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24.01.2022 жыл.       № N00046 

Communication and technology 

АХМЕТЖАНОВА МЕЙРИМГУЛЬ АЗАМАТОВНА                                                                            

Қостанай облысы Арқалық қаласы «Восточный жалпы білім беретін мектебі» 

КММ.  Ағылшын пәнінің мұғалімі 

 School:  

Date: Teacher name:  

Grade:7 Number present: absent: 

The theme Communication and technology 

Learning 
objectives(s) that 
this lesson is 
contributing to 

7.C3 respect different points of view 

7.L3 understand more complex supported questions on a 

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

Lesson objectives All students will be able to 

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

Most students will be able to 

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

- predict possible answers during listening activity 

- give their opinion with the help of prompts 

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

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

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

GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.  

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

Cross curricular 
links 

Kazakh and Russian languages 

ICT skills Interactive board 



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

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

2 

Previous learning Hobbies and leisure 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with your 

planned activities) 

Resources 

Beginning 
10 min 

 
 
 
 
 

2 min 

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

introduces the LO  

 

PPT 1 

 

 

 

PPT 2 

Middle  
 

5 min  
 
 
 

20 min  
 
 

 
 
 

13 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

What about  our today’s theme?   Watch the video 

Ss –about ICT 
 

Pre – teaching: T uses flascard  technique to present 

new vocabulary. 

This order is repeated for each word . 

New words: navigator- 

                 memory stick 

                 printer; 

                    camera;  

                 refrigerator. 

Touching the flashcards 

Write the names of the most popular gargets. 

 

  

 

 

 

 

1_____________2______________3_____________ 

 

 

 

 

 

 

PPT 3-10 

 

 

 

 

 

 

PPT 11 
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10 min 
 

 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 

7 min 
 

 

 

 

 

     6______________                     7_____________ 

 

 

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs. 

Comlate the dialogue with 4 of the words. 

 

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

 

Jason: OK, what's up?  

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

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

might be able to help me.  

Jason  I see. What's the problem?  

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

son.  

Jason: What type of file is it?  

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

I need to finish it by tomorrow.  

Jason: Do you think your computer might have a 

virus?  

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

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

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

to open.  

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

going to be around tonight?  

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

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

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

give them the time to study it.  

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

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

friends? 

T elicits from Ss what kind of information should they 

write in a missed spaces. 

Ss share their ideas.  

Listening: T plays the record twice and Ss match the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

audio 
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speakers to the type of communication. T shows right 

answers on the PPT and Ss peer check.  

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

networking sites 

Students listen again and note down the benefits and 

negative points the speakers mention.  

 

Post-listening; Students discuss the advantages and 

disadvantages of technology.  

 
Prompts:  

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

one, but they’re texting to  

                someone else. 

 Generally, I think technology is …. 

 The only problem with my smartphone is that I 

keep (gerund) when I should … 

 

End 

3 min 

Plenary 

White-spots strategy 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 13 

 

 

PPT 14 
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Additional information 

Differentiation – 

how do you plan to 

give more support? 

How do you plan to 

challenge the more 

able learners? 

Assessment – how are you planning to check 

learners’ learning? 

Formative peer assessment for thelistening task: 

2-3 correct answers – Achieved 

1 correct answer – Working Towards 

 

 

 

 

 

 

Health and 

safety 

check 

ICT links 

 

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

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

 

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

Safety rules 

Reflection 
 
Were the lesson objectives/learning objectives realistic? Did all learners achieve the 
LO?  
If not, why? 
Did my planned differentiation work well?  
Did I stick to timings?  
What changes did I make from my plan and why? 
Summary evaluation 
What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 
learning)? 

 
What have I learned from this lesson about the class orachievements/difficulties of 
individuals that will inform my next lesson? 
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24.01.2022 жыл.   № N00047 

Сәндік  қолданбалы өнер.   Нобай дайындау 

АБДУАЙСОВА АЙГУЛ ЖАКСЫМБЕТОВНА 

Ақтөбе облысы,Әйтеке би ауданы,Толыбай ауылы, Толыбай жалпы 

 орта білім беретін мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 

тарауы:  

Сәндік қолданбалы өнер          

Күні: 

Сынып: 5 сынып                                                                                                                      

Мектеп:  

 

Мұғалімнің аты-жөні:  

Қатысқандар:                   Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы  

Нобай дайындау 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сәйкес) 

5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін 

нобайлар орындау. 

5.1.4.1-Шығармашылық жұмысты орындау кезеңдерін 

анықтай отырып жоспар дайындау 

Сабақтың 

мақсаты 

 

Барлық оқушылар:  Болашақ бұйымның нобайын орындай 

алады. 

Оқушылардың басым бөлігі: Нобайдағы түстік шешімді, 

жұмыстың орындау кезеңдерін анықтап жоспар құра алады. 

Кейбір оқушылар: Жұмыстың орындалу кезеңдерін 

анықтап жоспар дайындап қорғай алады. 

Бағалау критериі 

 
 Түстік шешімдерді, пропорцияны, пішіндерді дұрыс 

қолданып нобай орындайды. 

 Бұйымның жасалу кезеңдерін анықтап жұмыс 

жоспарын құрады, қорғайды. 

Тілдік мақсаттар 

 

Диалогке арналған тармақтар: Нобайды сипаттай алады. 

Жұмыс жоспарын түсіндіреді. Жұмыс жоспарын қорғайды. 

Жазылымға арналған тіркестер: 

Бұйымның орындалу реттілігі......... 

..........нобайы бойынша қажетті құралдар............ 

Терминология:  Нобай, бұйым, өру,тоқу, құрал-жабдық 

Құндылықтарға 

баулу  

Жалпыға бірдей еңбек қоғамын баулу, өзгенің еңбегін 

бағалау. 

Пәнаралық 

байланыс 

Сурет, әдебиет, сызу. 
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АКТ қолдану 

дағдылары 

Интерактивті тақта: бейнеролик, презентация, суреттер 

Алдыңғы білім Өру (тоқу) өнері, өру түрлері, материалдар мен құрал 

жабдықтарын, шартты белгілерін біледі 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері  Дереккөздер, 

ресурстар 

Сабақтың 

басы 

5мин 

Оқушыларға психологиялық ахуал тудыру. 

Кабинетте өзін өзі ұстау техника қауіпсіздік 

ережесін ұстану мақсатында нұсқаулықты еске 

түсіру. 

«Біреуі артық» суреттер бойынша сабақтың 

тақырыбын ашу. Сабақтың оқу мақсатымен 

оқушыларды таныстыру. 

Топқа бөлінбестен бұрын «Бисерден гүл» 

жасаудың жұмыс барысы бойынша 

бейнеролик көрсету арқылы оқушыларға 

жоспар дайындаған кезде қай жайды ескеруі 

туралы ақпарат беру. 

Топқа бөлу: Оқушылар 3 түрлі суреті бар 

карточкалары арқылы 3 топқа бөлу. Топ 

басшысы сайланады. 

 

 

 

Презентация 

 

 

Бейнеролик  

 

Топқа бөлуге 

арналған 

суреттері бар 

карточкалар 

 
Сабақтың 

ортасы 

12 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма №1. Топтық жұмыс 

Топтар сабақ басында көрсетілген 

бейнероликке, алдын ала дайындалған 

суреттерге сүйене отырып бисерден жасалған 

гүлдің түстік шешімін, пішіндерін, 

пропорциясын дұрыс қолданып нобай 

орындайды. Бұл тапсырманы орындауда 

«Идеялар тақтасы» әдісі қолданылды. Әр топ 

мүшесі өз идеясын ортаға салады. Топтар 

берілген уақыт ішінде, нобай салу барысында 

төмендегі тапсырмаларды орындап шығады.  

1) Нобайдың эстетикалық (көркемдік) 

жағынан тартымдылығын көрсет. 

2) Түс шешімінің үйлесімді таңда. 

3) Болашақ бұйымның шынайылыққа 

жақындығы, пропорцияның, пішіннің 

дұрыс сал. 

Суреттер, түрлі 

түсті ұарындаш, 

карындаш, 

өшіргіш, 

скечбук,  
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3мин 

 

 

 

12 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

Бағалау 

критериі 

Дескриптор 

Түстік 

шешімдерді, 

пропорцияны, 

пішіндерді 

дұрыс 

қолданып 

нобай 

орындайды. 

Эстетикалық 

(көркемдік) тартымды 

салды 

Түс шешімінің 

үйлесімдігін таптыы 

Шынайылыққа 

жақындығы, 

пропорцияның 

дұрыстығын көрсетті 

Қалыптастырушы бағалау: «Галереяны 

шолу» әдісі бойынша топтық жұмысты 

мұғалім бағалайды. Яғни дискрипторлар 

бойынша нобайға шолу жасап шығады. 

Ұсыныстар мен түзетулер айтылады. 

Тапсырма №2. Топтық жұмыс 

Топтар нобай бойынша бұйымның жасалу 

кезеңдерін анықтап жұмыс жоспарын құрады.  

Әр топ болашақ бұйымның жасалу кезеңдерін 

анықтап жұмыс жоспарын жасайды. Жұмысты 

аяқтаған соң қысқаша қорғайды. 

1) Жұмысқа қажетті құрал жабдықтар, 

материалдар таңда 

2) Жұмыстың орындалу реттілігін қадағала 

(1,2,3, т.с.с.) 

3) Жұмыс жоспарын аудитория алдында 

қорға 

 

Бағалау 

критериі 

Дескриптор 

Бұйымның 

жасалу 

кезеңдерін 

анықтап, 

жұмыс 

жоспарын 

құрады, 

қорғайды 

Жұмысқа қажетті құрал 

жабдықтардың дұрыс 

таңдады 

Жұмыстың орындалу 

реттілігінің дұрыс 

орындады 

Жұмысты қорғауы, 

аудиторияға жеткізді 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

     
«Галлереяны 

шарлау» әдісі 

 

Плакат, 

фломастер, 

стикерлер және 

т.б. 
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Қалыптастырушы бағалау: «Бағдаршам» 
әдісі арқылы топтар бір бірін бағалайды. 

Жасыл түс – түсінікті жоспар. Сары түс - 

қосатын немесе түзейтін жерлері бар. Қызыл 

түс - мүлде түсініксіз жоспар. Сары түс пен 

қызыл түсті көрсеткен оқушылар ауызша 

себебін айтып кетеді.  
                   

«Бағдаршам» 

әдісі 

Сабақтың 

соңы 

3мин 

 

1мин 

 

 

          Үй 

тапсырмасы 

1мин 

Топ басшысы топ мүшелеріне мадақтаулар, 

жігерлендіру сөздерін және себебін айтады. 

Мысалы: Мариям нобайды жақсы салғаны 

үшін жарайсың деймін. Солай кеудесіне 

стикер смайликтерді жабыстырады 

Кері байланыс 

«Көңіл күй» әдісі 

3 түрлі көңіл күй суреттелген смайликтер 

арқылы сабақты бағалайды. 

Нобай бойынша қажетті құрал жабдықтар мен 

материалдарды әкелу. 

Стикер 

смайликтер 

 

 
«Көңіл күй» 

әдісі 

 

Саралау – Сіз 

оқушыларға 

қандай тәсілмен 

көмектесесіз? Сіз 

басқаларға 

қарағанда 

қабілетті 

оқушыларға 

қандай 

тапсырмалар 

бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап отырсыз? 

Пәнаралық 

байланыстар. 

Денсаулық және 

қауіпсіздік  

техникасын 

сақтау. 

Ақпараттық – 

коммуникациялық 

технологияларды 

қолдану 

Оқушылардың 

сабаққа 

қызығушылығын 

арттырып, назарын 

аудару үшін түрлі 

әдістер, 

бейнеролик пен 

суреттерді 

презентацияға 

салып қолдандым. 

Тапсырмалар оқу мақсатынан алынған 

бағалау критерилері арқылы құрылды. 

Сол бағалау критерийлеріне  

дескрипторлар құрылды. Кері 

байланыс арқылы оқушылардың 

меңгеру деңгейін тексеріп, қателіктер 

түзетіліп отырды. 

№ 1 тапсырма: топтық жұмысты 

«Идеялар тақтасы»әдісі жақсы 

қолданылды, әр оқушы өз идеясын 

Көркем еңбек 

кабинетінде өзін өзі 

ұстау нұсқаулығы 

қадағаланды. 

Сабағымда 

презентация, 

бейнероликті 

қолдандым. 

Сабағым сурет-

нобай салуға, 
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Тапсырмаларды 

оңайдан қиынға 

қарай орындаттым. 

Мысалы № 1 

тапсырмада барлық 

оқушылар нобайды 

әдемілеп сала 

алады, 

оқушылардың 

басым бөлігі түстік 

шешімді дұрыс 

қолданады. Ал 

кейбір оқушылар 

нобайды сапалы, 

яғни шынайы етіп, 

пропорцияларын 

дұрыс келтіреді. 

№2 тапсырмада 

оқушылар өз 

білімдерінің 

байланысты 

тапсырмаларды 

орындап шықты. 

Оқу мақсаты 

орындалды 

ортаға салды. Топтар берілген уақыт 

ішінде, нобай салу барысында 

төмендегі тапсырмаларды орындап 

шығады.  

1) Нобайдың эстетикалық 

(көркемдік) жағынан 

тартымдылығы 

2) Түс шешімінің үйлесімді 

таңдалуы 

3) Болашақ бұйымның 

шынайылыққа жақындығы, 

пропорцияның, пішіннің 

дұрыссалынуы 

№ 2 тапсырмада топтар нобай 

бойынша бұйымның жасалу 

кезеңдерін анықтап жұмыс жоспарын 

құрды.  

Көмек қажет оқушыларға ұсыныстар 

беріп, мадақтамалар айтып отырдым. 

әдебиет – жұмыс 

жоспарын құруға, 

қорғауға, сызу 

сабағы нобай құру 

уақытында 

пропорцияны еске 

түсіруге көмек 

берді. 

Сабақ бойынша 

рефлекция  

 

Қорытынды бағалау 

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 

қатысты)? 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген 

оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы нені анықтадым, келесі 

сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет? 
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24.01.2022 жыл.    № N00048 

 

Шамалар  арасындағы  тәуелділік 

 

ЕРМУРАТОВА КУЛБАРШЫН 

Ақтөбе облысы,Әйтеке би ауданы,Толыбай ауылы, Толыбай жалпы орта білім 

беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Мұғалімнің  

аты-жөні 

 

Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып   

Қай аптаның 

нешінші сабағы 

 

Тарау немесе бөлім 

атауы: 

Көбейту және бөлу 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Шамалар  арасындағы  тәуелділік 

Оқу мақсаты: 3.2.3.4.      2 – 3 амалдан  тұратын  есептерді  шығару 

Бағалау критерийі: Білемін «+», білмеймін «-» белгісін қою. 

Саралап оқыту тапсырмалары 

Ұжымдық жұмыс 

Жаңа тақырыптың 

түсіндірілуі 

 

Бірлескен жұмыс (1,2 тапсырма) 

Тапсырманы ұсыну және дұрыс 

жауапты ұсыну арқылы үйрету 

Жеке жұмыс 

Тапсырманы 

ұсыну, оқушылар 

өз бетімен 

орындауы 

Уақ

ы 

ты 

Кезе

ңі 

Тапсырма  Тапсырма 

ның 

мақсаты 

Бағалау Ресур

с-тар 

 2 

мину

т 

Ұйы

мдас 

тыру  

Тақырып, мақсаттармен 

таныстыру 

 

Не 

меңгеретін

ін білу 

үшін 

 Презе

нтаци

я № 

1бет 

13 

мину

т 

 

Жаң

а 

саба

қ  

Жаңа сабақты цифрлық ресурстар 

арқылы түсіндіру 

Кестені ауызша толтыру. 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа 

тақырыпт

ы меңгеру 

Тапсырма 

ны 

орында 

ған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау 

Презе

нтаци

я № 1-

2 бет 
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Заттың 

құнын 

білу үшін 

заттың 

бағасын 

оның 

санына 

көбейту керек.    

  Қ = б · с               

 
Сатып алынған заттың санын білу 

үшін заттың құнын заттың 

бағасына бөлу керек. 

с = Қ : б 

 

Заттың бағасын білу үшін заттың 

құнын оның санына бөлу керек. 

б = Қ : с 

 

Бағас

ы 

Сан

ы 

Құн

ы 

9 теңге 3 

дана 

 27 

теңге 

5 теңге 6 

дана 

30 

теңге 

4 теңге 6 

дана 

24 

теңге 
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15 

мину

т 

 

 

Тәжі

рибе 
1-тапсырма 

«Дүкен» ойыны 

Сен дүкенге келдің. Әрбір сатып 

алынған заттың құнын анықта. 

Кесте бойынша есеп 

құрастырыңдар. Жолдастарыңнан 

оны шығаруды сұра. Бос 

орындарды толтыр және тексер.  

9 теңгеден 5 дәптер 45 тг 

8 теңгеден 3 хатқалта 24 тг 

7 теңгеден 4 дәптерқап 28 тг 

8 теңгеден 4 бетбелгі 32 тг 

8 теңгеден 2 ашықхат 16 тг 

10 теңгеден 5 өшіргіш 50 тг 

 

2- тапсырма 

Есепті құрастырып, шартын жазып, 

Шешуін жазып, сұраққа жауабын жазу.  

 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

80 теңге 

 
9 

теңгеден 

? теңге 

Шарты: 

Болды- 80 тг 

Сатып алды- 9 тг-ден 2 (д) 

Қалды-? тг 

Шешуі: 80 тг – 9 тг  х 2 = 62 тг 

Жауабы: қалды 62 теңге 

 

 теңге 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

70 теңге 

 

? теңге 

 теңге 

Жаңа 

тақырып 

ты 

тәжірибе 

арқылы 

меңгеру 

Бағалау 

критерий

лерін 

ұсыну 
 

Дүкен 

ойынында 

заттың  

құнын  

таба білдім. 

+ 

Кестеге 

байланыс 

ты есеп 

құрастыр 

дым 

+ 

Кері есеп 

құрастыра 

алдым. 

 

+ 

Презе

нтаци

я № 

3бет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презе

нтаци

я № 

4бет 
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3 

теңгеден 

Шарты 
Болды- 70 тг 

Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ) 

Қалды-? тг 

Шешуі: 70 тг – 3 тг  х 4 = 58 тг 

Жауабы: қалды 58 теңге 

 

Кері есеп құрастырп көрейік! 

Кері есеп 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

? теңге 

 
3 

теңгеден 

58 теңге 

 

Болды- ? тг 

Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ) 

Қалды-58 тг 

Шешуі:  3 тг  х 4 + 58 тг = 70 тг 

Жауабы: болды 70 теңге 

Дескриптор: 

Есептеудің ауызша және жазбаша  

тәсілдерін пайдалана отырып, қосу 

 және азайту амалдарын орындау  

біліктері, безендіру, түсініктеме беру,  

дәлелдеу, оқу тапсырмаларын шешуде 

 болжамдар айту 

 теңге 

 

5 

мину

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қос

ымш

а 

тапс

ырм

а 

 

 

 

 

1. Көбейтудің мәнін қосу амалы 

арқылы тап. 

2 * 2                                      3 * 2 

2 + 2                                      3 + 3 

2 * 20                                    30 * 2 

20 + 20                                  30 + 30 

 

 

 

 

Бүгінгі  

тақырыпт

ы  

қаншалықт

ы  

деңгейде  

меңгерген

дерін  

тексеру 

 

10  

баллдық 

жүйемен 

бағалау 

 

Күнделік  

кз  
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2. Өрнектің мәнін тап. 

(85 – 85 ) * 18                                         

(100 – 99) * 32 

(25 + 49 ) * 0                                          

(80 – 79) * 100 

3. Есепті шығар. 

Әрқайсысы 3 килограмнан 6 банка 

қияр тұздалды. Барлығы неше 

килограмм қияр тұздалды? 

Дескриптор: 

Берілген  қосымша  

тапсырмаларды өз бетінше 

орындайды 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

мину

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекі

ту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке тапсырма ұсыну 

500 теңгеге не сатып ала 

аласың? 

 

1)Торт, йогурт және шоколад. 
       Иә                          Жоқ 

2) Торт, «Чупа Чупс» және батон 

кәмпит.   Иә                           Жоқ 

3) Торт, пирожное, «Чупа Чупс» 

және батон  кәмпит. 
     Иә                           Жоқ 

 

4) Йогурт, батон кәмпит және 

шырын.  
  Иә                             Жоқ 

 

5) Йогурт, шоколад, шырын 

және торт.  
   Иә                             Жоқ 

 

6) Йогурт, батон кәмпит, шы-

рын және «Чупа Чупс» 
    Иә                            Жоқ 

 

 

 

Тақырып 

ты 

меңгерген 

ін анықтау 

 

 

 

Бағалау 

критерий 

лерін 

ұсыну 
 

500 теңгеге 

сатып ала 

алатын  

нұсқаны 

дұрыс 

белгіледім. 

+ 

 

 

Презе

нтаци

я № 5 

бет 

 

2 

мину

т 

Кері  

байл

аныс 

                 "Ауа  райы"  әдісі 

 

 

 

 Сабаққа  

кері   

орнату 
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24.01.2022 жыл.    № N00049 

 

Ұлы адамдар достығы. Еліктеу сөздер 

 

САПАРОВА ГҮЛБАГДА САРСЕНБАЕВНА 

Ақтөбе облысы,Әйтеке би ауданы,Толыбай ауылы, Толыбай жалпы  

орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Бөлім:  4-бөлім: Сүйіспеншілік пен достық. 

 

Педагогтің аты-

жөні: 

 

Күні:  

Сыныбы:7  Қатысушылар саны:                          Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Ұлы адамдар достығы. Еліктеу сөздер 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу 

мақсаты 

7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер 

келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің 

жауабымен салыстыру, талқылау; 

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше түрлерін, тұйық етістікті 

тілдесім барысында қолдану. 

Сабақтың 

мақсаты: 
Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар еліктеу сөздерді тілдесім барысында қолдана 

алады. 

Құндылықтарға 

баулу: 

 «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша «Жалпыға бірдей 

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен 

жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу 

етуге, Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады. 
Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы

қты ояту 

7 мин. 

І. Ұйымдастыру, амандасу, сынып оқушыларын түгендеу, оқу 

құралдарының түгел болуын қадағалау, сыныптың сабаққа 

дайындығын қадағалау 
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ІІ. Оқушылардың назарын сабаққа аудару. Психологиялық 

ахуал. Шаттық шеңберін құрып, бүгінгі сабақта мұғалім 

тарапынан қандай мақтау сөз естігің келеді. 

 «Шашу» әдісі 

Топқа бөлу : «Ұлы адамдар» суреті арқылы  

Үй тапсырмасын сұрау. «Дос» сөзіне класстер құру 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) 

«Миға 

шабуыл» 

әдісі 

арқылы 

өткен 

тақырыпп

ен жаңа 

сабақты  

байланыст

ыру 

мақсатынд

а ой 

қозғау 

сұрақтары

н 

ұжымдық 

талқылау. 

Бір-біріне 

сұрақтар 

қояды. 

Сыныптас

тырының 

пікірін 

толықтыра 

ды. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

Оқушылар 

сұрақтарғ

а жауап 

беріп, 

Миға шабуыл жасау 

арқылы жаңа сабақ 

тық тақырыбын ашу, 

табу . және де бүгінгі 

сабақтың мақсатын 

айқындау. 

Оқушыларға өз 

беттерінше сабақ 

мақсатын ашуға 

мүмкіндік жасау. 

Жаңа сабақ: 

Ұлы адамдар 

достығы. Еліктеу 

сөздер 

А) Сіріңкені жағып, 

стақандағы суға 

батыру 

- От қалай сөнді? (От 

быж етіп сөнді ) 

- Дыбысты қай сезім 

мүшелері арқылы 

қабылдадыңдар?(құл

ағымызбен естідік) 

Ә) Сағат аламын да, 

стол үстіне қоямын 

- Сағат қалай жүріп 

тұр? (Сағат тық - тық 

жүріп тұр) 

Б) Барабан соғу 

- Барабан қайтті? 

(Барабан дүңк - дүңк 

етті) 

В) Шар үріп, жару 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалд

ы түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді 

және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» 

тәсілі 

көрінеді. 

ҚБ: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділік

пен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың

!» деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталанды

ру.   
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өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағанн

ан кейін 

мұғалім 

оқушыларғ

а 

сабақтың 

тақырыб

ы, 

мақсатым

ен 

танысты

ра ды. 

- Шар қалай атылды? 

(Шар тарс етті) 

Сұрақ; Өздерің 

байқағандай, не 

көріп, не естідіңдер? 

Дыбыстарды қай 

сезім мүшесімен 

қабылдадыңдар? 

Бейнелеуішті 

ұғындыру: 

Оқушының атын атап 

шақыру, өзіме қарату 

(жалт қарау) 

Шам жағып, сөндіру 

(жарқ ету) 

 

Кинометафора   
«Еліктеуіш және 

бейнелеуіш сөздер». 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушылар 

ға жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

 

 

№1-

тапсырма

: 

  

«Сөз ойла» 
сөздердің 

сыңарларын табу 

Мәре- 

Арбаң- 

Сарт- 

Абыр- 

 

Шарт- 

Жалт- 

Елең- 

Дескриптор: 

Жалпы – 3 

балл. 

- сөздердің 

сыңарларын 

табады 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптер лері 

 

№2-

тапсырма

: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Көп нүктенің 

орнына төмендегі 

еліктеу сөздердің 

тиістісін қой.  

«Білімді мыңды 

жығар» әдісі 

  1.Наташа үрейі 

ұшып, жүрегі аузына 

тығылып, пәуескенің 

Дескрип 

тор: 

Жалпы – 4 

балл. 

- көп нүктенің 

орнына тиісті 

сөзді қояды 

-тапсыр 

маны орындай 

ды 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 
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Сергіту 

сәті 

 

 

жақтауынан қарыса 

ұстап, ... етеді. 

2.Алыстан ергежейлі 

біреу ... басып келе 

жатты. 

3.Бір ырғақпен ... 

етеді. 

4.Қатты қорыққаны 

соншалық денесі ... 

етеді. 

5.Рысқұл түкке түсін-

бей, бұл ... аяғым-

дағы кісеннің ды-

бысы шығар деп 

қалған. 

 1.Шыр-шыр 

2.Маң-маң 

3.Гүр-гүрс 

4.Қалш-қалш 

5.Салдыр-күлдір 

«Достарым » әні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әнді бәрі 

қосылып 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

№-

3тапсырм

а.  

Еліктеу 

сөздерді 

қосып 

сөйлем 

құрайды. 

«Суреттер сөйлейді» 
әдісі 

 
 

 

Дескриптор:     

Жалпы – 3 

балл. 

  

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 
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Сабақтың 

соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

№-4-

тапсырма

.  

 

 

«Аяқталм

аған 

сөйлем» 

әдісі. 

Мұғалім 

сабақты 

қорытынд

ылау 

мақсатынд

а 

оқушылар

дың 

сабаққа 

деген 

көзқарасы

н, 

рефлексия

сын 

тыңдайды. 

 

Сызба кесте, 

Білім  - “5”-те 

 

 

Жеке жұмыс:   Адал 

дос дегеніміз...... 

(сөйлемді аяқтау) 

 

 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен 

қатар       1-10 

баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысу 

белсенді лігі 

бойынша 

бағалана ды. 
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24.01.2022 жыл.   № N00050 

 

Хақназар хан кезіндегі  Қазақ  хандығының  сыртқы саясаты 

 

ДУКАЛОВА ГУЛЬДЕН КЕНЕСОВНА 

Ақтөбе облысы,Әйтеке би ауданы,Толыбай ауылы, Толыбай жалпы  

орта білім беретін мектебінің  тарих пәнінің мұғалімі 

 
КҮНІ:  Мектеп:  

ПӘНІ: Қазақстан тарихы Мұғалімнің аты-жөні:  

СЫНЫП: 6 Қатысушылар саны   Қатыспаға

ндар  

Сабақтың 

тақырыбы: 

Хақназар хан кезіндегі Қазақ хандығының сыртқы саясаты  

(1-сабақ) 

Зерттеу сұрағы: Неліктен Хақназар хан билеген кезеңді Қазақ 

хандығының «қайта жаңғыруы» деп атайды? 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

6.3.1.10 – қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін 

анықтау 

6.3.2.6 – қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау 

Сабақтың 

мақсаттары 

 

Барлығы: 

Қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтайды 

Хақназар хан тұсындағы Қазақ хандығының жағдайын 

сипаттайды 

Басым бөлігі: 

Хақназар саясатының негізгі бағыттарын, мемлекетті 

нығайтудағы қызметін анықтайды 

Хақназар ханның мемлекетті нығайтудағы рөлін баяндайды 

Кейбірі: 

Хақназар хан билігі тұсындағы Қазақ хандығының жағдайына 

баға береді 

Ойлау 

деңгейіндегі 

дағдылар 

Білу және түсіну 

Бағалау 

критерийлері 

Хақназар хан тұсындағы Қазақ хандығының жағдайын 

сипаттайды  

Тілдік мақсат Оқушылар: Хақназар хан саясатының негізгі бағыттарын және 

Хақназар ханның мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтап 

айтады.  

Негізгі сөздер мен тіркестер: Хақназар хан, «қазақтар мен 

ноғайлардың ханы», «қазақ пен қырғыз ханы», «достық және 

әскери одақ туралы ант беріскен келісім» 
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер: 

Неліктен тарихшылардың еңбектерінде Хақназар хан «қазақтар 

мен ноғайлардың ханы» және «қазақ пен қырғыз ханы» деп 

аталды 
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Талдауға арналған тармақтар:   

Билік басына Хақназар келген кезеңде Қазақ хандығының саяси 

жағдайы қандай еді? 

Хақназарды әкесі Қасым ханның саяси бағытын жалғастырушы 

деп есептеуге болама?  

Жазылым бойынша: «Сәйкестендіру кестесі» әдісі 

Тарихи концепт Себеп пен салдар, ұқсастық пен айырмашылық  

Құндылықтарға 

баулу 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік, 

құрмет, ынтымақтастық 

Пәнаралық 

байланыс 

Дүниежүзі тарихы, География  

Алдыңғы 

тақырып 

Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының күшеюі 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері, 

уақыт 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет, жаттығулар 
(Ж-жеке; ЖЖ-жұптық; Т-топтық; Ұ-ұжымдық; М-мұғалім; ҚБ-

қалыптастырушы бағалау; ҚБТ-қалыптастырушы бағалау 

тапсырмасы) 

Басталуы  

2мин 

 

 

4мин 

 

 

 

2мин 

 

Ұйымдастыру кезеңі 

Жағымды ахуал қалыптастыру 

Бастапқы ынталандырушы материал 

 «Туған жерге туыңды тік»  

Шарты: оқушылар Қазақ хандығы мен Хандарға қатысты бір сөз 

немесе бір сөйлемнен айтып, келесі оқушыға туды тапсырады  

ҚБ. Мақтау, мадақтау  

Оқу мақсаты, бағалау критерийімен таныстыру.  

Топтастыру: «Келісім шарт» санау арқылы 3 топқа 

біріктіріледі.  

1-топ – «Келісім» 

2-топ – «Одақ» 

3-топ – «Достық» 

Ортасы  

12мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7мин 

 

Ж. ЖЖ.Т. «Қара. Оқы. Жап. Бөліс» 

1-қадам: мәтінмен танысу 

2-қадам: жұпта талқылау 

3-қадам: топта зерттеу сұрақтарына жауап дайындау 

«Диктор» әдісімен қорғау (әр топқа 1мин) 

Зерттеу сұрақтары 

1.Тахир ханға байланысты қандай тарихи қорытынды жасауға 

болады? 

2.билік басына Хақназар келген кезеңдегі саяси жағдайды 

сипаттаңдар 

3. Хақназарды әкесі Қасым ханның саяси бағытын жалғастырушы 

деп есептеуге болама?  

ҚБ «Жұлдызшалар» 

(*** -жауабы толық, ** -3жауап бар, * -1жауап) 

ЖЖ. «Венн диаграммасы» 

Қасым хан мен Хақназар ханның мемлекетті нығайтудағы 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтайды 
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8мин 

 

ҚБ «Жауабымен салыстыр» (слайдтағы жауаппен салыстырып, 

дұрыс-бұрыстығын анықтайды) 

Ж.  ҚБТ. Сәйкестендіру кестесі 

Берілген мәліметтерді шартты белгілермен сәйкестендіру арқылы 

Хақназар хан тұсындағы Қазақ хандығының жағдайын 

сипаттайды 

Аяқталуы   

3мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин 

 

 

 

1мин 

Кері байланыс «Жетістік сатысы» әдісі 

Үйге тапсырма 

Үй тапсырмасы шығармашылықпен жұмыс өз қалауы бойынша 

беріледі 

3-5 ашық сұрақ 

3-5 жабық сұрақ 

«Хақназархан» сөзжұмбақ құрастыру 

Сабақты қорытындылау 
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24.01.2022 жыл.   № N00051 

Сызбадағы шарттар мен жеңілдетулер 

ДАНЕШОВА АКАЛТЫН 

Ақтөбе облысы,Әйтеке би ауданы,Толыбай ауылы, Толыбай жалпы орта білім 

беретін мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  Мектеп:  

 

Күні: 07.09.21. Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 10. Қатысқандар саны: 

Қатыспағандар саны: 

 

Сабақ тақырыбы: Сызбадағы шарттар мен жеңілдетулер 

Осы сабақта қол жет-

кізілетін оқу мақсат-

тары(оқу бағдарлама-

сына сілтеме): 

10.2.3.2.Сызбада шарттар және жеңілдетулерді 

пайдаланып, проекциялау тәсілдерін қолдану 

туралы терең білімдерін көрсету 

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Сызба шарттары және 

жеңілдету проекциялары біледі. 

Оқушылардың басым бөлігі: Оқушылар өз 

бетінше проекциялау туралы сыза алады. 

Кейбір оқушылар: Кез-келген сызба шарттары, 

жеңілдетулер тәсілдерін орындайды. 

Бағалау 

критерийлері: 
Білу:       Сызбаны орындауда шартты белгілер мен 

проекцияларды 

                 біледі. 

Түсіну:    Сызбалардағы шартты белгілер туралы 

түсінеді. 

Қолдану: Сызбадағы проекциялау тәсілдерін 

қолданады. 

Миға шабуыл әдісі: 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақтың тақырыбын ашу: 

1. Сызбаға өлшемдерді түсіру үшін не қажет ? 

2. Сызбадағы өлшемдер қандай мүмкіндік 

береді? 

 

Оқушылар орындай алады: 
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Тілдік мақсаттар: 

 

              Сызбадағы шарттар мен жеңілдетулерді 

тиімді орындай алу. 

 

 Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: 

             Шарттар - условности. 

             Жеңілдетулер - упрощение. 

 

Сыныптағы диалог ∕жазылым үшін сай келетін 

тіл стилі: 

                                      

Тыңдалым: 

        1.   Сызбаны орныдаудағы қандай жеңілдіктер 

бар? 

         2   Сызбадағы негізгі шарттарды ата? 

Айтылым: 

1. Не себепті........ деп ойлаймыз? 

2. Сызбадағы жеңілдетулер не үшін қажет? 

Ұсыныс:  

Жазылым: 

Сызбадағы шарттар мен жеңілдетулердің 

анықтамасын  

 дәптерге жазып алу. 

 

Ишара: (смайлик беру арқылы оқушы жауабы) 

- Тамаша  

- Көмек керек                               

- Түсіндім                    

                               (оқушы жауабы) 

Құндылықтарды  

дарыту 

«Мәңгілік ел» стратегиясы қолданады: 

Оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынастарын 

жақсарту. Оқушылар бір-бірін тыңдай біліп, 

басқалардың жұмыстарын құрметпен қарап, ойын 

жеткізе білу. Оқушылардың мәдени және 

эстетикалық тәрбиені қалыптастыру 

Пән аралық 

байланыс 

Математика -  өлшем элементтері,  орыс тілі – 

терминологияларды  сөздікке аудару, ағылшын тілі 

– үш тілділік геометрия, көркем еңбек, технология 

пәндерімен байланыстыру 

АКТ қолдану  АКТ «Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер», «Оқыту 
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дағдылары үшін бағалау және оқуды бағалау», Оқушылардың 

жеке ізденіс жұмыстарын жүргізу дағдысын дамыту, 

дәлелдемелер мен дәйектер келтіру нақты 

мәліметтерді салыстыра білу. Ноутбук, интерактивті 

тақта, тақта , оқулық, сызу құралдары т/б. 

Бастапқы білім Сызбадағы шартты белгілерді орындайды, 

өлшемдерді қоя біледі. 

Сабақбарысы: 

Сабақтың 

жоспарлан

ған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

жаттығу түрлері 

 

           

Ресурстар 

Сабақ 

басы:  

3-мин 

Ұйымдaстыру: оқушылaрмен сәлемдесу, 

түгелдеу. 

Тренинг: «Шаттық шеңбері» арқылы бір-бірі-мен 

амандасуды жалғастырады.  Оқушылар ұқсаса 

фигуралар мен бірігіп 3-топ құрайды, топ 

ережесін сақтайды. Топтарға бөлінеді. 

Мaқсaты: 

Сынып оқушылaрның зейінін сaбaққa 

aудaру. Психологиялық aхуaл 

қaлыптaстыру. 

Нұсқaу: 

Топқa біріктіру:  
 «Төртбұрыш»,  

«Дөңгелек»,  

«Үшбұрыш»  

геометриялық  

фигурaлaрды тaңдaу  

aрқылы үш топқa беріледі.  

 

Үй тaпсырмaсын тексеру: «Сұрaқ - жaуaп» 

микрофон әдісі бойыншa үй тaпсырмaсын сұрaу. 

Оқушылардың өткен тaқырып бойыншa алған 

білімдерін тексеру.Оларды шапшаң ойлауға, 

айтылым дағдысын қалыптастыруға, зейінін 

шоғырландыру бағыттау. 

 

 

Нұсқaу: Сұрaқтaрғa жaуaп беру. 

Интерактив

ті тақта, 

слайд,тақта

, сызғыш, 

даярша, А4 

қағаз, сызу 

құралдары, 

өшіргіш 

т/б. 
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Сыныптағы диалог ∕ жазылым үшін сай келетін тіл 

стилі: 

Тыңдалым: 

      1.Сызбаны орындауда қандай   жеңіл 

        детулер бар ? 

        

Айтылым: 

       2.Сызбадағы негізгі шарттарды ата? 

       3. Не себепті........ деп ойлаймыз? 

       4.Сызбадағы жеңілдетулер не үшін қажет? 

 

Ұсыныс: Жазылым: 

        Сызбадағы шарттар мен жеңілдетулердің 

анықтамасын дәптерге жазып алу. 

Ишара: (смайлик арқылы оқушы жауабы) 

- Тамаша 

- Көмек керек                               

- Түсінбедім  

                                    ( Оқушы жауабы) 

Сабақ 

ортасы: 

8-мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жаңа білім: Сызбаны негізгі шарттар арқы-лы 

жеңілдету үшін өлшемдерді түсіру қажет. 

Өлшемдер нәрсенің кескіндерін толықтырады 

және көріністердің санын азайтуға мүмкіндік 

береді. 

   Мысалға мына суретте тетікбөлшектің бір-неше 

проекциялық көріністері берілген. Себебі тетік 

бөлшекті кеңістікте көре білу үшін фронталь, 

горизанталь, профиль проекциялары қажет.  

 

 
 

Мына берілген суреттегідей цилиндрдің 

өлшемдерін көрсетпесек, оның бір проекция-сы 

жеткілікті болмас еді 
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   Сызбада уақытты үнемдеп, сызбалардың 

түсінікті болуы үшін өлшем сызықтарын тиімді 

қолдана білуіміз қажет. 

  Бірінші топқа нәрсе элементтерінің пішінін 

анықтайтын өлшемдерді жатқызады. 

  Ал енді өзімізге белгілі геометриялық дене-

лердің пішінін анықтайтын өлшемдерді 

қарастырайық. 

   Нәрселердің ұзындығы, ені «өлшем сызық-

тары» арқылы анықталады. 

    

      Табаны теңбүйірлі үшбұрыш болатын 

призма үшін үш өлшем көрсету жеткілікті. 

  
  Дөңгелек пен шардың пішіндері бір өлшем 

мен, яғни диаметр белгісімен анықталады. 

 

 

 
 

       Үшбұрыш пішінін анықтау үшін үш 

өлшемді, яғни үшбұрыштың үш қабырғасы 

ның ұзындығы немесе екі қабырғасының 

ұзындығы мен олардың арасындағы бұрыш 

ты көрсетуге болады. 
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Дескрипто

р: 

Қалыптаст

ыру-шы 

бағалау: 

Тапсырма: 

Дескрипто

р: 

 

 

 
    Тең бүйірлі үшбұрыш екі өлшеммен (табаны 

мен биіктігі), ал тең қабырғалы үшбұрыш бір-

ақ өлшеммен анықталады. 

  

 
 

 
Сабақтың 

соңғы 

 5 мин. 

Кері бaйлaныс 

Мақсаты: Оқушы қажеттіліктерін анықтау 

«Желкенді кеме» 

Оқушылaрбүгінгісабақтағытапсырмалардың 

қaншaлықты оңaй немесе қиын болғaнын кемені 

бояу aрқылы бaғaлaйды. 

 

 
 

 

Саралау - оқушыларға 

қалай көбірек қолдау 

көрсетуді 

Бағалау –

оқушылардыңматериалдым

еңгерудеңгейінқалайтексеру

Денсаулықжән

еқауіпсіздіктех

ника-
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жоспарлайсыз? 

Қабілеттіжоғарықандай

міндетқоюдыжоспарлапо

тырсыз? 

діжоспарлайсыз? 

(смайликтер, тағыбасқа) 

 

сыныңсақталу

ы 

 

 

 

 Сызба шарттарды орын-

дай, проекциялау тәсілін 

орындай  біледі. 

Сабағы қанағаттаналық, 

талаптанып жүрген 

оқушыларға жекелеген 

таратпа тапсырмалар беру. 

Топпен жұмыс жасау 

 

 

Дескриптор:  білім алушы 

 

 

 

Білім ағашы арқылы бағалау. 

Өзін-өзі бағалауы 

Сабақ 

барысында 

техникалық 

қауіп-сіздік 

және 

гигиеналық 

талаптар 

қадағаланады. 

 

Дене және көзге 

aрнaлғaн  

жaттығу-лaрды  

жaсaу. 

Оқушылaрдың   

компьютер  

aлдындa  дұрыс  

отыруын   

қaдaғaлaу 

Сабақбойынша 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критериалды 

бағалау: 

(әдіс-тәсілдері) 

 

 

Сабақ мақсаттары мен оқу міндеттері орындалады. 

Топпен жасалған жұмыстары туралы түсінік береді. 

Оқушылар сызба шарттары туралы түсінік алады, 

проекциялауды сызады, ойлайды  және көрсете алады. 

 

Осы сабақта қойылған мақсаттар мен міндеттерді жүзеге 

асыруға тырыстым: оқушыларға  проекциялау тәсілдері 

туралы таныстырдым. Оқушылар қызығушылықпен 

тапсырмаларды орындап , одан кейін практикалық 

бөлімге кірісті.  

Сабақтың уақытша кезеңдері сақталады. 
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Жалпыбаға: 

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралыда, 

оқутуралыдаойланыңыз) 

1: сабақ барысында берілген тақырыптарға ізденіс жүргізу 

2:  сызба шарттарын көрсету  

Сабақтыжақсартуғанеықпалетеалады (оқытутуралыда, 

оқутуралыдаойланыңыз)? 

1:топпен жұмыс жасағанда ауыз біршілікті қалыптастыру 

2: бағалау критерилері 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік,қ

иындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарданегекөңілбөлуқажет? 

Жекелеген  оқушыларға тапсырма беру арқылы шапшаңдыққа, 

қызығушылыққа тәрбиелеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

32 

24.01.2022 жыл.   № N00052 

Жер бетіндегі тіршіліктің қалыптасу кезеңдері 

КОПБАЕВА МОЛДЫР ЕРБОЛАТОВНА                                                                           

Ақтөбе облысы,Әйтеке би ауданы,Толыбай ауылы, Толыбай жалпы 

 орта білім беретін мектебінің  биология пәнінің мұғалімі 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 

бөлім/бөлімшесі:  
10.3 Эволюциялық даму. Селекция 

негіздері.              Тірі организмдердің 

көптүрлілігі 

Күні:  

Сынып: 10 

Мектеп:  

Мұғалімнің аты-жөні:  

Қатысқанда

р: 

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы: Жер бетіндегі тіршіліктің қалыптасу кезеңдері 

Осы сабақта 

қол жеткізетін 

оқу 

мақсаттары 

(оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

10.1.1.1 – Жер бетіндегі тіршіліктің қалыптасу кезеңдерін және 

сызбаларын сипаттау 

Сабақтың 

мақсаты 

- Тіршіліктің пайда болуының алғышарттарын сипаттау; 

- Тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастар мен теорияларға 

мысалдар келтіру; 

- Тіршіліктің қалыптасу кезеңдерін анықтау. 

Бағалау 

критерийі 

 Тіршіліктің пайда болуының алғышарттарын сипаттай алады; 

 Тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастар мен теорияларға 

мысалдар келтіре  алады; 

 Тіршіліктің қалыптасуының бес кезеңін анықтай алады. 

Тілдік 

мақсаттар 

Оқушылар қолданады:  

 Тақырыпқа байланысты бейнежазбаны көре отырып 

тіршіліктің пайда болу алғышарттарын ауызша және жазбаша 

сипаттай алады; 

 Мәтін бойынша оқу және жазба жұмыстары арқылы 

жұмыстана отырып тіршіліктің пайда болуы туралы 

көзқарастар мен теорияларды сипаттап оларға мысалдар 

келтіре алады; 

 Оқулықты пайдалана отырып  тіршіліктің бес кезеңі бойынша 

анықтама береді. 
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Пәнге қатысты терминдер мен негізгі сөз тіркестері:  
Тіршіліктің пайда боуы, Виталистік көзқарас, панспермия 

тұжырымы, тіршілік жер бетінде мәңгілік, тіршіліктің қалыптасу 

кезеңдері; абиогенді синтез, коацервация процесі, коацерваттар 

эволюциясы, коацерват тамшылары, прокариоттар, эукариоттар 

 

Талқылауға арналған тармақтар:  
Диалог/жазбада қажетті сөз тіркестері: 

Жер ғаламшары бұдан ... жыл бұрын пайда болған.  

Пансперимя дегеніміз ... . 

А.И.Опарин мен Дж.Холдейн ... деген гипотеза ұсынды. 

Тіршіліктің қалыптасуы ... кезеңнен тұрады. 

Коацерват тамшылары ... . 

Құндылықтарғ

а  баулу  

Топтық және жұптық жұмыс кезінде топ мүшелерінің ой-пікірлеріне 

құрмет көрсету, топ мүшелеріне деген сыйластығы және берілген 

ортақ жұмысқа деген жауапкершілік құндылықтарын сезінеді. 

Жеке жұмыс кезінде өзін-өзі көрсету,  өзіне деген сенімділік, берілген 

уақытты тиімді пайдалануға баулиды. 

Пәнаралық 

байланыс 

Жаратылыстану, химия, физика, тарих 

Алдыңғы білім 5-сынып бойынша жер шарының қалай пайда болғанын түсіндіру. 

6-сынып бойынша жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы ғылыми  

болжамдарды салыстыру. 

9-сынып бойынша жердегі тіршіліктің дамуының негізгі кезеңдерін 

оқып білу. 

САБАҚ   БАРЫСЫ 

Сабақтың 

жоспарлан 

ған кезеңі 

 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 

түрлері 

Ресурстар 

Сабақтың 

басы  
 

3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

Ұйымдастыру кезеңі: 

- Сынып оқушыларымен амандасып, 

сыныпта жағымды орта 

қалыптастыру; 

- Сынып оқушыларын «Атомдар мен 

молекулалар» ойыны әдісі арқылы 

топтарға бөлу; 

- Әр топтағы оқушы санын және 

деңгейін ескеру; 

Үй тапсырмасын тексеру. 

«Сұрақты қағып ал» әдісі арқылы 

оқушылардан үй тапсырмасын сұрау. 

Мақсаты: Оқушының өз бетінше жұмыс 

жасау дағдысын қалыптастыру, сұрақ қою 

дағдыларын дамыту. 

Үй тапсырмасын тексеруге арналған 

сұрақтар; 
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1. Эволюция дегеніміз не және оның 

негізін қалаушы кім? 

2. Эволюциялық дәлелдемелер 

дегеніміз не? 

3. Биогеография дегеніміз не? 

4. Биогеографияның эволюциямен 

байланысы қандай? 

5. Ағылшын ғалымы А.Р. Уоллес 

қанша биогеографиялық аймақты 

атап көрсетті және қандай? 

6. Биогеографиялық зерттеу бағыттары 

бойынша қандай салаларға бөлінеді? 

7. Биохимия дегеніміз не? 

8. Биохимияның эволюциямен 

байланысы қандай? 

 

С. Сабақты жылдамдық (темп) бойынша 

саралау. Ақпараты өз беттерінше ойлап 

меңгере алады. Сыныптастарының 

жауаптарын ден қойып тыңдайды және 

сұрақ қоя алады. Таным әрекеті үдерісінде 

қарым-қатынас шеберлігі дамиды. 

ҚБ. Дұрыс жауап берген оқушыларға 

жұлдызшалар немесе жетондар беріледі. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы  
5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

минут 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақ. «Кинометафора» әдісі. 

Мақсаты: Оқушының ой-өрісін және 

ойлау қабілетін дамыту.  

Оқушылар «Жер бетінде тіршіліктің пайда 

болуы» туралы бейнебаян тамашалап, 

талқылайды. 

Талқылау сұрақтары: 

1. Тіршілік деген не? 

2. Тіршіліктің пайда болуының 

алғышарттары қандай? 

С. Бейнебаян көру арқылы оқушының ой-

пікірін білуге болады. Бұл талдау, 

әңгімелеу нәтижесінде жүзеге асады.  

ҚБ. Оқушыға мотивациялық қолдау 

көрсету арқылы бағалау жүзеге асырылады. 

1 – тапсырма.  «Ойлан, жұптас, бөліс» 

әдісі арқылы жаңа сабақты топта 

талқылайды. 

1-топ. Тіршіліктің пайда болуы туралы 

алғашқы көзқарастар 

2-топ. «Тіршілік өздігінен пайда болады» 

деген теорияға қарсы шыққан ғалымдар 

https://youtu.be/ExIYwx4Zd

E4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ExIYwx4ZdE4
https://youtu.be/ExIYwx4ZdE4


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

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

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тәжірибелері 

3-топ. Л.Пастер, А.И.Опарин мен 

Дж.Холдейн тұжырымдамалары 

Оқушылар тіршіліктің пайда болу туралы 

алғашқы көзқарастар мен теорияларды 

оқулықтың және қосымша ақпарат 

көздерінің көмегімен топта талқылап, 

қорғайды 

 

Бағалау 

критерийлері 

Дескриптор 

Тіршіліктің пайда 

болуы туралы 

көзқарастарды 

біледі 

1. Тіршіліктің 

пайда болуы 

туралы 

көзқарастарды 

анықтайды; 

2. Осы салада 

зерттеу жүргізген 

ғалымдардың 

зерттеулерімен 

танысады; 

3. Л.Пастер, 

А.И.Опарин мен 

Дж.Холдейн 

тұжырымдарын 

сипаттайды 

С. Мәтін, қосымша ресурстар бойынша 

және жұмыс қарқыны мен нәтиже арқылы 

саралау 

ҚБ. «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі арқылы 

топтар бірін-бірі өзара бағалайды. 

 

2 – тапсырма. «Ара ұясы» әдісі жұптық 

жұмыс  

Оқушылар берілген мәтін туралы пікір 

алмасады және сұрақтар дайындайды. 

Тіршіліктің қалыптасуының бес кезеңін 

өзара жұпта талдап түсіндіреді (абиогенді 

синтез, коацервация процесі, коацерваттар 

эволюциясы, прокариоттардың пайда 

болуы, эукариоттардың пайда болуы). 

 

 

Бағалау 

критерийлері 

Дескриптор 

Тіршіліктің Тіршіліктің 
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5 минут 
қалыптасу 

кезеңдерін 

анықтайды 

қалыптасуының 

- Абиогенді синтез  

- Коацервация 

процесі 

- Коацервация 

эволюциясы 

- Прокариоттың 

пайда болуы 

- Эукариоттың 

пайда болуы 

кезеңдерін түсіндіреді 

С. Қарым-қатынас, диалог, ұтымды уақыт 

және нәтиже. 

ҚБ. Жұптар бірін-бірі дискриптор арқылы 

бағалайды. 

Қорытынды. «Шындық немесе жалған» 

әдісі арқылы сабақты қорытындылау 

Сабақты қорытындылауға арналған 

сұрақтар: 

 Эволюция дегеніміз тіршіліктің 

тарихи дамуы./ шындық 

 Жер ғаламшары қанша 2,5-3 млрд 

жыл бұрын пайда болған./жалған 

 Бит еттен, қандала жануар 

шырынынан пайда болды деген 

ұғымды айтқан Фалес./жалған 

 XVII ғ. Ортасында Ф.Реди тіршілік 

өздігінен пайда болды деген теория 

ұсынды./шындық 

 Панспермия – тіршілікті құдай 

жаратты деген ұғым./жалған 

 1880 жылы неміс ғалымы В.Прейер 

«Тіршілік жер бетінде мәңгілі» 

деген теория ұсынды/шындық 

 Л.Пастердің тәжірибесін  Англияда 

Э.Геккель қайталады./жалған 

 Тіршіліктің қалыптасуы  бес 

кезеңнен тұрады./шындық 

ҚБ: Мұғалім мадақтауы 

Жарайсың! – ақпарат бойынша дұрыс 

жауап берген оқушыға 

Ойланып көр! – ақпарат бойынша қате 

жауап берген оқушыға 
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Сабақтың 

соңы  
5 

минут 

Кері байланыс «БББ» парағы 

Білемін Білдім Білгім 

келеді 

   

Үйге тапсырма: §88. Жер бетінде 

тіршіліктің қалыптасу кезеңдері 

тақырыбын қайталау және тақырып 

соңындағы сұрақтарды қарастыру. 

 

Рефлексия парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау – Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? 

Сіз басқаларға қарағанда 

қабілетті оқушыларға 

қандай тапсырмалар 

бересіз? 

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және техника 

қауіпсіздігін сақтау 

Оқу мақсатына сәйкес 

сабақ мақсаты сараланды. 

Топтық, жұптық, жеке 

жұмыстар арқылы 

оқушыларға қолдау 

көрсету жүзеге 

асырылды. 

«Сұрақты ұтып ал» 
әдісінде сабақты саралу 

жылдамдық (темп) 

бойынша жүргізіледі. 

«Кинометафора» 
саралау талдау, әңгімелеу 

арқылы жүзеге 

асырылады.  

«Ойлан, жұптас, бөліс» 
әдісі саралау жұмыс 

қарқыны мен нәтиже 

арқылы орындалады. 

«Ара ұясы»  әдісінде 

қарым-қатынас, диалог, 

ұтымды уақыт және 

нәтиже арқылы саралау 

жүргізілді. 

Үй тапсырмасынан соң 

оқушылар жұлдызшалар 

арқылы бағаланады. Жаңа 

сабақты меңгеру 

барысында топптық 

жұмыстан кейін топтар 

бірін-бірі «Екі жұлдыз, 

бір тілек» әдісі арқылы 

бағалайды. Жұптық 

жұмыс барысында 

оқушылар  бірін-бір 

тапсырмада берілген  

дескриптор арқылы 

бағалайды.  

«БББ» кері байланыс 

парағы арқылы 

оқушылардың сабақты 

қаншалықты меңгергенін 

анықтауға болады.  

 Оқушылар кабинеттің 

қауіпсіздік ережелерін 

сақтайды. Интербелсенді 

тақтаны 20 минут сайын өшіріп 

тұру 
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Сабақ бойынша рефлексия:  
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары 

шынайы қолжетімді болдыма? 

Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? 

Егер оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, 

неліктен деп ойлайсыз?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?  

Сабақ кезеңдерінде тиімді пайдаландыңыз ба?  

Сабақ жоспарыңыздан ауытқу болды ма және 

неліктен?  

Бұл тарауды сабақ туралы 

рефлексия жасау үшін 

пайдаланыңыз. Сол бағандағы 

өзіңіз маңызды деп санайтын 

сұрақтарға жауап беріңіз. 

Жалпы бағалау:  
 

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқу мен оқытуға қатысты)? 

1.  

2. 

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді(оқу мен оқытуға қатысты)?   

1. 

2.  

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекеленген оқушылардың 

жетістіктері – қиыншылықтары туралы нені анықтадам, келесі сабақтарда не 

нәрсеге назар аудару қажет? 
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24.01.2022 жыл.  № N00053 

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі. 

САПАРБАЕВА НИГОРА БАХТИЯРОВНА                                                                         

Алматы облысы  Қарасай  ауданы Көлаще ауылы  

ЖШС "Алтын Ел-балапан" балабақшасының тәрбиешісі 

Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы 

ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі, 

кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке дейінгі жаста 

сенсорлық дамудың мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мүшелерінің 

әрекетін жетілдіру, қоршаған орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез. 

Мектепке дейінгі педагогика саласындағы атақты шетелдік ғалымдар 

(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли т.б.)  толыққанды сенсорлық дамуды 

қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 

негізгі жағы болып саналатынын айтқан. 

Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының 

іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау 

баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары 

мен заттарын қабылдаудан тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте сақтау, 

ойлау, елестету – қабылдау негізінде құралады. Сондықтан қалыпты ақыл-

ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес. 

Балабақшада бала сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді, табиғат 

құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере бастайды. 

Баланың мектепте оқуға дайындығы оның сенсорлық дамуына байланысты 

болады. Нәтижесінде әріптерді жазуда, суретті салуда қисықтық, еңбек 

сабағында жасаған заттарында дәлдік жоқ болады. Кейде бала ден шынықтыру 

сабағындағы қимылдарды қайталай алмайтын жағдай болады. Бірақ мәселе тек 

мұнда емес. Музыкант, суретші, құрастырушының табысын қамтамасыз ететін 

ерекшеліктерінің қатарында сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. 

Сенсорлық қабілеттің бастауында ерте жаста жежетін сенсорлық дамудың 

жалпы деңгейі жатыр. Сенсорлық тәрбиелеудің басты бағыты -баланы 

сенсорлық мәдениетпен азықтандырудан тұрады. 

«Сенсорлық мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі 

педагогикаға     М.Монтессоридің жұмыстарының арқасында енді. Бірақ, ол 

мұндай мәдениетке қол жеткізу үшін баланың сезім мүшелерін заттардың түсін, 

көлемін, пішінін ажыра білуге жаттықтырып отыру жеткілікті деп санаған. 

Мұндай көзқарас қате еді. Баланың сенсорлық мәдениеті – адамзат жасаған 

сенсорлық мәдениетті меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні туралы 

жалпыға ортақ қабылдаулар). 
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Бала өмірде де заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа 

қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі. Ол 

өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр бала 

мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда 

адамзаттың сенсорлық мәдениетімен жоспарлы таныстыратын сенсорлық 

тәрбиелеу көмекке келеді. 

Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, сенсорлық 

мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады. 

Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады  (мозаика 

құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау). Бірақ ол 

кезде олар көрген заттар мен  қолданылатын материалдардың қасиеттеріне аса 

назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және оған назар 

салмайды. Сондықтан балаларды қарапайым тапсырмаларды орындауға үйрету 

кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты белгілері екендігін ұққан 

жөн. Үш жас кезінде балаларды сенсорлық тәрбиелеудің дайындық кезеңі 

аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық мәдениетті жүйелі меңгеруді 

ұйымдастыру басталады. 

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық 

тәрбиелеудің  әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту (сурет салу, т.б.) кезінде 

жүргізілетін сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды 

болып табылады. Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса 

бастайды, бірақ осы жаста оқыту маңызды орын алмайды. Сондықтан ерте 

жастағы балаларға өнімді әрекетті және сенсорлық тәрбиелеу бойынша 

дидактикалық ойындар мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ. 

Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы 

сипатқа ие. 

Сенсорлық  тәрбие – балалардың сенсорлық процесінің  мақсатын  жетілдіру, 

(сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту. 

Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін 

қалыптастыру. 

Міндеттері: 

1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және сенсорлық 

эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше  қабылдауды қалыптастыру. 

Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары: 

8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау; 

Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау; 

Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау; 
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Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара қатынасын 

белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге жайып 

қойып немесе тақтайшада ұқсас  формаларға орналастыру). 

4 бөліктерден тұратын ойып жасалған суреттерден, бүтін қойма текшелерді 

құру. Форма бойынша заттарды танып білу (текше, кірпіш, шар, призма); 

Жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, тік 

төртбұрыш)  байланыста бағдарлау; 

Түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын 

белгілеу, топтау; 

Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша 

жиектеу; 

Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды өткізу 

Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық 

тәрбиені жүзеге асырып, танылатынүрдіс дамытады (білуге 

құмарлық, қарапайым көрністерде өзара байланысты түсіну және 

т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және 

бекіту әдістер ретінде қолданады». 

Дидактикалық ойын міндетті, мазмұнды, ережелерді және ойын әрекеттерді 

енгізеді. 

Дидактикалық ойынның негізгі элементі дидактикалық міндет болып табылады. 

Ол сабақтардың бағдарламасы- 

мен тығыз байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке бағынып 

және оны орындауын қамтамасыз етеді. Дидактикалық міндеттері әр түрлі 

(қарапайым математика ұғымдарың бекітуге байланысты болуы мүмкін). 

Дидактикалық ойындардың мағынасы қоршаған болмыста (табиғат, адамдар, 

олардың ара қатынастары, тұрмысы, еңбегі, қоғамдық өмірлері, оқиғалары және 

т.б.)Дидактикалық ойында үлкен рөл ережелерге беріледі. Олар әрбір балаға 

ойында не және қалай істеуге 

тиісті  екендігін анықтайды, табысқа жету жолын көрсетіп жатыр. 

Балаларда жүрiстұрыста тойтарылу, өз мінез-құлқын басқаруды 

тәрбиелеп жатыр. ойын әрекеті – бұл ойын мақсатында балалардың 

белсенділік таныту: түрлі-түсті шарларды сырғанату, мұнараны 

талдау, матрешканы жинау… 

Сенсорика сипаттағы дидактикалық ойындар мектепке дейінгі кіші жастағы 

балалар үшін сан туралы білімдерін кеңейтуге және бекітуге үлкен 

мүмкіндіктер береді: « бір » және « көп »; заттардың теңдігі туралы, өрнектерді 

түсіну: сонша — қанша, тең, бір бірден — көп –бір де. Заттар салыстырып, 

олардың шамаларын сіңіру: ұзын — қысқа, бірдей, жоғары — төмен, кең — тар, 

жуан — нәзік, көбірек — аз. Пішінді анықтау: шеңбер, шаршы, үшбұрыш. 

Кеңістіктің бағыттарын танып білу: алға, артқа, оңға, солға. Уақытты бағдарлау: 

таңертең, күн, кеш, түн. 
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 24.01.2022 жыл.   № N00054 

 

Кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер 

 арасында құқықбұзушылықтың алдын алу 

ЖАКИШОВА АЙНУР АСКАБЫЛОВНА                                                                           

Шығыс Қазақстан облысы,Күршім ауданы 

"Құйған орта мектебі"КММ  

Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

Әрбір адамның өмірде толыққанды тұлға болып қалыптасуында құқықтық 

тәрбиенің алар орны ерекше. Тәрбиенің сан қырын қарастырсақ та құқықтық 

тәрбие, құқықтық сауаттылық көш ілгері болмақ. Қазіргі қоғамның алдында 

тұрған басты міндеттердің бірі – балалар мен жасөспірімдер арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын-алу, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың 

өсуіне жол бермеу. Бұл мәселе бүгінде көкейтесті мәселелердің біріне айналып 

отыр. Өрімдей жастардың қылмыс жасауы көз үйренген көрініске айналып, елді 

елең қылуда. Тәртібі қиын бала есейген сайын қылмыстың ауыр түрлерін жасауға 

бейімі арта беретінін ескерсек, бұл аса өткір мәселе екенін мойындауға 

мәжбүрміз. 

Жасөспірімдердің қылмыс жасауының себептерін қарастырар болсақ, ол 

кейбір ата-аналардың бала тағдырына алаңдамауынан, оларды өз беттерінше 

қалдырып, мектептен тыс бос уақыттарында немен шұғылданып жүргендерін 

қадағаламауынан орын алады. «Ел болам десең – бесігіңді түзе» деп дана 

халқымыз айтқандай, әрбір ата-ана өз баласының тәртібі мен тәрбиесіне аса мән 

беріп, бос уақытта немен айналысатынына қатаң бақылау жасаса, жасөспірімдер 

арасында құқықбұзушылық пен қылмыстың төмендеуіне көп септігін тигізер еді. 

Жалпы құқық тәртібін бұзуға бейім балалар, қоғамдық тәртіпті бұзған, қыл-

мыс жасап ішкі істер бөлімдерінде есепте тұрған балалардың басым бөлігі 

жайсыз отбасылардан шыққан. 

Жасөспірімдердің қылмысқа баруының жолдарын қарастырар болсақ – бала 

жүрегіне қатігездікті дарытуға себеп болатын адамды қинау мен азаптап 

өлтірудің эпизодтарын қамтитын компьютерлік ойындар мен мультфильмдер. 

Онымен қоса сан ғасырдан бері дертке айналған арақ-шарап, есірткі, темекі, 

түнгі ойынханалар, маскүнемдікке салынған ата-ана, толық емес отбасы тағы да 

бар. Отбасында толассыз ұрыс-керістен көз ашпаған жасөспірімдер қылмысқа 

жақын болып келеді. Олар ата-ана қамқорлығынсыз қалады. 

Отбасында балаға дер кезінде қадағалау болып, ата-ана мен бала арасында 

сенімділік, достық сынды адами құндылықтар орнаса бала қылмыстық істерге 

бармасы анық. Отбасында жасөспірімдердің қылмысқа бармауын қадағалау 

жұмыстары басым болуы керек.  
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Қадағалаудың екі түрі бар. Біріншісі: тікелей қадағалау – бұл сыртқы 

болып табылады, бұған шектеулер мен жазалаулар жатады. Тек шектеулер мен 

жазалаудың ар жігін ажыратып, саналы түрде қолдану керек. 

Екіншісі түрі – көмекші қадағалау. Бұл сыйластық және махаббат. 

Жасөспірімдер ата-ана мен айналасындағы басқа адамдардың осы сезімдерін 

жақсы сезінеді. Сол себепті отбасында баланы тек материалдық байлыққа ғана 

емес, рухани байлыққа бөлеп өсірсек біздің ұрпақ қылмысқа бармайды. 

Жас жеткіншектердің қылмысқа бой ұру мәселесі тек құқық қорғау орган-

дарының ғана емес, ата-ананың, мектеп, арнаулы оқу орындары мен басқа да 

мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдардың қадағалауын талап етеді. Себебі 

психолог мамандардың зерттеуіне сенсек, жас баланың саналы азамат болып қа-

лыптасуында оның жанұяда, мектеп қабырғасында, көшеде көргендері ерекше 

орын алады. Ал сабақтан тыс уақыттарда, каникул кездерінде демалыс 

маусымдарының дұрыс ұйымдастырылмауы, көшедегі келеңсіз оқиғалардың 

көптігі жасөспірімдердің қылмыс жасауына әкеп соқтыруы анық. 

Қазақстанда заң бойынша кәмелетке толмаған жасөспірімдерге түнгі сағат 

22.00-ден кейін компьютерлік клубтарда отыруға және түнгі сағат 23.00-ден 

кейін көшеде ата-анасыз жүруге тыйым салынған. 

Елімізде кәмелетке толмаған құқықбұзушылардың ісімен шұғылданатын 

комиссия құрылған. Оған айтарлықтай арнайы өкілеттіліктер берілген. Егер ата-

ана баласының тәрбиесіне қарамаса, комиссия оларды ата-ана құқынан да айыра 

алады. 

Келешек ұрпақтың осындай құқыққа қайшы әрекеттер жасауға жол бермеу үшін 

жасөспірімдер мен ата-аналар арасында құқықтық сауаттылықты арттыру керек. 

Осы орайда арнайы жүйелі құрылған жоспарлар бойынша әрбір жеткіншекке, 

әрбір ата-анаға: 

– Қазақстан Республикасының 13.08.2002 жылғы «Бала құқықтары туралы» 

Заңы, 

– Салауатты өмір салтын құқықтық қорғау үшін Қазақстан 

Республикасының «Шылым шегуге қарсы күрес туралы», «ЖИТС аурының 

алдын алу туралы», «Алкогольге қарсы күрес туралы» Заңы, 

-Қазақстан Республикасының Әкімшілік, Азаматтық қылмыс- тық 

кодекстері: кәмелетке толмағандардың құқық бұзу- шылықтары туралы. 

-Қазақстан Республикасының «Отбасындағы неке туралы» Заңдары 

бойынша арнайы түсіндірме жұмыстары жасалынып, құқықтық жалпы оқыту 

қоғамдық пән мұғалімдерінің жетекшілігімен ақпараттық-насихаттық лекторлық 

топтарымен сауаттылықтарын арттыру керек.  

Сонымен бірге отбасында баланы қалай тәрбиелеу керек, қазіргі қоғамдағы 

балаға ең қажетті не нәрсе екендігін айқын көрсететін бағдарламалар 

жасалынып, клубтар жұмыс жасаса өз жемісін берері белгілі.  
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Интернет билеген заманда түрлі жағымды-жағымсыз жаңалықтар 

айналамызды қоршағанда әркім өзіне керегін таңдап алуы керек. Бірақ 

жасөспірімдер бұл жағын ескермесі белгілі, сол себепті баламыз ғаламторда 

отырғанда да қандай да болмасын әлеуметтік желіні пайдалануда да бақылау 

болуы керек. Қазіргі техниканың дамыған шағында қылмыстық істердің орын 

алатын жері мен себебі осы ғаламтор болып отыр. Қоғамға қауіп төндіріп тұрған 

дінімізге қайшы жат ағымдар да осы әлеуметтік желі арқылы жымысқы ойларын 

іске асырып, оған жасөспірімдерді де араластырып жатыр. Сол себепті әрбір ата-

ана балаға белгілі бір шектеу қойып, бақылау жасап отырса бала әлеуметтік 

желінің тек пайдалы тұсын тұтынары анық. Бұндай жұмыстар отбасында баланы 

рухани-адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеуге, мінез-құлық этикаларын 

қалыптастыруға, жасөспірімдердің дұрыс жан-жақты тәрбие алып өсуіне 

көмектесері анық. Жасөспірімдер тәртібіне қатысты назарда тыс қалып келе 

жатқан тағы бір мәселе – колледждерде білім алушы жастардың жайы. Көптеген 

оқушылар 9-сыныпты аяқтаған соң, білімдерін колледждерде жалғастыратыны 

белгілі. Демек, ондағы оқушылар да кәмелетке толмағандардың қатарына 

жатады. Негізінен жасөспірімдер арасындағы қылмыстың құпиясы тез ашылады. 

Өйткені олар қылмысқа балалықпен, аңғалдықпен барады. Демек, қылмыстың 

алдын алу, баланың бұрыс жолға түспеуі, ата-ананың, мектеп пен құқық қорғау 

органдарының бірлескен іс-қимылына байланысты екенін есте ұстау керек. 

Бас бостандығынан айрылғандар қатарында кәмелеттік жасқа 

толмағандардың көбеюі біздің қоғамды алаңдатпауы мүмкін емес. Қылмыстық 

жауапкершілікке қылмысты жасау кезінде жасы 16-ға толған азаматтар 

тартылатындығы белгілі. Алайда, адам өлтіргені, қасақана денсаулыққа ауыр 

зиян келтіру, ауырлататын мән-жайларда денсаулыққа қасақана орташа 

ауырлықта зиян келтіру, адамды ұрлау, ұрлық, тонау, қарақшылық, қорқытып алу, 

ауырлататын мән-жайларда көлікті айдап кету, терроризм, адамды кепілге алу, 

қаруды ұрлау немесе жарылғыш заттар мен басқа да құрылғылар, ауырлатылған 

мән-жайларда бұзақылық, тағылық, есірткі заттары мен психотроптық заттарды 

ұрлау немесе қорқытып алу, ауырлатылған мән-жайларда мәйітті немесе олардың 

көмілген жерлерін қорлау, көлік құралын немесе теміржолдарын қасақана 

жарамсыздық жағдайға келтіргені үшін тұлғалар 14 жастан бастап қылмыстық 

жауапкершілікке тартылады. Құқық қызметкерлерінің мәлімдемелеріне назар 

аударар болсақ кәмелетке толмағандар көбінесе ұрлық, тонау секілді қылмыстар 

жасайды. Сонғы кезде аталған қылмыстар ішінде ұялы телефондарды ұрлау жиі 

орын алуда. Мұндай қылмыстық істер бойынша жәбірленушілер құқық 

бұзушылардан жасы кіші, әлсіздеу, кәмелеттік жасқа толмағандар болып 

табылады. Ендеше келешек ғұмырымызды жалғастырар ұрпағымыздың 

тәрбиесімен осы кезден бастап айналысып, жасөспірімдеріміздің болашағына 

дұрыс бағдар беріп рухани жан-дүниесін байытып, «елім, жұртым» – деп 

тұратын азамат етіп өсірейік. 
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24.01.2022 жыл.  № N00056 

Жасөспірімдер арасында зорлық-зомбылықтың алдын алу 

АМАНКУЛОВА МАРЖАН АБДУКАРИМОВНА                                                                     

Нұр-Сұлтан қаласы, Мәшһүр Жүсіп атындағы №57 мектебінің 

 тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, география пәні мұғалімі, 

        Әлемде қазіргі ең өзекті мәселелердің біріне айналып отырған – бұл 

жасөспірімдердің, балалардың зорлық – зомбылыққа ұшырауы. Барлық балалар 

үйінде, мектепте және басқа да қоғамдық мекемелерде күнделікті қатыгездікпен 

және зорлық – зомбылықпен ұшырасып отырады. Баланың болашақта қандай 

азамат болуы оның мектепте, отбасында қоршаған ортада алған тәрбиесіне 

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

абыройын сақтау құқықтарына ие, сондай-ақ Адам құқықтарының жалпыға 

ортақ декларациясы мен Азаматтық саяси, экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени құқықтар туралы көзделген заң тарапынан да тең қорғау көрсетілуіне 

құқылы. 

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

дамуын қамтамасыз етуге құқылы. Қазақстан Республикасы Қылмыстық 

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

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

емдеу не кәмелетке толмаған баланы қадағалау міндеттелген басқа да мекеменің 

қызметкері тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін атқармағаны үшін шара қолдануды 

қамтиды.  

  Зорлық – зомбылық тақырыбы мектепте тәрбие сағаттарында қаралып, ата-

аналар үй жағдайында баласының қатеріне сала отырып, оқушыларға зорлық – 

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

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

оқушыларға адамзаттық құқықтары мен бас бостандықтарын қорғауы туралы 

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

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

бармауға тәрбиелеу немесе ондай әрекеттерден сақтандыру адамгершілігі мол 

саналы азамат болып өсуіне ықпал жасау барлығымыздың міндетіміз. 

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

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

қоғамымыздағы ең басты құндылық – адам бостандығы. Адамның және 

адамзаттың құқықтары мен бас бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау – 

Конституциялық заңдылықтың басты талабы. Қазақстанда салауатты өмір 

салтына қол жеткізуде, денсаулықты сақтау мен нығайтудағы басты міндеттің 

бірі – бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жүргізу. 
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    Зорлық балалардың денелік және психологиялық денсаулықтары және жан-

жақты дамулары үшін ауыр машақат болып табылады. Әсіресе, өмір жағдайында 

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

зомбылықтың алдын алу және бағытталған профилактикалық сипаттағы 

шараларды жүргізуде ақпараттық үгіттеушілік жұмыстарды өткізу бүгінгі күннің 

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

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

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

салдарынан жәбірленушінің денсаулығына зиян келтірілуі мүмкін. 

      Жан азабын шектірген зорлық – жәбірленушінің қарсылық көрсетуіне, өз 

құқықтары мен мүдделерін қорғауына деген ерік жігерін жасыту үшін қорқыту, 

адамның психикасына әсер ету. Жан азабын шектірген зорлық жүйке ауруына 

немесе тіпті жан ауруына ұшыратуы мүмкін. Көп уақытта балалардың өміріне 

балта шаппау мақсатында, олардың кішігірім қылмыстарын жауып тастауға, 

ешкімге айтпауға тырысамыз, бірақ, қазіргі қоғамның қажеттілігі сол 

жағдайлардың айтылып, оқушының түпкілікті бақылауға алынуын қажет етеді. 

       Азаматтық – патриоттық тәрбие мен зорлық – зомбылық екеуін қатар 

қарауымыз керек. Егеменді елдің азаматын тәрбиелеуде әр тәрбиешінің, әр 

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

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

игі қасиеттері бар адамды тәрбиелеу болса, бүгінгі қоғамда жас ұрпақтың 

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

қалыптастырудың, оқушыларға осы патриоттық сезімдерді жеткізе білсек, 

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

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

ететін қайраткер тәрбиелейміз деген сөз. 

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

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

адамдармен әңгімелеспеу және онымен қараңғы жерлерге, адамдар жоқ 

орындарға және т.б. жерлерге бармау. 

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

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

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

хабарлау. 

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

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

кездестіруі мүмкін. 

-Үйде жалғыз болғанда, бөтен адамдарды үйге кіргізбеу керек; 

 -Бөтен біреудің машинасына отырмау, қыдырып жүргенде бөтен адамдардан 

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

стадиондардан аулақ жүруге үйрету. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл мынадай принциптерге 

сүйенеді: 
1) заңдылыққа; 

2) адамның және азаматтың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерінің 

кепілдігін сақтауға; 

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

4) отбасын қолдау және сақтауға; 

5) тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге көмек көрсету кезінде 

құпиялылықты сақтауға; 

6) өмірде қиын жағдайға душар болған адамдармен жеке жұмыс жүргізуге 

негізделеді. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл жүзеге асыратын 

субъектілер 
1) Қазақстан Республикасының Үкіметі; 

2) жергілікті атқарушы органдар; 

3) отбасы және гендерлік саясат істері жөніндегі комиссия; 

4) кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 

комиссиялар; 

5) ішкі істер органдары; 

6) қамқоршылық және қорғаншылық органдары; 

7) білім беру органдары; 

8) көмек көрсету ұйымдары; 

9) дағдарыс орталықтары болып табылатынын біле жүріңіздер. 
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24.01.2022 жыл.   № N00057 

ҚАЗАҚ  ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛА ТӘРБИЕСІ 

ЕЩАНОВА ГАЛИЯ УМИРЗАКОВНА                                                                             

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі,                        

Көлащы ауылы, ЖШС "Алтын Ел-Балапан" балабақшасының меңгерушісі 

Бүгінде жаһандану заманында жас ұрпаққа жақсы тәрбие мен білім беру үлкен 

мәселе болып отыр. Өзінің  елінің халқын, өзінің елін, өз Отанын сүйетін нағыз 

ұлтжанды нағыз азамат тәрбиелеуде ең бірінші ата-ананың рөлі ерекше орын 

алады. Ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отыратын ізгілік, адамгершілік,үлкенді 

құрметтеу, ұяңдық, пәктік сияқты халқымыздың асыл қасиеттері ерте заманнан 

бері атаның қанымен, ананың сүтімен бойымызға сіңіп келеді.                                                                                                              

Жаңадан туылған сәбидің миы тап-таза қағаз секілді тап-таза болады. Оған 

айналасындағы адамдар қалай әсер етсе, бала миы, санасы солай 

қалыптасатынын әрқашан жадымызда ұстауымыз қажет. Балаға айналасындағы 

өмір шындығы ауадай қажет. Ең алдымен өз ұлтымыздыцң әдебиеті мен 

мәдениеті, салт-дәстүрімен, тілімен, тарихымен, өнерімен тереңірек таныс 

болуы тиіс. Осындай талап тұрғысында әке мен шеше және баланың басқа да 

ересектерінің өзара жақсы қарым-қатынас, көңіл-күй ерекшеліктері, жүріс-

тұрысы, еңбек сүйгіштігі, ізденістері бәрі балаға өнеге.      Осы орайда баланың 

ата-ананың өзара тату-тәтті  сыйластығы, мейірбандық пен ыстық ықыласы, 

сөйлеген сөздері бәрі-бәрі балаға ерекше әсер етеді. Отбасындағы ұрыс-керіс, 

орынсыз жанжал, балағат сөздер баланы жақсы әдетке тәрбиелейді. Өйткені 

бала іштей тынып, не істерін білмейді. Өз ата-анасының оғаштау мінезі 

балалардың дөрекі, тілазар, қатыгез, өзімшіл болып өсуіне әсер етеді. 

Жас ұрпағымыз, өзіміздің келешегіміз кішкентай ғана сәбидің нағыз азамат 

болуына ықпалды ортаның бірі жолдас-жорасы, достық қарым-қатынастары, 

мінез-құлықтарын білгені жөн. Олардың өзара қарым-қатынасына құрметпен 

қарауы керек. Ата-ананың себепсіз ренжіп, қабақ шытып, осы балаларды неге 

ертіп келесің, басқа достар табылмады ма? … дегендей сөйлеуі дұрыс емес. 

Мұндай көзқарас баланың намысына тиеді, қатты мазалайды.                          

Сонымен қатар бала өмір сүріп отырған өзінің үйінің ішіндегі әрбір заттың өз 

орнында тұруы да аса маңызды. Себебі  үй ішіндегі заттар, бұйымдар шашылып 

жатса, ата-ана қарамаса баланың мінезі де алқын-жұлқын тартып, бойынан 

сабыр кетеді.  
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Баланың сабаққа тыңғылықты әзірленуде тиісті жағдай жасау ата-ананың 

тікелей міндетті. Ықыласымен  оқымайтын баладан нашар оқушы шығады.                                                                                               

Оқуға ынтасы төмен оқушылардың көбісі өзінің  ата-анасының бақылауынан 

тыс қалған балалар. Себебі ата-ана жұмысты желеу етіп мектеппен еш 

байланыс жасамайды. Тіпті баласының сынып жетекшісінің кім екенін 

білмейтін ата-анада баршылық. Мұндай ата-аналардың балалары оқуға сүлесоқ 

қарайды, тәртібі нашар, жауапкершілікті сезінбейді. Үй тапсырмасын дұрыс 

орындамайды, жиі-жиі сабақ қалдырады. Әрине осындай бақылаусыз қалған 

бала сапалы білім, сапалы азамат, өнегелі тәрбие алмайтыны белгілі.                                                                                                  

Баланың тәрбиешісі, ол-қоғамның талабына сай белгілі бір топтағы оқу-тәрбие 

процесін ұйыдастырушы басты тұлға. Ол бүлдіршіндердің таным әрекетін 

ұйымдастырып, олардың әлеуметтену процесін қалыптастырады, болашақ 

әлеуметтік жағдайға бейімделу, олардың демалысына қатысты мәселелері, 

алғашқы ұжым болып қалыптасу дәрежесі, топтағы жағымды көңіл-күй 

жағдайын жүзеге асыру. 

Баланың тәрбиешісінің  міндеті сан  алуан. Соның ішінде негізі міндетті 

қоғамның талабына сай азамат тәрбиелеу. Ол үшін, оның тұлғасын 

қалыптастыру: сапалы, белсенді, ізгіленген, іскер, отаншыл. Біртұтас 

педагогикалық процесті жүзеге үшін: 

 Педагогикалық білім деңгейінің сапасы жоғары;                                               

 Педагогтың шеберлігі;                                                                                           

 Балабақшаның тәрбиешілер ұжымы мен ата-аналар  және жұртшылықты  

бала тәрбиесіне тарта білу қабілетін игеруі; 

 Идеялық сенімі айқындалған;                                                                                

 Тәрбие саласында теориялық және практикалық таныстығы жоғары;            

 Төзімділігі, шыншылдығы. 

А.С Макаренко ұстаздарға қажетті мұндай қасиеттерді өнер деп бағалаған. В.А 

Сухомлинскийдің тілшімен айтқанда: «Тек ата-аналармен бірге, жалпы күш-

жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақыт беруі 

мүмкін». 

Себебі жанұя мектеппен бірге тәрбиелік ортаның тұтастай негізгі ықпал ету 

факторларын бірігіп анықтайды және құрады.  
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Сондықтан да педагогикалық әрекетте  сынып жетекшісінің  бала тәрбиесіндегі 

міндеттерінің көлемінің сан алуандығына байланысты ата-аналармен бірлескен 

жұмыстың маңызы ерекше. Соған қарамастан бүгінде мектептің ата-аналармен 

жұмысының кейбір дәстүрлі түрлері өзінің маңызын жасады: ата-аналар 

жиналысы, ата-аналардың ашық күні, ата-аналардың жұмыс орындарымен 

байланыс, баланың отбасында болу.т.б. 

Сондықтан да ата-аналар баларды тәрбиелеу ісінде мектеппен қарым-қатынас, 

тікелей байланыс жасауды басты міндетіміз деп қарауы тиіс. Оқу тәрбие 

процесінің сапасын және тиімділігін жақсарту үшін отбасы мен мектептің 

ынтымақтасып жұмыс істеулері тиіс. 

Дұрыс тәрбие-балаға өмір бойы азық. Сол дұрыс тәрбиені ұйымдастыратын  

басты тұлға-мектептегі сынып жетекшісі. 

Білім беру жүйесінде жаңа  сипаттағы оқу орындарының пайда болуы, 

гимназия, лицей.т.б. Соның барысында кейбір классикалық тұрғыдағы 

педагогикалық әрекеті өзгеріске ұшырауында. Соған сәйкес сынып жетекшісі 

қызметінің мазмұны мен сипаты да өзгеруде: 

 Пән мұғалімі,бір мезгілде сынып жетекшісінің қызметін атқарушы;             

 тәрбиеші, аз мөлшерде оқу жүктемесі бар пән мұғалімі;                                    

 тәрбиеші, тек тәрбие жұмысымен айналысатын мұғалім; 

Осындай жіктеуге қарамастан, сынып жетекшілерінің, тәрбиешісінің қызметі, 

құқығы мен міндеттері өзгеріссіз қалуда. Себебі, мектептің педагогикалық 

қызметі оның жарғысы бойынша әрекет етеді, яғни сынып жетекшісінің тәрбие 

қызметі де осы құжатқа негізделген. 

Дегенмен, баланы тәрбиелеу ісі оның әлуметтік ортамен өзара тікелей белсенді 

әрекеті жағдайында жүзеге асады. Мұндай жағдайда бала тәрбиешісінің  

қызметі балалардың әлеуметтік өмірде өздерін-өздері тани білуіне, топ және 

балабақша ұжымында өз орындарын таба білуіне көмектесе отыра, олардың 

дамуына қолайлы жағдай туғызу. 

Бүгінде қоғамды реформалау жағдайында балабақшада, балалар мен 

тәрбиешілерге қойылатын талаптар да жаңа сипатқа ие болуы керек. Дегенмен, 

бала тәрбиешісінің қызметінің маңыздылығы жойылған жоқ. Ол жаңа жағдайға 

сай өзара басты үш қызметті орындайды:   
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Әр бағытта топтағы балалардың әректетін ұйымдастыру, ондағы әрбір тұлғаның 

дамуына қомқорлық жасау, топта туындаған мәселелерді шешуде балаларға 

көмектеседі. 

Сынып жетекшісі-тұлғаның жан-жақты қалыптасуына жан-жақты үлес қосатын 

адам. Әрбір тұлғаның ішкі жан дүниесінжіті сезіне отырып, іс-әрекетін бақылап 

түсіну арқылы қоғамда өз орныны таба білетін  азаматты тәрбиелеу. 

Негізінен сынып жетекшісі жан-жақты болу керек. Мәселен, мәдениетті, 

еңбекқор, балаларды жақсы көретін, оқушының жан дүниесін түсінетін, керек 

кезінде қасынан табылатын жан. Ұрпақ тәрбиесі-көпке ортақ болғандықтан, 

«Үлкенге құрмет, кішіге ізет» демекші, ата-аналар мен сынып жетекшісілері 

арасында бірін-бірі түсінушілік, сыйластық және үнемі тығыз қарым-қатынас 

болу қажет. 

Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «Адамның бақыты - 

балада» деген екен. Кез келген адам өзі өмір бойы қуып жете алмайтын бақыт 

деген құдыретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен келетініне мән 

бермеуі де мүмкін. Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреуі даңқ 

пен атақтан, мансап пен қызметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға 

қолдың кірі сияқты нәрсе. 

Адамға нағыз бақытты - тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам ұрпағымен 

мың жасайды» деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса адам өмірінің мәні - 

өз ұрпағы. 

Ата - ана - бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан әке де, шеше де 

балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете 

білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған 

орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата-аналар 

«Екеуміз де жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен 

сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті 

арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. 

Әке мен шеше ұл-қыздармен үй шаруасында жүріп-ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге 

неге болмасқа. 
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Жанұядағы жанжал, үлкендердің аузына келген сөздерді айтуы, баланың 

көзінше басқа біреуді сөгуі, біреудің сыртынан өсек айтуы балаға теріс әсер 

етеді. Бала алдында әке-шешеғ үй ішінің үлкендердің әдептілік танытқаны жөн. 

Мысалы, арақ пен темекінің толып жатқан зиянын біле тұра, балалардың 

көзінше арақ ішіп, үсті-үстіне темекі тартқандар бар. «Көрінген таудың 

алыстығы жоқ» дейді, ертең-ақ ұл өсіп ер жетеді, қыз өсіп бой жетеді. Сонда 

арақ пен темекінің зиянын қалай ұқтырамыз. 

Бұзақылықтың басы бос жүруден басталады. Жас шыбықты қалай исең, солай 

өседі ғой. Иә, «Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің» демекші ата-ана тәрбиесі 

бала өмірінде үлкен із қалдырады. Баланың бойына барлық жақсы қасиеттерді 

дарыту, тіпті жанында жүрген достарына дейін мән беру, табиғат сыйлаған 

дарыны болса дамыту, дұрыс білім алуына жағдай жасау - ата-ананың басты 

парызы. Ендеше бала тәрбиесінде ұсақ-түйек дейтін ешнәрсе жоқ және сол 

нәрседен де қателесуге қақымыз жоқ.  

Бала - әр жанұяның бақыты. Олай болса, өз бақытымызды бағалай білейік.                                                

Өз балаңызды ол басқаларға ұқсамайтындығы үшін аямаңыз.                          

Балаңызға махаббатыңыз бен зейініңізді силаңыз, алайда жанұяның басқа да 

мүшелерін ұмытпаңыздар. Қандай жағдай болмасын өз балаңыз туралы 

жағымды  түсісінікте болыңыз. Балаңызды міндеттер мен мәселелерден 

алшақтатпаңыз. Барлық мәселелерді бірге шешіңіздер.                                 

Әрекеттер мен мәселелерді шешуде бала дербестігін дамытыңыз.  

Өзіңіздің сыртқы келбетіңіз бен әрекет қылықтарыңызды қадағалаңыз.  

Бала сізді мақтан тұту керек. Балаңызбен көбірек сөйлесіңіз.                                           

Есіңізде болсын, теледидар да, радио да сіздің орныңызды баса алмайды. 

Балаңыздың құрдастарымен қарым-қатынасын шектемеңіз. Баласы бар 

отбасылармен араласыңыздар. Өз тәжірибелеріңізбен алмасыңыздар. 

Балаларыңыз өсіп, жеке өмір сүретін кез келетіні естеріңізде болсын. Оны 

болашақ өмірге дайындаңыздар, ол туралы әңгімелесіңіз. 

Олай болса,өз бақытымызды бағалай білейік! 

 

 

 



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

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

53 

25.01.2022 жыл.     № N00058 

Ұлттық киімнің негізгі сәндеушісі – ою-өрнек 

БАЯРСТАНОВА АСЫЛЗАТ СЕРГАЗИКЫЗЫ                                                                   

Ақтөбе облысы. Хромтау қаласы № 7мектеп-гимназиясының                                     

көркем еңбек пәні мұғалімі 

Қазақ ұлттық ою-өрнегінің  бірнеше ондаған ғасырлық тарихы бар. 

Атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып, үнемі қолданыста болып, дамып 

келе жатқан өнер түрі. Қазақ халқының тұрмысында ағаштан жасалған заттар өте 

көлемді. Жазы-қысы пайдалануға келетін «ағаш уықты, киіз туырлықты» киіз үй 

киіз бен ағаштың өте күрделі үйлесінен тұрады. Тігуге де, жинауға да, алып 

жүруге де өте қолайлы осы мүлікте ою-өрнек қолданылмайтын бөлшек жоқтың 

қасы. Ою-өрнекті жақсы саналы жасау үшін алдымен пайдаланатын материалды 

дұрыс таңдай білу қажет, оның ою-ырғағы мен мөлшерін, яғни оюдың заттың 

бетіне түсуі мен орналасуын нақты жобалау қажет. Оюдың жақсы шығуы 

оюшының ой ұшқырлығында, шеберлігі мен оюдың ретін келтіріп үйлестіре 

білуінде. Ою-өрнектің қандай түрі болса да, ол – адам ойының жемісі. Ою-өрнек 

бір-бірімен қабысып, жымдасып, ескен арқандай бірігіп тұруы керек. Ара жігі 

бадырайып, үйлеспей, олпы-солпы болса, ою өзінің сәнін, сұлулығын, үйлесімін 

тіпті мазмұнын жоғалтуы мүмкін. Қазақ ою-өрнегі қошқар мүйіз түрінен бастау 

алатындықтан қандай ою түрін жасағанда да осы ою түрі басты көрініс табуы 

қажет. Басы қошқар мүйіз оюынан бастау алған өрнек дами келе неше алуан түрге 

еніп, ара жігі әр түрлі ою-өрнектермен толыға келе, үлкен күрделі ою түрі 

шығады. Ою тасы қошқар мүйіз бастаған өрнек түрлері бір-біріне үйлесе сән 

бере келе бірігіп, жымдасып, байланыс пен сәндік тауып жасалатын ою түрін 

әрлендіре түседі. Табиғаттағы әсем гүл шоғырындай ою-өрнекте өз шеберін 

тапса, жарасып, құлпырып, көз тартып, көзге қуаныш, көңілге жылылық, ортаға 

әсемдік, сұлулық шашып тұрары анық. Біздің ата-бабаларымыз осындай  өнер 

түрін өзінің шырқау шыңына жеткізе білген. 

Менің түсінігімде ою-өрнек дегеніміз – дәлдік, есеп, теңдік, теңеу, үйлесім, 

жарасым, сәндік, көркемдік, сәйкестік, тазалық, нәзіктік, сүйкімділік, 

парасаттылық, жылылық, сұлулық, ойлылық, ақылдылық, зеректік, көңіл-күйдің 

жақсылылығы, шабыт береді, ептілікке, іскерлікке, шеберлікке, икемділікке, 

дәлдікке баулиды, тәрбиелейді. Өнерге деген махаббат, сұлулыққа деген 

ғашықтық, құштарлық жинағы. Ою ойған адамның жүрегі жылы, нәзік болады. 

Қошқар мүйіз –  ою-өрнегі – байлық пен молшылықтың  нышаны.  

Қошқар мүйіз бен арқармүйіз оюларының қазақ қолөнерінде қолданылмайтын 

жері жоқ. Қошқар мүйіз оюымен қатар әр заттың көлемі, сәнділік, пайдалану 

деңгейіне қарай әр алуан жапырақ тектес, бітпес оюлар салынады.  

 



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

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

54 

Бұл өрнектер «иірім», «шиыршық», «иық», «үшкіл», «түйе табан», «қос ирек», 

«жұлдыз гүл» т.б. аттарымен аталады. 

Қолөнер шеберлері ою-өрнекті  әр заттың өзіне лайықтап, жарасымын, 

үйлесімін, сәнін тауып жасаған. Жасаған затпен ою-өрнек бір-

бірімен  өте сәнді қабысып, шынайы көркемдік  беріп отырған. Ою-

өрнек түрлері  өте нәзік түрде түскен. Жалпы ою-өрнек жасаушы шебер оюды 

олпы-солпы болудан сақтауы, әсемдігіне жеткізе білуі керек. Өнер 

зерттеушілерінің пайымдауынша қазақ ою-өрнегі үш түрлі ұғым негізінде туған 

деген қорытынды бар: 

1. Қазақ халқының өзіне тән ертеден келе жатқан ұлттық оюлары. 

2. Басқа халықтардың мәдениетінен ауысқан. 

3. Уақытқа қарай бейімделу. 

Ертеден қазақ ою-өрнегі мазмұны жағынан үш түрлі ұғымды бейнелейді: 

1. Мал өсіру мен аңшылық. 

2. Жер-су, көшу-қону. 

3. Заттардың сыртқы бейнесі. 

Осылардың қайсысында да қошқар мүйіз оюы қолданылып араласып 

отырады. Ою, сызу, бедерлеу ру, тайпалардың таңбаларында, малдың ең-

таңбасында, ай, жұлдыз, аспан әлемін тұспалдауда орын алады. Шеберлер 

сүйекті ойған, ағашты иген, тасты қашаған, мүйізді балқытқан, металды өңдеген. 

Әсемділікті таңдай да, жасай да білген. Осындай әсемдікті таңдай білген хас 

шебер оюшы зергеріміз осы ою-өрнекке бояу түрлерін пайдалануды да жете 

меңгерген. Халқымыздың ою-өрнектерінде басым түс ақ пен қара болып келеді. 

Бұл ою-өрнектің ең шешімін тапқан жарасымды түрі болып есептеледі. Ою-

өрнектің тұрмыста пайдалану ауқымы өте кең. Оюдың жекелеген тармақтарынан 

бастап үш түр, төрт түр, бес түр, алты түр, т.б. тармақтарынан әрі қарай өрбіп, 

кеңейе беретін күрделі оюлар да біздің ұлттық дәстүрімізде тұрмыста үнемі 

қолданыс тауып келген. Халқымызда жазу болмағанда ою-өрнек болды. Сол ою-

өрнек арқылы халқымыз өз тыныс-тіршілігін, мәдениетін, өнерін, мәдени 

құндылықтарын жоғары деңгейде дамыған тұрмыстық қажеттіліктерін ұрпақтан 

ұрпаққа жеткізіп, дамытып отырды. Келешек ұрпақ мақсаты осы киелі өнерді әрі 

қарай дамыта отырып көздің қарашығындай сақтау. Осы салада отыз жылдан аса 

уақыттан бері ұлттық ою-өрнекті дамытумен айналысып келе жатқан менің 

басты мақсатым – мүмкіндігінше ұлттық нақыштағы ою-өрнекті зерттей отырып, 

нәзік те күрделі  өнердің сырын ашу, жасалу жолдары мен оны тұрмыста 

пайдалану реттерін өнерпаз жастарға ұсыну.  
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Қажетіне жаратамын деген талапкерге көмектесу, ұлттық мемлекеттік деңгейдегі 

мәдениетімізді дамытуға үлес қосу, сол арқылы ұлтымыздың мәдени өнерін 

басқа елдерге насихаттау, тұрмыстық заттар шығаруды өндіріске еңгізу, 

оқулықтар шығару, зергерлік қолөнерді дамыту жолдарын оқырманға қарапайым 

тілмен түсіндіру, құзырлы орындарға ою-өрнекті дамыту туралы өз ұсыныс, 

пікірімді жеткізу. Ою-өрнекпен айналысқан отыз жылдан аса уақыт ішінде 

ешқандай ою түріне қарамай ұлттық бағыттағы басты ою түрі «қошқар мүйіз» 

айшығын сақтай отырып, бір жарым мыңдай үлкенді-кішілі, ірілі-уақты әр 

түрден ою түрлерін жасадым.  

Басты мақсат – қошқар мүйіз оюын дамыту, сұлу, сәнді, икемді оюлар шығару. 

Бұлардың ішінде алуан түрлі күрделі оюлар да, шағын оюлар топтамалары да, 

зергерлік бұйымдарға арналған түрлері де бар. Мақсат жасалған оюлардың 

жасалу ерекшелігін толық түсіндіре отырып, пайдалану жолдарын ұсыну, оюдың 

өндіріске енуіне ықпал жасау. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан 

дәстүрлі киім түрлері өзгеріске ұшырады. Ұлттық киімнің бояуын, түсін 

өзгерткенмен түрін, пішінін өзгерту дұрыс емес.  

Бұл біздің қазақ ұлтына тән ерекшеліктегі ою-өрнек, кие қасиет. Осы киіммен 

халқымыз тарихи дәуір өткізген, досы, қасы да таныған. Ғасырдан ғасырға 

дамыған ою-өрнек тілінен шеберлер ойын да, көңіл күйін де, уақыт жағдайларын 

да жеткізе білген. Әр шебер өзі жасаған ою-өрнегінің қандай ою түріне 

ұқсайтынын, қандай ат лайық екендігін және ою-өрнекті қай затқа қалай 

пайдалану керектігін дәл де нақты білген. Әрбір күрделі оюдың өсімдік тамыры 

іспеттес түбі, түбірі, діңі, тамыры болады. Бұл менің өз ұғымым.  

Түбірінен бастап өрбіп жайылып, ерекшеленеді, бір-бірімен астасады, сәнді 

шеңбер жасай отырып «табақ» тектес күрделі ою құрайды.    «Табақ» ою түрі – 

жиегіне су жүргізіп ішіне алуан түрлі ою салу. Қазақ халқының тұрмысындағы 

көп қолданылатын оюдың атасы қошқар мүйіз өрнектері сан алуан.  

Өте ұсақ түрлері зергерлік, кестелік, сүйек, мүйіз сияқты нәзік істерде 

қолданылса, ірі түрлері сырмақ, кілем, текемет, түскиіз, алаша, сәулет өнеріне, 

тұрмыстық заттарға кең қолданылады.  

Ою-өрнек тұрмыстық заттармен қатар құлпытастарға да салымды. Ер адамға 

құлпытас тұрғызылса, найза, айбалта, ұсталықпен айналысса, құрал-сайман 

суреттері қашалған. Ал әйелдерге құлпытас тұрғызылса, алқа, сырға сияқты 

күміс әшекейлер, үкілі сәукеле тағы да басқа заттар бейнеленген. 

 

 Ғалымдардың зерттеуі бойынша  ою-өрнек үш топқа бөлінеді: 

1. Өсімдік тектес (жапырақ, үш жапырақ, ағаш). 

2. Зооморфтық (жан-жануарлар). 

3. Космогониялық өрнек (дөңгелек, ирек, шимай, тор көз). 
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Осы ою-өрнек түрлерін қажетті орнын тауып пайдаланған  зергер, оюшы 

шеберге үлкен көмек  болары анық. Мемлекеттік деңгейде мәдени мұра 

бағдарламасы бойынша қамқорлық  жасаланып, оқушыларға, студент жастарға 

қолөнер сабағына пайдалануға шағын журналдар шығарылса, қолөнер түрлері 

мектепте пән ретінде өтсе, жастардың келешекте іскерлігіне, ұлттық мәдениетті 

сүюіне ықпал жасары анық. Оқушыларға ұлттық нақыштағы киім үлгілері 

ұсынылса, оқу құралдарының безендірілуіне ою-өрнек кең көлемде ұсынылса, 

шеберлер даярлайтын арнаулы оқу орындары ашылса, ұлттық қолөнер дамыған 

болар еді. 

* * * * * 

 

 19.01.2022 жыл. № N00043 

КИІЗ БАСУ ӨНЕРІ ҰМЫТ БОЛЫП БАРАДЫ 

ЕРНАЗАРОВА ЖАМИЛА АБДЫКАППАРОВНА 

Түркістан қаласы  «№11 Ж.Жабаев атындағы ОМ» КММ 

Көркем еңбек пәні мұғалімі 
 

Қазақ қол өнерінің өзге ұлттан ерекшелігінің негізі болып киіз басу өнері 

саналады. Қазір заман ағымына қарай тұрмыс тіршіліктің өзгеруіне байланысты 

киіз басу өнері кенже қалып барады. Киізді, оның түрлерін соңғы кезде арнайы 

көрмеден немесе мұражайдан көретін болдық. Ал, сән-салтанатпен 

жабдықталған киіз үйді тек қана Наурыз мерекесі күні орталық алаңнан 

тамашалаймыз. Былайғы күні бұл дәстүрді ұлықтап, ұстанып отырған ауыл 

халқының да сиреп бара жатқаны рас. Соның бірі ретінде киіз басу дәстүрін, 

оның қалыптасу тарихы мен киіз басу барысы жайлы тарқатып айтуды жөн 

көрдік. 

Киіз басу дәстүрі қашан қалыптасқан? 

Көшпелі қазақ халқының баспанасы киіз үй болғаны белгілі. Көшіп-қонуға 

ыңғайлы, әрі қыста да, жазда да тұрмысқа ыңғайлы болған киіз үйдің негізі киіз 

болған. Сөз жоқ, киіз басу өнері көне заманнан бүгінге дейін жетіп отыр. Киіз 

басу да киіз үйдің тұрмысқа пайдалануға келуімен тұспа тұс келгені де анық. 

Тіпті одан бұрынырақ келген деуге де болады. Оған дәлел киіз үй біздің 

заманымыздан бұрынғы 3000 жылдықта пайда болды деген деректер бар. Тіпті 

кейбір деректерге қарап халқымыздың жүнді пайдаланып киіз басу, арқан, жіп 

есу, сияқты қолөнері тарихының әріден басталғанын көреміз. Бұл халқымыздың 

атадан балаға ерте заманнан бүгінге дейін жалғасқан тарихи тума мамандығы 

жайлы айтпақпыз. 
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Киізді халқымыз көшпенді тұрмысының барлық қажетіне жаратты. Мәселен, 

баспанасына жабынды, басына сая, еденіне төсеніш, үстіне киім, өлісін 

арулайтын, тірісіне сән – салтанат бағыштайтын аса қажетті тұтыну материалы 

болды. Халқымыз тарихтағы хандарын да ақ киізге көтеріп тағына отырғызған. 

Киіз басу және ОҒАН қажетті бұйымдар 
Дегенмен, киіз басу деген оңай орындала салатын іс емес. Ауа райына ыңғайлы 

мезгіл жаз айларын пайдаланып, машақаты көп жұмысты әйелдер атқарған. Күш 

пен шыдамдылықты талап ететін жұмысқа үлкен дайындықпен кіріскен. 

Әжелеріміздің айтуынша негізінен қойдың күзем жүні таңдап алынады және 

уақыты келгенде қойды суға тоғытып алып, жүні тазарған соң қырқады. 

Қырқылған жүн іріктеліп алынып, сабауға жіберіледі. Ол үшін арнайы түзу 

талдан сабау дайындап алу керек. Жүнді сабау тек ұру дегенді білдірмейді. 

 Оның да әдісі бар. Сабаумен жүнді қопсыта ұрғанда, шаң – тозаңнан айырып, 

ұйысқан жері жазылып, желкілдеп шыға келеді. Міне, сол кезде ол жүн киіз 

басуға дайын болады. 

Менің әжем Қаршыға Кенжебекова киіз басуға шебер болудың қажеті жоқ дейтін. 

Оны әрбір әйел білетіндігін айтып отыратын. Киіз басуға дайындық жүргізгенде 

алдымен малдың күзем жүнін, 4-6 қанат ақ ши, шабақтайтын сабаудың болуын 

және желсіз ашық күні асармен бітетінін айтатын. 

Осы дайындықтар біткен соң жүн басатын отбасы тегіс әрі таза жер таңдап, 

шилерді екіден қатарлап төрт немесе алты шиге дейін екі-үш шиден жұптап 

біріне бірін жалғап көктейді. Шилердің ұзыны мен көлденең басылатын киізге 

жетерліктей етіп құрап алады. Сонан соң жасалатын бұйымның түрлеріне қарай 

қажет жүн таңдалып алынады. 

Сонан соң жүн шабақтауға кіріседі. Туырлық үшін шиге алдымен кер қызыл жүн 

шабақталады. Сабалған жүнді киіз басатын шидің үстіне сабаумен көпіртіп бір 

тегіс жайып шығу жүн шабақтау делінеді. Жүн шабақтауға 2-3 әйел қатар 

отырып, жайылған шидің бір басынан 2-басына дейін жүнді шабақтап жайып 

шығады. Жүн шабақталып біткен соң бір басынан бастап осы қызыл жүннің 

үстінен 2-рет ақ жүн тартылады. 

Шабақталған жүннің үстіне ақ жүн шүйгесін бір тегіс қатарлап үзіп жатқызып 

шығуды «жүн тарту» дейді. Ақ жүннің бір бөлігін алып, жұмырлап, шидегі 

шабақталған жүннің бір басынан бастап үстіне тартады, оң қолдың қырымен 

басып, сол қолмен шүйгіні үзіп алып, үзілген шүйгені қайта әлгі үзіліп тасталған 

жүннің қатарына салып, тағы да әлгіндегідей үзіп алу қимылын қайталайды. 

Осылай көлденең қатарды толтырып онан соң алдыңғы үзіліп қалдырылған 

шүйгенің, шетін бастыра тағы салып, үзіп, жүн тартылады. Бұл жүн тарту 

қимылы шабақталған жүннің үсті толғанша жүргізіледі. Жүн бір жері жұқа бір 

жері қалың болмай тегіс тартылуы керек. Сондықтан жүн тартатын адам ысылған 

адам болуы қажет. Жүн тартуды екі не үш әйел қатар отырып істейді.  
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Өйткені жүн шабақтау, жүн тарту ісін бірнеше адам жабылып істеп тез бітірмесе, 

«үп» еткен жел де бұл жұмысқа кедергі болады. Жел ұшырмау үшін тартылған 

жүн үстіне сабау, жіңішке ағаштар бастырылады. Жүн шабақтап, жүн 

тартушылар басылатын киіздің шамасына қарай жүнді қалың, не жұқа етіп 

тегістеп отырады. Туырлық үзікке 6-7 см қалыңдықта жүн тартылады. Сырмақ 

киіздеріне 4см қалыңдықта жүн салынады. Ал үзік және сырмақ киізге асты-

үстіне бірдей ақ жүн салынады. Сырмақ киізі жұқалау басылады. Астарлық 

киіздерге де кер қызыл жүн жұқалап қосылып басылады. 

Жүндер тартылып болған соң ыстық су себіліп, жүн бастырылады. Суды әдетте 

төңкерілген шөміштің үстінен құю арқылы шашыратып себу керек. Немесе 

шүмегіне темір тесіктер орнатылған су бүріккіш құмандармен сепсе де тегіс 

себіледі. Су жүнге біркелкі сіңуі шарт. 

Су себу барысында тағы бір адам су себушінің артынан ілесе, екі шилік көлемдегі 

жүнге бір қалта есебіндегі, төрт шилікке екі, алты шилікке үш қалта, тоғыз 

шилікке төрт-бес қалта тазартқыш ұнтақты жүннің үстіне тегіс шашып шығады. 

Су шашып, тазартқыш ұнтақ салумен қоса, жүн тартылған шидің басына жүнге 

тигізбей, шиге орап екі ұшын шидің екі басына шығарып ұзын жіп салынады. 

Бұны «тізгін жіп» дейді. 

Су себіліп, тізгін жіп салынған соң ши дереу шиыршықталады. Бұл жұмыс 

барысында да ыстық суды үзбей тегіс шашып тұру қажет. 

Ши шиыршықталып болған соң екі басындағы тізгін жіптің ұшын бірін-біріне 

қосып мықтап байлап, одан басқа жіптермен де шидің белінен 3-4 жерден мықтап 

буылады. «Тізгін жіп» шиді ары-бері домалатқан кезде ішкі қабатының сыртқа 

шығып кетпеуінің алдын алады. 

Шиді ары бері домалатуды арқанмен ғана істеуге болады. Арқанмен ары-бері 

тартып домалату-ыспалау делінеді. Бір шиге екі, немесе үш арқан белінен бір 

орап салынады да, бір арқанның екі ұшынан екі адам, үш арқан болса алты адам 

екі жаққа бөлініп, қарама-қарсы тұрып, шиді ортаға алып кезек-кезек өздеріне 

қарай тартады. Осылай кезек-кезек тартқанда ши ары бері домалап, жүннің бірігу 

барысын тездетеді. 

Егер бір шилік жүн болса онда бір адам шидің белінен бір арқанды тұйықтап 

салып өзіне қарай домалатып отырады да, артынан 2-3 адам қатарласып шиді 

аяқтарынан теуіп шигерілейді. Бұл жүнді біріктіру үшін істеледі. 

 

Киізден жасалатын тұрмыстық бұйымдар 
Дайын киізден туырлық, үзік, түндік, текемет, сырмақ жасауға болады.  

Киізден жасалған бұйымдардың арасында өзінің қанық, ашық түсті оюымен 

текеметтер бірден көз тартады. Мұражайлар мен ауыл үйдегі көздің жауын 

алатын текеметтерден қазақ халқының киіз бен текемет басудан мол іс-тәжірибе 

жинақтағанын байқауға болады. Киіз дайын болғаннан кейін, оның бетіне түрлі 

боялған жүндермен қошқар мүйіз оюлардың неше түрі өрнектеледі.  
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Киіз басу тәсілі бір болғанымен текемет бетіне ою салу әр жерде әртүрлі болған. 

Текеметке ою қойғанда сары түс пен қоңырқай түстің үндестік табуына ерекше 

мән беріледі. Жиекке түскен иірлер ортадағы негізгі ою-өрнекпен астасып, 

үйлесім табуы тиіс. Ою салынғаннан кейін киізді қайтадан шиге орап, киіз бен 

оның бетіне салынған ою-өрнектер бір-біріне қабысқанша, тағы да пісіріп алады. 

Текемет дайын болғаннан кейін оны күн көзіне жайып, жақсылап кептіріп алады. 

Осылайша текеметті бір күн ішінде басып шығаруға болады. 

Текемет басу барысында ауыл әйелдерінің басы қосылып, әңгіме-дүкен құрады, 

сөз алмасып, қазан көтереді, көңіл шалқып, соңы той-думанға айналады. Көне 

заманнан келе жатқан әр ұлттың өз ғұрпына мән-мағына беріп, өмірдің әр күніне 

сән бере білген заңдылығы осы жерде айқын көрініс береді. 

Киізден мұнан басқа бас киімдер, қазіргі кезде қыздардың сәнді жеңсіз 

камзолдары тігіліп жүр. Сән әлемінде ерекше сұранысқа ие жүн өнімдері, әсіресе 

киім үлгілері соңғы кезде ұлттық нақышта безендіріліп жүр. Сәнгерлер киіз 

басудың өзгеше, жеңіл, бүгінгі заманға сай тәсілін ойлап тапқан. Сондықтан 

бұрынғы киізге қарағанда қазіргі өнімдер барынша жұқа және өте тартымды 

болып келеді. Ол сондай-ақ кәде-сый жасауда көптеп қолданылады. 
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19.01.2022 жыл № N00044 

Қазақтың қолөнері. Тоқыма өнері 
 

КОПТИЛЕУОВА АЙТГУЛ ЖАЙЛАУБАЕВНА 

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы  «№3 ЖББМ» КММ 

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Тоқу өнері – қазақ халқының ежелден келе жатқан, ең алғаш киімі мен үй 

жабдығының негізі болған қадірменді өнер. Бұл тамаша өнер қазіргі талап 

тілектер тұрғысынан жалғастырып, тұрмыспен бірге ұласа дамып, одан сайын 

жетіліп, адамдарды сұлулыққа, әсемділікке жетелеуде. Адамдардың тұрмыс 

хәлдері үнемі өрлеуіне сай олардың мәдени тұрмыстық тілектері өсе түсуде. 

Сондықтан да әр адам киген киімінің қазіргі сән үлгісіне сәйкес бола отырып, 

қайталанбас әсем ерекшелігін, даралығын таныта білуге тырысады. Міне, 

осыған орай бізге көмекке келген өнердің бірі – тоқыма. Тоқымамен 

айналысқанда адам жеке басына аса қажет нәрсені жасау үшін тоқымайды: осы 

тоқу үстіндегі түрлі түсті бояулар әлемінің үйлесімділігін, алуан түрлі сән 

үлгілерін таңдап, түрлі тоқу әдістерін меңгеруі адамның талғамын, шеберлігін, 

ой-өрісін жетілдіріп, көркемдікті сезіну қабілетін дамытады. Соған орай, тоқу 

өнері басқа да істер сияқты үйренуді, ізденуді қажет етеді. Қазақ қолөнершілері 

тоқу ісіне көбінесе жүннен иірілген жіптерді пайдаланған.  

Іліп тоқуға арналған иірім жіп түрлері.  

Зығыр, Мақта иірімжібі, Мохер, Жүн иірімжібі, Ангор, Кашемир 

Альпак, Вискоза, Фасонды иірім жіп 

Жүн – жануарлардан алынатын табиғи материал. Оны қазақ халқы мыңдаған 

жылдар бұрын іске асырған. Қой , ешкі, қоян, түйе жүндерінен жіп иіріп мата 

өндіруге, тоқыма, кілем, алаша тоқуға қолданған. Қой жүні – күзем және 

жабағы жүніне бөлінеді. Қойдың қозысынан алынған жүнді қозы жүн деп 

атайды. Қой жүнін қырқып алған соң, оны жуып кептіреді де, сабауға 

дайындайды. Жүнді сабау технологиясына сабау мен тулақ құралдары қажет. 

Содан кейін жүнді тарақпен тарап, қолмен түтеді.  

Жүнді машинамен, қолмен иіруге болады. Өндірісте жүн иіру технологиясында 

жүн иіретін арнайы машиналар кеңінен қолданылады. Сонымен қатар 

күнделікті тұрмыста да жүн иіруге арналған жүн иіруші аппараттар 

қолданылады.  

Ұршық – жүнді қолмен иіруге арналған негізгі аспап. Бұл қарапайым аспап, әр 

елдің ұршығының сыртқы қалпы өзінше ерекшеленеді. Қазақтың ұршығы 30см 

шамасында сабы конус тәрізденіп келеді. Ең жуан жеріне сақина кигізілген. 

Оның ішкі тесігінің диаметрі-2, 5 мм, ал, сыртқы өлшемі - 30мм.  
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Тоқыма үшін қажетті құралдар: 

1. Біз. 

2. Жіп 

Біздің өзі әрқалай бөлінеді. Мысалы: 

1. Қарапайым сым темірден жасалған біз. Бұл көбінесе шұлық тоқуға, мойын 

орағыш тоқуға, баскиім, т.б. тоқуға арналған. Оны қазіргі таңда пластмассадан, 

ағаштан, бамбуктен, сүйектен жасауға болады.  

2. Екі басы сым темірден жасалған, ортасына түтікше пластмасса кигізілген 

қарапайым біз.  

3. Ілмек біз. Аты айтып тұрғандай іліп тоқуға арналған біздің бір түрі. Ілмек 

біздің бір түрі. Ілмек біздің әр түрлісі болады. Мысалы ата-бабаларымыздың 

бұл бізді қойдың кәрі жілігінің басындағы кішкентай бөлініп шығатын 

сүйегінен жасаған. Ал қазіргі заманда арнайы сауда орындарынан сатып алуға 

болады. Бұл бізді қолданғанда жуан жіптерді жуан ілмек бізбен, ал жіңішке 

ілмек бізбен тоқу керек.  

Тоқыма тоқу үшін таза жүннен, мақтадан, вискозадан, синтетикадан, жүн мен 

синтетикадан аралас иірілген жіптер пайдаланылады. Сондай-ақ бұрын 

пайдаланылған жіптерді де тарқатып, қайта пайдалануға болады. Ілмекпен тоқу 

үшін кез келген жіпті пайдалануға болады, жүннен, мақтадан иірілген немесе 

жібек жіптер, т.б. 

Әдетте үстіге киетін киімдерді бостау иірген, ал дастарқан, салфетка, сумка 

сияқты заттарды ширақ иірілген жіппен тоқиды. Бөлшектерінің сыртқы пішіні 

үлгімен есепке сәйкес шалуды қосу, қысқарту, сирек те жиі тоқу арқылы 

жасалады.  

Негізгі шалулар Ілмек бізбен іліп тоқу 

Ілмек бізбен іліп тоқу технологиясы 

Қолды дұрыс ұстау   Шалманың пайда болуы 

Жарты бағанша немесе біріктіргіш бағанша 

Шалмасыз бағанша  Шалмалы бағанша 

Екі шалмалы бағанша 

Тоқу түрлері: тура және кері қатарлармен тоқу 

Айналдырып шеңбер жасай тоқу. 

Тізбек бірнеше үлпілдек шалудан жасалған тізбектер алғашқы қатар тоқылуға 

тиіс бар бұйымның бастапқы негізі болып саналады. Ілмектің ұшына бір шалу 

жасайды да жіпті ілмекке орап, алғашқы шалудың ортасына өткізіп алады. 

Осылайша қайталана береді.  

Ілмекпен тоқуда негізгі элементтері – бос шалу, біріктіру бағаншасы, шалмасыз 

бағанша, шалмалы бағанша, екі шалмалы бағанша, үш шалмалы бағанша, төрт 

шалмалы бағанша, пико, жарты бағанша және т.б. 
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Ілмек бізбен тоқу кең тарап, тоқу арқылы жасалған бұйымдар жоғары 

бағаланатындықтан әр түрлі басылым беттерінде шеберлер өзінің өнерін 

көрсету үшін ілмек бізбен тоқудың шартты белгілерін ойлап тауып, сол арқылы 

халыққа белгілі бір бұйымды тоқу әдісін көрсетеді.  

Шебермен кездесу сұхбаты 

Қорытынды 

Халықтың дәстүрлі өнері сол халықтың ғасырлар бойы бастан кешкен өмір 

салтының, таным түсінігінің жарқын айғағы.  

Мемлекетіміз мектептің алдына жаңа бір міндет қойып отыр – өмірге қадам 

басқан жастар жаңа заман талабына сай, өз тағдырын өзі шешуге қабілетті, 

нарықтық жағдайда алдындағы мақсатын анықтай алатын экономикалық білім 

алуы тиіс.  

Уақыт озған сайын қоғам дамуы жеделдей түсетіні айқын. Қазір еліміз өрлеу 

үстінде. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың еліміздің 

бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылу бағдарламасы ең басты 

басымдық. Қай қоғамда болмасын бүгініміз бен кешегімізді қастерлеу өмірдегі 

тіршіліктің, қоғамның парызы. Ал қоғамның дамытушысы – адам. 

 

Бүгінгі болашақ ұрпақ ертеңгі қоғамның иесі, сол қоғамның иелері 

халқымыздың тұрмыс қажеттілігінен туындаған ұлттық өнер мұраларын сақтап, 

сұрыптап, қазіргі уақытта сәнді етіп, ұлттық мәдениетімізді қолданбалы сәндік 

қолөнермен өркендету. Тәуелсіз мемлекетімізде ертеңгі ұрпақтың рухани 

байлығы мен мәдениетіне, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігі 

мен кәсіби шеберлігіне байланысты фабрикалар шығаратын бұйымдарға 

қарағанда халық шеберлері жасаған бұйымдар жоғары бағалануда. Қазіргі кезде 

жаңа өмір өзінің жаңа талаптарын қойып отыр. Оның міндеті өнердің бұрынғы 

келбетін бүгінгі күнге табиғи етіп жаңарту.  

Бүгініміз бен келешегімізді нәрлі қайнарына айналдыру әрқайсымыздың 

борышымыз.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 

 

1 “Пайдалы кеңестер” журналы.  

2 “Мектептегі технология” журналы.  

3. “Шаңырақ” 1991ж Нұрғалиева Р. Н 

4 “Мода” журналы 

5 “Валя-Валентина” журналы 

6 “Вязание крючком различных изделий Изд. Москва-2009г 

7 “Волшебный клубок” Изд- “Реклама”, 1986г 

8 “Вязание”журналдары 

9 “Технология” оқулығы 5-9 сынып 
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19.01.2022 жыл. № N00045 

Ою-өрнек композициясы 

 

САБЫРОВА ӘЛИЯ ҚАЙЫРБЕКҚЫЗЫ 

Түркістан облысы Жетісай ауданы Асық-ата кенті  

«№12 ЖОМ» КММ. Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Ою-өрнек композициясы ісі тым ерте заманнан бастап-ақ қолөнерінің барлық 

түріне бірдей ортақ әсемдеп әшекейлеудің негізі болып келді. Ою деген сөзбен 

өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір нәрсені ойып, кесіп 

алып жасау немесе екі затты оя кесіп қиюластырып жасау, бір нәрсенің бетіне 

ойып бедер түсіру деген мағына жатады. Ал өрнек дегеніміз әр түрлі ою, бедер, 

бейненің, күйдіріп, жалатып, бояп, батырып, қалыптап істеген көркемдік 

түрлердің, әшекейлердің ортаң атауы іспеттес. Сондықтан көбінесе ою-өрнек деп 

қосарланып айтыла береді.   

Ертедегі қазақ оюларын мазмұны жағынан іріктесек, негізінен 3 түрлі ұғымды 

бейнелейді. Олар: біріншіден, мал өсіру мен аңшылықты, екіншіден, жер-су, 

көшіп-қону көріністерін, үшіншіден, күнделікті өмірде кездесетін әр түрлі 

заттардың сыртқы бейнесін береді. Шеберлер іске беріліп, жұмыс әдісіне төселе 

келе өздерінің көрген ою-үлгілерін жатқа жасап, оюға өз бетімен жаңа түрлер 

енгізу дәрежесіне жетті. Халық мұндай адамдарды «оюшы» деп атады. Әрбір 

елде, әрбір руда атағы шыққан таңдаулы оюшылар болды. Ондайлар өз өнерінің 

тамаша үлгісін өзінің руына, маңайындағы елдерге таратып отырды. Осыдан 

келіп әр түрлі ою-өрнектерде, киімдер мен кілемдерде, сырмақтар мен 

кестелерде және т. с. с. «арғын үлгісі», «керей үлгісі» немесе «ұлы жүздің үлгісі», 

«орта жүздің үлгісі», «кіші жүздің үлгісі» деген мәнерлер пайда болды. Осы ою-

өрнектердің көп қолданылатындарына, сондықтан да халық шеберлерінің 

көпшілігіне белгілі атауларының кейбір түрлеріне әдейі тоқтап өтейік. 

Ою-өрнектердің  түрлері. 

«МҮЙІЗ» - қазақ оюының ең көне мәнері. Ою-өрнектің бұл  элементі мүйізді 

мегзеуден шыққан. «Мұйіз» ою-өрнек кейде ұсақ, кейде ірі болып келеді. Ұсақ 

түрлері ағаш, сүйек, мүйіз сияқты нәзік қолөнер саласында қолданады. Ірі 

түрлері сырмақ, текемет, алаша, кілем, сәулет өнерінде сан түрлі мәнерде 

қолданылады. Мүйіз элементтері «аймүйіз», «қосмүйіз», «сыңармүйіз», 

«сынықмүйіз», «қырықмүйіз», «маралмүйіз», «еркешмүйіз», «қошқармүйіз» т.б. 

түрлерге бөлінеді. «Мүйіз» өрнегі үй жиһаздарында (кілем, сырмақ, текемет, 

алаша, көрпе, түскиіз, шымши), тұрмыстық заттарда (саба, шанаш, күбі, 

оқшантай, торсық, сандық т.б.), сондай-ақ қару-жарақтарда (қынап, оқшантай, 

торсық, садақ), киім-кешек, ат әбзелдерінде (ертоқым, айыл) қолданылады, 

жалпы бұл элементтің қолданбайтын жері жоқ десе де болады.  
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«ҚОСМҮЙІЗ» ою-өрнегі қойдың, ешкінің, сиырдың екі мүйізін ғана бейнелейді 

және кейде «ырғақ», кейде «ілмек» деп аталатын оюларды «қосмүйіз» дейді. Үй 

жиһаздары мен тұрмыстық заттарды, киім-кешек, қару-жарақтарды безендіру 

үшін пайдаланатын қой, ешкі, сиыр, бұғы, марал сияқты жануарлардың қос 

мүйізін бейнелейтін ою-өрнек. Қазіргі кезде «қосмүйіз» ою-өрнегін сәукелеге, 

айыр қалпақтың төбесіне, шетіне, қамзолдың алдыңғы жағына, етіктің 

қонышына салады. 

« АРҚАРМҮЙІЗ» деп аталатын ою-өрнек қойдың мүйізін бейнелейтін оюдың 

түрі. Бұл элемент «қошқармүйізге» өте ұқсас, бірақ, оған қарағанда 

шиыршықтанып, тармағы одан көбірек болып келеді (кілем, тұскиіз, сыр- мақ, 

кесте, киім-кешек пен үй жиһаздарында кездеседі). 

  

«ҚОШҚАРМҮЙІЗ» ою-өрнегі қойдың төбесі мен екі жаққа иіріле түскен мүйіз 

бейнесінде келіп, оның қолтық тұсынан қоидың құлағын долбарлайтын тағы бір 

шолақ мүйіз тәрізді екі буын шығып тұрады. Одан байқаған адамға қошқардың 

тұмсық бейнесі  аңғарылады. Текемет, сырмак, басқұр, алаша, кілем, былғары, 

сүйек, ағаш, зергерлік бұйымдардың барлық түрлерінде кездеседі. Киізден 

жасалған бұйымдарда бұл ою түсті шүберектермен ойылып, құрақ, яғни 

аппликациялық өрнек түрінде де тігіледі. 

«ҚЫРЫҚМҮЙІЗ» ою-өрнегі біріне-бірі жалғаса, тармақтала қосылған, кеп 

мүйізден құралған ою-өрнектің бір түрі. Ол көбінесе дөңгелек не төртбұрыш 

ішінде бейнеленеді, кейде бұтақтың ағашы тәрізді тармақталып, жайылып 

бейнеленеді. Бір-бірімен қосылған бірнеше тармақты көп мүйізді оюлардан 

құралады. (Тұскиіз, тон, кежім, сырмақ, текемет, архитектура сәулет өнерінде 

молырақ кездеседі). 

«СЫНЫҚМҮЙІЗ»  морт сынған тік төртбұрыш жасап, төрт рет ішке қарай иіледі. 

Бұл ою-өрнек кілемдерді, шилерді, басқұр мен алашаларды, сондай-ақ әр түрлі 

қалталарды безендіру үшін пайдаланылады, ал сырт көрінісі малдың сынған 

мүйізіне ұқсайды. 

«ӨРКЕШ» ою-өрнегі түйенің қос өркешін бейнелейді. Сырмақ, текемет, 

тұскиіздерге салынатын ою-өрнек композициясында көбірек кездесетін элемент. 

Қазақ оюында мал мен аңның қос мүйізін, түйенің қос өркешін, биенің қос 

емшегін бейнелеу тек симметриялық тепе-теңдік үшін ғана емес, сонымен қатар 

береке-бірліктің, көбеюдің символын білдіреді. 

«ШЫНЫГҮЛ» ою-өрнегі гүлді тұспалдап тұрады. Бұл өрнек «төртайшық», 

«итемшек» оюларына ұқсас келеді. «Шыныгүл» ою-өрнегі айға, мүйізге, 

жапыраққа ұқсас элементтерден құралған. Екі мүйіздің қайырылған екі ұшына 

жапырақ қондырылған, сол жапырақтар бірнеше рет сатыланып қайталанылып 

отырады. 
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«ГҮЛ»  ою-өрнегі гүл өсімдігінің барлық түрлерін тұспалдап тұрады. Бұл 

өрнектің түрі үш жапырақты ою-өрнектен басталып, он екі жапырақты ою-

өрнекке дейін қолөнер бұйымдарында кездеседі. Кесте тоқуда және киім-

кешектердің жағасына, қалтасына, жиектеріне салады. 

  

«ШЫТЫРМАН»  ою-өрнегі көп жапырақты есімдік пен көп тармақты мүйіз 

және геометриялық фигуралар аралас келетін күрделі өрнек. Мұндай өрнектер 

заттардың бетіне көп тармақ болып желіленіп келуі бүтін бір сюжетті (жайлау, 

орман, жазық дала, кең сахара) мегзеп жасалады. 

«ТҮЙЕТАБАН» ою-өрнегі түйенің басқан ізін долбарлайтын күрделі ою-өрнек. 

Ол кейде «қарта», «қарға», «қызылайыр» ою-өрнегіне ұқсайды. Қатар тұрған S 

тәрізді екі сызық қатарласып қосылмайды, түйенің табанына ұқсас екі жарты 

сопақша дөңгеленіп келетін ою. Түйетабан деп аталатын көп гүлді, үлпек басты 

тікені бар есімдік ол да түйенің табанына ұқсас екі жарты, оны кей жерлерде 

«табақ» өрнегі деп атайды.  

   «СЫҢАРӨКЕШ»  ою-өрнегі «сыңармүйіз» оюында айтылғандай, мүйіздің бір 

сыңары етіктің басына ұқсап, қайқиып, қайталанып, шексіздікке ұласа береді. 

Бұл өрнек негізінен «қошқармүйіз» элементінен жасалады. 

«БАЛДАҚ»  ою-ернегі бүркіт ұстаған қолдың білегіне киіліп тұратын жоғары 

басы балдақ сияқты жарты шығыр формасында келеді. Балдақ өрнегі бір-бірімен 

қосыла, шеңберге ілмелене келіп, күрделі өрнек түзейді. Бұл өрнек киіз 

бұйымдарын әшекейлеуде, кесте тігуде, зат бетіне оюлы бедер салуда 

қолданылады. 

«ҚАРМАҚ» ою-өрнегі кәдімгі балық аулайтын қармақтың ілмегін тұспалдайды. 

Қармақ өрнегінде екі-үш, кейде одан да көп тармақ болады, оны кейде «зәкір 

таңба» деп те атайды. 

«ТАРАҚ» үлгідегі өрнек күнделікті тұрмыста пайдаланылып жүрген шаш 

тарайтын тараққа ұқсайды. Бұл өрнек нақышына келтіріліп алаша, басқұрларда 

қолданылады және тараққа ұқсас бірнеше жуан жолақтардан тұрады. 

«ҚОСАЛҚА»  ою-өрнегі әшекейлі тізілген мойынға салатын моншаққа ұқсас 

болып келеді. Қазақ оюларының ішіндегі ең көп тараған оюдың түрі. Өте шебер 

келісім тауып құрастырылған «қосалқа» оюлары бір тұтас композиция өрнек 

жүйесін жасайды. Ою-өрнек алқаның, сырғаның, жүзіктің көзіне салынып, 

кебінесе зергерлік бұйымдарда қолданылады. 

«СУ ӨРНЕГІ»  деп әрбір өрнекті беліп тұрған жолақты айтады. Су өрнегі екі 

қатар сызық аралығында ирек сызық арқылы дөңгелек, төртбұрыш бейнелерді 

жасайды. Бұл ою-өрнекті «бессаусақ», кейде «бесгүл» деп те атайды. 

«АЛАША», «АЛАМЫШ» ою-өрнектері жарыса жасалған көп түрлі-түсті 

жолақтардан құралады. Кейде сол жолақтардың ішінде геометриялық фигуралар 

тектес не «мүйіз» өрнектерінің     желілі түрлерінен құралған түрлі-түсті оюлар 
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болады. Бұл «аламыш» өрнегі шахмат тақтасының алаша сызығы сияқты жарыса 

салынған қысқа, кейде ұзын сызықтардан тұрады. Бұл өрнек ши орауда, терме 

бауларда, кілем, алаша, сүйек өрнектерінде кездеседі. 

«АЙЫР» ою-өрнегі. «Ашатұяқ», «айыр-түяқ» өрнегі кейде «айыр» өрнегі деп те 

аталады. Пішен ашалайтын айыр құралға ұқсас болып келеді. 

«БОТАКӨЗ» ою-өрнегі әшекейлі композициясының ортасына салынатын немесе 

бірнеше қайталанып келіп, шетін көмкеретін жиектеме түзейтін ою. Сырт пішіні 

ботаның көзіндей дөңгеленген ромбыға ұқсайтын геометриялық ою-өрнек. Бұл 

орамалдың шетін көмкеретін жиектеме түзейді. 

«ҚАҢҚА» ою-өрнегі тоқыма бұйымдарында қолданылады. Малдың қурап 

қалған сүйегін тұспалдайды. Алаша, басқүр, бау, т.б. тоқыма бұйымдар 

негізіндегі өрнек ретінде салынады. 

«ОМЫРТҚА» ою-өрнегін кестелерден, өрме шилерден, сүйек пен ағаштан 

жасалған бұйымдардан жиі көреміз. Бұл өрнек түрі омыртқаның түрін 

тұспалдайды, ол әр түрлі үйлесімде түрленіп, ою композиңиясының ортасына 

және жиегіне қолданылады. 

  

«ЖІЛІНШІК» ою-өрнегі малдың жілік сүйектерінің негізінде туған атау. 

Жіліншік өрнегі қатар екі сызық бейнесінен құралатын буынды өрнек (алаша, 

киіз, тысқап, баулар, басқұрларды безендіруге қолданылады). 

«ТІС» ою-өрнегі малдың, аңның тісіне ұқсас, аққара түсті шақпақтан құралатын, 

шахмат тақтасына ұқсас ою-өрнек. Кесте тігуде бұрыштарын қарама-қарсы 

түйістіріп отыратын тік сынық сирек тігістердің өрнегінде қолданылады. Мұны 

«тіс», «иттіс» деп те атай береді. 

«ТАҢДАЙ» ою-өрнегі малдың таңдайының бедерін бейнелеуден шыққан, 

диагональ тәрізді өрнек. Бұл өрнек ағаш, мұйіз, сүйек заттарының шетіне, 

киімдердің жағасына, кимешектің жақтауына салынады. Таңдай өрнегі басқа 

түркі тектес халықтарда да кездеседі. 

«БӨРІКӨЗ» ою-өрнегі бөрінің көзін, қасқырдың басын, құлағын, сондай-ақ 

«бөріқұлак» деп аталатын жапырақты бейнелейді 

«ИТҚҰЙРЫҚ» ою-өрнегінің сырт көрінісі иттің қайқайып тұрған құйрығына 

ұқсас, көбінесе мұны сүйек пен ағаштан жасалған бұйымдардың (киіз үй есігі 

мен ағаш төсектің) бетін бедерлеу үшін, киіз бұйымдарды әшекейлеу үшін 

қолданады. 

«ТҮЛКІБАС» ою-өрнегі мысықтың, түлкінің бас бейнесін тұспалдайтын, 

сопақша дөңгелектерден, алмұрт бейнелерінен құралады. Бұл ою-өрнек сүйекке, 

ағашқа, шиге, кестенің шетіне салынады. Сондықтан бұйымдарды сүйектен 

әшекейлегенде сүйекпен ойып «түлкібас» өрнегін түсіреді. 

«ЖЫЛАН», «жыланбас» ою-өрнегі балалардың тақия-сына  «көз тимесін» деп 

тағатын, жыланның бас сүйегіне ұқсас ою-өрнек. Бұл ою-өрнек жыланның 

бейнесін тұспалдап тұрады. 
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«ҚҰСҚАНАТ» ою-өрнегі мүйіз оюымен не шахмат шақпақтарыньң ізімен 

бейнеленген құстың қанаты тәріздес ою-өрнек. Ал бұйымдарда көп 

қолданылатын бұл ою қанатын жайып, ұшып келе жатқан құсты тұспалдайды. 

Қазіргі кезде «құсқанаты» ою-өрнегін басқа өрнектермен аралас колдана береді. 

«ҚҰСМОЙЫН» ою-өрнегі құстың мойнын тұспалдаудан туған.Бұлар көбінесе 

мүйіз мәнерімен жасалады. Ол иіле келген доғал тармақты мүйіздерден, 

ромбтардан, сызықтардан құралады. Құс атына байланысты өрнектердің бәрі 

қолөнер үлгілерінің барлық түрлеріне тән. 

«ҚҰСТҰМСЫҚ» бұл өрнек құстың тұмсығын тұспалдаудан туған. «Құстұмсық» 

тармақты мүйіздер мен сызықтардан құралады. Ою-өрнекті қиғанда 

ортасындағы сызықтың ұшының басы құстың тұмсығына ұқсас қиылады. 

«Құстұмсық» жүзік немесе «топсалы» сәлемдеме ретінде, жүзігі туыстар 

арасында дәнекер қызметін атқарған.  

Тұрмысқа шыққан қызынан орамалға түйілген құстұмсық жүзік келсе, ата-анасы 

қуанып кершілерін шақырған. Құс бейнесі халық түсінігінде азаттықтың белгісі. 

Жүзікке қарап ата-анасы қызының ұзатылған жерінің жақсы екендігін біледі.  

«ҚАЗТАБАН» ою-ернегі Маңғыстаудағы құл пытастарды өрнектеуде көп қолда- 

нылған, қаздың табанын тұспалдаған күрделі S элементтерінен тұрады. Бұл 

оюдың S үлгімен бейнеленетін «ботамойын» оюынан айырмашылығы екі қатар 

орналасқан SS екі қаздың бейнесін тұспалдайды. Қаздың басы, мойны анық 

байқалып тұрады. 

«ШЕТОЮ» ою-өрнегін шексіздікке ұластыра ою деп те атайды. Берілген 

өрнектің бір элементі шексіз қайтапана береді.«Шетою» е с і кт і ң жақтауына, 

текемет, сырмақ, кебеже, киімкешек, ыдыс-аяқтың жиегіне сапынатын ою-

өрнектер. 

«ИРЕК», «ИРЕКСУ» өрнектері кейде түзу сызықтардың сынықтары, кейде доғал 

сынықтардың ұштасуы арқылы жасалады. Ондай сызықтар бірнеше қатар 

сызықтар түрінде қатарласа келеді. «Ирек», «ирексу» өрнегінің жасалуы кейде 

бір иректің іші екінші ирекке қарсы келіп «төртбұрыштар» мен «сағатбау», 

«саты» тәріздес өрнектер жүйесін түзейді. Бұл өрнек: бешпент, қамзол, шапан, 

тақияның жиегіне орнатылады. Зергерлік бұйымдарда: сақина, білезік, 

қапсырма, алқалардың жиегінде және ши, сырмақ, кебеже, жүкаяқ, табақ 

ернеулерінде, әдіп тігісте көбірек кездеседі. 

«ҚОС ДӨҢГЕЛЕК» ою-өрнегі мал таңбасына ұқсайды. «Қос дөңгелек» 

өрнегімен негізінен киіз бұйымдарын, текеметтерді, сырмақтарды әшекейлейді. 

«ТҰМАРША» ою-өрнегі үшбұрыш үлгілес болып келеді. Үш гүл, үшбұрыш - 

осындай тұмарлар тіл-көздөн сақтау үшін адамдарға ғана емөс, үй жануарларына 

бойтұмар ретінде де тағылады. Кілем бұйымдарының жиегін, киіз, кілем, 

текеметтің орта тұсын кәмкеруде кездеседі 

«ҚОСТҰМАРША» ою-өрнегі төбесінен түйістірілген екі тұмарша үшбұрыш 
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өрнегі қосылады да, екі геометриялық үшбұрыш жасайды. Бұл өрнектің түрі 

«тұмарша» өрнегі секілді тіл-көздөн сақтау дегенді білдірмейді, тек эстетикалық 

тұрғыдан өшекей ретінде қолданылады. 

«БАҒАНӨРНЕК» қора төбесінің арқалығын астына тіреп тұратын діңгек ағаш. 

Осы ағаш секілді ою-өрнөк салынатын заттың, бұйымның ортасына келтіріледі, 

оны негіз қылып алып, жан-жағын басқа өрнектермен бейнелейді. Бұл өрнек 

асадал, кебежелердің аяқтарында, қырларында, айна қойғыштың шетінде, піспек 

саптардың жоғарғы жақ басында, адалбақанның бойында жиі ұшырайды және 

текеметтің орта тұсын көмкеруде кездеседі. 

Өрнектердің түстері  мен бояулары 

Қолөнерде пайдаланылатын бояуларды  шеберлер өздері қолдан жасап алатьін 

оларға әр түрлі қоспаларды қосып.  

Бұрын табиғатта жиі кездесетін және сол күйінде пайдалануға жарай беретін ақ, 

сары, көк, қызыл және қара топырақтар, түрлі түсті жосалар (сары, көк, қызыл) 

ағашты, теріні, қайысты бояуға жұмсалған. Сол сияқты малдың қанын, қара 

бауырын, көк бауырын да бояу ретінде пайдаланған. Көк тікеннің бүрі, мойыл, 

долана, қарақат, бүлдірген, итмұрын және тағы басқа да осылар тәрізді түрлі 

жемістердің шырыны да даяр тұрған бояу десе болғандай еді. Халық шеберлері 

шие жемістерін, әр түрлі өсімдіктерді, олардың қабықтары мен тамырларын 

қайнатып бояу жасау әдісін көп қолданған. Мысалы, талдың, теректің, 

қарағайдың, еменнің, алма, анар, жүзім және өрік ағаштарының қабықтарынан 

қызыл, сары, күрең, қошқыл түсті бояулар қайнатңан. Қына (жер қынасы, тас 

бетінің қынасы) «томарбояу» дейтін қурай мен тобылғының тамырларын 

қайнатып та бояу жасаған.  

Қабықтарды күздігүні жинап қол диірменге тартып не келіге түйіп ұнтақтап 

қайнатады. Шеберлер, қайнауына қарай, бояуынан арылған ұнтақтарды сүзіп 

алып тастап, қалған сұйықты одан әрі қайната беру арқылы оны қоюландырған, 

кейде порошок түріне келтірген. Мұндай қайнатынды бояуға ашудас, мұсатыр, 

тотияйын, тұз, қарағайдың шайырын қосатын. Сол сияқты қара күйе, ыс, құрым, 

өріктің, жаңғақтың сүйектері мен бидайдың, арпаның күйіктерінен де бояу 

жасаған. Бұларды бірімен-бірін қоспалау арқылы әр түсті бояулар жасалады. 

Бояулар сіңімді әрі оңбас үшін ермен, көкпек, итсигек, қара жусан сияқты ащы 

шөптердің тұндырмасын, құрттың сарысуын, кейде май қосатын болған.   
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