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№ R00035   26.02.2022 ж 

 

Ойын арқылы баланың тілін дамыту 

 

ЖОЛДАСОВА АКМАРАЛ ДҮЙСЕНБАЕВНА                                                                                                                      

Түркістан облысы, Қазығурт ауданы  Жылы бұлақ елді мекені  

«Адель» балабақшасының тәрбиешісі 

 

«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін 

дамытады ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес».  

В.А. Сухомлинский Балабақашағы оқыту- тәрбиелеу жұмысында 

балалардың тілін дамыту, сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете 

отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті 

іс- әрекет кезіндегі тілдік қарым- қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне 

ерекше мән берілген.  

Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі- 

тіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. Біз балалармен сөздік 

жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы заттармен таныстырып, атын 

атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр- түсін және пішінін ажырата 

білуге, өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым, 

түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарым- қатынас жасай 

білуге үйретеміз.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту 

ісінде тәрбиешінің: -балалардың сөздік қорларын дамыту; -жаңа сөздерді 

меңгерту; -үйреген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты 

міндет саналады. Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын 

жүргізуде басшылыққа алып отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын молайтуда 

ойын, тапсырма жаттығулардың орны ерекше. Соның ішінде ойын- 

баланың шын тіршілігі.  

Ойын арқылы бала айналасындағы нәрседен өзіне қызықтысына ықыласы 

ауып, таңдап алады. Баланың бір ерекше қасиеті сөйлеуден еш жалықпайды. 

Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің дамуына 

жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі 

тек ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз.  

Ол өзін еркін ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, 

бәрін білуге деген талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге 

деген құштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде қалыптасады. Халық даналығында 

«Ойнай білмеген, ойлай да білмейді», «Ойында озган, өмірде де озады» деген 

аталы сөздер сырына жүгінсек, мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға 

деген құлқы, қарым- қатынасы, мінез- құлық көріністері олар өсіп- есейгенде де 

жалғасы береді.  
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Ойын барысында бала өзін қоршаған үлкендер 

сияқты, өзінің сүйікті әңгімелері мен кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, әрекет 

жасайды. Ойынды қолданумен бірге ойлауға, тілді дамытуға, 

шығармашылық әрекетін байытуға бағыт алады.  

Баланың ойын кезіндегі қимыл- қозғалысы дене бітімін жетілдірсе, 

ал қарым- қатынастағы пайымдаулары өзіндік таным- түсінік, 

мінез- құлық әдептерін бекітуіне әсер етеді. Бала ойын арқылы бір әрекеттен 

екінші әрекетке ауыса отырып, өзіне түрлі ақпараттар алады, дүние сырын 

ашады.  

Мектепке дейінгі тәрбиеленушілерде педагогикалық процестер 

барысында баланың көңіл-күйін анықтап, психологиялық мотивтерді 

туындатып, жағымды мінез- құлық дағдыларын қалыптастыру көзделеді.  

Психологиялық жаттығулар баланы үлкендермен және 

достарымен қарым- қатынас мәдениетіне тәрбиелеп, өз пікірлерін айтып жеткізе 

білуге көмектеседі. Ойын жаттығулар арқылы баланың білімділік дағдыларын 

күнделікті іс-әрекетте қолдана білу мүмкіндіктері қарастырылады.  

Психологиялық ойын- жаттығулар баланың жан дүниесінің, рухани жай-

күйінің үйлесімді дамуына ықпал етеді. 

Баланың сезім әрекетін, әсерленушілік деңгейін  анықтау үшін қолданылады.  

Ойындардың негізгі мақсаты балалардың ықылас зейінін, 

сөздік қорын, байқампаздығын, есте сақтау, қабылдауын дамытуғы, икемділікті 

арттыруға, өзінің жеке құрбыларының іс- әрекетін бағалай, құрметтей, өз 

ісінің дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, қалыптастыру. Ойынға зер салып, 

ой жүгіртіп қарар болсақ, сол ойындардан үлкен де мәнді, мағыналы істер 

туындап өрбитінін байқаймыз. Өйткені ең алдымен не нәрсенің болсын 

жөн бастар қайнар көзі болатыны белгілі. Сондықтан да ойын бала 

бойындағы қандай да бір өнердің бастауы деп білеміз. Сонымен 

балалардың сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырма- 

жаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы 

балалардың сөздік қоры дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді., таным 

белсенділіктері қалыптаса түсіп, ақыл- ойы өсіп жетіледі, әрі 

адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе 

жатқан, әрі үлкен мәні бар мәдени шығармашылық- саусақ ойыны. 

Саусақ ойынын ойнай отырып, балалар қоршаған ортадағы заттар 

мен құбылыстарды, жан- жануарларды, құстарды, ағаштарды т.б көптеген 

бейнелерді бейнелей алады. Ал тіл кемістігі кездесетін 

балалардың жалпы қимылдары, соның ішінде бұлшық етінің қимылдары 

жеткілікті деңгейде дамымайды.  
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Сөйлеу тілі мүшелері әрекетінің қозғалуларының дамуы қол 

саусақтарының нәзік қимылдарының дамуымен тығыз байланыста 

болғандықтан, бала қолының ептілігін толық жетілдіру, түзеті- тәрбие жұмысын 

жүйелі жүргізуді қалайды.  

ІІ. Негізгі бөлім. Ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын ерте сәбилік 

шақтан бастаған дұрыс. Омыраудағы баланың өзіне саусақтағы бас миымен 

байланысқан активті нүктелеріне әсер ете отырып массаж жасау керек.  

Ерте жаста және мектепке дейінгі кіші жаста қарапайым жаттығуларды 

жасауда өлеңмен, тақпақпен ұйқастырылған жаттығуларды 

пайдалану ұсынылады.  

Сонымен қатар өзіне -өзі қызмет ету дағдысын қалыптастыру: тиегін өзі 

салып, өзі ағыту, бауын байлау, т.б. Ал ересек топтағы 

балалар үшін ұсақ моториканы дамыту және қолдың икемділігін арттыруға 

арналған жаттығулар мектепке дайындықтың яғни, жазу, 

сызуға үйренудің маңыздысы болып саналады. Ұсақ моториканы 

дамытудың маңыздылығы неде?  

Адамның бас миында саусақ қимылына және сөйлеуге жауап беретін 

орталықтар өте жақын орналасқан. Ұсақ моторикаға әсер ете және оны 

белсендіре отырып, көрші орналасқан сөйлеуге жауап беретін орталықты да 

дамыта аламыз. Педагогтар мен балалар психологының мақсаты- ата – 

аналарға ұсақ моториканы дамыту ойындарының маңыздылығын ұғындыру. 

Баланы қызықтыруда және жаңа хабарларды игеруіне көмектесуде үйретуді 

ойынмен алмастыру, алға қойған мақсатына жетуін, тапсырманы 

орындауда қиындыққа кездессе мойымауына үйрете отырып, аз мөлшердегі 

жетістіктерін де бағалап, мадақтап қоюды да ұмытпауы керек.  

Ұсақ моториканың қимылдары мен қолдың икемдігі бас 

миының құрылымының даму деңгейін көрсетеді. 

 Осыдан келіп қол қимылдарын басқара білу туады. Сондықтан ешқашан да 

баланы мәжбүрлеуге болмайды. Қазіргі кезде баулы ойыншықтардың көбейгенін 

немен түсіндіруге болады. Қазіргі ата – аналарда мұндай ойыншықтар болған 

жоқ қой, сонда олар осындай қалыпты деңгейге қалай жетті? Бір түсінбейтін 

нәрсе, осының бәрі не үшін керек?  

Қазіргі кездің балаларында жалпы моторлық артта қалушық байқалады 

екен. Ойлап көріңізші, тіпті қазіргі балабақшадағы балалардың ешбірінде 

баулы аяқ киім кездеспейді. Бау байлауды үйрету ата- анаға да, тәрбиеші ге 

де қиындық туғызатын болса керек. Осыдан 20 жыл бұрын ата- 

аналарға, олармен қоса олардың балаларына көп нәрсені қолмен жасауға тура 

келді: кір жуу, тоқу, тігу т.б.  

Ал қазіргі кезде осының бәрін жасайтын машина.  

 

 



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

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

4 

Жалпы моториканың дамуының аздығын, 

соның ішінде қол қимылының аздық себебін зерттей келе қазіргі заманғы 

барлық баланың жазуға дайын еместігі немесе тілінің дамуында бір ақау бар 

екендігі анықталды. Осыдан келе мынадай қорытынды шығаруға болады: егер 

тілінің дамуында ақау болса, онда бұл ұсақ моториканың мәселесі. Тіпті 

баланың сөйлеу тілі қалыпты болған жағдайда бұл қолын 

басқаруы қалыпты деген сөз емес.  

Егер 4 - 5 жастағы балада бау байлау қиындық келтірсе, ал, ермексаздан тек 

шар мен ұзынша жабыстырылса, және 6 жаста тиек тігу- орындалмас 

және қауіпті іс болса, онда сіздің балаңыз кінәлі емес. Өкінішке орай көп ата- 

ана қолдың икемі мен ұсақ моториканың даму деңгейінің төмендігін тек 

мектепке барарда ғана байқайды. Бұл балаға өте ауыр жүк.  

Жаңа хабарларды қабылдаумен қатар, икемге 

келмейтін саусақтарымен қарандашпен жазып үйренуі керек.  

Кішкентай ғана сәбидің қалайтыны қозғалу, қозғалыс- әлемді 

танудың мүмкіндігі. Яғни, бала қозғалысының дәл және нақты болса, 

оның әлемді ақылмен тануы да терең бола түспек. Егер сіз бірінші сынып 

оқушысында жазуда қиындық болмасын десеңіз немесе 3 жастағы 

баланың тілінің дамуында ақау болмасын десеңіз дамыту ойын – жаттығуларын 

бала туылған соң екі айдан кейін бастаңыз.  

Ұсақ моториканы дамыту әдістемесі мұндай жағдайда өте тиімді. 

Омыраудағы баланың саусақтарын уқалауға болады, жас жарымдағы баламен 

саусақ ойындарын бастауға болады. Мысалы, баланың бас бармағын жаймен 

сипап отырып, оған былай деңіз: «Саусақ –бала сен қайда болдың?»  

Содан соң бас бармақты балан үйрекпен түйістіре отырып, « мына 

саусақпан орманға бардым», ортан түйрекпен түйістіре отырып, «мына 

саусақпен щи пісірдім», Осылайша жалғастырып басқа саусақтармен де «мына 

саусақпен ботқа жеп, мына саусақпен ән салдым» деп аяқтайсыз. Балаларға бұл 

жаттығу қатты ұнайды, уақытты да көп алмайды, ал пайдасы оның өте көп, 

себебі ұсақ моториканы дамытып жатырмыз ғой. Бір жастан асқан балалар үшін 

– саусақ бассейні әдістемесі өте пайдалы. Бір ыдысқа 1 кг бұршақты немесе 

фасольді төгеміз де ішіне баланы қызықтыратын бір ойыншықты көміп қоямыз. 

Сондан соң оны тауып беруін өтінеміз. Бұл қызықтыру жаттығуы кезінде 

баладан алыстап кетпеңіз. Себебі ұсақ нәрселерді аузына салып алу қаупі бар. 
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№ R00036   26.02.2022 ж 

 

Үйжануарлары және жабайы жануарлар 

 

СЕНГИРБАЕВА АЙНАШ МАКУЛБЕКОВНА                                                                                  

Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Шайдана бастауыш  

мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бөлімі: 2С Шамалар және өлшем бірліктері 

Педагогтің аты-

жөні: 
Сенгирбаева Айнаш Макулбековна 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны: Қатыспағандар 

саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 
Өлшеу / Үйжануарлары және жабайы жануарлар 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу 

мақсаты 

1.1.3.2** өлшем бірліктерді (ұзындық (см, 

дм)/масса(кг)/көлем (сыйымдылық) (л) / уақыт (сағ) 

қолданып өлшеу; 

1.1.3.3** ұзындық (см, дм)/ масса (кг)/көлем (сыйымдылық) 

(л)/ уақыт  (сағ) салыстыру және шамалар мәндерімен қосу 

мен азайту амалдар орындау; 

Сабақтың 

мақсаты: 

Шама мәндерімен амалдар орындайсың. 

Сабақтың барысы: 

Уақыты Педагогтің іс-әрекеті Оқушының           

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурс 

тар 

Қызығушылы

қты ояту 

0-3 

Ынталандыру. 

Еліміздімекендейтінқа

ндай жабайы 

жануарларды 

білесіңдер? Қандай үй 

жануарларын 

білесіңдер?  

Хайуанаттар бағында 

болдыңдар ма? Ол 

жерде қандай 

жануарларды 

көрдіңдер?  

Жануарларға 

еркіндікте өмір сүрген 
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жақсы ма, әлде 

хайуанаттар бағында 

жақсы ма? Неліктен 

жануарларды қорғау 

керек? 

3-7 Өзектендіру. 

Оқулықтағы №1-

тапсырманы 

орындайды. 

Үй жануарларының 

массаларын ата. 

Жануарлардың 

массасын өсу ретімен 

жаз. 

Ең ауыры қай жануар?  

Ең жеңілі ше?  

Қанша кг-ға ауыр 

екенін қалай білуге 

болады?  

Жеңіл екенін ше?  

Өрнектерді жаз. 

Жануарлард

ың массасын 

өсу ретімен 

жазады. 

2кг, 3кг, 4кг, 

5кг, 7 кг, 

20кг, 30кг, 

60кг, 100кг. 

Ең ауыр - 

сиыр, ең 

жеңіл – 

тауық. 

100кг-

2кг=98кг 

(ауыр) 

Оқушыл

ардың 

жұмысы 

«Шапа 

лақтау» 

әдісі 
бойын 

ша 

бағалана 

ды. 

Оқулық, 

дәптер. 

 

7-10 Мақсат қою 

(мәселелік жағдаят). 

Оқулықтан 2-

тапсырманы 

орындайды. 

Жануарларды 

массасының өсу 

ретіне қарай атайды. 

(Аю, қар барысы, 

қасқыр, түлкі, қоян). 

Біз жеңіл немесе ауыр 

туралы айтсақ, бұл 

заттардың қасиеті. Ол 

қалай аталады? (Ол 

масса деп аталады) 

Жануарлард

ы 

массасының 

өсу ретіне 

қарай 

атайды. 

Мәселелік 

жағдаятты 

түсінеді. 

 

  

Мағынаны 

тану 
10-42 

Осыған дейін 

өтілген материалмен 

жұмыс. 

 

Оқулықтан 3-

 

 

Есептеп 

әрбір 

жануардың 

 

 

 

 

«Оң 

Оқулық, 

дәптер. 

«Мекені 

қайда» 

ойыны 
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тапсырманы топпен 

орындайды. «Мекені 

қайда» ойынын 
ойнайды. Есептеп 

әрбір жануардың 

қайда мекендейтінін 

анықтайды. 

 

2 кг + 6 кг= 8 кг10 кг – 

2 кг=8кг 

 
 

7 кг + 3 кг=10 кг50 кг 

– 40 кг=10 кг 

 
 

100 кг – 10 кг=90 кг     

50 кг + 40 кг=90 кг 

 
 

 

10 кг + 10 кг=20 кг40 

кг – 20 кг=20 кг 

 
 

Оқулықтағы №4 

қайда 

мекендейтіні

н 

анықтайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

лық ребусты 

шешіп, 

жануарларме

н белгіленіп 

тұрған 

сандарды 

табады.  

Бірінші 

өрнектегі 

қосындының 

мәні 70-ке 

тең.  

Осы мәнді 

екінші 

өрнекке 

апарып 

қойсақ,  

70+ит=90 

болады. 

Осыдан ит 

=90-70=20. 

Жауабы: ит 

20 санымен 

белгіленген. 

көрші» 

әдісі 
арқылы 

әр топ 

көрші 

топтың 

жұмысы

н 

бағалайд

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыл

ардың 

жұмысы 

смайл 

беру 

арқылы 

бағалана 

ды 
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зерттеушілік 

тапсырманы 

орындауды ұсынады. 

Рефлексия 
42-45 

«Түсті карточкалар» 

әдісі. 
Оқушыларда екі 

карточка: көк және 

қызыл. Мұғалім сабақ 

басында және аяғында 

қалаған карточкасын 

көрсетуді сұрайды, 

бұдан оқушының 

көңіл күйінің 

өзгерген, өзгермегенін 

білуге болады. 

Сабақтың 

соңында 

оқушылар 

қалаған 

карточканы 

көрсетеді. 

 «Түсті 

карточ 

ка 

лар» 

әдісі 
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№ R00037    26.02.2022 ж 

 

Аммиак  молекуласының  моделі 

 

ИСРАИЛОВА КАМИЛА    ИРИСКУЛОВНА                                                         

Шымкент қаласы.Енбекші ауданы. N105 Мукуми  атындағы 

 жалпы орта білім беретін мектеп. Химия пәні мұғалімі. 

 

Қазіргі жаһандану заманында белсенді, құзыретті, бәсекеге қабілетті жас 

ұрпақты тәрбиелеу - алға қойған басты мақсаттарымыздың бірі болып табылады. 

Бұл мақсатты жүзеге асыру әсіресе оқу, білім саласында қызмет атқаратын 

жандар - ұстаздар үшін ең маңызды мәселе. Оқу-білім қуып келген жас 

жеткіншектердің арасынан талантты да дарынды, ерекше қабілетті балаларды 

таңдап алу, олармен тікелей жұмыс жүргізу – осы мәселенің бір шешімі болып 

табылады. Олай болса, әр ұстаз өз оқушыларының арасынан жұзден жүйрік, 

мыңнан тұлпар болар дарын иелерін анықтай алуы қажет. Ол үшін 

«Дарындылық» деген не? «Дарынды балалар қандай болады?» деген сұрақтарға 

жауап іздестіріп көрелік. 

Қазіргі кезде дарындылық ұғымына байланысты түрлі анықтамалар  бар. 

Мысалы, американдық педагог Дж.Рензулли дарындылыққа мынадай анықтама 

береді: «Дарындылық – үш сипаттаманың үйлесуінің нәтижесі: орта деңгейден 

арттыратын интеллектуалды қабілеттілік, шығармашылық тәсіл және тапсырма 

орындауға жоғары себеппен және табандылықпен қызығу». С.Л.Рубинштейннің, 

Б.М.Теплованың еңбектерінде дарындылық, қабілеттілік ұғымдары бір негізде 

топтастырылған. В.Д.Щадриков «дарындылықты қабілеттердің іс-әрекеттегі 

толық көрінісі» - деп те тұжырымдайды. «Дарындылық» деген ұғым «дарын» 

деген сөзден туған. Педагогикалық анықтамаға сүйенетін болсақ, «Дарындылық 

– адам қабілеті дамуының жоғары дәрежесі» делінген. 1992 жылы АҚШ-тағы 

Білім комитеті дарындылық жайлы мынадай анықтама жасайды: дарынды және 

талантты бала деп, іс-әрекеттің (интеллектуалдық, академиялық, 

шығармашылық пен продуктивтік ойлау, қарым-қатынас және озаттық, 

суретшілік, психологиялық) өрістерінің бір немесе бірнеше түрінде ерекше, 

күшті қабілет көрсете алатын, жоғары жетістікке жете алатын бала аталады. 

Дарынды балалармен жұмыс  істемес бұрын оларды топ ішінен 

анықтап алуымыз қажет. Олардың  дарындылық белгілері қандай? Олар жаңа 

ақпаратты іздестіруге,берілген тапсырмалардың басқа да тривиалды  емес 

жауаптарын іздеуге әрдайым талпынып отырады. Олар – көшбасшы. Мұндай 

балалармен жұмыс істеуде өте абай болу қажет. Себебі, өздеріне көп көңіл 

бөлінетіндіктен олар өздерін басқа оқушылардан артық санауы әбден мүмкін. 

 Дарынды балалармен жұмыс  жүргізу үшін:                                                          

Біріншіден, талантты балаларға әрдайым жаңа, күрделі тапсырмаларды беріп 
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отыру қажет, өйткені олардың пәнге деген қызығушылығы төмендейді. 

Сондықтан, оларды оқыту жүйесі дәстүрлі оқыту жүйесінен ерекшеленіп 

отыруы тиіс. Олар ғылыми, энциклопедиялық әдебиеттермен, күрделі 

сөзжұмбақтармен жұмыс істейді, қызықты тапсырмаларды шешеді, химиялық 

тәжірибелерді  орындайды, арнайы қосымша сабақтарға қатысады. Дарынды 

балалармен жұмысты жүйелі түрде жүргізген жөн. Берілген тапсырмалардың 

шешімін баланың ӨЗІ тапса күтілетін нәтиже мол болмақ. 

Екіншіден, дарынды баланың  өз қабілеттіліктерін көпшілік 

жерде  қысылмай көрсетуі үшін оның 

бойында  көшбасшылық қасиеттерді дамыту қажет. Осы мақсатты іске 

асыру үшін сабақ барысында рольдік ойындар, брейн-рингтер, викториналық 

сұрақтар, интеллектуалды ойындар жүргізіліп отырғаны дұрыс. 

Дарынды балалардың шығармашылық қабілеттерін жоғары дәрежеде 

дамыту үшін химия пәні бойынша барнайы  бағдарламалар, 

элективті курстар  жоспары жасалу керек. Дарынды бала дәстүрлі 

түрде жүргізілетін сабақтармен  қатар, қосымша материалдармен қамтылуы 

тиіс. Ондай материалдар баланың  білімін жоғарылататын күрделі мазмұнды 

болу керек.Жұмысты жүргізудің әдістері мен формалары. Дарынды 

оқушыларды оқытуға шығармашылық қабілеттерді дамытатын – проблемалық, 

эврикалық, зерттеушілік, шағын топтарда жүргізілетін жобалық әдістер жатады. 

Даралық қабілеттерді ашатын, оқушының өзіндік идеяларын көрсете алатын 

технологиялардың қатарына проблемалық оқыту, жобалау технологиялары және 

шағын топтарда оқыту әдісі жатады. 

1.Проблемалық оқыту технологиясы. Бұл технологияны қолдану арқылы біз 

төмендегідей мақсаттарға қол жеткіземіз: 

            логикалық, ғылыми, шығармашылық ойлауды үйрету; 

 оқушыларда тек білімді қалыптастырмай, оқу материалын дәлелді және 

сенімді етіп жасау, ғылыми, диалектикалық-материалистік дүниетаным 

қалыптастыруға негізделген білім беру; 

 білімнің беріктігін қалыптастыруға ықпал ету, өйткені оқушылардың өзі 

тапқан ақпараттары есте жақсы сақталады; 

 оқушының эмоциялық өрісіне әсер ету, яғни оларға өз күшінің 

сенімділігіне,ойлау іс-әрекетінің күрделілігіне қанағаттандыру сияқты 

сенімдер қалыптастыру; 

 ізденіс және зерттеушілік іс-әрекетінің қарапайым дағдыларын 

қалыптастыру; 

 оқушының білуге ұмтылу ынтасына мән бере отырып, оның ілімге деген 

танымын қалыптастырып, қызығушылығын арттыру. 
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Оқушылар өз бетінше іздеу  этаптарын белгілейді,әр түрлі болжамдар  айтады, 

проблеманы шешудің әр түрлі  гипотезасын ұсынады. Мысалы: 

Аминқышқылы ерітіндісі бейтарап орта беретінін түсіндіру. Оқушылар 

аминқышқылының екі жақты қасиет көрсететінін яғни карбоксил тобы 

қышқылдық, ал амин тобы негіздік қасиет беретінін түсіндіреді. Әңгімелесу 

барысында мұғалім оқушыларды карбон қышқылының протоны амн тобына 

көшетінін айтуға итермелейді, сөйтіп оның амфотерлі екенін және биполярлы 

ион екенін ашып көрсетеді. 

2. Шағын топта оқыту әдісі. Бұл әдіс семинар сабақтарда жиі қолданылады. 

Әдістің негізі – сыныпты 3-4 кіші топтарға бөліпоқыту. Ол топтардағы 

оқушылардың саны 5-7 адамнан аспауы тиіс, себебі оқушылар саны аз болған 

сайын олардың бір-бірімен қарым-қатынасы күшейе түспек. Әр топ берілген 

тақырып бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өз жауаптарын жоспарлайды, 

дәлелдеуге тырысады, толықтырады. Бұл әдіс дарынды оқушылардың 

қызығушылығын арттырып, олардың көбірек ойлануларына жол ашады. 

 3. Жобалап оқыту технологиясы. Жобалап оқыту - жеке тұлғаға бағдарланған 

оқыту. Бұл технология оқушылардың берілген тапсырманы жобалау, зерттеу 

барысында өзінің және басқаның тәжірибесінен үйрену, сабақ алуға 

негізделген. Ғылыми жобаны жасау барысында оқушылар көп нәрсеге өзі көз 

жеткізеді. Яғни, бұл оқушылардың танымдық қасиеттерін арттырудың, өз 

еібектерінің нәтижесіне толығымен қанағаттанып, оқудағы жетістіктерін 

сезінудің бірден-бір жолы болып табылады. Жобалардың тақырыбы мынадай 

болуы мүмкін: «Ауыз су проблемасы», «Темекінің ағзадағы бос-радикалды 

тотығу реакциясына әсері», «Адам ағзасында қышқылдық-негіздік балансты 

сақтау». 

 4. Элективті курстар. Бұл - сабақты ұйымдастыру формаларының бірі. Мұнда 

дарынды оқушылар өздерінің зерттеу жұмыстарын жүргізуге, мектеп 

бағдарламасының кейбір бөліктерін тереңдетіп оқуына, өз қызығушылықтары 

бойынша білімді игеруге мүмкіндік алады. Курстың ерекшелігі сонда оның 

мазмұнын сабақта қарастырылмайтын кейбір тақырыптар құрайды және ол 

тақырыптар қосымша материалдарды қажет етеді, сондықтан оқушылар бұл 

материалдармен жұмыс жасау барысында өз бетімен ізденеді, мұғалімнің 

берген ақпаратына қосымша ақпарат көздерін жинайды. Яғни бұл әдіс арқылы 

дарынды оқушылардың шығармашылығы арта түспек. Мысалы, «Химия 

тұрмыста», «Химия ауыл-шаруашылығында», «Химиялық элементтер адам 

ағзасында». 

Есте сақтау қабілетін шыңдауға, ғылым мен техника жетістіктеріне, білімге 

деген қызығушылығын арттыруда сыныптан тыс шаралардың маңызы зор. 

Оқушылардың химиялық сауаттылығын арттыру, алған білімдерін тиянақты 

болуын қадағалау үшін сыныптан тыс жұмыстар жүргізіп, оқушыны 

қызықтыратындай химиялық ойындар викторина шешу, кроссворд құрастыру, 
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логикалық есептер шығарту арқылы ой-өрісін, пәнге қызығушылығын 

арттырып, пәнаралық байланысты нығайту қажет. Тарауды қайталау, 

қорытындылау кезінде «қайталау-оқу анасы» деген нақыл сөздерді қолданып, 

тақырыпқа байланысты сөздік қорларын молайтып, өткен тақырыптың 

мазмұнын толық ашу үшін сәйкестендіру кестесін толтырғызып, сабақты 

бекітемін. Әртарауды өткенсоң, химиялық диктант, өздік жұмыс, тақырыптық 

есеп, бақылау жұмыстары, тестік тапсырмалар өткізу арқылы тақырыпты 

қаншалықты меңгергенін тексеріп, тақырыпты толық меңгере алмаған 

студенттермен қосымша сабақтар, сыныптан тыс жұмыстар жүргіземін. Тест 

түрлері оқушы білімін бекітуге қайталауға, жүйелеуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қоса мұғалім мен оқушылардың уақытын үнемдеуге оқужұмысын 

ұйымдастыруға жағдай жасайды. Тестік тапсырмаларды оқушылардың білім 

деңгейіне байланысты құрастырып, нәтижесін кілтімен тексертіп өздеріне 

бағалатамын. Оқушы білімін бағалауға оқушылардың жауап беру мүмкіндігі 

мен өзбетінше іздену дағдысын ескеріп, оқушы қабілетіне, қабылдау және 

меңгеру деңгейіне қарай сараптап тұлғаның психологиялық жас ерекшеліктерін 

ескеремін. Бағалау парағына әр деңгейлік тапсырманың бағасын қойып, 

қорытынды бағасын шығарып отырамын.  

ХХІ ғасыр – информатика ғасыры, яғни ақпараттандыру технологиясы дамыған 

заманда мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім 

беріп, жан-жақты дамуына ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, 

үлкен сұранысты талап етеді. Компьютер және ақпараттық технологиялар 

арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін 

қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға 

итеріп, нәтижесінде  

– өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашады.  

– Егер Жаңа ақпараттық технологияны химия сабағында тиімді пайдаланса, 

оқушылардың пәнге деген қызығушылығы, танымдық белсенділігі, 

зерттеушілік іскерлігі, шығармашылығы артады. 

– Жаңа ақпараттық технологияны қолданса әрбір оқушы оқу процесінің 

субъектісіне айналуы нәтижесінде оқу жүйесінің қарқыны, білім сапасы 

артады.  

– Жаңа ақпараттық технологияны тиімсіз пайдаланғанда, қажетті талаптарды 

сақтамаса оқушыныі білім сапасына танымды белсенділігі мен денсаулығына 

кері әсерін тигізуі мүмкін.  

Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін 

қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары 

деп есептеймін.  
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Егемен еліміздің болашағы жас ұрпақтын қолында десек, неге оларды заман 

талабына сай тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатпасқа. Оқытушы қауым 

химияны оқыту әдістерінде жаңа ақпараттық технологияның тиімді жағын 

пайдаланады деген оймен сөзімді аяқтаймын.  

Қорытынды.                                                                                                         

Келешек жастардың қолында! Еліміздің болашағы жарқын болу үшін тәрбиелі, 

білімді, құзыретті, бәсекеге қабілетті  жас жеткіншектерді  қалыптастыру 

– біздің басты мақсатымыз. Ендеше, сол мақсатты тізгінге ала  отырып, 

оқушылардың арасынан ерекше қабілетке ие, дарынды балаларды іріктеп алып, 

олармен жоспарлы түрде жұмыс жасалуы қажет. Әрине, егер оң нәтижелер 

көрсетіліп жатса, ол  нұр үстіне нұр болмақ. 

 

 

№ R00038   26.02.2022 ж 

 

Ұлттық киімнің негізгі сәндеушісі – ою-өрнек 

 

КАСЫМБЕКОВА АКЖАРКЫН БЕГЖАНОВНА                                                           

Алматы облысы,Талғар ауд,Бесағаш  №29  жалпы білім беретін 

 орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

             Қазақ ұлттық ою-өрнегінің  бірнеше ондаған ғасырлық тарихы бар. 

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

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

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

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

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

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

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

бетіне түсуі мен орналасуын нақты жобалау қажет. Оюдың жақсы шығуы 

оюшының ой ұшқырлығында, шеберлігі мен оюдың ретін келтіріп үйлестіре 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

құлпырып, көз тартып, көзге қуаныш, көңілге жылылық, ортаға әсемдік, сұлулық 

шашып тұрары анық. Біздің ата-бабаларымыз осындай  өнер түрін өзінің шырқау 

шыңына жеткізе білген. 

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

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

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

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

дәлдікке баулиды, тәрбиелейді. Өнерге деген махаббат, сұлулыққа деген 

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

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

мүйіз бен арқармүйіз оюларының қазақ қолөнерінде қолданылмайтын жері жоқ. 

Қошқар мүйіз оюымен қатар әр заттың көлемі, сәнділік, пайдалану деңгейіне 

қарай әр алуан жапырақ тектес, бітпес оюлар салынады. Бұл өрнектер «иірім», 

«шиыршық», «иық», «үшкіл», «түйе табан», «қос ирек», «жұлдыз гүл» т.б. 

аттарымен аталады. 

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

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

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

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

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

зерттеушілерінің пайымдауынша қазақ ою-өрнегі үш түрлі ұғым негізінде туған 

деген қорытынды бар: 

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

2. Басқа халықтардың мәдениетінен ауысқан. 

3. Уақытқа қарай бейімделу. 

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

1. Мал өсіру мен аңшылық. 

2. Жер-су, көшу-қону. 

3. Заттардың сыртқы бейнесі. 

Осылардың қайсысында да қошқар мүйіз оюы қолданылып араласып 

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

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

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

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

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

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

Бұл ою-өрнектің ең шешімін тапқан жарасымды түрі болып есептеледі.  
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Ою-өрнектің тұрмыста пайдалану ауқымы өте кең. Оюдың жекелеген 

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

қарай өрбіп, кеңейе беретін күрделі оюлар да біздің ұлттық дәстүрімізде 

тұрмыста үнемі қолданыс тауып келген. Халқымызда жазу болмағанда ою-өрнек 

болды. Сол ою-өрнек арқылы халқымыз өз тыныс-тіршілігін, мәдениетін, өнерін, 

мәдени құндылықтарын жоғары деңгейде дамыған тұрмыстық қажеттіліктерін 

ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, дамытып отырды. Келешек ұрпақ мақсаты осы киелі 

өнерді әрі қарай дамыта отырып көздің қарашығындай сақтау. Осы салада отыз 

жылдан аса уақыттан бері ұлттық ою-өрнекті дамытумен айналысып келе жатқан 

менің басты мақсатым – мүмкіндігінше ұлттық нақыштағы ою-өрнекті зерттей 

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

пайдалану реттерін өнерпаз жастарға ұсыну. Қажетіне жаратамын деген 

талапкерге көмектесу, ұлттық мемлекеттік деңгейдегі мәдениетімізді дамытуға 

үлес қосу, сол арқылы ұлтымыздың мәдени өнерін басқа елдерге насихаттау, 

тұрмыстық заттар шығаруды өндіріске еңгізу, оқулықтар шығару, зергерлік 

қолөнерді дамыту жолдарын оқырманға қарапайым тілмен түсіндіру, құзырлы 

орындарға ою-өрнекті дамыту туралы өз ұсыныс, пікірімді жеткізу. Ою-өрнекпен 

айналысқан отыз жылдан аса уақыт ішінде ешқандай ою түріне қарамай ұлттық 

бағыттағы басты ою түрі «қошқар мүйіз» айшығын сақтай отырып, бір жарым 

мыңдай үлкенді-кішілі, ірілі-уақты әр түрден ою түрлерін жасадым. Басты мақсат 

– қошқар мүйіз оюын дамыту, сұлу, сәнді, икемді оюлар шығару. Бұлардың ішінде 

алуан түрлі күрделі оюлар да, шағын оюлар топтамалары да, зергерлік 

бұйымдарға арналған түрлері де бар. Мақсат жасалған оюлардың жасалу 

ерекшелігін толық түсіндіре отырып, пайдалану жолдарын ұсыну, оюдың 

өндіріске енуіне ықпал жасау. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан 

дәстүрлі киім түрлері өзгеріске ұшырады. Ұлттық киімнің бояуын, түсін 

өзгерткенмен түрін, пішінін өзгерту дұрыс емес. Бұл біздің қазақ ұлтына тән 

ерекшеліктегі ою-өрнек, кие қасиет. Осы киіммен халқымыз тарихи дәуір 

өткізген, досы, қасы да таныған. Ғасырдан ғасырға дамыған ою-өрнек тілінен 

шеберлер ойын да, көңіл күйін де, уақыт жағдайларын да жеткізе білген. Әр 

шебер өзі жасаған ою-өрнегінің қандай ою түріне ұқсайтынын, қандай ат лайық 

екендігін және ою-өрнекті қай затқа қалай пайдалану керектігін дәл де нақты 

білген. Әрбір күрделі оюдың өсімдік тамыры іспеттес түбі, түбірі, діңі, тамыры 

болады. Бұл менің өз ұғымым. Түбірінен бастап өрбіп жайылып, ерекшеленеді, 

бір-бірімен астасады, сәнді шеңбер жасай отырып «табақ» тектес күрделі ою 

құрайды.    «Табақ» ою түрі – жиегіне су жүргізіп ішіне алуан түрлі ою салу. 

Қазақ халқының тұрмысындағы көп қолданылатын оюдың атасы қошқар мүйіз 

өрнектері сан алуан. Өте ұсақ түрлері зергерлік, кестелік, сүйек, мүйіз сияқты 

нәзік істерде қолданылса, ірі түрлері сырмақ, кілем, текемет, түскиіз, алаша, 

сәулет өнеріне, тұрмыстық заттарға кең қолданылады. Ою-өрнек тұрмыстық 

заттармен қатар құлпытастарға да салымды.  



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

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

16 

Ер адамға құлпытас тұрғызылса, найза, айбалта, ұсталықпен айналысса, құрал-

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

сияқты күміс әшекейлер, үкілі сәукеле тағы да басқа заттар бейнеленген. 

Ғалымдардың зерттеуі бойынша  ою-өрнек үш топқа бөлінеді: 

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

2. Зооморфтық (жан-жануарлар). 

3. Космогониялық өрнек (дөңгелек, ирек, шимай, тор көз). 

Осы ою-өрнек түрлерін қажетті орнын тауып пайдаланған  зергер, оюшы 

шеберге үлкен көмек  болары анық. Мемлекеттік деңгейде мәдени мұра 

бағдарламасы бойынша қамқорлық  жасаланып, оқушыларға, студент жастарға 

қолөнер сабағына пайдалануға шағын журналдар шығарылса, қолөнер түрлері 

мектепте пән ретінде өтсе, жастардың келешекте іскерлігіне, ұлттық мәдениетті 

сүюіне ықпал жасары анық. Оқушыларға ұлттық нақыштағы киім үлгілері 

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

шеберлер даярлайтын арнаулы оқу орындары ашылса, ұлттық қолөнер дамыған 

болар еді. 
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№ R00039    26.02.2022 ж 

 

ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ  

БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУ 

 

КАРМЕНОВА МЕРУЕРТ ЕРНАЗАРОВНА                                                                              

Шығыс Қазақстан облысы.   Катонқарағай ауданы  Үлкен -Нарын ауылы. 

Балбөбек бөбекжай балалар бақшасының тәрбиеші 

              

 Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 

педагогикалық технологиялардың бірі – ойын  технологиясының қолдану  

арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту жұмысының арқауы болып отыр.  

Ойын технологиясы  дегеніміз- педагогикалық  жұмысты  ойын  түрінде  

ұйымдастырудың   әдістері  мен  тәсілдерінің  жиыны.Ойын- оқу  үрдісіндегі 

оқытудың  әр  формасы  ,әрі  әдісі  ретінде  дербес  дидактикалық  категория.     

Н.Крупская .                                                                                

 

Ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметінде 

пайдалану – өмір талабы. Сондықтан да оқыту үрдісінде қойылатын қазіргі 

талаптар тәрбиешіден  үлкен ізденіс пен шеберлікті  қажет етеді.Ойын  арқылы  

оқыту технологиясының  мақсаты:  дидактикалық, тәрбиелік,  дамытушылық , 

әлеуметтендірушілік  мақсатқа  жету. Ойын технологиясының  ерекшелігі  

ойындық  іс-әрекеттің  психологиялық механизмі  жеке  бастың  өзіндік талап-

талғамдарына сүйенеді.Баланың бойындағы  білімділік, танымдық, 

шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді. 

Ойын- балалар үшін оқу да,еңбек те.Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде 

кездесетін қиыншылықтарды  жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың  

ұйымдастырушылық  қабілеттерін де қалыптастырады.  Ойын арқылы оқыту 

технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметін оқытуда тәрбиеші  мен 

балалар арасындағы жаңа қарым-қатынас қалыптастырып, балалардың берілген 

тапсырмаларды талдауына, салыстыруына, өз  беттерінше әрекет етулеріне, 

яғни ой еркіндігіне зор маңыз береді. Сөйтіп, балалардың зейін қойып ойлауы 

мен тапқырлығына мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол 

ашады.   Бүгінгі бала - ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оған жүйелі білім беріп, 

ынта-ықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет-қасиеттерін дамытуды 

балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім стандарты, мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда 

жаңашыл тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік береді. Зерттеуші ғалым Ф. 

Янушкевич «Жаңа технологиялық сабақ педагогтың өз тәжірибесін жаңғыртуға 

емес, баланың пайдасына, қажеттілігіне арналуы қажет, сонда ғана сапалы 

нәтиже болады»-деген. 
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  Менің де тәрбиеші ретінде алға қойған мақсатым – балаларға ұлттық 

педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар, олардың шығармашылық 

ойлау ,сөйлеу қабілеттерін арттыру. Сол себепті ұйымдастырылған оқу  

қызметін идеялық жағынан ғылыми негізде өмірмен байланысты 

ұйымдастырып, баланың қызығуын, құштарлығын танытуға бағыттаймын. 

Соңғы кездері өз тәжірибемде ойын  технологиясының элементтерін қолданып 

келемін. Әр ұйымдастырылған оқу  қызметінде  ойын технологиясының  

элеметтері  балаларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға, ойнай отырып, 

сөздік қорын молайтуға мүмкіндік береді.  Тиімді қолданылған ойын түрлері 

тәрбиешінің түсіндіріп отырған материалын балалардың зор ынтамен тыңдап, 

толық меңгеруіне көмектеседі. Өйткені, балалардың аңсары сабақтан гөрі 

ойынға ауып отырады. Қызықты ойын түрінен кейін олар тез сергіп, 

тапсырманы ықыласпен орындайды.Ойын арқылы баланың бойына адамдық 

қасиеттермен қатар білімге, өнерге құштарлығы қалыптасады. Ойын – бұл 

баланың өзінше еңбегі. Жалпы өмірде ойынның да қоғамдық мәні бар. Ойын 

барысында белгілі бір әрекет жасай отырып, бүлдіршін қоғамдық өмірге 

қатысудың алғашқы үлгісін алады, ересектермен арадағы қарым-қатынастың 

байланысын түсінеді. Бала ойын арқылы өзі өмір сүріп отырған, белгілі бір 

әлеуметтік ортадағы норма мен әрекетті қабылдайды. Ойын   ұстамдылық 

тәртіптің көрінісі болып табылады. Баланың танымын алғашқы күннен бастап 

дамыту құралы да, балада оқу мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын 

да – ойын әрекеті болып саналады . 

Орыс педагогы В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, 

оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы 

мүмкін де емес» - десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің балалардың ойындарына 

арнаған еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы түсінігіне сипаттама береді. 

Ойын – таным процесін дамытудың негізі болғандықтан, мен – оқыту мен 

тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен толықтырып отырамын. 

Баланың ойынында да белгілі бір дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік 

болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада: баланың ойыны 

нақты материалдық, рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай игілікті 

өндірудің негізгі жолы екені айқын. Баланың қуанышы мен реніші ойында 

айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: 

олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік 

қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті 

мен дарынын ұштайды.  Ойын арқылы бала тілін дамыту  Ойын балалар үшін 

айналадағыны танып білу тәсілі.  

Ойынның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті бала жалғыз 

болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу қарым-

қатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер 

алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды.  
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Ойынның,негізгі құрылымдық элементтері мыналар: ойынның өзінен туатын 

және балалар жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын ережесі.  

Ойынньң түпкі ниеті - бұл балалардың нені және қалай ойнайтынының жалпы 

анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшқыштар», «Отбасы», 

«Балалар бақшасы» және т.с.с болып ойнайды.  

  Ойын сонымен бірге сабақ кезіндегі оқытумен де тығыз байланысты. Ойын 

ешқашанда өзінің қызықтылығын жоғалтпайды, тек оның мазмұны, сипаты 

өзгереді. Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне қарай сюжетті - 

рольді, драматизиялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды ойындар, 

ұлттық ойындар болып бөлінеді.  

Сюжетті рольді ойындар - мектепке дейінгі балаларға тән, ең сипатты ойындар 

болып табылады. Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. Сюжетті - рольді 

ойындарының ерекшелгі сол, оны балалардың өздері жасайды. Ойынның 

дербес әрекеті айқын өнерпаздық және шығармашылық сипатта болады. Бұл 

ойындар ұзақ та қысқа да болуы мүмкін. Сюжетті - рольді ойында бейнелеу 

құралы роль мен ойын әрекеттері болып табылады. Мысалы: «Дүкен» ойынын 

ойнағанда балалар сатушы мен сатып алушының әрекеттеріне, ал «Аурухана» 

ойынын ойнағанда дәрігер мен науқастың әрекеттеріне 

еліктейді.  Драматизиялық ойындарда мазмұн, рольдер, ойын әрекеттері қандай 

да бір әдеби шығарманың, ертегінің т.б. сюжетті мен мазмұнына сәйкес болады. 

Ол сюжетті - рольді ойынға ұқсас. Драматизия ойынында балаға қандай болсын 

айқын тәсіл көрсетпеу керек ол үшін ойынның шын мәнінде ойын болғаны 

дұрыс.  

Құрылыс ойыны - балалар әрекетінің бір түрі. Оның негізгі мазмұны қоршаған 

өмірді алуан түрлі құрылыстарды және соларға байланысты іс - әрекеттерді 

бейнелеу болып табылады. Құрылыс ойыны бір жағынан сюжетті - рольді: 

ойынға ұқсас келеді, және соның бір түрі деп қаралады. Олардың қайнар көзі 

біреу - қоршаған өмір. Балалар ойын үстінде кетрлер, стадиондар, театрлар, 

цирктер т. б. ірі құрылыстар салады. Дидактикалық ойын формасы кішкене 

балаларға мейлінше тең оқыту формасы болып табылады. Ойын ой мен 

қимылды ұштастыру непзінде жургізу керек, Мысалы: «Сиқырлы қақпаның 

сырын ашайық» деген ойында балаларды зат туралы айта білуге үйрету, 

олардың жүйелі сөйлеу қабілетін дамыту міндетін алға коядым. Ойын міндеті 

қақпақтың астында не бар екенін білу.  

Дидактикалық ойынның нәтижесіне қандай жолмен болса да жету емес, 

балардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, өзара қарым-қатынас 

жасауда жеткен жетістіктерін көрсетеміз. Дидактикалық ойындарда да 

балалардың алдына қандай да бір міндеттер қойылады, оларды шешу үшін 

назарды жұмылдыру, ерікті зейін қою, ережесін ой елегінен өткізе білу т.б. Олар 

балалардың 
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.     

 

 
түйсік жене қабылдау қабілеттерін дамытуға, ұғымдарын  қалыптастыруға, 

білімді меңгеруге көмектеседі Қимыл ойындары балалардың қозғалысын 

жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру, қағып алуды жаттықтыруға, дамытуға жене 

жетілдіруге мүмкіндік береді. Қимыл ойындары баланың жүйке - психикалык 

дамуына, жеке басының аса маңызды салаларының қалыптасуына да үлкен әсер 

етеді. Қимылды ойында ережелер ұйымдастырушы роль атқарады, олар 

ойынның барысын, жүйелілігін, ойнаушылардың қарым - қатынасын, баланың 

мінез - құлқын анықтайды.  

Балалар ойынды игерген соң өздігінен ойнай алады. Қимылды ойындарды 

ұлттық ойындар желісінде ұйымдастыруга болады. Мысалы: «Соқыр теке», 

«Көкпар», «Асық», «Бәйге», «Тақия тастамак» т.б. ойындар жатады. Баланың 

бірінші даму кезеңі ойын арқылы жетіледі.  Сол сияқты ойындар да топта жас 

ерекшелігіне сай жүргізіледі. Ойын балаларға сабақта да, серуенде де өте қажет, 

өйткені бала жәй дем алып отырғанның өзінде де ойын үстінде болады. 

Қимылды ойындар баланың барлық жас кезеңінде өтеді.  

Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Рольдік ойындарда 

барлық балаларға бірдей роль тиеді де, бір-бірімен міндетті түрде қарым-

қатынасқа түсіп, сөйлеседі. Балалар белсенді жұмыс істеп, бір-біріне жәрдем 

беріп, жұмыстарын мұқият тыңдап, өздерін және бір-бірін бағалайды, ал біз тек 

бағыттаушы боламыз.  Рөлдік ойындардың негізгі талаптары  

Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен қоса, 

ең бастысы балалар өздеріне лайықты рольді өзі тандап алған жөн. Сонда ғана 

олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады.  
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Рольдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс.  Бала өзін рольде неғұрлым 

еркін сезінетін болса, ол соғұрлым қызыға ойнайтын болады.  

Осындай шарттар бойынша дайындалған материалдар қолданылса ойын 

соғұрлым жоғары тиімділік береді.  Бастапқы кезде балалардың ынта-жігерін 

бақылап аламын.  Сөйтіп, бақылаушы бола бастаймын.  

Ойынды қолдануда оның күнделікті жаттығу жұмысына айналмауын ескеру 

керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. Қандайда болсын 

ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық қабілетін де ескерген жөн. 

 Балалар ойын ойнағанды ұнатады және өз ынталарымен беріліп ойнайтынды. 

Тапсырмаларды балалар өз беттерімен орындап және ойынды ұйымдастырып 

бір –біріне әділ баға беруге үйренеді. Балабақшада мектеп жасына дейінгі 

балаларды оқытуда дидактикалық ойын маңызды құрал болып есептеледі . Мен 

ойын арқылы білімді меңгертіп және оны бекіту үшін дағды мен әдетті 

қалыптастырамын . Балабақша жиі қолданатын дидактикалық ойын түрлерін 

өткіземін : 

1.Ойыншықпен ойналатын ойындар. 

2. Үстел үстінде ойналатын ойындар. 

3. Сөздік ойындар . 

Әр топта балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар  , сондай- ақ 

тапсырмалар арқылы балалардың білімін тереңдете түсемін және ойлауын, 

зейінін , есте сақтауын дамытуға көмектесемін . 

            Ойынның мазмұны бірнеше элементтен құралады : Дидактикалық 

тапсырмалар, мазмұн , ережесі және ойынның орындалуы, мұнда басты элемент 

– дидактикалық тапсырмалар болып табылады, ал қалған элементтер осы 

тапсырмаға және оның орындалуына көмектеседі. Қорыта айтқанда , ойын- 

баланың жан серігі , ойын  сырттай қарағанда ешқандай қиындығы жоқ , оп- 

оңай көрінуі мүмкін . Ал, іс-жүзінде бала ойынға қатысу үшін басқалармен тіл 

табысып, өзінің ойлаған ойын іске асыру оңай емес. Баланың рухани жетілуі 

мен табиғи өсуінің, денесінің дамуы мен ой дүниесінің өркен жаюы ойынға 

тікелей тәуелді .Мектепке дейінгі мекемелелердің оқытудағы негізгі міндеті : 

сәбилер тобынан бастап балаларға білім, дағды, іскерлікті берумен қатар ойлау 

қабілеттерін қалыптастырып балаларды ойлау жұмысына дайындау. Ойын 

араласқан оқу қызметі тартымды өтеді, балалардың білуге деген құштарлығын 

арттырады, түсініктерін тереңдетеді.  
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№ R00040   26.02.2022 ж 

 

Healthy  lifestyle 

 

ТАШМЕТОВА ГУЛЬВИРА ДУЙСЕНАЛИЕВНА                                                             

Жамбыл облысы,   Жамбыл ауданы  №5 бастауыш  

мектебірің  ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

Unit of a long term plan: Unit 6: 

Healthy bodies 

 

Habits 

 

 

School:  

Date:  Teacher name: 

CLASS: 4 Number present:  absent: 

Lesson title Healthy lifestyle 

Learning 

objectives(s) 

that this lesson 

is contributing 

to (link to the 

Subject 

programme) 

4.L5 recognise the opinion of the speaker(s) in supported 

extended talk on a range of general and curricular topics 

4.S6 begin to link comments with some flexibility to what 

others say at sentence and discourse level in pair, group and 

whole class exchanges 

 

Level of 

thinking skills 

Analyze, Application, Evaluation 

Lesson 

objectives 

All learners will be able to: 
  - recognize some detail on healthy habits with support. 

Most learners will be able to: 

- understand the detail , of an arguments an healthy 

and unhealthy habits. 

- use new vocabulary on topic “ Healthy lifestyle ” in 

their speech 

Some learners will be able to: 

- use subject-specific vocabulary while creating a 

healthy diet for a day 

- explain the opinion of the speakers on theme  

Healthy lifestyle 

Assessment 

criteria 

Identify  the opinion of the speaker  in supported 

extended talk on a  curricular topics 

Discuss to solve problems creatively and cooperatively 

in groups 
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ICT Smart Board and projector to present the material 

Values links  The strategy “MangilikYel”. To invite students to manage 

their time appropriately. To respect art crafts and heritage 

of our ancestors. 

Previous 

learning 

Creating lists of healthy habits  

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with 

your planned activities) 

Resources 

Beginning 

 

3min 

 

 

 

 

 

1min 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Middle 

Organization moment. 

Greeting of the pupils. 

           Teacher greets students, and ask them to make 

a circle. All students stand in the circle and say the 

good luck to each other. 

Teacher  divides students into two groups with  

method  “Fruits”                         

 

If you are ready Let’s begin do some execises with 

phonetic drill 

Phonetic drill . 

To be healthy in your life, 

Don’t forget to do all five! 

Get up early, quick and bright 

Exercise with all your might. 

 

Checking up the hometask:  
-What was our last lesson? What was a hometask? 

-Our last lesson was about planets.  

-Have you all done your hometask? Are you ready? 

-Yes, we are ready! 

-Let’s check your hometask 

How many planets does have? 

Which planet is closest to the Sun? 

Which planet is the largest? 

Which planet is seventh planet? 

Which planet do people call the Red Planet? 

 

Brain storming 

Watch and  listen  to the video.                                                   

 

 

Board 

 

Fruits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactive 

board 
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3 min 

 

 

 

 

 

 

4min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening. 

( Healthy lifestyle ) 

- How do you think? What about we will talk to-

day? 

- Healthy lifestyle  

- You are right.  

- Today we will speak about health, illness and 

their treatments.  

Task 1.  The learner should  find the appropriate  

meaning of this words  and translate  them.  

Put the words under the correct heading:  

Healthy or Unhealthy habits 

 

 

 

 

 

 

1. don’t smoke cigarettes. 

2. eat more fruits and vegetables 

3. not drinking enough water 

4. eating late at night 

5. get outside 

6. not getting enough exercises 

7. cooking everything in olive oil 

8. skipping desert 

9. use your lunch to be active 

10. skimping on sleep 

Vocabulary teaching.  

To introduce students  with the new words.   

- Look at the board , listen to me,  repeat after me and 

write down these words in your dictionaries.  

New words of the lesson. 

• Ache-ауру 

•  a head + ache = headache– бас ауру                

•  tooth + ache = toothache– тіс ауру               

•  ear + ache = earache– құлақ ауруы 

•  stomach + ache = stomachache– іш ауруы 

•  back + ache = backache- арқа ауруы 

•  a temperature- температура 

Task 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactive 

board 

 

 

 

 

 

unhealthy 

habits 

 

healthy 

habits 
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3min 

 

 

 

 

 

 

 

     3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

 

 

 

8min 

 

Look at the picture and say what’s wrong with these 

people? 

Check your answers: 

A: What’s wrong with Kevin?  

B: He’s got a toothache  

A: What’s wrong with Kathy?  

B: She’s got an earache  

A: What’s wrong with John?  

B: He’s got a stomachache  

 

A: What’s wrong with Mary?  

B: She’s got a  headache 

Open your pupils book page    number 83. Execises 3. 

Task 3. Make sentences to complete the poster. 

 

 
Warm-up 

Task 4. Match two parts of  the sentences     (find 

proverbs about health) 

1. Good health                   a) in a healthy body 

2. A healthy mind              b) better than Cure 

3. Prevention is                  c) is above wealth  

4. Health is                         d) better than wealth 

 

Proverbs about health 
1. Good health is above wealth  

2. A healthy mind in a healthy body  

3. Prevention is better than Cure  

4. Health is better than wealth  

 

Task 5 . Work in pairs. 

The strategy “Fishbone” 

Look at the words and divide them into the categories 

below 

             Healthy food              Unhealthy food 

Apple, pizza, salad, fish, burger, chicken,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lists of 

papers 
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End 

   1 min 

 

chocolate, french fries, milk, crisps, cola,  

tomato, dried fruits, juice, energy drink.  

The learners should work in pairs, write the fish bone 

like this the teacher show how draw the fishbone: 

 
Students must write in the head of fish the theme with 

health (disease), in the middle of  fish their symptoms, 

the tail is the treatments of disease and fill in the 

fishbone 

Reflection of the lesson. 

Learners should write their opinions on stickers and 

attach it to the smiles.  

  

 

Posters, 

pencils 
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№ R00041    26.02.2022 ж 

 

Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу 

 

ЖАЛМАГАНБЕТОВА АҚМАРАЛ ҚАЙРГАЛИҚЫЗЫ                                                   

Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы №5 орта мектебінің 

 бастауыш сынып мұғалімі 

 

Педа-

гогтің 

аты-

жөні 

 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Са-

бақтың 

тақы-

рыбы 

Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу 

Оқу 

бағдар-

лама 

сына 

сәйкес 

оқыту 

мақсат-

тары 

4.1.2.9 санды қосындыға көбейту, санды көбейтіндіге бөлу мен 

көбейту ережелерін қолдану. 

Сабақт

ың 

барысы

. 

 

Са-

бақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушы 

ның әре-

кеті 

Бағала

у 

Ресурстар 

Басы Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

«Мен  ақылды  баламын»  әр  

бала  өздерінің жақсы  

қасиеттерін  атап, қалай  

өсіп  келе  жатқандарын  

айтады. 

Психологи

ялық 

ахуалға 

берілген 

тақпақтард

ы дауыстап 

айтып, 

 

 
  

 

 

Психологиялы

қ ахуал. 

 

Алдыңғы 

білімді еске 



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

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

28 

Мыс: Мен  Балнұр,  балдай  

тәтті үйдің  еркесімін. Мен 

Асқар, барлығынан 

біліміммен барлығынан 

асып түссем  деймін т.б. 

«Бір сөзбен» әдісі 

барысында оқушылар 

берілген сөздердің ішінен  

бүгінгі сабақтағы жағдайын 

сипаттайтын үш сөзді 

таңдайды.  

(қуаныш, немқұрайлылық, 

шабыт, зерігу,  

сенімсіздік,сенімділік,рахатт

ану,алаңдау) 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді  

сыйлаймыз, 

тыңдаймыз! 

 Уақытты  үнемдейміз! 

 Нақты,дәл  жауап  

береміз! 

 Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды  

көрсетеміз! 

 Сабаққа  белсене  

қатысып, жақсы  баға 

аламыз! 

Алдыңғы білімді еске  

түсіру (ұжымда) 

1 тапсырма 

Санды көбейтіндіге 

көбейтудің әртүрлі 

тәсілдерін есіңе түсір. Ұлы 

Жібек жолы көптеген 

ғасырлар бойы Еуропа мен 

Азияның мәдениеті мен 

өркениетінің ұштасуын 

қамтамасыз етті. Түйелерді 

әртүрлі тәсілдермен сана. 

тілді 

жаттықтыр

у және 

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

қарай 

орындай 

ды. 

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

түсірутапсырм

алары. 
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Жауабы: түйелердің саны  

Ортасы  

 

 
Дескрипторы: 

-санды қосындыға көбейту, 

санды көбейтіндіге бөлу мен 

көбейту ережелерін

 білетін болады. 

-санды қосындыға көбейту, 

санды көбейтіндіге бөлу мен 

көбейту ережелерін 

 

 

 

 

 

Жұмыс 

дәптерінде

гі жазылым 

тапсырмал

арын 

орындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қар 

кесегі» 

Бір оқушы 

тақырып 

бойынша 

бір 

тұжырым 

айтады. 

 

ҚБ: 

Отшаш

у 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 
 

ҚБ: 

Бағдар

шам 

көздері 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 

 

 

 

 

Оқылым, 

жазылым 

тапсырмалары

. 
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есептеулерді ыңғайландыру 

үшін  қолдануды білетін 

болады.  

-санды қосындыға көбейту, 

санды көбейтіндіге бөлу мен 

көбейту ережелерін 

есептеулерді әртүрлі 

тәсілмен шығару үшін 

қолдануды білетін болады. 

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану.  

Ойтолғаныс кезеңі. 

Шығармашылық жұмыс  

8 тапсырма 

Есептеудің қызықты тәсіліне 

қара. 

Санды 5-ке бөлу үшін, 

бөлінгішті екі есе арттырып, 

бір нөлді алып тастау керек. 

Мысал: 135 : 5 = (135 · 2) : 

10 = 27. 

Есепте. 

165 : 5 825 : 5 125 : 5 360 : 5 

465 : 5 315 : 5 

Есептеудің дұрыстығын 

калькулятордың көмегімен 

тексер. 

Сен зерттеушісің 

9 тапсырма 

Ойлан және жауап бер. 

Үш саяхатшы өзен арқылы 

өтіп, саяхаттарын 

жалғастырмақ болды. Өзен 

терең және одан өтетін көпір 

болмады. Өзен жағасында 

екі бала отырған қайық 

тұрды. Саяхатшылар 

балалардан өздерін өзеннің 

арғы бетіне өткізулерін 

сұрады. 

Қайыққа бір саяхатшы ғана 

 

 

 

 

 

Сабақты 

пысықтау 

тапсырмал

арын 

орындау.. 

ҚБ: Бас 

бармақ 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 
 

Топ тық тап 

сырмалар. 
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немесе екі бала сыяды. Ал 

саяхатшы мен бала екеуі 

сыймайды. Саяхатшыларды 

өзеннен өткізу алгоритмін 

құр. Саяхатшыларды арғы 

бетке өткізу үшін неше рет 

қатынау керек? Бір рет 

қатынауға қайықтың бір 

бағыттағы қозғалысын 

санауға болады. 

Жауабы:  . 

Рефлексия 

(жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Кері 

байлан

ыс 

«Білім сандығы» кері 

байланыс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар

ға «Білім 

сандығы» 

кері 

байланыс 

парағы 

таратыла 

ды. 

Оқушылар 

өздері 

белгілейді. 

 

«Білім 

санды 

ғы» 

Кері байланыс 

парағы. 
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№ R00042   26.02.2022 ж 

 

Бердібек Соқпақбаев. Ағаштар неге ашуланды? 

 

КУРМАНБАЕВА ПЕРИЗАТ ЕСЕНАМАНОВНА                                                           

Жамбыл облысы  Жамбыл ауданы Әулиекөл ауылы   

№5 бастауыш мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Педагог-

тің аты-

жөні 

 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар 

саны: 

Қатыспағандар саны: 

Са-

бақтың 

тақы-

рыбы 

Бердібек Соқпақбаев.  

Ағаштар неге ашуланды? 

Оқу 

бағдар-

лама-

сына 

сәйкес 

оқыту 

мақсат 

тары 

2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) 

сүйеніп, оқиғаның соңын болжау  

2.2.5.1- мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның 

басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау  

2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, 

стилистикалық қателерді табу және түзету 

Сабақты

ң 

барысы. 

 

Са-

бақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Баға 

лау 

Ресурстар 

Басы Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

«Әсерлерімізбен бөлісейік» 

жылулық шеңбері 

Педагог балаларға 1-2 минут 

көздерін жұмып,өздерін тағы 

да табиғат аясында,көк майса 

шалғында жатып,көк 

Психология

лық ахуалға 

берілген 

психогия 

лық 

жаттыңулар

ды орындау 

арқылы  

 

 
  

 

 

Психология

лық ахуал. 

 

Алдыңғы 

білімді еске 



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

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

33 

аспан,аппақ бұлттарды 

көріп,құстардың сайраған 

әнін,судың сыбдырын естіген 

кездерін елестетуді ұсынады.  

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді  

сыйлаймыз, 

тыңдаймыз! 

 Уақытты  үнемдейміз! 

 Нақты,дәл  жауап  

береміз! 

 Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды  

көрсетеміз! 

 Сабаққа  белсене  

қатысып, жақсы  

бағааламыз! 

Алдыңғы білімді еске  

түсіру (ұжымда) 

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне қарай 

орындайды. 

ҚБ: 

От 

шашу 

арқыл

ы бір-

бірін 

бағала

у. 

түсірутапсы

рмалары. 

Са-

бақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

1. Ағаштар ашулана ма? Осы 

сұрақ төңірегінде ой 

бөліс. 

2. Мәтіннің қалай аталып 

тұрғанына мән бер. Осы 

сұраққа жауап іздей отырып 

түсініп оқы. 

 
Дескриптор: 

 мәтіннің тақырыбын 

анықтай алады, негізгі 

ойды табады. 

 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырмала

рды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

Белсенді 

оқу 

тапсырмала

ры(топта, 

ұжымда)  

Жұмыс 

дәптерін 

дегі 

жазылым 

тапсырмала

 

 

 

 

 

Форм

атив 

ті 

бағала

у. 

 

 

ҚБ: 

Бас 

барма

қ  

арқыл

ы бір-

бірін 

бағала

у. 

 

 

 

 

 

Оқылым, 

жазылым 

тапсырмала

ры. 
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 шығармашылыққа 

негізделген сұрақтар 

қояды. 

 берілген тақырып 

бойынша ой қорыту жасай 

алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы 

бір-бірін бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі 

жазылым тапсырмаларын 

орындау  

рын 

орындау 

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

 Оқушыларға  қандай да 

болмасын сұрақ, тапсырма 

берілгенен кейін оларды 

тыңғылықты орындауға 

бағытталған интербелсенді 

тәсіл. Тақтада сұрақ/тапсырма 

жазылғаннан кейін әрбір 

оқушы жекеше өз ойлары мен 

пікірін берілген уақыт ішінде 

(2-3 минут) қағазға түсіреді. 

Содан кейін оқушы жұбымен 

жазғанын 3-4 минут  

талқылайды, пікірлеседі. 

Мұғалімнің екі-үш жұпқа өз 

пікірлерін бүкіл сыныпқа 

жариялауын сұрауына 

болады.  

 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір 

тілек” әдісі. 

 

ҚБ: 

Бағда

ршам 

көзде

рі 

арқыл

ы бір-

бірін 

бағала

у. 

 

Топ тық 

тапсырма 

лар. 
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Кері 

байланы

с 

«Бағдаршам» кері байланыс. 

 
 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

Бағда

р 

шам 

Кері 

байланыс 

тақ 

тайшасы. 
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№ R00043     26.02.2022 ж 

 

Көбейту және бөлу. Есептер 

 

МЫРЗАБАЕВА ГУЛЖАН АКИМОВНА                                                                        

Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы  №19"Шұғыла" жалпы  

орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бөлім: Көбейту және бөлу. Есептер 

Мұғалімнің  

аты-жөні 

Мырзабаева Гулжан Акимовна 

Күні: 08.02.2022ж 

Сынып: 2 «А» Қатысушылар саны: Қ  қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
2 санын көбейту және бөлу кестесін бекіту. Қимылды 

ойындар. 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

2.1.2.4** - 2; 3; 4; 5 сандарына көбейту кестесін құру, білу және 

қолдану.Тақ және жұп сандарды ажырата білу. 

Сабақтың 

мақсаты 

Барлық оқушылар: 2 санына көбейту кестесін құрып, қолдана 

алады. 

Көптеген оқушылар: амалдың белгісіз компонентін таба алады. 

Кейбір оқушылар: көбейту мен бөлуге өзара байланысты 

теңдіктер құрастыра алады. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің  әрекеті 

  

Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы  

3 мин 

Балалар, сабағымызды  

жақсы көңіл -

күймен,өлең жолымен 

бастайық. 

Психологиялық ахуал 

    Мен дайынмын сабаққа 

    Барлық қызық сабақта 

    Оқып білім аламыз 

    Озат оқушы боламыз!   

Үй тапсырмасын тексеру 

Өлең 

жолдарын  

дауыстап 

айтады 

 

 

 

 

Дәптерлерін 

ауыстырады 

Қ.Б. 

«Мадақ- 

тау» 

 

 

 

 

 

 

Слайд №1 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №2 
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 «Сұрақтар ілмегі» әдісі 

арқылы жүреді: 

 -Балалар ,өткен сабақта 

қандай тақырыппен 

таныстық?  

- Көбейтудің 

ауыстырымдылық қасиеті 

дегенді қалай 

түсінесіңдер? 

Көбейту мен бөлудің 

компоненттерін ата. 

«Кім жылдым?» ойыны 

5 * 2=      14: 2=       8 * 2= 

8 : 4 =       2 *6=      18 : 2= 

 

-Ендеше бүгінгі 

сабағымызда 2 санына 

көбейту кестесін 

тапсырмалар орындауда 

қолданатын боламыз. 

Топқа бірігу 

1.Халық банк 

қызметкерлері 

2.Каспий банк 

қызметкерлері 

Миға шабуыл 

-Балалар,айтыңдаршы біз 

ақшаны қайдан аламыз? 

-Ақша бізге не үшін керек ? 

т.б. 

-Мына белгілерді қайдан 

көрдіңдер? 

-Банкте кімдер жұмыс 

істейді? 

 

Сұрақтарға 

жауап 

береді.  

Көбейтіндіні

ң, бөліндінің 

мәндерін 

табады. 

Тақырыпты 

ашады.  

 

Оқушылар 

карточкалар

ды алып 

топқа 

бірігеді 

Сұрақтарға 

жауап 

беріп,банк 

қызметкерле

рі туралы 

түсінеді. 

 
Шарлар- 

ды 

тарату 

арқылы 

оқушы- 

лардың 

жауапта- 

рын 

бағалау 

 

 

 

 

 

Слайд №3 

Сабақтың 

ортасы 

13 мин 

 

 

 

 

(Ұ) 1- тапсырма 

«Жылдам сана»  ойыны 

арқылы  жүзеге асады. 

- Асықтарды 

екі-екіден 

санайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу 

лық, дәптер 
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2 мин 

 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А) Сана! 

Асықтарды екі-екіден 

сана. Жұп және тақ 

сандарды ата. 

2-тапсырма 
«Ханталапай»ойыны

 А) 20-ға дейінгі жұп 

сандарды өсу ретімен ата. 

Ә)20-ға дейінгі тақ 

сандарды кему ретімен 

ата. 

 3-тапсырма. 

Есепте.Жұптық жұмыс 

4:2=2        9*2=18          

10:2=5        8*2=16 

12:2=6      18:2=9           

14:2=7        6:2=3 

Дескриптор: 

-Екіге көбейту кестесін 

біледі. 

-Көбейту мен бөлудің 

компоненттерін атайды. 

- Асықтарды екі-екіден 

санайды. 

- Жұп және тақ сандарды 

 

-Жұп және 

тақ 

сандарды 

атайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20-ға 

дейінгі жұп 

сандарды 

өсу/кему 

ретімен 

атайды. 

-Өрнектің 

мәнін 

есептейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 1-2 

балдық 

жүйе. 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 1-2 

балдық 

жүйе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық  

 

 

 

 

 

Оқу 

лық, 

дәптер 
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атайды. 

- 20-ға дейінгі жұп 

сандарды өсу/кему ретімен 

атайды. 

-Өрнектің мәнін есептейді. 

 

Сергіту сәті 

«Геометриялық 

фигуралар»   

 

 4- тапсырма «Арқан 

тартыс» ойыны арқылы  

арқылы  жүзеге асады. 

А) Есептерді шығар. 

Ш:18:2=9      Ж: 9 жұп 

болды. 

Ә)Ш:14:2=7      Ж: 7 

баладан болды. 

Б)Ш:3*2=6      Ж: барлығы 

6 адам болды. 

Дескриптор:  

- Есептің қысқаша шартын 

жазады. 

-Есепке шешу амалын 

таңдап,өрнек құрады. 

-Өрнектің мәнін табады. 

-Есептің жауабын жазады. 

5-тапсырма Топтық 

жұмыс «Теңге ілу»әдісі. 

Дескриптор: 

-Көбейту ,бөлу кестесін 

қолданып,көбейту, бөлу 

амалымен орындалатын 

өрнектердің мәнін дұрыс 

табады. 

Саралау тәсілі: 

«Қарқын» әдісі арқылы 

жүзеге асады 

Қарқыны жоғары 

оқушыға:  

-Көбейту мен бөлуге өзара 

 

 

 

Геометриял

ық 

фигуралард

ы санау 

арқылы 

қимыл 

жасайды. 

 

- Есептің 

шешуін, 

жауабын 

шығарады. 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 1-4 

балдық 

жүйе.  

 

 

ҚБ: 1-2 

балдық 

жүйе. 
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байланысты теңдіктер 

құрастыр. 

Қарқыны баяу 

оқушыларға:  уақыт 

беріледі. 

Сабақтың 

соңы 

2 мин 

Рефлексия: «Хабарлама»  
әдісі бойынша өтеді. 

 Үй  тапсырмасы: №4 

Рефлексия 

жасайды. 

  

 

№ R00031    25.02.2022 ж 

 

Көркем еңбек пәнінің кейбір мәселелері және жастардың  

көркем-эстетикалық талғамын ұлттық өнерді насихаттау арқылы дамыту 

 

ЖУЗЕЕВА ЛАЗЗАТ ЕРГЕШОВНА 

Шымкент қаласы «Ы. Алтынсарин атындағы  

№65 мектеп-гимназия» көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

 Бүгінгі таңда халықтың дәстүрлі өнерін қайта жаңғыртып, эстетикалық 

тәлім-тәрбие беру мүмкіндіктерін пайдалануға зор көңіл бөлінеді.  

Әсіресе, қоғамдағы оқу ағарту, білім беру саласындағы гуманитарландыру 

мен демократияландыру процестері ең алдымен халықтың дәстүрлі өнер 

түрлерін жинақтап, зерделеудің негізінде қазіргі заман талаптарына сәйкес 

ұсынуды қажет етеді. 

        Ұлттық қол өнердегі көркем шығармашылықты меңгерудің ғылыми-

педагогикалық сипаты, болашақ қол өнер мұғалімдері қол өнерді тек жай оқып 

білу объектісі ретінде ғана емес, ең алдамен, шығармашылықты таныс субъектісі 

ретінде терең ұғынумен бедерленеді. Міне, мұндай мақсатқа жету қол өнердегі 

шығармашылықты меңгеру мен қатар көркемдік әдіс-тәсілдерді жаңарту мен 

қолданудың тиімділігін арттыру міндетін жүзеге асыруды қажет етеді. 

     Қазақ халқының қолданбалы қол өнерінің даму биігіне көтерілген кезең ХІХ 

ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басы. Халқымыздың «Балам өнерлі 

болсын десең, өнегеңді көрсет»- дегендей. Қазақ халқының көне дәуірден өшпес 

мұрасы болып,ұрпақтан ұрпаққа, әкеден балаға сабақтасып, өзіндік тарихы мен 

таныла білген ұлттық қол өнері.Қол өнердің халықтың әлеуметтік, салт 

тұрмысында қаншалықты биік екенін көре аламыз. 

Қазақ халқының күнделікті тұрмыс қажетін өтейтін қол өнердің жете дамыған 

түрлі салалары бар болғандығын көреміз.Айталық киіз басу, кілем, алаша, аяққап 

тоқу, сырмақ сыру, кесте тігу, ағаштан қырып ыдыс-аяқ жасау, тері илеу, тас 

қашау, алтын мен күмістен асыл тастардан сәндік бұйымдар жасау(зергерлік 

өнері),шаруашылық құралдарын жасау (ұсталық кәсібі) т.б.  
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Бұлардың бір сыпырасының қазіргі дәуірімізде де өз маңызын 

жоймағандығы ақиқат. 

Еліміз өз егемендігін алғалы бері, білім беру саласында да елеулі өзгерістер 

болып жатыр.Сондай-ақ еңбек пәнін оқытуда да оң өзгерістер орын алды. 

Қазіргі нарықтық эканомика негізінде мектеп бітірушілердің көпшілігі 

кәсіппен айналысады. Өз қолдарымен көз жауын алатын небір әсем зергерлік 

бұйымдарын жасайды, қазіргі заман талабына сай келетін әдемі де сәнді киімдер 

тігеді.Ал олар осындай кәсіпке деген іскерлікті техналогия пәні арқылы меңгеруі 

тиіс.Рас, қазір оқулық, әдістемелік құрал кем, бірақ соны кем деп, қол қусырып 

қарап отырмай, қолда барды тиімді пайдаланып, ізденімпаздықпен, 

этнопедгогика нәрін сабақта, сбақтан тыс тәрбие жұмыстарында жас 

өспірімдердің бойына сіңіру бағытында ат салысқанымыз жөн. 

Мысалы, Қ.Әмірғазин, А.Камазов,Л.Котенко қазақ халқы қол өнерінің 

белгілі бір саласына қатысты ою-өрнектердің жасалу тәсілдерін қолданумен, 

өрнек нақыштарының үйлесімділігін , түр-түстің маңыздылығын оларды 

оқушылардың эстетикалық тәжірибесіне әсерін тигізуін сөз етеді. Қазіргі 

кезеңде, жас ұрпақты халқымыздың мәдени мұрасындағы ұлттық өнерге баулу 

жөніндегі күрделі міндеттерді орындау мектеп оқушыларының , студенттердің, 

өздеріне де үлкен талап қоятын табиғи жағдай. 

Яғни, халқымыздың ұлттық өнері негізінде эстетикалық тәрбие беру 

мүмкіндіктері адамның эстетикалық көзқарасын, сезімін, танымын, 

қабылдауын,баға беру қасиеттерінің жиынтығын құрайды. 

Адамның өмірге эстетикалық көзқарасы оның өмірге деген көзқарасынан 

көрінеді. 

Эстетикалық талғамы биік, сезімтал адам еңбектегі әдемілікті, табиғаттағы 

сұлулықты, өнердегі әсемдікті танып, оны сүйе, қастерлей білетін болады. 

Эстетикалық тәрбие – «болмыстағы және өнердегі сұлулық пен әсемдікті 

дұрыс қабылдау және эстетикалық түсінікті, сезім мен талғамды тәрбиелейтін, 

өнерде және өмірде сұлулықты жасау,оған қатысу қабілетін қажетсінуін 

қалыптастыратын тәрбиенің ең басты салаларының бірі. 

Демек эстетикалық тәрбие табиғаттағы, өнердегі, еңбектегі ең жақсыны 

қабылдау, одан ләззат алу, дүниедегі әдемілік атаулыны бағалай білуге үйретеді. 

Әрбір ұлттың өзіндік өнерінің орасан зор шығармашылық мүмкіншіліктері 

болады.Мәселе, сол мүмкіншіліктердің шығармашылық әсерін қалай 

пайдалануымызда. Олардың жаңа бір шығармашылыққа, ұлттық өнер дәстүрін 

жаңғыртудағы жасампаздыққа, жаңалыққа бағытталуына айрықша мән беруіміз 

қажет 

Қазақ халқының өнерін зерттеп жүрген ғалымдарымыз жасаған және жасап 

жүрген, жасап келе жатқан ғылыми дәстүрлерін, олардың ізін басып келе жатқан 

орта және жас ұрпақ жастарға берері мол. Олардың салған сүрлеуін даңғылға 

айналдыру, қазіргі өмір талабына сай өркендете дамытуымыз қажет. 
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Адамдарға қажетті білім көлемі күрт және тез өсіп отырған қазіргі 

кезеңдерді белгілі бір мағлұматтар жиынтығын игеру ғана басты міндет болып 

қала беруі мүмкін емес. Оқушылардың отбасындағы жағдайларына келсек, ата-

ана, үлкендер тарапынан бала сұрағына мән беріп, уақиғалар мен 

құбылыстардың, халық өнерінің астарлы сырларын ақтара-төңкере бала 

түсінігіне шағындап жалықпай ұғындырып жататындары аз кездеседі. Ал 

оқушылардыңөнерге , әсіресе ұлттық өнерге қызығу ерекшеліктері ұстаздың 

ерінбей- жалықпайжұмыс істеуіне тікелей байланысты. 

Аса көрнекті ұстаздардың бірі Сухомлинский «Кіші мектеп жасында, 

әсіресе оқытудың алғашқы жылдарында бала бірнәрсеге назарын жұмылдыра 

алады, мұғалімбалалардыңынта назарын билеп алуы, психологиямыздаеріксіз 

ынта қою деп аталатынды оята білу тиіс»-дейді. 

Өйткені, жасөспірімдердің ұлттық мәдениетпен дәстүрлердің негіздерін 

меңгергенде ғана жалпы адамзаттың мұраларды игеріп дүниеге көзқарасы 

қалыптасатыны анық. Халық мұрасындағы ұлттық қолөнердің жастарға 

көркемдік, эстетикалық тәрибе беру арқылы жеке тұлға ретінде қоршаған орта 

әсемдігін сезіну, тану, қабылдау қасиеттерін қалыптастырып рухани мәдениетін 

дамытады. 

Балалармен жеткіншектерге эстетиклық тәрбие беруде халық мұрасының 

тәрбиелік күшін ұлы Абай атамызда жоғары бағалады. Эстетикалық тәрбие 

саласында арнайы еңбек қалдырғанымен, өзінің өлеңдерімен қара сөздеріне 

халықтың мақал-мәтелдерін нақыл сөздерімен салт-дәстүрлерін орынды 

пайдалану арқылы балалардың болмысқа деген эстетикалық көзқарасының 

талғамының сезімнің қалыптасуына ықпал етті. Халқымыздың ұлттық 

қолөнерін, оның эстетикалық талғамын келешек ұрпақты тәрбиелеудегі аса зор 

әсерін түсіндіру және өнердің дамуы мен болашағына тән бір сыпыра ортақ 

белгілерді жүйелі түрде талдау. 

Көркемдік ойлаудың ұлттық ерекшенліктері негізінде қалыптасқан әр 

халықтың қолөнері – бір кезең, бір дәуір емес ұзақ ғасырлар тудырған, ұрпақтан 

ұрпаққа беріліп үнемі өзгеріп дамып отыратын рәхани игілік. 

Қазақ халқының қолөнері халық тұрмысында жиі қолданылатын өру, тоқу, 

тігу, мүсіндеу, құрастыру, бейнелеу сияқты шығармашылық өнер жиынтығын 

айтады.Шын мәнінде қолөнер түрлерінің әр қайсысының талай ғасырлық тарихы 

бар. 

Ұрпақтан ұрпаққа дәстүрлі жалғасын тапқан бабалар мұрасы тек шеберлік 

пен іскерлікті игеру ғана емес адамзаттың әлемді рухани эстетикалық тануының 

затталған көрінісі. Қазақ халқының рухани бәйтерегі – қазақтың ұлттық 

өнеріндегі ұғымдарда эстетикалық тәлім-тәрбие жатқанына көз жеткіземіз. 
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                                              № R00046    26.02.2022 ж 

 

                              Артикуляциялық жаттығуларды жасау 

 

КАМЫСБАЕВА ЖАННА                                                                                                                                                 
Ақтөбе облысы. Қобда ауданы.Әлия ауылы.                                                                          

Әлия Молдағұлова орта мектебі. Логопед 

 

1.     Артикуляциялық  және тілдік есту қабілетін дамытатын жаттығуларды 

уақытында жасау кейбір балаларға өздігінен, мамандардың көмегінсіз, 

дыбыстарды дұрыс айтуға көмектеседі. 

2.     Тілі шорқақ балалар үйде жаттығуларды жасаса, мамандармен жұмыс 

істегенде тезірек жетістіктерге жетеді, себебі олардың тіл бұлшық еттері 

дайын болады. 

3.     Артикуляциялық жаттығулар барлық дыбыстарды дұрыс айтатын, 

бірақ сөйлеу кезінде тілі күрмеленетін балаларға да пайдалы. 

4.     Артикуляциялық жаттығулар балаларға да, ересектерге де дұрыс, 

әдемі және айқын сөйлеуге көмектеседі. Сонымен қатар дыбыстарды 

дұрыс айту жазуға үйрету кезеңінің негізін құрайды. 

 

Артикуляциялық жаттығуларды орындау ережелері: 

 1.     Ересек адам орындалатын жаттығуды балаға ойын түрінде 

түсіндіреді. 

2.     Жаттығудың орындалу тәсілін көрсетеді. 

3.     Жаттығуды бала жасайды, ересек оның дұрыс орындалуын 

қадағалайды: қимылдың дәлдігі, темпі, тұрақтылығы, бір жаттығудан 

екіншісіне өту ыңғайы.  Сонымен қатар артикуляциялық жаттығулар оң 

және сол жақ үшін бірдей, симметрияда орындалуы керек. Олай болмаған 

жағдайда артикуляциялық жаттығуларды орындау өз мақсатына жетпейді. 

Жаттығу жасай бастағанда тіл бұлшық еттерінің тарылуы байқалуы 

мүмкін. Уақыт өте келе бұлшық еттерінің тарылуы босап, қимыл-

қозғалыстар қиындықсыз және икемді бола бастайды. 

  

Артикуляциялық жаттығу – бұл бұлшық ет пен сөйлеу аппаратын 

нығайтуға, сөйлеуге қатысатын ағзалардың күш, қимыл-қозғалыс және іс-

әрекеттің дифференциациясын нығайтуға арналған жаттығулар жиыны.  

Артикуляциялық жаттығу дыбысты қою мен машықтандырудың 

дайындық кезеңі болып табылады.  

Артикуляциялық жаттығудың мақсаты дыбысты дұрыс айту үшін 

сөйлеу аппаратын дұрыс қозғалысқа келтіру және тілді белгілі бір қалыпта 

ұстау, қарапайым қимылды күрделі қимылдарға айналдыру. 
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Артикуляциялық жаттығуларды орындағанда:  

1.     Балада дұрыс сөйлеу дағыдысы қалыптасу үшун артикуляциялық 

жаттығуларды күнде жасау керек. 

2.     Жаттығуларды күніне 3-4 рет 3-5 минуттан орындаған жөн. 

3.     Әр жаттығу 5-7 рет орындалуы тиіс. 

4.     Бір статистикалық жаттығуды 10-15 секунд ұстап тұру ұсынылады 

(қимыл-қозғалысты өзгертпей ұстап тұру). 

5.     Артикуляциялық жаттығуларды іріктеу кезінде қарапайым жаттығудан 

күрделі жаттығуларға өту керек. Балаңыз белігі-бір жаттығуды дұрыс 

жасай алмай тұрып, одан күрделі жаттығуға өтудің керегі жоқ. Жасай 

алмай жатқан жаттығуды орындату үшін жаңа ойындар ойлап табуыңыз 

абзал. 

6.     Артикуляциялық жаттығуды отырып орындаған абзал, себебі 

отырғанда баланың арқасы түзу, денесін, аяқ-қолдарын бос ұстайды. 

 

Артикуляциялық жаттығулар 

«Күрекше» – жалпақ тілді шығарып астыңғы ерінге ұстап тұру керек. 

 

«Инеше» -ауызды кең ашып тілді алға қарай жіңішкертіп шығарып 10-15 

секунд ұстап тұру керек. 
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«Төбешік» – ауызыңды жартылай ашып, тілдің екі жақ шетін жоғары азу 

тістерге жапсырып, тілдің ұшын астыңғы тіске тіреп ұстау.  

 

 

 

«Түтікше» – жалпақ тілді ауыз қуысына шығарып, тілдің бүйір жақтарын 

көтеріп түтікшеге үрлеу. Жаттығуды жайлап жасау керек. 

 

«Ожау» – ауызды кең ашып, жалпақ тілді көтеріп жоғары тістерге созып, 

бірақ тигізбей ұстап тұру керек. 

 

«Сағат» – тілді жіңішкертіп ұстап оңға, солға жайлап қозғау керек. Осылай 

санап отырып 15-20 рет қайталау керек. 
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«Саңырауқұлақ» -ауызды кең ашып, тілді таңдайға жапсыра ұстап тұрып 

төменгі жақты басып ауызды кең ашып ұстау. 

 

 

«Алтыбақан» – жіңішке тілді ауыздан шығарып біресе мүрынға созып, 

біресе иекке созу жаттығуды жасағанда ауыз ашық болу керек. Осылай 10-

15 рет қайталау керек. 

 

 

«Тәтті тосап» – жалпақ тілді шығарып жоғары ерінді жалап, тілді ауыз 

қуысына тереңірек апару. /15 рет қайталау/. 

 

 

«Тоқылдақ» – ауызды кең ашып тілдің ұшымен жоғарға альвеолоға 

немесе таңдайға жиі-жиі соғылғандай қимыл жасау керек. 
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«Ат шауып келеді» – ауызды кең ашып тілді таңдайға жапсыру – айыру 

немесе таңдай қағу. Аталған жаттығулардан тек әр дыбысқа керекті 

жаттығулар алынады. 
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№ R00047    26.02.2022 ж 

                             

Шамалар  арасындағы  тәуелділік 

 

РЯТОВА СӘНГҮЛ ҚОЙШЫҚЫЗЫ                                                                                                    

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы                                                                                            

№28 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Мұғалімнің аты-жөні Рятова Сәнгүл Қойшықызы 

Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып   

Қай аптаның нешінші 

сабағы 

 

Тарау немесе бөлім 

атауы: 

Көбейту және бөлу 

Сабақтың тақырыбы: Шамалар  арасындағы  тәуелділік 

Оқу мақсаты: 3.2.3.4.      2 – 3 амалдан  тұратын  есептерді  

шығару 

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

Саралап оқыту тапсырмалары 

Ұжымдық жұмыс 

Жаңа тақырыптың 

түсіндірілуі 

 

Бірлескен жұмыс (1,2 

тапсырма) 

Тапсырманы ұсыну және 

дұрыс жауапты ұсыну 

арқылы үйрету 

Жеке жұмыс 

Тапсырманы ұсыну, 

оқушылар өз 

бетімен орындауы 

Уақы 

ты 

Кезеңі Тапсырма  Тапсырма 

ның 

мақсаты 

Бағалау Ресурс-

тар 

 2 минут Ұйымдас 

тыру  

Тақырып, 

мақсаттармен 

таныстыру 

 

Не 

меңгеретін

ін білу 

үшін 

 Презент

ация № 

1бет 

13 минут  Жаңа 

сабақ  

Жаңа сабақты 

цифрлық 

ресурстар арқылы 

түсіндіру 

Кестені ауызша 

толтыру. 

 

 

 

 

Жаңа 

тақырыпт

ы меңгеру 

Тапсырма 

ны 

орында 

ған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау 

Презент

ация № 

1-2 бет 
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Заттың құнын 

білу үшін заттың 

бағасын оның 

санына көбейту 

керек.    

  Қ = б · с               

 
Сатып алынған 

заттың санын білу 

үшін заттың 

құнын заттың 

бағасына бөлу 

керек. 

с = Қ : б 

 
Заттың бағасын 

білу үшін заттың 

құнын оның 

Бағас

ы 

Сан

ы 

Құн

ы 

9 теңге 3 

дана 

 27 

теңге 

5 теңге 6 

дана 

30 

теңге 

4 теңге 6 

дана 

24 

теңге 
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санына бөлу 

керек. 

б = Қ : с 

 
15 минут 

 

 

Тәжірибе 1-тапсырма 

«Дүкен» ойыны 

Сен дүкенге 

келдің. Әрбір 

сатып алынған 

заттың құнын 

анықта. Кесте 

бойынша есеп 

құрастырыңдар. 

Жолдастарыңнан 

оны шығаруды 

сұра. Бос 

орындарды 

толтыр және 

тексер.  

9 теңгеден 5 дәптер 45 тг 

8 теңгеден 3 хатқалта 24 тг 

7 теңгеден 4 дәптерқап 28 тг 

8 теңгеден 4 бетбелгі 32 тг 

8 теңгеден 2 ашықхат 16 тг 

10 теңгеден 5 өшіргіш 50 тг 

 

2- тапсырма 

Есепті құрастырып, шартын жазып, 

Шешуін жазып, сұраққа жауабын жазу.  

 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

 теңге 

Жаңа 

тақырып 

ты 

тәжірибе 

арқылы 

меңгеру 

Бағалау 

критерий

лерін 

ұсыну 
 

Дүкен 

ойынында 

заттың  

құнын  

таба білдім. 

+ 

Кестеге 

байланыс 

ты есеп 

құрастыр 

дым 

+ 

Кері есеп 

құрастыра 

алдым. 

 

+ 

Презент

ация № 

3бет 
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80 теңге 

 
9 

теңгеден 

? теңге 

Шарты: 

Болды- 80 тг 

Сатып алды- 9 тг-ден 2 (д) 

Қалды-? тг 

Шешуі: 80 тг – 9 тг  х 2 = 62 тг 

Жауабы: қалды 62 теңге 

 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

70 теңге 

 
3 

теңгеден 

? теңге 

Шарты 
Болды- 70 тг 

Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ) 

Қалды-? тг 

Шешуі: 70 тг – 3 тг  х 4 = 58 тг 

Жауабы: қалды 58 теңге 

 

Кері есеп құрастырп көрейік! 

Кері есеп 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

? теңге 

 
3 

теңгеден 

58 теңге 

 

 теңге 

Болды- ? тг 

Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ) 

Қалды-58 тг 

Шешуі:  3 тг  х 4 + 58 тг = 70 тг 

Жауабы: болды 70 теңге 

Дескриптор: 

 теңге 

Презент

ация № 

4бет 
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Есептеудің ауызша және жазбаша  

тәсілдерін пайдалана отырып, қосу 

 және азайту амалдарын орындау  

біліктері, безендіру, түсініктеме беру,  

дәлелдеу, оқу тапсырмаларын шешуде 

 болжамдар айту 
 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 

тапсырма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Көбейтудің 

мәнін қосу амалы 

арқылы тап. 

2 * 2                                      

3 * 2 

2 + 2                                      

3 + 3 

2 * 20                                    

30 * 2 

20 + 20                                  

30 + 30 

 

 

2. Өрнектің мәнін 

тап. 

(85 – 85 ) * 18                                         

(100 – 99) * 32 

(25 + 49 ) * 0                                          

(80 – 79) * 100 

3. Есепті шығар. 

Әрқайсысы 3 

килограмнан 6 

банка қияр 

тұздалды. 

Барлығы неше 

килограмм қияр 

тұздалды? 

 

Дескриптор: 

Берілген  

қосымша  

тапсырмаларды 

 

Бүгінгі  

тақырыпт

ы  

қаншалықт

ы  

деңгейде  

меңгерген

дерін  

тексеру 

 

 

10  

баллдық 

жүйемен 

бағалау 

 

Күнделік  

кз  
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өз бетінше 

орындайды 

 

3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке тапсырма 

ұсыну 

500 теңге

ге не сатып 

ала ала-

сың? 

 

1)Торт, йогурт 

және шоколад. 
       Иә                          

Жоқ 

 

2) Торт, «Чупа 

Чупс» және ба-

тон кәмпит. 

Иә                           

Жоқ 

 

3) Торт, пирож-

ное, «Чупа Чупс» 

және батон  кәм-

пит. 
     Иә                           

Жоқ 

 

4) Йогурт, батон 

кәмпит және 

шырын.  
  Иә                             

Жоқ 

 

5) Йогурт, шоко-

лад, шырын 

және торт.  
   Иә                             

Жоқ 

 

 

Тақырып 

ты 

меңгерген 

ін анықтау 

 

 

 

Бағалау 

критерий 

лерін 

ұсыну 
 

500 теңгеге 

сатып ала 

алатын  

нұсқаны 

дұрыс 

белгіледім. 

+ 

 

 

Презент

ация № 

5 бет 
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6) Йогурт, батон 

кәмпит, шырын 

және «Чупа 

Чупс» 
    Иә                            

Жоқ 

 

 

2 минут 

Кері  

байланыс 

                 "Ауа  

райы"  әдісі 

 

 

 

 Сабаққа  

кері   

орнату 
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 ЖОЛДАСОВА АКМАРАЛ ДҮЙСЕНБАЕВНА 

 СЕНГИРБАЕВА АЙНАШ МАКУЛБЕКОВНА 

 ИСРАИЛОВА КАМИЛА    ИРИСКУЛОВНА 

 КАСЫМБЕКОВА АКЖАРКЫН БЕГЖАНОВНА 

 КАРМЕНОВА МЕРУЕРТ ЕРНАЗАРОВНА 

 ТАШМЕТОВА ГУЛЬВИРА ДУЙСЕНАЛИЕВНА 

 ЖАЛМАГАНБЕТОВА АҚМАРАЛ ҚАЙРГАЛИҚЫЗЫ 

 КУРМАНБАЕВА ПЕРИЗАТ ЕСЕНАМАНОВНА 

 МЫРЗАБАЕВА ГУЛЖАН АКИМОВНА 

 ЖУЗЕЕВА ЛАЗЗАТ ЕРГЕШОВНА 

 КАМЫСБАЕВА ЖАННА 

 РЯТОВА СӘНГҮЛ ҚОЙШЫҚЫЗЫ 


