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№ T00009   13.04.2022 ж 

 

Отбасы мүшелері туралы әңгіме 

 

ДЖАКЫПБЕКОВА КЛАРА РАХМАНБЕКҚЫЗЫ                                                                                                           

Алматы облысы   Көксу ауданы Мамбет ауылы    

Ж.Егінбаев атындағы интернаты бар орта мектептің педагог –логопеді 

 

 

Сабақтың  тақырыбы:  Отбасы мүшелері туралы әңгіме 

Күні: 

 

Сағат саны:  

Бастауыш сынып: 

Сабақтың  мақсаты: Балаға отбасы мүшелері туралы түсінік беру, әңгіме 

құрастыруға үйрету, сұрақтарға толық жауап      

                                      беруге дағдыландыру. Отбасы туралы үлестірмелі суреттер 

арқылы отбасы мүшелері туралы ұғымын      

                                      қалыптастыру 

Тәрбиелік мәні: Менің жанұям деген ыстық ықылас, қарым-қатынас қалыптастыру. 

Отбасымен қарым-қатынас жасау    

    арқылы еңбек әрекетіне, тазалыққа, өз бетінше жұмыстануға, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу 

Сабақтың  

кезеңі/ 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Әдіс-

тәсілдер 

Сабақтың 

барысы: 

I. 

Ұйымдасты

ру 

бөлімі: 

 

 

II. Негізгі 

бөлім: 

 

Айтылым: 

 

Баламен сәлемдесурәсімі. 

Тақырыпқа зейінін 

шоғырландыру 

 

Жанұя туралы 

ұғымынтүсіндіру. 

Оқушыға пікірін айтқызу 

Оқушы зейін 

қойып отбасы 

туралы 

ақпаратты 

тыңдап, 

тәрбиелік 

құндылықты  

түйін сөздерді 

жинақтап 

жадында 

(есте) сақтау 

«Смайли

к» әдісі. 

Бәрі 

дұрыс 

болса, 

көңілді 

смайлик, 

қате 

болса 

көңілсіз 

смайлик, 

дұрыс 

Слайд, 

«Менің 

жанұям» 

деген 

тақырып

қа салын 

ған 

суретін 

верниса

ждау 

(егер 

баланың 
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Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Сергіту 

сәті 

«Менің отбасым» үлестірмелі 

суретке қарап әңгімелеу 

 
Орнымыздан тұрайық,      Солға 

қарап иіліп, 

Алақанды соғайық.            Бір 

отырып, бір тұрып. 

Оңға қарап иіліп,                

Орнымызды табайық 

 

Сурет бойынша сөйлем құрастыр 

(дәптерге жазу)          

 

Берілген 

суретте кім 

екенін түсініп 

ұғу. 

Түсінгенін өз 

ойымен 

айтады. 

Отбасы 

құндылығын 

түсіну 

 

Берілген 

суретте кім 

екенін және не 

істейді, 

қандай іс-

әректтер 

атқарады, 

өзіндік алатын 

орынның 

стилін 

анықтайды. 

Суреттегі 

түсініксіз 

құбылыстар 

ды сұрақ қою 

арқылы 

жазып, 

мағынасын 

анықтайды. 

Түсіндірме 

сөздікті 

дәптерге жазу 

емес 

болса , 

ашулы 

смайлик. 

 

 

сурет 

салу 

мүмкін 

дігі 

болса), 

түрлі 

түсті 

қалам, 

А4 

форматт

а ақ 

қағаз, 

дәптер, 

қалам 

сап. 

Сабақтың  

соңы 

 

IV.Қорыты

нды 

 

Баланың жұмысын мадақтау, мақтау, қошемет                   

(қол шапалақ соғу) арқылы қолдау 
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№ T00013    14.04.2022 ж 

 

«Моя педагогическая философия» 

 

АБДУРАГИМОВА СЕВИНДЖ  ЗУМРЕДДИНКЫЗЫ                                           

Мангистауская область, город Актау   

№31 Еркемай ясли сад  воспитатель   

 

Каждый день я просыпаюсь с осознанием того, что я - счастливый 

человек. 

         Я - воспитатель! У меня самая удивительная профессия! У кого 

ещё есть возможность заглянуть в страну детства, погрузиться в мир 

ребенка, только у воспитателя. Дети - самое лучшее и светлое, что есть 

в  жизни. Я счастлива от того, что мне неведома скучная, однообразная, 

рутинная работа, наоборот, я с радостью и любовью свои знания, свой 

опыт отдаю детям. 

Детский сад давно стал для меня вторым домом. Ежедневно, 

приходя в свой любимый детский сад, я смотрю в глаза своих милых 

воспитанников. Сколько в них чувств, переживаний. Глаза ребенка – это 

состояние души, в которых многое можно увидеть. Чтобы узнать о 

ребенке больше, сердце воспитателя должно быть не только добрым, но 

и зрячим. Я все время стараюсь не «работать» с детьми, а жить с ними, 

делить их радости и печали, успехи и неудачи, не допуская фальши в 

отношениях. 

Так кто же такой воспитатель детского сада?  Конечно же, 

воспитатель – это, прежде всего,  человек! Человек, воспитывающий 

детей, любящий их, и поэтому он, и они счастливы. Доброта и 

милосердие должны быть присуще любому человеку, а тем более 

воспитателю, так как его авторитет складывается от его отношения к 

делу и профессии вообще. 

К.Д.Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите 

в него свою душу, то счастье само отыщет вас». А счастливого 

воспитателя сразу видно – он живет в среде детей, понимает их 

потребности, налаживает контакты с их родителями, вдумчиво 

относится ко всему, что окружает его, стойко переносит невзгоды 

беспокойной педагогической жизни. Труд воспитателя может быть 

нелегким, отнимающим порой все и физические и моральные силы, но 

рутинным, неинтересным его не назовешь. Быть воспитателем - 

огромная ответственность, но и огромное счастье.  
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Ведь суть профессии – дарить, дарить ребенку этот красочный 

мир, удивлять прекрасным. И для того чтобы это осуществить, педагогу 

необходимо обладать профессиональной компетентностью. Человеку, 

выбравшему профессию воспитателя, необходимо быть искренне 

заинтересованным, стремиться познавать новое в мире и науке, 

повышать уровень методической грамотности. Важно уметь каждому 

педагогу применять профессиональные знания на практике: 

организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом личностных 

особенностей каждого  ребенка, веря в него и уважая внутренний мир 

малыша. Большое значение в успешности воспитателя имеет 

педагогическая культура. Корректность, грамотная речь, 

доброжелательность, коммуникабельность  помогут подобрать ключик 

к каждому малышу, найти общий язык с родителями и коллегами. 

На сегодняшний день очевидной стала проблема необходимости 

качественного, современного дошкольного образовательного процесса 

в ДОУ. В соответствие с задачами  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

необходимо объединять обучение и воспитание детей в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  формировать 

общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка. И поэтому мне, как 

современному педагогу необходимо вносить инновационные 

преобразования, связанные с внедрением новых программ и 

технологий.  Я постоянно занимаюсь поиском эффективных моделей 

организации педагогического процесса, ориентированного на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

         В своей педагогической работе я активно применяю 

информационно-коммуникационные технологии, так как современную 

образовательную деятельность невозможно представить без 

технических средств обучения. Но, никакой, даже самый современный 

компьютер не заменит воспитателя, его эмоционального слова. В 

современных условиях, чтобы соответствовать постоянно 

изменяющимся потребностям общества, нужно настойчиво искать 

новую информацию, профессионально её использовать. Я, как педагог, 

нахожусь в постоянном профессиональном поиске своего «я» в 

профессии. 
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Детский мир намного интереснее,  безграничнее и богаче, чем 

мир взрослого. В. А. Сухомлинский писал, что «детство - важнейший 

период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как 

прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум  и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». И 

задача, моя, как воспитателя – не разрушить эту детскую самобытность, 

а влиться в нее, привив и вложив духовно-нравственные ценности. 

Ведь, именно мне, как педагогу дошкольного образования отводится 

особая роль, поскольку личность взрослого «мощный фактор развития 

личности ребёнка» (В. А. Петровский). Освоение ребёнком 

нравственных норм и правил осуществляется через воспитателя, его 

личность, его культуру и его нравственную  позицию. 

Воспитание в детском саду - это не просто игровая  деятельность, 

это ежесекундный кропотливый труд, требующий выдержки, 

огромного терпения. Мои  старания  направлены  на то, чтобы дети 

выросли настоящими людьми, гражданами  своей страны, любящими 

окружающий мир, людей, природу; чтобы могли отличать  хорошее от 

плохого; чтобы всегда умели  постоять за себя и своего товарища; 

чтобы  могли видеть, чувствовать и понимать прекрасное. Воспитание 

такой личности включает в себя овладение всеми богатствами родного 

языка, развитие устной речи на основе  овладения  литературным 

языком своего народа. 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления 

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное 

отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 

правильного поведения, складывается характер. Чтобы сохранить эту 

«тоненькую ниточку», эту связь с прежними поколениями, я считаю 

необходимо приобщать ребёнка к народной культуре, играм, 

традициям. 

Вся жизнь ребенка - дошкольника пронизана игрой, только так он 

готов открыть себя миру и мир для себя. 

Мы живём в удивительное время: происходит много разных 

открытий, наша жизнь не стоит на месте – движется вперёд по 

присущим ей законам диалектики. Современный 

дошкольник  сталкивается с большим потоком информации, который 

детям прежних поколений и не снился. Он развитый, любознательный, 

умный – именно таким вижу его я. Он также играет, подражает 

взрослым, огорчается неудачами и радуется своим успехам. 
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В наших руках находится самое главное в жизни – дети. Мы 

готовим их к большой жизни, и какими они станут, зависит и от нас 

–  воспитателей.   

Развивая творчество у детей, я вместе с ними учусь быть 

творческим, современным педагогом. Стараюсь все время находиться в 

поиске нового, интересного, чтобы наша жизнь в группе не стояла на 

месте. Пытаюсь быть для своих любимых ребят не только 

воспитателем, который всё знает, всему учит, но и товарищем по играм: 

не стать скучным взрослым, быть всегда «чуть-чуть» ребёнком, уметь 

учиться у детей их видению мира, их наивности, уметь вместе смеяться, 

думать.  

Меняется мир, меняются и требования. И современный 

воспитатель, несмотря на возраст и другие обстоятельства, должен им 

соответствовать. Иначе нельзя. Воспитатель сегодня должен быть 

способным обучаться, схватывать все на лету, уметь управлять 

современными компьютерными технологиями, брать на вооружение 

новые методики воспитания и обучения подрастающего поколения.  А 

самое главное он должен быть такой, как и во все времена – добрый, 

приветливый, внимательный, терпеливый, любознательный, ласковый 

и обязательно любить детей! 

Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и 

благодарю судьбу за возможность  прожить детство многократно. Ведь 

вместе с воспитанниками я расту, развиваюсь, проживаю самые 

счастливые годы! 
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№ T00014    14.04.2022 ж 

 

Өсімдіктердің қозғалысы 

Қозғалыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы 

 

МЕНЛИБЕКОВА  ЖАНАР НУРБЕКОВНА 

Түркістан облысы   Жетісай ауданы 

Аманкелді  атындағы №19 жалпы орта мектебінің 

биология пәіні  мұғалімі 

 

Сабақтың тақырыбы: 

Өсімдіктердің қозғалысы. Қозғалыстың 

өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы.  

Өсімдіктердің қозғалу тәсілдері 

(тропизмдер, таксистер, өсу 

қозғалыстары). 

Мұғалімнің аты-жөні: 

Күні: 

СЫНЫП: 7 

 

Қатысқаноқушылар  

саны:  

 

Қатыспағаноқушылар 

саны: 0  

Сабақ негізделген оқу 

мақсаттары 

7.1.6.1 - өсімдіктердің қозғалысы себептерін 

түсіндіріп, қозғалыстың маңызын 

сипаттау(тропизмдер, таксистер);  

Сабақ  нәтижесі: 

 
Оқушылардың барлығы мынаны орындай 

алады: Оқулықта берілген және қосымша 

тапсырмаларды орындайды.  Жазба жұмыс 

жасайды. Сұраққа жауап береді.Өсімдіктерге тән 

қозғалу типін атап бере алады.  

Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: 

Топтық жұмысты брлесе орындайды.Өз бетінше 

жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша 

үлестірме ресурстармен  жұмыс 

жасайды.Өсімдіктерге оң және теріс тропизмнің 

қажет екенін көрсететін мысалдар келтіре алады. 

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай 

алады:  

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады 

орындайды. Өсімдіктер мен жануарлардың 

қозғалуын салыстыра алады, тақырып бойынша 

қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 
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Бағалаукритерийі Өсімдіктерге тән қозғалу типін атай алады. 

Оқулықтан өсімдіктердегі қозғалу және 

тітіркендіргіш арасындағы байланысты 

сипаттайтын ақпаратты тауып, түсіндіре алады. 

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай 

алады. Сабақ барысында  тыңдаушының назарын 

өзіне аудара алады. 

Тілдік құзіреттілік  

 
Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе 

қағаздар  және  әртүрлі  заттар, топтық 

тапсырмалар, кері байланыс, стикер. 

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, 

көрнекілік. Рефлексия. 

Пәнаралық байланыс Музыка, қазақ тілі. 

Алдыңғы оқу Жануарлардың бөліп шығару жүйелері.  

Жануарлардың бөліп шығару жүйелерінің 

құрылысын салыстыру. 

Сабақтың жоспары 

Жоспарла

нғануақыт 

Сабақ барысы : Бағалау 

түрлері 

Басталуы 

 

Ұйымдастыру кезеңі 

Топтарға бөлу. 

Заттар бойынша бөліну. 

Әр оқушы өзінің бір ұсақ затын  мұғалімге 

немесе жүргізушіге тапсырады, мәселен, 

қаламсабын, дәптерін, кілтін, көзілдірігін т.б 

Бұл заттар портфелге салынып, әр партаға бала 

санына қарай ретсіз түрде қойылады. Оқушылар 

өздерінің заты қойылған  парталарға отыруы 

керек. 

Психологиялық ахуал қалыптастыру:  

«Сиқырлы жұмыртқа» ойыны 

Әр оқушы жұмыртқа бейнесінде берілген 

формаларға жаңа зат пайда болатындай етіп, 

аяқтап сурет салады . 

1-топ: 

Жақсылық 

2-топ: Бақыт 

3-топ: 

Келешек 

«Сиқырлы 

жұмыртқа» 

ойыны, 

жұмыртқа 

бейнесінде 

берілген 

формалар. 
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Басталуы 

 

 

 

 

 

Білу және түсіну 

«Уақыт шеңбері» әдісі арқылы 

Оқушылар берілген мәтінді оқиды. Ортаға 

шығып шеңбер жасап тұрады. Оқыған мәтіні 

туралы бір, екі сөйлемнен айтады. 

Өсімдіктердің қозғалу ерекшеліктері. Өсімдік 

жасушаларының қатты жасуша қабықшасына 

байланысты өз пішінін өзгерте алмай-тын, 

жиырыла алмайтынын білесіңдер. Сондықтан 

жануарлардан айырмашылығы өсімдік ағзасында 

бұлшық ет элементтері жоқ, белсенді қозғала 

алмайды. Бұл «өсімдік кеңістікте мүлдем 

қозғалмайды» дегенді білдірмейді. Өсімдік не 

енжар қозғалады (тозаңы мен тұқымы жел 

арқылы тасымалданады), не өсу түрінде 

қозғалады. Яғни қажет бағытта өседі. Өсімдік не 

үшін қозғалады? Бірінші кезекте өсімдік өзіне 

қолайлы қоршаған орта жағдайларына 

бағытталуы үшін қозғалуға ұмтылады. 

Өсімдіктің барлық жапырақтары жақсы 

фотосинтездеу үшін жарықтың барынша көп 

мөлшерін алуға ұмтылады. Тамыр өз кезегінде 

оңтайлы тереңдікке дейін топырақта өседі. 

Сөйтіп, суды және пайдалы заттар ерітіндісін 

сіңіру үдерісін жеңілдетеді. Өсімдіктің 

қозғалуын толығырақ қарастырайық. 

 

Оқулық.«Уа

қыт 

шеңбері» 

әдісі. 

Өсімдіктерге 

тән қозғалу 

типін 

атаңдар. 

Оқулықтан 

өсімдіктерде

гі қозғалу 

және 

тітіркендіргі

ш 

арасындағы 

байланысты 

сипаттайтын 

ақпаратты 

тауып, 

түсіндіріңде

р. 

Ортасы 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Қолдану 

Ортақ тапсырма: «Айнымалы бекеттер» 

(Әр топты өз бекетінің жанына 

орналастырамын. Оларға берілген сұрақтардың 

жауабын  жазу үшін 10 минут уақыт беріледі. 

Уақыт аяқталғаннан кейін, топтар кабинеттегі 

жаңа бекеттерге көшеді, ол бекетте бұған дейін 

болған топтардың идеяларын негізге ала 

отырып, талқылауды жалғастырады. Барлық 

топтар бекеттердің барлығын өтіп, өзге 

топтардың түсініктемелерін қарастырып 

болғанша әр 3 минут сайын топтар бекеттерін 

ауыстырып отырады.) 

1-топ: Жақсылық 1 бекет 

 

Оқулық,қаб

ырғаға 

ілінген 

ватмандар, 

түрлі-түсті 

маркерлер 
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Өсімдіктердің қозғалуына қандай абиотикалық 

факторлар әсер етеді?  

2-топ: Бақыт  2-бекет 

Геофото- және гелиотропизм деген не екенін 

түсіндіріңдер. Олар қандай мүшелерге тән? 

3-топ: Келешек 3-бекет  
Өсімдіктерге оң және теріс тропизмнің қажет 

екенін көрсететін мысалдаркелтіріңдер. 

Талдау 

«Маңыздылық» кестесі 

 Өсімдіктер мен жануарлардың қозғалу 

маңыздылығын жаз.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маңыздыл

ық» кестесі 

 

Сергіту 

сәті 

Әріптер жарысы. Тыныс алу арқылы әріптерді 

қайталау 

Тыныс алу 

жолдарына 

сергіту  

Аяқталуы  

Сабақты 

бекіту 

 

Синтез 

 

«Кубизм» әдісі 

1. «Қозғалу» деген сөзді өсімдіктерге 

қатысты қолдануға бола ма? 

2. Өсімдіктің қозғалу реакцияларын негізгі 

екі тобын атап бер. 

3. Таксис дегеніміз не? 

4. Жарықсүйгіш өсімдіктер қайда өседі? 

5. Көлеңкені ұнататын өсімдіктерді атап көр. 

6. Тропизм нешеге бөлінеді? 

 

 

 

Кубик 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс: 
Бағалау парақшасы  Дұрыс жауапқа 5 балл. 

 

 

Сабақтан 

алған 
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Оқуш

ының 

аты-

жөні 

«Уақ

ыт 

шеңб

ері» 

«Айны

малы 

бекетт

ер» 

«Маңызд

ылық» 

кестесі 

«Куб

изм» 

әдісі 

Ба

лл  

      

      

      

      

      

      

 

«Жетістік  баспалдағы» 

 Оқушылар стикерлерге өз есімдерін жазып 

(немесе смайликтің суретін салып) тақтада 

салынған баспалдақтардың біріне жабыстырады. 

Баспалдақтар «Керемет!», «Өзіме сенімдімін!», 

«Жақсы», «Жаман емес», «Маған көмек керек!», 

«Білмеймін», «Нашар» деп аталады.  

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

қоржындарғ

а жабыстыра 

ды. 

Қосымшаақпарат 

 

Саралау – Сізқосымша 

көмеккөрсетудіқалай 

жоспарлайсыз? Сіз 

қабілетіжоғары 

оқушыларғатапсыр-

маны 

күрделендірудіқалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау - Оқушылардың 

үйренгенінтексеруді 

қалайжоспарлайсыз? 

Пәнаралықбайла-

ныс 

Қауіпсіздікжәнеең

бекті 

қорғауережелері 

АКТ-менбайланыс 

Құндылықтар-

дағы 

байланыс 
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Рефлексия 

Сабақ / оқу 

мақсаттары 

шынайыма? 

Бүгін оқушылар 

не білді? 

Сыныптағыахуал 

Қандай болды? 

Мен жоспарлаған 

Саралау шаралары 

тиімді болды ма? 

Мен берілген 

Уақыт ішінде 

үлгердімбе? Мен 

өз жоспарыма 

қандай түзетулер 

енгіздім және 

неліктен? 

 

 

Төмендегі бос 

ұяшыққа сабақ 

туралы өз 

пікіріңізді 

жазыңыз. 

Сол ұяшықтағы 

Сіздің 

сабағыңыздың 

тақырыбына 

сәйкес 

Келетін 

сұрақтарға жауап 

беріңіз. 

Қорытынды бағамдау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің ке-

лесі сабағымды 

Жетілдіруге көмектесетін не білдім? 
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№ T00016   14.04.2022 ж 

 

Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғаудың маңызы неде? 

 

СЕМИЗБАЕВА ГАУХАР КАБИДОЛЛАЕВНА                                                                                               

Шығыс Қазақстан облысы білім баскармасының Күршім ауданы  

бойынша білім бөлімінің "Алғабас орта мектебі"  КММ.                                                                 

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Педагогтің аты-

жөні 

 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақы-

рыбы 
Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғаудың маңызы неде? 

Оқу бағдарлама 

сына сәйкес 

оқыту мақсат-

тары 

3.3.1.2 тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау 

маңыздылығын түсіндіру 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы Дене мүшелерімен амандасу 

(көзбен,  қол алысып, 

құлақпен, аяқпен амандасу) 

Мұғалім: — Екі көз не үшін 

керек? 

Оқушы:  —  Жақсыларды 

көру үшін. 

Мұғалім: — Екі құлақ не 

үшін керек? 

Оқушы:  —  Ақыл – кеңес 

тыңдау үшін. 

Мұғалім: — Екі қол не үшін 

керек? 

Оқушы:  —  Елге көмек беру 

үшін. 

Психология 

лық ахуалға 

берілген 

тақпақтарды 

дауыстап айтып, 

тілді жаттықтыру 

және жаңа сабаққа 

назар аудару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Психолог

иялық 

ахуал. 

 

Алдыңғы 

білімді 

еске 

түсірутап

сырмалар

ы. 
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Мұғалім: — Екі аяқ не үшін 

қажет? 

Оқушы:  —  Шетте жүрсең, 

Туған жерге жету үшін 

Мүғалім: —  Ал басың не 

үшін керек? 

Окушы:  —   Бәрін-бәрін 

ойлау үшін. 

 Алдыңғы білімді еске 

түсіру (ұжымда) 

Мына сұрақтар бойынша 

әңгіме дайындаңдар: 

– Біздің қаламызға 

(ауылымызға) қанша жыл? 

– Өлкеміздегі қандай тарихи 

орындарды білесіңдер? 

Олар тарихтың қай кезеңі 

жайлы ақпарат береді? 

– Біздің қаламызда 

(ауылымызда) ескі 

заманнан қалған 

ғимараттар сақталған ба? 

– Олардың ішінде ең ескісі 

қайсысы? 

– Біздің ауылымызда 

(қаламызда) қандай 

ескерткіштер бар? 

Олар кімнің құрметіне 

немесе қандай оқиғаға 

байланысты 

тұрғызылған? 

ҚБ: Отшашу арқылы бір-

бірін бағалау. 

 

 

 

 

Оқушылар сұраққа 

жауап береді, 

жұмысты берілген 

түріне қарай 

орындайды. 

Сабақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

Белсенді оқу 

тапсырмалары(топта, 

ұжымда)  

1-топ 

«Менің сүйікті 

ескерткішім» тақырыбында 

эссе жазыңдар. 

Берілген сұраққа 

жауап беріп, 

тапсырмаларды 

талапқа сай 

орындайды. 

 

 

Формат

ив 

ті 

бағалау 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

 

 

Оқылым, 

жазылым 

тапсырма 

лары. 
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Кез келген ескерткішті 

таңда (ауылыңдағы, 

қалаңдағы, еліміздегі). 

Бұл ескерткіш саған 

несімен ұнайды, соған 

қатысты 7-8 сөйлем жаз. 

2- топ 

Баяғыда бір данышпан «Ес-

керткіш тұрғызған адам бо-

лашақты ойлайды» деп 

айтқан екен. Сендер да-

нышпанның пікірімен 

келісесіңдер ме? Дәлел-

деріңді келтіріңдер. 

3- топ 

Жер бетіндегі тарихи және 

мәдени ескерткіштер сақта-

луы үшін мен не істей ала-

мын?» жадынамасын 

құрастырыңдар. 

Топтардың тапсырмала-

рды көрсетуі. 

ҚБ «Өнеге ал» қоры-

тынды стратегиясы. 

Сабақта біліп-үйрен-

геніңнен болашақта 

сенің өміріңе өнеге бо-

латындай қорытынды 

шығар. 

Өзін-өзі тексеру үшін элек-

тронды қосымшадан тап-

сырма орындау. 

Дескриптор: 

сұрақтың жауабын нақтылау 

үшін өмірден мысалдар 

келтіреді; оқулықтағы 

мәтіннен алынған 

ақпараттарды қолданады. 

Белсенді оқу 

тапсырмалары(топ

та, ұжымда)  

«Көршіңе 

әңгімелеп бер» 

әдісі арқылы 

суретпен және 

мәтінмен жұмыс 

жасайды. 

 

 

 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырма 

ларын орындау 

бір-бірін 

бағалау. 

 

  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

 ҚБ: 

Бағдарш

ам 

Топтық 

тапсырма

лар. 
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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. 

Оқулықтағы 

қосымша 

тапсырмалар. 

көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

 

Кері 

байланыс 
(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір 

тілек” әдісі. 

Рефлексия 

(жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Оқушылар «Тазалық» әдісі 

бойынша сабаққа кері 

байланысты ауызша айтты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтан алған 

әсерлерін стикерге 

жазып, суретін 

жібереді. 

«Тазалы

қ» әдісі  

«Тазалық

» әдісі  

кері 

байланыс 

парағы 
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№ T00017   16.04.2022 ж 

 

Зорлық - зомбылықсыз балалық шақ 

 

БЕКИШЕВА ДИНАРА СУЛТАНОВНА                                                                                              

Жамбыл облысы Шу қаласы Төле би атындағы орта мектеп.                               

Педагог организатор 

 

Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамымыздағы ең басты құндылық - 

адам бостандығы. Адамның және адамзаттың құқықтары мен бас 

бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау - Конституциялық заңдылықтың 

басты талабы.  

Қазақстанда салауатты өмір салтына қол жеткізуде, денсаулықты сақтау мен 

нығайтудағы басты міндеттің бірі - бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа 

қарсы күрес жүргізу. Егер жалпы айтқанда зомбылықты физикалық қасірет 

көрсету әрекеті деп анықтауы болса, онда тұрмыстық зомбылықта осы әрекеттің 

бастауы мен айқындау нүктесі анық белгіленеді. Ол - жанұя, яғни, зұлымдықшы 

мен оның жемтігі ең жақын адамдар болады. Олар - жұбайлар мен балалар.  

«Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» демекші балаға отбасы 

тәрбиесінің әсері мол. Тәрбиеге әсер беретін өскен орта, ата-ананың тәрбиесі 

дұрыс болмаса, жаман әсерлер адамды азғырып, түрлі жаман мінезді жұқтырады. 

Отбасындағы ата-ананың мінез-құлқы - баланың көз алдындағы үлгі, өнеге 

алатын, оған қарап өсетін нысаны. Нашақорлық, темекіге, ішімдікке үйірлік 

бұзықтық жолға түсіп, зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік туғызады, еңбек 

етуге, қоғамға, денсаулыққа, ұрпаққа, отбасына зиянын тигізеді. 

Салауатты өмір сүрудің бір негізгі күрделі мәселесі - жаман қылықтардан, 

яғни, зорлық- зомбылықтан аулақ болу. Ішімдікке үйір адам есінен айырылып, 

қасындағы адамдарға зиянын тигізеді, отбасына ойран салады,отбасы 

мүшелеріне оғаш қылықтар көрсетіп, мазасын алады. Бұл баланың 

психологиясына кері әсерін тигізеді. Бала өзіне керекті рухани дүниенің 

барлығын қоршаған ортадан алады. Зорлық-зомбылық тәрбиесіздіктен де 

туындайды. Бұл мәселе жөнінде біздің ұлы бабамыз Әбу Насыр әл 

Фараби:"Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек, тәрбиесіз берілген 

білім адамзаттың қас жауы"- деген болатын. 

Отбасындағы тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтың 

алдын алуға бағытталған заңды нормалар жетілдірілді. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің заң жобаларының жұмыстарын іске асыру жоспарының 29 пунктіне 

сәйкес 2004 жылдың 13 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің тағайындауымен «Тұрмыстық зомбылыққа қарсы әрекет ету 

туралы» заң жобасы әзірленді.  
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Заң жобасының негізгі мақсаттары: адамның қызығушылығын, 

бостандығын, заңды құқықтарын қорғауға, кепілдеме беруді көтермелеу. 

Отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықты төмендету 

жөнінде тиімді шаралар қабылдау. Тұрмыстық зомбылықтың алдын алудың көп 

деңгейлі жүйесін жүргізу. Аталған заңды қабылдау отбасылық, тұрмыстық 

қатынастардағы азаматтардың қызығушылықтарын және бостандықтарын, 

құқықтарын қорғаудағы тиімділікті арттыру, осы саладағы құқық бұзушылықтың 

деңгейін төмендету. 

Әйелдер мен балаларға қатысты зомбылықтың алдын алуға бағытталған 

профилактикалық сипаттағы шараларды жүргізуде ақпараттық үгіттеушілік 

жұмыстарды өткізу керек іс болып табылады. Зорлық-зомбылықтың баланың 

мінез-құлқына әсер ету ерекшеліктері бар. Ата-анасы және басқа да заңды 

өкілдері ата-аналық құқықтарын жүзеге асырған кезде баланың дене және 

психикалық денсаулығына, оның имандылық дамуына зиян келтіруге құқылы 

емес. Баланы тәрбиелеу тәсілдерінде баланың адамдық қадір-қасиетіне 

менсінбей дөрекі қарау,оны қорлау немесе қанау болмауға тиіс. 

Бүгінгі күні отбасына қатысты мемлекеттік саясаттың бейнесі болатын және 

оның қызмет аясы мен қорғауының құқықтық кепілдіктерін ұлғайтатын осындай 

қалыптағы заңдарды қабылдау қажеттілігі туды. Зорлық-зомбылықпен табысты 

күресу үшін бірінші кезекте осы мәселеге қоғамның көзқарасын өзгерту керек. 

Балаларға қамқорлық жасау, баланың абыройы мен құқықтарын құрметтеу - 

бұл тек мемлекеттің ғана емес, сонымен қатар жекелеген әрбір адамның міндеті. 

Немістің ұлы ақыны В.Гете серуенге шығарда қалтасына түрлі гүлдердің 

тұқымын салып шығып, шалғындардан, орманнан өткенде, тауға шыққанда гүл 

тұқымдарын сеуіп жүруді жаны сүйген. Оның жүрген жерлеріне мезгілі келгенде 

керемет гүлдер өсіп шығатын. Гете сепкен гүл ме, әлде табиғи жолмен өздері 

көктеді ме, оны білу міндетті емес. Дегенмен бүгінде сұлулық әлемі, әсемдік 

әлемі байыды. Сол сияқты дүниеде зорлық-зомбылық болмаса адам өмірі, 

адамзат дүниесі сұлу да әсем болар еді. 

Бала тәрбиесінде тәрбиелілікке жетудің жолы - еңбекке, әдептілікке, 

инабаттылыққа, адамшылыққа, қайырымдылыққа үйрету. Осылардың барлығын 

балалардың бойына сіңіріп, күнделікті өмірде әдетке айналдыру тәрбиенің басты 

мақсаты болмақ. Сонымен бірге бала тәрбиесіндегі тәрбиелілікке үйретудегі 

пәрменді тәсіл - адамдардың өзара тәлімі мен үлгісі екенін айтқанымыз жөн. 

Халық даналығы – «Адамнан - адам тәлім алады, ағаштан – ағаш мәуе алады» 

деген сөз бекер айтылмаған. 

Үзіліссіз ұрпақ тәрбиесіндегі қос босаға - тәртіп пен мәдениет күллі адам 

атаулының күнделікті әдеттеріне айналған кезде, біздер мейірімі мол қайырымды 

қоғамды құрып қана қоймай, зорлық-зомбылықсыз балалық шақтың шаңырағын 

биіктете түскен болар едік.  
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Қазіргі таңда тәуелсіздік алған мемлекетімізде зорлық - зомбылыққа жол 

жоқ. Оның етек алуы отбасынан басталады. Отбасындағы салауаттылық – 

өркениетті қоғамның талабы, өйткені ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып келе жатқан 

дәстүрлер мен мұраттар көбінесе отбасында дамып, қалыптасады. 

Адамды өзара түсіністікке жеткізетін шынайы да, тұрақты сүйіспеншілік 

дәстүрлері де тек салауатты отбасында ғана қалыптасады. Ел президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында, алдағы 

елу жыл ішінде мемлекетіміздің қандай бағытта, қалай дамуы керек екендігін 

белгілеп берді. Әрине, осы міндетті болашақта жастардың жүзеге асыратындығы 

күмәнсіз. Олай болса, сол жастардың білім деңгейі, ата - анадан алған тәлім - 

тәрбиесі қандай дәрежеде деген сұрақ туындайды. Бұл сұраққа толық, жан - 

жақты жауап беру әзірге қиындау, оған дәлел – бүгінгі қоғамымызда қылмыстың 

күннен - күнге көбеюі. Біздің ойымызша, оның себебі жастарымызға уақытында 

ұлттық тәрбиені бере алмағанымыздан туындағаны жасырын емес.  

Әрине, қазіргі таңдағы әлеуметтік - тұрмыстық жағдайдың нашарлауы да 

бұған әсер етуде. Сонымен қатар тәрбие саласына аса мән беру бүгінгі күннің 

өзекті мәселесі болып табылады. 

Балалар – еліміздің болашағы. Оларды тәрбиелеу, оқыту, білім беру, 

болашаққа қадам бастыртып осы өмірде өз орнын таптыру әр ата - ананың 

міндеті. Ананың бесік жырынан басталатын қарым - қатынасы, іс - әрекет, әдет - 

ғұрып, салт - дәстүр осылардың бәрі адамның дүниетанымын, сана - сезімін, 

мінез - құлқын қалыптастыратын тәлімдік мұра. «Жақсыдан жаман туады, бір аяқ 

асқа алғысыз». 

Қорытынды: Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, 

қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған-туысқандарына 

деген сүйіспеншіліктен басталады. (Н.Ә.Назарбаев) - деп елбасымыздың сөзімен 

қорытындылау. 

Зорлық-зомбылық - жеке тұлғаға қол сұқпаушылық, (тәндік және рухани 

мағынада) туралы азаматтардың құқын бұзатын бір адамның екінші адамға 

тәндік немесе психикалық ықпал етуі. Түрлі тәсілдермен ұрып-соғу, дене 

жарақатын салу, азаптау (азапқа салу және денсаулыққа зиян келтіру); адам 

психикасына (жүйкесінің тозуы немесе тіпті жынданып кетуін тудыруы мүмкін) 

қорқыту, тәнге жарақат салу катері жолымен ыкпал ету және т.б. 

Зорлықзомбылықты қолдану аркылы жасалған қылмыс, қылмыстық 

жауапкершілікті ауырлататын мән-жай болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%96%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%83%D1%8B%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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№ T00018     16.04.2022 ж 

 

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

 

ТАЖИГУЛОВА ГУЛЖАН СЕЙДИЛЬДАЕВНА                                                                             

Жамбыл облысы Шу қаласы Төле би атындағы орта мектеп.                                

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

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

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

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

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

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

тереңге батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты. 

      Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың 

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

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

жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын 

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

оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін 

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

меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен 

зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген.  

Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды 

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

саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым 

бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін 

өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. 

      Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық 

экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты - 

білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030 

стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен 

және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта 

білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты.  

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеттерінің бірі – білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар 

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

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін 

жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін 

дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің 

білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің 

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

жұмыс жасауға негіз болады. 

Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді.  

Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған 

байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру 

және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға 

үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің 

барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, 

мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында 

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

деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

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

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын 

жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама бойынша 

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

беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа 

айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің 

шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза 

алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде 

қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи қоғамның зиялы 

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

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

алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту 

ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің мақсаты - жоғары білімді, 

шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру 

кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы бойында сын тұрғысынан 

ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік дағдылары, АКТ 

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

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

дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 

ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 

білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді.  

Күтілетін нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға 

мүмкіндік береді, әр оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға 

жағдай туғызады. Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін 

арттырады.  

Оқу үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін 

мониторинг жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау 

жүйесі. Оқыту мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және 

қолдану – бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу 

- танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен 

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

оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен 

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

оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады.  

Білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу - 

танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, 

ұжыммен шығарылған, білім үрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала 

белгілі критерийлермен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырылады. 

Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік Ел» 

идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер, 

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

Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, қазақстандық 

патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда қарым-қатынас 

жасай алуға үйрету болып табылады.       

Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - 

коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық 

мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты 

үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін 

ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада 

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

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

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

құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, жаңашыл 

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

Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен 

азаттық пен білім қажет» деген екен.  
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Олай болса, тәуелсіз еліміздің үшінші жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың 

өмір сүруі үшін қажетті білім дағдыларымен және қасиеттермен қаруландыру - 

мұғалімдер үшін ынталандырушы күш болып табылады.  

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын 

жаңа құрылымы болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Үштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер; 

6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

     Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге түйгенім: 

алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің 

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

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

Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды 

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

жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған 

бағдарлама екендігіне көз жеткіздім. 

     Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

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

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

туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 

үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 

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

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

адамдар заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. 

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

көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. 

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

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

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

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

өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты 

ұстаз болайық. 
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№ T00019    16.04.2022 ж 

 

Абай шығармаларын бастауыш сыныпта                                                              

оқытудың тиімді әдістері 

 

НУРМАГАМБЕТОВА АСЕМ АКТМБАЕВНА                                                                                 

Жамбыл облысы Шу қаласы Төле би атындағы орта мектеп.                                       

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

           Бүгінгі білім мен техниканың қарыштап дамуы оқушының тұлғалық 

жетілуіне түрткі болуда. Жеке тұлғаның қажетін өтеуде мұғалім өзінің 

пайдаланып отырған отырған әдістеріне рефлекция жасай отырып, жетілдіре 

білуі қажет, сол жағдайда ғана білім мазмұнын меңгеріп, алдымыздағы 

шәкірттің тұлғалық шығармашылық жетілуіне мүмкіндік жасаймыз.                                             

Абай шығармаларынын оқытуда ең тиімді әдіс-тәсілдің бірі сын тұрғысынан 

ойлау. Өйткені сын тұрғысынан ойлауды  дамыту бағдарламасы көп електен 

өткен, әлемдік білім берушінің бірлескен еңбегінің нәтижесі.Жоба педагогика 

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

теорияларын басшылыққа алады. Сын тұрғыснан ойлау технологиясының , 

мінез машығына, назар аудара отырып. Тақырыптан ерекшелігі оқушылар сабақ 

барысында, Абай шығармаларының тақырыбы мен идеясы мазмұны, тіл 

ерекшелігіне немесе лирикалық кейіпкерге сын тұрғыдан қарап саналы шешім 

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

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

тәсілде оқушыға сенім арта отырып, олардың ой ұшқырлығы мен тіл 

көркемдігіне, мінез машығына назар аудара отырып тақырыптан ауытқымай 

отырып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Егер мұғалім оқу үрдісі барысында 

жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда оұушы шығдалып, белгілі бір 

жетістікке жетері сөзсіз. 

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

жыл мезгілдерінің әр түрлі белгілерін, табиғат көріністерін айту үстірт түсінік 

тудырмаса керек. Абайдың өзі табиғат көрінісі және жер бетіндегі тіршілік 

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

сипаттап тұр. Ол тұтастықты даралап ыдыратқанда әрбір жеке ғылым саласының 

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

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

екінші пәннің үлесіндегі жеңіл бір ұғым, мазмұнмен байланыстырып, 

интеграциялық сабақ өткіздім деу қисынсыздау болады. Бұл түрдегі 

байланыстың іске асырылуы мұғалімнен үлкен міндет пен жауапкершілік, 

сабаққа мүлтіксіз дайындықпен келуді талап етеді. 

Мектепте оқылатын оқу пәндеріндегі бай мазмұнмен оның күрделі құрылысы 

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

мұғалімнің мамандық дайындығының жан-жақты, биік дәрежелі болуы өте 

қажет. 

Абай шығармаларының табиғаты кешегіні айта отырып, бүгінгі күннің барысына 

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

құндылық пен оған деген мұқтаждықты еселеп арттырғандай болады. 

Сондықтан да бұл жердегі интеграциялық байланыс мұғалімнің білімдік-

әдістемелік дайындығын қалайды. 

Абай өлеңдерінің терең мазмұнына бойлау үшін сабақты интеграциялық 

байланыста жүргізу бірден-бір тиімді әдіс болып табылады. 

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

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

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

Абай өлеңдерін оқытқанда, тарихи жағдайға соқпай өтуге болмайды. 

Ақын өлеңдері өз заманының шындығын бейнелейді. Оны жалаң күйде бүгінгі 

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

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

заманындағы ел арасының бүліншілігінен хабар береді. Сол тұстағы білім 

алудағы тар ұғым, түсініктің қалыптасқанын аңғартады. 

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

қайтару дегендерге саяды. Мұның өзі отаршылдық алып келген саясат 

салдарынан қазақ елінің ішкі жағдайының өзгеруін көрсететінін ашып айту 

керек. 

Абай білім алудың мақсаты бұлардан әлдеқайда жоғары екендігін айтатынын 

ұғындыра отырып, әңгімені бүгінгі жағдайға бұрған орынды. 

«Нан таппаймыз демейді, 

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

ауысып, жер жүзінде идеялық түсініктерге өзгеріс еніп жатқанда халық көріп 

отырған қиындықты жеңу жолы – ел арасының бірлігі деген ұғымды биіктету 

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

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

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

Абай Құнанбаев шығармаларын оқыту бастауыш сыныптардан басталып, орта 

буында, жоғары сыныптарда түгел қамтылады. Абай шығармаларын бастауыш 

сыныптарында оқытқанда, оқушылардың ассоциациялық ойлауы мен қиялын 

дамытатын әдіс-тәсілдер пайдалану орынды деп есептейміз. 

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

сұрақтар беруге болады. 

1. Күз сөзі көз алдымызға қандай көріністерді елестетеді? 

2. Күз сендерге қандай сезім-күй туғызады? 

3. Күз қандай түсті елестетеді? 

Сұрақ, тапсырмаларға берілген жауаптарды жинақтап, оқушылардың 

дәптерлеріне немесе тақтаға еркін жазу, яғни оқушы жауаптары бойынша 

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

ассоциациясындағыларын бөлек теріп жинақтайды, оларды топтастырып 

шығуға болады. 

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

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

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

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

түсті табиғи деп таниды. 

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

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

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

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

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

қызғалдақ түсін елестетеді. Мұндай жұмыс түрлерін ұйымдастырудағы басты 

мақсат оқылатын шығарманы дұрыс, өз дәрежесінде қабылдауға жағдай туғызу, 

оқушы қиялын ұштау болып табылады. 

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

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

ерекшелігі қандай?» деген сұрақтар табиғат ерекшеліктерін тереңдей ұғуға әрі 

жете түсінуге жетектейді. 

Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, 

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

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

оқушы ойын, ассоциациялық қиялын күз көріністерімен толықтырады, жаңа 

ұғым, түсініктерге, сезімге ойыстырады. Өлеңнің келесі жолдары сол 

ұғымдардың бояуын қанықтырып, өлеңнің әлеуметтік мәнін түсініп қабылдауға 

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

Оқыту жұмысының нәтижелі болуы оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап ала 

білуге байланысты. Себебі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. 

Ал сабақтың мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық, шығармашылық еңбегі, 

сондай-ақ сабақта оқыту мен тәрбиенің міндеттері, мақсаттары жүзеге 

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

көзқарасы қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, ұлы Абайдың шығармаларын бастауыш сынып оқушыларына 

үйрету барысында ең қажетті сыналған әдістемелерді пайдаланып, оларды әрбір 

сабақта жаңалап, жетілдіріп отыру, әрбір тақырыпты өтуге творчестволықпен 

қатынас жасау бүгінгі күннің ең зәру мәселесі болып табылады. Себебі 

жастарымыздың дүние танымына, дүниеге көзқарасын қалыптасыруда, олардың 

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

кәміл инсан» болып жетілісуінде, олардың бойындағы эстетикалық талғамының 

ұштала түсуінде ұлы Абайдың шығармалары бірден бір рухани азық болып 

табылады. 
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№ T00020    16.04.2022 ж 

 

Дарынды оқушылармен жұмыс жүргізу тәжірибемнен 

 

СМАГУЛОВА ЖАЗИРА СЛЯМКАНОВНА                                                                                 

Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы.                                                                            

"Ер Қабанбай орта мектеп-бақшасы" КММ.                                                            

Бастауыш сынып мұғалімі  

 

Алға қойған мақсатым - Тәуелсіз еліміздің ертеңгі болашақ тұлғаларын 

білім нәрімен сусындату. Талабы таудай, дарыны мол, іздемпаз, жан жақты, өз 

идеасын жүзеге асыра алатын, шығармашылық дарыны мол бала тәрбиелеу. 

Білім негізі бастауышта деген сөз ді ескере отырып.  

Оқушылардың шығармашылық дарынын дамыту, Отанға деген 

сүйіспеншіліктерінгін арттырумыз қажет. Еліміздің ертеңгі болашақ ұрпақтарын 

білімді, жаңашыл, өмірден дұрыс жол таба білу үшін өздігінен Саналы шешім 

қабылдай білуге үйретуміз қажет. Дарын дегеніміз адам бойындағы негізінен ана 

сүтімен,ата тегімен даритын құбылыс екенін өмір тәжірибесінде дәлелдеп отыр. 

Дарын ол баланың белгілі бір дүниеге псехологиялық қабилеттілігі.  

Осы қабилетті дер кезінде Анықтап оны одан әрі дамыта білу ұстаздар 

еншісінде.Дарынды баланы анықтауда, дарынды бала ерекшелігі пәнге деген 

қызығушылығы өте жоғары. Есте сақтау қабілетті жақсы, сөздік қоры 

үлкен,пәндер арасындағы байланысты қабылдай алу және сәйкес тұжырымдар 

жасауы, тез шешім қабылдамауы, немесе берген сұрағыңа ойланып толықтай 

жауап беру.  

Дарынды баламен жұмыс жүргізудің негізгі мақсаты: Өз бетінше 

шығармашылық ізденісін дамыту. Пәнге терең қызығушылығын арттыру. 

Оқушының әсерлік сезімін қалыптастыру. Оқушының деңгейін анықтау 

сайыстар, ойындар, кім жылдам, кім тапқыр ойындарын өткізу керек.  

Оқушының шығармашылық пен айналысуына мектепте, сабақ үстінде 

қолайлы жағдай жасау. Шығармашылық жұмысқа баулып олардың 

белсенділіктерін, қызығушылықтарын арттыра түсу. Шығармашылық 

қабилеттерін сабақта және сабақтан тыс уақытта дамытып отырамын. 

Оқушылардың жеке бас ерекшеліктеріне қарай қабилеттерін аша отырып ойын, 

қиялын дамыту, сөздік қорын молайтып, өз бетімен ізденуге, еңбектенуге 

дағдыландырып, жазу мәдениетін жетілдіру, өзіндік ой пікірлерін дамыту.  
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Оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының белсенділігін дамыта 

отырыу арқылы мақсатқа қол жеткіземіз. Міндеттері: Оқушының белсенділігін 

қалыптастыра отырып шығармашылық ізденістің тиімді жолдарын Үйрету.  

Жан жақты ақпараттандыру. Жеке қабилеттеріне қарай ұжымдық жұмыстан 

бөлінбеуін қадағалап,қолдау көрсетіп ,әр деңгейдегі жеке тапсырмаларды 

деңгейіне қарай бөліп беремін . Әр баланың шығармашылық белсенділігін 

арттыру,түрлі деңгейдегі олимпиадаларға,сайыстарға,ғылымт жобалар мен 

байқауларға қатысуларына қолдау көрсетемін. Менің оқушыларға сенімділік 

көрсетіп, Іс әрекетіне ерік беріп,жігерлендіру.  

Адамгершілік қасиеттерін арттыру Өз ойын еркін айтуға бағыттау Ойы 

ұшқыр шығармашылық қабілеті жоғары, өмірге икемді ,жан жақты дамыған жеке 

тұлғаны тәрбиелеу. Баламен жеке сыйластық және сенімді қарым қатынас орнату. 

Дарынды баланың ерекшелігі Дарынды бала өзгеше және шапшаң ойлап,жауап 

береді Дарынды бала ішкі сезім жағынан өзгешелігі өте сезімтал, ықылас қойған 

нәрсесін, тақырыбын .Әр жерде негізгі мәселе етіп ұсынады.  

Дарынды баланың бойынан табылатын асыл қасиеттер өмірге құштарлық, 

биік ізгіліктің кілті мыңды жығатын білімінде. Дарынды бала әр түрлі күрделі 

тапсырмаларды шешуге дайын болады, олардың сөздік қоры бай және ойларын 

ерекше бірдіреді. Әр баланың жеке қабілетін анықтап,оны сол бағытқа жетелеу 

әр ұстаздың міндеті. Дарынды балаларға ақын, жазушылардың өмірбаяндары 

туралы реферат жаздырып, өлеңдерін жаттатудан бастадым.  

Мақал-мәтел жаттау, өлеңдерін мәнерлеп оқуды үйреттім. Математикаға 

қызығатын балдарға ең бірінші менталды арифметикадан бастадым.  

Олардың жетістігі мен үшін қуаныш еңбегіңнің жемісі екенін сезесің Абай 

атамыз айтқандай «Ақырын жүріп,анық бас,еңбегің кетпес далаға Ұстаздық 

еткен жалықпас үйретуден балаға» дегендей, келекшекте де қоғамымызға өз 

пайдасын келтіріп, ұғымтал зерделі шәкірттерді тәрбиелеп, қанаттарын қатайтып 

ұшыру біз ұстаздардың парызымыз деп білемін. 
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№ T00007    12.04.2022 ж. 

 

Сәбіз шырыны дәмді 

 

ТАИР  АЛТЫНШАШ  АСҚАРҚЫЗЫ 

Ақтөбе қаласы, Қарғалы ауданы, Петропавл ОМ  КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

 

 

Күні: 09/02/2022 Мұғалімнің аты-жөні: Таир А.А 

Сабақ 

тақырыбы: 

Сәбіз шырыны дәмді.  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын тыңдау 

және қарапайым сөйлемдерді түсініп қайталау.  

2.1.5.1 тыңдау-көру материалындағы оқиғаларды түсіну 

және сипаттау. 

2.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып, белгілі бір 

тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасының не 

туралы айтқанын түсіну.  

Сабақ мақсаты: Барлығы: қарапайым сөйлемдерді түсініп қайталайды.  

Көбі: тыңдау-көру материалындағы оқиғаларды түсінеді 

және сипаттайды.  

Кейбірі: белгілі бір тақырыптағы әңгімеге қатысады және 

сұхбаттасының не туралы айтқанын түсінеді.  

Күтілетін 

нәтиже: 

Тақырыпқа қатысты берілген қарапайым сөйлеу үлгілерін 

оқиды, тыңдаған материалдың мазмұнын түсінеді, қандай 

шырын ішетінін айтады.  

Жаңа сөздер: Дәмді – вкусный  

Сәбіз – морковь 

Қызанақ – помидор  

Дереккөздері: Әдістемелік құрал, дидактикалық материалдар, сөздік.  

Тапсырма Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті  

Бағалау  

Оқушыларға 

психологиял

ық ахуал 

туғызу 

 

Оқушылардың көңіл – 

күйлерін сұрау!  

 

Көңіл- 

күйлерімен 

бөлісу. 
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Үй 

тапсырмасы

н тексеру 

Үйге берілген диалогты 

сұрау 

Оқушылар жауап 

береді. 

ҚБ, мадақтау 

І.Қызығушы

лықты ояту 

Оқушылардың жаңа 

сабаққа деген 

қызығушылығын ояту 

мақсатында азық-түлік 

дүкеніне саяхат жасату. 

Оқушыларға хабарлама 

жасап, сұрақтар қояды: - 

Балалар, бүгін біз 

сендермен азық-түлік 

дүкеніне саяхат 

жасаймыз. Барлығымыз 

бірге «Дастарқан» 

дүкеніне барайық. Ал, 

сендер дүкенге 

барғанды ұнатасыңдар 

ма? Дүкенге кіммен 

барасыңдар? Дүкенде 

қандай шырындар 

сатылады? Сендерге 

қандай шырын ішкен 

ұнайды? 

Айтылым. 

Сұрақтарға жауап 

береді.  

ҚБ, мадақтау 

ІІ. 

Мағынаны 

тану 

1.Сөздікпен жұмыс. 

Интерактивті тақтадан 

тақырыпқа қатысты 

жаңа сөздермен 

таныстыру, аудармасын 

айту. Оларды оқиды, 

оқушыларға 

қайталатады.  

Дәмді – вкусный  

Сәбіз – морковь 

Қызанақ – помидор 

Тыңдалым. 

Оқылым. Жаңа 

сөздерді 

тыңдайды, 

қайталайды. 

Айтылым. 
Дұрыс 

айтылуымен 

ауызша жаттығу 

жүргізеді.  

 

 Ә.Саяхат-сабақ. 

Мұғалім: - Балалар, біз 

дүкенге келдік. Мен 

дүкеннен нан, сүт, май, 

ет және сәбіз шырынын 

сатып аламын. Сендер 

Айтылым.  

Дүкеннен не 

алатындарын 

айтады, 

сипаттайды.  

ҚБ, мадақтау 
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не сатып аласыңдар? 

Қандай шырын 

аласыңдар?  

 Б. «Дұрыс айт!» 

айдарында берілген 

сөздерді дұрыс айтуға 

машықтандырады, 

бірнеше рет 

қайталатады.  

Айтылым.    
Сөздерді дұрыс 

айтуға 

жаттығады. 

 

Дәптермен 

жұмыс 

Сөздерді тәуелдеу 

Менің шырыным 

Сенің шырының 

Оның шырыны 

Сөздерді 

тәуелдейді 
Дескриптор: 

Сөздерге 

тәуелдік 

жалғауын 

жалғайды – 

1балл 

Жалғауларды 

дұрыс 

пайдаланады -1 

балл; 

Жақтарды 

ажыратады – 

1балл  

Дәптермен 

жұмыс 

33 бет, 1-2 тапсырманы 

орындату. Жазылым 

Бұл-алма. Анна сәбіз 

шырынын ішеді. Мен 

қызанақ шырынын 

ішемін. Сәбіз дәмді.  

 

Суреттің орнына 

қажетті сөздерді 

қойып жазады. 

 Дескриптор: 

Сөздерді 

қатесіз жазады 

– 1балл.  

 Сергіту сәті. 
Бейнежазбадағы 

қимылды қайталатады. 

 

Бейнежазбадағы 

қимылды 

қайталайды. 

 Мадақтау 

Оқулықпен 

жұмыс 

2-тапсырма Суреттегі 

жемістерді ата, сипатта.  

Тапсырмаларды 

орындайды.  

Дескриптор: 

Жемістерді 

ажыратады  – 1 

балл; 

Жемістерді 

сипаттайды  – 

1балл; 



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

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

33 

 

 

 

 

 

 

 

Қандай? деген 

сұраққа дұрыс 

жауап береді         

– 1балл 

IV. Бекіту. 5-тапсырма «Жұбыңды 

тап!» ойыны. Жеміс, 

көгөністердің қима 

қағаздары таратылады. 

Оқушылар жұбын 

тауып, сипаттап айтады. 

Қиылған кеспе 

қағазын 

сәйкестендіріп, 

жеміс, 

көгөністредің 

жұбын табады, 

сипаттап айтады. 

Дескриптор: 

Жемістер мен 

көгөністердің 

жұбын табады   

– 1 балл; 

Сипаттап 

айтады             – 

1балл; 

Өзара диалогқа 

түседі  – 1балл. 

V. Бағалау.  Формативті бағалау. 

Баспалдақтың суреті 

салынған парақ тарату.  

Үшінші баспалдақ бәрін 

түсіндім 

Екінші баспалдақ  

қиындықтар болды. 

Бірінші баспалдақ  

түсінбедім, 

сұрақтарым бар. 

 

«Баспалдақ» 

үлгісі бойынша 

өзін бағалайды.  

 

VІ.Үйге 

тапсырма: 

34- бет өлең жаттау.  Күнделіктеріне 

жазып алады. 

 

VІІ. 

Рефлексия 

«Білім ағашы» Оқушылар «Білім 

ағашына» 

сабақты қалай 

меңгергені 

туралы стикерлер 

жапсырады  
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09.04.2022 ж № S00068 

 

Тәуелсіз  елім - Қазақстаным! 

 

УСМАНОВА МИНАВАР  ҚАЛБЕКОВНА 

Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Мырзашоқы ауылы  

«І. Жансүгіров №30 ЖОМ» КММ. Көркем еңбек пәні  мұғалімі 

 

Тәуелсіздік   әр ұлттың бағы. Мен кең байтақ   елде   тәуелсіз  мемлекетте 

өмір сүріп жатқаныма бақыттымын .Бүгінгі таңдағы тіршілік  ,отан үшін алған 

еркіндік,  қоғам бостандығы, ұлтымыздың  жетістігі.баға жетпейтін  байлық 

болып табылады.Өзге елдер қызғана қарайтын   берекесі  жарасқан, ынтымақты 

ел екендігімізді дәлелдедік.Дәлеліміз,оның бәрі  Елбасымыздың салиқалы  

саясатының арқасы.Елбасымның ерен еңбегін бағалаймын.Қазақымыздың  кең  

даласында  130 дан астам ұлт өкілдері  мекендеп келеді.  «Тәуелсіздік  -ащы  

термен келген, тәтті жеңіс» Тасқа басылған  құдіретті сөз. Өткен тарихымызға  

көз  жүгіртетін болсақ, тәуелсіздіктің  күні  тереңде екенін білер едік. 

Осы жылдар барысында ұлтымыз етек-жеңін жиып,өз алдына дербес  

зайырлы  мемлекетке  айналдық.Желтоқсанның ызғарына  қайыспай қарсы  

тұрған   жалынды  жастардың  ерен ерліктерінің арқасында  шаңырағы  бйік, 

керегесі  кемел   ұлтпыз. Атамыздан балаға  мұра  болған  қасиетті  жеріміз ең  

басты  байлығымыз.Биылғы жылы  Тәуелсіздікке 30 жыл,Ж.Жабаевтың  175 

жылдық ,Дина Нұрпейсова 160 жыл мерей тойларын атап өтіп 

жатырмыз.Тәуелсіз елім-Қазақстаным  Алтайдан   Алатауға   дейін ұлан-ғайыр 

жерді  мекен еткен  ата-бабаларымыз тәуелсіздікті  арман еткен.Қазақстан  

республикасы-біздің туылған жеріміз,Отанымыз.Қазақстан жерінде қазақ халқы 

ертеден тіршілік жасап келеді,мал өсіріп, жер игеріп, өз Отанын жауынан 

қорғап, жерін болашақ  ұрпағына   мұраға  қалдырған:  

         Қазақстан   дейтін  менің   бар елім,                                                               

Жатыр  алып   жарты  дүние   әлемін!                                                                                     

Бұл далада   анам  жаспен суарған,                                                                                           

Бұл  далада  атам   жаспен    қолға  ту алған                                                                        

Бұл  далада   өскен  жанда  жоқ арман. 

Қазақ халқы  еркін тәуелсіздікке жету үшін  қаншама  қиыншылықтарды 

бастан кешірді.Мың жылдық тарихы бар .Қазақстан  өз  тәуелсіздікке жетті,16 

желтоқсанда жастарымыз  Орталық алаңда,Қазақстан  тәуелсіздігін талап 
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етті.1991 жылы 16 желтоқсанда  Қазақстан   Респуликасы  Тәуелсіздігі туралы 

заң қабылданды.Тәуелсіздік пен тіл-егіз ұғым,ел тәуелсіз болмай,тіл тәуелсіз 

болмайтыны ақиқат.Мемлекеттік  тілді  меңгеру-кез келген Қазақстан   

Республика  азаматының міндеті. 

Отыз  жыл  жаңа билік  орнағалы,                                                                      

Жоспарды  іске асырдық  сан-саналы.                                                                        

Дамыған  Қазақстан  үлгілерін,                                                                                       

Бүгінде  шетелдерде  қолданады.                                                                          

Оналтыншы  желтоқсан-                                                                                       

Тәуелсіздік  алған  күн,                                                                                                                                

Еліміздің  басына бақыт құсы   қонған күн.                                                             

Құтты болсын береке, бүгінгі күн мерекең,                                                     

Шаңырағың  шайқалмай, мықты болсын  кереген. 

Тәуелсіздік  елім ешкімге,ешқашан елге тәуелді,бағынышты болмайды.Өз 

жері, шекарасы,әскері, мемлекеттік рәміздері,ұлттық ақшасы, мемлекеттік тілі, 

өз Ата заңы бар ел. 
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 09.04.2022 ж   № S00066 

 

БАЙДИЛЬДАЕВ ҚУАНЫШ МАРАТҰЛЫ 

Алматы облысы Жаркент қаласы 

 «Жаркент көпсалалы колледжі» МКҚК 

Арнайы пән оқытушысы 

  

 

САБАҚ ЖОСПАР 

 

Қыздыру шамдарын қосу сұлбалары 
Сабақтың тақырыбы 

Модуль/пән атауы: КМ 04 Ауылшаруашылық электр қондырғыларымен 

агрегаттарына қызмет көрсету / Электр қауіпсіздік 

Оқытушы: Байдильдаев К.М. 

2022 жылғы " 11 " ақпан 

 

1. Жалпы мәліметтер: 

Курс 2  

Сабақ түрі:  аралас сабақ. 

2. Сабақтың мақсаты: 

Білім алушылар сабақ соңында қыздыру шамдарының қосылу сұлбаларын 

меңгереді, біледі. 

Сабақтың міндеттері: 

- қыздыру шамдарының қосылу сұлбалары жайында ақпарат беру; 

- қыздыру шамдарының қосылу сұлбаларының техникалық сипаттамаларын 

түсіндіру; 

- қауіпсіздік техникасының қағидаларын үйрету; 

3. Оқу-жаттығу процесінде білім алушылар меңгеретін күтілетін 

нәтижелер: 

Білім алушылар: 

- қыздыру шамдарының қосылу сұлбаларын біледі; 

- қыздыру шамдарының қосылу сұлбаларын меңгереді; 

4. Қажетті ресурстар: интерактивті тақта, суреттер, бейне материалдар, чек-

парақ.  

1) https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-

construction-kit-ac_en.html ; 

2) https://www.youtube.com/watch?v=ZBlNEHat8lU ; 

3) https://bilimland.kz/kk/plans/682/export-doc. 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZBlNEHat8lU
https://bilimland.kz/kk/plans/682/export-doc
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Сабақтың барысы 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

 

Сабақтың 

басы: 

 

2 

ми

н 

 

Ұйымдастыру: 

1) Оқытушының білім алушылармен  амандасу,  олардың 

сабаққа қатысуын,  құрал-жабдықтарын тексеру.   

2) Топта  ынтымақтастық ахуал орнату, топқа бөлу.   

2.1 Өзін де өзгені де сыйлау, уақытты тиімді пайдалану, өз 

ойын нақты, тұжырымды айту, бір-бірін әділ бағалау, 

белсенділік таныту. 

2.2 Бағалау  парақшасын  таныстыру. 

3 

ми

н 

 

Үй тапсырмасын сұрау. 
Шамшырақтар- тақырыбы бойынша 

https://wordwall.net/play/28665/812/595 қосымша сервисін 

қолдана отырып сұрау    

 

4 

ми

н 

 

Байланысты орнату  
Интерактивті тақтадағы бейне жазбаға байланысты жаңа 

сабаққа көпір салу 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBlNEHat8lU 

 

Жаңа сабақтың тақырыбын анықтап, мақсатын айтып өту. 

Алдын ала бағалау 

Сіздер қыздыру шамдарын қосу сұлбаларыжайында 

білесіздер ма? 

Сабақтың 

ортасы: 

 

 

 

 

6 

ми

н 

Белсенді оқыту 

 

Жаңа сабақпен келесі сілтеме арқылы өтіп танысады 

(мәліметтер алдын ала жіберілген): 
1) https://www.youtube.com/watch?v=8Hjgon07vD0&t=10

15s u.be/McoW2RUPfA8 
2) Флеш картадағы ресурс (видео жазба); 

3) https://bilimland.kz/kk/plans/682/export-doc сілтемесін 

қолдана отырып жаңа сабақтың тапсырмаларын 

орындайды.  

 

3 

ми

н 

1. Тапсырма (Білу, Түсіну). «Еске түсір» әдісі  

Қыздыру шамдары жайында бейнефильмді көре отырып 

сұрақтарды талқылайды.  

https://wordwall.net/play/28665/812/595
https://www.youtube.com/watch?v=ZBlNEHat8lU
https://www.youtube.com/watch?v=8Hjgon07vD0&t=1015s%20u.be/McoW2RUPfA8
https://www.youtube.com/watch?v=8Hjgon07vD0&t=1015s%20u.be/McoW2RUPfA8
https://bilimland.kz/kk/plans/682/export-doc
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https://www.youtube.com/watch?v=8Hjgon07vD0&t=1015

s u.be/McoW2RUPfA8 

 

Бейне жазбада не жайында айтылды? 

Қыздыру шамдары дегенеміз не ? 

Шамдағы қызатын элемент атауықандай? 

Дескриптор. 

1) бейне жазбада не жайында айтылғанын біледі; 

2) шамдағы қызатын элемент атауын біледі. 

Кері байланыс. 

4 

ми

н 

2. Тапсырма (Қолдану)«Реттілік орнат» әдісі 

Диаграмманы қолдана отырып қыздыру шамының 

құрылысын толтыр. 

 
 

Дескриптор.  
1) қыздыру шамының құрылысын айтады; 

2) диаграмаға қыздыру шамының құрылысын         рет-

ретімен жазады. 

Кері байланыс. 

4 

ми

н 

3. Тапсырма (Талдау)«Миға шабуыл» әдісі. 

Венн диограммасы арқылы қыздыру сымы 

менлюминицентті шамдысалыстырады.  

вольфрам 
қыл

арнайы 
металл

шыны 
тірек

түтікше

металл 
цоколь

контакт

https://www.youtube.com/watch?v=8Hjgon07vD0&t=1015s%20u.be/McoW2RUPfA8
https://www.youtube.com/watch?v=8Hjgon07vD0&t=1015s%20u.be/McoW2RUPfA8
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Дескриптор. 

1)қыздыру шамның ерекшелігін талдайды; 

2)люминицентті шамның ерекшелігін талқылайды;  

3) Ұқсастығын жазады. 

Кері байланыс. 

6 

ми

н 

4. Тапсырма (Жинақтау)«Ойлан» әдісі (жеке жұмыс)  

1-тапсырма: Тізбекке жалғанған электр тұтынушылар 

санын көбейтсек, сақтандырғыштардың қыл сымы күйіп 

кетеді. Неге? 

Жауабы: Тізбектегі ток күші шекті шамадан артып 

кетеді. 

2-тапсырма: Неге өндіріс орындарындағы 

сақтандырғыштар көбінесе кешкі мезгілде күйіп кетеді?  

Жауабы: Ток тұтынушылар саны көбейеді, осыдан 

тізбектегі ток күші сақтандырғыштағы шекті мәннен 

артады да, қыл сым күйіп кетеді. 

3-тапсырма: Балқып кеткен қорғасын сымның орнына 

мыс сым қойсақ, балқығыш өзінің қызметін атқара ала ма? 

Басқа қорғасын сым қойса ше?  

Жауабы: Жоқ. Қойылатын қорғасын сымның кедергісі 

сақтандырғышқа сай болу керек.  

4-тапсырма: Балқымалы сақтандырғыштың қыл сымын 

неліктен қорғасыннан жасайды? Цезиден әлде мыстан 

жасаса не болады?  

Жауабы: Қорғасынның балқу температурасы жетекші 

өткізгіштерден біршама төмен.  

 

люминицентті 
шам

Қыздыру 
шамы
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Дескриптор.   
1) Тізбектегі ток күшінің шекті шамадан артып кету 

себебін біледі; 

2) Өндіріс орындарындағы сақтандырғыштар көбінесе 

кешкі мезгілде жұмыстан шығу себебін айтады; 

3) Қойылатын қорғасын сымның кедергісі 

сақтандырғышқа сай болу керек екендігін біледі; 

4) Балқымалы сақтандырғышқа қойылатын 

қорғасынның балқу температурасы жетекші өткізгіштерден 

өзгеше болатынын біледі. 

Кері байланыс. 

Сабақтың 

соңы: 

 

8 

ми

н 

5. Тапсырма (Бағалау) «Зертте, дәлелде!» әдісі. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-

ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html сілтемесі арқылы 

өтіп қыздыру шамын электр тізбекке қосыңыз, қосылу 

сызбасын түсіндіріңіз, қорытынды жасаңыз. 

 

Дескриптор. 
1) жаңа сабақта көріп, меңгерген қыздыру шамының 

қосу сұлбасын тәжірибеде жалғайды; 

2) сұлбаны жинап болғаннан кейін электр тізбегіне 

қосады; 

3) қорытынды жасайды. 

Кері байланыс. 

2 

ми

н 

Бағалау парақшасы көмегімен бағаларын журналға 

түсіру. 

 
Сабақ  

бойынша 

рефлексия: 

 

2 

ми

н 

 «Жетістік баспалдағы» 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html
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Үй 

тапсырмас

ы: 

 

1 

ми

н 

Доғалық сынапты шамдарды қосу/В.М.Нестеренко-

Электрлік монтаждау жұмыстарының технологиясы, оқу 

құралы 117 бет 

 

Жұмыс дәптері № 2 

Тақырыбы: Қыздыру шамдарын қосу сұлбалары 
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Бағалау 

критерийлері 

Орындалатын жұмыстар Чек

-

пар

ақ 

Білу, түсіну 

ДД- 

(50 - 54 

55 - 60 

60 - 69) 

Қанағаттанар

лық 

1. Тапсырма (Білу, Түсіну). «Еске түсір» әдісі  

Қыздыру шамдары жайында бейнефильмді көре отырып 

сұрақтарды талқылайды.  

https://www.youtube.com/watch?v=8Hjgon07vD0&t=1015s 

u.be/McoW2RUPfA8 

 

Бейне жазбада не жайында айтылды? 

Қыздыру шамдары дегенеміз не ? 

Шамдағы қызатын элемент атауы қандай? 

Дескриптор. 
1) бейне жазбада не жайында айтылғанын біледі; 

2) шамдағы қызатын элемент атауын біледі. 

 

 

 

 

 

 

Қолдану 

(C+, B-) 

C+) 70-74 

(B-)-75-79 

қанағаттанар

лық, жақсы 

2. Тапсырма (Қолдану)«Реттілік орнат» әдісі 

Диаграмманы қолдана отырып қыздыру шамының құрылысын 

толтыр. 

 
Дескриптор.  
1) қыздыру шамының құрылысын айтады; 

2) диаграмаға қыздыру шамының құрылысын         рет-ретімен 

жазады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талдау 

(В)80 -84 

жақсы 

 

3. Тапсырма (Талдау) «Миға шабуыл» әдісі. 

Венн диограммасы арқылы қыздыру сымы менлюминицентті 

шамды салыстырады.  

 

 

 

 

 

 

...

...

... ...

...

...

https://www.youtube.com/watch?v=8Hjgon07vD0&t=1015s%20u.be/McoW2RUPfA8
https://www.youtube.com/watch?v=8Hjgon07vD0&t=1015s%20u.be/McoW2RUPfA8
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Дескриптор. 
1) қыздыру шамның ерекшелігін талдайды; 

2) люминицентті шамның ерекшелігін талқылайды;  

3) Ұқсастығын жазады. 

 

 

 

 

 

Жинақтау 

(B+)85-89 

жақсы 

 

4. Тапсырма (Жинақтау)«Ойлан» әдісі (жеке жұмыс)  

1-тапсырма: Тізбекке жалғанған электр тұтынушылар санын 

көбейтсек, сақтандырғыштардың қыл сымы күйіп кетеді. Неге? 

Жауабы: Тізбектегі ток күші шекті шамадан артып кетеді. 

2-тапсырма: Неге өндіріс орындарындағы сақтандырғыштар 

көбінесе кешкі мезгілде күйіп кетеді?  

Жауабы: Ток тұтынушылар саны көбейеді, осыдан тізбектегі ток 

күші сақтандырғыштағы шекті мәннен артады да, қыл сым күйіп 

кетеді. 

3-тапсырма: Балқып кеткен қорғасын сымның орнына мыс сым 

қойсақ, балқығыш өзінің қызметін атқара ала ма? Басқа қорғасын 

сым қойса ше?  

Жауабы: Жоқ. Қойылатын қорғасын сымның кедергісі 

сақтандырғышқа сай болу керек.  

4-тапсырма: Балқымалы сақтандырғыштың қыл сымын неліктен 

қорғасыннан жасайды? Цезиден әлде мыстан жасаса не болады?  

Жауабы: Қорғасынның балқу температурасы жетекші 

өткізгіштерден біршама төмен.  

 

Дескриптор.   
1) Тізбектегі ток күшінің шекті шамадан артып кету себебін 

біледі; 

2) Өндіріс орындарындағы сақтандырғыштар көбінесе кешкі 

мезгілде жұмыстан шығу себебін айтады; 

3) Қойылатын қорғасын сымның кедергісі сақтандырғышқа сай 

болу керек екендігін біледі; 

 

люминицентті 
шам

Қыздыру 
шамы
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4) Балқымалы сақтандырғышқа қойылатын қорғасынның балқу 

температурасы жетекші өткізгіштерден өзгеше болатынын біледі. 

 

Бағалау 

А (90-100) 

Өте жақсы 

5. Тапсырма (Бағалау) «Зертте, дәлелде!» әдісі. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-

ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html сілтемесі арқылы өтіп 

қыздыру шамын электр тізбекке қосыңыз, қосылу сызбасын 

түсіндіріңіз, қорытынды жасаңыз. 

 

Дескриптор. 
1) жаңа сабақта көріп, меңгерген қыздыру шамының қосу 

сұлбасын тәжірибеде жалғайды; 

2)  сұлбаны жинап болғаннан кейін электр тізбегіне қосады; 

3) қорытынды жасайды. 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html
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  09.04.2022 ж   № S00067 

 

Сәндік қолданбалы өнер саласындағы кесте тігу өнері 

 

ДЖАМБАЕВА МАРЗИЯ АДЫЛГАЗИВНА 

Алматы облысы Панфилов ауданы «Ә.Қастеев атындағы орта мектеп» КММ 

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

 «Шебердің қолы – алтын» деп дана халқымыз айтқандай қайта жаңғырып, 

жастар тәрбиесіне арқау болып отырған халық қолөнері бұл күнде 

қоғамымыздың ортақ әлеуметтік қозғалысы болып отыр.Кешегі ата-баба 

мұралары қазіргі кезде қолға алынып, жүректерден орын алуда. 

Қазақ қолөнерінің тамаша туындыларын жасаудың қарапайым 

технологиясын осы күнде тұрмысқа қайта ендіріп, өсіп келе жатқан жасөспірімге 

қазақ халқының қолөнеріне қызығушылығын арттырып,шеберлігін дамытуға 

осы дипломдық жұмыстың әсері болар деген сенімдемін 

Қазіргі таңда жалпы білім беретін мектептерде «Сәндік Қолданбалы өнер» 

бағытында сабақ жүргізіліп келеді. Онда оқушыларды қазақ халқының төл 

өнерінің тарихымен таныстырып,олардың өзіндік өнеге үлгісін, бейнелеу ісін 

орындаудың технологиясын, бұйымдарды көркем өңдеу тәсілдері арқылы 

орындау мәселелері қарастырылады. Осы мұраларды қоғамдық өмірде тиімді 

пайдалана білу үшін оны тереңірек оқып үйреніп,толық дәрежеде игеру қажет. 

Қазіргі кезде біздің елімізде жаппай ұлттық өнерді оқушыларға үйретуге көп 

көңіл бөлініп отыр. Осыған орай елбасымыздың халыққа жолдаған жолдауында 

еліміз дамыған 50 мемлекеттің қатарына енуі, экономика, мәдениет, білім, өнер 

салаларының дамуы басты мақсатқа қойылып отыр. Ата-бабамыздан сыр шертіп 

келе жатқан бейнелеу өнерінің шығармаларын, қолөнер туындыларын, олардың 

тарихтарын жас ұрпақтың бойына сіңдіру, қазақ халқының өнерімен шет елдерді 

таныстыру біз мұғалімдердің басты міндетіміз. 

Мектеп қабырғасында сыныптан тыс үйірме жұмысында ерте заманнан келе 

жатқан, сәндік қолданбалы өнердің бір турі кестелеу өнерінің тігу жолдарын, 

әдістерін оқушыларға үйретемін. 

Басты мақсатым, балаларға эстетикалық тәрбие бере отырып,оқушының ой-

өрісін дамыту және патриоттық сезімін ояту. Кесте тігу өнерін үйрету барысында 

оқушыларды ұқыптылыққа, әсемдікке, көркемділікке, шеберлікке, еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. Қолда бар халық қолөнерінің нәрін тиімді 

пайдаланып,оны ізденімпаздықпен жаңарта отырып келешек ұрпақтың бойына 

сіңіру. 

Кесте және көркемдеп тігу ою-өрнекті әшекейлеудің ертеден келе жатқан 

элементтерінің басты түрі. Кестені бізбен және жай инемен әшекейлеп тігу 

барлық халықтарға да ортақ өнер.  

http://dereksiz.org/jrekten-shian-jirlarim.html
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Қазақ халқының дәстүрінде киім-кешек пен төсек –орын жабдықтары, 

батырлар мен сауыққойлардың (салдардың) бас киімі, қалыңдық пен күйеудің 

бас киімі, белбеуі, үй іші мүліктері яғни жиһаздар кесте өрнегінің жиі 

безендірілетін еді. Халық салтында мұндай өрнектеудің кейбіреулері күні бүгінге 

дейін сақталуда. Оның себебі әдемі,ұнасымды кесте ою өрнегінің барлық түріне 

бірдей қолдануға тиімді. Осы сияқты бізбен, машинамен және инемен көркемдеп 

тігілген кестені әшекейлеп кестелеу деп атайды. 

Сондай-ақ кесте тігу деп – мата,тері,киіз т.б.материалдардың бетіне әртүрлі 

жіптермен, зермен, әр алуан суреттермен өрнектер салынып тігілетін қолөнердің 

бір түрі болып табылады. Кесте тігуде кейде моншақ,інжу,маржан т.б асыл тастар 

тағылады. 

Кесте өнері қазақ халқына ертеден енген өнер екендігін тарихтан байырғы 

сақ,ғұн,үйсін өнерінде кестені зерлеп, маржандап, түктеп тігу тәсілдері 

кездескендігін аңғаруға болады. 

«Кестені көңіл сызады, қол тігеді,көз сынайды» , «адам өнерімен әсем,аң 

жүнімен әсем» деген мақалдарда аз емес. Кесте өнері осы айтылғандай нағыз 

халықтық, алуан әдісті таңдауы көп өнер. Кесте өнерінің қазақ халқына тән 

байырғы көне түрлері: біз кесте, айқас тігу, айқыш-ұйқыш тігу, басып тігу,қайып 

тігу,тепшіп шалып тігу. 

Өрнек- бұл қандай да бір зат немесе бұйымдарды сәндеуге арналып, бір 

элементті бір ырғақпен қайталай отырып құрастырылған немесе бүтін 

композиция құрайтын сурет. 

Кесте өрнек құрастыру кезінде суретші нұсқаға қарап нобайлар жасайды. 

Қазақ сәндік бұйымдарын кестелегенде көбінесе кесте тек тұрмыстық 

бұйымдарды сәндейді, бірақ ол өзінше жеке мәнге ие бола алмайды. Ал, бұйым 

кестенің көмегімен ғана көркем де сәнді болып бағалана алады. Қазақтың 

ұлттық, жануарлар, өсімдік бейнесіндегі геометриялық ою-өрнектерін таңдайды. 

Олардың өзін кестеленетін бұйымның түріне, материалдық фактурасы мен кесте 

түріне қарап қолданылады. Мысалы геометриялық өрнектерді көбінесе ірі 

тоқылған маталарға айқас тігісінен кесте тіккенде салады. 

Кестеленетін кестенің қай түрімен немесе қандай жіппен тігуіне 

байланысты әр түрлі етіп салуға болады. 

Өрнекпен бұйымның барлық жері тегіс немесе оның жеке бөліктері 

дастархан шеті, жастық қаптың ортасы т.с. кестеленіп сәнделеді. Өрнектің 

барлық бөліктерінің өлшемдерін дұрыс орналастыру керек. Ереже бойынша 

кесте белгілі бір геометриялық формамен шектелген жазықтық бетіне түседі, 

мысалы төртбұрышты дастархан, үшбұрышты шәлі, дөңгелек формалы жастық . 

Қазақ кестелері негізінен симметриялы болып келеді. Өрнектің орналасуы 

бұйым түрі мен шебердің ойластыруына байланысты 

 

 

http://dereksiz.org/jmis-bafdarlamasi-et-jene-st-ondirisini-tehnologiyali-jabditar.html
http://dereksiz.org/sabati-tairibi-tilek--tirek-negizgi-tjindi-ideya.html
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Түс 
Кестеленетін бұйымға жіптерді дұрыс таңдау үшін түстердің үйлесімділігін, 

олардың бір-біріне әсерін ескеру керек. Түстік оң-бұл әр түстің өзіндік 

ерекшелігі- қызыл, көк, сары, т.с.с. Түстік оң түстерді бір бірінен ажыратуға 

көмектеседі ( жасылды көктен, көкті көгілдірден т.с.с.) Мысалы , қызыл түске 

диаметрлік қарама қарсы түс жасыл көгілдір, қызыл-сарыға көгілдір, сарыға көк 

т.с.с. сарының жасыл сарымен үйлесімділігі. Ақ қарамен, қара сұрмен, ақпен. 

Барлық жағдайдада олардың үйлесімділігіне екі түстің бірі үлкен ықпал береді. 

Түс нәрсенің формасын және өлшеніп көз мөлшерінде өзгертіп көрсетеді. Ашық 

және түстер үлкейтіп нәрсені бізге жақындатады. Бұл ерекшелікті өрнектікң 

қандайда бір бөлігін ерекшелеп көрсету үшін пайдалану керек. Жіптердің түсін 

бұйымның түріне, көлеміне және өрнектің қалай орналасатынына қарап 

таңдайды. Ереже бойынша фонға (мата түріне) қосымша орын, ал өрнекке негізгі 

деп қарау шарт. Фон өрнектен ашық болып ерекше көзге түспеу керек. Түстік 

шешім сонымен бірге кестенің орындалу техникасына да байланысты. (Айқас 

тігіс, шым кесте, әредік кесте т.б.) 

Мата мен жіп таңдау. 
Мата мен жіпті болашақ бұйымның түріне, өрнекке және кестенің орындалу 

техникасына қарап таңдайды. Мысалы, дастархан, қол орамал сияқты үй 

жиһаздарына шым кесте орындайтын болсақ лавсан қосылған лен матасын және 

түрлі түсті бірнеше қабатталға жіптер таңдаймыз. Ал, әредік кестемен 

көркемделген жейде орындағымыз келсе онда жұқа мата (маркизет, ситец) мен 

бір түсті қабатты мулине жіп аламыз. Айқас тігісті кесте тігу үшін ірі тоқылған 

лен немесе жартылай лен маталар таңдаған дұрыс. Ойма кесте орындау үшін 

негізгі жібі мен арқау жіптері бірдей жуандықпен тоқылған мата алу керек. 

Мұндай кесте үшін жартылай лен мата жарамайды. Себебі оның негізгі мақта- 

мата жіп те, арқауы лен болады. Салынған өрнектің сызығы бойымен кестелеу 

үшін лен , жібек, жұн, сукно, клетка, жолақ түскен, тіпті күрделі кұрылымы ( егер 

олар , әрине,кестенің өрнегімен көлемімен үйлесетін болса) маталар бола береді. 

Кесте тігу үшін лен, мулине, жүн, штапель, жібек, синтетикалық жіптер 

түстерін пайдалануға болады. Жіп мықты бірқалыпты боялған, сумен күнге 

оңбайтын болу керек. Жіптің мықтылығын оны қолмен созып көреді, жақсы жіп 

үзілмейді және шиыршықталып тұрады. Мулиненің бумасын ашып, оны 

түйінделген жерінен қияды. Жіп жазып 50-60 см жобасында бірнеше бөлікке 

бөліп барлық жіптерді қосып жіпті ішінен оңай суырып алуға болады. 

Кесте тігуге дайындық. 
Бұйымға кестені пішімі кесілмей тұрып немесе кесілген пішімге тігу керек. 

Бірінші жағдайда бұйымның бөлігіне пішіп бойынша сызықтар түсіріліп, оның 

ішіне өрнек салынып, содан кейін ғана кестеленеді. Қарапайым, күрделі емес 

өрнектерді дайын бұйымдарда кестелей беруге болады. Өрнекті көшірерде 

матаның астына қатты қағаз немесе ағаш тақтайша қою керек. Жазық матаға 
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кесте түсірерде (дастархан, қол орамал т.с.с.) матаның шетін тегіс қию үшін 

шетіндегі бір жіпті суырып алып тастаймыз, пайда болған түзу сызықтың 

бойымен қиып шығамыз. Матаның енін де ұзындығын да осы әдіспен қияды. 

Дастарханның жиектерін көркем тігіс түрлерімен кестелеуде матаға түзу 

сызықты жіптерін суырып алып тастау арқылы түсіреді. Көлденеңнен, тігінен 

суырылған жіптердің арасынан пайда болған тік төртбұрыш, төртбұрышткр 

арасына негізгі өрнектер көрсетіледі. Ал, суырылған жіптің үстіне өрнектің 

қосымша тігісі түседі. Егер өрнек геометриялық, ал мата біркелкі жіптермен 

тоқылған болса, оны матадағы жіптерді есептей отырып орындауға болады. Ал, 

кесте түрі мата структурасына байланысты болмаған жағдайда (шым, біз, әредік 

кестелер) өрнекті мата бетіне көшіріп салу керек. 

Суретті матаға көшіру. 
Бірінші кезекте түп нұсқадағы өрнек жақсы ұшталған қаламмен калька 

немесе милиметрлік қағазға көшіріледі. Содан кейін ғана барып матаға көшіру 

керек. Суретті көшірме қағаздың көмегімен түсіру. Алдын ала үтіктелген матаны 

тегіс жазықтыққа (үстел, тақта) тегістеп жаяды. 

Сызықпен немесе іші толтырылған (сабақты, бір жақты шым) кестеге 

арналған өрнек салынған кальканы түйреуіштер арқылы матаға бекітеді. 

Кальканың астына майлы бетін матаға қаратып көшірме қағаз салады да, өрнек 

сызығы бойымен өткір ұшталған қаламмен сызып шығады. Мүмкіндігінше 

көшірме қағаздың түрлі түсін алып қойған дұрыс. Ашық түсті маталар үшін қара 

түстес маталарға ашық (ақ, сары) түсті көшірме қағаздар пайдаланылады. 

Өрнек сызылып боялған соң, көшірме қағазды алып тастап, кальканың бір 

жағының ғана түйреуіштерін алып тастап, суреттің матаға дұрыс көшірілгендігін 

тексеру керек. Содан кейін ғана кальканы алып тастайды. 

Геометриялық өрнектерді ( есептеп тігетін жіптер үшін) де осылай көшірме 

қағаздың көмегімен көшіруге болады. Бұл үшін жуан иненің ұшымен ( мектеп 

циркулының аяғымен) милиметрлік және көшірме қағазда өрнекте көлденең, тік 

сызықтардың түйіскен жерлерінен тесіп шығады. Матада нүктелерден құралған 

өрнек пайда болады. 

Мата мен жіп кірлемес үшін бұрын пайдаланылған көшірме қағазды 

пайдаланған дұрыс. Жаңа қағазды пайдаланбас бұрын, оның майлы бетін құрғақ 

мақтамен немесе матамен сүртіп тастау керек. 

Жұмысты осындай тігіс түрлермен орындаймыз. 

1. Жай тігістер: қаю, көктеу, бүгу, тепшу, жапсырма қауыстыру, қабу, 

сыру, торлау, бүрмелеу, ілгектеп тігу, шарбақтап тігу және т.б. 

2. Көркем тігістер: айқас тігіс, бедерлеп тігіс, кесте тігіс, зерлеу, оқалау 

және т.б. 
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Сынып оқушыларына кесте өнерін, оның түрлерін, тігу техникасын игерудің 

қарапайым тәсілінен күрделі технологиясына көшу жолдары үйірменің 

тақырыптық күнтізбе жоспарларында құрастырылған 

Адамзат қоғамында бұрын соңды жасаған мұраны мәдени, жүйесі 

меңгеруге, жалпы әсемдік рухани құнды игіліктерді бағалай білуге жастарды 

тәрбиелеу қашанда маңызды мәселе. Сондықтан халқымыздың келешегі үшін, 

оның өсіп-өркендеу, дамуы үшін жас ұрпаққа жақсы тәрбие беріп, өнер мен 

білімді үйреніп, мәдениетін көтеру қажет. 

Өнерге деген құштарлыққа тәрбиелеуде оқушылардың эстетикалық 

талғамын дамыту үшін ең алдымен жанұяда, мектепте жан-жақты тәрбиелеуді 

қажет етеді. Мысалы: оқушыларды кесте тігуге үйретуде жұмыстың түсі, 

өрнегінің әсемділігі, сурет нұсқауларының көңілділігі және оқушының 

қолданбалы өнерге үйренуімен, мәдени мұраны игерумен білім дережесімен 

байланыстыра отырып, эстетикалық талғамын дамытуға болатындығы анық. 

Осыған байланысты оқушылардың бойында көзге ілінген заттардың ағашынан 

жирендіріп, сұлуына сүйсінетін, адам жанын түсіне алатын адамгершілік 

қасиетін қалыптастырамыз. 

Қазақстанның сәндік қолданбалы өнері-біздің мәдениетіміздің құрамды 

бөлігі. Оны дамыта отырып, жер-жерде халық шеберлерінің өнегелі істерін жас 

ұрпақтарға насихаттау, қолөнер бұйымдарының сапасын арттыра беру аса 

құрметті және иглікті іс. 
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