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02.04.2022 ж.

№ S00019

Living things
АЛДАНЫШ МАРТ
Нұр-Сұлтан қаласы
Б.Майлин атындағы №52 мектеп –гимназиясының ағылшын пәні мұғалімі
Module:
Teacher name:
Date:
CLASS: 5

Number of present:
Living things

The theme:

Number of absent:

C6 Organize and present information clearly to others.
Learning
objectives(s) that this
lesson is contributing L1. Understand an increasing range of classroom instructions.
to
S6. Take turns when speaking with others in a growing range of
short, basic exchanges
Lesson objectives

Learners will be able to:
To greet
To talk about living and non living things

Planned
timings
3 minutes

To listen to the audio and understand the context
Plan
Teacher’s action
Pupil’s action
Assessm
ent
Greeting with
ORGANIZATION MOMENT:
Start the lesson with a greeting.
teacher.
Teacher: Hello students! How are
you?
-Who's on duty in the classroom
today?
-What day is it today?
-Okay, thank you. You can sit down.
1

Reso
urces
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Students: answer:
yes or no with help
3 minutes
of assessment.
“Clap
your
Students: Open the hands!”
Ex.2 Look at the picture. Which are student’s book and Students
living things? Which are non-living look at the ex. 2
clap their
10 minutes things?
hands 2
Students: Listen
times if
the audio and
they
Explain the topic:
repeat the
know
Have got in the meaning of “to
somethin
have / to have” is used only in the sentences.
g, and
present simple tense and has two
clap 1
forms - singular and plural.
10 minutes The exercise. Look at the picture and Students: Listen
time if
make questions.
the audio. Then
they
read the sentence
already
Ex.3 Students listen to the audio and and translate the
don’t
complete the sentences.
sentences with the know.
He has got scarf and helmet.
teacher.
He has not got gloves or basketball.
4.Working with text. Who’s the man
in the picture? Discuss about this
man.
Students: Open
Check these words: Listen and
their vocabulary
repeat after the teacher. Then write
and write down the
the words down in their vocabulary. new words.
8 minutes engineer, business, loyal, secretary,
metal suit, fly, strong.
Students: Read the
6.Reading. Read the text and answer text and answer the
the questions.
questions
Evaluate
-What is Tony’s job?
with
-Where is his job?
emoticon
5 minutes
-Who’s Pepper Potts?
s
-What has Tony got?
MAIN PART
Critical thinking. Work with group.
Students should place picture cards
in respective pockets.

Individual work
7. Writing.
Teacher: Write to things you
remember from the text.
2

Cards
,
poster

Stude
nt’s
book

Audio

Cards
Stude
nt’s
book
includ
ing
with
audio.

Cards
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4 minutes

ENDING THE LESSON:
Teacher: Now the lesson has come
to an end. Your homework is W&GB
Ex.1,3, p.12
And retell the text about Iron Men.
Reflection
Say me what do you learn today?

3

Students: open
their diaries and
write down their
homework. Then
review the exercise
with the teacher
Students: choose
the sentence which
describe their
emotions.
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02.04.2022 ж. № S00017
Cities and countries
ЕРКИНОВА АЙДАНА БАКДАУЛЕТҚЫЗЫ
Нұр-Сұлтан қаласы
Б.Майлин атындағы №52 мектеп-гимназиясының ағылшын тілі мұғалімі

Long –term
plan UNIT 1
Date:
Teacher:
Grade : 5
Number present :
absent
Theme of the lesson: Cities and countries
Learning objec- 5.L1 understand a sequence of supported classroom instructions.
5.S2 ask simple questions to get information about a limited
tives(s)
that this lesson range of general topics
is contributing 5. S6 communicate meaning clearly at sentence level during,
pair, group and whole class exchanges
to
5.W3 write with support factual descriptions at text level which
describe people, places and objects
Lesson
objectives

All learners will be able to:
a sequence of supported classroom instructions ask simple
questions to get information.
Most learners will be able to:
Speak on the topic with the sequence supported classroom instruction
Some learners will be able to:
Provide basic information about themselves
.
Assessment cri- Identify the meanings of the words on the given instructions
Discuss given instructions in pairs in groups
teria
Match the words with their meanings
Level of think- Knowledge and comprehension
ing
Value links
4
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Cross-Curricular Link
ICT skills
Previous
learning
Time
5min

Nationality and peace and harmony in our society, to teach students to love their country
Geography
Interactive board
Days of the week

Plan
Planned activities
I. Organization moment
Greeting: Good day, dear students! Nice
to meet you
How are you? Thank you, sit down.
Are you ready for today’s lesson?
Who is absent today?
Who is on duty today?
What is the weather like today?

Recourses

Warm-up.
T-S. Dividing students into two groups by
strategy “Magic box” there will be some
apples choose one of them. Who choose
red apples sit to red group and who choose
green sit to green group.
T. To show a video a conversation between
boy and a girl they talk about cities and
countries and then learner recognize by this
video the name of the new theme.
T. Introducing the lesson objectives. Now
boys and girls the theme of our new lesson
is Cities and countries. Today we are going
to speak about the best places for living
T-S. Teacher will put some questions according to the theme. Do
you live in a city or village? What is
the difference between city or a village? Where do we live? How do
you think is the city better place to
live?
5

https://youtu.be/
dwMKHZbplcc
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Middle
30min

Activity 1 label the countries on the map
Group work
Look at the map and tell where the main
countries are situated
Example :Where is Canada situated?

https://yandex.kz
/images/search?
p=2&text
map

Australia Brazil Canada China Colombia France India Japan Mexico Russia
Spain Turkey the UK the USA
Descriptors:
-Find the country in map
-Answer the question
Formative assessment/ each group evaluate other group
Activity 2
1.09 Play recording for students to check
their answers and then
Students must complete the table with the
correct nationalities.
Individual work.
Country
the USA
Australia
Brazil
Canada
Colombia
India
Mexico

Nationality
Australian
Canadian
Mexican

6

Country
Russia
the UK
Turkey
Spain
China
Japan
France

Nationality

Students’ book
Turkish
Chinese
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Descriptors:
-Complete the table
Formative assessments / self-assessment
Activity 3
Individual work.
Write sentences about the people below.
Students must complete the sentences
1. Yuki is from Japan. She’s Japanese.
2. 2. Michael and Nicole are from
France. They’re French
3. Sarah …..Australia
4. Lee Ping … China
5. Vlad and Oksana … Russia
6. Raj and Sanjeet… India
Formative assessments / self-assessment
Activity 4
Work in pairs
Outside and inside circle
Students stand face to face and ask questions
“Where are you from?”
“What is your nationality?”
“What is your native language?” Students
go and make up new pairs and work with
questions
Descriptors:
A learner
-work in pairs;
- ask right questions;
-answer to the questions correctly
Formative assessment/ oral assessment
Activity 5
Do the quiz. Answer to the picture questions

7

https://yandex.kz
/images/search?
p=2&text
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1.What nationality is Harry Styles

2.What country is this from?

3.What are the two official language of
Canada?

Where is this city?

5.What language is this?
6.Where is Beijing?
Descriptors:
Answers to the questions correctly
Formative assessment / assessment by
smiles

8
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End
5 min

Reflection “Five fingers”

Which task did you like the most?
What was easy for you?
What was difficult for you?
Show on your fingers your opinion about
the lesson
1-the lesson was difficult
2-you liked the most
3- your mood glad, sad, bad
4- Activities you have done
5- I learnt today
Home task :Write short essay about your
country
Additional
information
Differentiation – how Assessment – how are you
do you plan to give
planning to check learners’
more support? How
learning?
do you plan to challenge the more able
learners?
In order to motivate learners after
More support:
For less able students
each their answer a teacher gives
teacher may provide in formative assessment by the
L1 for better underSun-the best
standing and doing the star -good
task correctly. They
cloud-need work.
are given a list of acSelf- assessment
tive vocabulary with
Oral –assessment
definitions.
Reflection through “Five fingers”
More-able students:
To challenge more
1 finger – difficulties during the
able students teacher
lesson
organize FA with us2 finger – what do you like during
ing technique “Outside the lesson
9

Health and safety
check

- Work with the -Active board not more
than 10 minutes
Monitor classroom
space when students
start moving around
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and inside circle”.
More able students
stand inside and support less able students.

3 finger – your mood
4 finger – what do you do today?
5 finger – what do you learn today?
Learners draw the shape of their
hands and write on each finger.

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives realistic?
- Did all the learners achieve the lesson objectives/ learning

02.04.2022 ж.

№ S00018

Дара және күрделі етістік
КУНАФИНА ДИНАРА АГЗАМОВНА
Нұр-Сұлтан қаласы
Б.Майлин атындағы №52 мектеп-гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің
аты-жөні
Күні:
Сынып:
Сабақтың
тақырыбы
Оқубағдарламасынасәйкесоқытумақсаттары
Сабақтың барысы.
Сабақтыңкезең
уақыт
Басы

Қатысушылар
Қатыспағандар саны:
саны:
Дара және күрделі етістік
2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген
тақырып бойынша әңгіме құрау
Педагогтің әрекеті
Жаңа топ құру
Психологиялық
ахуал
қалыптастыру.
10

Оқушы- Баға
ның
лау
әрекеті
Психол
огиялы
қ
ахуалға
берілге

Ресурс тар

Психологи
ялық
ахуал.
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Сабақтың ортасы

Бір-бірімізді
тыңдаймыз десек, 1
рет қол
шапалақтаймыз.
Ұйымшыл боламыз
десек, 2 рет қол
шапалақтаймыз.
Белсенділік
танытамыз десек, 3
рет қол
шапалақтаймыз.
Жұмыс ережесін
келісу
Сабақта бірбірімізді
сыйлаймыз,
тыңдаймыз!
Уақытты
үнемдейміз!
Нақты,дәл жауап
береміз!
Сабақта өзіміздің
шапшаңдығымызд
ы,
тапқырлығымызды
көрсетеміз!
Сабаққа белсене
қатысып, жақсы
баға аламыз!
Алдыңғы білімді
еске түсіру (ұжымда)
Оқу мақсатын
таныстыру
Күтілетін нәтижені
анықтау
Ширату
тапсырмасы.
Белсенді оқу
тапсырмалары(топт
а, ұжымда)
11

н
тақпақт
арды
дауыста
п
айтып,
тілді
жаттық
тыру
және
жаңа
сабаққа
назар
аудару.
Оқушы
лар
сұраққа
жауап
береді,
жұмыст
ы
берілге
н түріне
қарай
орында
йды.

Берілге
н
сұраққа
жауап
беріп,

ҚБ:
От
шаш
у
арқы
лы
бірбірін
бағал
ау.

Алдыңғы
білімді
еске
түсірутапс
ырмалары.
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тапсыр
малард
ы
талапқа
сай
орында
йды.

Соңы

Жұмыс
дәптері
ндегі
жазылы
м
Дескриптор:
тапсыр
• Мәтін түрлері мен
малары
құрылымдық
н
бөліктерін ажыратады.
орында
Жаңа білімді
у
меңгереді. Сауатты,
көркем жазады.
• Диалогке қатысады;
мұғалімнің көмегімен
негізгі ойды анықтай
алады.
• Берілген
тапсырмалар бойынша
ой қорыту жасай
алады.
ҚБ: Бас бармақ
арқылы бір-бірін
бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі
жазылым
тапсырмаларын
орындау
Қолдану
Оқулықта
берілген Оқулық
тапсырмаларды
тағы
орындау.
қосымш
Түсіндіру.
а
12

ҚБ:
От
шаш
у
арқы
лы
бірбірін
бағал
ау.

Оқылым,
жазылым
тапсырмал
ары.

ҚБ:
Топтық
Бағда тапсырмал
ршам ар.
көзде
рі
арқы
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Топтық, жеке жұмыс тапсыр
жүргізу.
малар.
Дәптермен жұмыс.
Суретпен жұмыс.
Жаңа білім мен
тәжірибені қолдану
«Ойлан, Жұптас,
Пікірлес»

Кері байланыс

(ҚБ) “Екі жұлдыз,
бір тілек” әдісі.
Көп нүктенің орнына
керекті сөздерді
қойып жаз.
БББ кестесі
Білген
ім

Білді Білгі
м
м
келе
ді

Рефлексия
(жеке,жұпта,топта,
ұжымда)
Оқушылар
өздері
белгілейді.

13

Сабақта
н алған
әсерлер
ін
стикерг
е
жазып,
суретін
жіберед
і.

лы
бірбірін
бағал
ау

кері
кері
байла байланыс
ныс
парағы
парағ
ы
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04.04.2022 ж.

№ S00020

Мектеппен танысамыз
АБДУСАТТАРОВА ЖАНАР АБДУСАТТАРОВНА
Шымкент қаласы № 133 жалпы орта білім беретін мектебінің
МАД тобы тәрбиешісі
Тобы/сыныбы: Мектеп алды даярлық
ББС/ҰОҚ: «Әлеумет» Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы: Мектеппен танысамыз

Дағды:
Қолданылатын әдіс-тәсілдер:

Бала мектеп туралы біледі
Мектептің атауын
атайды,үйден
мектепке
дейінгі
жолды
біледі.Мектепте,сыныпта өзін –өзі ұстау
туралы негізгі ережелерді біледі.
Бағдарлау дағдылары қалыптасады
Түсіндіру,сұрақ-жауап,ойын,әңгімелеу.

Ресурстар,
дамытушы орта:

АКТ тақта,кеспе
материалдар,суреттер.

ҰОҚ мақсаты:
Күтілетін нәтиже:

ҰОҚ кезеңдері
Сабақтың басталуы

Жоспарлау
Педагог әрекеті
Шаттық шеңбері:
Қайырлы
таң,көздерім!
14

Балалардың
әрекеті
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Ояндыңдар ма?
(қабақтарын сипайды)
Қайырлы
таң,құлақтарым!
Ояндыңдар ма? (құлақтарын
сипайды)
Қайырлы
таң,қолдарым!Ояндыңдар ма?
Сабақтың негізгі
(қолдарымен шапалақтайды)
бөлімі:
Диолог арқылы саралау Қайырлы
Ресурс арқылы саралау таң,аяқтарым!Ояндыңдар ма?
(аяқпен жерді тарсылдатады)
Қайырлы таң,күн! Мен ояндым.
(Күлімсіреп,күнге
қолдарын
созады)
Сұрақ-жауап арқылы ҰОҚ –ның
тақырыбын анықтау.

4К моделі.
сыни ойлау
Бала үні

Балалар ,айтыңдаршы –қазір
жылдың қай мезгілі?
Балалар: Күз
Жаңа оқу жылы қай айда
басталады?
Балалар: Қыркүйек айында
Дұрыс , айтасыңдар балалар!

Балалар, енді мен
жұмбақ жасырайын!
4К моделі
сыни ойлау

Жұмбақ:
Білімнен мол сый- асы
Балғындардың ұясы

15

сендерге

Балалар
сұрақтарға
жауап береді
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Балалар: Мектеп
Балалар
жұмбақ шешуін
табады

Бала үні
Саралап оқыту
қарқын,жылдамдық,уа
қыт
Ресурс арқылы саралау
Бала үні

Еркін ойын

Балалар,біз жұмбақтың дұрыс
жауабын таптық.
Сонымен ,балалар
Мектеп
–жас
ұрпаққа
білім,тәрбие
беретін
мекеме,білім беру жүйесінің
негізгі буыны. Басты мақсатыҰОҚ оқыту. Оны мұғалім
атқарады.
Балалар, мен сендерге тағы бір
жұмбақ жасырайын!
Жұмбақ:
Күміс алмұрт тілі бар
Сыңғырлаған үні бар
Шақыратын білімге,
Сағаты бар,күні бар.

Балалар
жұмбақтың
шешуін табады

Балалар: Қоңырау
Дұрыс ,айтасыңдар!

Мектепке алғаш келгендегі
сезімдері туралы әңгімелету.
Диологты саралау
Бала үні

Ы.Алтынсариннің «Кел,балалар
оқылық»
өлеңін оқу , ағартушылық
қызметі жөнінде әңгімелеу,
алғашқы мектептің суретін
көрсету,оны қазіргі мектеппен
салыстыру.
16

Ы,Алтынсарин
нің
«Кел,балалар
оқылық»өлеңін
педогогпен
бірге
қайталайды.
Алғашқы
мектептің
суретін қазіргі
мектеппен
салыстырады
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Ресурстарды саралау
Диологты саралау
Балалар сергіту
сәтін
педогогпен
бірге жасайды

Командалық жұмыс

Сергіту сәті:
Ал,балалар ,тұрайық
Үлкен шеңбер құрайық.
Оңға қарай иіліп,
Солға қарай иіліп,
Жоғары-төмен қарайық,
Орнымызды табайық.

17

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

Ойын: «Мектеппен танысамыз».
Педогог мектеп ішіне саяхат
жасауды ұсынады.
Киім
шешетін
жер-бірінші
қабаттағы дәлізде орналасады.
Оқушылар
мен
мектеп
қызметкерлері сырт киімдерін
осында іледі.
Сынып бөлмесі (кабинет) –
оқушылардың ҰОҚ оқитын
орны.
Мұнда
оқушылар
отыратын парталар,мұғалімнің
үстелі
мен орындығы және шкафтары
болады.
Спортзал –дене шынықтыру
сабағы өтілетін жер.Мектептегі
шешінетін
жер,оқу
кабинеттері,спортзал
сияқты
орындармен таныстырады.
Педогог
тәрбиеленушілерге
мектепте өздерін қалай ұстау
керектігін түсіндіреді.Мектепте
оқушыларға арналған ереже
болатындығын,оны әрбір оқушы
орындау керектігін айтады.

Балалар сурет
арқылы
сұрақтарға
жауап береді

Балалар оқу
құралдарын
сөмкеге
бағыттап сызық
арқылы
сәйкестендіреді

Кері байланыс: Сұрақ-жауап.
-Мектеп ауласында не бар?
-Мектепте қоңырау не үшін
соғылады?
Мектеп ауласында не үшін
демаласыңдар?
Сұрақтарға
жауап береді.
-Мектеп ауласында гүлдер және
ағаштар өседі.Спорт алаңы
бар.Мектеп
ауласы
қоршалған.Мектеп
ауласында
үзіліс кезінде демаламыз.
18
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1-тапсырма: сурет бойынша
Мектепте тағы кімдер қызмет
етеді?
-Педогогтар
қандай
міндет
атқарады?
-Сынып бөлмелерінде балалар
не істейді?
-Сынып тақталары не үшін
керек?
-Сынып бөлмелерінде парталар
неге көп?
Педогог
үстелі
неліктен
парталарға
қарама-қарсы
қойылған?
2-тапсырма:Қуаныш
пен
Айсұлуға
мектепке
оқу
құралдарды жинауға көмектес!
Ал,балалар біз Қуаныш пен
Айсұлуға мектепке қажетті
құралдарды сөмкеге жинауға
көмектесейік. Әр оқушы оқу
құралдарын сөмкеге сызық
арқылы
бағыттауы
яғни
сәйкестендіруі керек!

-Мектепте сынып бөлмелері неге
көп?
Балалар: Өйткені оқушылар
көп.Оларды
сыныптарға бөледі.
Мысалы:
төрт
1-сынып
болса,оларға 4-сынып бөлмесі
19
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керек.
-Сынып бөлмесіндегі тақта және
бор не үшін қажет?
-Тақтаға
жазу
жазады,есеп
шығарады,суреттер іледі.
Тақтаға жазуды бормен жазады.
Мектепте ,сынып бөлмелерінде
оқушы өзін қалай ұстауы керек?
Балалар:
Сынып
бөлмесінде,дәлізде
қатты
айғайлап жүгіруге ,шулауға,
әртүрлі заттарды лақтыруға
болмайды.
Ұялы
телефонды
ҰОҚ
барысында
пайдалануға
болмайды.
Бұлардың бәрі –мектеп ережесі.
Ережеде оқушы өзін қалай ұстау
керектігі
айтылады.Оны
«этика»деп те айтуға болады.
«Этика»
дегеніміз-отбасында
,қоғамдық
жерлерде
(мектеп,дүкен,балабақша,көше,к
өлік ішінде) адамдармен дұрыс
қарым-қатынас жасау.
Сабақтың қорытынды
бөлімі:
Құрылымдылған ойын

«Көпір» ойыны
Шарты:
Еденге бормен «көпір»(түзу)
сызылады.
Екі топ бір-біріне қарсы шыққан
балалардан «көпірден» құлап
қалмай өтуі керек!
Балалар бір-біріне
көмектесіп,орындарын
ауыстырып,бір-бірін өткізіп
жіберулері керек!
Мектептің адам өміріндегі
маңызы қандай?
Мектептегі әр түрлі
орындардың атаулары қандай?
20

Педагог
жетекшілігімен
жүргізіледі
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Оқу құралдарын ата?
«Кел,балалар оқылық!» өлеңін
кім жазған?
Мектепте қандай ережелерді
ұстану керек?
Рефлекциялық бағалау: өз
жұмысыңды бағалап қорыту.
Балалардан тақтаны кез келген
түсті бормен бояуын сұраймын:
*Ештеңе түсінбедім-қызыл
бормен
*Түсіндім,бірақ түсіндіре
алмаймын-сары бормен
*Бәрін түсіндім,басқаға
түсіндіріп бере аламын-жасыл
бормен.

21

Бала өзінбағалауы
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№ S00021

Білім керек бәріне. Білім
ХҰСАЙЫН ГҮЛІМ ДҮЙСЕНБЕКҚЫЗЫ
Нұр- Сұлтан қаласы Б. Майлин атындағы
№52 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің
аты-жөні
Күні:
Сынып:

Қатысушылар
Қатыспағандар саны:
саны:
Сабақтың
Білім керек бәріне
тақырыбы Фариза Оңғарсынова.
Білім. Өтебай Тұрманжанов.
Оқу бағдар- 3.2.1.2 – шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп,
ламасына
шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын
сәйкес
тұрғысынан бағалап оқу.
оқыту
мақсаттары
Сабақтың
барысы.
СаПедагогтің әрекеті
Оқушының
Баға
Ресурстар
бақтың
әрекеті
лау
кезең
уақыт
Басы
Психологиял
Жаңа топ құру
ық ахуалға
Психологиялық ахуал
берілген
Психология
қалыптастыру.
«Мен күлгенді ұнатамын»
психогиялық
лық ахуал.
ойын жаттығуы
жаттыңулард
Педагог
ы орындау
Алдыңғы
балаларға:тұңжыраған
арқылы жаңа
білімді еске
ҚБ:
От
жәнекөңілсіз,жабырқаған
сабаққа назар
түсірутапсы
шашу
және ойланған көңілді және аудару.
рмалы.
арқыл
күлкілі;қайрымды
және
ы бірқуанышты,т.б.кейіпке
бірін
еніп,бір
бірімен
рольге
кіріп,адамдардың
бейнесін
22
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Ортас
ы

келтіруге ұсынады.балалар
айнаға қарап, әдемі ақкөңіл
кейіпте күлімдейді.педагог
осы «Мен күлгенді ұнатамын
» жаттығуын күніне бірнеші
рет қайталап көңіл күйді
күлкімен көтеруге болатынын түсіндіреді. «Күлкікөңіл
күйдің
сиқырлы
кілті.Адам күлгенде өз көңіл
күйін,өз
денсаулығын
жақсартады
және
айналасындағы адамдардың
көңіл күйімен денсаулығына
жақсы әсер береді.»
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)
Өлеңді «Шынжыр» әдісі
бойынша тізбектеп жатқа
сұрау.
Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу
тапсырмалары(топта,
ұжымда)
«Көршіңе әңгімелеп бер»
Бұл әдіс оқушылар өз
ойларын дауыстап айтып
беру үшін пайдаланылады.
Сұрақ қойыңыз, ойластыруға
уақыт беріңіз, одан кейін
23

Оқушылар
сұраққа
жауап береді,
жұмысты
берілген
түріне қарай
орындай ды.

Берілген
сұраққа
жауап беріп,
тапсырмалар
ды талапқа
сай
орындайды.

бағала
у.

Форма
тив
ті
бағала
у.

Оқылым,
жазылым
тапсырмала
ры.
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оқушылардан өз ойларын
көршілерімен
бөлісуді
сұраңыз, оқушыларға жаңа
тақырыпты айтыңыз және
осы тақырып бойынша өздері
білетін барлық жағдайды
көршісіне айтуын ұсыныңыз.
Мағынаны ажырату.
1-тапсырма. Мақалды
түсіндір. Оқусыз білім жоқ,
Білімсіз күнің жоқ.
Білу (оқушы әдістер мен
жұмыстың орындалу ретін
біледі).
Тақырыпты болжау.
Мақсатқа сәйкес
оқушыларға
бағалау
критерийін
шығарту.
Түсіну.
Тыңдалым. 2-тапсырма.
Өлеңді тыңда. «Білім керек
бәріне».
Автормен танысу айдары. Ф.
Оңғарсынова, Ө.
Тұрманжанов.
Қолдану.

24

Белсенді оқу
тапсырмалар
ы(топта,
ұжымда)
«Көршіңе
әңгімелеп
бер» әдісі
арқылы
суретпен
және
мәтінмен
жұмыс
жасайды.
Жұмыс
дәптеріндегі
жазылым
тапсырмалар
ын орындау

ҚБ:
Бас
бармақ
арқыл
ы бірбірін
бағала
у.

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

Дескриптор:
 мәтіннің тақырыбын
анықтай алады, негізгі
ойды табады.
 шығармашылыққа
негізделген сұрақтар
қояды.
 берілген тақырып
бойынша ой қорыту
жасай алады.
Жұмыс дәптеріндегі
жазылым тапсырмаларын
орындау

25
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Соңы

Жаңа білім мен тәжірибені Кестені
толтыр.
қолдану
Топтық жұмыс.
«Галлерияда ой шарлау»
Берілген тақырыпта топтық
жұмысы
жүргізіліп,
әр
топтың жұмысы қабырғаға
ілінеді де, оқушылар жүріп,
аралап, оған әр оқушылар
кішкене жапсырма қағазға
бағасын беріп, пікірін жазып
жабыстырып
кетеді.
Ең жақсы баға алған топтың
жұмысы қаралады.

«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 34 минут
талқылайды,
пікірлеседі. Мұғалімнің екіүш жұпқа өз пікірлерін бүкіл
сыныпқа
жариялауын
сұрауына болады.
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ҚБ:
Топтық
Бағдар тапсырмала
шам
р.
көздері
арқыл
ы бірбірін
бағала
у.
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Кері
«Бес саусақ» кері байланыс.
байлан
ыс

Сабақтан
«Бес
алған
саусақ
әсерлеріне
»
кері байланыс
береді.
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Кері
байланыс
тақтай
шасы.
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№ S00023

Дене тәрбиесі пәні бойынша сыныптан тыс
жұмыстардың оқушы денсаулығына пайдасы
ЖАВЫРБЕК ЕРМЕК ҚЫСМЕТҰЛЫ
Алматы облысы, Талғар ауданы «Ілияс Жансүгіров атындағы
мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар
№37 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ
Дене шынықтыру пәні мұғалімі
Қазіргі таңда қоғамның салауаттылығы маңызды сипатқа ие.
«Дені саудың – тәні сау» деп көне Рим ойшылы Юневал айтпақшы, әр адам
өз денсаулығының кепілі. Сондықтан өскелең ұрпаққа салауатты өмір салтының
қағидаларын құлаққа сіңіре берсе, оларды сол жолға тәрбиелейтін іс-әрекеттерді
басты назарда ұстаса, берер нәтижесі де оңды болары анық.
Өйткені қай қоғамға болсын дені сау, жігерлі де ширақ, білімді де салауатты
ұрпақ, жан-жақты шыныққан азамат қажет. Ал дені сау, ширақ та шыныққан
ұрпақ тәрбиелеудің бір ұшығы әрбір мектептегі дене тәрбиесі пәні мұғалімінің
қолында екені сөзсіз. Ұрпақ денінің саулығы - ұлан асыр байлық, тек оны сақтау
үшін жүйелі де жоспарлы жұмыс жүргізе білу қажет. Себебі дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұжымдарының деректеріне сүйенер болсақ, денсаулыққа әсер
ететін факторлардың 50-60 пайызы адамның өмір тіршілігіне, 20 пайызы тұқым
қуалаушылыққа, 20 пайызы сыртқы ортаның жағдайына, 8-10 пайызы дәрігерлік
көмектің деңгейіне байланысты екен. Бұдан шығатын қорытынды, адам
денсаулығын сақтаудың негізгі бағыты салауатты өмір салтын ұстауда, соның
ішінде дене шынықтырумен жүйелі айналысуда жатқандығын анық байқауға
болатындығы.Сол себепті мектептегі оқушының денсаулығын сақтау мен
қалыптастырудың басты мақсаты тұлғаның психологиялық және дене қимыл
әрекетінің мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін ескеріп, салауатты өмір салтын
қалыптастыруға баулу және спортпен жүйелі түрде шұғылдануға дағдыландыру
болып табылады.
Ал спортпен шұғылдануды тек сабақ процесінде ғана жүзеге асырып қана
қоймай, сыныптан тыс мезгілде де іске асыру дене тәрбиесі пәні мұғалімінің
міндеті деп білемін
Дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты - баланың
денсаулығын нығайтуға көмектесу; ағзаны шынықтыру, оқушылардың жанжақты өсіп жетілуіне, дене шынықтырудық оқу бағдарламасын ойдағыдай
меңгеруге көмектесу; балаларды дене шынықтыру және спортпен үнемі
шұғылдануға әдеттендіру; қозғалыс дағдысын тәрбиелеу болып табылады.
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Дене шынықтыру пәні бойынша сыныптан тыс шараларды ұйымдастыруды
төмендегі бағыттар бойынша жүргізуге болады:
І. Спорттық секциялар.
ІІ. Аула клубтары жұмыстары.
ІІІ. Туризм.
ІV. Көпшілік мәдени шаралар
V. Тәрбие сағаттары
VІ. Отбасылық жағдайында
VІІ. Тренингтер
VІІ. Жазғы сауықтыру лагерлері.
Бұл бағыттардың барлығы да оқушының спортқа деген қызығушылығын
оятатын шаралар ғана емес, олардың сана-сезіміне әсер етумен қатар,
денсаулығына ықпалы зор дүниелер болуға тиіс.
Сондықтан дене тәрбиесі пәні мұғалімі осы ұстанымды өзіне басты мақсат
етіп алуы тиіс деп есептеймін.
Ал осы жоғарыда айтылған бағыттардың қамтитын шараларына тоқталар
болсам, оларды былайша саралап көрсетуге болады:
СПОРТТЫҚ СЕКЦИЯЛАР: Волейбол, баскетбол. Футбол, дойбы,шахмат,
тоғызқұмалақт.б.
Аула клубтары жұмысы: Спартакиадалар, турнирлер, спорттық түрлі
сайыстар т.б.
Туризм: түрлі саяхаттар,
Көпшілік мәдени шаралар: Ұлттық ойындар сайысы, отбасылық спорттық
сайыстар, дене шынықтыру және спорт мейрамдары
Тәрбие сағаттары: мәдени іс-шаралар, кездесулер.
Отбасылық жағдайында: үй жағдайындағы жаттығулар,
Тренингтер: Спорт түрлерін насихаттау, салауатты өмір қалыптастыруға
бағыттау, денсаулыққа зиянды әрекеттерден аулақтату, дене тәрбиесіне қатысты
білімдерін жетілдіру бағытындағы шаралар.
Жазғы сауықтыру лагерлері: Балалардың денсаулықтарына қарай түрлі
жаттығулар, спорттық ойындар, сайыстар.
Міне осындай шаралар мектептегі дене тәрбиесі сабағындағы сыныптан тыс
шараларды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ал дене тәрбиесі пәні бойынша
сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу арнайы жоспар, бағдарлама бойынша іске
асырылуы тиіс, яғни бұл шара мектеп директоры бекіткен, заңды құжаттар болуы
қажет.Сондай-ақ оқушының жас ерекшелігі, денсаулығына қарай мүмкіндігі
ескерілу міндетті болып табылады.
Мектептегі дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың есебін
жүргізу, дене тәрбиесі ұжым кеңсесінің жоспарына және мектептің дене тәрбиесі
жөніндегі жылдық және жоспарларының орындалуына бақылау жүргізуді
жеңілдетеді.
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Ол арнайы есеп жүргізу құжатында жұмыс істелінген саны мен сапасын
көрсету арқылы жүзеге асырылады. Есеп жүргізу жауапкершілігін дене тәрбиесі
мұғалімі өз мойнына алады.
Әрбір мектепте бұқаралық дене тәрбиесі мен спорт жұмыстарын тіркеп
отыратын “сыныптан тыс жұмыстар есебінің журналы” жүргізілуі
қажет.Сыныптан тыс жұмыстардың барлығы негізінен дене тәрбиесі кеңесінің
мүшелері, белсенділері тіркеп отырды.
Дене тәрбиесі мұғалімінің міндеті - белсенділерге есеп жүргізуді үйрету
және оның жүргізілуін бақылап отыру. Дене тәрбиесі мұғалімі оқу жылы аяғыда
директордың қатысуымен өтетін педагогикалық кеңесте немесе мәжілісте
сыныптан тыс өткен жұмыстар туралы есеп беріп отырады. Оқу жылы соңында
дене тәрбиесі мұғалімі оқу жылы ішінде атқарған жұмыстары жөнінде және он
талдап, жетістіктер мен кемшіліктерді көрсетіп келесі оқу жылында істі жақсарту
ұсынысын айтып, жоба есеп береді. Дене тәрбиесінің сыныптан тыс
жұмыстарын жоспарлау мына құжаттар бойынша жүзеге асырылады:
1. Дене тәрбиесінің сыныптан тыс жұмыс жоспарында ;
2. Бұқаралық спорт жұмыстарының күнтізбелік жоспарында;
3. Дене тәрбиесі ұжымы кеңесінің жұмыс жоспарында;
4. Секция жұмысының оқу жоспарында;
Мектептегі сыныптан тыс жұмыстың есебін жүргізу құжаттары:
1. Сыныптан тыс жұмыстардың есебін жүргізу журналы.
2. Үйірме және секция жұмыстарын жоспарлау және есеп журналы
3. Дене тәрбиесі жетекшісінің күнделігі.
4. Дене тәрбиесі ұжымы жұмысының есебін жүргізу журналы.
Ал енді осы сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда басты басшылыққа
алатын кейбір мәселелерге тоқталар болсам, адам ағзасының негізгі қызметінің
қалыптасып жетілуі баланың жастық шағында, әсіресе мектеп жасында (6-14
жаста) жүзеге асады. Сондықтан осы кезеңде оған әсер ететін факторларды
барынша тиімді пайдалану қажет. Сыныптан тыс ұйымдастырылар шаралардың
қай-қайсысы да балалардың қалыптасып жетілуіне, санасына, жан-жақты
дамуына ықпал ете алатындай болуы шарт.
Мысалы, серуендер мен жорықтарды балалардың табиғат туралы
білімдерін толықтыра алатындай, тамаша адамдардың әңгімелерін ести
алатындай, денсаулығына пайдалы болатындай жерде белгіленген жөн.
Ал сыныптан тыс денені шынықтырудың жолдарының бірі - олардың өз еркімен
дайындалуы. Осыған байланысты оқу бағдарламасына дене тәрбиесінен үйге
тапсырма беруді міндетті түрде енгізу керек.
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Отбасында өз еркімен орындалатын дене тәрбиесінің бір түрі -таңертеңгілік
гигиеналық-бой сергіту жаттығуы. Ол адамның дене құрылысының ұйқыдан
соңғы тіршілік қызметіне тез араласуына әсерін тигізіп қана қоймай, адамды
сергек жүруге және көңіл-күйін көтеруге көмегін тигізеді. Таңертеңгілік бой
сергіту жаттығуы тұлғаны дұрыс қалыптастыруға әсер ете отырып,тыныс алуды
жақсартады, қан айналу жүйесі қызметін күшейтеді, зат алмасуға көмектеседі,
оқушылардың зеректігін, мақсатқа жету ұмтылысын қалыптастырады, ақыл-ой
қызметін арттырады.
Сондай-ақ, «Тән қуаты болса, жан қуаты да ажарлы болады» - деп Жүсіпбек
Аймауытов айтқандай,ертеңгілік бой сергіту жаттығулары оқушыларды
тәртіптілік пен бейімділікке, өзіне деген сенімділік пен белсенді қызмет атқаруға
тәрбиелейді.
Дене
тәрбиесіндегі
маңызды
құралдардың
бірі
– табиғат
факторлары. Күннің көзі, ауа, суға шомылу, душ қабылдау сауықтыру жұмысы
кезеңінде пайдалану өте тиімді болады.Сыныптан тыс шаралар кезінде осы
мәселерге де баса назар аударып, жоспарлы түрде сауатты жұмыс жүргізіп отыру
қажет.
Қорыта келе айтпағым, дене тәрбиесі – қоғамдағы жалпы мәдениеттің
бөлігі, адамның дене қабілеттерін дамыту мен денсаулығын нығайтуға
бағытталған әлеуметтік қызметтің бір саласы. Оның негізгі міндеттерінің бірі
балалар мен жеткіншектердің арасында дене шынықтыру – сауықтыру және
спорт жұмыстарын ұйымдастыру болып табылады, өйткені дене тәрбиесінің
негізі балалық және жеткіншектік жаста қаланады. Тек қана осы кезеңде дене
жаттығуларымен айналысу кажеттілігі қалыптасады, дағдылар мен іскерліктер
жинақталады, спортқа қызығушылық калыптасады.
Жастардың жан - жақты дамуын дене тәрбиесінсіз елестету мүмкін емес.
Денесі жақсы дамыған деп күн режиміне спортпен жүйелі айналысуды енгізген,
ағзаның шынығуы үшін табиғи факторларды тұрақты пайдаланатын, жұмысты
белсенді демалыспен кезектестіріп отыратын жас адамды айтамыз.
Адамның салауатты өмір салты қозғалыс белсенділігімен тығыз
байланысты екендігі сөзсіз. Табиғат өскелең ұрпаққа қозғалу қажеттілігін
сыйлаған деп айтуға болады. Бірақ, қазіргі кезеңдегі адамның бала кезінен
қозғалыс белсенділігінің жетіспеушілігі байқалады. Үйде, бала бақша мен
мектептерде балалардың қозғалыс мұқтаждығы өте төмен.Бала денсаулығын
сақтаудың алғы шарттарының бірі – қимыл-қозғалыс деңгейі.
Адам тіршілігіне ауа, су, тамақ қандай қажет болса, белгілі деңгейдегі
қозғалыстың да маңызы сонша. Сондықтан оны өмір сүрудің ең басты
шарттарының бірі ретінде есептеу керек. Табиғаттың өзі адамның қолына
физиологиялық теңдесі жоқ денсаулық тәсілін беріп отыр, ол- қимыл-қозғалыс,
дене жаттығулары. Бәрі де адамның ынтасына, жігеріне, әркімнің өз басының
тікелей жауапкершілігіне байланысты.
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Ал қимыл-қозғалыстың аздығы (гипокенезия) – денсаулықты бұзатын
себептердің бірі.
Сол себепті де балалар мен жасөспірімдердің ағзаларының (жүрек, кан
тамыр, тыныс жүйелерінің және т.б.) функционалдық мүмкіншіліктерін
арттыратын, жүйке жүйесі мен тірек-қимыл аппаратына дамыту әсерін беретін
және гиподинамиялық өтімділікті алдын алу үшін дене тәрбиесі мен спорт
сабақтарында жеткілікті шұғылдану қажет болып саналады.
Мектепте де оқушылардың дене тәрбиесі сабағынан білімін жетілдіру керек,
өйткені дене жүктемелерін дұрыс қолдану, оны ары қарай жетілдіру жолдарымен
оқушы жастар таныс емес.
Дене жүктемелерінің адам ағзасына пайдасы мен қаншалықты әсер ететінін
осы дене тәрбиесі білімі арқылы көпшілікке жеткізу дене тәрбиесі мен спорт
мамандарының міндеті болып табылады. Бұл тек күнделікті сабақ үстінде ғана
емес, сыныптан тыс шараларды да жүйелі жүргізу арқылы да іске асуы тиіс.
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28.03.2022 ж. № R00065
Тәрбиенің көзі-ұлттық құндылықтар
ҚУАНЫШБАЕВА МЕЙРАМКУЛ СЫДЫКОВНА
Алматы қаласы А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға
арналған РҚМММИ-ның тәрбиешісі
Адам баласының әрқайсының өз өмір жолы болатыны тәрізді, кезкелген халықтың, қоғам мен мемлекеттің өз тарихи ғұмыры бар. Ол көне тіршілік
көшінде сан алуан кейіпте көрініп келе жатқан күрделі процесс. Әр ұрпақ өзінің
бұрынғы ұрпақтың жалғасы болғанынан, өз дәуірінің шыңырауына үн қосып, өз
соқпағын іздейді.
Тәуелсіз Қазақстан жағдайында біз саплы білім, саналы тәрбие беруді
ұлттық тәрбиеден қарастыруды тиімді деп есептеуіміз қажет. Өйткені жалпы
тәрбиелеу процесі тек қана батыс европа мен американдық үлгіні қабылдап бара
жатқанға ұқсайды. Ұлттық тәрбиеде, әсіресе, ана тілі байлығының алар орыны
ерекше екені белгілі.Осыны ескере келе, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқыту
барысында тек қана теориялық білім беріп қана қоймай, ұлттық үрдісімізден
хабар бере отырып, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру мәселесіне жете
назар аударуға тырысу керек.
Бүгінгі күні барша қазақ тілі мен қазақ әдебиеті ұстаздар қауымының
алдында тұрған басты міндет білім мен тәрбие берудегі озық ұстанымдардың
ұлттық тәрбие құндылықтарымен байланыстыра отырып, әр оқушының
қабілетін, талантын ашу, өзіндік ұлттық тәрбиесі мен санасын қалыптастыру.
Себебі Қазақстан әрі батыс, әрі шығыс елі, ерекше ортада тұрған көп
ұлтты мемлекет. Оның өзіне тән ұлттық, қоғамдық еркешеліктері бар. Сондықтан
ұлттық тәрбие негізінде оқушылардың бойына ұлттық сезімді қалыптастыру
басты міндет болып табылады.
Қазақы дүниетаным, ақыл-ой, тағылымдық ұлағат ғасырлар бойы
шыңдалып қалыптасты. Сан ғасырлық ұлттық тәрбиенің этнопсихологиялық
негіздерін бір арнаға түсіріп, қазақ ойшылдары мен ағартушыларының, қоғам
қайраткерлерінің еңбектеріндегі ұлттық тұлға тәрбиесі туралы ой - пікірлердің
дамуын, халқымыздың шынайы ұлттық тұлғасы болған ақын - жазушы, ғалым
және қоғам қайраткерлерінің үлгі-өнегесін тәрбие мәселесінде пайдалану.
Оқушылардың ішкі дүниесін, оның рухани – адамгершілік келбетін
қалыптастыруға бағыттала алуы бағытталуы тиіс. Қазақ этнопедагогикасының
бұл арада ерекше мүмкіндіктері бар. Өйткені оның мазмұнында ұлттық
құндылықтар жарасымды үйлесім тауып жатады. Мұның өзі халқының өзіне тән
ұлттық ерекшелігін терең танып, көре білуге мүмкіндік береді.
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Әрбір халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері –
рухани және адами қасиеттер, құлықтылық үлгілері бар. Сондықтан да әрбір
жаңа ұрпақ үшін мәнді тәрбие-ұлттық тұрғыдағы тәрбие үлгісі болып табылады.
Өйткені, мұнда тәрбиенің негізін замандар бойы қалыптасып келген асыл рухани
құндылықтар және биік ізеттілік пен құлықтылық тұрғысындағы ұрпақтанұрпаққа жалғасып жататын, адамның адамдық қасиетін нығайтып әрі
асылдандыра түсетін, халықтың даналық өмір–салтынан туындап отыратын
бұлжымас ережелер мен қағидалар құрайды.
Ұлттық тәрбие – адам өмірінің
алтын арқауы. Ұлттық тәрбие жалпы –адамзаттық рухани құндылықтарды жоққа
шығармайды, қайта солармен үндесіп жатады. Бұлар бір-бірін байытып,
құнарландырып отырады. Ұлттық тәрбиеден тереңдеп нәр алған адам – рухани
бай адам. Ондай адам жалпы адамзаттық тұрғыдан мәдени және рухани
құндылықтарды бойына тезірек сіңіреді, сөйтіп, толық әрі кәміл адам дәрежесіне
тезірек жетеді. Ұлттық менталитет – тұнып тұрған рухани қазына. Халықтың тілі
мен мәдениеті болсын, салт-дәстүрі мен наным-сенімі болсын – мұның бәрі де
әрбір халық үшін асыл да қымбатты рухани дүниелер. Әсіресе, наным-сенімнің
әрбір халықтың өмірінде алатын орны өзгеше.
Ұлттық тәлім-тәрбиенің дамуы мен қалыптасуына үлкен үлес қосқан
қазақтың көптеген зиялы оқымыстылары жеке басқа табынудың құрбаны болды,
қудалауға түсті. Мұның өзі ұлт мәдениетінің өсуін үлкен тежелуге әкеліп
соқтырды. Халық педагогикасы жөнінде ғылыми-зерттеулер жүргізуге шек
қойылды. Ұлттық салт-дәстүрлерді дәріптеу, өмірге енгізу санадағы ескінің
сарқыншағы деп бағаланды. Халықтық дәстүрлер өзінің қоғамдық мәнін жойып,
отбасылық мәнге ғана ие болды. Оның өзі бертін келе, мектеп, жоғарғы оқу
орындарының тәрбие жұмыстарының негіздеріне кірді. Тәрбиелік жұмыстар
коммунистік идеологияға негізделіп, оқу-тәрбие жұмыстары негізінен орыс
тілінде жүргізілуіне байланысты қазақ тілі біртіндеп өмірден шеттеле бастады.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының егеменді ел болып ана тілінің
мемлекеттік тіл болуымен қатар өткен тарихымызды қайта қарап, ондағы рухани
құндылықтарды елеп-екшеп және рухани құндылықтардың қорына өлшеусіз
үлес қосатын мұраларын зерделеп зерттеу бүгінгі ұрпақ тәрбиесінің керегіне
жарату, өзекті мәселелердің бірі болуда. Егеменді ел болған соң сол елдің елдік
белгісі ұлттық тәрбиесі айқын көрінуге тиіс.
Ұлттық қасиеттерімізді ұрпақ бойында қалыптасуы қоғам игілігі үшін
маңызды. Оқушыларға ұлттық тәрбие беру кең көлемде жүргізілуі тиіс.
Этнопедагогика – ұлттық тәрбие негізі деп білеміз. Ал ұлттық тәрбие ғаламдағы
құндылықтарды бойына сіңіріп, өз құндылықтарын арттыра береді. Бірақ ол
өндіріс және экономика сияқты «ғаламдастыруға» келмейді, өркениеттілік пен
дамып, қалыптасады.
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Қазақ этнопедагогикасы - өркениеттілік қасиеттерді бойына сіңірген ғылым.
Сондықтан оқушылар ұлттық тәрбие құндылықтарымен сусындасын десек,
қазақ этнопедагогикасы негізінде ұлттық тәрбие беруіміз керек. Ұлттық тәрбие
құндылықтар құралдары болып саналады: ұлттық тіл, ұлттық-әдеп ғұрыптар мен
салт-дәстүрлер, ауызекі халық шығармашылығы, ұлттық тарих, ұлттық сәндікқолданбалы өнер, ұлттық ойындар, тағы басқалар.
Әлемдегi барша халықтың өкiлдерi - өз бойындағы барлық асыл
қасиеттері мен құндылықтарын өскелең ұрпағының санасына сіңіруді ғұмыр
бойына мақсат етіп келеді. Классикалық жазба әдебиет пен халықтық ауыз
әдебиеті үлгілеріндегі тартымды кейіпкерлердің бойындағы ізгілік, махаббат,
бақыт, өмір мен бостандық үшін күрес, әділдікті, шыншылдықты, адалдықты
жақтау, елін, жерін сүю, еркіндік пен адам құқын қоғау, біріншіден әр ұлттың
бойындағы бар асыл қасиет болып саналса; екіншіден ол барлық ұлттарға, бүкіл
өркениетті адам баласына тән гуманистік қасиет.
Елбасы атап өткендей әлемнің дамыған 50 мемлекеттерінің алғы көшінен
көрінуге бағытталған ұлы мұратының бірі – сапалы білім мен саналы тәрбиені
бойына жиған дарынды тұлғаның қалыптасуы екені анық. Өскелең ұрпақтың
өзінің туған Отанына деген шынайы сезімі, ұлттық мақтанышы, азаматтық
жауапкершілігінің оянуы – ұлттық тәрбие арқылы жүзеге асары һақ.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақ мемлекетінің идеологиясында жастарға патриоттық тәрбие беру //Білім
саласындағы инновациялық технологиялар. Қазіргі кездегі дамуы және
келешегі: Республикалық ғылыми-методикалық конференция материалдары. Қарағанды, 2005. - Б.226-229.
2.Қазақ этнопедагогика құндылықтарын патриоттық тәрбиеге қолдану.
//Экологияның өзекті мәселелері: ІІІ халықаралық ғылыми-практикалық
конференциясының материалдары. Т.2. - Қарағанды: ҚарМУ, 2004. - Б.234-235
3.Отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу мәселелері //Қарағанды мемлекеттік
университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы. - 2004. - №4(36). - Б.160-163.
4. Отансүйгіштік тәрбие-басты міндет //Қазақстан мектебі. - 2005. - №5-6. - Б.3
5.Салт-дәстүрлермен ұлттық ойындар негізінде студенттерге патриоттық тәрбие
беру //Академик Е.А.Бөкетов – ғалым, педагог, ойшыл: Халықаралық ғылымипрактикалық конференция материалдары. – Қарағанды, 2005. - Б.57-59.
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28.03.2022 ж. № R00066
Ұрпақ тәрбиесі – болашақ тірегі
ЖАНАТИЛЕУОВА САПУРА БИТУАРОВНА
Алматы қаласы Ахмет Жұбанов атындағы дарынды
балаларға арналған РҚМММИ-ның тәрбиешісі
Бүгінгі қоғам алдында тұрған ең жауапты міндет – тәуелсіз мемлекетіміздің
уығы боп қадалатын қоғам мүшелерін, яғни жас ұрпақты адамгершілік қасиетке
тәрбиелеу, тиянақты білім беру. Адам бойында адамгершілік құндылықтар
болмаса, олардың орнын ешқандай терең білім толтыра алмайтынын өмірдің өзі
дәлелдеуде. Балалар мен жастар тәрбиесінің болашағы – оларды адамгершілік –
рухани жағынан нағыз адам етіп қалыптастыру керек. Сонда ғана нағыз
толыққанды тұлғаға айналады.Тәрбиедегі басты мәселе – балалардың тұлға
аралық қатынасын дәріптеу, өз құрбы – құрдастарымен, отбасы мүшелерімен
қарым – қатынасын жасай білу, ол үшін өзге адамдарды түсінуі, қабылдауы, әр
адамның даралық ерекшелігін жасына, ұлтына қарамастан саналы түсіне білуі,
өзіне сын көзбен қарап, өзінің көңіл – күйін, атқарған іс - әрекетінің есебін
түсініп, істеген ісінің нәтижесіне өзіндік баға бере алғанда оның болашағы биікте
болары сөзсіз.Бүгінгі бала тек мұғалім берген білімді игеріп қана қоймай, оны әрі
қарай өзінің белсенді, нысаналы, зерделі , дарындылық іс - әрекетімен
сабақтастыра білгенде болашағы кемел болары сөзсіз.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан Республикасының болашағы
қоғамның идеялық бірлігінде» деген еңбегінде «Біз құрып жатқан қоғамның ең
жоғарғы құндылығы – адам, бүкіл өзгерістердің бәрі сол үшін, соның игілігі үшін
жасалып жатыр» деп атап көрсетілген.
Рухани – адамгершілік тәрбиесіндегі басты нысана – баланы құрметтеу,
оның рух иесі, бойында жаратқанның ұлы қуаты бар – тіршілік иесі екенін және
дүние, әлемнің біртұтастығын саналы түсініп, оған бой ұсынса оның болашағы
биік болары даусыз.Балаға қоғамда ұлттық тәрбие беру керек. Олай дейтініміз
ұлттық құндылық адамды тәрбиелеудегі ең негізгі құрал болып
саналады.Сондықтанда болар бабаларымыз: Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме,
өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле, - сонда ғана оның болашағы биік деген.
Ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы мың жылдар жасап келеді, сәт сайын
өзгеріп, өрлей дамыған саналы тірлік жалғасуда. Адамзат еншісіне ғана тиісті
сол тірлік дамуының бағбаншысы – тәрбие.Тәрбие дегеніміз – аға буынның
кейінгі ұрпаққа мирас етіп табыстар озық тәжірибесі, үлгі - өнегесі, әдет – ғұрып,
рухани байлығы болса, халық педагогикасы – қазақ халқының сан ғасырдан бері
атадан балаға қалдырған өлмес мұра.
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Қоғамымыздағы кездесетін кейбір келеңсіз жағдайларға: тілден, діннен,
арбау мен алдау, кісі өлтіру мен ұрлық, әділетсіздік пен қайырымсыздық,
нашақорлық атаулыға тосқауыл болатын жол табу қажеттігі туындайды. Оның
тиімді жолы – халық педагогикасына сүйенген ұлттық тәрбиенің болашағы зор.
Ұрпақ тәрбиесі – бұл болашақ тірегі. «Адамзат ұрпағымен мың жасайды»,
- дегендей ұрпақ тәрбиесі – қай кезде де халықтың мәселе болған.Бүгінде, мектеп
оқушыларының түрлі тәртіпсіздікке жол бермеуде, үлкен мен кішінің жарасты
сыйластығын қалыптастыруда, ағайын – туыстардың ауызбіршілігін
орнықтыруда әкелердің ықпалы ыдырап, үлкендердің тыйым салмауы олардың
тәрбиесіне балта шабуда.Өзімнің сараптауым бойынша, бұрындары әкелер
ұлдарын қастарына ертіп ел аралайды екен.Онда барған үйлерінің ылғи
көрегенді шаңырақ, ақылгөйі бар ақылдарды көрсетеді екен. Мұндағы негізгі
мәселе: балаға өзге шаңырықтағы ұлағатты істерді көрсету болған екен. Ал, қазір
ше?!Әкелер емес...Шешелер сөйлейтін заман болды.Халқымыздың болашағы –
ұрпақ тәрбиесінде екендігін кейбір шешелер біле ме екен?!Тәрбие жетілген
сайын, халық соғұрлым бақытты болатындығын адамзат тарихи
дәлелдеген.«Тәрбие – халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық
тәрбиесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, дүние танымын,
өмірге деген көзқарасын және соған сай мінез – құлқын қалыптастыру», делінген тәлім – тәрбие тұжырымдамасында.Тәрбиенің ең маңызды түрінің бірі
– ең алдымен өз халқын, өз Отаннын сүюден басталуы да ерекше.
Менің түсінігім бойынша – мұғалім мамандығы жасандылықты қаламайды,
уақыт талабынан қалыс қалуға төзбейді.Балалар біздің болашағымыз. Ертеңіміз,
болашағымыз өсіп келуде. Бізден жаңа қоғам ғана жасалып келе жатқан жоқ,
жаңа адамда жасалып келеді. Ұстаз шәкіртін түсіне білу керек.Сену керек. Дос
болу керек. Ұстаз болу – қиын, бірақ ардақты іс – шәкірт пен ұстаз арасында
достық сезімнің берік болуы қажет. Бала жүрегіне жол таба білмеген мұғалім
кейде оны өзіне қарсы қойып алады, бала ерегіскіш келеді.
Бала тәрбиесі – үлкен өнер. Әр балаға, әр түрлі тәсіл керек. Біреуіне ақыл
айтсаң да жетеді, біреуне ақыл жүрмейді, мінез – құлқына қарай басқа амал табу
керек.Бала жүрегі кішкентай ғана күй сандық, ол кілтін тапсаң ғана ашылады.
Мұғалімдердің қолында әр кез сол кілт жүру керек.
Қорыта келіп, өмірін осы қызметке арнаған адамды, өз өнерін, бойындағы
барлық қасиеттерін дарытқысы келетін адамды нағыз ұстаз деп атауға болады.
Олай дейтінім болашаққа ізгілік нұрын себушілер – олар.«Жаңа адамды тек
жаңашыл ұстаз ғана тәрбиелей алады». Өнегелі адамды тек өнегелі ұстаз ған
тәрбиелей алады. Сонда ғана, жастар болашағының шоқтығы биік болмақ. Сол
ұлы тәрбиелі жолда шаршамайық, ізгілік нұрын себуші, жол нұсқаушы
ұлағатты ұзтаздар. Сол ұлы тәрбиелі жолда шаршамайық, ізгілік нұрын себуші,
жол нұсқаушы ұлағатты ұстаздар!
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