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№ O00054   17.01.2022 ж 

Шеберлік сыныптары – тәрбиеші құзыретінің көрсеткіші 

НУРАХМЕТОВА ГУЛЬМИРА ТИЛЕУБЕКОВНА                                                                                                                  

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Үштөбе ауылы 

 "Еркетай" бөбекжайының әдіскері. 

Менің ұстанымым:      Біліп қана қойған аз, оны пайдалана білу қажет 

                                         Қалап қана қойған аз, оны жасау қажет. 

 

Мақсаты:    Балабақшадағы тәрбиешілердің шеберлігін шыңдау бағытындағы 

шеберлік сыныптың пайдасы. Жасалған жұмыстардағы тәрбиешілердің өз 

құзыреттерін арттыру мақсатындағы жеткен жетістіктерін дәріптеу.  

      Шеберлік сыныптар адамның рухани дүниесін бағалай білуге баулиды. 

Жағымды ой, ішкі сезімін қалыптастыру, адамның ішкі мүмкіндіктері туралы 

ұғымды кеңейту, өз күшіне сену және өз-өзіне баға беруді дамытады. Шеберлік 

сыныптар- бұл түпкілікті әзірленген түпнұсқа әдістерді немесе авторлық 

әдістемелерді көрсететін, өзіндік қағидасына сүйенетін және белгілі бір 

құрылымы бар педагогикалық тәжірибені қорытудың және таратудың ерекше 

формасы. Шеберлік сыныптардың тәжірибе таратудағы басқа формалардан 

айырмашылығы, оны жүргізу үрдісінде ұсынылған әдістемелік өнімді тікелей 

талқылау жүріп жатады және шеберлік сыныптар сабағына жан-жақтан 

қатысушылардың педагогикалық проблемаларын шығармашылықпен шешу іске 

асады, сондай-ақ педагог пен жүргізуші тарапынан да ізденістер туады. Бүгінгі 

мемлекет алдындағы басты міндет- білім беру жүйесін жаңарту болып отыр. 

Қазіргі білім беру саласында оқытудың жаңа технологияларын меңгермейінше 

сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес.  

Сонымен шеберлік сыныпты өткізудің мақсаты:   

Педагог қызметінің жалпы және кәсіби құзырлығын қалыптастыруда әдіс-

тәсілдерді қолдану және тәжірибе алмасу.  

Міндеттері:  

-шеберлік сынып қатысушыларына әдістемелік көмек көрсету 

-қатысушылардың өздерінің кәсіби шеберліктеріне ой жүгірте білуі 

-үйренушілердің қызығушылығын тудыру 

-оқу материалдарын тиімді меңгеру. 

Күтілетін нәтиже:   
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Қатысушылардың білімдері жинақталады, зияткерлік және шығармашылық 

әлеуеті ынталанады, қарастырылған тақырыпқа қызығушылығын туындайды, 

белсенділігі артады. Әдіс-тәсілдерді өмірде өз қызметтерінде қолдана алады.  

Іс-шараның жүргізілу кезеңдері: ұйымдастыру, мақсаты мен міндеттерімен 

таныстыру, сабақ ұранын таныстыру, топтарға арналған тапсырмалармен 

жүйесін беру, рефлексия жасау, кері байланыс жасау.  

Сондықтан мен өз «Еркетай» бөбекжайымдағы тәрбиешілерімнің бала тәрбиесі 

мен оқытуында сауатты, жаңашыл болуларын қалаймын. Балабақшадағы 

тәрбиешілердің білімі мен әдістемелік құзыреттерін арттыру мақсатында 

шеберлік сыныптарын өткізуді тапсырамын. Жыл басындағы әдіскердің 

жоспарына сай тәрбиеші дайындалып сол тақырыпты зерттеп, өз оқу 

қызметтерінде қолданып, дұрыс жағын қолдап, басқа тәрбиешілермен тәжірибе 

алмасады. Жоспар жасағанда мен әдіскер ретінде тәрбиешілердің өзекті 

тақырыптарын ескере отырып, қандай мақсатта, қай технологиямен жұмыс 

атқаратындығын айқындап аламын. Жыл бойы өткізілген шеберлік 

сыныптармен таныстырайын:   

«Ертегінің тіл дамытудағы рөлі» тақырыбында Тәрбиеші Алкебаева Маржан 

шеберлік сынып өткізді. Маржанның өзекті тақырыбы бала тілін дамытуға 

бағытталған. ТРИЗ технологиясы бойынша жұмыс жасайды. Ол өзінің жасаған 

жұмыстарының ішіндегі ертегі терапиясының рөлі туралы айтты. Оны 

театрланған қойылымдар арқылы, көлеңке театры арқылы, саусақ театры 

арқылы қалай өткізіп жүргенін көрсетіп өз әдістемесін ортаға салды.  

        

 

«Музыкалық би ырғақтарын үйрету» тақырыбында музыка жетекшісі 

Сапина Қорлан өткізді. Музыка оқу қызметтерінде бидің қимылдарын балаға 

қалай үйретіп жүргендігін айтып, бала денесіне сай келетін дамытушы 

жаттығулардың орындалу сәттерімен бөлісті. Тек музыка жетекшісі ғана емес 

дене шынықтыру жетекшісі де сол жаттығуларды қолданса болатындығын, 

тәрбиешілер де оқу қызметтерінің арасындағы сергіту сәттерінде қолданса 

болатындығын ескертті.  
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«Балалардың сенсорикалық қабілеттерін арттырудағы логикалық 

ойындардың пайдасы» тақырыбында тәрбиеші Қажыканова Жанерке өткізді. 

Баланың қол моторикасын дамытудағы логикалық ойындарды ойнату арқылы 

баланың зейінін, шығармашылығын, сенсорикалық сезімдерін  қалай 

ынталандырып жатқандығын көрсетті.  

«Түстерді таныту» тақырыбында тәрбиеші Тлеубекова Жансая  өткізді. Өзекті 

тақырыбы:  бала бойындағы шығармашылық қабілеттерін дамыту еді, жұмыс 

жасайтын технологиясы Монтессори технологиясы. Әртүрлі ойындар жасап  ол 

ойындардың балалардың түсті ажыратуға қандай септігін тигізіп жатқандығын 

дәлелдеді. Қолмен ұстап , көзбен көрген әдістеменің баланың зейінін аша 

түсітіндігін түсіндірді.  

        

«Сурет салу әдістемесінің МДҰ- дағы бағыттары» тақырыбында тәрбиеші 

Қасенова Гүлімай өткізді. Гүлімай «Тәй-тәй» технологиясы бойынша жұмыс 

жасайды. Ортаңғы топ балаларымен сурет кезіндегі дәстүрден тыс түрлерді 

қолдана отырып бала шығармашылығын арттыру жолдарын көрсетті. 

          

«Театрлық ойын –тәрбиеші қызметінде» атты шеберлік сыныпта Қасенова 
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Гүлімай күнделікті оқу қызметтерінде қолданып жүрген қасық театры, саусақ 

театры, фартук және платок театрлары туралы айтты. Оны басқа педагогтармен 

ойнатып, шеберліктерін шыңдады.  

      

Жыл бойы осындай шеберлік сыныптарын өткізу арқылы өз тәрбиешілерімнің 

педагогикалық ынталарын ашып, жұмысқа деген қызығушылықтарын 

жетілдірудемін.  Шеберлік сыныптарын өткізуге ұсыныс жасағанда 

тәрбиешілер де өте өз тәжірибелерін басқа әріптестерімен бөлісетіндігіне 

қуанышты болды. Мектепке дейінгі білім беру- бұл ұлттық құндылықтар 

негізінде балалардың үйлесімді дамуы, баланы бастауыш мектепке дайындау, 

қоғамдық өмірге белсенді қатысу үшін жағдайлар жасау. Балабақшада баланың 

қоршаған ортамен байланысы жүзеге асады және өзара әрекеттесуді үйренеді. 

Онда педагогикалық үдерісті ұйымдастыруда баланың тұлғалық құзыреттілігін 

дамыту мәселесін тәрбиешілер мен жетекшілер белгілі бір бағытты , 

инновациялық технологияларды қолдана отырып дамытуы тиіс. Сондықтан 

қорыта айтатын болсам, педагогтар жұмысының нәтижесі мен қорытындысын 

көрсетуге шеберлік сыныптардың атқаратын рөлі зор демекпін.  

 

Ұжымның ұйытқысы, біріктіретін ерекше күш- еңбегімнің жемісін, нәтижесін 

көру деп білемін. Ұлы ақынымыз Мағжан Жұмабаев айтқандай «Мен 

дәрігерден гөрі тәрбиешілердің көп болғанын қалаймын, себебі дәрігер денеңді 

сауықтырса, тәрбиеші өне бойыңды сауықтырады» деген екен. Олай болса, 

барша әріптестеріме,қажыр мен қайрат тілей отырып, кәсіби мамандықтарының 

жемісін көруге тілектеспін! 

Құрметті әріптестер, ұлт болашағы - жас өркендерді тәрбиелеу еншімізге тиіп, 

ұлтымызға қызмет ету сіз бен біз үшін Жаратқанның берген сыйы. 
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№ O00055  17.01.2022 ж 

Эффективность использования дидактических  

материалов и игровых элементов 

КАЛДЫБЕКОВА ПАЛЫМША ЕСКЕРМЕСОВНА                                                                                

г.Кызылорда, средней школы N143 Учитель русского языка и литературы 

Каждый ребенок, переходя от одного этапа своей жизни к другому- полностью 

должен перестроиться. Так, дети, выпускаясь из детского сада, готовятся к 

более самостоятельной и абсолютно не привычной им жизни. Это время, когда 

ребёнка, в его окружении называют «учеником». И с новым статусом в жизни, 

он должен идти вперёд. Что же такое школа для детей? Конечно же, это 

интересная, ответственная и полная новых впечатлений полоса жизни. 

Я считаю, что немало важную роль на уроках в начальных классах занимают 

дидактические игры. Что же такое дидактические игры и чем они важны для 

школьников? Дидактическая игра, это та деятельность которая делает коллектив 

дружнее и ставит перед ним определенную цель. По завершению этой 

деятельности формируется единое, общее мнение. Во время дидактических игр 

задействован каждый ученик по одному и все вместе. 

Дело в том, что в своём, ещё детском возрасте, ребёнок запоминает всё более 

точно с помощью игр. Так как игра, для детей, это привычная среда. В которой 

им интересно находиться. Если поразмышлять о деятельности ребенка, то 

можно вспомнить, как влияют дидактические игры на запоминание материала. 

И сразу вспоминается, как учат буквы, напевая их песенкой, и как рассказывают 

стихотворения, ассоциируя, каждую строку с определенным движением. 

Дидактическая игра, это целенаправленная деятельность учителя и учащихся. 

Которая может проводиться на разных этапах урока. Можно провести её на 

этапе повторения и с помощью неё понять, как ученики запомнили пройденный 

материал. Также, можно провести и на этапе закрепления. Уместной, будет 

провождение дидактической игры и на этапе изучения нового материала. 

Главное, чтоб она была уместной и развивала познавательные интересы у 

учащихся. 

В сюжетно- ролевых играх используются такие элементы, как роль, сюжет, 

игровое действие. А в играх- упражнениях, используются только элементы 

игры.  

Игра, является сильным стимулом в обучении. Во время дидактических игр 

развивается познавательный интерес, так как в игре, в отличие от учебной 

деятельности мотивов больше. Отсюда, следует сделать вывод, что важность 

дидактических игр, проявляется на разных этапах урока и имеет важную роль в 

процессе обучения учеников начальной школы. 

 



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

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

6 

№ O00056     17.01.2022 ж 

Communication and technology 

ДЮСЕКОВА МӨЛДІР ҚОСМАНҚЫЗЫ                                                                                      

СҚО, Уәлиханов ауданы, Кішкенекөл қазақ мектеп 

 гимназиясының ағылшын тілі мұғалімі. 

 School:  

Date:15.10.2019 Teacher name:  

Grade:7 Number present: absent: 

The theme Communication and technology 
Learning 
objectives(s) that 
this lesson is 
contributing to 

7.C3 respect different points of view 

7.L3 understand more complex supported questions on a 

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

Lesson objectives All students will be able to 

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

Most students will be able to 

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

- predict possible answers during listening activity 

- give their opinion with the help of prompts 

Assessment 
criteria 

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

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

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

GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.  

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

Cross curricular 
links 

Kazakh and Russian languages 

ICT skills Interactive board 

Previous learning Hobbies and leisure 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

audio 
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Ss share their ideas.  

Listening: T plays the record twice and Ss match the 

speakers to the type of communication. T shows right 

answers on the PPT and Ss peer check.  

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

networking sites 

Students listen again and note down the benefits and 

negative points the speakers mention.  

 

Post-listening; Students discuss the advantages and 

disadvantages of technology.  

 
Prompts:  

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

one, but they’re texting to  

                someone else. 

 Generally, I think technology is …. 

 The only problem with my smartphone is that I 

keep (gerund) when I should … 

 

End 

3 min 

Plenary 

White-spots strategy 

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

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

 

 

PPT 13 

 

 

PPT 14 

Additional information 
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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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№ O00058   17.01.2022 ж 

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

ЗЕЙНУЛЛАЕВА АСЕМ БАЛШЫКБАЕВНА                                                                  

Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы № 6 жалпы білім беретін мектеп КММ. 

Бастауыш  сынып мұғалімі 

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

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

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

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

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

батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты. 

      Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың 

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

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

жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын 

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

оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін 

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

меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен 

зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген. 

Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды 

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

саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым 

бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның 

жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. 

      Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық 

экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты - 

білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030 

стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен 

және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта 

білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан 

Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеттерінің бірі – білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау 

керек» деп көрсетілген. Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім 

беру жүйесін жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін 



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

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

12 

арттыру, біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты 

қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен 

жаңалықтар мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы 

ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға негіз болады. 

     Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім 

берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға 

үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің 

барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, 

мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

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

құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

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

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім 

мазмұнын жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама 

бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. 

Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты 

талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. 

Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз 

белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының 

тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи 

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

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

алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында 

тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің 

мақсаты - жоғары білімді, шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы 

үшін қолайлы білім беру кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы 

бойында сын тұрғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, 

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

тілдік дағдылары, қойылған міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу 

дағдылары қалыптасады.     

     Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы 

дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 

ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 
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білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді. Күтілетін 

нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр 

оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады. 

Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін арттырады. Оқу 

үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін мониторинг 

жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту 

мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану – бұл 

білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу - танымдық 

құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру 

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

өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

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

жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен 

мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық біліктілігін 

қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, 

білім үрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен 

оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырылады. 

      Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік Ел» 

идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер, 

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

Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, 

қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда 

қарым-қатынас жасай алуға үйрету болып табылады.       

     Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - 

коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық 

мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты 

үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін 

ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада 

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

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

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

ұлттық құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, 

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

жиһанкез Шоқан Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін 

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

үшінші жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім 

дағдыларымен және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін 

ынталандырушы күш болып табылады. Жаңартылған оқу бағдарламаларының 

ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа құрылымы болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 
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3. Үштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер; 

6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

     Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге түйгенім: 

алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің 

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

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

Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды 

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

жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған 

бағдарлама екендігіне көз жеткіздім. 

     Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

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

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

туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 

үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 

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

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

адамдар заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. 

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

көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. 

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

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

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

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

өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты 

ұстаз болайық. 
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№ O00059   17.01.2022 ж 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау 

 технологиясын тиімді қолдану 

ҚАДЫРОВА АҚЕРКЕ ТОҚТАРБЕКҚЫЗЫ                                                                     

Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы 

 Оралхан Бөкей атындағы  № 44 лицейінің бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

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

міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

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

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

тұрғыда ұйымдастыру. 

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

Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу үрдісіне 

жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда дұрыс 

түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа технологиялардың 

бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. 

Жалпы сыни ойлау деген не? 

Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

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

өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға; 

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

және өз бетінше орындауға; 

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

белсене орындауға; 

-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім 

көмегінсіз атқаруы; 

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

жүргізуге; 

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

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

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

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

сыртына , синквин, т.б. 

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 

үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады. 

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

2.Сенімділікке тәрбиелеу. 

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

4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау. 

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

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

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

 

Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болап 

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

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

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

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

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

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

құрылымы үш кезеңді қамтиды. 

Қызығушылықты ояту 

Жаңа ақпаратқа қызығушылығын ояту,танымдық процеске 

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы. 

Екінші кезең -мағынаны тану оқу процесін мазмұнды түсінудің негізгі 

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

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

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

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

Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 

қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді. 

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

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

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

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

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

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

ажырата білуге көмектеседі. 

Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

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

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

тұлғаны қалыптастыру. 

СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын 

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

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

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

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

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

секілді жағымды қасиеттерді дамытады. 

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып 

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар: 

1. Технологияны оқып меңгеру; 

2. Тәжірибеде қолдану; 

3. Нәтижесін анықтау. 

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

әзірленді ; 

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

әдістемелік әзірлеме дайындалды ; 

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

«Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім. 

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

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

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

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

сабақтарымда қолданамын. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 

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

- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 

- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 

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

Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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№ O00060    17.01.2022 ж 

Шуағын шашқан - аялы алақан!  

Мерекелік ертеңгілік сценарий 

ТОЛЕСИНОВА ДЖАДРА ЭРГАЛИЕВНА                                                                         

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Мұнайшы ауылы "Еркемай бөбекжайы"                  

ІІ- санатты тәрбиеші 

 (Зал көктем мерекесіне орай әдемі безендірілген.Көңілді әуен қосылып, 

балалар керемет көңіл-күймен кіреді.) 

Флешмоб: 

Жүргізуші:Біз ғана емес,қадір тұтқан бабалар! 

                      Аналардан туған небір даналар. 

                      Ана деген тіршіліктің тірегі, 

                      Армысыздар,қасиетті аналар! 

Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар! Аналар, әжелер,тәрбиешілер,педагогтар 

бүгін көктемнің алғашқы мерекесі 8 Наурыз құтты болсын! Мерекелік 

ертеңгілігімізді тамашалауға қош келдіңіздер! 

 

 (Әуенмен Ару көктем кіреді.) 

 

Ару көктем: Сәлеметсіңдер ме, балалар!  

Міне,келдім табиғатты оятып, 

Күн күркірі нөсерімен тоя түп. 

Ағаштардың тамырына қан жүрді, 

Жапырағын жасыл түске боятып. 

Қандай әдемі болып,құлпырып кеткенсіңдер!  

 

Жүргізуші:Сәлеметсізбе ару көктем! Біздің балалардың барлығы да әдемі, ал 

бүгін ерекше көңілді. 

  

Көктем:Сендер қандай мерекені  тойлап жатырсыңдар? 

 

Балалар: Көктем мерекесін, аналарымыздың, аруларымыздың мерекесін 

тойлап жатырмыз. 
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Көктем:Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

 

Балалар:Көктем мезгілі. 

 

Көктем:Көктем мезгілін де ауа-райы қандай болады? 

 

Балалар:Жаңбыр жауады. Күн мен түнтеңеседі. Күн ұзарып, түн қысқарады. 

Адамдар жылы киімін тастап, жеңіл кейіне бастайды. 

 

Көктем:Көктем мезгілінде неше ай бар? Атауларын кім айтып береді? 

 (наурыз,сәуір,мамыр) 

 

Көктем: Көктем айында табиғат не істейді? 

 

Балалар:Көктем айында табиғат оянады. 

 

Көктем:Жарайсыңдар,балалар! Өте ақылды екенсіңдер! 

Жүргізуші:Біздің балалардың барлығы да әдемі, ал бүгін ерекше көңілді. 

Себебі олар аналарының мерекесіне өз өнерлерін сыйға тартпақшы. 

Көктем: Иә, мен де сендерді құттықтауға өзімнің әсем гүлдерімді жинап 

келдім.Ендеше,бүлдіршіндеріміздің қандай өнерлері бар екен,тамашалайық. 

Жүргізуші: Сіздерден өскен балалар, 

                      Батырлар мен даналар. 

                      Құттықтаймыз мейраммен,  

                      Құрметті біздің аналар, - дей келе балаларымыздың  сіздерге 

арналған тақпақтарын        

                      тыңдайық. 

Ақ жаулықты анашым. 

Күн сәулелі анашым, 

Әлпештеген баласын, 

Айналайын анашым .                             Адина 

Аналарды сүйеміз, 

Сөзін ойға түйеміз. 

Әжені де  ардақтап  

Әдеппен,бас иеміз.                                  Әли 

 



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

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

20 

Мен гүлдерді жұлмаймын, 

Торғайларды қумаймын, 

Айтқан сөзін тыңдаймын, 

Анашымды,сыйлаймын.                         Ділдә 

 

Аялаған анашым. 

Мәпелеген өсірген, 

Менің саған тілегім, 

Қартаймашы анашым.                          Дария 

Тендесі жоқ данасың  

Арқа сүйер панасың, 

Еңбегіңді ақтаймын, 

Аман болшы,анашым.                         Дінмұхамед 

Жүргізуші: Көрсетер бүгін өнерін, 

                     Бал-бұл жанған ұл-қызың. 

                     Құтты болсын қадамың, 

                     Өнерге басар жұлдызың. 

Би: Қыздар биі 

(Әуенмен Қызыл телпек кіреді.) 

Қызыл телпек: Сәлеметсіңдер ме,балалар! 

Жүргізуші: Сәлеметсің бе,Қызыл телпек! Мұнда қайдан жүрсің? 

Қызыл телпек:Әжемнің жағдайын сұрап, құттықтауға бара жатырмын. Осы 

жерден өтіп бара жатып, әуеннің дауысын естіп келдім.  

Жүргізуші:Балалар, Қызыл телпек өтіп бара жатып, әуеннің дауысын естіп 

келген екен,ендеше Қызыл телпекке би билеп  берейік. 

Би:  Джентельмен  биі 

(Әуенмен Қасқыр келеді.) 

Қасқыр: Мен Қызыл телпекті іздеп жүрмін. Иісінен  сезіп тұрмын, ол осында. 

Әлде келіп кетті ме екен? Мен оны ұстап алуым керек. Қайда? Қайда? 

Қызыл телпек:Құтқарыңдар мені! 
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Қасқыр: Аа, міне, өзіңе жеттім бе? Менің қарным ашып тұр, мен сені жеймін! 

Қызыл телпек:Қасқыр! Қасқыр! Үлкен мереке өтіп жатыр. Балалардың өнерін 

тамашалайық! Олар аналарына арнап ән, тақпақайтады. Мен де әжемді 

құттықтауым керек. Тамашаға қатысып, ойын ойнайық. 

Қасқыр:Егер балалардың өнері маған ұнаса, мен саған тимеймін! 

Жүргізуші:Қане балалар, олай болса ойын ойнайық! 

Ойын: «Тәтілерді әсемдеу» 

Жүргізуші:Балалар, қасқырға өзіміздің өнерімізді көрсетейік. 

                     Бала деген болашақтың арайы, 

                     Балабақша сол бастаудың сарайы. 

                     Кіп-кішкене бүлдіршіндер әндерін, 

                     Көрермендер өздеріңе арнайды. 

Ән: «Айналайын мама» 

Қасқыр:Ой, балалар, сендердіңөнерлеріңмағанұнады, көпрақмет сендерге. 

ЖүрҚызылтелпекәжеңдібіргебарыпқұттықтайық. Сауболыңдар,балалар! 

Жүргізуші:Болсындейдібалалар, 

Бақыттыөмір, береке. 

Әжелер мен аналар, 

Құтты болсынмереке! 

Ана– жұмақ, мен – шуақ, саябағы, 

Ана – шырақ, мен – мен сұрақ санадағы. 

Ана – теңіз, мен – қайық тербетілген, 

 Ана – бұлақ, мен – құрақ жағадағы. 

 Ана дейміз бәріміз де аңқылдап, 

 Ана дейді жас сәбиде жарқылдап, 

 Ана деген бәйтерегі өмірдің, 

Ана деген алтын қазық алтын бақ. 

 

(ұлдар қыздарға өздерінің дайындаған сыйлықтарын ұсынады,балалар 

аналарына сыйлықтарын береді.)  
Осымен көктемнің алғашқы мерекесі 8 Наурызға байланысты әже, 

аналарымызға арналған ертеңгілігіміз аяқталды. Көріскенше күн жақсы болсын. 
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№ O00061    18.01.2022 ж 

Білім мазмұнын жаңарту аясында математика  пәнін оқыту 

АМАНШИНА ТАҢШОЛПАН ҚАЗАНҒАПҚЫЗЫ                                             

Арқалық қаласы, Қостанай облысы, Восточный жалпы білім  

беретін мектебінің математика пәні мұғалімі 

Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін 

шыңдау, кез-келген ортада өзін еркін ұстауға, Қазақстан Республикасының 

азаматы деген атқа лайық болатындай етіп тәрбиелеу – біздің міндетіміз болмақ. 

Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл мәселе 

көптеген жылдар бойы қарастырылып келе жатыр. Матеметиканың 

қиындығына, күрделілігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы пәнге қызықтыру, 

білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет ететін оқыту 

әдісі болуы тиіс. 

    Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай жетілуіне 

ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Мұғалім – оқушы атаулыға үлгі болатын 

өмірінің сан алуан жолынан адаспай өтуде оған бағыт беріп, жөн сілтеуші, 

баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да сол сияқты 

ізгі қасиеттерге баулитын жан. 

Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты 

мәселелердің бірі болып отыр. Оқушының білім деңгейін көтерудегі басты 

тұлға – ұстаз екені бәрімізге белгілі. 

    Оқушының білім деңгейін көтеру дегеніміз – оқушыны жан-жақты 

тәрбиелеп, ғылым негіздерінен берік білім беру, болашақ қоғамға пайдалы 

қызмет ететін азамат етіп шығару. Оқушының бойындағы білімін ары қарай 

тереңдетіп, жетілдіре түсу. 

Оқушының білім деңгейін көтерудегі мұғалімнің іс-әрекеті деген не?- деген 

сұраққа жауап іздеп көрейік. 

      Ғылыми-педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді зерттеу 

барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік. 

Оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті дегеніміз – 

оқушының білімін жетілдірудегі, түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі 

мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни мұғалімнің сабақ үстінде 

оқушыға білім беру мақсатымен жүргізілетін жұмыс түрлері. Оқушылардың 

білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала кетейік. 

Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері. 

    5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін 

қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық. 
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1. Есеп шығаруға үйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі 

мәселелердің бірі. Бұл балалардың шама-шарқына, психологиялық жас 

ерекшелігіне сәйкес салыстыру, жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою. 

Жалпылау, түрлендіру, зерттеу, әр алуан категорияларға біріктіру, 

қорытындылау, абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты бірдей 

дәрежеде орындала бермейді. 

2. Балалардың топтық, өзіндік ерекшеліктері қабілет деңгейлерінің әр 

түрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен шыққандай 

есепті шығара білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды. 

3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып 

ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды. 

Ауызша есептеуге үйрету бастауыш сыныптан басталатыны бәрімізге мәлім. Ол 

уақыт үнемдеу тұрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нәтижесін бірнеше 

тәсілмен есептегенде берілетін түсіндірмелер, аралық нәтижелердің қалай 

шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны ауызша айтылады да, оларды жазуға 

уақыт жұмсалмайды. Оған қоса қай тәсілді қолдану оқушының өз еркінде 

болғанымен, олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды үйретуге де мүмкіндік 

мол. 

     Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру 

жұмыстарын жүргізудің маңызы зор. Сабақта оқушылардың ойлау қабілетін 

дамыту үшін есеп шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды 

дағдыландырған жөн. 

5 сыныпта математиканы оқыту тек математикалық білімді берумен 

шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы өте 

зор. Оқушылардың ойлау процесінің нақтылығын, тереңдігін анықтау үшін 

олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын ұйымдастыру керек. 

    Оқушылардың сабақта өздігінен орындайтын жұмыстарын тиімді 

ұйымдастыру үшін математика кабинеттерінде дидактикалық материалды, 

үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу құралдары 

жинастырылуы қажет. Дегенмен оқушыларға оқулықпен жұмыс істеуді 

үйретудің орны ерекше. Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі – кітапқа, 

оның ішінде оқулыққа оқушылардың сүйіспеншілігі мен құрметін арттыру, 

олармен өздігінен жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты міндетінің бірі. Әр 

сынып оқулықтары қажетіне орай орындалуға тиісті жаттығулармен, 

есептермен, практикалық тапсырмалармен, суреттермен қамтамассыз етілген. 

Өздігінен жұмыс істеуді оқушылардың сабақ үстіндегі қызметіне енгізу 

сабақтың құрылымына да, элементтеріне де әсерін тигізеді. 

     Балалардың сабақта өз бетімен орындаған жұмысы сыныпта қандай формада 

болса да ескерілуі тиіс. Мұғалім тапсырманың орындалуын қарап шығуға уақыт 

бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, қатесін табуға 

көмектесуі тиіс. 
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Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты 

формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. 

Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді: 

1. Өз бетінше істелетін кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. Әрбір 

оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек. 

2. Өз бетінше жұмыс оқушылардың бойындағы танымдық қабілетін, 

творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. Яғни 

оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек. 

4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік игеріп 

түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет. 

     Қорыта келгенде, оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыстары: 

карточкалар, өздік жұмыстар, есептер шығарту, кестелер толтыру арқылы 

жүзеге асады. Тоқсандық бақылау, өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары 

жүргізіледі. 

Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, бірақ 

көрнекі оқыту дегенді тек көрнекі құралдарды пайдаланып отыру деп түсінбеу 

керек. Көрнекілік әдісімен оқу – оқушыларды өз бетінше байқауға үйретуге 

негізделеді. Себебі қандай нәрсені болса да қабылдағанда сезім мүшелеріміз 

неғұрлым көбірек қатынасса зат және құбылыс жөніндегі қабылданбаған ұғым, 

түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте сақталады. 

     Сондықтан сабақта көзбен көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, тағы 

басқа сезім мүшелерінің белсенді қатысуы тиіс. Көрнекілікті қолдану 

оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып, 

мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады. 

Көрнекі құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады, 

мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық жүгіріп 

келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға жауап беру 

үшін, 2+1 керек деген ой келеді. 

     Көрнекілік математика сабағында білім көзі ретінде қолданылған, ол елеулі 

мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар да түрлі 

тәсілдермен қолданылады. 

    Оқушылар сабақта, ойын үстінде, ойлау, өлшеу, есептеу, табу, зерттеу 

жұмыстарымен шұғылданады. Оларды ұштап, жетілдіріп отыру мұғалімнің 

міндеті деп білеміз. Бастауыш сыныптарда математика пәнін оқытуда баланың 

ой-өрісін дамытып, бағдарламада өтілген негізгі материалдарды практикада 

қолдана білуіне, оқушылардың сабаққа деген ынта-ықыласын арттыруына, 

өткен материалды өз мәнінде толық игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің 

ішінде дидактикалық ойынның мәні зор.  
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Сабақта өтілген метериалға сәйкес дұрыс жүргізілген дидактикалық ойындар 

оқушылардың сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттырып, тақырыпты 

дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді. 

   Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер: 

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 

2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 

4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. 

5.Талантты және дарынды балаларды оқыту. 

6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту. 

7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық. 

     Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл қабілеттерінің тамаша 

жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары мен 

шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ұстазы. 

Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр құя 

алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. Мұны әрбір 

мұғалім жадында сақтауы тиіс . 
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№ O00063  18.01.2022 ж 

Күкірттің аллотропиялық түр өзгерістері 

ОРАЗАЛИНА АСЕМ СЕРИКОВНА                                                                                    

Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Ануарбек Усенов атындағы              

Сабынды орта мектебінің  химия пәні мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспардың 
тарауы:  

Мектеп:  

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың 
тақырыбы  Күкірттің аллотропиялық түр өзгерістері 

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме) 

9.2.1.11  16 (VI) – топ элементтерінің жалпы қасиетін 
сипаттау. 

9.2.1.12  күкірттің  аллотропиялық түр өзгерісінің 
физикалық қасиеттерін салыстыру  және күкірттің 
химиялық қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін 
құрастыру. 

Сабақтың 
мақсаты 

Барлық оқушылар: 

- (VI) топ элементтерінің жалпы қасиетін сипаттай алады. 
- күкірттің  аллотропиялық түр өзгерісінің физикалық 
қасиеттерін салыстыру  және күкірттің химиялық 
қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін құрастырады. 

Көптеген оқушылар білу керек:  

- Берілген генетикалық қатарда күкірттің  белгісіз 
қосылыстарын анықтайды  

Кейбір оқушылар білу керек:  

- Күкірттің қосылыстарына арналған  жұмбақты шешеді. 

Бағалау критерийі -(ҮІ)Топ элементтерінің жалпы қасиетін сипаттайды.  

-Күкірттің аллотропиялық түрөзгерістерінің қасиеттері  
бойынша сипаттайды.     

-Күкірттің   аллотропиялық түр өзгерісінің физикалық 
қасиеттерін салыстыру  және күкірттің химиялық 
қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін болжайды. 

- Электрондық графикалық формулаларын жазып, химиялық 
қосылыстардағы тотығу дәрежелерін көрсетеді. 

Тілдік мақсаттар 
 

 Оқушылар: күкірттің аллотропиялық түрөзгерісінің құрамы 
мен қасиеттерін сипаттайды, жеке пікірлерін айтып , өз 
ойларын дамыта отырып, ауызша және жазбаша түрде 
талқылайды. Пәнге тән лексика мен терминология 
аллотропия пластикалық, ромбты, аморфты, моноклинді   
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түлерімен танысады. 

Құндылықтарға 
баулу 

 

«Индустрияландыру мен инновацияларға негізделген 
экономикалық өсу», «Тарихтың, тілдің мәдениеттің 
ортақтастығы». 

Пәнаралық 
байланыс 

 география, биология, экология   

Алдыңғы білім 
 

Элементтердің табиғи ұяластары.  

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері 

 

Ресурстар 

Сабақтың 
басы  

3 мин 

Ұйымдастыру кезеңі 

Сәлемдесу. 

Оқушыларды түгелдеу. 

Оқушылардың көңіл күйін сұрау мақсатында (балалар 

бүгінгі көңіл күйлерің қалай?) деген сұрақ қойылады. 

Оқушылар кері байланысқа (Бас бармақ әдісі) арқылы 

жауап береді. 

«Шаттық шеңбері» жылы лебіз білдіру, 

ынтымақтастық ортаны қалыптастыру мақсатында 

оқушыларға бір-біріне қарама-қарсы тұрып,  шеңберді 

сағат тілімен айналып, жылы лебіз айтып  шығу. 

Топқа бөліну: «Атом және молекулалар» әдісі. 

Осы әдіс арқылы 3-топқа бөлінеді.  

1-топ  «Моноклинді» (көк түс) 

2-топ. «Аморфты» (қызыл түс) 

3-топ.«Пластикалық» (сары түс) 

Сабақтың тақырыбын видео көрсеткеннен кейін ашады. 

-Ал балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай 

болады? 

-Бүгінгі сабақта не үйренесіңдер? 

-Оқу мақсатына қарап өз мақсаттарыңызды 

анықтаңыздар. 

Оқушылар 

көңіл – 

күйлеріне 

қарай 

салынған 

бас бармақ. 

 

 
 

Шаттық 

шеңбері 

Кеспе 

қағаздар 

 Видео 

көрсетілім 

 

Сабақтың 
ортасы 

 10 мин 

Өткен сабақты қайталау: 

«Миға шабуыл» әдісі  

Жаңа тақырып 

Кітапен жұмыс: Венн диаграммасы:  

 

 

 

Постер 
құрайды 

Ақпарат 
таратылады 
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1-тапсырма   Жұптық жұмыс 

«Ойлан -  жұптас - бөліс» әдісі.  

1 топ: « МОНОКЛИНДІ» 
 Менделеев көшесінде көп қабатты үйдің ,3-
қабатында, 
6- подъезде, 16 -пәтерде  тұратын элемент. 
Ол басқа көршілермен араласады. 
 Бір күні ерігіп отырып «мен күштімін бе,әлде 
әлсізбін бе?» деп өзін сынамақ болып,төменгі 
қабаттан бастап, жоғарғы қабатқа дейін көтеріліп, 
аралап шықпақшы болады.  Ол өзінің көршілері 13 -
пәтермен,15- пәтермен және 17- пәтермен жақсы 
араласады екен. Ол 2- қабаттағы үйдің, №8  пәтерде 
тұратын элементпен танысқысы келіп оған қонаққа 
барады.Осы екі элемент қосылып оксид түзеді. 
Бір күні екеуі   далада серуендеп жүргенде, жауын 
жауып кетеді.Олар содан бері қышқыл түзетін 
болған екен.  
Бұл қай элемент, тиісті реакция теңдеуін 
жазыңдар. 
2 топ: «АМОРФТЫ» 
 3-қабатында,6- подъезде, 16 -пәтерде  тұратын 
элемент. 
Бұл элемент бейметалл екенін біле отырып, осы 
көршілермен танысайыншы деп, №30 пәтердегі 
элементке барады.Ол екеуі қосылыс тұз түзеді 
екен.Ол ауамен  әрекеттесіп оксид, хлормен 
әрекеттесіп тұз түзеді. Ал өз бойынан электр тоғын 
нашар өткіз 
еді екен,бірақ жылуда, жарықта бере алады.  
Шаруашылықта көп қолданылады. 
Бұл қай элемент,тиісті реакция теңдеуін жазыңдар 
 
3 топ:  «ПЛАСТИКАЛЫҚ» 
Бұл элемент 3-қабата, 6-подъезде №16 пәтерде 
тұрады. Үйінен шығып, 4-қабаттағы 8 подездегі №26 
пәтерге қонаққа барады .Осы пәтерге енген бойда 
найзағай ойнап, шатыр-күтір аспан айналып жерге 
түскендей болады. 
Одан шығып  №17 пәтердің есігін қағады.Ол осы 
пәтердің иесімен қосылып тұз түзеді.Олар шөлдеп 
кетіп су ішеді. Сол кезде бұл элемент оксид пен 
қышқыл түзеді екен. 
Бұл қай элемент,тиісті реакция теңдеуін жазыңдар 
 

Кері байланыс: басбармақ әдісін қолдану 

 

Қосымша 1 

 

 

 

 

Интернет 
желісінен 
алынған 

Қосымша 2 
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Критерий Дескриптор  Ұпай 

саны 

Периодтық 

жүйедегі орнын 

біледі 

Периодтық 

жүйедегі орнын 

білді 

1 

Атом 

құрылысын 

жазады 

Атом құрылысын 

жазды 

1 

Аталмыш 

элементтерден 

жай заттың 

қасиеттерін 

біледі 

Аталмыш 

элементтерден жай 

заттың қасиеттерін 

білді 

1 

Оксид 

қосылысының 

формуласын 

жазады 

Оксид 

қосылысының 

формуласын жазды 

1 

Қышқыл жаңбыр 

қосылысының 

формуласын 

жазады 

Қышқыл жаңбыр 

қосылысының 

формуласын жазды 

 

1 

Элементтерді 

көршілес 

элементтермен 

салыстырмалы 

сипаттайды 

Элементтерді 

көршілес 

элементтермен 

салыстырмалы 

сипаттады 

1 

 

№2 тапсырма:  (Жеке жұмыс) 

  «Айналмалы бекет» әдісі арқылы оқушылар 

күкірттің химиялық  қасиеттерінің жай заттар мен 

күрделі заттармен әректтесуін және тотықтырғышта 

тотықсыздандырғыш та бола алатын реакция 

теңдеулерін  дәптерлеріне теріп жазып, бір – бірін  

тексереді. Кейін тақтада дайын жауабымен тексереді.

   

№1.  (Жеке жұмыс) 

«Күкірттің аллотропиялық түрөзгерістерінің 

физикалық салыстыру кестені толтырыңыздар.» 

 

 

6 ұпай 

4 ұпай 

2 ұпай- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 3 
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түрөз-

герісі 

ромбты моноклинді пластика-

лық 

Т (қ ж) тұрақты  Спиралді 

тізбек 

фор-

масы 

 параллелепи-

пед 

 

 

№2.  Генетикалық байланыстарды жүзеге асыр 

S – X-SO3-Y-SO2-CaSO3 

  

№3. А  элементі  3 периодта 1  топта орналасқан , В  

элементі  бейметалдары 3 периодта 6 топта орналасқан.  

А металы сумен белсенді әрекеттеседі, В бейметалл 

оксиді сутекпен және сумен реакцияға түседі. А тек бір 

оксид түзсе, В екі оксид түзеді. Оның біреуіндегі 

валенттілігі топ номерінен үлкен және кіші бола алады.   

20 % оттектен тұрады. Бұл элементті атаңдар. Есептің 

басқаша шығу жолы жоқ  екенін дәлелдеңдер. 

   Дескриптор 

Критерий Дескриптор  Ұпай саны 

1.Күкірт 

негізінде топ 

элементтерінің 

жалпы 

физикалық  

қасиеттерін 

сипаттайды, 

салыстырады. 

а)Моноклинді 

түрөзгерісін 

сипаттап жазды 

б) Ромбты 

түрөзгерісін 

сипаттап жазды 

в) Пластикалық 

түрөзгерісін 

сипаттап жазды 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2.Генетикалық 

реакция теңдеуін 

жазады 

Х,у  белгісіз 

заттарды  тауып 

реакция теңдеуін 

жазды  

2 

3.Бейметалдық 

қасиеттерінің 

арту қатарын 

және 

белгісіз 

элементті тауып, 

А)бейметалдық 

қасиеттерінің арту 

қатарын 

құрастырды.  

Б)белгісіз элемент 

тауып, реакция 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Cahoot 
интернет 
желісі 
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реакия теңдеуін 

жазады 

теңдеуін  жазды. 

 

 ТЕСТ( Cahoot әдісі) 

1.3-период,  VІ А топшада орналасқан химиялық 

элемент атомындағы электрондардың орналасуын 

көрсететін сандар қатары 

А) 2,8,8,2 

В) 2,8,18,1 

С) 2,8,6 

D) 2,8,18,2 

2.  Күкірт  атомының электрондық формуласы 

А) 1s2 2s2 

B)  1s2 2s2 2p6 3s23p4 

C) 1s2 2s2 2p6 3s2  

D) 1s2 2s2 2p2 

3. Ең күшті бейметалдық қасиет көрсетеді: 

 А) S 

В) О 

С) Se 

D) Te 

4. Ең электртерістілігі жоғары  бейметалл элементін  

көрсет: 

А) Cl 

В) F 

С) Si 

D) S 

5. Периодтық жүйедегі период нөмірі: 

А) толтырылатын энергетикалық деңгей санын; 

В) атом ядросының зарядын; 

С) валенттілік электрон санын; 

D) Элементтің атомдық массасын көрсетеді 

100%-5 

80%-4 

60%-3 
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Сабақтың 
соңы 

 

Сабақ соңындағы оқушылардың рефлексиясы: 

Рефлексия   
Оқушылар стикерге жазып береді. 

Сабақта  маған не пайдалы болды? 

Сабақта маған не қызықты болды? 

Сабақта маған не қиын болды? 

Үй тапсырмасы: 148-150 бет  оқу,  2 –есеп 150 бет 

 

Стикер 
тартылады 

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 қауіпсіздік 
техникасын сақтау 

Барлық оқушылар 

периодтық жүйедегі 

орны бойынша 

химиялық элементті 

сипаттай алады.  

Оқушылардың басым 

бөлігі элементтердің 

қасиеттері бойынша 

сипаттама береді. 

Кейбір оқушылар 

жоғары валенттілігіне 

сай оксидтердің сутекті 

қосылыстарының 

формуласын жазады 

және белгісіз элементті 

анықтайды. 

Бұл сабақ жоспарды 

оқушылардың сабақ 

кезінде периодтық 

жүйедегі  элементтерді 

сипаттауға  бағалау  

критерийге сай 

дескриптор  құру 

арқылы тапсырмалар 

берілді. 

Оқушылардың 

бірлескен әрекетін 

бақылап, жүргізілген 

жұмыстың нәтижесіне 

жеткен жетістіктерін 

нақтылап, 

мадақтатаймын.   

 

Осы сабақта қолданылатын 

қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің  тармақтары 

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

1: 
2: 
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты)? 

1:  
2: 
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген 
оқушылардың жетістіктері/ қиыншылықтары туралы нені анықтадым, 
келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?  
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№ O00064 18.01.2022 ж 

Көркем еңбек сабақтарында ұлтттық ою-өрнектерді оқыту әдістері 

СЕЙДИЛДАЕВ АМАНТАЙ АЯПҰЛЫ                                                                               

Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылы                                                   

№148 мектебінің  көркем еңбек пәні мұғалімі 

Қазақ халқы өнерлі халық болғандықтан, өнерін жоғалтпай өзінің ісін, өмірін 

жалғастыратын шеберлі өнерлі ұрпақ тәрбиелеп өсірген. Ал қазіргі күнде 

жастарды өнерге, шеберлікке үйрету, ұлттық тәрбие беру технология пән 

мұғалімдеріне жүктелген.Халқымыздың сарқылмас бай қазынасы, рухани 

мұрасы болып табылатын қазақ қолданбалы өнеріне деген алғашқы негізі, 

ұлттық мәдени құндылықтарға баулу ісі мектептегі бейнелеу өнері пәнінен 

басталатыны белгілі.Осы тұрғыдан бейнелеу өнері пәнін мектепте оқытудың 

негізгі мақсаты қоршаған орта әсемдігін көру, сезіну, қабылдау қасиеттерін 

қалыптастыру, эстетикалық талғамын, шығармашылық қабілетін жетілдіру, 

көркемдік қаракеттерді өз бетімен орындауға үйрету болып табылады.  Қазіргі 

таңда мектеп оқушыларын еңбекке тәрбиесіне баулу арқылы өз ұлтымыздың 

ұлттық қолөнеріне үйрету – оқу тәрбие үрдісінің өзекті мәселелерінің бірі 

болып келеді. Қолөнерге оқушыларды баулу өз елін, жерін, халқын сүю, салт-

дәстүрін бағалай білуге үйретеді. Қай халықтың болмасын қолөнері, оның 

тарихынан, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерімен қатар өркендеп, дамиды. 

Сондықтан жас жеткіншектерді халқымыздың мазмұнға бай тәрбиесі негізінде 

өсіруге, ой-өрісін, жоғары эстетикалық тағлымын, биік адамгершілік тұлғасын 

қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді.Қолөнерді жасап байыту арқылы адамның 

жан дүниесі, ақыл-ойы, қиялы, іскерлігі, шеберлігі, тапқырлығы, талаптылығы, 

ұқыптылығы және байқағыштығы артып, дағдыландырады.Қолөнерді оқыту 

әдісі дегеніміз — мұғалімнің технология сабақтарында оқушылардың 

шығармашылық іс-әрекетіне басшылық ету тәсілдерінің жүйесі.Қазақ 

халқының ұлттық өнерін, тарихын көптеген ғалымдарымыз Ә.Марғұлан, 

Ө.Жәнібеков, Х.Арғынбаев, С.Қасиманов, Ғ.Иляев, А.Ғалымбаева, А.Мұқанов 

және т.б. зерттеп көптеген еңбектерін жарыққа шығарған.Еңбек сабақтарында 

оқушыларды қолөнеріне баулу және сәндік қолданбалы өнер негіздері бойынша 

М.Қозыбақов, Ш.Әбдуалиева, С.Жолдасбекова, Б.Ортаев, т.б. зерттеу 

жұмыстарын жүргізген.Технология сабақтарында халқымыздың қолөнерін 

үйрету арқылы оқушыларға ұлттық дәстүрге тәрбие берудің артықшылығы көп. 

Қолөнерге баулу, шығармашылықпен ұштастырып білім беру, еңбек етуге 

баулумен қатар ата-бабаларымыздан қалған салт-дәстүрге тәрбиелеу қазіргі 

заманның талабы.  
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Қолөнерге қызықтыру үшін кез келген бұйымның, туындының жасалу 

құпиясын, тарихын ашып көрсетсек, қосымша әдебиеттерден мағлұматтар 

берсек қайталанбас ерекшеліктерге толы жасалу технологиясымен таныстырсақ 

оқушы шығармашылықпен іске кіріседі. 

Қазақ қолөнер көркем мәдениеттің бір бөлігі болып табылады.Бұл өнер ежелгі 

дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін тұрмыста қолданып келеді.Қазақтың ұлттық 

өнерімен таныстыру негізінде бала айналадағы дүниенің қимыл-

қозғалыстарының алуан түрлі реңін түсінеді.Балалардың өнер туындыларымен 

бірге үнемі байланыста болуы рухани-өнегелік,эмоционалдық-сезімдік 

дамуының және шығармашылық мүмкіндіктерінің қалыптасуының негізгі тірегі 

болып келеді. Оқушылар бейнелеу өнері,ән-күй; құрастыру және қол 

еңбегі,көркем әдебиет сабағында және ертеңгілік-тер мен ойын-сауықтар 

барысында халқымыздың ұлттық өнерімен танысып,көркем талғамын,өзіндік 

дүниетанымын қалыптастырады. Қазақстандағы мектеп оқушыларының көркем 

мәдениетін қалыптастыруда ұлттық өнердің ерекшеліктері мынадай міндеттерді 

алға қояды:                     — қолданбалы және бейнелеу өнерінің мәнерлеу тілін 

меңгеру арқылы қоршаған ортаға эстетикалық қатынасты қалыптастыру;                                                

— қоршаған ортаны эстетикалық тұрғыда бағалауға қажетті білім 

қалыптастыру;                                                                                                                    

— бейнелеу өнері сабақтарында оқушының шығармашылық қарекеттерінің 

потенциалын жетілдіру;                                                                                                    

-оқушылардың ұлттық өнерге деген мақтаныш сезімі мен елжандылығын 

қалыптастыру.Оқушыларға халық шеберлері-ағаш шебері, 

ұста,зергер,тоқымашы,кестеші,өрмек тоқушы т.б.таныстыра отырып, олардың 

қолынан жасалған бұйымдар туралы мағлұмат беру балалардың білім 

деңгейлерін жетілдіре түседі. Қазіргі кезде сол ұлттық қол өнерді жас ұрпақтың 

бойына дарытын, үйрететін мектептерде жүргізілетін еңбек пәні. Олай болса 

«Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер” деген халық даналығын 

басшылыққа алып, жас ұрпақты тәрбиелеуде, дамытуда, қалыптастыруда 

халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан тәрбие құралдарын (тіл, дін, өнер, 

үлгі-өнеге) орнымен пайдалану бүгінгі күн үшін де өте маңызды. 

Балалар ағаш шебері ағаштан түйін түйетінің,ұста темірден жасалатын 

бұйымдарды соғатынын,зергер әшекей бұйымдарды жасайтынын,тігінші киім 

тігетініні жөнінде мағлұмат алып,ұлттық бұымдардын жасалу ерекшеліктерімен 

танысады. 

Еңбек арқылы адамның денесі, көзқарасы, эстетикалық және ақыл – ой деңгейі 

дамып, жетіледі, еңбектің мәні және құндылығы арта түседі. Балалар мен 

жастардың еңбек тәрбиесі ежелден – ақ ата – ана парызы, бүкіл халық міндеті 

болды.Қайсыбір қолөнер шеберін алсақта олар өздерінің жасаған бұйымдарын 

түрлі ою-өрнектерімен әшекелейді.Әдемілік пен әсемдікке құштарлық 

адамзатқа тән. 
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 Көркем бұйымдар мен зәулім ғимараттар — көз қуанышы. Ол жанды сергітеді. 

Ежелгі адамдар жын – шайтаннан қорғану және өзін — өзі сәндеу үшін 

тәндерін нақыштап, киімдерін әшекейлеп, үйлеріне тұмар іліп қоятын. Осының 

нәтижесінде ою — өрнек пайда болды. Ою — өрнек латынның «оrnamentum» 

сөзімен мәндес. Оның аудармасы әшекей, өрнек, бедер деген мағынаны 

білдіреді.Көшпелі қазақтар табиғаттың әдемілігіне сүйсіне отырып, өз 

айналасының сұлулығына аса мән берген Қолөнерден білім берудің әрбір түріне 

тоқтайтын болсақ : Құрақ-құрау өнері Бүгінгі күнде ата-бабамыздың 

айналысқан қандайда бір кәсібі болмасын өз маңызы мен қасиетін жоймаған. 

Қайта түрленіп қазіргі заман талабына сай ерекшеленіп отыр.Құрақ құрау 

барысында оқушылардың ой-өрісін жанжақты дамытуға әсері мол. Құрақ 

құрауда оқушылар түрлі геометриялық фигураларды басын құрастыруды игеріп 

, үшбұрыштың қабырғасы мен төртбұрыш таңбасының бір-біріне тең болуын, 

өлшемі арасындағы байланыстылықты есептеуді үйренеді.Ою өрнек — қолөнер 

бұйымдары бүгінгі тұрмысымызда сирек қолданылатындықтан, оқушылар 

оның атын естігеннен көп есте сақтамайды, сондықтан оюдың шығу тарихын, 

аңыз- әңгімелер арқылы жеткізе отырып,тәжірибиеде жиі қолдануымыз керек . 

Ою оя білген оқушы шеберлікке, өрнекті матаға үйлесімді, сәйкесті орынды 

қолдануға үйренеді.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.Ою- өрнек жасауда өзіндік қағидалары бар. Олар: композиция, колорит, 

симметрия, ритм. Композиция дегеніміз өрнекті бұйымның бетіне реттеп 

орналастыру. Колорит дегеніміз ою- өрнектің бояутүрлерінің бір-бірімен 

үйлесіп, жарасым табуы.Осы жерде әр түстің нышаны бар. Мысалы, көк түс — 

аспанның, қызыл түс — оттың, ақ түс — ақиқаттың, сары түс – ақыл-

парасаттың, жасыл түс – жастықтың, көктемнің символы. Симметрия дегеніміз 

— ою- өрнектің екі жағының тең болуы. Ритм дегеніміз — ою-өрнекте бір 

элементтің қайталанып келуі деп атайды.    Кесте –қазақ халқының қолөнерінің 

ерекше түрінің бірі . Ертеде халқымыз киімде, үй тұрмысында қолданатын 

бұйымдарының бәрін кестемен әшекейлеп безендірген.Бүгінгі күнде кесте 

өнерін ұлттық киімдерде және ұлттық бұйымдарында ғана қолданылады.Кесте 

тігу барысында төзімділікті, шыдамдылықты талап етеді және адам бойына, 

әсіресе, бойжеткендерге сабырлы, ұқыпты, зерделі мінез-құлық 

қалыптастыруда кесте өнерінің тигізетін пайдасы көп деп айтуға болады.Кесте 

және көркемдеп тігу ою — өрнекті әшекейлеудің ертеден келе жатқан 

элементтерінің басты түрі. Кестені бізбен және жай инемен әшекейлеп тігу 

барлық халықтарға да ортақ өнер. Кесте өнері нағыз халықтық, алуан әдісті, 
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таңдауы көп өнер. Кесте өнерінің қазақ халқына тән байырғы көне түрлері: біз 

кесте, айқас тігу, айқыш — үйқыш тігу, басып тігу, қайып тігу. Біз кестенің шым 

кесте және әредік кесте деп аталатын екі түрі бар. Тоқу өнері –қазақ халқының 

ежелден қолданып келе жатқан ең алғаш киімі мен үй жабдығының негізі 

болған.Бұл тамаша өнер қазіргі талап тілектер тұрғысынан жасалып, 

жылылыққа, сұлулыққа, әсемдікке жетелеуде. Тоқумен айналысқанда адам жеке 

басына аса қажет нәрсені жасау үшін ғана тоқымайды. Осы тоқу әдісінің өзі 

оған қуаныш әкеледі.Себебі, түрлі- түсті бояулар әлемінің үйлесімділігі, алуан 

сән мен фасондар шеберлігін, ой -өрісін жетілдіріп, көркемдікті сезіну қабілетін 

дамытады. Тоқыма тоқу кезінде адамның көңіл-күйі сабасына түсіп, бір сәт 

өзімен-өзі болып, шаршағаны басылады. Әрі еңбек, әрі ермек. Оның үстіне 

мынадай қымбатшылық заманда өз киімін өз тоқып алса, ол да әжептеуір үнем.   

Әшекейлерді түсіре білу — үлкен өнер. Бұл екінің бірінің қолынан келе 

бермейді. Тіпті күнде ине ұстап, киім тігіп отырғандардың өзі әшекейлеуге 

келгенде шорқақтық танытады.Бұл заңды да, өйткені әшекей салу — өнер. 

Әшекейлеудің түрлері көп.Зергерлік – өте ерте заманнан келе жатқан өнер. 

Алтын — күміс әшекейлі бұйымдарды жасаумен әуестенушілерді зергер деп 

атау бүкіл Орта Азия халықтарында ерте кезден — ақ қалыптасқан. Қазақ 

шеберлер зергерлік өнерін біліп бірақ алтын — күмісті өздері қорытып, өндіре 

алмаған. Сондықтан оларды көрші орыс мемлекеттерінен сатып, айырбасқа 

алып отырған. Кесек күміс пен алтын оңайлықпен табылмағандықтан ол кездегі 

қазақ зергерлері көбінесе алтын, күміс ақшаларды қайта балқытып немесе ол 

күйінде пайдаланған. Олар – бұрау, көз салу, жону, бастыру, бедерлеу, өру, теру, 

кестелеу, сызу, құю, бояу, зерделеу, жапсырмалау, бисірлеу сияқты өрнек 

үлгілерінің үй тұрмысында, өнеркәсіпте ,құрылыста, мәдениет саласында, 

сәулет өнерінде жалпы әлем өнерінің дамуында қолданылмайтын, іске 

аспайтын жері жоқ.                        

Соның ішінде көп кездесетін түрі – кестелеу, жапсырмалау, бисерлеу өнері. 

Бисер тоқу өнері ертеде кеңінен тарап, танылып келе жатқан халық 

шығармашылығының және әшекей бұйымдар дайындаудың бір түрі. Бисермен 

жай суреттерден бастап өте күрделі түрлі-түсті жұмыстар жасауға 

боладыМысалы,тұмарша, ұлттық сөмкелерді, әмиян, ұлттық қоржын, алқа, 

шашбау,қазіргі кезде ұялы телефондарға арналған қапшықтарды әшекейлеп 

тігеміз. Бисер тоқу өнері нәзіктікті, әдемілікті, шыдамдылықты және фантазия 

мен шеберлікті талап етеді. Әр адам бисер тоқумен айналысуына болады. 

Сызбамен жұмыс істегенде есте сақтау қабілеті жоғары болып, түстерді 

үйлесімді орната білуге үйретеді.Бисермен жұмыс істегенде жұмыс істейтін 

орын жарықпен жақсы қамтамасыз етілу керек. Көзге демалыс беру үшін 5-10 

минут үзіліс жасау тиімді. 
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 Бисерді таңдау – үлкен жұмыс. Олардың өлшемдері, түстері әр алуан. 

Сондықтан тігілетін бұйымға байланысты маржан моншақтың қандай түрін, 

қанша мөлшерде алуды, қандай түсін таңдауды, тігілетін мата түрін, ине, жіпті 

тандай білу қажет.Қазақтың ұлттық қолөнерінде ағаштан көптеген заттар 

жасалады. Балташылар, ағаш ұсталары, ершілер қайыңды, үйеңкіні, үйшілер, 

ағаш ойып, шыбық өріп тоқушылар талды пайдаланады. Балташылар үй 

борайды, еден төсеп, арба, шана, жақтау, қақпа, тіреу сияқты ірі заттарды 

істейді. Ағаш ұстасы стол, шкаф, сөре, орындық, кебеже, асадал, рамалар 

жасайды. Ағаш оюшылар оны жонып күйдіреді де бояулап өрнектейді. Шыбық 

өрушілер, тоқушылар қамыстан, шиден қорап, шыпта, орындық, шарбақ сияқты 

заттарды өреді                        Адамзат коғамының рухани және мәдени корының 

кымбат казыналарының бірі — халыктың колөнері мен әдет-ғұрпы, кай 

халықтың болсын бітім тұлғасы, психологиялық, этникалық жан сезім белгілері 

оның колөнер мен әдет-ғұрып, салт-санасынан көрінеді.  

Өткен ел тарихын, тұрмыс-тіршілігін ой елегінен өткізер болсақ, халық 

өміріндегі әдет-ғұрып, салт-санасының дамуы тарихи оқиғалардан кейін 

заманның өзгеруіне байланысты болғаны айқын.Мұны ұрпақ тәрбиелеу ісіндегі 

халықтық тәжірибе белгілсрінен көруге болады.Бұл жағдай сабақтарда халық 

өнерін қазіргі мәдениеттің ажырамас бөлігі тұрғысынан, кәсіби өнермен өзара 

әрекеттестігі, ерекше типтегі шығармашылық тұрғысынан карастырғанда ғана 

мүмкін болады.Сәндік-қолданбалы өнерге негізделген көркем-шығармашылық 

сабақтар мектеп оқушыларына белсенділік береді, бейнелі ойлауын, қиялдауын 

дамытуға ықпал етеді.  

Мәселен, халықтың сәндік-қолданбалы өнер туындыларындағы бейнелер мен 

ою-өрнектерде берілген оюлар, түйсіктер мен түсініктер, тұжырымдар, 

халықтың дүниетанымы жеке тұлғаның эстетикалык сапаларын жетілдіре 

түседі. Бояу түстері мен материалдың, бұйым формасы мен нақыштарының 

үйлесімділігі, олардың әсемдігі мен жарасымдылығы адамның ой ұшқырына 

әсер етіп, оның рухани жан дүниесін байытады.                                                                            

Қорытынды                                                                                                                    
Өнер — адамға жақсы әсер ететін және оны тәрбиелейтін нәзік дүние. Қолөнер 

бұйымдарын жасау барысында қазіргі жастарға берер тәлім-тәрбиесі , пайдасы 

өте мол, сонымен қатар эстетикалық тәрбие бере отырып, өз қолдарымен 

қажетті бұйымдар жасай білуге, шеберлікке,қолөнер шығармашылықтарын 

дамытады.Оқушыларды ұлттық колөнер арқылы кәсіби шеберліктерін 

қалыптастырудың маңызды тұжырымдамалық бағыты болып білім, ғылым, 

өнер, өндіріс және өнеркәсіптің байланысы саналады.  
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Бұл бағыттың жүзеге асуын ғалымдар қазіргі кезде технологиялық білім беру 

тұжырымдамасында: мамандарды қоғамдық өндірістегі қайта құрылған іске 

даярлау, олардың танымында ұлттық қолөнердің әлемдік көріністерін 

қалыптастыру, ой-өрісі мен кәсіби- шығармашылық кабілеттерін жетілдіру, 

білім және еңбек қабілеттерінің бірнеше түріне катысу үрдісінде мамандарды 

даярлауға жағдайлар жасау мақсаттары қойылып отыр. 

Ғасырдан-ғасырға, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ата дәстүрі 

халықтық өнер желісін үзбей, халқымыздың асыл мұрасы ретінде бағалап, 

оларды көздерінің қарашағындай сақтап, ілгері дамытып өркендету — өнегелі 

іс.Мектеп оқушыларының кәсіби шеберлігін қалыптастыруда сәндік-

колданбалы өнерді менгеру үрдісінде кәсіби шеберлігін калыптастыру оның 

адам өміріндегі рөлін жетік түсіндіруден, оның маңыздылығы мен мәнін және 

спецификалық зандылықтарын толық ашып көрсетуден де талап етіледі. 

Адам өміріндегі қоғамдық салт-дәстүр, әдет-ғұрып қашан да адам қиялынан 

туындап, заман ағымына карай байып, мазмұны тереңдеп келе жаткан тәрбиелік 

мәні өте зор тағылым.  

Қолөнер бұйымдарын жасау барысында қазіргі жастарға берер тәлім – тәрбиесі, 

пайдасы өте мол, сонымен қатар эстетикалық тәрбие бере отырып, өз 

қолдарымен қажетті бұйымдар жасай білуге, шеберлікке қолөнер 

шығармашылықтарын дамытады. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

39 

 

МАЗМҰНЫ 

 НУРАХМЕТОВА ГУЛЬМИРА ТИЛЕУБЕКОВНА 

 КАЛДЫБЕКОВА ПАЛЫМША ЕСКЕРМЕСОВНА 

 ДЮСЕКОВА МӨЛДІР ҚОСМАНҚЫЗЫ 

 ЗЕЙНУЛЛАЕВА АСЕМ БАЛШЫКБАЕВНА 

 ҚАДЫРОВА АҚЕРКЕ ТОҚТАРБЕКҚЫЗЫ 

 ТОЛЕСИНОВА ДЖАДРА ЭРГАЛИЕВНА 

 АМАНШИНА ТАҢШОЛПАН ҚАЗАНҒАПҚЫЗЫ 

 ОРАЗАЛИНА АСЕМ СЕРИКОВНА 

 СЕЙДИЛДАЕВ АМАНТАЙ АЯПҰЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


