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17.05.2022 ж.   № T00065 

 

Communication and technology 

 

КАРБЕКОВА ФАРИЗА ЖІГЕРҚЫЗЫ                                                                                                                                

Алматы облысы Балқаш ауданы,                                                                    

"Н.Бозжанов атындағы орта мектеп МДШО"МКМ                                                     

Ағылшын тілі пәнінің  мұғалімі 

 

 School:  

Date:15.10.2019 Teacher name:  

Grade: Number present: absent: 

The theme Communication and technology 

Learning objectives(s) 

that this lesson is 

contributing to 

7.C3 respect different points of view 

7.L3 understand more complex supported questions on a 

growing range of general and curricular topics 

7.L6 deduce meaning from context in supported extended talk 

on a range of general and curricular topics  

7.S5 keep interaction going in longer exchanges on a range of 

general and curricular topics 

7.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to 

talk about a limited range of general topics, and some curricular 

topics 

Lesson objectives All students will be able to 

- use new topical vocabulary  

- match at least 2 communication types to the speaker 

Most students will be able to 

- match 2-3 communication types to the speaker 

Some students will be able to 

- predict possible answers during lis-

tening activity 

- give their opinion with the help of 

prompts 

Assessment criteria Students will be considered successful if they are able to 

match the types of communication in listening section with 2-

3 correct answers 
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Value instilled at the 

lesson (including 

Global citizenship key 

elements (GC) 

GC Knowledge and understanding: The importance of 

respect and protection of human rights. 

GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.  

GC Values and attitudes: appreciate own individuality and 

individuality of other people. 

Cross curricular links Kazakh and Russian languages 

ICT skills Interactive board 

Previous learning Hobbies and leisure 

Plan 

Planned timings Planned activities (replace the notes below with your 

planned activities) 

Resources 

Beginning 

10 min 

 

 

 

 

 

2 min 

Warming up:  

Divide the class into two groups of equal size.One 

group should stand in a circle,looking out.The other 

group should stand in a larger circle around 

them,looking in.So the two circles of students will be 

facing each other , with a partner for each student. 

What is the Kazakh for bag? 

watch,laptop,ID card ,keys,mobile phone, money, mp3 

player,ticket 

Techer asks students come to teacher’s table and choose 

one piece of the puzzle then find the other parts of the 

puzzle which have other students by this way you will 

collect three pictures and compound three groups W  

Teacher asks: Look at your pictures, what are they? 

T elicits from Ss the theme of the lesson and 

introduces the LO  

 

PPT 1 

 

 

 

PPT 2 

Middle  

 

5 min  

 

 

 

20 min  

 

 

 

 

 

 

Lead – in: T asks Ss to brainstorm their ideas about 

What about  our today’s theme?   Watch the video 

Ss –about ICT 
Pre – teaching: T uses flascard  technique to present 

new vocabulary. 

This order is repeated for each word . 

New words: navigator- 

                 memory stick 

                 printer; 

                    camera;  

                 refrigerator. 

 

 

 

 

 

PPT 3-10 
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13 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

7 min 

 

Touching the flashcards 

Write the names of the most popular gargets.  

  

 

 

1_____________2______________3_____________ 

 

 

 

   6___________                     7_____________ 

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs. 

Comlate the dialogue with 4 of the words. 

• Ann:Hi Jason,. I have a question for you.  

Jason: OK, what's up?  

• Ann:I've been having a problem with my com-

puter. I know you're an engineer so I thought you might 

be able to help me.  

Jason  I see. What's the problem?  

Ann I have a file that I can't open for some reason.  

Jason: What type of file is it?  

Ann:  It's a Word document I've been working on. I 

need to finish it by tomorrow.  

Jason: Do you think your computer might have a virus?  

Ann: No, I checked and there weren't any.  

Jason: OK. I'm not sure what's wrong. If it's possible, 

email the file to me and I'll see if I can get it to open.  

• Ann: OK, I'll do that when I get home. Are you 

going to be around tonight?  

Jason: Yeah, I'll be home after 8PM. Send it to me 

when you get a chance and I'll call you later. 

Pre – listening: T gives each S a copy with the task and 

give them the time to study it.  

Then (T explains the meaning of “keep in touch”) and 

asks the question: How do you keep in touch with your 

friends? 

T elicits from Ss what kind of information should they 

write in a missed spaces. 

Ss share their ideas.  

Listening: T plays the record twice and Ss match the 

speakers to the type of communication. T shows right 

answers on the PPT and Ss peer check.  

PPT 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

audio 
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Answers: 1 text messages, 2 Skype, 3 a blog, 4 social 

networking sites 

Students listen again and note down the benefits and 

negative points the speakers mention.  

Post-listening; Students discuss the advantages and 

disadvantages of technology.  

 
Prompts:  

 I get really annoyed when you’re talking to some-

one, but they’re texting to  

                someone else. 

 Generally, I think technology is …. 

 The only problem with my smartphone is that I 

keep (gerund) when I should … 

End 

3 min 
Plenary 

White-spots strategy 

Learners evaluate their achievement according LOs of 

the lesson. Learners write questions what was unclear 

and still needs some explanation. 

Homework: Learn new words. Make up sentences their 

own sentences. Weak Ss just make up sentences, 

stronger Ss have to make up a story with sentences with 

new vocabulary  

 

 

PPT 13 

 

 

PPT 14 

Additional information 

Differentiation – how 

do you plan to give 

more support? How do 

you plan to challenge 

the more able 

learners? 

Assessment – how are you planning to check 

learners’ learning? 

Formative peer assessment for thelistening task: 

2-3 correct answers – Achieved 

1 correct answer – Working Towards 

 

 

 

 

 

 

Health and 

safety 

check 

ICT links 
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Differentiation can be 

by task, by outcome, by 

individual support, by 

selection of teaching 

materials and resources 

taking into account 

individual abilities of 

learners (Theory of 

Multiple Intelligences 

by Gardner). 

Differentiation can be 

used at any stage of the 

lesson keeping time 

management in mind 

 

Differentiation: 1) While introducing new 

vocabulary strong Ss can make up their own 

sentences with new words. 2) In pre – listening 

activity strong Ss can easily predict possible 

words. 3) As a hometask weak Ss just make up 

sentences, stronger Ss have to make up a story 

with sentences with new vocabulary 

Safety rules 

Reflection 

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

If not, why? 

Did my planned differentiation work well?  

Did I stick to timings?  

What changes did I make from my plan and why? 

Summary evaluation 

What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)? 

 

What have I learned from this lesson about the class orachievements/difficulties of 

individuals that will inform my next lesson? 
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17.05.2022 ж.    № T00066 

 

Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары 

 

ОРАЗОВ НУРЖАН КОШКАРОВИЧ                                                                             

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы                                                               

«Ш.Бектасов атындағы жалпы орта мектебі»КММ.                                         

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

Көркем 

еңбек 

Мектеп: 

Күні: Педагогтің аты-жөні:   

Бөлім:  Сәндік-қолданбалы өнер 

Сабақ                              

Сынып: 8 

Қатысушыл

ар саны: 

Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары (ши тоқу, 

киіз басу) Әр түрлі ұлттық бұйымдар. 

 Құрал-саймандар мен материалдар    

Оқу 

бағдарлама

сына 

сәйкес 

оқыту 

мақсаттар

ы 

8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер 

мен дизайн  туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін 

көрсету 

8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды  дамыту мен іске асыруда 

өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде 

ақпараттық-коммуникативтік технологияларды  қолдану 

арқылы) 

Сабақтың 

мақсаты 

Оқушылар: 

 Қазақ халқының қолданбалы өнерінің түрлерін білу; 

 Қазақ халқының қолданбалы өнер шығармаларының 

ерекшеліктері ажырату; 

 Қазақ халқының ұлттық ою-өрнек түрлерінің 

айырмашылықтарын айқындау; 

Алған білімдерін шығармашылық идеяларын іскк асыруда 

тиімді пайдалану 

Бағалау 

критерийл

ері 

 Қазақ халқының өнер туындылары мен қолөнерін 

айқындайды;  

 Сабақ үстіндегі іс-әрекетттерде белсенділік танытады; 

 Топтық жұмыстарда зерттеу тапсырмаларын 

орындайды; 
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 Зерттеу нәтижелерін скейчбукке немесе альбомға 

түсіреді; 

Сабақтың барысы 

Сабақты

ң 

 кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушын

ың 

 әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақты

ң 

басы 

 

1 Ұйымдастыру бөлімі:  
1. Оқушылармен 

амандасу, түгендеу. 

2.Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру 

«Мен - мақсат адамы» 
психологиялық 

дайындық 

 

 

Тақтада сабақтың 

тақырыбы, мақсаты 

көрсетіледі.  

 

Зергердің құралдары мен 

жабдықтарын 

оқушыларға таныстыру 

және олардың қолдану 

тәсілдерін көрсету.  

Зергер жұмысы туралы 

видео көрсету. 

. 

   

 -  

Сабақтың мақсатымен 

танысу.  

 -  Бізге мұра болып 

қалған аталарымыз бен 

әкелеріміздің өз 

еліміздің тарихын, салт-

дәстүрін, еліміздің әрбір 

Мақсаты

: 

Оқушыла

р 

кезекпен 

мен 

сөзіне 

тіркес 

айтып, 

бір-біріне 

тілек 

білдіреді.  

Жігер 

деген – М

ЕН            

Күш 

деген – М

ЕН 

Батылдық 

деген  - 

МЕН 

Кешірім 

деген - 

МЕН 

Жастық 

деген - 

МЕН 

Денсаулы

қ деген - 

МЕН 

Бәрі 

маған 

байланыс

ты 

Қалыптастыру

шы бағалау:   
Бірін – бірі 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

тағы  

графика 

лық 

суреттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДК экраны 
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азаматы білуі тиіс. 

Сондықтан, бүгін 

сабақта біз сіздермен 

қазақ халқының  

дәстүрлі сәндік-

қолданбалы өнер түрлері 

туралы айтатын 

боламыз. 

Бәрі 

менің 

қолымда 

 

Суретті 

топтасты 

рады. 

Түсінік 

береді. 

Слайдқа 

қарап  

біздің 

бүгінгі 

сабақтың  

тақыры 

бын 

анықтайд

ы 

Сабақт

ың 

ортасы 

2.  Жаңа материалды  

зерттеу кезеңі. 

Қазақтардын халық 

кәсіпшілігі мен қолөнер 

бастауы    тұңғиық 

ғасырларға кетеді.  

  «Т»  кестесі                                           

Өнер түрлерін 

қарастырыңыз және 

анықтаңыз. 

- теріні өңдеу өнері 

зергерлік өнері, сүйек 

кесу өнері, тасты өңдеу 

өнері, ағаш өңдеу. 

-кілем тоқу, ши току және 

киіз бұйымдарын жасау  - 

киіз басу.  

Кілемдердін түрлерін 

зерттейік: басылған 

(киіз), өрме (қамысты) 

және тоқыма. 

- Тоқыма кілемдер түкті, 

алаша және тақыр 

 «Т»  

кестесі 

Топтық  

жұмыс.  

1-ші топқа 

арналған  

дескрипто

рлар:  

Киіз басу 

өнерін  

зерттейді; 

Киізден 

орындалат

ын    

бұйымдард

ын  

атауларын  

анықтайды

; 

Киіздің 

емдік 

қасиеттерін 

анықтайды 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  

талқылауғ

а 

белсенділі

кпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсы

ң!» деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталанд

ыру 

 

 

«Т»  кестесі 

 

 

3-Слайд. 

4-5 слайдтар  

6-Слайд. 

Киіз басу өнерінің  

шығу тарихы 

туралы   

мультфильм көру 

https://youtu.be/D1

qoET0oQI0 

7-Слайд. 

Киіз үй туралы 

видеофильм көру 

https://youtu.be/yu_

2aAQEUsY 

https://youtu.be/3W

_PZ2KFLcY 

Заманауи қазақ үй 

https://youtu.be/eG

xqIBrdsWI 
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түрлерімен ерекшеленеді. 

- Басылған кілемдерге 

киіздер, тұскиіздер, 

сырмақ, сырдақ, 

текеметтер жатады. 

- Өрме кілемдер  - бұл 

шым ши, өре ши және 

шабақ ши. 

Ши тоқу үшін ши 

талдарынан   қамыс 

өріледі - Алдымен әр 

талды жеке берілген ою 

бойынша түрлі-түсті 

жіппен орайды. 

Талдарды  бірге орағанда 

ерекше кілем шыгады. 

Ал киіз басу өндірісі де 

қызықты қажет ететін 

күрделі үдеріс, белгілі бір 

дағдыларды  қажет етеді. 

Ал қазір, біз   киіз басу 

тарихы жөнінде 

мультфильм көреміз ..... 

Киіз басу және өндіру, 

бірнеше кезеңдерден 

тұрады:  

* жүн дайындау; оны 

жаю;  ыстық су шашу;  

дайын киіз жасау. 

Проблемалық 

сұрақтар:  

- Қазақ халқы  жүнді 

тұрмыста қалай 

қолданған? 

- Дұрыс, жүн жылуды 

сақтайды. Сондықтан 

оны киім, көрпенің 

арасына салған және 

бесікке де төсеген. 

- Жүннің қандай түрлерін 

білесіндер? 

Бұйымдар 

дын  

атаулары 

мен 

суреттерін  

скетчбукке  

түсіреді; 

Өзіңің 

зерттеу 

жұмысы 

туралы 

баяндайды; 

2- ші 

топқа 

арналған  

дескрипто

р лар: 

Қазақ 

халқының 

ұлттық ою-

өрнектерін 

зерттейді  

(космогони

ялық, 

зооморфты

қ, өсімдік,  

геометрия 

лық);  

Өзіңің 

зерттеу 

жұмысы 

туралы 

баяндайды;  

Оқушылар 

берілген  

сұрақтарға 

жауап 

береді. 

 

Жасаған 

нобайлары 

 

 

 

 

 

 

(Видеофильмді 

көру) 

ДК экраны 

Плакат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Түстер құпиясы» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

«Шашылған 

жазбалар» әдісі 
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- Көктемде қырыған және 

күзде қырқылған 

жүндердін атаулары бар 

(жүннің жабағы, күзем). 

 -  Киіз үйдің ішкі 

көрінісің  зерттейк. 

-Балалар, киіз уйде 

қандай заттар көріп 

тұрсындар? 

- Кілемнің ерекше 

сырмақ түрін  туралы 

әңгімелесейік. 

- Киіз үй жабдықтарын 

зерттеніз: түскиіздер 

(қабырға кілемдер), 

сырмактар (төсеніш), 

аяққаптар  

( ыдыстар үшін 

сөмкелер), кереге-қаптар 

(кереге үшін футлярлар), 

әр түрлі  ши және т. б..  

- Балалар,киіз тұрмыста 

пайдалану сәнді болама ? 

Тәжірбиелік жұмысты 

бастамас бұрын 

оқушыларға қауіпсіздік 

техникасымен 

таныстырамын.  

Тәжірибелік жұмыс: ши 

тоқу(нобай жасау) 

Көркем еңбек 

сабақтарына арналған 

қауіпсіздік техникасы: 

-жұмысты тек қана 

мұғалімнің рұқсатымен 

бастау; 

-оқытушының 

рұқсатынсыз оқу, жұмыс 

орнын тастап кетпеу; 

-құрал-саймандарды тек 

қажетті жағдайда ғана 

мен 

жоспарын 

жұпта 

талқылайд

ы. 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

ұяшықтар 

ішінде  

сұрақ, 

тапсырмал

ар ға жауап 

береді. 

Топтағы әр 

оқушы 

қарсы 

топтағы әр 

оқушыға 

сұрақ 

қояды. 

 

 

 

 

 

Мысалы:  

Түйме, 

алқа, ыдыс, 

қамшы, 

сырға, 

сөмке 

Мақсаты: 

Оқушылар

ды 

жылдамды

ққа әрі 

танымдық 
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пайдалану; 

-жұмыс орнын таза 

ұстап, материалдар мен 

құралдарды тиімді 

жұмыс істеу; 

-жұмыс бітісімен 

материалдар мен 

құралдарды өз 

орындарына жиып қою.  

«Түстер құпиясы» әдісі 
1-ТАПСЫРМА. Мәтінді 

оқып, сұрақтарға жауап 

беріңдер. 

Әр қатардан бір 

оқушыдан мәнерлеп 

оқып шығады. Қалған 

оқушылар бірге іштей 

оқып отырады. Сонымен 

қатар сұрақ дайындап 

отырады. -Қазақ 

халқында ертеден бастау 

алған қандай өнер? 

-Ол өнер түрі немен 

байланысты? 

-әшекей бұйымдар не 

үшін қажет? 

-Әшекей бұйымдар 

қыздар үшін не береді? 

-Әшекей бұйымдарды 

неден жасаған? 

Жазылым. 

2-ТАПСЫРМА. 

«Шашылған жазбалар» 

әдісі.  Оқушыларға кеспе 

қағаздарға жазылған 

әшекей бұйымдардың 

атаулары бар сөздер 

беріледі.  Сол сөздерді 

кестедегі тиісті 

орындарға орналастыру 

қажет. 

қабілетін 

арттыру. 
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Киімдер

дегі 

әшекейл

ер 

 

Түйме,сөлке

бай, өңірше 

Денедегі 

әшекейл

ер 

Сырға, алқа, 

тұмар, 

білезік 

Тұрмыс 

тағы 

әшекейл

ер 

Сөмке, 

ыдыс, 

қамшы т.б. 

заттарға 

тағылатын 

асыл тастар 

мен 

металдар 
 

Аяқтал

уы 

Бағалау«Жапондық 

бағалау» әдісі арқылы 

бағалаймын. Яғни 

«Дұрыс келісемін», 

«Толықтырамын, басқа 

көзқарасым бар», «Менің 

сұрағым бар». Сонымен 

қатар,     1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

оқушылардың сабаққа 

қатысу белсенділігі 

бойынша бағаланады. 

Рефлексия:  

«Сәуегейлік ағашы» 

стратегиясын 

қолданамын. 

«Ағаштың діңі»-бұл 

тақырып, 

«жапырақтары»- 

болжамдар, 

«сабақтары»-дәлел 

Оқушылар әр түрлі 

ұлттық бұйымдарға 

 болжам жасайды. 

Сабақты қорытындылау 

 

 

Мақсаты:

Оқушы 

алған 

білімін 

саралай 

білуге 

дағдыланад

ы. 

 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақты 

қандай 

деңгейде 

түсініп,білг

ендерін 

айтады,бол

жам 

жасайды.  

Атқарылға

н 

жұмыстар 

туралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыла

рдың 

айтқан 

жауаптар

ына пікір 

қалдыру. 
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мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдаймын. 

қорытынды 

лар 

жасайды. 

 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?  

Бүгін оқушылар нені үйренді? Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп 

оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма? Мен өз уақытымды ұтымды 

пайдалана алдым ба?  

Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен? 

 

Саралау. Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар 

қоясыз? 

 

 

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды 

игеру деңгейін 

қалай тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Т кестесі», «Түстер 

құпиясы» әдісі, 

«Шашылған жазбалар» 

әдісі.   

 

Саралау тапсырмаларды  

іріктеуді, белгілі бір 

оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке 

қолдау көрсетуде, оқу 

материалы мен ресурстарды 

оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 

«Мадақтау сөзі», 

«Бас бармақ» 

әдісі, балдық 

жүйе 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту 

жаттығулары мен белсенді 

жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы  
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18.05.2022 ж.    № T00067 

 

И дыбысы мен әріпі 

 

САТАНОВА ЭЛЬВИРА ШАРИПОВНА                                                                              

Ақмола облысы   Державин қаласы                                                                        

«Ақпан Үкібаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ. 

Бастауыш сынып мұғаімі 

 

Күні:19.01.22ж. Қатысқандар саны: 21 

Сынып   «1А» 

Ашық сабақтың 

тақырыбы 

И дыбысы мен әріпі 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату және оны дыбыспен 

сәйкестендіру. 

1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде  кім (не) туралы 

айтылғанын анықтау. 

Сабақтың мақсаттары: Барлығы:Жаңа білімді меңгереді. 

Көбі:Дыбыспен әріпті таниды және ажыратады. 

Кейбірі: Алған дыбыстар туралы сөз,сөйлем құрайды. 

Жетістік критерийлері: Барлық оқушылар орындай алады: 

Айтылған дыбыспен   әріпті  дұрыс ажыратады.  

Көпшілігі орындайды: 

Нақты сөйлеу арқылы тиін,тиын сөзінің 

айырмашылықтарын  таба алады. 

Кейбірі:Сюжетті суреттер арқылы әңгіме құрайды. 

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне 

тәрбиелеу.  

Пәнаралық байланыс Математика,ана тілі,көркем еңбек сабағы 

АКТ қолдану дағдылары Видеожазба ,слайд,кеспе сөздер,суреттер,т.б. 

Тілдік құзыреттілік       Ине ,ши,тиек,қиық. 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

: 

Сабақтың басы 

Ынтымақтасты

қ атмосферасын 

қалыптастыру 

1 минут 

I.Психологиялық дайындық. 

 Ұйымдастыру кезеңі: 

Қуанамын мен де, 

Қуанасың сен де. 

Қуанайық достарым, 

Арайлап атқан күнге-деп қолдарын шапалақтайды. 

 

Шаттық 

шебері 
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Топқа бөлу. 

Сандар  арқылы топқа бөлінеді. 

Алдыңғы оқу 

8 минут. 
II. Өткен сабақты пысықтау. 

Топтарға сұрақтар қоямын. 

Балалар әріп деген не? 

-Дыбыс деген не? 

Дыбыстар нешеге бөлінеді? 

Сендердің білімдеріңді тексеру үшін «Доп лақтыру» 

ойынын ойнайық. 

Шарты:Мен допты лақтырып, сендерге сұрақ 

қоямын.Менің сұрағыма тез,шапшаң жауап беріңіздер? 

Балалар осы жақында қандай мерекені тойлаймыз? 

-Тәуелсіздік 

-Тәуелсіздіктің неше жылдығын тойлаймыз? 

-25 жылдығын 

-Ендеше балалар,осы тәуелсіздік туралы не білесіңдер? 

Оқушылар тәуелсіздік туралы мәлімет, тақпақ,мақал-

мәтелдер айтады. 

Доп 

Сабақтың 

ортасы 

10минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III .Жаңа сабақ. 

«Кім жылдам» ойынын ойната отырып,жұмбақтың 

шешуін таптырту. 

1.Тұмсығына жібін байлап, 

Сүңгіп батып,сүңгіп батып,бұл мықты, 

Бүтіндейді жыртықты. 

Бұл не?  (ине) 

2. Өзі төрт қанатты, 

Және алты аяқты, 

Сөйтсе  де тікұшаққа ұқсайды. 

Бұл не? (инелік) 

Жарайсыңдар,балалар! 

-Ине,инелік сөздері қандай дыбыстан басталып тұр. 

-И дыбысынан 

-Керемет!! 

Балалар ендеше біз бүгін И дыбысымен танысамыз. 

Енді И дыбысын айтып көрейік. 

-И-и-и 

Қалай айтылады екен? 

-Созылып айтылады.Себебі дауысты дыбысты айтқанда 

өкпеден шыққан   ауа еш кедергісіз айтылады. 

-демек бұл қандай дыбыс? 

-Дауысты дыбыс 

 

 

Оқулықп

ен жұмыс 

 

 

Смайликт

ер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

Смайлик 

тер. 



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

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

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

2 минут 

3 минут 

 

6 минут 

 

3 минут 

-Қандай текшемен белгілейміз? 

Қызыл текшемен (текшелерін көрсетеді) 

Жарайсыңдар,балалар! 

И дыбысы сөздің басында,ортасында кездеседі.Ал 

сөздің соңында сирек кездеседі. 

И дыбысының екі түрі бар.Баспа түрі және жазылу түрі 

бар. 

-Баспа түрін қайда қолданады? 

-Жазылуын ше? 

-Балалар и дыбысы қандай дыбысқа ұқсайды? 

-И дыбысы Й қысқа (й )дыбысына ұқсайды. 

Бірақ қысқа й-дыбысының жоғарысында көлбеу 

сызық  қойылған.Ал И дыбысының жоғарысында 

көлбеу сызық қойылмаған. 

«Сиқырлы әліппе»  атты электронды оқулықпен 

жұмыс. 

IV. Сергіту сәті. 

Орнымыздан  тұрайық, 

Алақанды ұрайық, 

Бір отырып,бір тұрып, 

Сәл тынығып алайық! 

V.Жұптық  жұмыс. 

Қолымыздағы шырпының таяқшаларынан И 

дыбысын құрайық. 

-Кәне кім тез болар екен? 

VI. Кітаппен жұмыс. 

1-топ «Инелік» сөзін буынға бөледі.                        

Оқулықтағы инеліктің қанатындағы сөздерді  тізбектеп 

оқиды.                                                                                                  

2-топ: 1-тапсырманы орындайды.                                        

Топпен дауыстап оқиды. Сөздерді буынға бөледі.                          

3-топ: Іздену тапсырмасы. «Тиін,тиын» сөздерінің 

айырмашылығын тауып айтады.                                                 

VII .Дәптермен жұмыс.                                                               

И әрпін ауада жазып көрсету.     -Ии дыбысының 

бас,кіші әріптерін тақтаға жазып көрсету.Жазу жазғанда 

дәптерімізді қиғаш қоямыз,әріптерді әдемі етіп  

бастырамыз,жазамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текшелер 

көк,  

қызыл. 

 

 

 

 

И әрпі 

 

 

 

 

Электрон

ды 

оқулық, 

видео 

ролик. 

Шырпын

ың 

таяқшала

ры. 

 

Оқулық. 

дәптер, 

қалам, 

тақта. 
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Қызықты 

тапсырма 

5 минут 

 Топтық жұмыс.3-тапсырма. Постер қорғайды. 

Фильм не туралы. Фильмге ат қой. «Ит-адамның досы» 

дегенді қалай түсінесіңдер? 

Оқулық,с

южетті 

суреттер. 

Аяқталуы 

1 минут 

VIII. Сабақты қорытындылау. 

-Біз бүгін қандай дыбыспен таныстық? 

-И дыбысы қандай дыбыс? 

-Қандай текшемен белгілейміз? 

 

Сабақтың соңы 

1 минут 

 

Рефлексия 

-Сендерге не сәтті болды? 

-Қандай тапсырма қиын болды? 

Сендерге сабақ ұнады ма?   Қолдарыңдағы стикерді 

бағдаршам көздеріне жапсырыңдар. 

Смайликт

ер,бас 

бармақ, 

стикер,  

тақта. 

 Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  

тексеру жоспарыңыз?                                          

Оқушыларды бес саусақпен және ынталандыру 

сөздер арқылы бағалаймын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

18 

20.05.2022 ж.    № T00075 

 

Әке берік тірегім 

 

БАКИРОВА САЛТАНАТ                                                                                                           

ТОАӘДБ «Тілінде ауыр кемістігі бар                                                                                     

балаларға арналған  облыстық арнайы  мектеп-интернат» КММ 

 

Тәрбие  сағаты-

ның бағыты 

Отбасы тәрбиесі 

Тәрбие сағаты-

ның тақырыбы 

Әке берік тірегім 

Тәрбие сағаты-

ның мақсаты 

Отбасындағы әке мен ер азаматтың ролінің мәнін ұғындыру, 

әрбір тұлғаны тәрбиелеу туралы ой - пікірлермен бөлісу. 

Оқушыларға отбасының ұйтқысы, негізгі тірегі әке екенін, әкеге 

деген сүйіспешілікке тәрбиелеу. Бала мен әке арасындағы тығыз 

әрі ыстық байланысты ұғындыру. 

Отанды сүюге, өз елін, тарихын білуге, жалпыадамзаттық 

құндылықтар мен терең көзқарастарды сіңіру арқылы таным 

белсенділіктерін арттыруға бағыттау. 

Тәрбие сағаты-

ның міндеті 

Оқуға, білімгедеген қызығушылығын арттырып, еңбекке баулу. 

Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық. 

Бағалау крите-

рийлері 

Оқушылардың сөздік қорын молайтып, ой – өрісін дамиды. 

Жастарды  бойындағы  азаматтық  пен  Қазақстандық патрио-

тизмді  қалыптастырады, мемлекеттік рәміздерді  құрметтейді; 

халық дәстүрлерін дәріптейді; 

Игерілетін 

дағды 

Айтылым, оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым, еркін қарым 

– қатынас жасауға, сын тұрғысынан көзқарасын білдіруге, өз 

ойын жеткізіп, шешім қабылдауға дағдыланады. Ақпаратты 

тиімді  қолдана отырып, өзіне қажетті мәлімметтерді алады. 

Ресурсстар   

Функциональ-

дық сауаттылық 

Отанды сүюге, өз елін, тарихын білуге, жалпыадамзаттық 

құндылықтар мен терең көзқарастарды сіңіру арқылы таным 

белсенділіктерін арттыруға бағыттау. 

Жүру барысын 

алдын ала 

үйлестіру 

 

 

 

 

Армысыздар, ардақты азаматтар, 

Отбасының тірегі, елді бастар. 

Құтты болып мереке баршаңызға 

Бақ-береке әкелсін отбасыңа! 

Халқымызда «Ер – елінің қорғаны» деген аталы сөз бар. Біз 

осындай жандардың ержүрек істеріне сай сый-құрмет көрсете 
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Алғашқы  сөз 

 ( кезең) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отырып, отбасыларыңызға амандық, береке-бірлік, еңбекте 

жеміс пен шығармашылық табыстар тілейміз. 

 Барысы: 

I. Кіріспе бөлім 

«Әке – шаңырақтың тірегі» 

(әке туралы сөз, әкенің ролі қандай?) 

II. Видио көрсету 

III. Қызықты сұрақтар. 

IV. Сергіту сәті. 

V. Ситуациялық жағдаяттарды шешу. 

VII. Қорытынды. 

I. Кіріспе бөлім 

«Ана – сая болар бағың болса, 

Әке - асқар тауың» дейді халқымыз, бүгінгі кешімізде әке 

туралы ой қозғалады. Әр шаңырақта әкенің орны ерекше. Әке 

шаңырақтың тірегі. Әке – отбасының асыраушысы, отбасы 

мүшелерінің тірегі, қамқоршысы. Әкенің мінез – құлқы, 

өзгелермен қарым – қатынасы, өнері мен білімі – баланың көз 

алдындағы үлгі, өнеге алатын, оған қарап өсетін нысанасы. 

Отбасының пейіл – береке, ынтымағы үшін отағасының әділ, 

ұстамды болуы орасан маңызға ие. Оның тәрбиелік рөлі де зор. 

«Әке – асқар тау», «Әке – балаға сыншы» дейді халқымыз. 

Ер бала әкесімен сырлас, жолдас, дос. Ол әрқашан бір әрекет 

жасау үшін әуелі әкесімен сырласады. Ер баланың өсіп, жетіліп, 

өз алдына жеке тұлға болып қалыптасуына, қоғамдағы өз орнын 

дұрыс табуына әкенің атқарар еңбегі ерекше. Қазақ халқында 

«Бір бала бар – атадан өте туады, бір бала бар – кері кете туады» 

деген тұжырымға, баланың қандай болмағына негіз қалайтын да 

әкенің өзі. Ежелден қалыптасқан түсініктің бірі – «әке – үйдің 

асыраушысы». Үйдегі жандардың аш қалмауын, киімдерінің 

бүтін болуын ойлайтын – әке. «Балаларым алаңсыз балалық 

шағын өткізсін, жарым ештеңеден қысылмасын, 

дастарқанымыз мол болсын» деген ой әкенің көкейінен 

ешқашан кетпейді. Бұл табиғаттың заңдылығы да шығар. 

Өткен дәуірлерде де әке үйдің басты асыраушысы болды. 

Бүгінде де сол дәрежесінде келе жатыр. Әкесі бар үйдің 

шаңырағы еш уақытта шайқалмайды. Ол үйдің тәртібі де 

темірдей қатал. Қандай да болсын жағдайларда соңғы сөз – 

әкеде. Әкенің айтқанымен жүрген бала өз жүрісінен 

жаңылмайды. Әкені тыңдап өскен бала өмірдегі жолын 

табады. Жақсы азамат болып, еліне адал қызмет етеді. 



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

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

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ортаңғы кезең 

Тапсырмалар 

легі 

 

 

 

 

 

 

«Әкелік асыл сөзіңнен, жолымды тауып келемін» деп «Әке 

туралы» әнде айтылатындай, әр бала өзінің жолын 

табады. Әр отбасындағы бала тәрбиесінде әкенің рөлі ерекше. 

Әке-отбасының асыраушысы,отбасы мүшесінің 

тірегі,қамқоршысы.Әкенің мінез-құлқы, өзгелермен қарым-

қатынасы,өнері мен білімі баланың көз алдындағы үлгі өнеге 

алатын, оған қарап өсетін нысанасы.Әке әрқашан қиындықта 

қасыңнан табылып, қол ұшын беретін жан. «Әке-асқар тау», 

«Әке-бәйтерек» деген мақалдар әкенің беделін көрсетеді. «Әке 

балаға сыншы» дейді халқымыз.Ер бала әкесімен сырлас, 

жолдас,дос.Ол әрқашан бір әрекет жасау үшін әуелі екесімен 

ақылдасады.Ер баланың өсіп, жетіліп, өз алдына жеке тұлға 

болып қалыптасуында, қоғамдағы өз орнын дұрыс таба 

білуінде әкенің атқаратын еңбегі ерекше. 

«Әке-отбасының пірі»,Әке-үй ішінің тірегі,баласының жүрегі. 

«Әкесіз бала- панасыз балапан» дейді халқымыз.Әрбір баланың 

әке алдында борыштары мен парыздары, міндеттері бар. Әке 

алдындағы міндеттер: тілін алу, сөзін тыңдау, ізет көрсету, 

әдеп сақтау, парыздар:балалық міндеттерді орындауды 

дәстүрге айналдырып, әкеңе көмекші, демеуші, сүйеуші болып, 

оны әрқашаг да қуанышқа бөлеп отыру; кәмелетке жеткен 

соң, әкеге біржола қызмет көрсетіп, оның қартайған шағында 

асыраушысы болу, әкенің әкелік еңбегін өтеу. 

Көп әкенің түзде еңбек етіп пұл тапқаны болмаса үйдегі 

тіршілікпен, отбасындағы бала тәрбиесімен онша шаруасы 

болмайды. Соның салдарынан барып, үйдегі бала тәрбиесі 

деген сан-салалы, қыры да, сыры да мол ұшан теңіз жұмыс 

онсыз да үй тіршілігінің ұсақ күйбеңінен босамайтын ананың 

еншісіне қалады. 

Әке үйде мықтағанда отын жарып, малға қарайды, қатты 

қайырым шаруаны тындырады, баланы кейде қыдыртады, 

болмаса ол да жоқ. 

Бала көшеде кіммен, не ойнап жүр? Тентек, бейпіл ауыз, бейба-

стық біреулерге үйір болып жүр ме? Әлде, ол өнерін ұштап, ой 

әлемін жетілдіретін, пайдалы, өнегелі бір іспен әуестеніп жүр 

ме? Онымен көп әкенің ісі болмайды немесе көңілді аз ауда-

рады. 

Ер жетіп қалған баланың әлдебір нашар топтармен араласып, 

жат қылықтарға бой ұрғаны әйгіленіп қалғанда ғана оған 

«мұныңыз қалай, балаңызды неге дұрыс тәрбиелемегенбіз?» деп 

талап қоя бастасаңыз, «қайдан білейін,баланың соңынан еріп 
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жүре аламын ба, жұмыс, жиналыстан қол тимейді» деп 

ақталғысы келеді кей әкелердің. Бұған не айтасыз? Қазақтың 

«Еріншекке сөз айтсаң, адам таппас жауап айтады» дегені 

осындайларға дөп келеді.Кейде тәрбиеге шындап араласып кел-

ген кейбір әкелер қатаңдық танытып, баланың қателігін әбден 

зерттеп алмай жөнді- жөнсіз жәбірлеп, шамадан тыс шектеп 

ұстауға бой ұрады. Бұл да біржақты, жете ойластырылмаған 

әрекет. 

Әке неғұрлым баласының қасында көбірек болса, пайдалы 

өнерге баулыса, жақсы, өнегелі орталармен үйір етсе, бала 

соғырлым жақсыға қарай бейімделе береді. Музыкаға, ән-күйге 

, сүрет салуға әуестік, кітап оқуға, спортпен шұғылдануға 

құштарлық т.б. өнердің бәрімен де баланың қабілетіне қарай 

ата-ана таныстырып, достастыруы парыз. 

Жақсы әкелер сондай алуан өнермен табыстыра жүріп, өзі де 

баласының жан дүниесін, көңіл күйін, қабілет- қасиеттерін 

жақсы сезетін болады. Баламен өмір жайлы, көрген кино, 

оқыған кітаптар, адамдар, достар жайлы әңгімелесіп, сыр 

алысу- әке мен баланың достығын нығайтып, бір-біріне деген 

сүйіспеншілігін шыңдай түседі. Ондай жағдайда әке мен бала-

ның арасында ешқандай қырғиқабақтық, салқын көзқарас, жа-

сырын, жұмбақ нәрселер болмайды. 

II. Көрініс көрсету. 

1. Көрініс.видио ролик. 

(Көріністен қандай ой түйгендері сұралады?) 

1. Әке баласына неге ренжіді? 

2. Баланың орнында сіз болсаңыз әкеңе қалай жауап берер 

едіңіз? 

«Қазақ биі 
Дін мұсылман жолында Әкені құрметтеу - айрықша парыз. 

«Әкеге бағыну - Аллаға бағыну. Әкенің адал күшін ақтау - өз 

болашағыңды сақтау. Ата - анаға не істесең, алдыңа сол қай-

тады. Дүние кезек. Сен өмір бойы жас болып тұрмайсың. Сен 

ата - анаңды сыйласаң, сенің балаларың да қартайғанда өзіңді 

аялап күтіп, бағып - қағатын болады делінген 

Әке - жарық дүниедегі ең жақын адамның бірі. Әкені сыйлау, 

құрметтеу, оның отбасындағы орнын қастерлеп, қадірлеу кез 

келген баланың перзенттік борышы. Әкесіз бала - жетім. Әке - 

асқар шың, бақыттың алтын бағы. Әке - баланың тірегі, лүпілде-

ген жүрегі, ойындағы санасы, өмірдегі панасы. Ол бала үшін ба-

рын аямайды, аялап тәрбиелейді, болашағына үнемі бағыт - 
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Соңы ( бекіту) 

 

 

 

бағдар беріп отырады. Халық ер адамды сыйлай білмесе тексіз 

деп атайды. Әке отбасының асыраушысы. 

Өсиет әңгіме. Жағдайлы бір отбасы баласын ешкімнен кем 

өсіргісі келмей барлық жағдайын жасайды. Қазіргі заманның 

озық технологиясымен жасалынған ойыншықтар, компьютер, 

тіптен қымбат телефонды да алып береді. Бірақ баласы осының 

бәріне қанағаттанбай, күнде ата-анасының жұмысқа кетпеуін 

өтінеді. Ата-анасы жұмысқа бармаса болмайтынын, ақша таба-

тынын баласына түсіндіреді. Ал, баласы осы сәтте ата-анасы-

ның күніне қанша ақша табатынын сұрап біледі. 

Бала сол күннен бастап ата-анасының өзіне тастап кетіп жүрген 

ақшасын жұмсамай жинай бастайды. Жинаған ақшасы ата-ана-

сының бір күндік табысына жеткен күні бала ата-анасына 

өтініш жасайды. 

— Әке, ана! Бүгін жұмысқа бармай бір күндеріңізді маған 

қиыңыздаршы. 

Бір күнгі табыстарыңызды мен төлейін депті. (қалай ойлайсыз-

дар бала неге өтінді?) Міне, ата-ананың аялы алақанының әсері 

балаға күн сәулесімен бірдей, мұны басқа ешбір нәрсе ауыстыру 

мүмкін емес 

III. Ситуациялық жағдаяттарды шешу. 

1.Әкесі жұмыстан келе сала жұмыс дегенің құрып кетсін, жатып 

алып дем алғанға не жетсін, шыбын жанның рахатын іздеу ке-

рек, жұмысты ақымақтар - ақ істесін деп өзіне – өзі ызаланады. 

Осыны естіген 7 - сыныпта оқитын баласы да «Сабақ күннен- 

күнге қиындап барады. Басты ауыртып қайтемін, бәрібір түсін-

беймін.» деген сөзді жиі айтып, оқуға салқын қарай бастайды. 

Сұрақ: Осы жағдайда әкеден қандай тәрбие күтуге болады? Бұл 

отбасындағы тәрбие қандай болмақ? 

2. Әкесі өзінің жұмысымен айналысып отырады Үстелінің 

үстінде шашылған қағаздар. Қасына баласы келеді: 

- Әке, біздің сыныпта ертең ата - аналар жиналысы болады. 

Апай: Жиналысқа міндетті түрде әкелерің келсін,- деді. Сіз ба-

расыз ба? Күнделігіме қол қойып беріңізші. Әкесі: 

- Көрмейсің бе менің отырысымды.? Қаншама жұмысым бар. 

Шешеңе баршы. Мұғалімдер де қызық осы. Міндетті түрде әке-

лерің келсін дегенді қайдан шығарған? 

Балаларға: - Осы баланың орнында өздерің болсаңдар не істей-

тін едіңдер? 
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3.Сынып жетекшісі - сізге телефон соқты. Балаңыздың 

қоңырауда терезе әйнегін сындырып алғанын айтып, сізді 

мектепке шақырды. Сіздің әрекетіңіз 
Балаларға: - Сіздерге әкенің әрекеті қалай әсер етті? 

флешмоб 
Қорытынды: 

Шешесін ұқпайтын 

Әкеден ықпайтын 

Ұл болмайды. 

Шешеге тартпайтын, 

Әкеге жүк артпайтын 

Қыз болмайды - деп тегін айтпаған. Оларды жақсы тәрбиелеп, 

өнегелі еңбекке баулып, еліне пайдалы азамат етіп өсіру 

сіздердің абзал борыштарыңыз. Ерте ме, кеш пе сіздің тәрбие 

беру жолындағы еңбегіңіз белгілі бір табыстарға жеткізері 

сөзсіз. 

Бүгінгі кездесу сағатымызға уақыттарыңызды бөліп, бала деп 

келгендеріңізге көптен - көп алғыс айтамын. 

Әкем-береу, анамда біреу менің, 

Мен жығылсам, сүйенер тілеулерім, 

Олар барда – мереке. Көрген емен, 

Қабақтарын шытқанын түнергенін 

Әке-білек, саусағы-балалары, 

Қан тамырмен жалғасқан аралары. 

Ана-тамыр бойымен бәріне де, 

Тіршіліктің жылуы таралады. 

Сіздердің аялы алақандарыңызбен, жылы жүректеріңізбен тер-

беткен әрбір азаматтарыңыз барыс текті, елін, жерін қорғайтын 

намысты ұрпақ болсын дегім келеді. 

Н. Тілендиевтің әні: «Әке туралы жыр» орындайтын: хор 
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20.05.2022 ж.    № T00071 

                                               

Есептер еліне саяхат 

 

АЙТКАЛИЕВА ТУРСЫН УМИРЗАКОВНА                                                                                         

Атырау қалалық №20 «Алтын балық» сөйлеу тілінде күрделі                                     

бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақша» КММ 

 

Білім беру саласы: «Таным» 

Ашық ұйымдастырылған оқу іс –қызметі: «Қарапайым математикалық 

ұғымдарды қалыптастыру»          

Тақырыбы: «Есептер еліне саяхат» 

Мақсаты: балалардың қарапайым математикалық  түсініктерін қалыптастыру, 

саусақ моторикаларын,логикалық есептерді бере отырып, ойлау есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. Тапқырлыққа, қайырымдылыққа тәрбиелеу. 

 Әдіс – тәсілі:  түсіндіру, көрсету, сұрақ-жауап, әңгімелесу, ғажайып сәт, 

ойын,сергіту  сәті 

Көрнекі құралдар: слайд күз мезгілі , көліктер, сандар, пішіндер туралы 

бейнелі суреттер, магнитті тақта, аю мен Маша кейіпкері. 

 

Іс – әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің іс – әрекеті Балалардың іс – 

әрекеті 

 

Мотивациялық  

 

       қозғаушылық 

 

 

 

 

 

    

Шаттық шеңбер: 

Арайлап таң атты 

Алтын шуақ таратты. 

Жадырайды даламыз, 

Жарқырайды қаламыз 

Қайырлы таң балалар! 

Қайырлы таң апайлар! 

Сәлеметсіздерме! 

 

 

Балалар шаттық 

шеңберін тәрбиешімен 

бірге қайталайды. 

 

 

 

 

 

 

Ұйымдастырушы-

лық 

 

- Тәрбиеші:  Өте жақсы , 

балалар! Орындарыңа отыра 

қойыңдар. 

-Экранға назар аударайық.  

Экраннан күз мезгілінің бейнесі 

көрсетіледі. 

 

Тәрбиеші:  Балалар  қазір 

жылдың қай мезгілі? 

 

 

-Күз мезгілі 

 

-Үш ай бар 

 

-қыркүйек, қазан, 

қараша айы 
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Ізденушілік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивті 

түзетушілік 

 

 

Тәрбиеші: Күз  мезгілінде неше 

ай бар екен? Айларымызды 

атайықшы. 

  

Тәрбиеші:  
- Күз  мезгілінде табиғатта 

қандай өзгерістер болады?  

Жапырақтар не істейді? 

 

-Күз мезгілінде не жауады? 

 

 

-Күз мезгілінде біздер тоңбау 

үшін қандай киімдер киеміз? 

 

-Күз мезгілінде құстар не 

істейді? 

 

-Күз мезгілінде нелер піседі 

екен? 

 

Көліктердің , пішіндердің 

түрлері,түстері слайд сурет 

бойынша  

 

Дидактикалық ойын: «Ұшады, 

жүреді, жүзеді» 

Шарты: көліктің, ұшақтың, 

кеменің суреттерін өз 

орындарына (жер, ауа, су)  қою. 

Ойын қорытындысы бойынша 

балаларды мадақтап, көліктер 

туралы әңгімені жалғастыру. 

 

Дидактикалық ойын: «Қанша, 

сонша» 

Шарты: көліктердің суреттерін 

санмен сәйкестендіру. 

Сергіту сәті: 

Бойыңды тік ұста, 

Емін-еркін тыныста. 

Күн салқындайды,  

-Жаңбыр жауады. 

Жапырақтар 

сарғайып, жерге 

түседі. 

 

 

Күрте,  телпек, етік 

 

 

Күз мезілінде құстар 

жылы жаққа ұшып 

кетеді.. 

 

 

-Күз мезгілінде 

көкөністер және 

жемістер піседі. 

 

 

 

 

 

Балалар «Ұшады, 

жүреді, жүзеді» 

ойынын 

қызығушылықпен 

ойнайды. 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар сергіту сәтін 

тәрбиешімен бірге 

орындайды. 
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Оң қолыңды соз алға, 

Қол ұшына қара да, 

Үшбұрыш жаса ауада. 

Сол қолың бос тұрмасын, 

Шеңбер жасап тынбасын. 

Бір-екі-үш 

Алға бір адым 

Артқа бір адым 

Жоғары-төмен қарайық, 

Біз сергітіп алайық. 

 

Ғажайып сәт: Маша мен аюдың 

әуені ойнатылып залға  аю 

көңілсіз кіреді. 

 

-Сәлеметсыздер ме балалар! 

-Балалар сендер Машаны көрген 

жоқсыңдар ма? Білмеймін қайда 

кеткенін, ауладағы 

зымыранымда жоқ, ай тентек 

қыз қайда екен-ай? Балалар 

сендер маған Машаны тауып 

беруге көмектесесіңдерме? 

 

Тәрбиеші:-Аю, сен уайымдама 

біз бір амалын тауып көрерміз. 

Біздің балалар көмектеседі. 

Солай ма балалар көмектесеміз 

бе? 

 

Тәрбиеші: -Балалар аю 

зымыраным жоқ дейді 

зымыранның не екенін 

білесіңдер ме? 

Ендеше балалар танграм әдісі 

арқылы мына пішіндерден 

зымыран жасап көрейік.  

 

Дидактикалық ойын: «Зымыран 

құрау» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Иә, көмектесеміз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Иә,білеміз. 

 

 

 

 

 

Балалар «Зымыран 

құрау» ойынын 

ойнайды. 

 

 

 

 

 

-Иә, көмектесеміз. 
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Тәрбиеші:-Көрдің бе, аю? Біздің 

балалар зымыран жасады. 

 

Тәрбиеші: -Енді аспан аспан 

әлеміне барып, Машаны іздеп 

көмектесеміз бе? 

Аю: -Менің зымыраныма 

ұқсайды екен. 

Тәрбиеші:-Балалар, кәне бәріміз 

аспан әлеміне ұшайық, Аспан 

әлемі үлкен, қызықты,әдемі. Біз 

аспан әлеміне ұшу үшін 

скафандр киюіміз қажет себебі 

онда ауа жеткіліксіз болады, 

сондықтан сақтануымыз қажет. 

Қане бәріміз скафандрды 

басымызға киіп, көзімізді 

жұмайық. 

 

Тәрбиеші: -Ой, балалар 

қараңдаршы аспан әлемінеде  

келіп жеттік. 

 

Аю: -Маша қайда екен ай? 

 

Тәрбиеші:-Мына 

ғаламшарлардың қай жерінде 

жүр екен. Мүмкін бізге  мына 

жұлдызшалар көмектесетін 

шығар. Жол көрсетер. 

 

Аю: -Мына жұлдызшалар 

Машаны табу үшін менің 

сұрақтарыма жауап беріңдер 

дейді балалар маған 

көмектесесіңдерме?. 

 

Тәрбиеші: Иә, біздің балалар 

көмектесуге дайын. Олай болса ,  

 

 

 

 

 

 

Балалар көздерін 

жұмып, ұшып бара 

жатқан елеспен аспан 

әлеміне келеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар тура және 

кері санайды. 

 

 

 

 

 

Балалар адасқан 

сандарды ретімен 

қояды. 
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1-жұлдызшаны тапсырмасын 

қарайық. 

 «Тура және кері санау» 
 

 

2-жұлдызшаның тапсырмасы: 

«Адасқан  сандарды ретімен 

қою»  
 

Аю: -Балалар мен шаршадым, 

Маша табылатын емес енді не 

істейміз? 

 

Тәрбиеші: -Аю, уайымдама 

табылады,  

 

3-жұлдызшаның тапсырмасы:  

пішіндерден «1» санын құрау. 
 

4-жұлдызшаның тапсырмасы: 

«Қай пішінге ұқсайды?» 

 

Шарты: берілген кішкене 

суреттерді қай пішінге ұқсас 

екенін тауып, сол ұяшыққа салу. 

 

 

Аю: Ой, балалар мен шаршадым 

Маша табылмайтын болды ғой, 

менің қарным ашты. Мен 

ботқамды жеп алайыншы. 

Машаның да қарны ашып қалды-

ау. Машаға да ботқа керек 

еді.Балалар, сендер 

көмектесесіңдерме Машаға 

ботқа жасауға? 

 

5-жұлдызшаның тапсырмасы: 

«Кеспе сандарды құрастыру» 

 

Балалар пішіндерден 

«1» санын 

құрастырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Иә, көмектесеміз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сау болыңыз. 
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Шарты: ботқаны сан реті 

бойынша құрастыру. 

 

Осы кезде Маша шыға келеді: 

Маша: -Ой, ботқаның иісін-ай 

қандай керемет. Ой, балалар 

сәлеметсіздерме! Балалар 

сендерге көп рахмет маған ботқа 

жасап бергендеріңе.Менің 

қарным ашты. 

 

Аю: -Қайда жүрсің сен? Неге 

кетіп қалдың сұранбай? 

Маша: -Кешіріңдерші, сұранбай 

енді ешқайда кетпеймін.  

Аю: -Ой, балалар сендерге көп 

рахмет . Маған Машаны тауып 

бергендеріңе. Қуанып қалдым. 

Енді біз орманға ауылымызға 

қайтайық, мен шаршадым. 

Сау болыңдар балалар. 

.   

Қорытындылау: 

-Балалар бүгінгі оқу-қызметіміз 

ұнады ма?   

-Біз қайда бардық? 

-Аспан әлеміне немен бардық? 

-Оны қайдан алдық? 

-Ол қандай пішіннен жасалды? 

-Тапсырмадағы есептер оңай ма 

екен? 

-Балалар, енді зымыранға мініп, 

тобымызға қайтайық. 

 

Балалар бүгін  сендер  ашық 

ұйымдастырылған оқу қызметіне 

өте жақсы қатыстыңдар рахмет 

балалар. Мен сендерді 

жұлдызшамен марапаттаймын. 

Мадақтау. 

 

 

 

 

 

«Жүректен-жүрекке» 

Балдай тәтті баламыз 

Айтқан тілді аламыз 

Ойынменен өседі, 

Ойымыз бен санамыз 

Қол ұстасақ бәріміз 

Жарасады сәніміз 

Көріскенше күн 

жақсы, 

Сау болыңыз бәріңіз! 
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Күтілетін нәтиже: 

Білуі керек: Тура және кері санауды 

Түсінігі: қарапайым математиканы қалыптастыру 

Дағдысы:. балалардың   дағдыларын жетілдіру 

 

                                                  

20.05.2022 ж.      

 

Химия сабағында  дарынды оқушылардың 

шығармашылығын дамыту 

 

ШӘКІРБЕКОВА АҚБОТА БАЗАРБАЙҚЫЗЫ                                                                                          

Нұр-Сұлтан қаласы Мұстафа Шоқай атындағы                                                                

№51 мектеп-гимназиясының химия пәнінің мұғалімі 

 

Қазіргі жаһандану заманында белсенді, құзыретті, бәсекеге қабілетті жас 

ұрпақты тәрбиелеу - алға қойған басты мақсаттарымыздың бірі болып табылады. 

Бұл мақсатты жүзеге асыру әсіресе оқу, білім саласында қызмет атқаратын 

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

жеткіншектердің арасынан талантты да дарынды, ерекше қабілетті балаларды 

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

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

мыңнан тұлпар болар дарын иелерін анықтай алуы қажет.  

Ол үшін «Дарындылық» деген не? «Дарынды балалар қандай болады?» 

деген сұрақтарға жауап іздестіріп көрелік.                                            

Қазіргі кезде дарындылық ұғымына байланысты түрлі анықтамалар  бар. 

Мысалы, американдық педагог Дж.Рензулли дарындылыққа мынадай анықтама 

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

арттыратын интеллектуалды қабілеттілік, шығармашылық тәсіл және тапсырма 

орындауға жоғары себеппен және табандылықпен қызығу».  

С.Л.Рубинштейннің, Б.М.Теплованың еңбектерінде дарындылық, 

қабілеттілік ұғымдары бір негізде топтастырылған. В.Д.Щадриков 

«дарындылықты қабілеттердің іс-әрекеттегі толық көрінісі» - деп те 

тұжырымдайды. «Дарындылық» деген ұғым «дарын» деген сөзден туған. 

Педагогикалық анықтамаға сүйенетін болсақ, «Дарындылық – адам қабілеті 

дамуының жоғары дәрежесі» делінген.  

1992 жылы АҚШ-тағы Білім комитеті дарындылық жайлы мынадай 

анықтама жасайды: дарынды және талантты бала деп, іс-әрекеттің 

(интеллектуалдық, академиялық, шығармашылық пен продуктивтік ойлау, 

қарым-қатынас және озаттық, суретшілік, психологиялық) өрістерінің бір немесе 

бірнеше түрінде ерекше, күшті қабілет көрсете алатын, жоғары жетістікке жете 
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алатын бала аталады.                                                              

Дарынды балалармен жұмыс  істемес бұрын оларды топ ішінен 

анықтап алуымыз қажет. Олардың  дарындылық белгілері қандай? Олар жаңа 

ақпаратты іздестіруге,берілген тапсырмалардың басқа да тривиалды  емес 

жауаптарын іздеуге әрдайым талпынып отырады. Олар – көшбасшы.  

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

көңіл бөлінетіндіктен олар өздерін басқа оқушылардан артық санауы әбден 

мүмкін.     

Дарынды балалармен жұмыс  жүргізу үшін:                                                          

Біріншіден, талантты балаларға әрдайым жаңа, күрделі тапсырмаларды беріп 

отыру қажет, өйткені олардың пәнге деген қызығушылығы төмендейді. 

Сондықтан, оларды оқыту жүйесі дәстүрлі оқыту жүйесінен ерекшеленіп отыруы 

тиіс. Олар ғылыми, энциклопедиялық әдебиеттермен, күрделі сөзжұмбақтармен 

жұмыс істейді, қызықты тапсырмаларды шешеді, химиялық 

тәжірибелерді  орындайды, арнайы қосымша сабақтарға қатысады.  

Дарынды балалармен жұмысты жүйелі түрде жүргізген жөн.  

Берілген тапсырмалардың шешімін баланың ӨЗІ тапса күтілетін нәтиже мол 

болмақ.                                                                                            

Екіншіден, дарынды баланың  өз қабілеттіліктерін көпшілік 

жерде  қысылмай көрсетуі үшін оның 

бойында  көшбасшылық қасиеттерді дамыту қажет.  

Осы мақсатты іске асыру үшін сабақ барысында рольдік ойындар, брейн-

рингтер, викториналық сұрақтар, интеллектуалды ойындар жүргізіліп отырғаны 

дұрыс. 

Дарынды балалардың шығармашылық қабілеттерін жоғары дәрежеде 

дамыту үшін химия пәні бойынша барнайы  бағдарламалар, 

элективті курстар  жоспары жасалу керек. Дарынды бала дәстүрлі 

түрде жүргізілетін сабақтармен  қатар, қосымша материалдармен қамтылуы тиіс. 

Ондай материалдар баланың  білімін жоғарылататын күрделі мазмұнды болу 

керек.Жұмысты жүргізудің әдістері мен формалары. Дарынды оқушыларды 

оқытуға шығармашылық қабілеттерді дамытатын – проблемалық, эврикалық, 

зерттеушілік, шағын топтарда жүргізілетін жобалық әдістер жатады.  

Даралық қабілеттерді ашатын, оқушының өзіндік идеяларын көрсете алатын 

технологиялардың қатарына проблемалық оқыту, жобалау технологиялары және 

шағын топтарда оқыту әдісі жатады.                                                                        

1.Проблемалық оқыту технологиясы. Бұл технологияны қолдану арқылы біз 

төмендегідей мақсаттарға қол жеткіземіз  логикалық, ғылыми, шығармашылық 

ойлауды үйрету; 

 оқушыларда тек білімді қалыптастырмай, оқу материалын дәлелді және 

сенімді етіп жасау, ғылыми, диалектикалық-материалистік дүниетаным 

қалыптастыруға негізделген білім беру; 
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 білімнің беріктігін қалыптастыруға ықпал ету, өйткені оқушылардың өзі 

тапқан ақпараттары есте жақсы сақталады; 

 оқушының эмоциялық өрісіне әсер ету, яғни оларға өз күшінің 

сенімділігіне,ойлау іс-әрекетінің күрделілігіне қанағаттандыру сияқты сенімдер 

қалыптастыру; 

 ізденіс және зерттеушілік іс-әрекетінің қарапайым дағдыларын 

қалыптастыру; 

 оқушының білуге ұмтылу ынтасына мән бере отырып, оның ілімге деген 

танымын қалыптастырып, қызығушылығын арттыру. 

Оқушылар өз бетінше іздеу  этаптарын белгілейді,әр 

түрлі болжамдар  айтады, проблеманы шешудің әр түрлі  гипотезасын ұсынады.                                                 

Мысалы: Аминқышқылы ерітіндісі бейтарап орта беретінін түсіндіру. Оқушылар 

аминқышқылының екі жақты қасиет көрсететінін яғни карбоксил тобы 

қышқылдық, ал амин тобы негіздік қасиет беретінін түсіндіреді. Әңгімелесу 

барысында мұғалім оқушыларды карбон қышқылының протоны амн тобына 

көшетінін айтуға итермелейді, сөйтіп оның амфотерлі екенін және биполярлы 

ион екенін ашып көрсетеді. 

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

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

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

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

тақырып бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өз жауаптарын жоспарлайды, 

дәлелдеуге тырысады, толықтырады. Бұл әдіс дарынды оқушылардың 

қызығушылығын арттырып, олардың көбірек ойлануларына жол ашады.                                                                             

 3. Жобалап оқыту технологиясы. Жобалап оқыту - жеке тұлғаға 

бағдарланған оқыту. Бұл технология оқушылардың берілген тапсырманы 

жобалау, зерттеу барысында өзінің және басқаның тәжірибесінен үйрену, сабақ 

алуға негізделген. Ғылыми жобаны жасау барысында оқушылар көп нәрсеге өзі 

көз жеткізеді. Яғни, бұл оқушылардың танымдық қасиеттерін арттырудың, өз 

еібектерінің нәтижесіне толығымен қанағаттанып, оқудағы жетістіктерін 

сезінудің бірден-бір жолы болып табылады.  

Жобалардың тақырыбы мынадай болуы мүмкін: «Ауыз су проблемасы», 

«Темекінің ағзадағы бос-радикалды тотығу реакциясына әсері», «Адам 

ағзасында қышқылдық-негіздік балансты сақтау».                                                                            

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

дарынды оқушылар өздерінің зерттеу жұмыстарын жүргізуге, мектеп 

бағдарламасының кейбір бөліктерін тереңдетіп оқуына, өз қызығушылықтары 

бойынша білімді игеруге мүмкіндік алады. Курстың ерекшелігі сонда оның 

мазмұнын сабақта қарастырылмайтын кейбір тақырыптар құрайды және ол 

тақырыптар қосымша материалдарды қажет етеді, сондықтан оқушылар бұл 

материалдармен жұмыс жасау барысында өз бетімен ізденеді, мұғалімнің берген 
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ақпаратына қосымша ақпарат көздерін жинайды. Яғни бұл әдіс арқылы дарынды 

оқушылардың шығармашылығы арта түспек. Мысалы, «Химия тұрмыста», 

«Химия ауыл-шаруашылығында», «Химиялық элементтер адам ағзасында».                                 

Есте сақтау қабілетін шыңдауға, ғылым мен техника жетістіктеріне, білімге деген 

қызығушылығын арттыруда сыныптан тыс шаралардың маңызы зор. 

Оқушылардың химиялық сауаттылығын арттыру, алған білімдерін тиянақты 

болуын қадағалау үшін сыныптан тыс жұмыстар жүргізіп, оқушыны 

қызықтыратындай химиялық ойындар викторина шешу, кроссворд құрастыру, 

логикалық есептер шығарту арқылы ой-өрісін, пәнге қызығушылығын арттырып, 

пәнаралық байланысты нығайту қажет. Тарауды қайталау, қорытындылау кезінде 

«қайталау-оқу анасы» деген нақыл сөздерді қолданып, тақырыпқа байланысты 

сөздік қорларын молайтып, өткен тақырыптың мазмұнын толық ашу үшін 

сәйкестендіру кестесін толтырғызып, сабақты бекітемін. Әртарауды өткенсоң, 

химиялық диктант, өздік жұмыс, тақырыптық есеп, бақылау жұмыстары, тестік 

тапсырмалар өткізу арқылы тақырыпты қаншалықты меңгергенін тексеріп, 

тақырыпты толық меңгере алмаған студенттермен қосымша сабақтар, сыныптан 

тыс жұмыстар жүргіземін. Тест түрлері оқушы білімін бекітуге қайталауға, 

жүйелеуге мүмкіндік береді. Сонымен қоса мұғалім мен оқушылардың уақытын 

үнемдеуге оқужұмысын ұйымдастыруға жағдай жасайды. Тестік тапсырмаларды 

оқушылардың білім деңгейіне байланысты құрастырып, нәтижесін кілтімен 

тексертіп өздеріне бағалатамын. Оқушы білімін бағалауға оқушылардың жауап 

беру мүмкіндігі мен өзбетінше іздену дағдысын ескеріп, оқушы қабілетіне, 

қабылдау және меңгеру деңгейіне қарай сараптап тұлғаның психологиялық жас 

ерекшеліктерін ескеремін. Бағалау парағына әр деңгейлік тапсырманың бағасын 

қойып, қорытынды бағасын шығарып отырамын.                                                                  

ХХІ ғасыр – информатика ғасыры, яғни ақпараттандыру технологиясы дамыған 

заманда мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім 

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

үлкен сұранысты талап етеді. Компьютер және ақпараттық технологиялар 

арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін 

қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға 

итеріп, нәтижесінде                                                                                                                                     – 

өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашады.                                         

– Егер Жаңа ақпараттық технологияны химия сабағында тиімді пайдаланса, 

оқушылардың пәнге деген қызығушылығы, танымдық белсенділігі, зерттеушілік 

іскерлігі, шығармашылығы артады.                                                                                             – 

Жаңа ақпараттық технологияны қолданса әрбір оқушы оқу процесінің 

субъектісіне айналуы нәтижесінде оқу жүйесінің қарқыны, білім сапасы артады.             

– Жаңа ақпараттық технологияны тиімсіз пайдаланғанда, қажетті талаптарды 

сақтамаса оқушыныі білім сапасына танымды белсенділігі мен денсаулығына 

кері әсерін тигізуі мүмкін.                                                                                                          
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 Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау 

қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары 

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

оларды заман талабына сай тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатпасқа.  

Оқытушы қауым химияны оқыту әдістерінде жаңа ақпараттық 

технологияның тиімді жағын пайдаланады деген оймен сөзімді аяқтаймын.  

Қорытынды.                                                                                                              

Келешек жастардың қолында! Еліміздің болашағы жарқын болу үшін 

тәрбиелі, білімді, құзыретті, бәсекеге 

қабілетті  жас жеткіншектерді  қалыптастыру – біздің басты мақсатымыз.  

Ендеше, сол мақсатты тізгінге ала  отырып, оқушылардың арасынан ерекше 

қабілетке ие, дарынды балаларды іріктеп алып, олармен жоспарлы түрде жұмыс 

жасалуы қажет. Әрине, егер оң нәтижелер көрсетіліп жатса, ол  нұр үстіне нұр 

болмақ. 

 

 Пайдаланылған әдебиеттер:                                                                              
1.Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.  Жексенбаева Ү.Б 

2.Құрманалиев М.Қ. Қазіргі педагогикалық технологиялар.-Алматы.-2010 
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20.05.2022 ж.    № U00011 

 

Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін  

дамытудағы ұсақ моториканың маңызы 

 

БЕКБОЛАТ АЙНҰР БАТЫРҚЫЗЫ                                                                                            

Түркістан облысы. Кентау қаласы әл-Фараби атындағы                                                        

№14 мектеп-гиманазиясының мектепалды даярлық тобы  тәрбиешісі 

 

 Қазіргі таңда ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын ерте сәбилік шақтан 

бастаған дұрыс. Ұсақ қол моторикасы термині саусақтар қозғалысы және қолдың 

буындарын үйлестіру дегенді білдіреді. Ұсақ моториканы дамытудың 

маңыздылығы неде? Омыраудағы баланың өзіне саусақтағы бас миымен 

байланысқан  активті нүктелеріне әсер ете отырып массаж жасау керек.  

Ерте жастан қарапайым жаттығуларды жасауда өлеңмен, тақпақпен 

ұйқастырылған жаттығуларды пайдалану ұсынылады. Ұсақ моториканың 

қимылдары мен қолдың икемдігі бас миының құрылымының даму деңгейін 

көрсетеді. Осыдан келіп қол қимылдарын басқара білу әрекеті пайда болады. 

Сондықтан ешқашан да баланы мәжбүрлеуге болмайды.   

Жалпы моториканың дамуының аздығын, соның ішінде қол қимылының 

аздық себебін зерттей келе қазіргі заманғы барлық баланың жазуға дайын 

еместігі немесе тілінің дамуында бір ақау бар екендігі анықталды. Осыдан келе 

мынадай қорытынды шығаруға болады: егер тілінің дамуында ақау болса, онда 

бұл ұсақ моториканың мәселесі.  

Тіпті баланың сөйлеу тілі қалыпты болған жағдайда бұл қолын басқаруы 

қалыпты деген сөз емес. Өкінішке орай көп ата-ана қолдың икемі мен ұсақ 

моториканың даму деңгейінің төмендігін тек мектепке барарда ғана байқайды. 

Бұл балаға өте  ауыр жүк. Жаңа хабарларды қабылдаумен қатар, икемге келмейтін 

саусақтарымен қарандашпен жазып үйренуі керек. Кішкентай ғана сәбидің 

қалайтыны қозғалу, қозғалыс-  әлемді танудың мүмкіндігі. Яғни, бала 

қозғалысының дәл және нақты болса, оның әлемді ақылмен тануы да терең бола 

түспек деп ойлаймын. 

Егер сіз 3 жастағы баланың тілінің дамуында ақау болмасын десеңіз, 

сонымен қатар балаңыздың мектепке барғанда жазуда қиындық болмасын 

десеңіз ойын  –  жаттығуларын бала туылған соң екі айдан кейін бастағаныңыз 

жөн. Ұсақ  моториканы дамыту әдістемесі мұндай жағдайда өте тиімді. 

Омыраудағы баланың саусақтарын уқалауға болады, жас жарымдағы баламен 

саусақ ойындарын бастауға болады.  

Мысалы, баланың бас бармағын жаймен сипап отырып, оған былай деңіз: 

«Саусақ – бала сен қайда болдың?» Содан соң бас бармақты балан үйрекпен 

түйістіре отырып, «мына саусақпан орманға бардым», ортан түйрекпен түйістіре 
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отырып, «мына саусақпен бауырсақ пісірдім», деп осылайша жалғастырып басқа 

саусақтармен де «мына саусақпен ботқа жеп, мына саусақпен ән салдым» деп 

аяқтайсыз. Балаларға бұл жаттығу қатты ұнайды, уақытты да көп алмайды, ал 

пайдасы оның өте көп.  

Ұсақ қол моторикасын дамыту және қозғалысын үйлестіру әдіс – тәсілдерді 

ұсынамын: 

-  саусақтық ойын тренингісі; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  қол мойнына массаж; 

-  саусақ гимнастикасы, сергіту сәттері; 

-  саусақ ойынды тақпақтар мен жаңылтпаштар; 

-  саусақтық театр; 

-  ермексаз және тұздалған ұннан, табиғи материалдардан жапсыру 

жұмыстарын мүсіндеу  

(тұқым, жарма, ұлу қабыршықтары және т.б.); 

-  сызудың дәстүрлі емес техникасы: қылқалам, саусақ, тіс щеткасы және май 

шам және т.б; 

-  құрылыс жасау: қағаздан, ЛЕГО конструктор; 

-  бастырмалардың түлері; 

-  графикалық моториканы дамыту; 

-  трафаретпен сурет салу; 
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-  суретті аяқтау (симметрия принципі бойынша); 

-  лабиринттер 

-  дидактикалық ойындар 

-  М. Монтессори әдісі 

-  Кіші заттармен ойнау 

-  пазл, мозаика қолдану  

                Қолдың саусақ қызметін анықтайтын бірыңғай ұғым әдебиетте 

кездеспейді. Десек те оларды жинақтасақ: қолға арналған гимнастика, саусақ 

гимнастикасы, саусақ ойындары мен жаттығулары, саусақ ойын тренингі, 

массаждар жатады. Бір жастан асқан балалар үшін  –  саусақ бассейні әдістемесі 

өте пайдалы. Бір ыдысқа 1 кг бұршақты немесе фасольді төгеміз де ішіне 

баланы қызықтыратын бір ойыншықты көміп қоямыз. Содан соң оны тауып 

беруін өтінеміз. Бұл қызықтыру жаттығуы кезінде баладан алыстап кетпеңіз. 

Себебі ұсақ нәрселерді аузына салып алу қаупі бар.  

              Мысалы: Саусақ ойындары мен жаттығуларын орындату үшін де әр 

түрлі тәсілдер қолданылады. Саусақ қозғалыстары әр түрлі қысқа ырғақты 

тақпақтарымен айтылады. 

             Ол екіге бөлінеді: 

             Отырып ойнайтын саусақ ойындары. 

             Қолдың нәзік бұлшық еттерімен бірге дененің барлық мүшелері  

қатысып секіру, бір орында жүгіру, қол, аяқ, бас қимылдары да бірге 

орындалады. 

             Ұсақ қол қимылдары тек сөйлеумен ғана емес, сондай ақ зейін, ой, 

оптикалық-  кеңістікті бағдарлау, қиял, байқампаздық, көру және қимыл-

қозғалысты ес тәрізді сананың жоғары қасиеттерімен өзара тығыз байланысты.  

 

Әдебиеттер. 

1.  Балалардың ұсақ қол моторикасын ойын арқылы дамыту: әдіс 

құрал/А.Т.Боранбаева– 

Көкшетау 2016 ж.–56 бет. 

2.  «Развиваем мелкую моторику» Ткаченко Т.А., Издательство ЭКСМО 2007. 
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20.05.2022 ж.   № U00010 

 

Тригонометрия формулалары 

 

ЖУМАБЕКОВА АМИНА БЕКМУРАТОВНА 

Туркестан қаласы, С.Ерубаев атындағы                                                                                     

N7 мектеп-интернатының математика пән мұғалімі 

 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: 

9.2  Тригонометрия 

Мектеп:  

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 9 Қатысқанда

р саны:  

Қатыспағандар саны: 

Сабақ 

тақырыбы 

Тригонометрия формулалары 

Осы сабақта 

қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары 

(оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.2.4.7 

Тригонометриялық функциялардың қосындысы мен 

айырымын көбейтіндіге және көбейтіндісін қосындыға 

немесе айырымға түрлендіру формулаларын қорытып 

шығару және қолдану 

Сабақ  

мақсаттары 

Оқушылар: 

– қосындыны, айырымды  көбейтіндіге  түрлендіреді; 

– көбейтіндіні  қосындыға немесе айырымға түрлендіреді; 

– тригонометриялық  өрнектерді  тепе-тең түрлендіреді 

және есептер шығаруда қолданады. 

Бағалау  

критерийлері 

– қосындыны көбейтіндіге, айырымды  көбейтіндіге 

түрлендіреді.  

–  көбейтіндіні  қосындыға, айырымға түрлендіреді. 

– өрнектерді тепе -тең түрлендіреді. 
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Тілдік 

мақсаттар 

Оқушылар:  Тригонометриялық функциялардың 

қосындысын,айырымын көбейтіндіге түрлендіреді, 

тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін 

қосындыға немесе айырымға түрлендіреді. 

 

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 

синус,косинус,тангенс,котангенс,мүшелеп қосу және 

азайту, 

тригонометриялық  қосындысы  мен айырымы  

формуласы. 

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер: 

Әр түрлі екі аргументтің синустарының қосындысы... 

Әр түрлі екі аргументтің синустарының айырымы... 

Әр түрлі екі аргументтің косинустарының қосындысы... 

Әр түрлі екі аргументтің косинустарының айырымы... 

Тригонометриялық  функциялардың көбейтінділерін 

қосындыға... 

Әр қадамды  ұқыпты  орындаңы 

Құндылықтард

ы  

 дарыту 

Оқушыларды  

еңбекке,шығармашылыққа,ынтымақтастыққа,өмір бойы 

білім алуға үйрету. 

Пәнаралық 

 байланыстар 

геометрия 

Бастапқы білім Оқушылар келтіру және қосу формулаларын , 

тригонометриялық функциялардың қос және жарты 

бұрыштарының формулаларын  қолданады. 

Сабақ барысы 

Сабақты

ң 

жоспарла

нған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақты

ң басы 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен сәлемдесу. 

 Сыныпта жағымды ахуал қалыптастыру:  

"Зигзаг" әдісі   ( бір – біріне жылы 

лебіздер айту). 

Үй жұмысын тексеру. 

Оқушыларды жылдам ой қорытуға баулу 

мақсатында тапсырмалар жазылған 

парақшалар тарқатып ,тапсырманы 

 

 

 

Таратпа парақшалар 
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 толықтырады.Осылайша үй тапсырмасын 

"Жалғасын тап"  әдісін қолданып тексеру 

жұмысын ұйымдастырамын.Оқушыларға 

бағыт бағдар  беру арқылы  қолдап,бағалап 

отырамын. 

Топқа бөлу: Оқушылар  топ аттары 

жазылған қима парақшалар алады,топ 

аттары сәйкес келген орынға барып 

жайғасады. 

(Синус,косинус,тангенс,котангенс топтары) 

Сабақты

ң ортасы 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық жұмыс. Жаңа сабақтың  мазмұнын  

оқушылардың өздеріне  топ  бойынша 

берілген тапсырмалар арқылы  қорытып 

шығаруды "Ауызша алгоритм" әдісі  

арқылы іске асырамын.Топ ішінде талдап 

,постер қорғау арқылы  басқа топпен 

бөліседі.Тақырыптың  түсіну  деңгейін 

арттыру  және  талқылау  дағдыларын  

дамытуға  қол  жеткізу  үшін  "Серпілген  

сауал"  әдісі  арқылы  оқушылардың 

арасында  сұрақтар  қоямын. 

 

   "Синус"  тобы 

 

 

 
 Теңдіктерін мүшелеп қосу және  азайту 

арқылы түрлендір. 

 

 

    "Косинус" тобы 

 

 

 
Теңдіктерін мүшелеп қосу және  азайту 

арқылы түрлендір. 

 

 

   "Тангенс"  тобы 

 

 

Үлестірме тапсырма 

 

 

Плакат.маркер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық,2005ж. 

Алматы:"Жазушы" 

баспасы 

А.Е.Әбілқасымова,

Н.Р.Майкотов, 

Қ.И.Қаңлыбаев,А.С.

Кенеш 

9 сынып,алгебра 
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10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

және  

деп белгілеп, 

қосындысын  және 

  айырымын  

көбейтіндіге түрлендір. 

 

 

   "Котангенс"  тобы 

 

және деп 

белгілеп, қосындысын және 

айырымын  көбейтіндіге 

түрлендір. 

 

 

Әрбір топтың тапсырмасына байланысты 

кері байланыс бере отырып , 

толықтырып,қорытындылаймын.Жақсы 

жауап берген оқушыларды  ауызша 

мадақтаймын. 

 

Саралаудың  "Тапсырма" тәсілін қолдана  

отырып, оқушылардың қажеттіліктеріне 

қарай  жеңілден  күрделіге  іргелітейтін  

тапсырмалар ұсынамын. Жеке  жұмыс  

орындап болған соң  ”Көршіңе  әңгімеле”  

әдісі  арқылы  сыныпта  диалогтік  орта  

құруға  және  жеке  тұлғаның сабаққа 

қатысу  дәрежесін  дамыту  қажеттігін 

анықтаймын. 

Жеке  жұмыс.        № 528 , 535 

А. 

 

 

 

 

 

 

Слайд  

 

Плакат.маркер 
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Бағалау 

критерийлері 

Дескриптор 

көбейтіндіні  

қосындыға, 

айырымға 

түрлендіреді. 

 

1 .Көбейтіндіні 

қосындыға  

түрлендіру 

формуласын  

қолданады. 

2.Өрнекті 

ықшамдайды  

 

 

В. 

 
Бағалау 

критерийлері 

Дескриптор 

қосындыны, 

айырымды  

көбейтіндіге  

түрлендіреді; 

 

1 . Қосындыны 

көбейтіндіге 

келтіру 

формуласын 

қолданады 

3.  Өрнектерді 

ықшамдайды. 

 

 

А,В  деңгейдегі тапсырмаларды  орындаған  

оқушыларды саралаудың  "жіктеу" тәсілін 

қолданып  топ ішінде топ 

құраймын,оқушылар  жауабын интер- 

белсенді тақтадағы жауап бойынша өзара 

бағалайды. 

 («Карусель» әдісі) 

С№ 548  Тепе-теңдікті  дәлелдеңдер: 

 

 

 

Слайд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 2005ж. 

Алматы:"Жазушы" 

баспасы 

А.Е.Әбілқасымова,

Н.Р.Майкотов, 

Қ.И.Қаңлыбаев,А.С.

Кенеш 

9 сынып,алгебра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стикер 
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Сабақты

ң соңы 

5 мин 

 
Бағалау  

критерийлері 

Дескриптор 

өрнектерді 

тепе -тең 

түрлендіреді  

 

1.𝑡𝑔𝛼, 𝑡𝑔𝛽 ны    түрлендір

еді. 

2.Ортақ бөлімге 

келтіреді. 

3.Амалды орындайды. 

4.Қосу формуласына 

салады. 

5.Тепе-теңдікті 

дәлелдейді. 

 

Әрбір тапсырманы тексеріп,қатесін дер 

кезінде түзетіп, оқушыларға уақтылы  кері 

байланыс беремін. 

Рефлексия.  
 

 
"Алма ағашы" ( Оқушылар стикерге кері 

байланыс жазып  алма ағашына 

жапсырады.) 

Үйге тапсырма: №  528( 7-12) , 534 

.   

Саралау –оқушыларға 

қалай көбірек қолдау 

көрсетуді жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз? 

Бағалау – 

оқушылард

ың 

материалд

ы меңгеру 

деңгейін 

қалай 

тексеруді 

жоспарлайс

ыз?  

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасының сақталуы. 

https://yandex.kz/images/search?p=2&text=%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%20%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88%D1%8B%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&pos=81&rpt=simage&img_url=https://static4.depositphotos.com/1001071/383/i/450/depositphotos_3830886-stock-photo-red-apples-on-apple-tree.jpg&lr=221&rlt_url=http://www.melimde.com/bayandama-pisa-zertteulerini-edisimen-esepterdi-rastirudafi-er/17476_html_m548d6937.jpg
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Оқушыларды жылдам ой 

қорытуға баулу мақсатында 

тапсырмалар жазылған 

парақшалар тарқатып 

,тапсырманы 

толықтырады.Осылайша үй 

тапсырмасын "Жалғасын тап"  

әдісін қолданып тексеру жұмысын 

ұйымдастырамын.Оқушыларға 

бағыт бағдар  беру арқылы  

қолдап,бағалап отырамын. 

Жаңа сабақтың  мазмұнын  

оқушылардың өздеріне  топ  

бойынша берілген тапсырмалар 

арқылы  қорытып шығаруды 

"Ауызша алгоритм" әдісі  

арқылы іске асырамын.Топ ішінде 

талдап ,постер қорғау арқылы  

басқа топпен 

бөліседі.Тақырыптың  түсіну  

деңгейін арттыру  және  талқылау  

дағдыларын  дамытуға  қол  

жеткізу  үшін  "Серпілген  

сауал"  әдісі  арқылы  

оқушылардың арасында  сұрақтар  

қоямын. 

Саралаудың  "Тапсырма" тәсілін 

қолдана  отырып, оқушылардың 

қажеттіліктеріне қарай  жеңілден  

күрделіге  іргелітейтін  

тапсырмалар ұсынамын. Жеке  

жұмыс  орындап болған соң  

”Көршіңе  әңгімеле”  әдісі  

арқылы  сыныпта  диалогтік  орта  

құрамын  және  жеке  тұлғаның 

сабаққа қатысу  дәрежесін  

дамыту  қажеттігін анықтаймын. 

Топтық 

жұмыста 

қошеметтеу 
арқылы 

бағалау, жеке 

жұмыста 

«Карусель» 

әдісі бойынша 

өзара бағалау,. 

Әр жұмыстан 

кейін кері 

байланыс 

жасап 

отырамын. 

 

 

 

 

 



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

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

45 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 КАРБЕКОВА ФАРИЗА ЖІГЕРҚЫЗЫ 

 ОРАЗОВ НУРЖАН КОШКАРОВИЧ 

 САТАНОВА ЭЛЬВИРА ШАРИПОВНА 

 БАКИРОВА САЛТАНАТ 

 АЙТКАЛИЕВА ТУРСЫН УМИРЗАКОВНА 

 ШӘКІРБЕКОВА АҚБОТА БАЗАРБАЙҚЫЗЫ 

 БЕКБОЛАТ АЙНҰР БАТЫРҚЫЗЫ 

 ЖУМАБЕКОВА АМИНА БЕКМУРАТОВНА 


