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№ R00022     24.02.2022 ж 

 

Творческая работа. Макет архитектурного объекта 

 

НУРЖАНОВА АЛЬМИРА АСАНОВНА                                                                                     

Батыс Казахстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы                                                   

«№4  ЖОББМ» Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

2 Раздел долгосрочного плана: 

Дизайн и технология  

 Школа: 

Дата:  ФИО учителя: 

Класс: 9 Количество 

присутствующих: 

Количество 

отсутствующих: 

Тема урока Творческая работа. Макет архитектурного объекта. 

Цели обучения, 

которые 

достигаются на 

данном уроке 

(ссылка на 

учебную 

программу) 

9.2.3.1 определять, выбирать и применять оптимальные 

способы обработки и отделки материалов в процессе 

изготовления изделия. 

Цели урока - определив способы обработки и отделки материалов 

создать каркас, детали макета архитектурного объекта. 

Критерии 

оценивания 

- определяет материалы и способы обработки; 

- создает макета, каркас в соответствии критериям 

оценивания; 

- применяя предметную терминологию предлагает идеи 

по улучшению своей работы и работы одноклассников. 

Языковые цели - анализировать свою работу и работу других учащихся 

применяя соответствующую предметную терминологию. 

Лексика и терминология, специфичная для предмета: 

городская архитектура, каркас, масштаб и т.д. 

Полезные выражения для диалогов и письма: 

«Для улучшения данной работы я бы рекомендовал...»; 

«Я выбрал ... материал, так как...»; 

«Основные воздействия на мою работу были оказаны…». 

Привитие 

ценностей 

 

 

Данный урок направлен на привитие ценностей таких как 

умение работать в паре , уважение, ответственное 

производство и потребление. 

Привитие ценностей осуществляется в процессе 



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

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

2 

 деятельности (практической работы) на уроке. 

Межпредметные 

связи 

Межпредментая связь с предметом география, графика и 

проектирование. 

Межпредметная связь осуществляется в процессе 

создания творческой работы. 

Навыки 

использования 

ИКТ 

На данном уроке навыки использования ИКТ могут 

развить учащиеся при демонстрации учителем 

презентации, видео ролика (визуальное восприятие через 

интерактивную доску). 

Поиск информации через интернет ресурсы. 

Предварительные 

знания 

Учащиеся уже знают перед этим уроком виды 

архитектурных объектов, концепции города будущего, 

смарт зданий, технический рисунок, эскиз макета, 

индивидуальный план создания макета архитектурного 

объекта, ознакомлены с особенностями и свойствами 

некоторых материалов , изучили масштаб, составили 

спецификацию проекта. 

Уже имеющиеся знания мы можем активизировать в 

процессе создания макета, каркаса архитектурного 

объекта. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на 

уроке 

Ресурсы 

Начало урока 

1 мин 

Ознакомление с целями урока, 

критериями оценивания данного 

урока. 

Слайд 1-2 

Середина урока 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение с учащимися: 

 Из какого материла лучше 

всего создать каркас архитек-

турного сооружения? Почему? 

 Какой материал выбрали Вы? 

После обсуждения с учащимися 

учитель демонстрирует видео 

ролик. Просмотр видеоролика 

может быть, как совместный, так и 

индивидуальном порядке. 

Дифференциация: учащиеся, 

которые запланировали более 

сложный макет архитектурного 

сооружения, могут провести 

небольшое исследование касательно 

Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик 

Интернет ресурс, 

смартфон, 

ноутбуки. 
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2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенностей своего материала. 

Учащиеся могут самостоятельно 

просматривать материал по 

созданию макета. 

 

Подготовка к творческой работе. 

Обсуждение с учащимися техники 

безопасности на уроках 

Художественный труд. 

(На данном этапе, учитель проводит 

ознакомление с техникой 

безопасности в зависимости от 

используемых материалов, методов 

и техник выполнения: работы с 

деревом, бумагой, острыми, 

горячими предметами и т.д.) 

Задание. Создать каркас, 

макета архитектурного сооружения. 

С чего Вы начнете? 

 Как распределите обязанности 

при выполнении творческой 

работы? 

 Как распределите время? 

Дескрипторы к заданию: 

- эффективно использует материал; 

- соблюдает масштаб; 

- соблюдает меры безопасности; 

- принимает активное участие в 

групповой (парной) работе; 

- правильно распределяет время. 

(Учащиеся создают макет 

архитектурного сооружения в 

соответствии со спецификацией 

проекта, который они создали на 

прошлых занятиях). 

Взаимооценивание. Обсудите и 

проанализируйте выбор материалов, 

технику выполнения для передачи 

творческой идеи. 

Дескрипторы к заданию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5 

бумага, картон, 

акрил, ПВХ 

(поливинилхлорид), 

пластилин, гипс, 

любой 

художественный, 

строительный, 

природный 

материал, 

вторичное сырье и 

т.д. 
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5 мин 

 Обсуждает с учащимися мате-

риалы, методы выполнения; 

 Предлагает идеи по усовер-

шенствованию работы. 

(Учащиеся делятся друг с другом 

информацией и обсуждения своих 

готовых моделей и макетов. Они 

просят учителя и одноклассников 

прокомментировать их работы, 

чтобы в последующем использовать 

эти комментарии для 

усовершенствования своей работы. 

Учащиеся могут давать советы по 

улучшению работы одноклассникам 

и на основе полученных 

комментариев улучшить творческую 

работу. Полученные рекомендации 

записывают в альбомах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

3 мин 

Рефлексия к уроку. 

Возвращение к цели урока и 

критериям оценивания данного 

урока: 

 Достиг ли я поставленной 

цели? Если да (нет), то как это 

проявляется? 

 Что я должен (а) учитывать на 

последующих уроках? 

  

Дифференциация 

– каким образом 

Вы планируете 

оказать больше 

поддержки? 

Какие задачи Вы 

планируете 

поставить перед 

более 

способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

 

 

 

Более способные 

учащиеся могут 

выполнить 

- оценивание во время 

обсуждения; 

- оценивание по 

- проветрить кабинет перед 

началом урока; 

- при работе с ноутбуками 
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творческую 

работу со 

сложными (по 

технике 

обработки) 

материалами. 

Учащимся со 

слабыми 

способностями 

учитель может 

оказать 

поддержку в виде 

рекомендации, 

подсказок. Так 

же учащиеся 

могут работать с 

более простыми 

материалами 

(бумага, картон и 

т.д.) 

критериям оценивания. 

Метод: 

- наблюдения, 

- обратная связь (во 

время рефлексии). 

соблюдать расстояние глаз от 

экрана; 

- при работе с инструментами, 

материалами соблюдать правила 

использования; 

- соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

Рефлексия по уроку 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными? 

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена дифференциация на уроке? 

Выдержаны ли были временные этапы урока? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

 Общая оценка  

 Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте, как о преподавании, так 

и об обучении)?  

1:  

 2:  

 Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте, как о 

преподавании, так и об обучении)?  

1:   

 2:  

  

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях 

отдельных учеников, на что необходимо обратить внимание на последующих 

уроках?  
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№ R00017    18.02.2022 ж 

 

Түстер әлемі  

 

ТИЛЕПБЕРГЕН АЙГҮЛ 

Қарағанды қаласы  

ҚМҚК «Ақбөпе» бөбекжайының тәрбиешісі 

 

  Ұйымдастырылған оқу қызметі: Сенсорика 

    Мақсаты: Балаларға негізгі төрт түстерді топтастыруға үйрету: қызыл, сары, 

көк, жасыл. 

  Білімділік: Түстерді ажырата білуге баулу. Түстер туралы білімдерін кеңейту. 

Түстері бойынша топтастыру.  

  Дамытушылық: Балалардың коммуникативтік – ақпараттық құзіреттілігін 

молайтып, ой – түйсігін қиялын дамыту. Сенсорлық ойлау қабілетін дамыту. 

  Тәрбиелік: Балаларды ұқыптылыққа, байқампаздыққа, жұмысын аяғына дейін 

орындауға тәрбиелеу. 

  Билингвальды компонент: қызыл – красный, сары – желтый, көк – голубой, 

жасыл - зеленый 

  Ресурстар: Күн мен бұлттың суреті, түрлі түсті жолақтар, түрлі түсті 

пішіндер, доптар. 

 

ҰОҚ барысы: 

I кезең: ұйымдастырушылық – қозғаушылық 

Шаттық шеңбері 

Балалармен сәлемдесіп, шаттық шеңберін жасау. 

Топ, топ басайық, 

Жалаудан күн жасайық! 

Жаса, жаса алтын күн! 

Жаса, жаса жарқын күн! 

 

   Тәрбиеші тақтаға күн мен бұлттың суретін іледі. Балалар қараңдаршы бұл не? 

Күн мен бұлттың түсі қандай? Иә, балалар дұрыс айтасыңдар, күннің түсі сары, 

бұлттың түсі көк. Ендеше балалар, бүгін біз сендермен түстер әлеміне саяхат 

жасаймыз. 
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II – кезең: ұйымдастырушылық – ізденістік 

Балалар қараңдаршы, бүгін бізге Айсұлу және Айжан атты қуыршақтар қонаққа 

келіп отыр екен. Олар сендерге тапсырмалар алып келіпті.  

  Бірінші тапсырма: Айсұлу мен Айжан шеңбердің ішіндегі доптарға жету 

үшін жасыл және сары түсті жолақтардан жол салып беруді сұрайды. Балалар 

тапсырманы орындайды. Айсұлу мен Айжан жолдан жүріп өтіп, доптардың 

жанына барады. Бірақ доптардың барлық түстері араласып кетіпті.  

  Екінші тапсырма: Доптарды түстері бойынша ажырату, топтастыру. Сары 

шеңбердің ішіне сары түсті доптарды салу, көк түсті шеңбердің ішіне көк түсті 

доптарды салу. Балалар тапсырманы орындайды.  

Сергіту сәті.                                                                                                          

Орнымыздан тұрамыз,                                                                                                     

Алақанды соғамыз. 

Жоғары – төмен қараймыз 

Топылдатып басамыз. 

Доптармен жаттығу жасау. Допты алақанға салып, домалату. 

1. Добым, добым домалақ                                          

          Шаршамайсың  домалап                                        

          Үстел үстін бүлдірдің                                             

          Тәрелкені сындырдың                                            

 

2. Добым, менің добым 

          Өзің неткен добым 

          Зымырайсың қутыңдайсың 

          Бірақ менен құтылмайсың 

 

Үшінші тапсырма: Балалар Айсұлу мен Айжанға барлығы ұнап жатыр. 

Сонымен қатар олар сендерге түрлі түсті пішіндер алып келіпті, үй құрастырып 

берулерін сұрап жатыр. Балалар тапсырманы орындайды. Үй құрастырады. 

III – кезең: рефлексиялық – түзетушілік. 

  Айсұлу мен Айжан балаларға өз ризашылықтарын білдіреді. Тапсырмаларды  

өте жақсы орындағандарын айтып, көп нәрсені үйренгендерін  айтып береді. 

Балалармен қоштасады.  

  Бүгінгі ашық оқу қызметін қорытындылау. Балалардан не істегендерін, қандай 

тапсырма орындағандарын сұрау. Мақтау, мадақтау. Оқу қызметінде белсенділік 

танытқан балаларды атау. 
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№ R00023     24.02.2022 ж 

 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 

ойлау технологиясын тиімді қолдану 

 

КУЗЕМБАЕВА САЖИДА КАИПБЕРДИЕВНА                                                                                

Талғар қаласы  Жамбыл Жабаев атындағы шағын орталығы бар                                       

№6 орта мектебінің  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; 
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-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 

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 
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көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 

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. 
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№ R00024  24.02.2022 ж 

 

Биотехнологиялық өндірістің жалпы сызбасы 

 

НУРБАЕВА ЭЛЬМИРА АБИЛХАНКЫЗЫ                                                                            

Жамбыл облысы, Жамбыл атындағы орта 

 Мектебінің биология пәні мұғалімі 

 

Бөлімше:Микробиоло

гия  және биотехноло-

гия 

 Күні:  

Сынып: 9 

 

Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы: Биотехнологиялық өндірістің жалпы сызбасы 

Осы сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.3.2 биотехнологияда өндірілетін өнімдерге мысал 

келтіру 

Сабақтың 

мақсаты 

-Биотехнологияның жануарлар селекциясындағы маңызын 

сипаттау 

-Биотехнология нысаны мен қызметінің құрылымдық деңгейін 

анықтау 

-Биотехнология әдісі арқылы алынатын өнімдерге мысал келтіру 

Бағалау 

критерийі 

-биотехнология ұғымына түсінік беріп, селекциясындағы 

маңызын сипатайды.  

-биотехнология нысандары мен қызметін анықтайды. 

-биотехнология әдісімен алынатын өнімдерге мысалдар келтіре 

алады. 

Тілдік 

мақсаттар 

Оқушылар қолданады:  
- Биотехнологияны жануарлар селекциясында қолдану маңызын 

оқулықтан оқып, топта талдап, сыныпта қорғайды. 

- Биотехнология нысандары мен қызметтерінің құрылымдық 

деңгейін оқулықтан оқып анықтайды. 

- Мұғалімнің көмегімен биотехнологияда пайдаланылатын 

зерттеу әдістерін таныстырылым мен электрондық оқулық 

арқылы анықтайды.  

Пәнге қатысты терминдер мен негізгі сөз тіркестері: 

биотехнология, бактерия, саңырауқұлақтар, плазмидалар, 

жұмыртқалағыштық.  
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Талқылауға арналған тармақтар: 

Биотехнология дегеніміз ... 

Биотехнологияның жануарлар селекциясындағы маңызы ... 

Биотехнология нысандары ... 

Биотехнологияда саңырауқұлақтардан алынады ...  

Құндылы

қтарға  

баулу  

«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығы бойынша жануарлар 

селекциясындағы биотехнологияның маңызын ұғынады. 

Жеке жұмыста өзін-өзі реттеп, уақытылы жұмысты орындау, 

ауызша тапсырмалардың жауаптарын логикалық тұрғыда ұсыну 

икемділігі артады. 

Топтық, жұптық жұмыстарда бірігіп жұмыстану, бірлікте, ортақ 

іс атқаруда жауапкершілікпен қарау, сынға алу, пікір алмасу, 

бәсекеге қабілетті болу құндылығы дамиды. 

Пәнаралы

қ 

байланыс 

Химия, география, информатика 

Алдыңғы 

білім 

7-сынып: бактериялар формаларының әртүрлілігін,  ірімшік және 

йогурт өндірісін зерттеу; антибиотиктер, антисептиктер мен 

залалсыздандыру өнімдерінің қолданылуын сипаттау; 

вирустардың тіршіліктің жасушасыз формасы екендігін түсіндіру 

8-сынып: қарапайымдылар, бактериялар, саңырауқұлақтар, 

вирустармен туындайтын аурулардың ерекшеліктері мен алдын 

алу шараларын сипаттау 

САБАҚ   БАРЫСЫ 

Сабақтың 

жоспарла

нған 

кезеңі 

 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 

түрлері 

Ресурстар 

Сабақтың 

басы  
 

   5 мин 

 

 

 

I.Ұйымдacтырy кeзeңi 

 Cәлeмдecy, oқyшылaрды тyгeлдey. 

 Oқyшылaрды тoптacтырy үшiн, 

oлaрғa биотехнологияға қатысты 

сурет қиындылары  ұcынылaды.  

Сурет қиындыларын құрастыру  

(мозайка әдісі)  бoйыншa тoптaрғa 

бiрiгeдi.  

Үй тапсырмасы. Суреттер 

сөйлейді. 

Топтық жұмыс.  

1 топ жануар жасушасының 

органоидтарының атауын және 

 



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

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

13 

сипаттамасын жазады. 

Жануарлар жасушасы: 

 
 2 топ өсімдік жасушасының 

органоидтарының атауын және 

сипаттамасын жазады. 

Өсімдік жасушасы:       

  
3 топ Саңырауқұлақ: жануарлар мен 

өсімдіктердің айырмашылығы, 

ұқсастығы, ерекшеліктерін жазады. 

 
ҚБ: «Мадақтау» әдісі арқылы 

бағаланады 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

ресурс немесе мәтін, диалог, 

сабақтағы жылдамдық, оқушының 

дербестігі мен жауапкершілігі, оқыту 

ортасы, қарым-қатынас формалары 

бойынша саралау жүргізіледі. 

Сабақтың 

ортасы  
 

 

5 минут 

І.«Ой қозғау» . 

Биотехнология тyрaлы бейнеролик 

көрy. 

Тaлқылay cұрaқтaры: 

-Қaндaй әдіс көрдiңiз? 

 

Оқулықпен жұмыс. 

Білім ленд бейнеролик 

 

https://bilimland.kz/kk/cou

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Қандай қойдың клоны алынды? 

-Клондау қандай ерекшкліктерге 

қарап жасалды? 

ҚБ: «Бір-бірін мадақтау» әдici 

aрқылы оқушының ayызшa бaғaлayы 

жүзeгe acaды. 

 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

ресурс немесе мәтін, диалог негізінде, 

сабақтағы жылдамдық бойынша 

саралау жүзeгe acaды.  

Мұғалімнің түсіндіруі: 

Жануарлар селекциясын 

биотехнология әдістерін кеңінен 

қолдану негізінде әрі қарай 

жетілдіруге болады. Ерте эмбрионды 

трансплантациялау әдісін қолдану 

өнімділігі бойынша өте құнды 

даралардан ұрпақтар санын күрт 

арттыруға мүмкіндік берді.  Жалпы 

ауылшаруашылығы жануарларын 

клондау проблемасы – биологиядағы 

маңызды бағыттардың бірі, оның 

дамуы заманауи селекция үдерістерін 

едәуір белсенді жауауға мүмкіндік 

береді. (оқулықпен жұмыс, 2 минут 

шолу жасау) 

ІІ. «Валюта» әдісі бойынша әр топ 

постермен жұмыс жасайды. 1-топ 

қорғағаннан кейін 2-3 топтар 2 

жұлдыз, 1 ұсыныс айтып, валютамен 

қызықты, ұнаған жерлерін сатып 

алады. 

Әр топтада осылай жұмыстанады. 

1-топ: Биотехнологияны жануарлар 

селекциясында қолдануын айтады. 

2-топ: Биотехнология нысандары мен 

олардың қызметі. 

3-топ: Биотехнологияда 

саңырауқұлақтар мен 

қарапайымдарды пайдалану.  

rses/biologiya-kk/genetika-

zhane-suryptau-

negizderi/qazirgi-

zamandahy-

genetika/lesson/zhanuarlar-

men-osimdikterdi-klondau 

 

 

Таныстырылым 

оқулықпен жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Әр топқа валюталар үйлестіріледі. 

ҚБ: «Қол шапалақ» әдісі арқылы 

топтардың бағалауы. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

ресурс немесе мәтін, диалог, оқушыға 

жеке қолдау көрсету арқылы, 

сабақтағы жылдамдық, оқушының 

дербестігі мен жауапкершілігі, оқыту 

ортасы, таңдау, қарым-қатынас 

бойынша саралау жүзеге асады.  

ІІІ. «Таза тақта» әдісі бойынша 

мұғалім бүгінгі тақырып бойынша 

тақтаға сұрақтар немесе ережелер 

жазып тақтаны толтырады, содан 

кейін оқушылар жеке әр сұраққа 

жауап беріп, өшіріп отырады. 

Соңында  барлық сұрақтарға жауап 

бергенде тақта таза болып шығады. 

-Қазіргі кезде кейбір елдерде жыл 

сайын неше трансплантант-бұзау 

алынады? 

-Долли атты қойдың клоны қай жылы 

қашан кімнің басшылығымен 

алынды? 

-Бактериялардың метелдар 

биотехнологиясындағы маңызы 

қандай? 

-Биотехнология нысыандарына 

сипаттама бер? 

-Биотехнологияда 

саңырауқұлақтарды қалай 

пайдаланады? 

-Қарапайымдардың 

биотехнологиядағы орны? 

 ҚБ: мұғaлiмнiң ayызшa 

кoммeнтaрийi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке парақтар 
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Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

сабақтағы жылдамдық, дербестігі 

мен жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

таңдау бойынша саралу жүзеге 

асады.  

Қалыптастырушы бағалау 

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

 

1. Биотехнология ғылымы адам 

денсаулығын нығайту 

мақсатында не жасайды? 

  

 

 

 

Ауру тудыратын бактериялар мен 

вирустардың көбеюін тежейтін 

саңырауқұлақтан қандай антиботик 

алынған?  

 

 

 

 

2. Биотехнология саласының 

бірі тамақ өнеркәсібі. 

Суреттен көріп тұрғандай 

қандай 

тамақ 

түрлерін аламыз?  

 

    Дескриптор: 

1. Биотехнология ғылымының 

адам денсаулығын нығайту 
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мақсатындағы жетістіктерін 

атайды. 

2.  Ауру тудыратын бактериялар 

мен вирустардың көбеюін 

тежейтін саңырауқұлақтан 

қандай антиботик алынатынын 

атайды. 

3. Биотехнологияда алынатын 

тамақ өнімдерін атайды. 

   №2 Тапсырма: 

  Берілген кестеге биотехнологияда 

өндірілетін өнімдерге мысалдар 

келтіріп жаз. 

жануарлар өсімдіктер саңырауқұлақтар 

   

   Дескриптор: 

1. Жануарлардың биотехнологияда 

қолданылуына мысал келтіреді. 

2. Өсімдіктердің биотехнологияда 

қолданылуына мысал келтіреді. 

3. Саңырауқұлақтардың 

биотехнологияда қолданылуына 

мысал келтіреді. 

 ҚБ:Дескрпиторды ескере отырып 

өзара бағалау. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

тапсырма бойынша саралау, 

сабақтағы жылдамдық, дербестігі мен 

жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

таңдау, қарым-қатынас формалары  

бойынша саралу жүзеге асады. 

Сабақтың 

соңы  
 

5 минут 

 

 

«Кір жаятын жіп» әдісі бойынша 

оқушыларға тақтаға сұрақтар 

беріледі. Қол көтеріп жауап беру 

арқылы жауаптарын стикерлерге 

жазып, кір жаятын жіптерге іледі. 

1. Қазіргі кезде кейбір елдерде 

жыл сайын қанша 

трансплантан-бұзау алады? 

2. Долли атты қойдың клоны 

кімнің басшылығмен алында? 

 

Кір жаятын жіп 
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3. АҚШ-та эмбрион жасушаларын 

клондаудан алынған Ген атты 

бұзау қай жылы туды? 

4. Субжасушалық құрылымдарға 

нелер жатады? 

5. Биотехнологияда 

саңырауқұлақтардан қандай 

өнімдер алады? 

6. Ашытқының белгілі 500 

түрінен адам ең бірінші  нелерді 

пайдалануды үйренді? 

7. Жеуге жарамды 

саңырауқұлақтардың 

жіпшелерін қандай ортада 

өсіреді? 

8. Биотехнологияның дістүрлі 

емес нысандарыныңқатарына 

не жатады? 

9. Клондау қызметін сипатта?  

     ҚБ: «Мадақтау әдісі» бойынша 

бағаланады. 

Саралау: Нәтиже немесе жауап, 

сабақтағы жылдамдық бойынша 

саралау жүзeгe acaды. 

Кeрi бaйлaныc «Ныcaнa» әдiciмeн.  

1.Ныcaнaның caры түciнe «Бүгiнгi 

caбaқтa нeнi мeңгeрдiң?» дeгeн 

cұрaққa жayaп күтiлeдi. 

2.Ныcaнaның қызыл түciнe «Бүгiнгi 

caбaқтың  қaй cәтi aрқылы бүгiнгi 

күндi eciңe түciрeciң» дeгeн cұрaқтың 

жayaбы күтiлeдi. 

3.Ныcaнaның көк түciнe «Кeлeci 

caбaқтa өзiңдi қaй жaғынaн дaмытaр 

eдiң, oны қaлaй icкe acырacың?»-

дeгeндeй cayaлғa жayaп бeрiлeдi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таныстырылым 

Саралау – Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? 

Сіз басқаларға қарағанда 

қабілетті оқушыларға 

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және 

техника 

қауіпсіздігін сақтау 
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қандай тапсырмалар 

бересіз? 

Нәтиже немесе жауап, 

ресурс немесе мәтін 

бойынша, диалог, оқушыға 

жеке қолдау көрсету,  

сабақтағы жылдамдық, 

оқушының дербестігі мен 

жауапкершілігі, оқыту 

ортасы, қарым-қатынас 

формалары бойынша 

саралау жүргізіледі.  

 

 

«Мадақтау» әдісі 
арқылы бағаланады. 

«Бір-бірін мадақтау» 

әдici aрқылы оқушының 

ayызшa бaғaлayы жүзeгe 

acaды. 

«Қол шапалақ» әдісі 
арқылы топтардың 

бағалауы. 

Мұғaлiмнiң ayызшa 

кoммeнтaрийi. 

Дескрпиторды ескере 

отырып өзара бағалау 

АКТ қолдану 

ережелерін сақтау 

және жұптық, топтық 

жұмыстарда 

қауіпсіздік 

техникасын ескеру. 

 

  

Сабақ бойынша 

рефлексия:  

Сабақ мақсаттары немесе 

оқу мақсаттары шынайы 

қолжетімді болдыма? 

Барлық оқушылар оқу 

мақсатына қол жеткізді 

ме? 

Егер оқушылар оқу 

мақсатына жетпеген 

болса, неліктен деп 

ойлайсыз?  

Сабақта саралау дұрыс 

жүргізілді ме?  

Сабақ кезеңдерінде тиімді 

пайдаландыңыз ба?  

Сабақ жоспарыңыздан 

ауытқу болды ма және 

неліктен?  

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау 

үшін пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз 

маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
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                                 № R00025     24.02.2022 ж 

                    

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

 

КОЖАХМЕТОВА КАМШАТ ЖУМАШОВНА                                                                            

Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Шайдана бастауыш  

Мектебінің 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.  
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Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін 

жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін 

дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің 

білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің 

өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен 

жұмыс жасауға негіз болады. 

     Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің 

мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар 

алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 

міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 

табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз 

еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз 

мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын 

білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

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

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын 

жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама бойынша 

жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. Қазіргі білім 

беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа 

айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің 

шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза 

алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде 

қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи қоғамның зиялы 

азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және 

жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай 

алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту 

ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің мақсаты - жоғары білімді, 

шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру 

кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы бойында сын тұрғысынан 

ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік дағдылары, АКТ 

дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған 

міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары қалыптасады.     
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     Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы 

дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 

ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 

білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді. Күтілетін 

нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр 

оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады. 

Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін арттырады. Оқу 

үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін мониторинг 

жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту 

мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану – бұл 

білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу - танымдық 

құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру 

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

өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, 

әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс 

жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен мазмұнына 

сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық біліктілігін қалыптастыруға 

себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім үрдісінің 

барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен оқушылардың оқу 

жетістіктерін салыстырылады. 

      Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік 

Ел» идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер, 

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

Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, қазақстандық 

патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда қарым-қатынас 

жасай алуға үйрету болып табылады.       

     Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - 

коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық 

мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты 

үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін 

ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада 

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

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

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

құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, жаңашыл 

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

Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен 

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

жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім дағдыларымен 

және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін ынталандырушы күш болып 

табылады.  
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Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын 

жаңа құрылымы болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Үштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер; 

6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

     Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге 

түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында 

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

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

боламыз. Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме 

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

Негізінен жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған 

бағдарлама екендігіне көз жеткіздім. 

     Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

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

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

туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 

үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 

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

озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар адамдар заманның, 

қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. 

       Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз 

үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай 

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

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

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

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

өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты 

ұстаз болайық. 

 

                                                        

 



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

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

24 

№ R00026    24.02.2022 ж 

 

Абай шығармаларын бастауыш сыныпта оқытудың тиімді әдістері 

 

АБИЛДАЕВА ГУЛЖАНАТ ТАЛГАТОВНА                                                                        

Қызылорда облысы,Қазалы ауданы,                                                                                 

Абай атындағы №90 орта мектебінің                                                                      

бастауыш сынып мұғалімі 

 

           Бүгінгі білім мен техниканың қарыштап дамуы оқушының тұлғалық 

жетілуіне түрткі болуда. Жеке тұлғаның қажетін өтеуде мұғалім өзінің 

пайдаланып отырған отырған әдістеріне рефлекция жасай отырып, жетілдіре 

білуі қажет, сол жағдайда ғана білім мазмұнын меңгеріп, алдымыздағы шәкірттің 

тұлғалық шығармашылық жетілуіне мүмкіндік жасаймыз.                                             

Абай шығармаларынын оқытуда ең тиімді әдіс-тәсілдің бірі сын тұрғысынан 

ойлау. Өйткені сын тұрғысынан ойлауды  дамыту бағдарламасы көп електен 

өткен, әлемдік білім берушінің бірлескен еңбегінің нәтижесі.Жоба педагогика 

саласында өзіндік із қалдырған, ұлы педагог Ж.Пиаже, Л.Выготский 

теорияларын басшылыққа алады. Сын тұрғыснан ойлау технологиясының , мінез 

машығына, назар аудара отырып. Тақырыптан ерекшелігі оқушылар сабақ 

барысында, Абай шығармаларының тақырыбы мен идеясы мазмұны, тіл 

ерекшелігіне немесе лирикалық кейіпкерге сын тұрғыдан қарап саналы шешім 

қабылдауға үйренеді. Қабылдаған шешімді дәлелдей білу, пікірін қорғай білу, 

басқаның пікіріне құрметпен қарау сол басты қағида.Мұғалім кез келген әдіс 

тәсілде оқушыға сенім арта отырып, олардың ой ұшқырлығы мен тіл 

көркемдігіне, мінез машығына назар аудара отырып тақырыптан ауытқымай 

отырып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Егер мұғалім оқу үрдісі барысында 

жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда оұушы шығдалып, белгілі бір 

жетістікке жетері сөзсіз. 

Абайдың «Күз», «Қыс» сияқты өлеңдерін оқығанда, бастауыш сыныптардағыдай 

жыл мезгілдерінің әр түрлі белгілерін, табиғат көріністерін айту үстірт түсінік 

тудырмаса керек. Абайдың өзі табиғат көрінісі және жер бетіндегі тіршілік 

атаулының (адам, өсімдік, оның әлеуметтік халі т.б) бәрін де тұтастық қалпында 

сипаттап тұр. Ол тұтастықты даралап ыдыратқанда әрбір жеке ғылым саласының 

үлесінен (өсімдіктану, жаратылыстану, тәнтану, әлеуметтану, саясаттану, 

география, тарих, сурет т.б.) екені байқалады. 
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Сондықтан кейбір материалдың мазмұнындағы бірден көзге түсетін бөлікті 

екінші пәннің үлесіндегі жеңіл бір ұғым, мазмұнмен байланыстырып, 

интеграциялық сабақ өткіздім деу қисынсыздау болады. Бұл түрдегі 

байланыстың іске асырылуы мұғалімнен үлкен міндет пен жауапкершілік, 

сабаққа мүлтіксіз дайындықпен келуді талап етеді. 

Мектепте оқылатын оқу пәндеріндегі бай мазмұнмен оның күрделі құрылысы 

оқу ісінің аса жауапты, қат-қабат қиын екенін көрсетеді. Сондықтан да 

мұғалімнің мамандық дайындығының жан-жақты, биік дәрежелі болуы өте 

қажет. 

Абай шығармаларының табиғаты кешегіні айта отырып, бүгінгі күннің барысына 

жөн сілтейді. Кешегі айтылған Абай сөзі бүгін өз құнын жоғалтпақ түгіл, ол 

құндылық пен оған деген мұқтаждықты еселеп арттырғандай болады. 

Сондықтан да бұл жердегі интеграциялық байланыс мұғалімнің білімдік-

әдістемелік дайындығын қалайды. 

Абай өлеңдерінің терең мазмұнына бойлау үшін сабақты интеграциялық 

байланыста жүргізу бірден-бір тиімді әдіс болып табылады. 

Мәселен, «Интернатта оқып жүр» өлеңін оқытқанда оқушылардың 5 сыныпта 

оқыған «Интернат наны» (Ш. Мұртаза) мәтінімен байланыстыру арқылы кең 

ұғым беруге болады. Осы тұста тарихи жағдай ықпалын да сөз ету керек. Әсіресе, 

Абай өлеңдерін оқытқанда, тарихи жағдайға соқпай өтуге болмайды. 

Ақын өлеңдері өз заманының шындығын бейнелейді. Оны жалаң күйде бүгінгі 

ұғым, түсінікпен айту өлеңнің ішкі мазмұнын жоғалтады. «Интерната оқып жүр» 

өлеңіндегі «Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы»» – деген жолдар Абай 

заманындағы ел арасының бүліншілігінен хабар береді. Сол тұстағы білім 

алудағы тар ұғым, түсініктің қалыптасқанын аңғартады. 

Оқудағы мақсат арыз, шағым жаздыру, сот ісінде бедел көтеру, біреуден есе 

қайтару дегендерге саяды. Мұның өзі отаршылдық алып келген саясат 

салдарынан қазақ елінің ішкі жағдайының өзгеруін көрсететінін ашып айту 

керек. 

Абай білім алудың мақсаты бұлардан әлдеқайда жоғары екендігін айтатынын 

ұғындыра отырып, әңгімені бүгінгі жағдайға бұрған орынды. 

«Нан таппаймыз демейді, 

Бүлінсе елдің арасы» – деген сөз бүгінгі қоғам құрылысы бір түрден екінші түрге 

ауысып, жер жүзінде идеялық түсініктерге өзгеріс еніп жатқанда халық көріп 

отырған қиындықты жеңу жолы – ел арасының бірлігі деген ұғымды биіктету 

және ел бірлігі деген түпкі тек сонау түркі қағанаты болып құрылғаннан бері келе 
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жатқан мызғымас тұрақты ұғым екендігін ұрпақ көзқарасы мен дүниетанымына 

негіз етіп қолдану керек. Ол үшін өлеңнің негізгі ой-түйіні ретінде көрінетін 

тұсын анықтап, ол бойынша түрлі-түрлі жұмыстар жүргізу қажет. 

Абай Құнанбаев шығармаларын оқыту бастауыш сыныптардан басталып, орта 

буында, жоғары сыныптарда түгел қамтылады. Абай шығармаларын бастауыш 

сыныптарында оқытқанда, оқушылардың ассоциациялық ойлауы мен қиялын 

дамытатын әдіс-тәсілдер пайдалану орынды деп есептейміз. 

Мысалы, Абайдың табиғат лирикасынан «Күз» өлеңін оқытқанда мына тектес 

сұрақтар беруге болады. 

1. Күз сөзі көз алдымызға қандай көріністерді елестетеді? 

2. Күз сендерге қандай сезім-күй туғызады? 

3. Күз қандай түсті елестетеді? 

Сұрақ, тапсырмаларға берілген жауаптарды жинақтап, оқушылардың 

дәптерлеріне немесе тақтаға еркін жазу, яғни оқушы жауаптары бойынша 

жүйесіз жазып шығу керек. Жинақталған «ым» – түсініктерден оқушы өз 

ассоциациясындағыларын бөлек теріп жинақтайды, оларды топтастырып 

шығуға болады. 

«Қыс» мезгілін оқытар алдында берілген сұрақтарға «қар», «қырау», «аяз», 

«үскірік», «шаңғы теуіп жүрген балалар», «сырғанақ», «аяз ата», «шыршаны 

жағалай айналған балалар», «жаңа жыл», «қатып жатқан сулар, өзендер», «қар 

үстіндегі адам іздері» алуға болады. Қысты оқушылардың барлығы бірдей ақ 

түсті табиғи деп таниды. 

Көктем белгілеріне қатысты қойылған сұрақтарға «қар ериді», «жаңбыр», 

«үйлердің шатырына қатқан мұздардың еріп, тамшылап тұрғаны», «8 – наурыз», 

«құстар жылы жақтан оралғаны» «ағаштар гүлдейді», «жан-жануар ояна 

бастағаны», «дән егіп жатқан диқаншы» сияқты жауаптар қайырады. Оқушылар 

көктемді әр түрлі түспен елестетеді. Бір оқушы жасыл түсті, біреуі қызыл 

қызғалдақ түсін елестетеді. Мұндай жұмыс түрлерін ұйымдастырудағы басты 

мақсат оқылатын шығарманы дұрыс, өз дәрежесінде қабылдауға жағдай туғызу, 

оқушы қиялын ұштау болып табылады. 

«Күз» өлеңінде Абай бұлттың түсін неліктен басқаша қолданбай, (қара бұлт, ақ 

бұлт, ақша бұлт, т.б) «сұр бұлт тіркесімен берген? немесе «дымқыл тұманның 

ерекшелігі қандай?» деген сұрақтар табиғат ерекшеліктерін тереңдей ұғуға әрі 

жете түсінуге жетектейді. 

Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. 
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Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрыңғыдай, 

Жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай, – деген жолдарға назар аударта оқыту 

оқушы ойын, ассоциациялық қиялын күз көріністерімен толықтырады, жаңа 

ұғым, түсініктерге, сезімге ойыстырады. Өлеңнің келесі жолдары сол 

ұғымдардың бояуын қанықтырып, өлеңнің әлеуметтік мәнін түсініп қабылдауға 

жол ашады. Оқушы санасында Абай бейнелеген күздің тұтас суреті орнығады. 

Оқыту жұмысының нәтижелі болуы оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап ала 

білуге байланысты. Себебі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. 

Ал сабақтың мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық, шығармашылық еңбегі, 

сондай-ақ сабақта оқыту мен тәрбиенің міндеттері, мақсаттары жүзеге 

асырылады, оқушылардың ой - өрісі кеңіп, қабілеті шыңдала түседі, өмірге деген 

көзқарасы қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, ұлы Абайдың шығармаларын бастауыш сынып оқушыларына 

үйрету барысында ең қажетті сыналған әдістемелерді пайдаланып, оларды әрбір 

сабақта жаңалап, жетілдіріп отыру, әрбір тақырыпты өтуге творчестволықпен 

қатынас жасау бүгінгі күннің ең зәру мәселесі болып табылады. Себебі 

жастарымыздың дүние танымына, дүниеге көзқарасын қалыптасыруда, олардың 

заман дәрежесіндегі азамат болып өсуінде, биік интеллектуальдылыққа, «толық, 

кәміл инсан» болып жетілісуінде, олардың бойындағы эстетикалық талғамының 

ұштала түсуінде ұлы Абайдың шығармалары бірден бір рухани азық болып 

табылады. 
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№ R00027    24.02.2022 ж 

 

Адамгершілік - адамның рухани арқауы 

 

ШОНАБАЕВА ЖҰЛДЫЗ ДАУТОВНА                                                                                      

Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Шайдана бастауыш  

мектебінің өзін өзі тану мұғалімі 

 

Мақсаты: Оқушылардың білімдік дағдыларын қалыптастыра отырып, рухани 

адамгершілік қасиеттерін жүзеге асыра білуге тәрбиелеу.  

Міндеті: Баланың бойына ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық яғни, 

адамгершілік құнды қасиеттерін дамыту. 

Жұмыс түрі : сыныптан тыс тренинг сабақ 

Көрнекіліктері: интерактивті тақта, тұз бен бор, дәйексөз,музыка. 

Барысы:  

І. Амандасу тренингі 

ІІ. Ой қозғау  

III. Дәйексөз 

ІV. Мағынаны тану (Адамгершілік, адамгершілік тәрбиесі төңірегінде 

түсініктеме беріледі). 

Y. Үш санына байланысты халықтың ой –тұжырымдарын еске түсiру. 

YI. «Құбыр» жаттығу тренингі. 

YІI. Адамгершілік туралы бейнекөрініс. 

ҮІІІ. «Сиқырлы қобдиша»  жаттығуы 

 IX.Сабақты қорытындылау  сәті. 

І. Амандасу тренингі.  

 

 
Қарым- қатынас амандасудан басталады. Ойын интерактивті тақта арқылы 

жүргізіледі. Қатысушылар дөңгеленіп тұрады. Барлығы тақтаға қарайды. Егер 

тақтада күлкі бейнеленсе, онда бір- бірімізге күлімсірей қараймыз, қол 

бейнеленсе- қолымызды қысып амандасамыз, күн бейналансе- жақсы 

ықыласпен сәлемдесеміз, жүрек бейнеленсе құшақтасамыз. 

http://dereksiz.org/otkiziletin-orni-kazastan-almati--mab-rozibakieva-koshesi-227.html
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Осындай тамаша көңіл күймен бүгінгі тренинг сабағымызды бастайық. 

ІІ. Ой қозғау 

1. Адамгершілік дегенді қалай түсінесіздер? 

2. Жалпы адамгершілік қасиеттерге не жатады?  

3. Қазіргі таңда адамдар адамгершілік танытып жүр деп ойлайсыздар ма? 

4. Ал, балалар сіздер ше ?  

III. Дәйексөз 

«Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен 

ағаш болғанда оны түзете алмайсың» Халық даналығынан. 

ІV. Мағынаны тану 

Адамгершілік тәрбиесі жастардың қоғамға, отбасына, білімге, Отанға, жер 

бетіндегі бейбітшілікке қатынасын қалыптастырады. Осы заманғы адамгершілік 

тәрбиесі жекелеген бағыттарға емес, адамгершілік құндылықтарға 

негізделеді.Адам - ең әуелі адамгершілігімен, парасатының биіктігімен 

көрікті.Мәдениеті жоғары адам айналасындағылармен қарапайым қарым-

қатынаста болады. Адамгершілік тәрбиесі оқушыларды адамгершілік ұғымы, 

принциптері, мінез-құлық нормалары жайындағы біліммен кемелдеңдіреді. 

Оқушылар оларды оқып үйренумен шектелмей, оқу, тәрбие, еңбек процесінде 

іске асырғанда адамгершілік олардың сеніміне айналады. 

Адамгершілік қатынастар моральдық нормалармен өлшенеді. 

Моральдың негізгі міндеті - адамның мінез-құлқын тәрбиелеу, осы арқылы 

олардың бойында әдеп сақтау қатынастарын қалыптастыру, адам мен қоғам 

арасындағы қатынасты реттеу. Адамгершілік тәрбиесінің теориялық мәселелері 

әл-Фараби, Ыбырай, Абай, т.б. еңбектерінде кеңінен қолданыс тапқан. Абай 

адамгершілік, әдептік нормалары жайында көптеген пікірлер қалдырды.Оның 

бірінші қоятын талабы - мораль жағынан ұстамды, таза болу, сыпайы мінезді, 

жақсы құлықты, әділетшіл, шыншыл болу. Әдепсіз, арсыз, байлаусыз, сұрамсаң, 

өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді сияқты жаман мінездер мен әдеттерден, 

жарамсыз қылықтардан сақтанып, өзін одан жоғары санап, ондай қылықтарды 

бойына лайықсыз көрсе ғана, адам парасатты болады . Абайдың қоятын екінші 

талабы - тұрақтылық, Үшінші талабы - әділетшілдік.  

Адамның басшысы –ақыл,  

Жетекшісі – талап,  

Шалушысы –ой. 

Сынаушысы – халық, 

Қорғаушысы – сабыр, 

http://dereksiz.org/mehanika--kinematika.html
http://dereksiz.org/derbes-derekter-tizbesi.html
http://dereksiz.org/sabati-tairibi--ziyandi-zattardi-zardabi.html
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Қорғанышы –мінез 

Барлығынан ардақтысы – өмір (Өлең жолдарының мағынасын ашу) 

Y. Үш санына байланысты халықтың ой –тұжырымдарын еске түсiру. Үш 

жүз, үш арсыз, үш тоқтам, үш жұрт, үш даусыз,  үш қуат,  

Үш жүз - Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз. 

Үш арсыз - ұйқы арсыз, тамақ арсыз, күлкі арсыз. 

Үш тоқтам - ақыл-арқан, ой-өріс, адам-қазық. 

Үш жұрт - ағайын жұрт, нағашы жұрт, қайын жұрт  

Үш қуат - ақыл, жүрек, тіл қуат. 

YI. «Құбыр» жаттығу тренингі. Әрқайсымызға қажетті тынығу мен сергіту 

түрі болып саналады. Мақсаты: оқушы бойына ұйымшылдық пен 

ынтымақтастықты  қалыптастыру.  Ережесі: Қатысушыларға бір А4 қағазы 

беріледі. Қағазды екі бүктеп қолдарымен астау кейпіне енгізеді. Барлық 

қатысушылар қолдарындағы  астауша тәріздер иілген қағазды бір-біріне қосып 

беті ашық құбыр жасайды. Дайын болған кезде нұсқаушы кішкентай допты 

жібереді. Қағазды үзіп алмай допты өткізіп шығулары керек. Доп түсіп кеткен 

жағдай ойын қайта басталады. Талдау:ойын жаттығуы аяқталғаннан кейін 

қатысушылар алған әсерлерімен бөлісіп, өз ойларын ортаға салады. 

YІI. Адамгершілік туралы бейнекөрініс. Оқушылар көріністен алған 

әсерлерімен бөліседі. 

Рухани-адамгершілік тәрбие — бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау 

дағдыларының нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас мәдениетінің 

тұрақтылығын қалыптастырады. Жеке адамның адамгершілік санасының 

дәрежесі оның мінез-құлқы мен іс әрекетін анықтайды. 

VIII. "Сиқырлы қобдиша" жаттығуы.  

Нұсқау:қатысушылар шеңбер құра отырады.Ортада сиқырлы қобдиша 

тұрады.Сыйлықтар - қағазға жазылған адамгершілік қасиеттер. (Мейірімділік, 

қайырымдылық, ізгілік,әділдік,кішіпейілділік,қанағатшылдық).  

Жаттығу шарты:Қобдишадан әр қатысушы кезекпен бір сыйлықты  таңдап 

алып,ішінде жазылған  сөзді лайықты деп санаған адамға сыйлайды.Сонымен, 

қоршаған орта да осы қасиетке сізді лайық деп таныса, жеке-жеке қошемет 

корсетейк.Сыйлықтарыңыз құтты болсын! 
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ІX. Сабақты қорытындылау сәті. 

 

   
 

Барысы: Оқушылар алдарындағы   түрлі түсті борларды алып, тұзды бояу 

ұсынылады. Осы сәтте баяу әуен ойнап тұрады. Әр түске боялған тұздарды  

бүгінгі тренингтен алған әсері немесе жақсы қасиеттерін айтып шыны ыдысқа 

салады.Нәтижесінде түрлі әсем түстер пайда болады.  

Мұғалім сөзі: міне балалар сіздердің де болашақтарыңыз  осындай  әсем, 

жарқын болсын! Адамгершілік - бұл ең жоғарғы құндылық.Әрдайым 

адамгершілік танытып колдарыңыздан келген жақсылықты аянып қалманыздар! 
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  № R00028    24.02.2022 ж 

                                              

Мен – жаңа ғасыр педагогімін 

 

ТАСЫБЕКОВА АЙЖАН АМАНГЕЛДИЕВНА                                                                          

Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қостөбе бастауыш мектебінің                      

бастауыш сынып мұғалімі 

 

«Жай мұғалім хабарлайды, 

Жақсы мұғалім түсіндіреді. 

Керемет мұғалім көрсетеді, 

Ұлы мұғалім шабыттандырады» 

 

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

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

үшін қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол. 

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

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

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

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

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

соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі 

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

минуттық білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман 

желкені салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп 

болды. 

Ұстаздық еткен жалықпас, 

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

ұжымындағы әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, 

адамгершілік, еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. 

Тәжірбиелі ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы 

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

мол болған еңбек жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа 

ұмтылып, ақпарат ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну және әр 

оқушының  бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік 

мақсаттарға жетелеу. 

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

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

Ал сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да 

қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол. 
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Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада, 

Болу керек құдіретті төрт ана. 

Туған жері – түп қазығы, айбыны, 

Туған тілі – сатылмайтын байлығы, 

Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі, 

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

адам баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен 

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

жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойына ұлттық 

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

барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің мойынына 

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

басты мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде ұстаздар қауымы 

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

тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші, зерттеуші, 

шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын. 

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

терең білу барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық 

тәжірибеде тиімділікке  қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын  жеті 

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

алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын 

тұрғысынан ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-

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

пікірлерін айтып, ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер 

мен тәсілдер заман талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма  ұнайды. 

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

жетілдіріп және де  рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді. 

Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар 

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

жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде 

қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы  Генри 

Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 

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

тәсілдерге сүйенемін. 

Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар  күтеді және 

олардың сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты 

жұмылдыруды талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және 

тәрбиелеу үшін барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз 

болашағымды» оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери 

және барлық болашақ мамандарын даярлаймын. 
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Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол 

білім көзі болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір 

баланы оқу үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек 

әдістемені жақсы меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра 

алады. 

Қазір XXI  ғасыр. «Заманға сай қадам басып барамын ба?» деген сұрақ 

мені де толғандырады. Жаһандану дәуірінің талаптарына сәйкес келе ме? Менің 

ойымша, бұған жауап: «жоқ» болуы да мүмкін емес. 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме 

сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын,  сабаққа 

дайындыққа  шығармашылықпен келемін. 

Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын! 
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№ R00029    24.02.2022 ж 

 

Оқушының оқу жылдамдығын қалай арттыруға   болады? 

 

КРЫКБАЕВА АЛИЯ ДЕХАНОВНА                                                                                        

Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қостөбе бастауыш мектебі,                            

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бастауыш мектепті бітіріп шыққан оқушы өз деңгейінде оқу техникасын 

меңгеріп шығуы тиіс. Көбінесе бастауыш буынды бітірген барлық оқушының 

дерлік оқу дағдысы сол төрт жыл ішінде қалыптасып үлгермейді. Сондықтан, 

бастауыш сатыда балалардың оқу дағдылары толығымен қалыптасып үлгермей 

қалады. Ол ұзақ дамудың тек қана ең алғашқы бөлімі болып табылады. Бастауыш 

мектепте оқушыларының оқу жылдамдығының төмен болу жағдайларын 

анықтай келе, оқушылардың оқу техникасын дамытудың психологиялық 

ерекшеліктерін кеңес дәуірі және шетел психологтарынның еңбектерінен 

байқауға болады. Психолог Т.Г.Егоровтың айтуынша «іштей, саналы, мәнерлі 

және жүрдек оқу, оқыту процесінің соңғы этаптарында ғана ұстаз ойлаған 

деңгейге жетеді» деген. Яғни, әріп танып, оқу сауаты қалыптаса бастағаннан 

оқушыны іштей оқуға, бірте-бірте түсініп оқуға үйреткен кезде ғана оның 

мәнерлі, жүрдек оқуы жақсарады. Оқу әрекеті бірнеше компонеттерден тұрады, 

бірінші, оқу әрекетін меңгеру, екінші, іс-әрекетті бақылау және бағалау. Кіші 

мектеп жасындағы оқушылардың оқу әрекетін Л.И.Липкина зерттеулерінде де 

бақылауға болады. Оның пайымдауынша мектеп жасындағы оқушылардың 

«мен» деген концепциясының негізгі факторлары- баланың өзінің оқу 

әрекетіндегі меңгеру дегейі болып табылады, ол ұзақ дамудың тек қана алғашқы 

бөлімі болып табылады. Бстауыш мектептердегі оқу дағдысын қалыптастыруын 

жүргізуде, қазіргі заманға сай, әдіс-тәсілдерді қолдануда, мынандай жағдайларды 

ескеру керек: -оқушылардың оқу дағдыларын жетілдірудің бір бөлігі-оқушының 

дұрыс және жүрдек оқуын қамтамассыз ету.  

Баланың оқу техникасын жетілдірумен қатар, олардың оқуға деген ынтасын 

арттырып, оқуға берілген текстерді бірнеше рет жалықпай қайталауға 

дағдыландыру;  

 

 



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

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

36 

-бастауыш сынып оқушысының, әсіресесе абстрактылық ойлау қабілетінің 

жеткіліксіздеу болғандығынан, мәтінді оқу барысында оқушының білімін үнемі 

толықтырумен қатар, әртүрлі заттарды салыстыру арқылы дүниетанымын 

кеңейту және тағы с.с әдіс-тәсілдерді қолдану;                                         

-бастауыш сынып оқушыларының көркем әдеби шығармаларды қабылдап, 

түсінуге керекті мәліметтерді көркем-образды түрде ойлау дағдылары 

жеткіліксіздеу болғандығынан, шығармашылық қиял процесін дамытуды 

қолану. Егер оқушы нашар оқыса, оның оқуға ынтасы өзінен-өзі төмендейді, 

үлгермейді. Әдетте кім тез оқыса, сол көп оқиды, көп оқыса, көп біледі. Оқу 

техникасы артқан сайын, есте сақтау қабілеті де, ақыл-ой еңбегіне ынтасы да 

арта түседі. Мәтінді әрі жылдам, әрі дұрыс, әрі мазмұнды түсіне оқи білу-үлкен 

еңбектің жемісі. Өз туған тіліңнің қадірін түсіну ана тілінде жазылған 

кітаптарды оқудан басталады. Өйткені оқу- ақыл ой дамуының, қайнар көзі. 

«Оқуды тоқтатқан адам, ойлауды тоқтатады», - дейді Дени Дидро. Бастауыш 

сыныптан-ақ негізі қалануы тиіс маңызды міндеттің бірі-оқушылардың оқу 

дағдысын дұрыс қалыптастыру. Оқу дағдысын дұрыс қалыптастыру, жетілдіру 

мына негізгі талаптардан тұрады:                                                                    1)Оқу 

техникасы (дұрыс, тез қабылдау және сөздерді дыбыстау).                                 

2)Мәтін мазмұнын түсіну (негізгі ойды, мазмұнын ажырату).                                     

Бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Өйткені оқу техникасы жетілдірмей – 

түсіну, дұрыс оқу жүзеге аспайды. Оқушылардың оқу жылдамдығын 

жетілдіруді қамтамассыз ету үшін, төмендегідей жұмыстар жүргізу керек:                                                                                             

-Мәтіндерді өзгерту процесін жетілдіру.                                                                                                  

-Оқу аймағының көлемін ұлғайту.                                                                                                                    

-Мәтіннің антиципациялық (алдын ала болжау) қабылдауын дамыту.                             

-Регрессияны (оқылып кеткен сөздерді қайталап оқуды) болдырмау.                                                                                       

-Баланың оқу іскерлігін дамыту мақсатында оқу темпін, ритмін мақсатты түрде 

өзгерту.                                                                                                                            

-Балаларды өзінің және басқа баланың ойын тыңдауға үйрету. - Әртүрлі 

мазмұнды мәтіндерді қабылдау жүйесін қалыптастыру. Мектепке алғаш келген 

бала ежелеп оқиды, оның көру аумағында бір ғана әріп тұрады, көбінесе қайта-

қайта бұрын оқыған әрпіне көз жүгіртіп отырады, әр әріпке жекелеп көз 

тоқтатады, оқу аумағы тар болады. Осының салдарынан олардың оқығанды 

түсіну дәрежесі де төмен болады. Ал әріпті тану дағдысының қалыптасып 

жетілуімен қатар баланың «көру, оқу аумағы» кеңейіп, дағдылана бастайды.  
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Мұндай дағдыға ие болу балаға оңайға түспейді, ол көп күш-жігерін жұмсайды, 

мұнда әсіресе зейіні мен еркі үлкен рөл атқарады.Осының барысында зейін мен 

еріктің төзімділік қасиеті жаттыға түседі. Осыған байланысты Шульте кестесін 

пайдаланып, көзді жаттықтыру жұмыстарын жүргізу керек.Сонымен қатар 

мұғалім баланың сауат ашу кезеңінен –ақ буынды, сөзді регрессиясыз оқуын 

жіте назарда ұстағаны дұрыс. Оқушылардың сөзді буындап алға жылжып 

оқуын қадағалаған жөн. Л.А.Щерба мен С.К.Фоломкинаның айтуы бойынша 

бастауыш сынып оқушылары 1 минут ішінде 50-60 сөзден кем оқымауы тиіс. 

Саналы түрде болсын, санасыз түрде болсын регрссиямен оқитын бала өзінің 

мәтінді бір рет оқығанына сенбейді. Бір жолдың өзін оқуда ондай оқушы бес, 

алты рет регрессияға ұшырайды. Қайталап оқу дағдысынан (регрессиядан) 

құтылу үшін, оқу барсында алдыға қарай озып оқу техникасын пайдаланған 

жөн. Қайта-қайта кері қайтып оқу оқу жылдамдығын төмендетіп қана 

қоймайды, сонымен қатар материалды түсіну деңгейін де нашарлатады. Сауат 

ашу кезеңінде бала бар зейінін жеке әріптерді, буындарды қосып оқуға 

жұмсайды да, сөздердің арасындағы байланыстарға зер салмайды. Осыған 

орай,олардың саналы оқудан гөрі механикалық оқуы басым болады. Сондай-ақ 

олар іштей оқудан гөрі дауыстап оқуға дайын тұрады. Оларға таңбалануы мен 

айтылуы бірдей сөздерді оқу да, жазу да біраз қиындық келтіреді. Ондай 

қиындықтан практикалық жолмен ғана шығуға болады, яғни мұғалім қадағалау 

жасау арқылы оқытып отырса, балалар жаттығудың арқасында біраздан кейін 

дағдыланады. Сауат ашу кезеңінде балаларда мынадай дағдылар қалыптасады:                                                                                                           

1.Сөзді буындап және тұтас сөздерді дұрыс оқу. 2.Көлемі шағын мәтіндерді 

саналы, түсініп оқу. Дұрыс оқудың негіздері алғашқы оқу-жазуға үйрету 

кезінде-ақ қалана бастайды. Осы кезде мұғалім әрбір жеке сөзді балаларға жеке 

әріптеп оқытпай, буындап оқуға жаттықтырғаны жөн, бірақ мұнда балаларды 

сөздің сыртқы түрін ғана меңгеріп, мағынасын жаңылыс ұғынудан немесе тіпті 

түсінбей оқудан сақтандыру керек. Егер бала буындап оқығанда қателессе, 

дереу түзетіп, оған қиын тиген сөздерге талдау жасап отырудың дұрыс оқуға 

дағдылану үшін пайдасы зор. Іштей оқу мен дауыстап оқуға қойылатын 

талаптарды зерделей келіп, әдіскер ғалым С.Рахметова оны мынандай 4-ке 

бөліп көрсетеді:                                                                                           

 1.Дұрыс оқу   2.Шапшаң оқу   3.Түсіну оқу    4.Мәнерлеп оқу                                          

Оқу жылдамдығын дамыту дегенімізді– ғалымның «шапшаң оқу» деген 

терминге берген анықтамасымен байланыстыруға болады.  
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Жылдам оқу дегеніміз – текстегі сөздерді қалай болса, солай бастырмалатып 

немесе сөздердің ара жігін айырмай оқу емес. Бұл – оқығанды түсінетіндей 

қалыптағы шапшандықпен оқу. Дұрыс оқу Балалар өз бетінше бірінші 

сыныптың екінші жартысында және екінші сыныпта бірнеше сөз тіркестерін, 

тұтас сөз тіркестерін, фразалық тіркестерді оқи алатын болады. Бірақ оқу 

үстінде интонациялық қате жіберу немесе мағынасына сүйеніп сөз тіркестерін 

қысқартып, жобалап оқу көп кездеседі. Бұның себебі, екінші сыныпта 

қойылатын міндет пен талап сөзді тұтас оқу болғандықтан, тұтас оқуға тырысу 

әрекетінің күшті болуынан, яғни оқуға деген ынта бар да машықтың әлі 

қалыптаспағандығынан белгілі бір фразаны, тіркестерді оқи білу машығы әлі 

жетілмегендігінен солай болатыны сөзсіз. Осы себептер әлі оқуы жетіле 

қоймаған оқушының оқуды дұрыс оқыды ма дегенді тексеріп отыруға 

міндеттейді.Оқушының қайталап оқып кетпеуін мұғалім қадағалап ескерту 

жасап отыру керек. Мұғалімнен үнемі, үздіксіз ескерту естіген оқушы енді оны 

қайталмайтын болады. Шапшаң оқу Шапшаң оқуға үйретудегі мақсат – 

баланың өзі оқыған сөйлемін, мәтінін толық түсінуі және сонда қолданылған 

сөздердің мағынасын меңгеруіне қол жеткізу. Мұны орындау үшін оқытушы 

баланың әрбір сөзді дұрыс анық оқуын үнемі қадағалап отыруы шарт. Әрбір 

сөзді дұрыс анық етіп оқыған бала сөзді түсінеді, демек шапшаң оқудың алғы 

шарты орындалады. Осыдан шапшаң оқудың дұрыс оқумен, түсініп оқумен өте 

тығыз байланыстылығы көрініп тұрады. Оның үстіне сөзді дұрыс және түсініп 

оқу үшін мәтінді белгілі бір қарқынмен оқу қажет. Олай етпеген жағдайда 

мәтінді оқушы да, оны тыңдаушы да ештеңе түсінбейді. Бастауыш мектеп 

мұғалімі шапшаң оқуды барлық сабақтарда жүзеге асырып отырады. Бұл 

жұмысты жүзеге асыру барысында ол ең әуелі дауыстан әрі ырғағына келтіре 

оқуға баса назар аударуға тиіс. Содан соң балалардың денсаулығын сақтау 

мақсатында көзбен кітаптың ара қашықтығын белгілі мөлшерде ұстауға көңіл 

бөледі және қандай ырғақпен, қай жылдамдықта оқу керектігін өзі мәтінді оқып 

көрсетеді. Шапшаң оқуға оқушыларды күнбе-күн өз бетінше оқыту арқылы 

ғана дағдыландырамыз дедік. Ал мұның өзі оқушылардың сөйлеу мүшелерінің 

жетілуімен де тығыз байланысты. Сөйлеу мүшелерінің жетілуін, дами түсуін 

арттыру үшін айтылуы қиындау және қиын жұмбақтар мен жаңылтпаштар 

оқытудың және оларды ойын түрінде қайта-қайта айтқызудың пайдасы аса зор.  
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Катлин Б.Херстер өзінің «Баланы оқытуға үйрету» (Обучение детей к чтению) 

деген еңбегінде былай деген: «Оқу типі балалардың оқу материалына, оның 

түсінуіне байланысты. Оқушы өз бойында оқуға деген қызығушылығын 

арттыратын болса, соғұрлым оқу жылдамдығы артатын болады». Бастауыш 

мектепте шапшаң оқу өз нәтижесін дауыстап оқу жылдамдығын минутына 58-

72 сөз, түсініп оқу жылдамдығы минутына 90-95 сөз болғанда, әрі оқу 

кітабынан 8-10 өлең және шығарма үлгілерін жаттатқанда ғана нәтиже берері 

сөзсіз. Шапшаң оқуға балаларды 1-сыныптан бастап баулу керек. Себебі, оқу 

жылдамдығы төмен бала өз сыныптастарына қарағанда үй тапсырмаларын 

орындау барысында оқыптүсіну үшін көп уақыт жұмсайды, шаршайды, оқуға 

деген ықыласы төмендеп, өзіне сенуден қалады. Нәтиежесінде баланың оқу 

көрсеткіштері нашарлап, эмоциональдық күйзеліске ұшырап, оқуға мүлдем 

құлқы болмайды. Түсініп оқу Оқушы мектеп есігін ашқаннан бастап-ақ оқыған 

сөзінің мағынасын түсінуге бағытталған жұмыстар жүргізіледі. Сол жұмыс 

түрлері мәнерлеп оқуға жол ашып отырады. Мұғалім жеке сөзді, сөйлемдерді 

оқу кезінде оқушылардың тек оқып шықаннына қанағаттанбай, оның 

мағынасын ашуға арналған жұмыстар жүргізуі тиіс. Яғни оқушы оқып тұрған 

сөзін, сөйлемін өзі түсініп тұр ма, соны анықтап, егер оқушы түсінбесе, мұғалім 

қосымша түсіндіру жұмысын жүргізуі тиіс. Осыдан кейін мұғалім оқушының 

берілген сөзді не мәтінді үстірт оқымай дауыс ырғағымен оқуын қадағалап 

отырады. Қазақ алфавитіндегі әріптердің дұрыс, анық аталуына оқушыны 

жатықтыру үшін баланың ауыз қуысындағы тіл, ерін, тіс, жақтарына арналған 

артикуляциялық жаттығуларды жүргізгені дұрыс. Мәнерлеп оқу Бастауыш 

сынып оқушыларының дұрыс өз бетінше оқуын жетілдіруде қойылатын 

бағдарламалық талаптың бірі оқушыны мәнерлеп оқуға үйрету болып 

табылады. Мәнерлеп оқу – қандай мәтінді болмасын дұрыс оқып, сөздерді 

бұзбай, қалдырмай, сөз аяғын жұтып қоймай, әрбір сөзді, ондағы дыбыстарды 

анық етіп оқу. Көркем шығарманың негізгі ой тірегін анықтап алмай, 

оқығандағы мақсат айқын болмайынша бірде бір жолды мәнерлеп оқу мүмкін 

емес. Оқушыны мәнерлеп оқуға үйретпейінше оны мәдениетті сөйлеуге 

үйретеміз деп айта алмаймыз. Ал мәдениетті сөйлеу дегеніміз-сөйлеудегі, 

жазудағы тіл жұмсаудың өнегелі үлгілері болып табылады. Осыларды үйрету 

негізгі бастауыш мектептен басталады және қаланады. Жалпы оқу дағдысы 

дұрыс қалыптаспаған оқушы білім негіздерін жақсы қабылдай алмайды, 

өздігінен кітаптағы тапсырманы орындап өз бетінше білімді игере алмайды.  
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№ R00018    21.02.2022 ж 

 

ШАЛГЫНБАЕВА КЫМБАТ ДУЛАТОВНА 

Қарағанды қаласы 

«Алтын Мирас» балабақшасының тәрбиешісі 

 

        Тақырыбы: «Сенсорика сабағында ойын  әдістерінің  тиімділігі»                                                                                                                                                   

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.   Қоршаған орта құбылыстары мен заттарын қабылдаудан 

тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте сақтау, ойлау, елестету – қабылдау 

негізінде құралады.  Балабақшада  бала  сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға 

үйренеді, табиғат құбылыстарымен танысады.   Баланың мектепте оқуға 

дайындығы оның сенсорлық дамуына байланысты болады. Нәтижесінде, 

әріптерді жазуда, суретті салуда қисықтық, еңбек сабағында жасаған заттарында 

дәлдік жоқ болады. Кейде бала дене 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 жететін 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). 

Бала өмірде заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа қасиеттерімен, 

әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі.   

   Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, сенсорлық 

мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады. 

     Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады  (мозаика  
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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- жастан бастап бағдарламаның талаптары: 

      -  8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша таңдау; 

      -  үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау; 

      -  әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау; 

      - 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, 

тіктөртбұрыш)  байланыста бағдарлау; 

        - түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын 

белгілеу, топтау; 

        -  заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу; 
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№ R00021   23.02.2022 ж 

 

АЙТЖАН АЛТЫНАРАЙ ӘМІРХАНҚЫЗЫ 

Қарағанды қаласы 

«Іңкәрім» мектепке дейінгі академиясы 

 Тәрбиеші 

 

ТАҚЫРЫБЫ:                                 «Ғажайып фигуралар» 

ББС Шығармашылық 

Бөлімі:  Аппликация  

Тәрбиешінің  аты-
жөні: 

   Айтжан Алтынарай 

 
Тобы:    Мектепалды даярлық тобы  

Бөлім: 2. Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс кезінде 

қауіпсіздік техникасын сақтау 
Бөлімше: 2.1 Қайшымен жұмыс тәсілдері. 

Оқу мақсаты: 0.2.1.1 геометриялық пішіндер негізінде қарапайым 

заттардың бейнесін қию (жолақтарды тік төртбұрыш, 

шаршыларды үшбұрыш етіп қию, шаршының немесе 

тік төртбұрыштың бұрыштарын қию арқылы шеңбер 

және сопақ пішіндерді қиып алу) 

ҰОҚ  мақсаты:  жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды ұшбұрыш 

етіп және де   шеңбер мен сопақша пішінді етіп  

қияды, ғажайып бейнелер құрастырады. 

Күтілетіннәтиже 

 

жолақтарды тік төртбұрыш, дөңгелек, шаршыларды 

үшбұрыш етіп қия алады, бейнелер құрастыра алады. 

Дағдысы Түрлі техникалық құралдарды өз бетінше қолдана 

алады, жұмыстарды жаңа бөліктермен толықтырады 

және әсемдей алады. 

Әдіс-тәсілдер  «Миға шабуыл» әдісі, «Пазл» әдісі,  «Галереяға 

саяхат»әдісі. 

Ресурстар Қима қағаздар, клей,қайшы, 

таныстырылым,видеоролик. 
Жоспар 

Жоспарланған 
уақыт 

           Жоспарланған  іс-әрекет Ресурстар 

І.  Басы. 

Жағымды 

көңілкүйорнату. 

0–2мин. 

ҰОҚнедайындық.  

Балалармен сәлемдесу 

Ширату: 

Үшбұрышты қолданып, 
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Мақсаттыболжам.  

3–6мин. 

Төртбұрышты қолданып. 

Үй саламыз көріңіз, 

Қошеметпен  кіріңіз. 

               «Миға шабуыл» әдісі 

                 
- Не көріп тұрмыз? 

- Бұл белгі нені білдіреді? 

- Осы жолақшалардан не шығаруға 

болады 

-  жолақты пайдалана отырып 

геометриялық пішіндер  жасауға 

болатынын білесіздер ме? 

Балалардың жауаптарын тыңдау. 

Осы білу үшін экранға назар аударамыз. 

Болжау әдісі  (видеоролик) арқылы 

бүгінгі тақырыпты  не туралы екенін 

айтады.  

Сурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ортасы 

 

6-9 мин. 

 

                                           

ЕСТЕ САҚТА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 25мин 

Топқа бөлу.ПАЗЛ әдісі арқылы  (4 К 

моделі) бала үнін ескере отырып (үш 

түрлі геометриялық фигураларды 

құрастыру  арқылы бөлемін) 

 

Қауіпсіз жұмыс ережелері. 

Жұмыс кезінде қайшы жүзінің 

қозғалысын бақыла. Қайшымен ойнама, 

қайшыны бетіңе жақындатпа. 

Қайшыны мақсатыңа қарай пайдалан. 

 

Қайшымен жұмыс 

Жолақшадан  геометриялық фигураларды 

қию. 

Жолақшадан  геометриялық 

фигураларды қиып,қарапайым бір бейне 

шығару.  төртбұрыш,тік төртбұрыш, 

үшбұрыш,дөңгелек,сопақ пішіндерді қию 

ТТ: Тапсырма арқылы саралау.  (Бала 

үні) 
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Топтар өздеріне ұнаған тапсырма түрін 

таңдап алып жұмыс жасайды.  

1)Ертегі кейіпкерін құрастыр; 

2)Өзіңнің сүйікті ойыншығыңды жасап 

көр; 

3)Туған күнге сыйлық жаса;  

4)Анашыңа тосын сый жаса; 

Қабілеті балалар нұсқау арқылы  пішінді 

өзі қияды, ал кейбір балалар педагогтің 

көмегі арқылы пішінді қияды.  

Топтық жұмыс барысында жеке әр 

қайсына барып балалардың 

қажеттілігіне қолдау көрсетемін. 

Мадақтау сөздер арқылы қолдау 

көрсетемін.  

Баланың қайшыны ұстауы, пішінді қиюы 

жіті бақыланады. 

Саусақтарға арналған сергіту 

жаттығуы 

Бойың сергісін, тік ұста, 

Емін-еркін тыныста. 

Оң қолыңды соз алға, 

Қол ұшына қара да. 

Үшбұрыш сыз ауада, 

Сол қол босқа тұрмасын, 

Шеңбер жасап тұрайық. 

Дидактикалық ойын: Мынау қай 

пішін? 

Мақсаты: Геометриялық пішінді 

сипалап анықтау арқылы айта білу. 

Барысы: Бала топқа қарап тұрып, қолын 

артқа ұстайды. Тәрбиеші оның қолына 

геометриялық пішінді ұстатады. Бала 

оны сипап байқап, балаларға көрсетпей 

атын атайды. 

Кері байланыс: 

«Галереяға саяхат» әдісі арқылы 

балалардың жұмыстарын талқылап, 

үздігін таңдайды. Балалар жұмыстарын 

өзара бағалайды. Өз жұмыстарының 

қатесін көреді. Бір-бірлеріне өзара кері 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Өз таңдаулары 

бойынша 

ұнаған бейнеге 

смайлик 

жабыстыру 
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байланыс береді. 

IV. ҰОҚ 

қорытындысы 

Аяқтау.  

25–30 мин. 

Рефлексия сұрақтары: «Бала үні» 

– Балалар, бүгінгі сабақта  немен 

таныстыңыздар? 

– Сендерге топпен жұмыс жасаған 

ұнадыма? 

–   Қайшымен жұмыс пен жабыстыру 

жұмысы қиын болды ма? 

– Келесі оқу қызметінде немен 

айналысқыларың келеді? 
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№ R00030     24.02.2022 ж 

 

Аспаптар айтысы 

 

КУЛМУРЗИН УЛАН КАКИЕВИЧ                                                                                              

Ақтөбе қаласы.№50  «Алтын бесік»балабақшасының   музыка жетекшісі 

 

Білім беру саласы:«Шығармашылық» 

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті: «Музыка» 

Мақсат-міндеттері: 
o Музыкалық аспаптар мен шулы аспаптарды ажыраттыру,аспаптардың ерекше 

бір құдіреттілігін айту 

o Аспаптарда  ойналған әуеннің адамға берер әсері қандай, мағынасын түсіндіре 

білу. 

o Балаларға аспаптарды ажырата білгізіп,домбыраға деген сүйіспеншіліктерін 

ояту. 

Әдіс-тәсілдері: Түсіндіру, сұрақ-жауап, ойын, әңгімелеу 

Көрнекіліктер:аспаптар,үнтаспа 

Билингвалдық компонент:музыкалық аспап-музыкальный инструмент 

 Іс-әрекет 

кезеңдері 

             Музыка жетекшісінің іс-

әрекеті 
              Баланың іс-әрекеті 

Мотивациялық 

қозғаушы 

 «Қара жорға»әуенімен балалар залға 

кіріп, билеп орындарына тұрады. Үш 

тілде амандасу. 

-Сендерді көргеніме өте 

қуаныштымын! Бүгіңгі көңіл күйлерің 

қалай? Жарайсыңдар, балалар! Ал 

мен сендерге бір керемет ел туралы 

айтайын, сонау иір-иір жолдардың, 

қиыр-қиыр жерлердің аржағында 

«Аспаптар елі» бар екен, таудан асып, 

теңізді жүзіп өткеннен кейін ғана ол 

ел көрінеді. Анда көптеген көңілді 

шулы және музыкалық аспаптар бар 

екен, үрмелі, ұрмалы және ішекті 

аспаптар бар екен. Мен ол елге 

сендерді алып барып көп аспаптармен 

таныстырғым келіп тұр, сендер 

менімен бірге барасыңдарма? Бірақ 

жолда кедергілер болу мүмкін, біз 

Балалар залға саппен кіреді. 

- Сәлеметсізбе! 

- Здравствуйте! 

- Гудмонинг! 

  

Тамаша! 

  

Иә,барамыз. 

Иә,біз қорықпаймыз. 

Тастан өтеді, суды баспай 

өтеді, кемеге отырады. 
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олардан қорықпаймыз, өйткені біз 

батылмыз солайма, балалар? Ол жақта 

күн жарқырап гүлдер жайнап жаз 

болып тұр екен. 

Ендеше аттанайық. 

(Жолда тастан балалар аттап өтеді, 

суды баспай өтеді, үлкен суға 

кездеседі, кемеге отырып, зәкірді 

көтереді) 

Іздену 

ұйымдастырушы 

Балалар зәкірді түсіріп, кемеден түсіп 

орындарына жайғасады. Бір дыбыстар 

шығады. -Балалар бұл ненің дыбысы? 

Естіп тұрсыңдарма? Әуен деп 

айтайын десем әуенгеде ұқсамайды. 

Бұл дыбыстар сендерге ұнап тұрма? 

Ал, маған ұнамай тұр. Түсінбей 

тұрғаным. Кәне, тақтаға назар 

аударайықшы. (Аспаптардың айтысы 

көрсетіледі) -Балалар сендер 

түсіндіңдерме не болып жатқанын? 

Ал, енді түсіндім, әр ұлттың 

аспаптары мен мықтымын деп 

айтысып жатыр екенғо. Біздер мында 

босқа келмеппіз, аспаптарды 

татуластырайық. Сендер қалай 

ойлайсыңдар, ең мықты аспап қай 

аспап? Ендеше қай аспап мықты 

екенін көрейік. 

Түсіндіру: 

Қазақтың ұлттық 

аспаптары; домбыра, қобыз, 

сыбызғы, шаңқобыз, дабыл, даңғыра, 

үскірік. 

Орыс ұлтының 

аспаптары; балалайка, ағаш қасық, 

гармошка, қоңырау, скрипка, гусли. 

Өзбек ұлтының аспаптарымен 

танысайық; дойра, руба, най, сато, 

дутор. 

Грузин ұлтының 

аспаптары; пандури, саламури, дуки. 

Балалар таңырқап 

дыбыстарды ұйып тыңдайды. 

  

Ұнайды, ұнамайды 

  

Аспаптар айтысып жатыр 

  

  

Домбыра, саламури, дойра, 

ағаш қасық 

  

Балалар тақтаға қарап назар 

аударады. 

  

Балалар музыка тыңдайды 

және оларды ажыратып 

айтады. 

  

Балалар музыка жетекшісін 

тыңдайды. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Балалар шеңберге тұрып 

аспаптармен би билейді. 
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Балалар  мен ойлаймын аспаптардың 

барлығы керемет, барлығыда мықты 

аспаптарға жатады, өйткені әр 

аспаптың өзінше әдемі үні бар. 

Музыкалық аспаптар екі түрге 

бөлінеді; шулы және музыкалық, неге 

екенін түсіндірейін. 

Музыка тыңдау: Домбыра аспабында 

«Еркемай» әнін тыңдайды. 

Кселофонда «Елочка» әуені 

орындалады, баянда ми-мэ-муу дауыс 

жаттықтырады. Әртүрлі дыбыстар бар 

екенін айтып музыкалық аспаптарға 

жататынын айту. Ал қоңырау, 

сылдырмақ, барабан тек бір дыбыс 

береді олар шулы аспаптарға жатады. 

(баспалдақпен теңеу) болып келеді. 

Тақтаға назар аударайық. (Балаларға 

түсіндіру: 

Аспаптармен ойнау: Енді 

аспаптарымыз татулассын деп, 

аспаптар биін билеп жіберейік. Мына 

жерге әр ұлттың өкілдері келіп отыр 

екен, кәне қарсалайық; қазақ ұлты 

өкілдері, орыс ұлты өкілдері, өзбек 

ұлты өкілдері, грузин ұлты  өкілдері) 

Аспаптар үлестіріп, шеңберде билету) 

Ой, рахмет балалар, аспаптар 

шынымен қуанып, барлығының үні, 

дыбысы әдемі екенін біліп татуласты. 

Орындарына жайғаса қойыңдар. Бізде 

топта тағы басқа да балаларымыз құр 

қол келмепті, олар өткен оқу іс-

әрекетте тамаша аспаптар жасады. 

Кәне келе қойыңдар, Айдар, Таир, 

Богдан, Ангелина, өз аспаптарыңды 

ала қойыңдар. Балалар қандай 

аспаптар жасағанын айтады. 

Би билеу: «Сылдырмақтар» 

  

 

  

  

Қалған балалар өздері 

қолдан жасаған аспаптарын 

алып таныстырады. 

  

Сылдырмақ, қоңырау, 

трещетка, погремушка деп 

айтады. 

Оларды 

баклашка,ілгек,қағаздан,сокт

ың ыдысынан жасағандарын 

айтады. 

  

«Сылдырмақ» биін билейді 

  

  

  

Балалар әнмен танысып бір 

жолдан қайталап үйренеді. 

  

  

  

  

  

Ән не туралы айтылғанын 

айтады. Бір жолдан үйренеді. 
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Ән үйрену:«Домбыра» Балалар 

аспаптар еліне келген соң ән айтпай 

кете алмаймыз. Қазақтың ұлттық 

аспабы «Домбыра» әнін үйренейік. 

Сендерге арнап осы әнін өңдеген 

және сөзін жазған Жаньярова Гүлдана 

Ерікқызы. 

1. Біз кішкене бөбектерміз 

   Асыр салып ойнаймыз 

   Домбыраны қолға алып 

   Ән саламыз билейміз 

Қ-сы: Домбыра, домбыра 

           Екі ішекті домбыра 

           Домбыра, домбыра 

           Кәне, кәне сыңғырла. 

2. Қандай әсем домбырамыз 

   Мақтан тұтып жүрейік 

   Киелі аспап екенін біз 

   Бәрімізде білейік. 

Балаларға ән не туралы айтылғанын 

сұрау және түсіндіру, тақтадағы 

домбыра аспабы жарда және төрде 

ілініп тұрғанын көрсетіп түсіндіру. 

Балаларға бір жолдан үйрету. 

Рефлексивті 

коррекциялаушы 

Ойын: «Домбыра» 
Балаларға ойын шартын түсіндіру. 

Балалар шеңберге тұрады, бір бала 

шеңбер ортасында айналып домбыра 

тартады, ал қалған балалар әндетеді. 

Домбыраның құлағын мәнерімен 

бұрайық 

Ал кәнекей достарым келіңдер ән 

салайық.-деген кезде ортадағы бала 

екі баланың қасына жақындап тұрады, 

сол балалар шеңбер сыртынан жүгіріп 

кім бірінші домбыраны ұстап алады, 

сол шеңбер ортасында домбыра 

тартады. 

Балалар енді кемемізге отырып 

елімізге қайтайық. Біздің кеме тек 

мұхитта жүзіп қана қоймай сонымен 

Балалар ойын шарты мен 

танысады. Мақсатына сай 

ойнайды. 

  

Кемеге отырып көздерін 

жұмады және ашады. 

  

  

  

Қорытынды сұрақтарға 

жауап береді. 

  

- Сау болыңыз! 

- Досвиданья! 

- Гудбай! 
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қатар ол сиқырлы кеме, ұшуда біледі, 

сендер көздеріңді жұмсаңдар 

залымызға келеміз.1, 2, 3 Көзімізді 

жұмайық, 1, 2, 3, көзімізді ашайық. 

Қорытынды сұрақтар қойып, оқу іс-

әрекетке белсене араласқан баланы 

мадақтау. Біздер қайда бардық? Жолда 

қандай кедергілерден өттііңдер? 

Аспаптар еліне қандай көлікпен 

бардыңдар? Сендер ол елге барғанда 

аспаптар не істеп жатты? Шулы 

аспаптарды атаңдаршы? Музыкалық 

аспаптар? Қазақтың қандай 

аспаптарын білесіңдер? Өзбектің? 

Орыс ұлтының аспатарын 

атаңдаршы? Грузин аспаптарын? 

Қандай ән үйрендік? Бүгін барлығын 

тамаша қатысқандарың үшін 

рахмет,және сендерге бүгіңгі оқу іс-

әрекеттен естелік домбыра. Балаларға 

тарату. 

- Сау болыңдар балалар! 

 

 

Күтілетін нәтиже: 
Нені біледі: Шулы және музыкалық аспаптарды ажыратады. 

Қандай түсініктерді игерді: үрмелі, ұрмалы, ішекті деген мағыналарды игерді. 

Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Ойынның ойналу барысын меңгерді. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 НУРЖАНОВА АЛЬМИРА АСАНОВНА 

 ТИЛЕПБЕРГЕН АЙГҮЛ 

 КУЗЕМБАЕВА САЖИДА КАИПБЕРДИЕВНА 

 НУРБАЕВА ЭЛЬМИРА АБИЛХАНКЫЗЫ 

 КОЖАХМЕТОВА КАМШАТ ЖУМАШОВНА 

 АБИЛДАЕВА ГУЛЖАНАТ ТАЛГАТОВНА 

 ШОНАБАЕВА ЖҰЛДЫЗ ДАУТОВНА 

 ТАСЫБЕКОВА АЙЖАН АМАНГЕЛДИЕВНА 

 КРЫКБАЕВА АЛИЯ ДЕХАНОВНА 

 ШАЛГЫНБАЕВА КЫМБАТ ДУЛАТОВНА 

 АЙТЖАН АЛТЫНАРАЙ ӘМІРХАНҚЫЗЫ 

 КУЛМУРЗИН УЛАН КАКИЕВИЧ 


