом» – одна из помощниц в подготовке 

ребенка к школе. В процессе игры он учится связно выражать свои мысли, 

составлять длинные предложения, определять причину и следствие в 

предложенной ситуации. 

Дидактическая задача. Учить детей располагать картинки в порядке 

развития сюжета. 

Руководство. Педагог говорит, что если расположить картинки по порядку, 

то может получиться интересная история, а чтобы правильно положить, надо 

догадаться, что было сначала, что произошло, потом и чем все закончилось. 

Педагог разъясняет, как следует раскладывать картинки (по порядку, слева 

направо). Эта игра помогает не просто научиться составлять логические 

цепочки, но и облекать их в слова. Ребенок начинает проговаривать свои мысли, 

что развивает речь, улучшает ее связность и также стимулирует логическое 

мышление. 

После выполнения задания можно предложить детям рассказать 

полученный сюжет. 

4.   «Книжка раскладушка» с элементами ТРИЗ  (геометр 

фигуры,цвет,размер,внимание) Дети всегда не прочь поиграть, но чем старше 

они становятся, тем сложнее и занимательнее должны быть занятия с ними. 

Общение со сверстниками занимает ведущее место в развитии 

интеллектуальных, речевых, эмоциональных и нравственных задатков. Игры 

способствуют реализации творческих сил, духовных потребностей, 

эмоциональному раскрепощению ребёнка и повышению его 

самооценки.Изучать,развивать и обогащать игровой опыт детей. 
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№ M00016       04.12.2021 ж 

 

«Р» дыбысты сөзде дұрыс айтуға машықтандыру 

 

КУБАЙТОВА АНАРГУЛЬ БУЛАТОВНА 

Орал қаласы  №49  ЖОББМ. Педагог-логопед 

Сабақтың білімдік мақсаты:Артикуляциялық жаттығуларды толық,дұрыс 

жасауын қалыптастыру,Р дыбысын сөзде машықтандыру 

Түзетушілік мақсаты: Көру және есту қабілетін дамыту,ұсақ 

моторикасын,тыныс алуын,фонетикалық есту қабілетін дамыту. 

Тәрбиелік мақсаты:Оқушыларды ұйымшылдыққа,еңбек пен 

шығармашылыққа,сын тұрғысынан ойлауға тәрбиелеу.                                                                      

Көрнекіліктер:Әріптер,буындар,суреттер,карточкалар.                                                                           

Сабақ барысы:                                                                                                                                

Ұйымдастыру кезеңі                                                                                                                                             

-Саламатсыздарма балалар?                                                                                                                                  

-Саламатсызба 

-Көңіл күйлерің қалай? 

-Тамаша 

-Олай болса,осындай көңіл кймен сабағымызды бастаймыз. 

-Қазір бізде жылдың қай мезгілі? 

-Қыс. 

-Ауа райындағы өзгешелікті майтып беріңдерші? 

-Салқын,аяз,қар жауады,адамдар жылы киінеді. 

Негізгі бөлім. 

Р дыбысының артикуляциясына мінездеме 

Р дыбысын естиміз,айтамыз,көреміз және жазамыз 

2)Р дыбысын дұрыс айту үшін,тілімізбен ерініміз дұрыс жұмыс жасау 

үшін,артикуляциялық жаттығуларды орындаймыз. 
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Тәтті тосап,саңырауқұлақ,ат шауып келеді,сағат.                                   

3)Тыныс алу жаттығуы:  «Ұлпа қар» Мұрын арқылы дем алып,ауыз арқылы 

тыныс шығарып қарды үрлеу.                                                                                                                                                       

4)Р дыбысын буындарда машықтандыру: 

Әріптерден буындар құрастыру,оқу 

Ра,ро,ру,ри-ар,ор,ер,ор 

5)Фонематикалық есту қабілетін дамыту 

Қазір біз ойын ойнаймыз,егер Р дыбысы кездесетін сөз айтсам,қызыл шаршыны 

көтересіздер.               Р дыбысы жоқ сөзді атасам көк шаршыны көтересіздер.                                                                       

6)Қолдың ұсақ моторикасын дамыту                                                                                                              

Әр-түрлі дәнді дақылдардан Р дыбысын құрап жазу.                                                                  

7)Карточкамен жұмыс: Р дыбысы сөздің қай жерінде орналасқан. 

Робот,қарға,шар,раушан,арыстан,шатыр.                                                                                                  

Сөздегі дауысты,дауыссыз дыбыстарды көк,қызыл текшемен белгілеу,сөздерді 

буынға бөліп айту. 

8)Үйге тапсырма                                                                                                                                                    

Р дыбысына бес сөз ойлап жаз                                                                                                         

9)Қортындылау                                                                                                                                                  

-Біз бүгін қандай дыбысты сөзде дұрыс айтып үйрендік?                                                                                

-Р дыбысы                                                                                                                                                               

-Жарайсыздар балалар,сабаққа белсенді қатыстыңыздар                                                                                   

-Сау болыңыздар 
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№ M00017    04.12.2021 ж 

Балалардың тілін ертегілер арқылы дамыту 

АЯЖАНОВА ГУЛЬНАРА НУРМАНКУЛОВНА                                                                 

Түркістан облысы Түлкібас ауданы Састөбе кенті                                                           

"Қарлығаш" балабақшасы МКҚК. Тәрбиеші 

Мектепке дейінгі балалар білім мен тәрбиені  балабақшадан алады.  Әрбір 

тәрбиешінің міндеті саналы, адамгершілігі мол ұрпақты тәрбиелеу болып 

табылады. Баланың алғашқы қадамы және қоғаммен араласуы балабақшадан  

басталуы да сондықтан деп білемін. 

Бала тәрбиесі отбасынан басталып, балабақшада жалғасын табады. 

Балабақшадағы тәрбие бала табиғатына әсер етіп, мағынасы өшпейтін із 

қалдырады.  

Ертегінің тәрбиелік мәні зор. Ол баланың бойындағы қасиеттерінің 

қалыптасуына жол ашады. Ертегі арқылы еңбекке, шыншыл болуға, туған жерін 

сүюге, батыр да батыл болуға тәрбиелейміз. Ертегі тыңдау арқылы бала оған 

қызығып еліктейді. 

      Ұлы педагог В. А. Сухомлинский: «Үш жастан он екі жасқа дейінгі аралықта 

әр тұлға өзінің рухани дамуына қажеттінің бәрін де ертегіден алады» деп 

айтқандай, мен өз тәжірибемде, мектеп жасына дейінгі балалардың тілін  және 

сөйлеу қабілетін ертегілер арқылы дамытамын.  

Мақсаты: Мектеп жасына дейінгі  балалардың  кітапқа деген қызығушылығын 

оята отырып, ертегі кітаптарды тыңдай білуге үйрету, сөйлеу қабілеттерін  

дамыту.  

Ертегі – қай халықтың болсын ертеден келе жатқан көне жанрларының бірі 

болып келеді. Бұл  ұрпақтан-ұрпаққа ертеден таралып келе жатқан мұра десекте 

болады. Ертегілер  өз сюжетіне қарай  халық ертегісі, тұрмыс-салт және 

жануарлар туралы, қиял-ғажайып ертегілері болып бөлінетіні бәрімізге мәлім. 

Осы ертегілерді бала бойында ұмытылмастай етіп қалдыру үшін, ертегіні әр 

түрлі әдіс-тәсілдермен  жеткізуге болады.  

Мен балаларға ертегіні оқып қана қоймай, рөлге  бөліп ойнатамын. Бейнетаспа 

арқылы ертегілерді көрсете отырып, кейіпкерлердің мінез-құлықтарына, 

әрекеттеріне назар аудартамын.  

Өйткені ертегілер ішінде жақсылық пен жамандық, батырлық пен жауыздық, 

қорқыныш пен әділетсіздік бәрі бірге жүреді. Ертегілерді сахналатуда балаларға 

кейіпкерлердің мінез-құлықтарын эмоция, дауыс ырғағы арқылы көрсете 

отырып, әрбір кейіпкердің жақсы жағын үйренуге, жаман жағынан жиренуге 

тәрбиелеймін. Өйткені мектеп жасына дейінгі балаларға, «жылы дауыспен» 

айтылған ертегілер, жұмбақтар, қызықты әңгімелер, тақпақтар балалардың жан 

дүниесіне әсер етеді және ақыл-ойын тез  жетілдіреді деп ойлаймын.  
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Кішкентайынан ертегі тыңдап өскен бала, ақылды, ойы зерек болып өседі. 

Ертеректе әжелеріміз «Ерте, ерте, ертеде...» деп балаларды ошақбасына жинап 

алуы да сондықтан. Ертегілер арқылы баланы тәрбиелеудің маңызы зор, ертегі 

баланы:  

-Сюжетті сахналай білуге; 

-Өз пікірін айта білуге;  

-Сөйлеу қабілетін дамытуға; 

-Ауызша сөйлегенде сөздік қорын арттыруға; 

Жағымды жағымсыз қасиеттерді ажырата білуге үйретеді.    

Мәселен,  «Шалқан» ертегісінің кейіпкерлерінің бет-пердесін қолданып  

ойнатуға болады. Мұндағы ертегі кейіпкерлерін ойнаған (шалқан, атай, әжей, 

немере қызы, күшік, мысық және тышқан) балалар әр рөлге ене отырып, 

кейіпкерлердің көңіл-күйін сезініп, өз эмоцияларын білдірді, дауыс ырғағын сала 

отырып, қимыл-қозғалыс арқылы жоғары деңгейде сахналауға болады. Бұл 

ертегі арқылы балалар отбасындағы татулықты, ауызбіршілікті көрсетті. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасын орындау негізінде   жобасы іске асырылуда. Соның негізінде  

күнделікті күннің бірінші жартысында таңғы асқа дейін балалармен бірге ертегі-

кітаптар оқу. Кейін сол оқыған ертегілерді талқылап, ертегі әлеміне саяхат жасап, 

кейіпкерлерді ермексаз арқылы мүсіндеп, суретін саламыз. Кейде балалармен 

ертегіні қайта жазу, толықтыру тәсілін пайдаланып, ертегінің соңын өзгертіп, 

тіпті кейіпкерлерді алып тастау немесе қосу арқылы баланың ішкі әлемін 

босатып, сиқыршы болуға да мүмкіндік беру. Осы ертегі арқылы бала бойындағы 

шығармашылық қасиеттерін ашу арқылы қызықтыру. 

Сондай-ақ  балаларға ертегілерді үйретуде заманауи технологияларды қолдану.  

 

 
Фетрден жасалған «Ертегі-үйшікте» бір емес, бірнеше ертегі кейіпкерлері 

жасырылған. Ондағы ата мен әже бір емес, бірнеше ертегіге қатыса алады. 

Сондықтан бұл «ертегі-үйшік» бірнеше ертегілерді топтастырып, толықтырып 

отырады. Балаларды тәрбиелеуде ертегілерді күнделікті   ұйымдастырылған оқу-

қызметінде, тәрбие барысында үнемі қолданысқа енгізу. Балаларға ертегілерді 

оқи отырып, балалардың қызығушылығын  оятып, сөзді тыңдай білуге, анық 

сөйлеуге үйрете отырып, адамгершілікке тәрбиелеиміз 
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№ M00019    04.12.2021 ж 

 

Қазіргі заманғы сәндік өнері 

 

РАХАНОВА  ИНДИРА  УРКЕРБАЕВНА                                                                                                                  

Жамбыл облысы ,Шу ауданы, Толе би ауылы  "Өнер  мектебі"                          
"Қолданбалы  сәндік  өнері" үйірме  жетекшісі 

 

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды қазіргі заманғы сәндік  өнерімен таныстыру. 

Білімділігі: Өзінің ұлттық  мәдениет тарихына үңілуге мәжбір ету. 

Халық шеберлердің жасаған бұйымдары арқылы ата-баба өнерімен таныс болу. 

Тәрбиелігі: Ұлттық психологиямызға тән халқымыздың мәдениетін 

көтеруге  дәнекер болуға баулу. Ұлттық өнерге құрмет көрсетуге тәрбиелеу. 

Дамытушылы:Ата-баба кәсібінің өнерін дұрыс меңгеру үшін этнографиялық 

ерекшелігін  білуге ынталандыру. 

Сабаққа қажетті құрал-жабдықтар: Әр түрлі қарындаш, түсті қағаздар, 

қайшы, желім, альбом. 

Сабақтың көрнекілігі: ою-өрнектер үлгісі, ою-өрнектер композициясы, 

құрастыру жолдарын көрсететін үлгі нұсқалары, үлгі суреттері . 

Сабақтың түрі: Аралас 

ІІ Сабақтың әдісі: Түсті қағаздан  ою-өрнекті ою, жабыстыру, суретін салу, 

құрастыр 

І Ұйымдастыру кезеңі  Сабаққа жұмыс орның әзірлеу. 

ІІ Үй тапсырмасын тексеру . 

1. Бірінші қылқалам шебері кім?   (Қастеев. Ә.) 

2. Мүсін дегеніміз не? 

3. Бірінші Қаз. өнеріндегі мүсінші кім?   (Наурызбаев. Х. 

4. Ою өрнектің неше түрі бар 

5.  Ою өрнектің түрлерін ата. 

   (өсімдік, ғарыштық, жануарлар,  күс,құрт-құмырсқа, адам т.б ) 

Үй тапсырмасын тексеру, бағалау. 

ІІІ Жаңа сабақ: Ою-өрнек –бейнелеу өнерінің жоғарғы тегі,  халық 

мәдениетінің дәуірінің өзіндік қолтаңбасы. 
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Орнамент (латынша-әшекей) әшекей , жазық бетіне ырғақты әуенде, тәртіппен 

орналасқан өрнек. 

Адам өнерінде сәндік қолданбалы өнер шығармалары үлкен орын алған: қазіргі 

кездегідей бұрынғы өткен заманда да адамдар өз тұрмысын өздері әсемдеуге 

ұмтылған. 

Сәндік қолданбалы  өнерге көркемдік жағынан әсемделіп жасалған 

үй  жиһаздары, ыдыс-аяқтар , киім  кешектер, әйелдің зергерлік әшекейлері, 

бұйымдары, ойыншықтар, ою-өрнек  пен үй ішін, сыртын безеңдіретін сәнді 

мүсіндік  жұмыстар, керамикалық беттер де кіреді. Сәндік қолданбалы өнердің 

негізгі-ою –өрнектер.  Көркем кәсіптік кілем , ыдыс-аяқ, 

тұрмыстық  бұйымдарды ою-өрнексіз елестету мүмкін емес.Өрнектер өзінің 

табиғат жағдайына, ұлттық ерекшелігіне, қолдану ортасына, салт-дәстүріне 

байланысты әртүрлі ырғақпен ерекшеленіп тұрады. 

Бір өрнек  элементінің бірнеше рет қайталануы-өрнек ырғағы. 

Фриз деп үй қабырғасының ішкі және сыртқы  беттерінің шетін 

өрнектермен  безендіруді айтады. 

Өрнек пішіні геометриялық  шаршыны, ромб, шеңбер фигураларды еске 

салады. 

Сәндік қолданбалы өнер шеберлері өрнек элементтерін табиғаттан алады, 

ұқсастық ерекшелігін сақтай отырып   стилизация жасайды. 

Қазіргі заманғы сәндік өнері шығ. өрнектер  ірі пішіндермен, түстің 

ашықтығымен, талпыламалығымен ерекшеленеді. 

Оның көп элементері  қоршаған ортадан (машина,ойыншықтар,үйлер) алынады. 

Сәндік қолданбалы өнер өзінің  табиғатында ұлттық сипатты көрсетеді, ол 

әрбір  халықтың өзіндік салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпының сенімнен туады. 

Аппликация- бастырма . 

Қазіргі кезге дейін сақталып келген, басқа халықтар да пайдаланған ескі де 

негізгі техника-аппликация негізінен  пайдаланылады. Қазақ халқы өнерінде 

өрнекті фигураларды (аппликация) негізі  киізден, матадан, теріден ойып 

алатын болған. 

Ал қазіргі кезде бұл өнер коллаж жұмыстарында пайдаланылады. 

«Бұл өнерді қайдан үйрендің?»-деген сауалға Ә. Қастеев: 

Таудың бұлағынан, 

Қойдың құлағынан, 
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Апамның киізінен 

Ешкінің  мүйізінен,-деп жауап береді. 

Үлгілі қиюмен айналысқан көп айналасқан шеберлер жаңа буын қосып 

оны  түрлендіріп отырады. 

ІV  Сабақты бекіту: Ою-өрнектерден композиция құрастыру (аппликация) 

V Үйге тапсырма: Өз бетімен жұмыс. 

 

 

№ M00022     05.12.2021 ж 

Үй құстары. Балапан 

ОМАРОВА АЛТЫНАЙ ҚОНҚОЖАҚЫЗЫ                                                                               

Түркістан қаласы  ТОАӘДБ « Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға                    

арналған облыстық арнайы мектеп - интернат» кмм.                                                                

Мектепке дейінгі топ тәрбиешісі  

 

Білім саласы :Жаратылыстану 

Мақсаты: Білімділігі:Балалардың үй құстары туралы білімдерін толықтыру, 

олардың сыртқы бейнесі, тіршілігі, қоректенуі туралы білімдерін толтыру. 

Дамытушылығы: Логикалық ойлау қабілетін, сөйлеу мәдениетін, тілін дамыту. 

Ұсақ  саусақ моторикасын дамыту.  

Тәрбиелігі: Үй құстарына қамқор  болуға, оларды күте білуге , құстарды 

қорғауға, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу. 

Жаңа сөздер: қауырсын, Айдары. 

Іс- әрекет 

кезеңдері 

 Тәрбиешінің іс – әрекеті  Балалардың іс – 

әрекеті. 
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Ынталандыру  

Шаттық 

шеңбері 

 

 

Сөйлеу 

ережесі. 

 

 

Балапан 

дауысы 

қойылады. 

  

 

Ұйымдастыры

лған ашық оқу 

– қызметі. 

Шаттық шеңбер 

Арайлап таң атты , 

Алтын шуақ таратты. 

Қайырлы таң ұстаздар. 

Біз ақылды баламыз, 

Айтқан тілді аламыз. 

Дыбыстарды анықтап, 

Дұрыс сөйлей аламыз. 

 

Үй құстарына шолу жасау. 

- Ой , балалар мынау ненің дауысы? 

- Жарайсыңдар 

- Мына жерде не жүр балалар? 

- Жарайсыңдар балалар. 

 
- Балапанға сипаттама береді 

 

- Балалар, балапанның басы ,екі көзі, 

тұмсығы, кеудесі, қанаты, екі аяғы 

болады. 

 

- Жұмсақ па қатты ма? 

 

- Қауырсыны болады. 

 

- Сын – сын – сын – қауырсын. 

 

- Дар – дар – дар – айдар 

 

- Балапандардың пайдасы етін жейміз, 

жұмыртқасын жейміз. 

 

- Қане жем  шашайықшы 

 

- Тары, бидай береді. 

 

Балалар шаттық 

шеңберге тұрады. 

Тақпақты айтады. 

 

Бірге қайталайды 

 

Балалар 

сұрақтарға толық 

жауап береді 

Балалар мұқият 

тыңдайды. 

Тауық , балапан, 

шөжек 

 

Тыңдайды. 

 

 

 

 

Балалар 

қайталайды. 

Балалардан 

сұрақты анық, 

асықпай жауап 

береді. 

Балалар 

қайталайды 
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Сергіту  сәті 

 

 

Ойын  

 

 

 

Музыка ырғағымен билету. 

«Шөп - шөп» шшөжелерім биі. 

 

Дауыстарын ажырат. 

Әтеш – 

 тауық – 

 үйрек – 

 қаз – 

 балапан –  

Балалар 

қайталайды 

 

Дауыстарын 

ажыратып , 

тақтаға суретін 

жабыстырады 

 

 

№ L00061           03.12.2021ж. 

«ТҰҒЫРЛЫ ЕЛІМ-ҚАЗАКСТАН» 

 

ТЕМЕНОВА АНАР ЕРКИНБАЕВНА 

БҚО әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің 

"Ертегі" бөбекжайы МКҚК музыка жетекшісі. 

 

Мақсаты: Балаларды Отанды сүюге, Қазақстан 

Республикасының    рәміздерін  қастерлеуге, туған жерге деген 

сүйіспеншіліктерін  арттыруға  тәрбиелеу. Мәнерлеп тақпақ айтуға, сахналық 

көріністерді көрсетулер арқылы еліне, отанына деген сүйіспеншіліктерін 

арттыру.  

Көрнекіліктер:    Қазақстан Республикасының  туы,  елтаңбасы,  әнұраны және 

тағы басқа кітапшалар. 

   

Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, ұстаздар және балалар. «Тұғырлы елім -

Қазақстан» атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер! Балалар, бізде бүгін ерекше 

мейрам. 16 желтоқсан Тәуелсіздік күні мерекесі. 

 -Бүгін біз Қазақстанымыздың Тәуелсіздік алған күнін тойлағалы отырмыз. 

Бәрімізге мейрам құтты болсын!!! 

Балалар ән ырғағымен залға кіреді. 

Бәрі тік тұрып Әнұранды тыңдайды. 

-Кім айтады біздің еліміз қалай аталады? 
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Балалар:   Қазқақстан Республикасы. 

-Дұрыс айтасыздар. Балалар, ерте кезде біздің елімізді хандар, сұлтандар, билер 

басқарған. Біздің еліміз Ресеймен бірге болған,елімізді Ресейдің Президенті 

басқарған. Ал қазір өзіміздің Президентіміз  басқарады. 

Мен казір сендерге Желтоқсан оқиғасы туралы қысқаша айтып беремін. 

1986 жылы Желтоқсан оқиғасында  Ербол Сыпатаев, Қайрат Рысқұлбеков, 

Ләззат Асанова, Сабира Мұғаметжанова тағы басқа жап-жас аға-апаларымыз 

құрбан болды.  Содан бері 25 жыл өтсе де бұл азаматтарды ұмытпай әр жыл 

сайын басымызды иіп, еске аламыз. 

Есік қағылады. 

Бүгінгі біздің мерекемізге, «Алтын Адам» келіпті.Ол бізге сиқырлы қорапша 

алып келіпті.Ал ашып көрелік не бар екен ,жұмбақтар. 

Ал мен сендерге жұмбақ жасырайын,шешеміз бе? 

Алтын күн аспаны 

Алтын дән даласы 

Айтатын Әнұран 

Қай елдің баласы   (Қазақ елінің баласы) 

Еліміздің тірегі, 

Жеріміздің жүрегі 

Бас қаланың есімін, 

Қане кім біледі? (Астана) 

Қос пырағым қос қанат, 

Шаңырағым күн менің 

Шолпан жұлдыз маңдайда. 

Елтаңбам ғой бұл менің (Қазақстан мемлекетінің Елтаңбасы) 

Көк аспанның түсі бар 

Ортасында      күні бар. 

Қыран ұшқан  қалықтап , 

Кімнің туы біліп ал.    (Қазақстан мемлекетінң Туы) 

Туымыздан күн қарап 

Күлімдейді әлемге 

Күнмен бірге қандай құс. 

Қанат қаққан бар елге   (Қыран) 

Есімізге түсірейікші  Туымыздың түсі қандай? Мына суретте не бейнеленген. 

Балалар: Ту. Көк. 

Көк ашық аспанды білдіреді.  Қыран құс-еліміздің  тыныштығы мен 

тәуелсіздігінің белгісі. Ою-өрнек  қазақ халқының өнерінің, шеберлігінің 

белгісі. Балалар ал мынау не? 

Балалар:   Елтаңба. 

- Дұрыс айтасыңдар. 

Бұл Қазақстан Республикасының Елтаңбасы. 
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Шаңырақ-Қазақстан  атты үйіміздің жарық түсетін саңлағы. Арғымақ- 

еркіндіктің белгісі. Масақ- тоқшылықтың белгісі. Жұлдыз-жол сілтеуші жарық 

белгі. 

Мынау Әнұран. Кәне, енді маған қарап отырыңдар. 

Өсер елдің қай сәтте де бірлік болмақ қалауы, 

Лала, лаула! Желтоқсанның мұзға жаққан алауы. 

Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің. 

Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы! 

1. Тәуелсіздікке арналған тақпақтарымызды айтайықшы. 

 
1.Егеменді елдің біздер, 

Ұланымыз жас қанат 

Апайларға сәлеміміз, 

Құттықтаудан бастаймыз. 

2.Ызғарлы қыс-тоқсан күн, 

Желтоқсан деп аталған 

Желтоқсанда жастарым, 

Тәңірінен бата аі 

3.Жыр арнадым еліме тебіріне, 

Үміт артам елімнің ертеңіне 

Тәуелсіздік алғалы көп жыл болып, 

Отаным жылдан жылға көркеюде. 

4.Біргемін мәңгі сенімен, 

Ешқашан сені сатпаймын 

Өзіңе деген өлшеусіз 

Құрметімді сақтаймын. 

Арнаймын саған ән-жырды 

Сен туралы жырлаймын 

Көркейе бер, Отаным, 

Сенсіз жерге сыймаймын. 

5. Отан-анаң ауялы, 

Отан- әкең,ақылшың. 

Отан-асыл арманның, 

Аялаған өз елін. 

6.Қазақтың жері кең байтақ, 



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

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

33 

Бабамның берген еншісі. 

Желбірей бер көк байрақ 

Отанымның белгісі.  

Би: «Тату» биі  

  
- Балалар, біз осы тәуелсіздікке оңайлықпен қол жеткізген жоқпыз. Оның бір 

көрінісі желтоқсан оқиғасы. 

Желтоқсан оқиғасында ерен ерлігімен көзге түскендер өте көп, солардың бірі – 

Қайрат Рысқұлбеков. Ол қыршын жасын қиды. Оған үлкен айып тағылды. 

Ерлігіңе қуанам да, сүйінем, 

Қайрат аға рухыңа мен иілем. 

Бәйшешектің солғанына ах ұрсам, 

Әділ жанның қазасына күйінем. 

КӨРІНІС 

 
-Міне, балалар, бүгінгі таңда Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Біздің өзіміздің 

туымыз, елтаңбамыз, әнұранымыз бар. Егеменді Қазақстан мемлекетіміз. 

Сендер Отанымыздың ұрпақтарысыңдар. Жақсы оқып,үлгілі, тәртіпті 

болыңдар. Өз елің мен жеріңді көркейтіп, қазақстанның намысын қорғайтын 

келешек ұрпақтың ақылшысы, тірегі сендер болмақсыңдар. Ендеше 

ұлдарымыздың «Батырлар» биіне кезек берейік.Би   «Батырлар биі» 
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-Ізгіліккке леп едім 

Жақсылыққа сеп едім 

Тәуелсіз елдің ертеңін 

Осылай көрсем деп едім - деп осындай отаншыл бүлдіршіндеріміз аман – есен 

өсе берсін. 

Олай болса балалар, «Отан» әнін бірге шырқайық. 

Ән: «Отан» 

-Кең байтақ туған елім Қазақстан, 

Мен сені әрқашанда мақтан тұтам 

Алтын дән, мыс, мырышы, мұнайымен, 

Баршаны байлығымен таңқалдырған. 

Төбеңде көк байрақты желбіретіп, 

Жасашы, жасай берші Қазақстан! 

Хор:  «Менің Қазақстаным». 

 
 

-Құрметті қонақтар осындай әдемі тілектермен, әндерімізбен бүгінгі 

ертеңгілігімізді аяқтаймыз. Сіздерге тағыда мейрамдарыңыз құтты болсын. 

Аспанымыз ашық болып, Қазақстанымыз гүлдене берсін! 
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                                                       № М00020      04.12.2021 

4 саны және цифры 

ЕСМҰХАНОВА ТОҒЖАН  ДАУЛЕТҚАЛИҚЫЗЫ 

Ақтөбе қаласы, №48 жалпы білім беретін орта мектебінің 

Бастауыш класс мұғалімі 

                                                       М00020      04.12.2021  

 

4 саны және цифры 

ЕСМҰХАНОВА ТОҒЖАН  ДАУЛЕТҚАЛИҚЫЗЫ 

Ақтөбе қаласы, №48 жалпы білім беретін орта мектебінің 

Бастауыш класс мұғалімі 

 Сабақ барысы: 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

 

Сабақтың 

басы 

0-5 минут 

« Сиқырлы сандықша» әдісі 

Музыка ойнап турады, білім алушылар 

шеңберге тұрады және  «Сиқырлы 

сандықшаны» бір –біріне береді.Музыка 

тоқтағанда қолында қалған сандықшадан бір 

санды  алады.Сол бала шеңберден шығып 

тұрады.Осылай ойын жалғаса береді. 

Оқушылар 10-ға дейінгі сандарды алады 

және рет –ретімен тұрып ,саналады. 

«Сиқырлы сандықшадан» 4 цифры  ерекше 

алтын түспен беріледі. Қолында «Алтын  

саны» бар оқушы ортаға шығады. 1- ден 4-ке 

дейін саналып, топқа бөлінеді. 

Дескриптор: 

-1-ден 10-ға дейінгі сандарды анықтайды. 

-Рет- ретімен  тура   санайды. 

-4 санын анықтайды. 

- топқа бөлінеді 

«Сиқырлы 

сандықша» 

«Алтын сан» 

 
Сандықшадан 

сандарды алады. 

 

 
Цифрды  көрсетеді 
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Пәні:  Математика                            Мектеп:   №48 орта мектебі 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:   «Өзім туралы», «Менің мектебім» 

Күні:                                               Мұғалімнің аты-жөні:  Есмұханова Т.Д 

Сынып:   1                           Қатысқандар саны:             Қатыспағандар саны 

Сабақтың 

тақырыбы: 

4 саны және цифры 

Осы сабақта  қол 

жеткізген оқу 

мақсаттары  (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

1.1.1.2 **біртаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру 

1.1.1.3 **біртаңбалы сандардың құрамын анықтау 

 

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Біртағбалы сандарды 

оқиды,санайды,жазады, салыстырады. 

Көптеген оқушылар: бір таңбалы сандарды қоршаған 

ортадан анықтайды,мысал келтіреді 

Кейбір оқушылар: сандық сәуледегі орнын таба 

біледі,құрамымен таныстырады. 

Бағалау 

критерийлері: 

1.Бір таңбалы сандарды оқиды,жазады,салыстырады. 

2.Біртаңбалы сандардың құрамын анықтайды. 

Тілдік мақсаттар: 

 

Пәнге тән лексика мен терминология 

1-ден 10-ға дейінгі сандардың атауы 

 сан және цифр 

 алдыңғы сан, келесі сан 

Төрт -четыре-four 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер 

4 саны мен цифрын анықта 

- 4 саны бір таңбалы санға жата ма? 

-Қай сан артық? 

-Қай сан кем? 

-Қаншаға кем?/артық? 

Құндылықтарды 

дарыту: 

Өмір бойы білімін арттыруға,шығармашылыққа деген 

ынтасын қалыптастыру 

Сабақтың тақырыбы  мен оқу мақсатын 

хабарлау: 

-Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз «4 саны 

және цифры» 

Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты 

біртаңбалы санды оқу,жазу ,салыстыру және 

сан құрамын анықтау. 

1-ден 4-ке дейін санау арқылы  топқа 

бөлінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 5-35  минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК. Бейнеролик 

«Доп лақтыру»  әдісі 

 Бейне роликтегі жаңа материалды 

қаншалықты меңгергендігін анықтауғак 

бағытталған әдіс. 

Мұғалім допты бір оқушыға лақтырады.Сол 

оқушыға сұрақ қояды.Егер ол оқушы жауап 

бере алмаса келесі оқушыға лақтырады. 

ҚБ: «Бас бармақ» әдісі 

Д Ж.  «Cәйкестендіру» әдісі 

Суретке мұқият қара . Заттарды сана,қажетті 

цифрмен сәйкестендір. 

                                       1 

                                  

                                           2              

                                            3 

                                          4 

Дескриптор 

-Заттарды санайды 

https://youtu.be/XFM

5Floxs1I 

 

Сұрақтарға жауап 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заттарды санайды, 

сәйкестендіреді. 
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Пәнаралық 

байланыс: 

Жаратылыстану ,көркем еңбек. 

АКТ қолдану 

дағдылары: 

Интербельсенді тақтадан 4 санына,сан құрамына 

,салыстыруға суреттер көретіледі, 

https://youtu.be/XFM5Floxs1I 

Бастапқы білім:  4  санының баспа түріндегі жазылуын және үш тілде  

санай біледі 

-Цифрды сәйкестендіреді 

- сандарды таниды және атайды. 

ҚБ:«Бас бармақ» әдісі арқылы бағалаймын. 

 Оқулықпен жұмыс 

«Кір жайғыш» әдісі 

ТЖ.  БК -1. Суреттегі  бейнелерді қию 

арқылы  сандарды рет-ретімен 

орналастыр.Қандай жәндік шықты?Тура 

және кері  сана.10 көлеміндегі сандарды 

кему ретімен жаз. 4 санының көршілерін 

анықта. 

 
 

 

   Дескриптор 

-Суретті қиып алады. 

-Санды ретімен орналастырады 

-Жұлдызқұрттың бейнесін құрастырады. 

- Тура және кері санайды 

-10 көлеміндегі сандарды кему ретімен жаз.  

-Көршілері 3 және 5 санын анықтайды. 

Қ: «Үш шапалақ» 

БК-1.  «Ойлан,жұптас, бөліс» әдісі 

Суреттегі бейнелерді  өз орнына 

орналастырып жабыстыр ,сана , жаз, 

салыстыр. 

 

 

  
 

  

                                                  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кір жайғышқа 

жұлдызқұртты 

орналастырады. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттерді  

жапсырып 

салыстырады 

 

 

 

 

8 

1 10  

2 

6 

 5  7  4  

9 

 3 
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Дескриптор 

-Суреттегі бейнелерді    өз орнына 

жапсырады. 

-Көбелектің , гүлдің санын анықтайды 

,жазады,салыстырады 

-Қояндардың ,түлкілердің санын 

анықтайды,жазады ,салыстырады. 

-Балапанды,тауықтарды санайды 

,жазады,салыстырады. 

 Қ:«От шашу» әдісі арқылы бағалаймын. 

Саралау 

БК -2.Тапсырма арқылы саралау тәсілі. 

Суретке мұқият қара.Суреттегі алмалардың 

түстеріне қарап , 4  санының  құрамын 

анықта. 

                                                

 
(Барлық оқушылар 4 санының құрамын 

анықтайды, қабілеті жоғары оқушылар өз 

беттерінше салыстыру таңбаларын пайланып, 

сандарды салыстырады.)   

Дескриптор 

-Қызыл алманы санап ,жазады. 

-Сары алманы санап ,жазады. 

-4 санының сан құрамын анықтайды. 

-Өз бетінше салыстыру жұмысын жүргізеді. 

Сергіту сәті 

« Ең байқағыш»ойыны 

Ойынның шарты. Оқушылар өз 

орындығының ,көршісінің орындығының 

аяғын,тағы сол сияқты сыныптағы  саны        4 

болатын  басқа заттарды тез табу керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шкаф,төрт 

қабырға,төрт 

фломастер,партаның 

төрт бұрышы. 
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 (МК) Дәптермен жұмыс 

 

Сабақтың 

соңы 

35-40минут 

 

 

 

ДЖ. БК-1,2  

ҚБ. «Сандар сөйлейді» әдісі 

ӨЖ.Сандық сәуледегі сандар қатарын жазып 

жалғастыр,4 санының көршілерін белгіле,4 

санының құрамын анықта .Тура және кері 

сана. 

 
Дескриптор 

-Сандық сәуледегі сандар қатарын 

толықтырады. 

- 4 санының көршілерін белгілейді. 

- сандық сәуледен 4 санының құрамын 

анықтайды. 

-тура және кері санайды. 

Рефлексия «Керемет асықтар» әдісі 

 
Сабақ қызықты өтті барлығын   түсіндім 

 

Сабақ көңілді өтті бірақ әлі де 

үйренерім көп.  

 Түсінбедім,сабақ қызықсыз өтті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Саралау –оқушыларға 

қалай көбірек қолдау 

көрсетуді жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз? 

Оқушыларды саралау 

барысында тапсырма 

арқылы саралау жұмысын 

жүргіздім.Бұл тапсырмада 

оқушының тақырыпты 

қаншылықты 

меңгергендігін 

Бағалау- оқушылардың 

материалды меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлайсыз 

 

Сабақ барысында оқушыларды 

«Бес бармақ», «От шашу», 

«Жұлдызша» , «Үш шапалақ» 

арқылы 

бағалаймын,оқушыларды 

ынталандыру,оқуға деген 

қызығушылығын арттыру 

мақсатында қолданамын. 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы 

 

Қайшы, желім 

пайдаланғанда 

мұқият болуды 

ескертемін, 
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анықтадым.Қабілеті 

жоғары оқушылар өз 

беттерінше сол сандарды 

пайдаланып, салыстыру 

жүргізеді.  

 

Сабақ бойынша 

рефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқу  

мақсаттары дұрыс   

қойылған ба?  

Оқушылардың   барлығы 

ОМ қол жеткізді  ме? 

 

Жеткізбесе, неліктен? 

Сабақта саралау дұрыс 

жүргізілді ме? 

Сабақтың уақыттық  

кезеңдері сақталды ма? 

 

Сабақ жоспарынан 

қандай ауытқулар болды,   

неліктен? 

 

 

 

Сабақ мақсаты  оқу мақсатымен дұрыс қойылды. 

 

Оқушылардың барлығы оқу мақсатына қол жеткізді.Бір 

таңбалы сандарды тура және кері санайды, цифрларды 

жаза алады,салыстыра біледі. Қоршаған ортаға 

байланыты  4 санына байланысты мысалдар келтіре 

береді.Сан құрамын анықтай алады.Оқушылар сабаққа  

қызығушылықпен, ынтамен қатысты. 

Тапсырма арқылы саралау жүргіздім. 

 

Уақыт кезеңдері сақталды. 

 

 

Сабақ жоспарынан ауытқулар болмады. 

 

 

Жалпы баға 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі(оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)? 

«Сиқырлы сандықша» әдісі  бойынша білім алушылардың сабаққа деген 

қызығушылығы артты, сабақтың тақырыбы,мақсаты  

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады(оқыту туралы да, оқутуралы да ойла-

ныңыз) 

- Топтық және жұптық жұмыстар. 

- Қосымша тапсырмаларды орындау 

 Әліде белсенді әдіс- тәсілдерді өзгертіп отыру қажет.  

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы    нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 

қажет? 
Сан құрамын анықтау барысында қиындықтар туды. 
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МАЗМҰНЫ 

 ДЕМЕШОВА АЙМАН АЙТБАЕВНА 

 КУШЕКБАЕВ ДАРХАН ЕШМУРЗАЕВИЧ 

 БАЙБОСЫНОВА РОЗА БЕКОВНА 

 МЕЙРБЕКОВ НУРЖАН МАХАМБЕТЖАНОВИЧ 

 ЖУСАЛИНА САУЛЕ ЕСИЛЬБАЕВНА 

 КУБАЙТОВА АНАРГУЛЬ БУЛАТОВНА 

 АЯЖАНОВА ГУЛЬНАРА НУРМАНКУЛОВНА 

 РАХАНОВА  ИНДИРА  УРКЕРБАЕВНА 

 ОМАРОВА АЛТЫНАЙ ҚОНҚОЖАҚЫЗЫ 

 ТЕМЕНОВА АНАР ЕРКИНБАЕВНА 

 ЕСМҰХАНОВА ТОҒЖАН  ДАУЛЕТҚАЛИҚЫЗЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 


