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04.03.2022 ж.     № R00018 

 

Отбасындағы және бөбекжайдағы бала тәрбиесі 

 

ЖАНАСПАЕВА ГУЛЬМИРА БОЛАТОВНА                                                                         

Павлодар қаласының «№ 32 сәбилер бақшасы» коммуналдық  

мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының басшысы 

Отбасы - қоғамның маңызды буыны. Көп ұлт мекен еткен мемлекетіміздің 

негізі осы шағын ұжымдардан қаланады. Осы жағына келгенде кез-келген отбасы 

өзін қоғамның бір бөлігі деп түсінеді. Қоғамда отбасы екі қызмет атқарады,оның 

бірі дүниеге ұрпақ әкелу-екіншісі дүниеге келген сәбиді пәндік жағынан 

дамытуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп,оны тұлға 

ретінде қалыптастыру. Бала тәрбиесінде ата-ананың орны ерекше. 

Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ « Бақытыңды 

басқадан емес ,балаңнан ізде»-деген даналық сөз бар.Кез келген адам өзі жете 

алмайтын «бақыт» деген құдіретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен 

келетініне мән бермеуі де мүмкін.Біреу бақытын байлықтан тапқысы 

келсе,екінші біреу даңқ пен атақтан,мансап пен қызметтен іздестіреді. Мұның 

бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты-тәрбиелі 

ұрпағы ғана сыйлай алады. Олай болса адам өмірінің мәні-өз ұрпағы...... 

Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз-ата-ана. Ата-ананың баламен жасайтын 

қарым-қатынасының үлкен тәрбиелік мәні бар. Мәдениетті отбасындағы ерлі -

зайыпты кісілердің бір-біріне айтқан игі ниеті, кішіпейілдігі,отбасындағы 

туындаған мәселелерді ақылдаса отырып шешуі бала мінезіне жағымды әсер 

етеді. Бала тез еліктегіш,иланғыш болғандықтан жаман қылықтарды да тез 

үйренеді.Бала кішкентай кезінен әр нәрсеге әуестеніп,үлкендерге көмектескісі 

келеді.Бұған кейбір ата-ана «жұмысымды бүлдіресін» деп ұрысып жіберуі 

мүмкін,бұл қате түсінік.Керісінше өзің жұмыс істеп жүргенде баланың қолынан 

келетін ісіне жағдай туғызып,оның үйренуіне көмектескен орынды.Тіпті балаға 

берген тапсырмаңыздың аяғына дейін орындалуына төзімділікпен бақылау 

керектігін де ұмытпаған жөн..Әр істеген ісін ұқыпты да тындырымды 

орындауына бағыт бересіз. Баланың жақсы істерін мадақтап,терісін оң етіп 

түсіндіріп отырса ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырманы орындауға 

қарсылық білдірмейді.Баланың айналасындағы бүкіл өмір шындығы-табиғат, 

қоғамдық орта,ең алдымен адамдар,бәрінен бұрын ата-аналар мен тәрбиешілер 

тәрбиелейді. 
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Тәрбиелеу дегеніміз- балаға мақсат қойып,ұйымшылдықпен және жүйелі 

ықпал жасау деген сөз, осы ықпалдың арқасында бала тәрбиеші талап еткен 

мінезге ие болып,мінез-құлық ережелерін бойына сіңіреді.Тәрбие баланың дене 

және ақыл -ой қабілетін дамытады,оны алдағы еңбекке даярлайды, сол бойынша 

қоғамның болашақ белсенді қайраткерлері өсіп шығады. 

Ата-анаға мынадай кеңесті ұсынамын:                                                                 

Баланың әр күнді бастауы,қарсы алуы сәтті болу керек; ол үшін таңертен баланы 

оятқанда жайлы,баппен оятыңыз;ол сіздің күлімдеп,мейіріммен өте жақсы көріп 

тұрғаныңызды сезуі керек. 

-Балаға бөбекжайға барар алдында сенімділік сәттілік тілеу керек.                                   

-Бала бөбекжайдан келгенде бірден сұрақтар қойып,қарсы алмау керек.                              

-Бала бірдене айтқысы келсе, қарсы болмай тыңдау керек.                                                 -

Бала ренжіп отырса , себебін өзі айтқанша асықпаңыз.                                                       -

Балаңызға қатты дауыспен сөйлемеңіз, баланың жүйкесіне әсер етеді. 

Отбасы- бала дамуы мен қалыпты өмір сүруіне тиімді жалғыз орын.Бала 

үшін туған отбасы-алтын діңгек. Отбасындағы жылулық пен мейірімді 

ештеңемен алмастыру мүмкін емес.Отбасының бірлігі ұрпақ тәрбиесінде өте 

қажет.Бұл- өте қымбат ұлттық құндылық. 

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші бала тәрбиелеудегі осындай 

міндеттерді іске асырушылар мектепке дейінгі мекеме мен отбасы.Осы екі арада 

жүргізілетін тәлім-тәрбие сабақтаса,ұштаса өткізілгенде ғана көзделген мақсат 

нәтижелі болары сөзсіз. 

Біз XXI ғасырда өмір сүріп жатырмыз.Жаңа ғасырда өркенетті елдер 

қатарынан орын аламыз десек,жас ұрпағымызды дұрыс тәрбиелеуге,дұрыс білім 

беруге міндеттіміз. 

Тәрбиенің сан қилы дағдыларын бала бойына дарытатын алғашқы білім 

баспалдағы – бөбекжай, жол сілтеп, жетелеп, үйретуші - тәрбиеші. 

Бөбекжайдағы тәрбие - ұлттық сана, ұлттық психология қалыптасқан 

парасатты, адамгершілік қадір – қасиеті мол, физикалық және моральдық жоғары 

белсенді жеке адамды қалыптастырып шығару процесі болып табылады. 

Тәрбиелеу мен білім берудің әрекеті практикалық процесс үстінде 

қалыптастырылады. Тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері баланың  іс-әрекет 

түрлерін қалыптастыру және оны белгілі бір мақсатқа бағыттап отыруды 

көздейді. Ойнау, еңбек ету, және білім алу барысында ақыл-ой, көркем тәрбие, 

даму процесі қатар жүреді.  
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Бала осы кезде белгілі дәрежеде білім алады, іскерлікке үйренеді, өзін 

қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға, қоғамдық өмірдің әдет дағыларын 

игеруге бейімделеді.Іс-әрекеттің осы түрлерін ғана дамыту арқылы тәрбиелеу, 

білім беру міндеттерін шешуге, бала дамуын дұрыс жолмен бағыттап отыруға 

мүмкіндік туады. Жақсы ойнап, еңбек ете білетін әрі оқуға қабілетті баланы 

ересек адамдар мен балалар қоғамында өмір сүруге қажетті қасиеттерді толық 

игерген, «тәрбиелі бала» деп атауға болады. Жоғарыда аталып өткен іс-әрекеттің 

әрқайсысы бала дамуына өзіндік, өзіне тән үлесін қосады. Мысалы, тәрбиенің ең 

маңызды міндеті саналатын ақыл-ой тәрбиесінің өзі бала ойынын: еңбегін және 

балалардың оқуын үнемі бағыттап отыру арқылы жүзеге асатыны бізге 

балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен таныс. Адамгершілікке тәрбиелеу 

міндеттері жөнінде де осыны айтуға болады. Бала өзін-өзі көрсете білсе, ойын, 

оқу, еңбек сияқты құнды дүниелерге тәрбиеленеді деген сөз. Өйткені, мұнда 

олардың өзара ересек адамдармен қарым-қатынасы қалыптасады. Іс-әрекеттің 

әрбір түрінде осылайша өзара ұштасып жататын педагогикалық мүмкіндіктерді 

ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың тіршілік әрекеттерін, 

тәрбиелік мақсатқа сай ұйымдастыра аламыз. Ойын, еңбек, оқу арқылы біз 

балаларға белгілі бір тұрғыдан ықпал жасай аламыз. Бірақ біз ойын, еңбек, оқыту 

өзара ұштасқан жағдайда ғана баланың жеке басын дамытуда толық нәтижеге 

жете аламыз. 

Бөбекжайдың негізгі міндеті – баланың жеке басының бастапқы 

қалыптасуын қамтамасыз ету. Бұл жас баланың ақыл-ойының дамуы мен 

даярлығы үшін қолайлы кезең. Осы кезеңде бала оқу мен тәрбиені 

қалыптастыруға, өз қызметін білуге, тілдік қатынастың қарапайым 

тәжірибесінде өзін-өзі таныта білуге, мінез-құлық мәдениетіне, жеке гигиеналық 

және салауатты өмір салтының негіздеріне бағдарланады. Сонымен қатар балаға 

«сіз», «рақмет», «кешіріңіз», «өтінемін» деген сияқты сыпайылықты білдіретін 

сөздерді үлкендерге айтып жүруге үйрету, оған дағдыландыру ата-аналар мен 

тәрбиешілердің міндеті.                            

Баяндаманы қорыта келе : Тәрбие кезінде отбасының, бөбекжайдың да 

алатын орны бар. Ата –ана баласына өз отбасын қадір тұтудан бастап, «туған -

туыс, Отан, Қазақстан» деген ұғымдарды терең түсінгені,құрметтеп қарауға 

тәрбиелеу керек екенін ұғындыру. Отбасы жауапкершілігі бәрінен биік болмақ. 
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04.03.2022 ж.      № R00019 

 

Монтессори әдістемесі бойынша   

балалардың    заттық ойындар топтамасы 

 

ДЮСЕМБЕНОВА ГУЛЬНАР ШАМЕНОВНА                                                                       

Павлодар қаласы «№ 32 сәбилер бақшасы» ҚМҚК. Тәрбиеші 

 

Баланы жан-жақты тәрбиелеу, оның дүниетанымын жетілдіру, заттық орта 

туралы түсінік ой-өрісін дамытып, еңбекке баулу балабақшалардағы барлық 

топтарға бірдей ортақ міндеттер. Заттық орта жұмысында айналадағы қоғамдық 

өмір шындығын, табиғат тамшыларын бақылатып, баланың таным, сезім 

қабілетін жетілдіру басты роль атқарады.  Балалармен арнайы өтілетін осы 

жұмыс барысында тәрбиеші әр заттың аты, сапасы, қажеттігі жайында 

түсіндіреді. Баланы заттың атын сөзбен айтуға үйретеді. Айналадағы қоғамдық 

өмір өлі, тірі табиғат құбылысын бақылатқанда да әр объектіні сөзбен атап, 

түсіндіріп баланы заттық ортаға сөзбен қызықтырып, қабілетін дамыту 

көзделеді.  

       Мектепке дейінгі оқу тәрбие жүйесін жетілдіру мақсатында шынайы өмірде 

тиімді ету қабілеттерін дамыту үшін – монтессори әдісін қолдану тиімді. 

Монтессори  материалы арқылы бала  затты түсінеді және оны қолдануға 

тырысады. Монтессори  материалы қандайда бір іс- әрекетке итермелейді. 

  Монтессори  әдістемесі келесі аймақтар бойынша  іске асады: 

1.Тәжірибелік жолмен іске асатын жаттығулар (Күнделікті өмір 

жаттығулары) - ең алғашқы жылында бала қозғалыс жасау үстінде жүреді. Онда 

сензитивтік кезеңнің даму жолы қалыптасады. Алғашында қозғалысы онша 

болмағандықтан, моторлық жүйесін қосу үшін тәрбиенің негізіне үлеседі. 

Моторлық даму жеке -дара қозғалыс темпін құлшындыруға әсерін тигізеді. Оған 

қозғалыс жасау үшін түрлі жаттығулар жасалады, өзіндік іс-әрекетке 

итермелейді. Бір сызықтың бойымен жүру тепе-тендік сақтауға итермелейді. 

Басқада топтық жаттығулар балалар арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға 

көмектеседі. Мысалы, рөлдік ойындар бір-бірін сыйлауға үйретеді. Жаттығуға 

арналған материал тәжірибе жасау барысында жас ерекшелігіне сай болу керек. 

Жаттығудың шарты түсінікті болу керек. Нәтижесінде өзін-өзі тәрбиелеуге 

үйренеді. Жаттығулардың негізгі мақсаты: баланы қоршаған ортаға деген 

жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыру болып табылады.  
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Тәжірибелік жолмен іске асатын жаттығулардың түрлері: 

1.Суды бір ыдыстан екінші ыдысқа құю. 

2.Металды тазалау. 

3.Кесілген гүлдерді күту жолдары. 

4.Бір сызықтың бойымен жүру. 

5.Тыныштандыру жаттығулары. 

6.Қоғамдық өмірге қатысы бар жаттығулар. 

  2.Сезім мүшесін дамытатын материалдар (Сенсорлық аймақ) - әр 

сезім мүшелерін дамытуды ұсынады. Бұл материал арқылы заттардың көлемін, 

түсін, өлшемін, дыбысын ажырата алады. Жеңілден ауырға көтеру ұғымы 

қолданылады. Бала моторикасымен сенсорикасын жаттықтыру үшін материалды 

қайталауға тура келеді. Материалды қолданған соң бала жоспарлау, дайындау, бір 

тапсырманы соңына дейін орындауға тырысады. Бірақ ұйымдастырылған іс-

әрекет кезінде бала сол материалмен жұмыс жасау жолын толығымен таныс болу 

керек. Мұнда жұмыс барысында балаға сөз беріледі. Тапсырманы орындай 

алмайтындарға қайтадан тағы бір сабақ өткізу керек. 

«Қызғылт мұнара» ойыны 

Мақсаты: үлкен, кішкентай түсініктерін қалыптастыру, ұсақ қол моторикасын 

дамыту.  

Шарты: кілемнің үстінде шаршылар шашылып жатады. Тәрбиеші баланың 

алдына ең үлкен шаршыны қояды, ал бала сондай шаршыны сол шаршының 

үстіне қою керек. 

Қажетті құралдар: «Қызғылт мұнара» 10 шаршыдан құралады (ауыр ағаш, 

қызғылт түс) шаршының мөлшері 1см ден 10 см ге дейін барады. 

«Пирамида» ойыны 

Мақсаты: түстер туралы негізгі білімдерін бекіту, пішіндерді дұрыс атай білуге 

үйрету, саусақ моторикасын, ойлау қабілеттерін дамыту.  

Шарты: бала ойыншықты алдына қойып дөңгелек пішіндерді,олардың түстерін 

атайды, тура және кері санайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған жасыл, сары, көк, қызыл түсті дөңгелек 

пішіндер. 

«Пингвин-пирамида»ойыны 
Мақсаты: түстер туралы білімдерін бекіту, пішіндерін дұрыс атай білуге 

дағдыландыру, қол, саусақ моторикасын, ойлау қабілетін дамыту. 

Шарты: бала түрлі-түсті пішіндердің түсін атайды және көлеміне қарай пингвин-

пирамида құрастырады. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған қызыл, сары, жасыл, көк және қара түсті 

дөңгелектер.  
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«Моншақтар лабиринті»ойыны. 
Мақсаты: түстерді ажырата білуге үйрету, саусақ моторикасын, ойлау, есте 

сақтау қабілетін, қиялын дамыту, қызығушылығын арттыру. 

Шарты: ойыншықты алдына қойып, түрлі-түсті шарларды екі немесе үш 

саусақпен ұстау арқылы бірізділік принципін сақтай отырып жоғарыдан төменге 

қарай және керісінше жүргізу. 

Қажетті құрал: қызыл, сары, көк, жасыл түсті шарлар, лабиринт. 

«Ойыншықтарды жіптен өткізу» ойыны 

Мақсаты: балалардың қол, саусақ моторикасын, ойлау қабілеттерін, қиялын 

дамыту, ептілікке, икемділікке тәрбиелеу. 

Шарты: бала жіппен бекітілген ойыншықты алдына қояды, оларды қайтадан 

жіптен өткізу арқылы бекітеді, суреттегі ойыншықтардың атын атайды. 

Қажетті құралдар: жіптен өткізілген ойыншықтар. 

3.Математикалық материалдар (Математикалық аймақ) -

математикалық материалдар ойлау қабілетінің дамуына көп септігін тигізеді. 

Бала ең алғашқыда көптеген заттармен жұмыс жасау арқылы өз білімін 

жетілдіреді. Монтессори  материалы сезімді дамытады, оған қоса математика 

әлеміне жетелейді. Бала мұнда математикалық ұғымдарды тез игереді. Сан және 

онға дейін санау жүйесін тез игереді. Математикалық монтессори материалы 

баланы сенсоматорлық ішкі қажеттілігіне сүйене отырып қанағаттандыру 

жолдарын іздеуге тырысады. Математикалық материалды пайдалану жүйесін 

білген соң, түрлі қиын тапсырмаларын қиындықсыз орындайды. Мысалы: ашық 

түсті моншақтарды пайдалану арқылы сан құрамымен пішін туралы түсініктері 

пайда болады. 

«Геометриялық пішіндер пирамидасы» ойыны 

Мақсаты: түстерді, пішіндерді дұрыс атауға үйрету, ойлау қабілеттерін дамыту, 

саусақ моторикасын жаттықтыру. 

Шарты: бала геометриялық пішіндерді атайды, түстерін ажыратады, пирамида 

құрастырып ойнайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған қызыл, жасыл, сары, көк түсті геометриялық 

пішіндер. 

 «Сылдыр қағаздағы сандар» ойыны 

Мақсаты: 0-9-ға дейін сандардың атауларымен таңбаларымен таныстыру. Қол 

икемділіктерін дамыту. 

Тәрбиеші 1-5 сандарды үстел үстіне қойып бастырады. Балаға кез-келген санды 

таңдауға рұқсат етіледі. Бала алдына тәрбиеші санды жазу кестесін қойып, 

санның жазылу ережесіне сүйеніп таңбасын түсіреді. Бала алдымен санды атап, 

сосын таңбасын жазуға кіріседі. 

Керекті құралдар: ағаш кестелер, сылдыр қағаздар 
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«Шытырман-көлік» ойыны.  

Мақсаты: түстерін ажырата білу, тура және кері санауға жаттықтыру, көліктің 

құрылысын дұрыс атай білуге үйрету. 

Шарты: бала көлікпен ойнайды, көліктің құрылысын атап шығады, 

шытырмандағы моншақтарды түсіне қарай ажыратады, тура және кері санайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған көлік, түрлі-түсті моншақтар 

 «Паравоз» ойыны.  

Мақсаты: түстерді, пішіндерді дұрыс атауға, ажыратуға үйрету, пішіндерді 

дұрыс орналастыра білуге үйрету, икемділікке, ептілікке, тапқырлыққа 

тәрбиелеу. 

Шарты: бала паравоз ойыншығын алдына қояды, оның барлық құрылысын атап 

шығады (паравоз ағаштан жасалған, екі арбасы бар, 12 дөнгелегі бар), 

пішіндерін, түсін атайды, оларды паравоз арбасына орналастырады. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған паравоз екі арбасымен және түрлі-түсті 

пішіндер. 

4.Сөздік қорын дамыту материалдары (Тілдік аймақ) - қарым-қатынас 

жасау үшін адамның сөздік қоры ең басты роль атқарады. Бала туғаннан өсе келе 

қоршаған ортадағы адамдармен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеуге тура келеді. 

Балабақшаға келген балаларда сенсорлық кезең болғандықтан, түрлі ойындар, 

әңгімелесу мен сұрақтар қою арқылы ойлау қабілетімен сөйлеу қабілеті күрт 

дамиды. Жалпы 2 жастағы бала негізінен 200-ден астам сөздерді меңгереді, ал 5 

жастағы бала 3000-нан астам сөздерді  игереді. Бала түрлі сұрақтар қою арқылы 

өзіндік сөздік қорындағы жетпей жатқан қажеттілігін қанағаттандырады. Сөйлеу 

қабілетін дамыту үшін ойындар мен түрлі жаттығулар қолданады.  

«Қозғалмалы алфавит» ойыны 

Мақсаты: әріппен дыбыс туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Шарты: Тәрбиеші себетке бірнеше заттарды салады. Мұнда атаулары мен 

жазулары  сәйкес болады. Бала затты алып атын атайды,  ал тәрбиеші оған сәйкес 

бірінші әріпін таңдап береді. Бала сосын  қалған әріптерді құрып, сөзді тізіп 

береді. 

Керекті құралдар: екі жәшікте толық алфавит бойынша әріптердің 

бірнешетүрлері салынады. Сылдыр қағаздың көлеміндей әріптер болуы керек. 

Дауысты дыбыстар қызыл түспен, ал дауыссыз дыбыстар көгілдір түспен 

белгіленеді. Екі жәшікте бір жолда жазылған әріптер салынады. 

«Ыдыстар» ойыны 

Мақсаты: балалардың күнделікті ыдыстар туралы түсініктерін кеңейту, олардың 

қажеттіліктерін ұғындыру, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Шарты: ыдыс-аяқтардың аттарын атайды, оларды қандай мақсатта және қалай 

қолдануға болатындығын айтады. 

Қажетті құралдар: ыдыс-аяқтардың суреттері 
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«Жылжымалы жемістер мен көкөністер» ойыны 

Мақсаты: жемістерді көкөністерден ажырата білуге, оларды өз орнына қойып 

шығуға үйрету, қол, саусақ  бұлшықеттерін, ойлау, есте сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

Шарты: бала тақтайшаны алдына қойып, ондағы шашыраған жемістер мен 

көкөністерді шытырман жол арқылы өз орнына апарып қояды, жемістер мен 

көкөністердің атын, ерекшелігін, түсін атайды. 

Қажетті құралдар: тақтайшада орналасқан жемістер мен көкөністер. 

«Қуыршақ театры» ойыны 

Мақсаты: балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін, қиялын, ролдік 

ойындарды меңгере білуге, өз ойларынан ертегі құрастыра білуге үйрету, 

қызығушылықтарын арттыру. 

Шарты: бала қуыршақ театрын алдына қояды, олардың әрқайсысына өзінше ат 

қояды, рол береді, өз қиялынан ертегі желісі бойынша немесе өмірлік тәжірибесі 

бойынша сюжетті-ролдік ойындар құрастырып ойнайды. Қажетті құралдар: 

әкесі, анасы, әжесі, атасы, ағасы, әпкесі және бауырынан құралған қуыршақ 

театры. 

5. Қоршаған ортамен таныстыру материалдары. (Ғарыштық аймақ) 
Бала туғаннан өсе келе қоршаған ортадағы заттармен қарым-қатынас жасай 

бастайды. Бұл аймақта астрономия, биология, география ғылымдарымен 

танысады. 

«Жер шары» ойыны 

Мақсаты: балалардың жер шары туралы түсініктерін кеңейту, өзендермен, 

көлдермен таныстыру, тілдерін, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Шарты: бала глобусты айналдыра отырып жер шарымен танысады, өзендерін  

т.сін атайды, Қазақстан мемлекетін көрсетеді. 

Қажетті құралдар: жер шарының макеті 

«Микроскоп» ойыны 

Мақсаты: балаларды микроскоппен таныстыру, мән-мағынасын түсіндіру, 

қоршаған әлемге деген қызығушылықтарын арттыру. 

Шарты: бала микроскопты алдына қойып оның құрылысымен танысады, онымен 

ұсақ заттарды зертейді, микросптың атын атау арқылы тілін жаттықтырады. 

Қажетті құралдар: микроскоп 

Заттық ортаны алдымен қоршаған ортадағы болмысты қабылдау мен 

түйсікке негізделеді. Айналадағы қоршаған ортаны, заттар мен құбылыстарды 

көру, есту қабылдау арқылы өзіндік үрдістер: ес, қиял, ойлау пайда болады. Бір  

нәрсені еске түсіру үшін алдымен оны көру, не есту керек. 
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04.03.2022 ж.     № R00025 

«Қош келдің, Наурыз!» .Міржақып Дулатұлы 

 

КАСЕНОВА АЛИЯ  САДЫКОВНА                                                                                        

Павлодар облысы Май  ауданы  «Май жалпы орта білім беру мектебі» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Білім беру ұйымының атауы  

Пәні: Әдебиеттік оқу 

Педагогтің аты-жөні: Касенов Алия  Садыковна 

Күні:  

Сынып: 4 Қатысушылар саны:  Қатыспағандар 

саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Қош келдің, Наурыз!» .Міржақып Дулатұлы. 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқыту мақсаты: 

4.1.1.1. Шығарманың мазмұнын толық 

түсіну, кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның 

себеп-салдарын анықтау үшін сұрақтар қою 

және жауап беру  

 Сабақтың  мақсаты 1.Шығармашылық жұмыс дағдыланады. 

2.Өз ойын білдіреді. 

Сабақтың барысы 

Сабақты

ң 

кезеңі//уа

қыты 

Педагогтің әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдаст

ыру 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сәлеметсіздер ме, 

оқушылар! 

-Көңіл-күйлерін қалай? 

  Психологиялық ахуал 

туғызу. 

“Сиқырлы қапшық” әдісі 
арқылы оқушылар бір-

біріне жақсы тілек айту 

арқылы жағымды ахуал 

қалыптастырады. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау 

-

Сәлеметсіз

дер ме! 

-Өте 

жақсы, 

керемет! 

 

Оқушылар  

 

Қапшық 

ішіндегі 

сөздер 

арқылы 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

Әдебиетті

к оқу 

оқулығы 
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Өткен 

білімді 

еске 

түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа 

білім 

 

 

 

 

 

дағдыларын дамытуға 

бағыттау, сондай-ақ 

барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Топқа бөлу: Оқушылар 

«Ұшақ билеттері» әдісі 

арқылы топқа бөлінеді. 

І    топ    «Бауырсақ» 

ІІ  топ  « Бешбармақ» 

 

Үй тапсырмасын сұрау: 

«Қалташадағы 

сұрақтар» әдісі  
Әрқайсысы қағаз 

қиындысына өзі білгісі 

келген немесе өзі жауап 

бергісі келген сұрақтарды 

жазып, қалташаға салады. 

Араластырылған сұрақтар 

еркін түрде қатысушыларға 

таратылып беріледі. Әркім 

өзіне түскен сұрақтарға 

жауап береді. 

Дескрипторлар:  

 Өткен  тақырыпты  

еске  түсіреді. 

  Өз ойларын толық  

жеткізеді . 

 Бір –бірін  

толықтырып  

отырады .  

 

Тақырыпты ашу: 

Оқушыларға интербелсенді 

тақтадан видео көрсетіледі, 

мақсатынд

а тілек 

айтады. 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

топқа 

бөлінеді. 

 

 

 

Оқушылар 

үйге 

берілген 

тапсырман

ы сұрақтар 

арқылы 

жауап 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

видео 

арқылы 

тақырыпты 

ашады. 

 

Оқушылар 

тақырып   

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәптер,оқ

улығы 

 

 

 

 

 

Айтылым 

дағдысы 

қалыптаса

ды.  
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Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

сол арқылы тақырыпты 

ашып мақсаты 

жарияланады .«Наурыз 

туралы аңыз» мульфильмін 

көрсету.  

Мульт-

фильмде 

«Наурыз 

туралы 

аңыз» айтылады. Наурыз 

қарияның сөздерін мұқият 

тыңда. 

Сабақтың мақсатын және 

тақырыбын айту. 

 

«Ой қозғау» айдары 

«Тыңдалым» дағдысы 

«Наурыз- думан» әнін 

тыңдап, өз ойыңмен бөліс, 

тыңдаған ән сөзінде наурыз 

мерекесі қалай 

сипатталған? 

Дескриптор:  

 Оқушылар өз 

ойларың толық 

жеткізе алады. 

Айтылым дағдысы 
бойынша 

« Қаламгер айдары » 

тапсырмасын айтады. 

1-тапсырма:  

Автор танысу мақсатында 

ең алдымен «Жасырын 

бейне» әдісі арқылы ақын 

суретін пазл беріліп, оны 

құрастырады. 

( М. Дулатұлының  өмірі 

мен шығармашылығы 

жайлы мағлұматтар 

жинақтау) 

пен 

мақсатпен 

танысады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ән арқылы 

тақырып 

туралы 

мағлұматта

рды 

толықтыра

ды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

шығарман

ы тыңдау 

арқылы  

айтылым 

мен 

тыңдалым 

дағдысын 

қалыптаст

ырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 

тапсырма 
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Аты-жөні Міржақып 

Дулатұлы 

Туған жылы 1885 – 

1935ж.ж 

Туып-өскен 

жері 

Қостанай 

облысы 

Жангелдин 

ауданы Қызбел 

ауылы 

Шығарма     

лары 

«Азамат», 

«Терме», 

«Оян, қазақ» 

Ақпарат   ақын 

 

Мақсаты:Авторға 

қатысты мәлімет алады; 

Тиімділігі: Барлық 

автордың 

шығармашылығымен 

толық танысады. 

Дескриптор: 

 Оқушылар кестені 

талдау арқылы 

автормен танысады;  

Оқылым дағдысы 

«Түсініп оқы» айдары  

«Наурыз» өлеңі 

а)іштей оқу 

ә) тізбектей мәнерлеп  

оқыту 

Наурыз мерекесін біздің 

қазақ халқымыз ерекше 

тойлайтынын білеміз. 

Толығырақ білу үшін 

Міржақып Дулатұлының 

«Наурыз» туралы 

мәліметімен танысамыз. 

Өлеңнен түсінгені туралы 

«Қызғалдақ» әдісі арқылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берілген 

тапсырма 

бойынша 

мәтінді 

оқиды. 

Өзіндік 

ойын 

тұжырымд

айды. 

Оқып, 

танысқан 

кеңестерді 

басшылық

қа алып, 

сұрақтарға 

жауап 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

тапсырман

ы 

орындайды

. 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыла

р бір-

бірінің 

сабаққа 

қатысу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қағаз 

парақтары 
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Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жеткізеді. Сұрақтарға 

жауап береді 

 
Дескритор: 

 Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

береді; 

 Оқушылар шығарма 

ойымен толық 

танысады. 

 

«Жаңа сөздер сандығы» 

айдары   

 Қостанып – қос тігу 

(жұмыс басындағы 

баспана) 

«Құра» айдары бойынша 

«жыл құстары» 

түсіндермесінің тіркесін 

жазып, ойларын білдіреді. 

  Дескриптор: 

 Оқушылар «жыл 

құстарын» ажырата 

үйренеді; 

 

Сергіту сәті. «Қара 

жорға» биі   

 

«Айтылым» дағдысы 

 «Білгенге маржан» 

айдары  

Наурыз туралы берілген 

мәтінді оқып «Көршінмен 

бөліс» әдісі бойынша 

қасында отырған 

көршісімен бар білгенімен 

бөліседі. 

 

 

 

 

 

 

. Кәсіби 

сөздермен 

танысып, 

өз 

дәптерлері

не 

тапсырман

ы 

орындайды

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту 

сәтін 

жасайды. 

 

 

 

 

Оқушылар 

жұптық, 

топтық 

тапсырмал

ары 

орындалад

ы. 

 

 

 

белсенділ

ігіне 

қарай  

бағалайд

ы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыла

р бір-

бірінің 

сабаққа 

қатысу 

белсенділ

ігіне 

қарай  

бағалайд

ы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақты 

қорытынд

ылау 
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Кері 

байланыс  

 

Дескритор: 

 Жұптық жұмыс 

арқылы 

ұйымшылдықпен 

шығарман мұқият 

түсінеді. 

Мақсаты: Жұптық жұмыс 

арқылы мазмұнын ашады; 

Тиімділігі: Айтылым 

дағдысы қалыптасады. 

«Ойлан» айдарына  
Берілген кестеден сөздерді 

тауып боя. 

Л С О Р И Н К 

Б Ү  П С Ү Т М 

И Р Б  У Г Ұ Р 

Д Е Ұ   Н З Т 

А Т Р Ы П П А 

Й Д Ш  А  Қ  С О 

Сүрі ет, бидай, тары, су, 

сүт, тұз, бұршақ.  

Бұл нелердің атауы? 

Бір сөзбен қалай атауы-

мызға болады? 

Неше түрлі тағам берілген?  

7 түрлі тағам дегенде, 

біздің есімізге қандай ұлт-

тық тағам түседі? 

Наурыз көже қандай мере-

кеде дайындалады? 

 

«Жазылым» дағдысы 

 «Орында» айдары 

бойынша берілген 

тапсырманы орындап 

жазады. 

1.Қою әріппен берілген 

сөйлемнің мағынасын 

сызба немесе сурет арқылы 

бейнелеңдер. 

 

 

 

 

 

 

 

Кестемен 

жұмыспен 

орындалад

ы 

 

 

 

 

Сұрақтарға 

жауап 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жазылым 

дағдысыме

н 

жұмыстана

ды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 
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2.Оқушының жазғанына 

қара. Көп нүктенің орнына 

тиісті сөзді қойып оқы.  

Мақсаты: Сөздің 

мағынасын толық түсініп, 

оны жеткізе біледі;  

Тиімділігі: Жазылым 

дағдысы қалыптасады. 

Дескриптор: 

 Көп нүктенің орнына 

тиісті сөзді қояды;  

 

«Киіз үйлер» рефлексиясы 

 

 
Оқушылар сабақтан алған 

әсірлерімен бөліседі. 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

кері 

байланыс 

береді. 
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04.03.2022 ж.      № R00023 

 

Healthy lifestyle 

 

ЖАКСЫЛЫКОВА АЙДАНА ЕРБОЛҚЫЗЫ                                                                      

Нұр-Сұлтан қаласы Мәшһүр Жүсіп атындағы №57 орта  

мектебінің ағылшын тілі мұғалімі 

 

Unit of a long term plan: Unit 6: 

Healthy bodies 

 

Habits 

 

 

School: named after Al-Farabi 

Date:  Teacher name:Aigerim Kaldygoz 

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 
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groups 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

 

 

Board 

 
Fruits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interactive 
board 
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     Middle 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

4min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brain storming 

Watch and  listen  to the video.                                                   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interactive 
board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

healthy 

habits 

unhealthy 

habits 
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3min 

 

 

 

 

 

 

 

     3 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3min 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

•  a temperature- температура 

Task 2 
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 

Lists of 
papers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posters, 
pencils 
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8min 

 

End 

   1 min 
 

below 
             Healthy food              Unhealthy food 
Apple, pizza, salad, fish, burger, chicken,  
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.  
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04.03.2022 ж.      № R00024 

 

Абай шығармаларын бастауыш сыныпта  оқытудың тиімді әдістері 

 

АРЫНОВА   ЖАНАР  МАКСУТОВНА                                                                           

Түркістан облысы  Келес ауданы  №2  Өзбекәлі Жәнібеков атындағы 

 мектеп- гимназиясының 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. 

 



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

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

22 

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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06.03.2022 ж.           № R00029 

 

Музыка сабағындағы жетістікке жетуінің шарттары 

 

САДВАКАСОВА  АНАРА ТЕМИРТАЕВНА                                                                                                                                     

Павлодар қаласының «№32 сәбилер бақшасы» коммуналдық 

 мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының музыка жетекшісі 

Музыка баланың балабақша өмірінде педагог әрекетінің белсенді 

ұйымдастырушылығы арқасында қолданыс табуы тиіс. Балалардың музыкалық 

қабілеттерінің дамуы көбіне музыкалық жетекші мен тәрбиешілер жұмысының 

түйісуіне байланысты болады.  

1. Сабақтан тыс пәндер туралы ақпараттармен қамтамасыз етуі 

2. Сыртқы кескін-келбеті. 

3. Мінез-құлық және пайымдау мүмкіндіктері. 

4. Оқу тәрбие процесіндегі қарым-қатынас мәдениетін сақтай білу. 

5. Педогоикалық талаптарды орындай білу. 

6. Әзіл-қалжыңға мән бере білу. 

7. Балалардың жеткен жетістігін мақұлдай , қолдай білуі. 

8. Балалармен қарым-қатынас мәдениетінің болуы. 

9. Шыдамдылық және төзімділік. 

10. Басқалардың пікірін сыйлай білу. 

11. Балалардың құпия сырын сақтай білу. 

12. Басқа адамдарды түсіну және сөзіне білу қабілеттілігі. 

13. Еркіндік, икемділік . 

14. Табан астындағы тосын іс-әрекетке әдіс-тәсіл қолдана білуі. 

15. Байқампаздығы, бақылампаздығы. 

16. Кез келген жағдайда қарым-қатынас жасай алуы. 

17. Балалардың қызығушылығына қарай әрекет ете білу дағдысы. 

ақылдылығы, қайрымдылығы Тәрбиешінің бойында болатын маңызды 

сапалары:, мәдениеттілігі, білімділігі, кәсіби шеберлігі, балаларға деген 

сүйіспеншілігі,тәртіптілігі,шығармашылық қабілеттілігі, белсенділігі, жан 

жақты қызығушылығы , ұйымдастырушылық қабілеті, бір нәрсемен 

шұғылдану, зиялылығы, әзіл-қалжынға бейімділігі, басқаны тыңдай 

білуі, талдау жасай білу қабілеті, еңбексүйгіштігі, мейрімділігі, әділдігі, 

ашықтығы, шыншылдығы, әділеттілігі, әдептілігі, жақсылық жасай білуі. 
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Балаларды музыкалық дамытуда тәрбиешіге үлкен міндет жүктеледі. Ол 

сабақтарда музыка жетекшісіне белсенді көмектеседі: өлең айтады, 

қимылдарды көрсетеді, қажет болса ойындарға, билерге қатысады. 

Балалардың музыкамен дербес айналысуын ұйымдастырады, балалар 

ұжымының күнделікті өміріне музыканы ендіреді. 

Тәрбиеші жеткіншектермен күнбе - күн араласып жүргендіктен олармен 

едәуір жұмыстар өткізеді және әрбір баланың музыкаға ықыласы мен 

қабілетін анықтайды, өз әрекеттерін педагог музыкантпен бірлесе отырып, 

топтағы балардың шығармашылық қызметін дамытуға қажетті жағдайлар 

жасайды. 

Балалар бақшасының тәрбиешілер музыка тәрбиесі жөніндегі жұмысқа 

жауапкершілікпен қарауы керек. Тәрбиеші көмекшісі музыка сабақтарының 

кестесін білуге міндетті және бөлмелерді дымқылдатып тұруы керек, егер 

қажет болса баланың тәрбиешінің тапсырмасын орындауына көмектесуге 

тиіс, бөлмелерді мерекелік безендіруге белсене қатысып, балаларды мереке 

алдында киіндіруге көмектесуі керек. 

Балалардың сабақ барысында алған білімі, іскерлігі, дағдысы негізінде 

олардың дербес музыкалық қызметі белсенді де әсерлі болады. Егер балалар 

сабақтарда үйретілген әндерін, билерін, хороводтарын бейнелі және 

қысылмай орындаса, мерекелік салтанаттар, ойын - сауықтар тартымды, 

қызғылықты өтеді. 

Музыкалық сабақтар барлық топтармен бір мезгілде өткізіледі. Олардың 

құрылымы, мазмұны оқу тапсырмалары мен балалардың жасына 

байланысты болады. Бір жастағы баланың бақшада болу кезі ересек пен 

балдырғанның белсенді қатынаста болып, оқуға үйретудің дайындық кезеңі 

ретінде қарастырылады. Бір жарым жастағы балалармен сабақ әуелі шағын 

топпен 10 - 12 минут, ал содан кейін бәрін қосып өткізіледі. Екінші топтан 

бастап және балалар бақшасының одан кейінгі топтарының барлығында да 

музыкалық сабақтар аптасына екі рет өткізіледі. 

Сабақтың мазмұны ән айтуға үйрету, музыка тыңдау, музыкалық - ырғақ 

сауатының элементттерін, балалар музыка аспаптарында ойнауды қамтиды. 

Ән айту – музыкалық тәрбиенің аса маңызды құралы және баланы жан-

жақты жарасымды жетілдіру міндеттерін шешуде елеулі роль атқарады. 

Ән айту бала организміне жайлы тиіп, сөйлеу қабілетін жетілдіруіне, тыныс 

алуына, дауыс аппаратын шынықтыруына музыка жетекшісі мен тәрбиеші 

көмегімен атқарылады. 
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Музыкалық ырғақты қимылдарды жүргізу баланың бойында естуді, есте 

сақтауды, икемділік пен шапшаңдықты, зейінді, іскерлікті, балалардың дене 

бітімінің сұлу да, сымбатты болып қалыптасуына музыка жетекшісі мен 

тәрбиеші көмегімен орындалады. 

Музыка тыңдауда балалар әр түрлі образдарды музыкалық шығармаларды 

тыңдап, мазмұнын, сипатын, көңіл-күйін ажырата біледі. Жалпы музыканың 

күйін сезінуге, көркем образдың дамуын қадағалауға бейімделеді. Музыканы 

жасаушы композиторлар, авторлар туралы туралы алғашқы мағлұмат беретін 

музыка жетекшісі мен тәрбиеші. 

Музыкалық аспаптарды танып білуге, аспаптарды ойнау әдіс-тәсілдерін 

үйренуге, олардың тембрлерінен ажырата білуге музыка жетекшісі мен 

тәрбиеші үйретеді. Жеңіл әндерді аспаптарда ойнап, ырғақтық бейнесін бере 

отырып, ойнауды меңгереді. Музыкалық есту түйсігін, шығармашылық 

қиялын жетілдіреді. Ырғақтық сезімін, динамикалық есту қабілетін 

дамытады. 

Қимылды және дидактикалық ойындар баланың музыкалық есту, 

шығармашылық қабілеттерін дамытады. Нота сауатының бастапқы 

элементтерін қызғылықты формада меңгеруге көмектеседі. 

Осы қызмет түрлерін нақты да, жүйелі жүргізудің нәтижесінде балалардың 

бойында жалпы музыкалық қабілетін, дамытып қалыптастырады. 

Әсемдікті қабылдап сезіну, түсіну, жақсы мен жаманды байқап 

шығармашылық тұрғыдан жеке қимыл жасауға көркемдік қызметтің әр 

түріне қамтылу қабілеттерін қалыптастырып, дамытып, жетіледі. 

Қызметтің бұл түрлерінен қамтылған білімдер программада және балалар 

бақшасындағы әр түрлі жастағы балдырғандарға музыкалық тәрбие беру 

міндеттерімен белгіленген. 

Сабақтардың мазмұнын ашатын кейбір жалпы мәселелерге тоқталайық. 

Музыкалық сабақтарда, басқа да сабақтар сияқты жалпы тәрбие беру 

жұмыстары жүзеге асырылады, арнайы қабілеттер дамытылады, оқу 

материалына, инициативалық қатынас қалыптасады.  

Меңгерілген дағдының сапасына деген талап топтан - топқа өткен сайын 

күрделене және жоғарылай түседі.  
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Айрықша айта кететін жай әдеттегі сурет, қол еңбегі, математика 

сабақтарына қарағанда музыка сабағында балаларды бірден музыка 

қызметінің бірнеше түріне (ән салу, қозғалыс және тағы басқа) үйрету 

қатарынан жүргізіледі.  

Дене шынықтыру сабағы да балалардың әр түрлі дене қимылы қызметін – 

гимнастика түрінде жаттығуды, ойындардың қайта құрылуын қамтиды, бірақ 

олардың барлығы тек қимылды дамытуға бағытталған. Сабақты қайта 

құрудың қиындығы сол, педагог әр түрлі тақырыптағы, көңіл - күйдегі 

шығармалар орындалып жатқанда балалардың көңіл көтеріңкілігін 

бәсеңдетіп алмай, музыка қызметінің бір түрінен екіншісіне іскерлікпен 

аударуы керек. 

Ендігі бір қиындық – оқу материалын жаттауды жүйелілікпен жүргізуі: 

алғашқы танысу, оқу процесіндегі дағдыларды меңгеруді қайталау, оны 

тиянақтау, жатталғанды орындау. Бір сабақта белгілі бір шығарманы жаттау 

кезеңдері сай келе бермеуі мүмкін. Мысалы, қолға алынған үш әннің біреуі 

жақсы меңгеріледі және нақышымен орындалады, екіншісі тұңғыш рет 

тыңдалады, ал үшіншісі жаңадан жатталады. Осыған қарамастан тәрбиеші 

меңгерілген оқу процесін сабақтан тыс жұмыста балалармен дербес немесе 

топпен жұмыс жасау құзіреттілігі қамтылу керек. 

Музыка жетекшісі мен тәрбиеші музыка сабақтарын құрастыруды қолға 

алғанда мына талаптарды ескеру қажет: балалардың ой, дене, эмоционалдық 

ауырлығын ескергені абзал; жатталатын репертуардағы қызмет түрлерінің 

жүйелі бөлінуі; музыкалық қабілеттердің, дағдыларды, білімдерді игерудің, 

музыкалық репертуарды жаттаудың дамуының мирас болып қалуы; 

варианттылық және олардың балалардың жас мүмкіндіктеріне сай келуі. 

Мектепке дейінгі педагогиканың теориясы мен практикасы музыкалық іс-

әрекетті ұйымдастырудың келесі формаларын белгілейді: сабақтарда 

тәрбиеші топпен бірге бір қатарда отырып оқу процесін қадағалайды және 

белсенді түрде қатысады, мерекелерде тәрбиеші көбінесе жүргізушінің ролін 

атқарады, сауық-сайрандарда топпен белсенді түрде жұмыс жасайды, 

тәрбиеші ойынды және жеке-дара іс-әрекеттерде музыканы пайдаланылады. 

Тәрбиеші баламен ойын - сауықтарда, музыкалық кештерде, ертеңгіліктерде, 

билерде, ойындарда бірге жүреді. Демек, ойнай жүріп, баланың әнге деген 

құштарлығы арта түседі. 
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Музыка - құдіретті күш, жан-дүниені ерекше әсерге бөлеп, адамды сәулелі 

өмірге жетелейтін сиқырлы өнер. Музыка тағдыры, жалпы музыка мәселесі 

тек сазгерлер мен музыканттардың, әншілер мен орындаушылардың, музыка 

зерттеушілері мен өнер қайраткерлерінің ғана жанашырлығын қажет етпейді. 

Тәрбиешінің басты міндеті- бойында ұлттық санасы қалыптасқан, дені сау, 

жан дүниесі бай жан- жақты азамат тәрбиелеп өсіру. 

«Ел боламын десен, бесігінді түзе» деп дана халқымыз айтқандай тәрбиелі, 

білімді ұрпақ әрқашан ұлт мақтанышы, беделі болатыны анық. 

Қорытып айтқанда ұлы педагог Макаренко: «Тәрбие ішінде ешбір ұсақ- 

түйек деуге нәрсе жоқ. Еш нәрсені ұсақ- түйек деуге, ұмытуға хақымыз жоқ. 

Өз өмірімізде немесе балаңыздың өмірінде бір нәрсені ерекше деп бөлек 

алып, соған қатты зер салып, қалғандарын елемей қалдырсаныз қателіктің ең 

зоры сол болып шығады. Ұсақ- түйектер үздіксіз, күнбе-күн, сағат сайын 

кездесіп отырады және өмірдің өзі сол ұсақ-түйекпен құралады, өмірдің бұл 

жағына басшылық көрсету және оны ұйымдастыру сіздің және біздің ең 

жауапты міндетіміз» -деген 
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Жаңартылған білім берудегі критериалды бағалау жүйесінің 

артықшылығы 

 

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы                                                                                          

МНПМНО магистрі: Жексенбаева Лейла Зинуровна                                                               

МНПМНО магистрі: Балымбетова Жадыра Конратовна                                           

Ғылыми жетекші:  Таджибаева Жібек Алдабергеновна 

 

Елбасымыз Н.Ә Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламасында  «табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін 

әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 

бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас ұрпақтың 

қолында. Ендеше, бүгінгі ұстаздар қауымына қойылатын талап та жоғары 

болмақ. Олар жан-жақты, әлемдегі жаңалықтардан мағлұматы бар, үнемі 

шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар, 

соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті, 

көп оқитын, көп тоқитын, білімін өз тәжірибесінде  шебер қолдана білетін, 

өзінің оқушысын өз бетінше білім алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы 

керек. Бұл өмір талабы.  

      Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасына үйлесімді, 

қолайлы білім беру ортасын құра отырып, оны  сын тұрғысынан ойлап, зерттеу 

жұмыстарын жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта 

жұмыс жасай білетіндей, функционалды сауатты, шығармашылықпен жұмыс 

жасай алатындай дәрежеге жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының 

ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша 

құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты 

еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Критериалды бағалау 

кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты 

жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен 

бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау.  
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Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 

ғылыммен айналасуға ынтасын оятады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті 

оқыту мен оқу үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы 

жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, 

оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және 

балл немесе баға қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға мүмкіндк береді. 

Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және 

белгілі бір) оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 

оқушының үлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы 

өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер 

бойынша қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, 

Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Осы 

мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» 

және «Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар 

туындайды. Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге 

асыруда пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. 

Қарқынды жаһандану, сондай-ақ, ұлттық экономикаға да ықпал етуде және 

қазіргі уақытта экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған 

халықаралық бәсекелестік артты. Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл 

экономикалық дәлелдерге қоса, қазіргі жиырма бірінші ғасырда басқа да 

негіздер бар: байланысқа бейімділікті арттыру, әлеуметтік өзгерістер, ауа 

райының өзгеруімен байланысты мәселелер, бүкіл әлемдегі халықтың 

қарқынды өсуі, заманауи әлеммен өзара табысты байланысу үшін қажетті және 

келешек күннің әлемімен өзара байланысу үшін қажетті дағдыларды қазіргі 

таңдағы мектеп жасөспірімдері талап ететін шектеулі ресурстарға деген 

сұраныстың өсуі. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту 

әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды.  
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Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 

мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп бітіруші түлектері 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі 

оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау 

машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей, қазіргі таңда елімізде 

жаппай білім беру мазмұны жаңартылуда. Жаңартылған бағдарлама бойынша 

әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай білім алушыны баулу, 

қоғамнан өз орнын таба білетіндей сапалы маман болуына бағытталынған.                                                                                              

Критериалды бағалау технологиясын енгізудің мақсаты:                                    

-Мектепте оқыту сапасын жоғарылату                                                                   -

Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.   

Критериалды бағалаудың басты артықшылығы:                                                     

-алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы;                                                                                   

-анық, айқындылығы;                                                                                                         

-бағаның әділдігі;                                                                                                                 

-өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі                                                                  

Критериалды бағалау технологиясы арқылы бағаның қойылуы: 

-Критерий бойынша оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі белгіленеді 

-Нақты балдар немесе бағалар қойылады 

Анықтамасы : 

 Критериалды бағалау технологиясы-бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына 

негізделген оқушының оқу- танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала 

белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі . 

Бағалауды қолданудың екі тәсілі: 

 

Қалыптастырушы бағалау- ( formative) баға жақсарту мақсатында жасалатын 

қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы мәліметтер алуға 

қолданылады. 
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Жиынтық бағалау- (summative) өтілген кезең бойынша зерделенген материал 

мөлшерін анықтауға қолданылады. 

Қалыптастырушы бағалау 

   Қалыптастырушы бағалау –сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен 

дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау. Қалыптастырушы бағалау білім 

беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты 

жүзеге асырады. Сонымен қатар, оқушыларға жаңа материалды меңгеруде 

тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағандығын білуге және оқытудағы 

мақсаттар мен міндеттерді орындауға мүмкіндік туғызады (ауызша сұрақ, 

жазба, практикалық жұмыстар т.б.) 

 

Қолданылуы: 

Негізгі бағалауда барлық критерийлер барынша қолданылуы керек. 

Критерий оқушының жас ерекшелігіне, бағдарламаға сай алынады. 

Әрбір жетістік балмен және дескриптор арқылы белгіленеді. 

Тоқсан соңында әр критерий бойынша негізгі бақылаудан алынған орташа 

балл есептелінеді. 

 

Негізгі ұстанымдар 

Бағамен оқушының жұмысы бағаланады. 

Дескрипторлар оқушыға алдын-ала белгілі. болуы шарт. 

Оқушы өз білім деңгейін анықтай алуы қажет. 

Нақты білімділік мақсатты бағалауы қажет. 

 

Жиынтық бағалау (суммативное оценивание): 

Жиынтық бағалау белгілі бір тақырыпты қорытындылау мақсатында 

орындалады. 

Мазмұны оқылған материалды қамтуы керек. 

Жиынтық бағалаудағы оқушының алған бағасы тоқсандық баға болып 

табылады. 

 

Критериалды оқытудың маңыздылығы: 

Мұғалім үшін: 

Әрбір оқушының өзгешелігін ескере отыра жеке білім алу траекториясын құру. 

Оқушы үшін: 

Берілген бағалау критерийлерін түсіну,қолдану,жұмысын бағалай білуі. 

Ата-ана үшін: 

Баланың білім алуындағы өсу деңгейін қадағалауы. 
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Критериалды бағалау технологиясының артықшылығы: 

Нақтылық 

     Әділдік 

Ынталандыру 

     Белсенділік 

Жеке тұлға 

Критериалды бағалау технологиясының оқытуды жақсартудағы 5 

қағидасы 

 Оқушылармен кері байланысты тиімді қамтамасыз ету. 

 Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы. 

 Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту. 

 Оқушылардың өзін-өзі бағалауы. 

 Өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсіну қажеттігі. 

Бағалаудың мақсаты 

 Оқытудың қиындықтарын анықтау; 

 Жетістіктер туралы кері байланыс (оқушылар, мұғалімдер және ата-

аналар үшін); 

 Болжау және сұрыптау; 

 Стандарттарды бақылау және орындау; 

 Оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау. 

Қалыптастырушы бағалау 

Мұғалім үшін- 

 оқытудың келесі деңгейін жоспарлау үшін тексеру жұмыстарының 

нәтижесін қолданады;  

 оқушыға білімін арттыру үшін пайдалы кеңестер береді;  

 жұмыс нәтижесі бойынша әр оқушыға жеке-жеке мақсаттар қояды. 

Оқушы үшін- 

 өз қатесі негізінде үйренуге көмектеседі; 

 маңыздыны түсінуге көмектеседі; 

 қолынан не келетінін түсінеді; 

 білмейтін тұстарын анықтайды; 

 нені істей алмайтынын түсінеді. 
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06.03.2022 ж.        № R00030 

 

Жыл құстары. Қыстап қалған құстар 

 

ТУЯКБАЕВА КЫМБАТ САРСЕНОВНА                                                                                                  

Павлодар қаласының «№32 сәбилер бақшасы» КМҚК. Тәрбиеші 

 

Білім саласы : Қатынас                                                                                           

 Білім бөлімі: Көркем әдебиет                                                                                  

Мақсаты: Балалардың жыл құстары туралы білімдерін толықтыру, олардың 

сыртқы бейнесі, тіршілігі, қоректенуі туралы білімдерін толтыру. Құстар 

туралы көркем сөздерді пайдалана отырып сөздік қорын молайту. Ойын  

арқылы баланың есте сақтау қабілетін дамыту, табиғатты сүюге, құстарды 

қорғауға, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.                                                                           

 Әдіс – тәсілдері: Сұрақ – жауап, түсіндіру, көрсету.                                  

Көрнекілігі: Суреттер, математикалық пішіндер, текше 

 

Іс- әрекет 

кезеңдері 

 Тәрбиешінің іс – әрекеті  Балалардың 

іс – әрекеті. 

Ынталандыру  

Шаттық шеңбері 

 

 

Сұрақ – жауап 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаттық шеңбер 

Қуанамын мен де, 

Қуанасың сен де. 

Қуанайық бәріміз, 

Арайланып атқан күнге 

- Көңіл – күйіміз қалай? 

- Бір жылда неше мезгіл бар? 

- Қазір жылдың қай мезгілі? 

- Күз мезгілін айтайықшы. 

- Күз мезгіліндегі ерекшеліктерді 

білесіңдер ме? 

- Біз қай Республикада тұрамыз? 

- Қай қалада тұрамыз? 

- Біздің елбасымыз кім? 

- Бір аптада неше күн бар? 

- Атаңдаршы 

- Жарайсыңдар, балалар 

Балалар 

шаттық 

шеңберге 

тұрады. 

Тақпақты 

айтады. 

 

 

 

Керемет  

 Тамаша  

 

 

 

 

 

Балалар 

сұрақтарға 

толық жауап 

береді 
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Ұйымдастырылған 

ашық оқу – 

қызметі. 

 

 

- Балалар, бүгін біз оқу қызметімізді 

бастаймыз. 

Тақырыбымыз «Жыл құстары». 

Суреттерді көрсетет отырып жыл 

құстарына түсінік береміз. 

Балалар жыл құстарына қарға, шымшық, 

қараторғай, сауысқан, тоқылдақ. 

Балалар құстардың бізге пайдасы өте көп. 

Құстардың барлығы жем  тауып жеуге 

бейімделген. Неге осы құстар жылы 

жаққа қайтпай қыстап қалады, өйткені 

бұлар суыққа төзімді. 

- Балалар құстар бізге керек пе? 

- Дұрыс айтасыңдар, құстар болмаса 

біздің өмір сүруіміз қиындар еді. 

Құстар бау – бақшадағы, ормандағы 

зиянды  жәндіктермен күреседі. 

Құстар құрт – құмырсқалармен 

қоректенеді, ағаштардың жайқалып 

өсуіне қамқорлық жасайды. 

 

 

 

 

Балалар 

мұқият 

тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ия 

 

 

 

 

 

 

Таңқалдыру сәті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тіл ширату 

 

 

 

 

 

Балалар жыл құстары суыққа өте төзімді 

болады 

- Түсінікті ме? 

- Балалар қараңдаршы бізге қоян 

келіпті, оның қолында хаты бар 

екен. Хатта не жазғанын білгілерің 

келе ме? 

- Онда былай деп жазылыпты: «Биыл 

қыс өте қатты боранды болады. 

Құстарға жем табу өте қиын 

болғалы тұр. Оларға қамқорлық 

жасасаңдар өте дұрыс болар еді» 

- Ой, рахмет. Қоян сен бізге сенім 

артқаныңа. Қоян бізге осындай 

хабарды жеткізгенің үшін .қоянға 

сәбіз берейік. 

- Қоян нені жақсы көреді? 

Балалар 

таңырқап 

қарайды 

 

 

 

 

Ия 

 

 

 

 

 

 

 

Сәбіз  

Қатты 

Қырт – қырт 

Қызыл 
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Сергіту сәті 

 

Дидактикалық 

ойын 

 

 

 

 

- Сәбіз қатты ма жұмсақ па? 

- Сәбізді қалай жейміз? 

- Сәбіздің түсі қандай? 

- Балалар сендерге көп рахмет. Мен 

сәбізімді алып қайтайын. 

- Балалар құстарға ұя жасап, жем 

шашайық.  

- Олай болса менің қолымдағы 

пішіндермен ұя жасайық. 

 

 
Тақпақ айту. 

Нан қиқымын шашпаймыз, 

Жерде жатса баспайммыз. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаймыз. 

 
Сергіту сәтін жасаймыз. 

Қимыл қозғалыспен ( музыка) 

Балалар сергіп қалдық па, жарайсыңдар. 

Қоянмен 

қоштасады 

 

 

Пішіндермен 

ұя жасайды. 

Тақпақты 

толық 

айтады. 

 

 

Нан береді 

 

 

Қимыл 

қозғалыс 

жасайды. 

 

Балалар 

ойынға 

белсене 

қатысады 
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- Балалар мен сендердің білімдеріңді 

тексере отырып «Текше» ойынын 

ойнатқым келіп тұр. 

Мұнда құстардың суретітүскен құсқа 

толық мағлұмат беру. 

Қорыту 

 

 

 

 

Бағалау  

- Балалар бүгінгі оқу қызметі жыл 

құстары сендерге ұнады ма? 

- Жарайсыңдар. 

- Балалар сендердің белсене 

қаиысқандарың, сұраққа толық 

жауап бергендерің маған қатты 

ұнады. 

- Олай болса қонақтармен 

қоштасайықшы. 

Мақтау, мадақтау. Балаларға сыйлық 

беру. 

Ия  

 

өте қатты 

ұнады  

 

Балалар мәз 

болады 

 

Балалар 

қуанады 

 Тәрбиеші: жылы ұшпайтын 

Біздің жақта қыстайтын 

Құстар жүрсе жуықта, 

 Жем шашуды ұмытпа 

Бәріңізге рахмет, сау болыңыздар 

Балалар қол 

бұлғайды. 

 

Нені білу керек: Дұрыс сөйлеу мәнерін, сөздерді байланыстырып сөйлеуді. 

Балалардың құстардың атауын, пайдасын, оларды күтіп баптауды.                      

Нені игереді: Дидактикалық ойын арқылы жыл құстарын игерді.                        

Нені біледі: Пішін құрастыру әдісін меңгерді 
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06.03.2022 ж.     № R00031 

 

Мамандықтың бәрі жақсы 

 

ШЕРИЕВА БАЯН ТӨРЕБАЙҚЫЗЫ                                                                            

Түркістан  каласы №31 бастауыш мектеп  

балабакша кешені КММ.  Тәрбиеші. 

 

Білім беру саласы: «Қатынас.» 

Ұйымдастырылған ашық оқу -қызмет түрі: Cөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: Мамандықтың бәрі жақсы. 

Мақсаты: Балаларға түрлі мамандықтар туралы түсінік беру. 

Сөйлем құрап айтуға,дыбыстарды анық,таза жеткізе білуге тәрбиелеу. 

Мамандық иелерінің қызметі және олардың еңбегімен таныстыра 

отырып,еңбектерін құрметтей білуге тәрбиелеу. 

Көрнекілігі: Мамандықтар жайлы суреттер, слаид, ойыншықтыр. 

Методикалық әдісі: Түсіндіру, көрсету, сұрақ-жауап. дид ойын . 

 

Іс - әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың  

іс-әрекеті 

 

Мотивациял

ық 

қозғаушы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Шаттық шеңбері: 
Бүкіл қазақ баласы, 

Сәлем сөздің анасы. 

Алдымыздан кезіккен, 

Көп танысты көреміз, 

Барлығына ізетпен, 

Біздер сәлем береміз. 

Балалар,бүгін мен сендерге жұмбақ 

жасырамын. 

Ой-қозғау сұрақтары. 

1. Ұшақты кім жүргізеді? 

2. Өлеңді кім жазады? 

3. Тамақты кім дайындайды? 

4.Ауруды кім емдейді? 

5.Өртті кім сөндіреді? 

6. Елді кім басқарады? 

7.Аяқ киімді кім жөндейді? 

8.Балаларды кім оқытады? 

 

 

 

Шаттық 

шеңберін 

орындайды. 

 

Тәрбиешімен 

бірге 

қайталайды 

 

 

 

 

Ұшқыш 

Ақын 

Аспазшы 

Дәрігер 

Өрт сөндіруші 

Елбасы 

Етікші 
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Іздену – 

ұйымдастыр

ушы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті: 
 

 

 

 

Ия балалар сендер дұрыс айтасыңдар бүгін 

біз Мамандар жайында сабақ өтетін боламыз. 

-Қане балалар сендер қандай маман иесін 

білесіңдер? 

Мамандықтың түрлері өте көп: Ұшқыш, 

Ақын, Аспазшы, Дәрігер, Өрт сөндіруші, 

Етікші, Мұғалім,т.б көптеген мамандықтар 

бар. Мамандықтың жаманы жоқ, тек оны 

дұрыс таңдай білу керек, Қалаған 

мамандықтың иесі болу үшін еңбексүйгіштік 

пен білімділік қажет, үлкен өнер мен 

зоршеберлікті қажет етеді. 

 

Ой жарайсыңдар! Дұрыс айтасыңдар. 

Мұны бір сөзбен айтқанда мамандық иелері 

деп атаймыз. 

Міне балалар осы суреттердің көмегі арқылы 

бүгінгі ұйымдастырылған  оқу іс-әрекеттінің 

тақырыбы шықты. 

Тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы» 

 

«Кімге қандай құал-жабдық 

қажет?» суреттерге қарап қай маман иесіне 

қандай құрал жабдық керектігін мына 

ойыншықтардан тауып  маман иелерінің 

жанына тауып қоямыз.Мамандарды еске 

түсіріп,енді ойынды бастаймыз. 

Дәрігер-доктор(мақта, уколь,дәрілер, ақ халат, 

т.б. 

Аспазшы-Повор (казан, пышақ,қасық, 

тақтай,шалғы т.б. 

Жүргізуші-таксист (көлік, 

балон,күліштер,жанар май т,б 

Мұғалім-учетель (кітап, қаламсап, журнал, 

дәптер, тақта, бор т.б 

-Балалар екінші ойын 

Ойын: « Кім қандай көлікпен келді? » 

 Балалар біз топ болып жұмыс жасайық ,      

қанекей балалар қай маман иелеріне керек  

көліктерді сызба арқылы көрсетеміз. 

       Сергіту сәті: 

Мұғалім 

 

 

Миллиционер 

Ұшқыш 

Ақын 

Аспазшы 

Дәрігер 

Өрт сөндіруші 

Суретші, 

биші,әнші, 

Мұғалім,тәрби

еші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар 

ойынды түсінп 

ойнайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір бала 

тақтада, 

қалғандары 
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Бір саусағым тіпті де, 

Ұстай алмас жіпті де. 

Екі саусақ бірікті, 

Ине қолға ілікті. 

Үш саусағым орамды, 

Жүгіртеді қаламды. 

Өнерлі екен, он саусақ, 

Қала салсақ, жол саусақ. 

-Ой,Жарайсыңдар балалар!  

 Барлығың жақсы жұмыс жасайды екенсіңдер. 

 

Білетін тақпақ өлеңдерін айтады. 

Іш ауырса,тіс ауырса, 

Анам дәрі береді. 

Барлық бала,барлық ана,   Аяулым 

Оны жақсы көреді. 

 

Мен суретші боламын, 

Бәріңді де саламын 

Марапатқа ие боп,                 Нұрислам 

Бірінші орын аламын. 

 

Мен дәрігер боламын, 

Бәрін емдеп жазамын. 

Адамдарды құрметтеп        Дәуіт 

Бәріне ие боламын. 

 

Мен инженер боламын, 

Жерден алтын табамын.      Ұлпан 

Жолын қуам әйгілі, 

Академик ағаның. 

 

Мен ғарышкер боламын, 

Жұлдыз ұшып барамын. 

Жолын қуам атақты,               Муслим 

Тоқтар сынды ағаның. 

Мен дәрігер боламын, 

Үлкеннің де,баланың. 

Қиналғанда қасына,                   Раяна 

Бірінші болып барамын. 

 

дәптермен 

жұмыс 

жасайды. 

 

 

 

Сергіту сәтін 

бірге 

орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар 

мамандық 

иелері туралы 

тақпақтарын 

айтады.  
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Рефлексивті 

- 

коррекцияла

ушы 
 

Ал мен ақын боламын, 

Сусылдаған қаламым. 

Адамдардың жүрегін               Айжұлдыз 

Жырмен жаулап аламын. 

 

«Ас адамның арқауы», 

 Аспазшы апай біледі. 

 Дәмді етіп тағамды,                Назым 

 Ас-ауқат беріп жүреді. 

 

Біз мұғалім,ұстазбыз, 

Игі істерге құштармыз.        Әдемі 

Білім беріп шәкіртке, 

Шақырамыз тәртіпке. 

 

Көрініс: «Мамандықтың бәрі жақсы» 

Мамандықтар жайлы түсіндіріп өту. 

Балалар мен сендерге еңбек туралы мақа-

мәтелдер айтып берейін біле жүріңдер. 

*Еңбек етсең ерінбей, 

Тояды қарның тіленбей. 

*Еңбектің наны тәтті, 

Жалқаудың жаны тәтті. 

*еңбек түбі берек. 

Көптің түбі мереке. 

Сұрақ-жауап арқылы қорытындылау 

Тәрбиеші:Бүгінгі оқу-қызметінен алған 

әсерлерін,көңіл күйлерін, не үйренгендерін 

сұрау. 

Балалар сендер үлкен болғанда кім 

боласындар? 

Теледидардан мульфильм тамашалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қайталау. 

 

Мақтап-

мадақтау 

 

 

 

 

Балалардын 

жауабын 

тыңдау. 

 

 

Күтілетін нәтиже: 
Нені білді: Мамандықтың түрлерін 

Түсінеді: Мамандықтың түрлерін ажыратуды 

Меңгереді: Мамандық иелерінің қызметі және олардың еңбегімен таныстыра 

отырып,еңбектерін құрметтей білуін 
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06.03.2022 ж.    № R00032 

 

Техникалық тұрмыстық заттар 

 

КАРИМБАЕВА ГҮЛРАЙХАН АЛИЕВНА 

Түркістан қаласы «№31 бастауыш мектеп-балабақша» 

кешені КММ Тәрбиеші  

 

Ұйымдастырылған  оқу қызметінің технологиялық   картасы. 
Білім беру саласы. Қатынас. 

Бөлім:Сөйлеуді дамыту  

Мақсаты:Тұрмыстық техника, оның қолданылуы туралы білімдерін жетілдіру. 

Олардың атқаратын қызметімен таныстыру. Ойын арқылы балалардың 

қызығушылығын арттыру. 

Қауіпсіздік ережесі туралы алған білімдерін дамыту.Қауіпсіздік ережелерін 

сақтауға дағдыландыру, тазалыққа, жинақылыққа баулу. 

Көрнекі құралдар:тұрмыстық техника ,ойыншықтары, суреттер, дидактикалық 

ойындар, видео роликтер. 

Әдіс-тәсілдер: көрсету, түсіндіру, ойын технологиясы, зерттеу технологиясы, 

сұрақ-жауап, қорытындылау, мадақтау, ғажайып сәт. 

 

іс-әрекет 

кезеңі 

Тәрбиешінің іс- әрекеті Баланың іс- 

әрекеті 

Мотивация 

 

 

 

 

 

ізденіс- 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаттық шеңбер: 

Күннің көзі ашылсын! 

Көкке шуақ шашылсын! 

Құтты қонақ келіпті. 

Төрімізге еніпті. 

Амандасау үлкенге, 

Тәрбиенің басы ғой. 

Ал, қанекей бәріміз 

Сәлем дейік үлкенге, 

Қуанамыз бізде, 

Қуанасыз сізде 

Күліп шыққан күнге. 

-Жыл мезгілі нешеге бөлінеді? 

-Қазір жылдың қай мезгілі? 

-Қыс мезгілінде неше ай бар? 

-Қазір қыстың қай айы? 

-Қыс мезгілінің ерекшеліктерін атаңыздар? 

Балалар менің қолымдағы не? 

Балалар шаттық 

шеңберге тұрып 

өлең шумақтарын 

айтады. 

 

-Балалар 

сұрақтарға жауап 

береді. 

Балалар 

тыңдайды. 

 

 

-Балалардың 

жауабы. 
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Ол жұмыс істеп тұрма? 

Жұмыс жасау үшін біз не істеуіміз керек? 

(біз артына батерейка салуымыз керек) 

-Дұрыс айтасыңдар! 

Бұл батарейкада оң заряд және теріс заряд деп 

аталатын электр заряды болады. Әр аттас 

зарядтар бір-бірін тартады. 

- Шаңсорғыш, үтік, теледидар, шаш кептіргіш, 

ноутбук. Бұның бәрін бір сөзбен 

электротехникалық тұрмыстық заттар деп 

атаймыз. Себебі бұл құрылғылар тоқ күші 

арылы іске қосылады. 

Үтік (утюг). Бұл үтіктің де бірнеше түрі 

бар.Біз оны киімдерді, перделерді т.б үтіктеу 

үшін қолданамыз .Ол қызғанда өте ыстық 

болады, одан бу шығады.Біз киім үтіктеу үшін 

үтіктеу тақтасын қолданамыз. 

Теледидар (телевизор). Көптеген түрлері 

бар.Біз келедидар арқылы жаңалықтар, 

кинолар, мультиктер, концерттер 

тамашалаймыз. 

Шаңсорғыш (пылесос). Бұл үйдегі шаңды 

сорып алатын құрылғы. 

Кір жуатын машина(стиральная 

машина). Бұл біздің лас болған киімдерімізді 

жуады. 

Тоңазытқыш (холодильник). Бұл азық -

түлікті сақтайтын құрылғы.Тоңазытқыштың 

түстері де, көлемдері де әртүрлі болып 

келеді.Тоңазытқыш іші бірнеше бөліктерге 

бөлінеді. 

Электр плитасы (электрический плита). Бұл 

құрылғының көмегімен тамақ пісіреміз.Плита 

бірнеше бөлікке бөлінеді.Шай қайнатамыз, нан 

пісіреміз.Аналарымыз тәтті тоқаштар пісіреді. 

Балалар осы аталған бұйымдардың бізге 

пайдасы өте көп. 

Қауіпсіздік ережелерін түсіндіреді. 
-Сулы қолмен токты қосуға немесе ажыратуға 

болмайды; 

-Балаларға үлкендерсіз электр токтарын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Балалар 

қайталайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәрбиешінің 

қауіпсіздік 

ережелерін 

мұқият тыңдап, 

ұғынады. 

-Балалар мұқият 

тыңдайды 
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ұстауға болмайды; 

-Ерексектерсіз тұрмыстық техникаларды 

қолдануға болмайды. 

-Пеш қызып тұрғанда балалар қасына 

жақындауға болмайды. 

-Кір жуатын машинаға қолды салуға 

болмайды. 

Сергіту сәті 

Токтар сымның бойымен 

Жүгіреді тоқтаусыз. 

(денемізге саусақтарды жүгіртеміз) 

Топқа жарық сыйлайды, 

Барлығына ұнайды. 

(қимыл-қозғалыс көрсету) 

Электр энергиясын қалай жүзеге асатынын тоқ 

күшінің бар жоғын анықтау үшін зерттеу 

жұмыстарын жасайық. Сіздер 4 топқа бөлініп 

отырсыздар, сол топтар бойынша өздеріңізге 

берілген зерттеу жұмыстарын орындайсыздар. 

Бірінші топ: үтікті тоқ көзіне қосып орамалды 

үтіктеуіміз керек. 

Екінші топ: Қуыршақтың шашын шаш 

кептіргішпен кептіруіміз керек. 

Үшінші топ: Шарды шашқа үйкелеу арқылы 

электрмагнит өрісін анықтап шығаруымыз 

керек. 

Төртінші топ: щетканы пакетке үйкелеу 

арқылы электр өрісін пайда болғанын бақылау. 

 Дидактикалық ойын: 

«Электротехникалық тұрмыстық заттарды 

ажырат» 
Ойынның шарты: Көптеген ыдыс аяқтардың 

суреттері көрсетіледі.Балалар солардың ішінен 

эл.техникалық .заттарды табу 

Ал, енді, балалар, бүгінгі оқу - қызметіміз 

ұнады ма? 

Біз қандай заттармен таныстық? 

Қандай қауіпсіздік ережелермен таныстық? 

Электро бұйымдардың қандай пайдасы бар? 

Балалар, бүгінгі оқу-қызметімізде естеріңізде 

не қалды және қандай әсерде болдыңыз? 

-Балалар есте 

сақтайды. 

Өлеңді қайталап, 

мазмұнына сай 

қимыл-қозғалыс 

көрсетеді. 

Балалар 

қызығушылықпен 

жұмыстарын 

жасайды. 

 

-Балалар 

қызығушылықпен 

ойнайды. 

Балалар жауап 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Шаңсорғыш. 

 

 

-Теледидар. 

 

 

 

-Тоңазытқыш. 
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Рефлексия. 

 

Балалар мен сендерге оқу-қызметтен қандай 

мағұлмат алғандарыңызды жұмбақ жасыру 

арқылы көрейін. 

 

1.Шаң-тозаңды сүймейді, 

Тазалап оны жүр дейді. 

 

2.Бүкіл әлем ішіне сияр 

Аты оның ... 

 

3.Біздің үйде бір зат бар 

Сақтайды онда тамақты. 

Болсын мейлі күз бен жаз 

Іші оның қатты аяз. 

Балаларды мадақтау. 

«Ғажайып сәт» 
Балалар қараңдаршы менің қолымдағы не 

нәрсе? Балалар бұл жәй үй емес , бұл 

«тәттілер қоймасы». Тәттілер қоймасының 

есігін кім келіп ашады. 

(Ортаға бір бала келіп қоңырауын соққанда 

ішіннен тәттілер төгіледі) 

-Техникалық тұрмыстық заттар 

- Техникалық тұрмыстық заттар ережелерімен 

-Пайдасы өте көп 

Үй 

 

 

Күтілетін нәтиже: тұрмыстық техниканы дұрыс пайдалануды, үлкендердің 

көмегінсіз электр тогына қоспауді білді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

47 

 

06.03.2022 ж.    № R00033 

 

Күн, су, ауа – біздің  досымыз 

 

СУЛЕЙМЕНОВА НАРГИЗА ЮЛДАШЕВНА 

Түркістан қаласы  «№31 бастауыш мектеп-балабақша»КММ. Тәрбиеші 

 

Білім  саласы : Әлеумет 

Білім бөлімі: Өзін –өзі тану 

Тақырыбы: «Күн, су, ауа – біздің  досымыз» « Дұрыс тамақтану» 

Мақсаты:Табиғи факторлар көмегімен шынығудың маңызы мен ережесі 

туралы түсінік беру 

Әдіс-тәсілдер:   түсіндіру,  сөздік жұмыс жүргізу, тәжірибе жұмыстары   

Алдын-ала жұмыс және оқу іс-әрекетіне дайындық: Өлі және тірі табиғат 

жайлы әңгімелесу 

Сөздік жұмыс: табиғи фактор, дұрыс тамақтану 

 

Іс-әрекет 

кезеңдері. 

Тәрбиешінің қызметі Балалардың 

қызметі 

І кезең 

мотивациялық-

қозғаушы 

Күн күлімдеп нұр төкті бізге жолдап, 

Күн,ауа,су-біздің достарымыз! 

Жауын бізге нұрын септі,достарға 

сыйлап, 

Күн ,ауа,су-біздің достарымыз! 

Ауамен терең дем алып, 

Кел қосылып айтайық бір бірімізге! 

Күн,ауа,су біздің достарымыз! 

Құдіретті күн мен сені жақсы көрем 

Құдіретті күн мен сенен өтінем 

Құдіретті күн тыныштық пен 

қайырымдылық бере гөр 

Құдіретті күн бізге денсаулықпен 

жылылық бере гөр 

Бүгінгі б оқу қызмеіміздің тақырыбы: 

Күн , су , ауа біздің досымыз. 

Таңғажайып сәт 

- Балалар, қараңдаршы мына сиқырлы 

сандықты бізге әкеліп тастапты.Ішін 

ашып қарайын, бізге хат қалдырыпты. 

Балалар біз бүгін қоршаған табиғатпен 

Балалар жақсы 

көңілмен бір-

бірімен 

жүздеседі.. 

Тәрбиешімен 

бірге саяхатқа 

дайындалады. 
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танысамыз. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларға «Күн,су,ауа-біздің нағыз 

досымыз» -атты тақырыптың мазмұнын 

ашу. Олардың қажеттілігін, пайдасын 

айтып түсіндіру. 

Саяхат жасап тапсырмаларды 

орындайды. 

Жұмбақ жасыру: 
1.Бар ма,жоқ па,оны 

білмейсің, 

Ол жоқ жерде өмір сүре 

алмайсың. (Ауа) 

-Ауаны ұстай аламыз ба, айналаға 

қараңдаршы, біз ауаны көреміз бе? 

- Ауаның салмағы бар ма екен? 

- Олай болса тексеріп көрейік, ауа 

жайлы түсініктеріңізді іс-тәжірибемен 

толықтырамыз. 

1-тәжірибе: Әр баланың қолына пакет 

беріледі. Балалар пакеттермен ауаны 

ұстап, ауаның бар екеніне көз жеткізеді. 

2-тәжірибе: Ауаның салмағы бар ма? 

Қане көрейікші. Ол үшін бізге мына 

таразыда ілулі тұрған шарлардың біреуін 

жарайық. 1-қызыл шарды жарайық, сары 

шар қалды, ия ол шар бір жаққа қарай 

ауды, яғни ол шардың ішіндегі ауада 

салмақ бар деген сөз. 

3-Тәжірибе:Әр баланың қолына 

үрлемелі шар беріледі .Балалар өздері 

шарды үрлеп .Ауаны шығарып тәжірибе 

жасайды. Әр баланың қолына айна 

беріледі .Балалар айнаға үрлеп , ауаның 

бар екеніне көз жеткізеді. 

Ауа – түссіз, көзге көріндейді,біз 

онымен тыныс аламыз, ауасыз өмір сүре 

алмаймыз.Бізді қоршаған табиғат бізге 

таза ауа береді. 

Балалар осы 

сөздің мән-

мағынасын 

терең түсінуге 

ұмтылады. 

 

Балалар өз 

түсініктерін 

айту. 

 

 

 

Балалар ауаны 

ұстамақшы 

болады 

 

 

 

Судың қасиетті 

тұралы әңгімені 

мұқият 

тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

Ойын сөзін 

айтып, 

толқынның 

қимылын 

көрсетеді. 

Глобусқа қарап 

берліген 

сұраққа жауап 

береді. 
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Дем алу ұшін. 

 Ауаны жұтамыз. 

 Ауа болмаса тұншығамыз. 

  

Еш жерге тұрақтамайды, 

Ол жоқта жер құрғайды. 

(Су) 

Аяғы жоқ, қолы жоқ, 

Бірақ тыныш тұрмайды. 

Сақтамасан – қорын тек, 

Барша тіршілік қурайды. (Су) 

Судың қасиетін түсіндіру: 

а) түссіз 

б) дәмсіз, иіссіз 

в) тұрақты пішіні жоқ. 

Олай болса келесі әңгімеміз су туралы 

болмақ.(Глобусты көрсету).Глобуста 

көгілдір түспен не белгіленіп 

тұр?(су)салыстырып көрейік –жер көппе 

,әлде су көппе?(су)Су өмір бойы 

айналамда болады.Су жаңбыр ,қар 

күйінде жерге түседі ,өзен –көл 

теңіздерді құрайды,ал содан кейін 

қайтадан күн шуағымен бу болып қайта 

оралады .Жаңа табиғат бұрышында 

өсімдіктерге ауа қажет екендігін 

түсіндік.Енді міне су да қажет екен. 

« Су мен сүтті» салыстыру арқылы 

тәжірибе жүргізу. 
 Екі стақан аламызда, біреуіне су , 

екіншісіне сүт құямыз. Екеуін 

салыстырып , сүт ақ , ал су – түссіз 

екенін анықтаймыз ( қасық салып 

көреміз). 

Сөздік қимыл ойын: «Теңіз толқиды». 

Балаларға глобусты көрсетіп сұрайды: 

-Көгілдір түспен не белгіленген? 

-Су қайда болады? 

Жер бетінде судың көп екенін, бірақ 

теңіздер мен мұхиттардың суы тұзды, 

ішуге болмайтынын түсіндіреді. 

 

 

 

 

 

 

Осы сулардын 

дәмін көреді де, 

тұзды су ішуге 

жарамсыз деген 

жағдайға 

жетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екі стақан су 

дайындайды: 

біреуінде – 

тұзды су, 

екіншісінде – 

тұссыз су. 

 

 

 

 

 

 

Тақпақты 

қайталап, 

жаттауға 

тырысады. 

Суретке қарап 

балалар әр 

тағам өзінше 

құндылығымен 
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Тәжірибе жұмысы: Ащы су мен тұщы 

суды салыстырады.Қайсысы ішуше 

жарамды , қайсысы жарамсыз екенін 

анықтайды. 

Қауіпсіздік мектебінің ақыл кенесін 

айтады: 
- өзендерден, жылғалардан ағып жатқан 

суды ішуге болмайды. 

- суды үнемдеп таза сақтау керек. 

өзендерге көлдерде шанамен сырғанауға 

болмайды 

 Су-адамға қажет тағам 

 Сусыз тазалық болмайды 

 Сусыз тіршілік жок 

 Сусыз тамақ піспейді. 

 Су арқылы үйді жылытады. 

 Су отты өшіре алады. 

 Суды адам барлық тіршілікке пайдала-

нады. 

 

Жұмбақ  

Үлкен алтын табақтан 

Әлемге нұр таратқан (Күн) 

 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын шашады. 

(Күн) 

Күн – күн ол өлі табиғат, ол аспанда 

болады. 

Күн күнсіз тіршілік жоқ.Күн бізге 

шуағын шашып , мейірімінтөгеді.Күн 

көрінетін және көрінбейтін шуақтардан 

тұрады. Күннің жарығы микроптарды 

болдырмайды. Күн бізіді жылытады, 

оған жақындау мүмкін емес, өйткені ол 

өте ыстық.өсімдіктер, адамдар 

жанауарлар өсі үшін күннің көзі 

қажет.Оның пайдасы бар. 

 Дөңгелек сәулелері нұрын шашады. 

 мемлекеттік көк туда 

бейнеленген. 

әсіресе белок 

пен дәрумендер 

арқылы 

ерекшеленетінін 

түсінеді. 

Ойынға 

қатысып тағам 

құрамына көңіл 

бөледі. 

Дені сау болып 

өсетін болу 

үшін әр түрлі 

және толық 

құрамы бар 

тағамдармен 

қоректену 

керектігін 

екенін түсініп 

алады. 

. 
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Сергіту сәті. 
Күн мен ауа және су /қолдар.жоғары 

көтереміз/ 

Бәрімізге керек пе? 

Иә, иә,иә! /алдыға қарай иілеміз/ 

Күн жылыну үшін бе? /қол соғамыз/ 

Иә, иә,иә! /бір орында жүреміз/ 

Ауа тыныс алу үшін бе? /қол соғамыз/ 

Иә, иә,иә! /отырамыз/ 

Су шынығу үшін бе? /қол соғамыз/ 

Иә, иә,иә! /қолдарымызды жан-жаққа 

сермейміз/ 

Денеңде күш арта ма ? 

Иә, иә,иә! /қол соғамыз/ 

Ертегі оқып беру 

«Күн, жер, су, от және ауа» (ертегі) 

Бір күні Күн, жер, су, ауа қайсысы ең 

маңызды деп таласыпты. 

Күн: «Ең бірінші оянып мен өз 

шуақтарыммен жер планетадағы 

адамдарды, құс, аңдарды оятамын!» 

дейді. 

Жер: «Ия, ия, күн, сен жаңа өзің айттың 

жер планетасында тұратындар деп. Мен 

болмасам аңдар, жәндіктер, адамдар 

қайда өмір сүруші еді? Ағаштар, гүлдер 

қайда өсуші еді? Өзен, теңіз, мұхиттар 

қайда тасушы еді? Ең маңызды мені!» 

Ал мен болмасам,- таласқа су кірісті – 

балықтар, пингвиндер, су құстары 

болмаушы еді? Менсіз адамдар өмір сүре 

алмаушы еді. 

«Мен олардың үйлерін жылытамын» - 

таласқа от кірісті. 

«Сендер мен туралы ұмытып 

қалдыңдар!» 

- Ауа дауысын шығарды. Мен 

көрінбесем де адамдардан басқа, әр тірі 

зат өмір сүре алмайды! Менсіз отта 

болмайды. 
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Бұл талас ұзаққа дейін созылды. Ешкім 

білмейді қашанға дейін созылатынын, 

егерде адам бұл әңгімеге кіріспесе. 

«Сендердің әрқайсысы маңызды. 

Сендерсіз жерде өмір болмаушы еді.» 

Адам тыныс алып, жерден астықты 

теріп, бұлақтан таза суды ішіп, үйіне 

кіріп отты жақты. Содан бері күн, су, 

жер, от, ауа бір бірімен таласпайды. 

- Балалар, сендер табиғатқа байланысты 

мақал-мәтелдер білесіңдер ме? 

- Тау бұлағымен сәнді, көл құрағымен 

сәнді. 

- Жер құтты болса, мал сүтті болады. 

- Жер – ана, ел – бала. 

Д/о: «Жақсы, жаман». «Май жағылған 

нанның» саяхаты атты әзіл өлең 

дайындағанын хабарлайды, ( өлең әліппе 

дәптерде берілді). 

Ас қорыту ағзалармен атайды: 

Ауыз 

Жұтқыншақ. 

Өңеш. 

Асқазан. 

Ішек т.б. 

Өскенде ас қорыту ағзасының жұмысы 

жайлы кеңірек үйренетіндерін айтады. 

Тиым сөздер: 
Денсаулығың мықты болсын десен, 

тамақтану тәртібін сақта. 

Тамақ алдында міндетті түрде өзіңе 

және басқаларға жақсы тәбет тіле 

Бұл сөздерді ғажайып сөздер дейміз, 

өйткені осы сөздер арқылы бір-бірімізге 

денсаулық тілейміз-деп түсінік береді. 

Адам тәбетіне әсер ететін: 
уақытында ішкен ас; 

дәмді тағам; 

әдемі жасалған дастархан; 

өз көңіл күйі. Д/о «Не қайда өседі?» 
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Мақсаты:тағамдардың құрамында әр 

түрлі пайдалы заттар, әсіресе 

дәрумендер болуы қажеттілігі түралы 

ұғым беру. 

Баланың жас ағзасы өзіне осындай 

тағамдар арқылы күш-қуат алады деп 

қорытындылайды.. 

ІІІ Рефлексивтік-

түзетуші. 

Өз денсаулығың жақсы болу үшін не 

істер едің? 

Тағам әр түрлі болу керек және оны 

күнде бір уақытта қабылдану 

қажеттілігіне сенесің ба? 

Тамақтанып болғаннан кейін алғысыңды 

айтуды ұмытпайсын ба? 

Сабақ немен ұнады? Сұрақ-жауап әдісі 

арқылы сабақты қорытындылау 

Дәйексөз: Адамзаттың табиғатсыз күні 

жоқ, 

Мұны айтуға адамзаттың тілі жоқ. 

- Күн, сәуле шашқаның үшін рахмет! 

- Ағаш, көлеңкең үшін рахмет! 

- Жер, саған жомарттығың үшін рахмет! 

- Бұлт жаңбыр сепкенің үшін рахмет! 

- Таза ауа, саған рахмет! 

- Табиғат, сұлулығың үшін рахмет! 

- Құстар, тамылжыта салған әндерің 

үшін рахмет! 

Балалардың 

жауаптары. 

 

Күн, ауа, судың 

қасиеттері мен 

пайдасы.Дұрыс 

тамақтану 

жолдары туралы 

білдік. 

 

Күтілетін нәтиже: Табиғи факторлар туралы ұғым білді 
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