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№ T00024    19.04.2022 ж 

 

Футбол ойыны.  Допты алып жүру жаттығулары 

 

СҰЛТАНБАЕВ БАУЫРЖАН АЛИБАЕВИЧ                                                                                                                       

Түркістан облысы Келес ауданы Абай ауылы  

№ 1Омар.Есімов мектебі  денешынықтыру пән мұғалімі 

 

Сабақ: Футбол ойыны Мектеп:  

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні :  

Сынып:  6 Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақ тақырыбы : 

 

Футбол ойыны.Допты алып жүру жаттығулары 

Осы сабақ арқылы жүзеге 

асатын оқу мақсаттары: 

 6.3.4.1 - денсаулықты нығайтуға бағытталған 

арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары 

мен ережелерін түсіну 

 

 

Сабақ мақсаттары 

 

 

Барлық оқушылар орындай алады: 

 Оқушылар қауіпсіздік ережелерін еске түсіріп, қысқа 

қашықтыққа жүгіру дағдыларын біледі және орындайды                   

Оқушылардың көпшілігі орындай алады: 

Оқушылардың көпшілігі допты алып жүруді орындайды 

Жетістік 

критерийлер 

 

  

Тілдік мақсат Пəнге қатысты сөздік қор мен терминдер: 

Доп,мячь,ball 

Пəн аралық 

байланыс: 

Математика, жаратылыстану, ағылшын тілі 

Алдыңғы оқу: 

 

5.3.4.4.Денсаулықты нығайту жаттығулары барысында 

қауіпсіздік техникасынан хабардар  болу 

                                                          Сабақ барысы 

Жоспарлан 

ған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

 

Басы 

 

-Оқушыларды сапқа тұрғызу; 

 -Сәлемдесу;  

-Оқушыларды түгелдеу; 

 -Спорттық киіміне көңіл бөлу. 

-Оқушыларды спорт түрлерінің суреттері бойынша 

топқа бөлу(футбол, хоккей т.с.с.).                                                                         

ысқырық ,  
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-Жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен 

жетістік критерийлерімен таныстыру. 

- Саптық жаттығулар; 

 Оңға,солға,артқа бұрылулар 

- Жүру жаттығулары; 

Қолды белге қойып аяқтың 

ұшымен,ішіменісыртымен,өкшемен жүру 

Жартылай және толық отырып жүру 

- Жүгіру жаттығулары; 

 Қолды алға созып тізені көтере жүгіру 

Оң және сол жақ иықтап жүгіру 

Алақанды артқа қойып,өкшені тигізе жүгіру 

- Жалпы дамыту жаттығулары; 

- Бір орнында орындалатын        жаттығулар. 

Ортасы Қауіпсіздік ережесін түсіндіру                           

Ойынның жалпы мазмұны – допты аяқпен теуіп 

алып жүру. Допты аяқпен теуіп алып жүру аяқтың 

үстімен және ұшымен тебу арқылы орындалады. 

Допты аяқтың ұшымен теуіп алып жүруге 

әдістенген ойыншы қарсыласын оңай- ақ алдап 

кете береді.Допты аяқтың ішкі жағымен теуіп 

алып жүру мүмкін емес. Аяқтың ішкі жағымен 

допты тоқтатады және әріптесіне теуіп береді. 

Футбол ойнау әдістерін жақсы меңгерген ойыншы 

ғана аяқтың сыртқы жағымен допты тура алып 

жүре алады және әріптесіне де бере алады. Ойын 

кезінде ретіне қарай әріптесіне допты өкшемен 

теуіп беруге де болады. 

Допты алып жүру әдістері: 

1.Аяқтың сыртымен алып жүру. Бұл әдіс допты 

жоғары жылдамдықпен алып жүруде 

қолданылады.2.Допты екі аяқтың ішкі жағымен 

алып жүру. Бұл әдіс жиі қолданылатын әдіс. 

Себебі допты екі аяқпен алып жүру қарсыласты 

алдауға мүмкіндік мол. 

 

 

Доп, 

ысқырық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы 

 

Тыныс алу жаттығулары. 

Сапқа тұрғызу.Сабақты қорытындылау  

Жеңіл атлетика бойынша алған білімдерін 

тақтадажазылған сөзге стикерге жазып жапсырады  

Оқушылар бір-бірінің орындаған жаттығуларын 

«басбармақ» әдісі арқылы бағалай алады. 
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Оқушылар сабақта түсінбеген жаттығуларын, 

мұғалімге қоятын сұрақтары және сабақтан 

әсерлерін стикерге жазып кері байланыс тақтасына 

жапсырып кетеді. Сабақ топ бойынша бағаланады. 

Дифференциалды оқыту – Қабілеті жоғары оқушылар қысқа 

қашықтыққа жүгіруді өте жақсы орындайды және басқаларға 

үйретеді 

– Қабілеті орташа оқушыларға қысқа қашықтыққа жүгіру 

техникаларын орындай алады 

– Қабілеті төмен оқушыларға қауіпсіздік ережесін сақтап төменгі 

сөреден қозғалып екпін алу жаттығуын 

түсініп орындайды 

Жеңіл 

атлетика 

сабағындағы 

қауіпсіздік 

ережелері  

 

Сабақ бойынша рефлексия: 

Оқу міндеттрі мен сабақ мақсаттары 

оқушыларға қолжетімді болдыма? 

Оқушыларға қойылатын сұрақтар: 

- нені білдім, нені үйрендім ? 

- нені толық орындай алмаймын? 

-қандай дескрипторды орындай алмадым ? 

 

Қорытынды: 

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты.)  

1 

2 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену.)  

1 

2 

Сыныппен жеке тұлғалар туралы не білдім және келесі сабағымды өткізуіме қалай 

әсер етеді? 
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№ T00025   19.04.2022 ж 

 

Ойын тактикасы. (Футбол) 

 

БАЙНАЗАРОВ СЕЙІТҚАСЫМ  НУРМАХАНОВИЧ                                                                                                                                                                   

Түркістан облысы Келес ауданы Абай ауылы 

№1 Омар Есімов мектебінің  денешынықтыру пәні мұғалімі 

 

 Мектебі:  

Күні:   Мұғалімі:  

Сынып:  8-сынып  Қатысқаны:                         Қатыспағаны: 

Сабақтың тақырыбы:  Ойын тактикасы. (Футбол) 

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаты 

8.1.2.2. Кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және 

олардың орындалу реттілігін түсіндіру және көрсете білу. 

Сабақ 

мақсаттары 

Барлық оқушылар: Футбол ойынына қатысты қозғалыс 

жаттығуын орындай алады. 

Оқушылардың басым бөлігі: Доппен қимылдау, ойын 

тактикасындағы  әдіс-тәсілдерді біледі. 

Кейбір оқушылар: Кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс 

комбинацияларын түсінеді , допты топ мүшелеріне оңай беріп, 

қақпаға дәл соға алады. 

Бағалау  

критерийі   

1. Кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын біледі. 

2. Олардың орындалу реттілігін айтып және көрсете алады. 

3. Футбол ойнау барысында ойын тактикасын орындай алады. 

 

Құндылықтарды 

дамыту 

Бір-біріне құрмет көрсетуіне, пікірін тыңдап, сын тұрғысынан 

ойлауға, жауапкершілікке тәрбиелеу 

Пəнаралық 

байланыстар физика, математика, биология 

АКТ қолдану 

дағдылары   Видео, интербелсенді тақта, музыка, слайд. 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады:  Оқушылар футбол элементтерін 

жақсы меңгереді.  

 Пəнге қатысты сөздік қор мен терминдер:  допты қосу, қызыл 

қағаз, төреші,аут, шабуылдаушы, қақпашы, қорғаушы, қосымша 

уақыт 
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Талқылауға арналған сұрақтар:  

 Қандай атақты футбол ойыншыларын білесің? 

 Футболды қанша ойыншы ойнайды? 

 Қандай футбол ережелерін білесің? 

Не себепті .....деп ойлайсыз? 

Не себепті айып добы болады  ? 

Не себепті бұрыштама  добы беріледі? 

 

Сабақтың барысы 

  

Сабақтың 

жоспарлан 

ған кезеңдері   

Сабақтағы жоспарланған іс-əрекет     Ресурстар  

Сабақтың 

басы  

10 минут 

Сапта тұру, сәлемдесу, кезекшінің баяндамасы және 

қауіпсіздік ережесімен сабаққа дайындығын қадағалау. 

Саптық жаттығулары:  түзулен, тіктел , оң-ға, сол-ға, ай-

нал, адым-да, т.с.с. Арнайы жүру, жүгіру жаттығулары. 

Жалпы денені дамытуға арналған жаттығуларын 

орындату. 

 

Сұрақтар 

Сабақтың 

ортасы    

25 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау. 

Футбол ойынындағы қауіпсіздік ережесімен сабаққа 

дайындығын ескерту.  

Белсенді оқу әдістер бойынша Жарыс сабағы 

ұйымдастырып оқушыларға футбол ойынының негізгі 

тәсілдерді таныстырамын. 

Футбол ойыны жайлы сұрақтар қою, осы сұрақтар арқылы 

жарыс ұйымдастырамын. 

Жаңа сабақ. Кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс 

комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін 

түсіндіру және көрсете білу. 

 Футбол ойыны.  Футбол- ол ұжымдық ойын. Сондықтан 

әрбір ойыншы өзінің индивидуалдық қадамын ұжымдық 

және командалық тактикаға келістіре білуі қажет. Негізгі 

тактикасы қарсыластар қақпасына допты көп салу және 

оларға гол салғызбау. Тактика команданың доп жүргізу 

мәнін және әр бір ойыншы нақты міндетін белгілейді. 

Мақсатпен құрылған тактика ойланған нәтиежеге 

жеткізеді, ал мақсатсыз тактика оған жеткізбейді, 

тактикалық қимыл ол доп алып жүру, пас, алдау, допты 

қабылдау, түсініп ойнау ж.т.б. 

Диалог сабағы бойынша; 

 

Ысқырық 

 

 

 

Спорт 

алаңы 

 

 

 

 

Уақыт 

өлшегіш 

 

 

 

Аяқ добы 
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-Футбол ойынында тактика мен техниканы қалай 

түсінесің? 

-Футбол ойынының басқа ойындардан айырмашылығы 

неде?                              

  - Қандай шабуыл тәсілдерін білесіндер? 

Қ. б арналған тапсырма 

Жұптық жұмыс доппен жұмыс жасаңыздар. Яғни, біріңіз 

қорғаушы, біріңіз  шабуылшы қызметін атқарыңыздар. 

Топтық жұмыс кезінде, командалық іс-әрекеттер, 

тактикалық іс-әрекеттер, комбинациялар көрсетулеріңіз 

қажет. Шабуыл түрлерін, қорғаушының қимыл іс-

әрекетін, допты аяқпен, баспен қақпаға тебу, 

комбинациялар көрсетулеріңіз  қажет. 

 

 

 
 

 

Дескриптор:  Білім алушы 

-жұпта бірлесе жұмыс жасайды; 

-топта командамен қимыл іс-әрекеттерді орындап 

жаттығады; 

-командада стратегиялық әдіс-тәсілдерді қолданып, 

белсенді жұмыс жасайды; 

-ойын ережесін толық түсіндіреді; 

-топта бірлесіп жұмыс жасайды. 

-футбол спорттық ойынының қауіпсіздік техникасын 

сақтайды; 

-доппен жұмыс жасайды. 

Футбол 

добы 

 

 

 

Сұрақтар  

 

 

 

 

 

 

 

Ысқырық 

 

 

 

Спорт 

алаңы 

 

 

 

 

Уақыт 

өлшегіш 

 

 

 

Аяқ добы 

 

Футбол 

добы 

 

 

 

 

Сабақтың 

соңы 

Кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және 

олардың орындалу реттілігін түсіндіріп, сабақты 

қорытындылау. 

Стикер, 

смайлик 
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5 мин Кері байланыс: Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  

смайлик арқылы бағалаймын. 

 БББ кестесін пайдаланамын 

Білемін  Білдім   Білгім келеді 

Қосымша ақпарат 

Саралау-оқушыға мейлінше қолдау көрсетуді 

қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушыларға 

тапсырманы қалай түрлендіресіз? 

Бағалау-оқушы 

білімін 

тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

 

 

Денсаулық жəне 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы    

Тапсырмалар бойынша саралаймын.  

1.Футбол ойынды дамыту 

2. Футбол ойынды дамытусұрақтар қоямын. 

Уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала 

отырып,футбол ойынды кезінде оқушының 

мүмкіндігін ескеріп  деңгейлік 

жатттығулармен жүктеймін. Футбол  

ойындарының ерекшелігі туралы сұрақтар 

беріледі. 

Сәл әлсіз  оқушыларға көмектесу үшін 

жеңілдетілген тапсырмаларды беремін. 

смайлик бойынша 

бағалаймын 

 Оқушылардың 

сабаққа деген 

қызығушылығын 

арттыру мақсатында 

мақтау сөздерді көп 

айтамын..  

Ойын кезінде 

доптарды жинап 

қойылу 

ережелерін 

сақтау. 
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№ T00026      19.04.2022 ж 

 

Көркем еңбек пəнінен жаңаша оқытудың əдіс-тəсілдері 

 

ДЮСЕНБЕКОВ МАДЕНИЕТ СЕРИКБЕКОВИЧ                                                                      

ШҚО, Абай ауданы, Медеу орта мектебінің                                                       

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Көркем еңбек пәнін оқытуда –еңбек етудің алғышарттарын үйрену арқылы 

оқушыны жек тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Осы мақсатты жүзеге 

асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлімтәрбие үрдісін жетілдіру, жұмыс 

мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым –қатынастарды жаңарту, 

еңбек біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке өнімділігін арттыруға 

ынталандыру міндеттерін мұғалімге жіктейді.  

Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, 

үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды 

міндеттейді. Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Негізгі 

мақсатымыз –Қазақстанның әлемнің елу дамыған елдерінің қатарына енуі» 

делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру 

өрісі қажет. Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде . 

Адам өмірі үшін аса қажетті, әрі өмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән «Еңбекке 

баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.  

Біздің елімізде еңбекке үйрену – Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс 

–қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі 

заман талабына сай басқару, білу, ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарына 

бейімдеу басшылыққа негіз болады. Болашақ кәсіпкер: - өз өндірісінен түскен 

қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі; - азаматтық нарыққа қатыса алады; - 

өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы; - жұмыстың сапасына жауап 

беруші. Ұжымның жұмыс нәтижесінде өзіне пайда келтіретін әдіс-тәсілдерді 

қамтамасыз етуді шешу мектептің материалдық –технологиялық базасына, аймақ 

ерекшелігіне байланысты. Сонымен бірге оқушыларды кәсіби еңбекке баулу 

мүмкіншіліктерін зерттеу арқылы іске асыру технологиясын жасау.  

Ата-ана, ауыл әкімшілігі мектеп ұжымымен бірігіп, жастарды кәсіпкерлікке 

баулуға бағытталған оқу-тәрбиелік шығармашылық орта құруы қажет. Еңбек 

тәрбиесі - барлық тәрбиенің қайнар көзі. Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішу, тігу 

қолөнер шеберлігін меңгерту арқылы ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелей 

аламыз. Өйткені, оқушы алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, 

оны өмірімен, өзінің ісәрекетімен байланыстыра білгенде ғана, өзіне де пайдасын 

тигізе алады. Көркем еңбек сабағы арқылы оқушыны іскерлікке, ұқыптылыққа, 

әдемілікті сезініп, қабылдауға үйретеміз.  
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Біздің негізгі ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу». Еңбек тәрбиесі арқылы 

киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін меңгеру арқылы жас ұрпақты 

адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа ала отырып жұмысты 

жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі тігілген бұйымдарды зерттей отырып, баға 

берумен келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, ұлттық, этикалық және т. б. 

бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.  

Еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, 

шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. Оқушылар 

отбасында да тұрмыстың әр түрлі өнімді еңбегіне қатысады. Баланың бойындағы 

сапалық қасиеттері, еңбекке қызығушылығы, табиғатты қорғауы, ұқыптылығы 

арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде инновациялық 

үрдістердің бағыттарының бірі - мектепке бағдарлау болып табылады. 

Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол қажеттілікке 

сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.  

Оқыту мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуге 

ерекше мән беру керек. Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы. 

Ендеше сабақтың мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты.  

Инновация –оны жеке түсініп, оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы да 

сапалы білім алудың бірден бір шарты. Инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу 

жаңа білім берудің бірден бір шарты деп айттық. Саралап оқыту - оқушылардың 

туа біткен ақыл-ой қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген 

білім беру жүйесі. - оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-

тәсілдерін қолдану - сабақтарда пайдаланатын негізгі әдістер оқушылардың 

көңіл күйіне, ынтасына, қабілетіне қарай, топпен, жеке оқушылармен жұмыс 

істеу, ойын элементтерін пайдалану т. б.  

Көркем еңбек - пәні география, бейнелеу өнері, тарих, музыка пәндерімен 

тығыз байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі - қазіргі заманға сай 

ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне 

қажетті мамандықты таңдап, оның ерекшеліктері жөнінде тұтас ақпаратты ұсына 

отырып, өз мүмкіндігі бойынша қалаған мамандығын анықтауға көмектеседі. 

Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі, ұдайы кәсіптік білім 

жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді. Бүгінгі 

еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді қажет еткенімен, 

еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан. Балаларды 

еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. Адам баласы туа сала емес, 

көре-көре, жүре-жүре жетіледі. Бір адам еңбекке өте қабілетті болып өссе, енді 

бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек тәрбиесін дұрыс алуы немесе 

одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер етеді. Баланың еңбек тәрбиесін 

меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, өз тіршілігі үшін де қажет. 

Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. Олар үнемі көтеріңкі көңіл-

күйде жүреді.  
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Отбасына еңбек тәрбиесін жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа 

бейімдей даярлауды ескерген жөн . Егер бала отбасында еңбек тәрбиесін дұрыс 

алып шықса, мектепке іскерлікке үйрену оңайға түседі. Өйткені, отбасында алған 

еңбек дағдылары балаға түрлі мамандықты үйренген кезде жәрдемдесіп, оны 

игеруді оңайлатып отырады. Көркем еңбек сабағында жобалау әдісін қолдану 

Жоба - әр түрлі бөлімдерден арнайы сызбалардан, суреттерден, жасалатын 

бұйымның технологиялық картасынан құралуы мүмкін. Ол бұйымдарды жасаған 

кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар да 

пайдаланылады.. Сондықтан жобаның кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір 

бөлімін оқушы мұғалімнің, ата-ананың көмегімен орындай алады.  

Егер бір күрделі жобаны бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының 

үлесі алдын ала анықталуы қажет. Ол оқу жылының соңында өзінің орындаған 

шығармашылық жобасын оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды . 

Жобаны қорғау барысында қолданатын бұйымның ішінен қандай затты таңдап 

алу, ол бұйым қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда 

келтіретіне ескеріледі.                                                                              

Жобалау əдістемесінің талабы:                                                                                         

1. Міндетті түрде шешілетін мәселенің зерттемелік, ақпараттық, тәжірибелік 

болуы.                                                                                                                                 

2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады                                                 

3. Әр жоба оқушыдан зерттеушілік жұмысы талап етеді. Сонымен, жобалау 

іс-әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.                                     

4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:                                                     

5. Дайындалған жоба тапсырыс берушіге немесе қоғамдық өкілдікке көз 

жеткізуі керек.  

Шығармашылық жоба - әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен 

орындайтын өзіндік жұмысы, басқаша айтқанда, технология пәні бойынша 

жүргізілген шығармашылық жұмыс. Шығармашылық жобаның технология 

пәнінде алатын орны өте зор. Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық 

дүниетанымы, эстетикалық талғамы дамиды. Оқушылар санасына жас кезінен 

бастап еңбек етуінің қажеттілігін, маңыздылығын сіңіру, пайдалы іс жасауға, 

қандай іс болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға дағдыландырады.  

Оқытудың осындай идеяларын ұстанған сабақтарда оқушылар өз ойларын 

еркін айтатын болғандықтан, оларда түрлі пікірлер пайда болады. Олардың 

қандай да болмасын мүмкін қате немесе шала ойларын шыдымдылықпен 

тыңдап, оқушыларды сенімділікке бастау мұғалімнің басты міндеті.  

 

 

 

 

 



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

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

11 

№ T00022    18.04.2022 ж 

 

Ағылшын тілі пəнінен тиімді əдіс-тəсілдер 

 

АЛПЫСБАЙ АҚМАРАЛ ЕРКІНҚЫЗЫ 

Қарағанды облысы білім басқармасының  Қарағанды қаласы  

білім бөлімінің «№ 86 жалпы білім беретін  мектебі» КММ                                                  

Ағылшын тілі пәні мұғалімі 

  

              Кіріспе 
      «Шет тілдерін үйрену, әсіресе ағылшын тілі қазіргі – заманның қажеттілігі.» 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев республикалық білім және ғылым қызметкерлерінің ІІІ-

сьезінде сөйлеген сөзінде білім беру ісін реформалаудағы стратегиялық 

міндеттердің бірі – шығармашылық тұрғыдан бәсекелестікке сай үш тілді жетік 

меңгерген, жан-жақты дамыған жеке  тұлғаны  оқытып – тәрбиелеу - деп атап 

көрсетті.                    Бұл жерде негізгі ролді білім беру жүйесі алып отыр. Қазіргі  

қоғам сұранысына сай білімді, шығармашылықпен  жұмыс жасайтын, өзін-өзі 

дамытып жетілдіре алатын жеке тұлға тәрбиелеуге аса назар аударылуда.                                                                            

А. Байтұрсынов өзінің «Мектеп деректері» еңбегінде былай деп жазды: 

«….Мұғалім  қандай болса, мектеп, пән сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді 

болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Сондықтан қәзіргі 

заманауи мұғалім өзінің күнделікті сабағын психологиялық тұрғыда қарастыра 

отырып,  көптеген тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана білсе ғана жемісін көретіні 

белгілі. Сабақты психологиялық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыру дегеніміз – 

оқушының ішкі жан дүниесіне терең үңілу, ойына ой қосу, қиялына қанат бітіру, 

білім алуға деген құлшынысын, қызығушылығын ояту. Ол үшін мұғалім барлық 

мүмкіншілігін пайдаланады. Өйткені жай сабақ құнарсыз тамақ секілді, адам 

бойына жұқпайды. Қызықты сабақтар мұғалімнің ашқан жаңалығы, өзіндік 

қолтаңбасы, әдістемелік ізденісі, қолданған әдіс-тәсілдері арқылы ерекшеленіп 

шәкірт жүрегінен орын алады. 

       Шетел тілін бастауыш мектептен бастап оқытудың артықшылығы әрбір 

балаға психологиялық ойлауына, шет тілі сөзіне көңіл аударуына, түсінуіне оң 

әсер ететіндігі, содан соң негізігі мектепте білімін берік нығайтуын, білім 

сапасын арттырып, шетел тілінде қарым-қатынасқа түсіп, ерте мәдениетаралық 

коммуникацияға мүмкіндік беретіндігінде. 

      Шет тілін оқып, үйрену, бірден қалыптаса қалмайды. Өз ана тілін әлі толық 

меңгермеген балаға шетел тілін үйрету оңайға соқпайды. Бастауыш мектептің 

бастапқы сыныптарында баланы шетел тідіндегі дыбыстарды дұрыс айтуға, 

буындарды сөз тіркестерін, сөйлемдерді дұрыс меңгеріп, хат жазу, анкеталарды 

үлгі бойынша толтыру үйретіліп, негізгі грамматикалық категориялардан жалпы 

мағлұмат беріледі. Осы бастапқы сыныптарда-ақ оқушыларды түрлі тәсілдермен 
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білім алуға үйрету қажет.       

    Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс- тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс-

тәсілдерді мұғалімдердің ізденісі арқылы оқушы қабілетіне қабылдау деңгейіне 

қарай іріктеліп қолданады. Технологияларды күнделікті сабақ үрдісіне 

пайдалану үшін мен өзімнің алдымдағы оқушылардың жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, педагогтік мақсат-мүддеме сай, өзімнің шеберлігіме орай таңдап 

аламын және сыни тұрғыдан ойлау тәсілі оқушының еркін сөйлеуіне, пікір 

таластыруына, достарының ойын тыңдауға, проблеманы шешу жолдарын іздей 

отырып, қиындықты шешуге бағытталған әдіс-тәсіл. Ол негізінен ашық пікір 

айтуға, түрлі шешімдер қабылдауға, басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға үйретуді 

білдіреді. Алғашқы кездері сыни тұрғыдан ойлау тәсілдерін жоғары сынып 

оқушыларына байланысты қолданған. Бірақ уақыт өте келе кішкентай жастағы 

балаларды осыған дағдыландыруға болатындығы дәлелденген.            Шетел тілін 

оқытып, үйрету   мақсаты — оқушылардың қарым-қатынас жасай алуға түсе 

алатын қабілеттерінің негізін қалау болып табылады. Жаңа тілге үйретуде 

оқытудың жаңа тәсілі төмендегідей талаптарға сәйкес келуі көзделеді: 

—  оқушыға колайлы  оку ортасын калыптастыру;  

—  оқушының оқуға деген қызығушылығын арттыру, ой-тілектерін ояту; 

—  оқушының эмоциялық сезіміне әсер  етіп жеке тұлға ретінде қалыптастыру; 

 — оқытуды түрлендіру үшін түрлі әдісті қолдану; 

—  ойын түрінде оқыту арқылы оқушының белсенділігін арттыру; 

—  шет тілін оқушының жеке қызығушылығымен байланыстыру; 

—  оқушы – субьект, оқытушы — кеңесшісі болу; 

—  сатылап өз бетімен жұмыс істеуге үйрету. 

         Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс- тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс-

тәсілдерді мұғалімдердің ізденісі арқылы оқушы қабілетіне қабылдау деңгейіне 

қарай іріктеліп қолданады. Технологияларды күнделікті сабақ үрдісіне 

пайдалану үшін мен өзімнің алдымдағы оқушылардың жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, педагогтік мақсат-мүддеме сай, өзімнің шеберлігіме орай таңдап 

аламын және сыни тұрғыдан ойлау тәсілі оқушының еркін сөйлеуіне, пікір 

таластыруына, достарының ойын тыңдауға,  проблеманы шешу жолдарын іздей 

отырып, қиындықты шешуге бағытталған әдіс-тәсіл. Ол негізінен ашық пікір 

айтуға, түрлі шешімдер қабылдауға, басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға үйретуді 

білдіреді. Алғашқы кездері сыни тұрғыдан ойлау тәсілдерін жоғары сынып 

оқушыларына байланысты қолданған. Бірақ уақыт өте келе кішкентай жастағы 

балаларды осыған дағдыландыруға болатындығы дәлелденген. 

      Қорыта айтқанда, СТО технологиясын ағылшын тілі сабағында қолдана 

отырып, білім сапасын арттыру және оқушыларды шығармашылыққа тәрбиелеу  

жолында  жаңа   технологияларды пайдалану тиімді екенін өз тәжірибемнен 

байқадым.  
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№ T00029   21.04.2022 ж 

 

ФИЗИКА ПӘНІНЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ОЙЛАУ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ 

 

СҰЛТАНБАЕВА МАВЛЮДА АЛИАКБАРҚЫЗЫ                                                                                                           

КеАҚ"Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті" 

Магистратура 1-курс,                                                                                               

Ғылыми жетекші- Желдыбаева Б. С м. а., п. ғ. К                                          

Координатор- Нурабаева ф-м. ғ. К 

 

   Қазіргі ғылым мен оқу технологиясының өркендеуі әр адамның өз бетінше 

ойланып, сапалы адам тәрбиелеп, пәнді құрайтын терең мәселелерді шешу үшін 

білімі мен біліктілігін тереңдетуді талап етеді.  

Сондықтан мектептегі оқу-тәрбие процесінің басты мақсаты – 

оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту, ғылыми көзқарастары мен іс-

әрекеттерін қалыптастыру, арнайы педагогикалық әдістерді пайдалана отырып, 

өз бетінше білім алу дағдыларын дамытуға негіз қалау. 

   Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының жан-жақты білім алуын 

қамтамасыз ету үшін өзін-өзі толықтыру, жаңа біліммен қаруландыру, алған 

білімдерін теориялық және практикалық мәселелерді шешуге саналы түрде 

қолдана білу сияқты ақыл-ой әрекетін дамыту қажет. Қазіргі уақытта білім беру 

жүйесінде технология, экономика және менеджмент саласында жаңа жолдар мен 

әдістерді таба алатын, батыл да жаңашыл, интеллектуалды дамыған 

шығармашыл тұлғаларды дайындау қажет, сондықтан физиканы оқыту үдерісін 

жетілдіру оқушылардың танымдық белсенділігі мен ізденімпаздығын арттыруға 

негізделген.. 

   Танымдық қабілеттер мен шығармашылық ойлау процестері аз уақытта 

қалыптаспайтыны белгілі. Шығармашылықпен жұмыс істеуге, оқушылардың 

танымдық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған тапсырмаларды 

орындауға оң әсерін тигізетін бұл мәселе оқудың алғашқы күнінен-ақ 

педагогикалық ұжымның назарында болуы керек. Яғни, шығармашылық 

танымдық қабілетін арттыру үшін мұғалім оқушының шығармашылық әрекетін 

ұштастыруы қажет. 

   Оқу-зерттеу әрекетінің логикалық құрылымының, әсіресе ондағы 

психикалық процестердің ерекшеліктерінің зерттеу әрекетінен айырмашылығы 

аз. Академиялық зерттеу процесінде студенттерге белгілі фактілер мен 

дәлелдемелерді өз бетінше іздеп, түсіну керек. Оның ғылыми ізденістерден 

ерекшелігі – студент мұндай жаңалықты субъективті түрде, өзі үшін жасайды. 
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  Физиканы оқытуда қолданылатын ғылыми зерттеудің жалпы әдістері бір-

бірінен тәуелсіз емес. Олар бір-бірімен тығыз байланыста. Бұлардың біріншісі 

талдау мен синтез, соның негізінде басқа әдістер (психикалық операциялар) 

жүзеге асырылады. Синтезсіз талдау мүмкін емес. Ойлау барысында олар бірге 

жүзеге асады және ақиқаттың екі жағы ретінде қарастырылады. 

Білім алушыларға  физикалық зерттеу әдістерін үйрету олардың зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру арқылы математика және физиканың теориясының 

мәнін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР: 

 

        1.Ж. Балапанова. Біліктілікті арттыру жүйесіндегі бағдарламалар, 

математика физика. – 2014. – 5 шығарылым, - 14- 15 б. 

        2. Виноградова М.Д., Первин И.Б. Колективная познавательная 

деятельность и воспитание школьников. –М.: Просвещение, 2009. – 112 с 
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№ T00031   21.04.2022 ж 

 

Балалардың  ұсақ  қол моторикасын  дамыту 

 

ХАЛМЕТОВА ГАВХАР                                                                                         

Түркістан облысы,  Кентау қаласы, Хантағы ауылы   

Абай  № 5 мектебінің логопед дефектологы 

 

Рецензенттер:  

Серикбаев Д.А – Абай атындағы жалпы орта мектеп директоры 

Мусабаева Р.Е- Абай атындағы жалпы орта мектеп  директорының оқу ісі  жөніндегі 

орынбасары 

Құрастырушы:  

Халметова Г.Х   Абай атындағы жалпы орта мектеп логопед кабинетінің дефектолог-

логопеді   

Бұл жинақ инклюзивті білім беру кабинеті мамандары мен мектепке дейінгі ұйым 

тәрбиешілеріне және мектеп жасына дейінгі бала тәрбиелеп отырған атааналарға 

арналған. 

 

 

 

                  Жоспар: 

I. Кіріспе 

II. Ұсақ қол моторикасының теориялық негізі 

III. Ұсақ қол моторикасының практикалық негізі 

IV. Қорытынды 

КІРІСПЕ 

Қазіргі педагогиканың өзекті мәселесінің бірі мектеп  балаларының танымдық 

қызығушылықтарын дамыту. Әрине, баршамызға белгілі, адам миының қозғалыс 

проекциясының барлық бөлігінің үштен біріндей, қол проекциясы алып жатыр. 

Осыдан келер қорытындымыз, танымдық функциялардың, ақпаратты қабылдаудың 

дамуына ұсақ саусақ моторикасының әсері зор. 

Л.В. Занков, А.Р. Лурия, В.А. Сухомлинский,  М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева және 

басқа да ғалымдар, ұсақ саусақ моторикасының бұзылуы, дамуында тежелуі бар 

балаларға тән белгілердің бірі деген болатын. Аталған ғалымдар, дамуында тежелуі 

бар балалардың саусақ қозғалысы ебедейсіз, бағдарлауы нашар, дәлдік пен 

жылдамдығының бұзылғандығын атап өткен. 

Л.В. Анткова-Фомина, М.М. Кольцова, Б.И. Пинскилердің зерттеу нәтижесінде 

интеллектуалдық дамуы мен моторика дамуының байланысы дәлелденеді. 

Тарихта адамзаттың дамуының өзі, қолдың қозғалысы мен тілдің (сөйлеудің) 

тығыз байланысын дәлелдейді.  
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Соңғы кездері біз «ұсақ саусақ моторикасы» ұғымын жиі естиміз. 

Физиологтар ұсақ саусақ моторикасы деп, саусақ, қол және қолдың білезік 

бөліктерінің ұсақ бұлшықеттерін меңзейді. Осы бұлшықеттерді дамыту және 

шыңдау, адамның орталық жүйке жүйесінің, барлық психикалық үрдістерінің, 

сөйлеуінің дамуына басты ықпал етеді. 

Сондықтан   балаларының ұсақ саусақ моторикасын дамыту − бастаулардың 

бастауы. 

Ұсынылып отырған жинақта мектеп балаларының саусақ моторикасын 

дамытудың маңыздылығы жанжақты қарастырылған және ұсақ саусақ моторикасын 

дамытуға арналған саусақ ойындары мен жаттығулары ұсынылған. 

Бұл жинақ мектеп жасына дейінгі бала тәрбиелеу үрдісінде әр ата-анаға, мектеп 

мұғалімдері  мен инклюзивті білім беру мамандарына қажетті көмекші құрал болады 

деп ойлаймын. 

Ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған жинақтың мақсаты:  

1. Сөйлеу тілі жетілтіру. 

2. Қимыл қозғалыс қабілетін арттыру. 

3. Икемділігі арттыру. 

4. Логикалық ойлау қабілеті дамыту. 

5. Танымдылық деңгейін арттыру. 

 

Міндеттері:  

 -қол және көз, қолдың ептілігі, ритмикасы қозғалысын үйлестіру және 

нақтылығын жақсарту; 

– саусақтар мен қол буынының ұсақ қол моторикасын жақсарту; 

-жалпы қозғалыстық белсенділікті арттыру; 

– сөйлеу функциясын тұрақты етуге көмектесу; 

– қиялын, логикалық ойлауын, еркін назарын, көру және есту қабылдауларын, 

шығармашылық белсенділіктерін дамыту; 

– өз құрбылары және үлкендермен қарым – қатынаста эмоционалды – қолайлы 

жағдай жасау. 

 

Ұсақ қол моторикасының теориялық негізі 

Балалардың ұсақ қол моторикасын дамыту 

  Қазіргі кезде «ұсақ моторика» деген тіркесті жиі естиміз. Сол ұсақ моторика 

дегеніміз не? Оны қалай дамыту керек? 

Физиологиялық тұрғыдан айтқанда ол қолдың  ұсақ бұлшықеттерінің 

қозғалысы. Сонымен қатар «қол мен көздің» тепе-теңдігін де ұмытпауымыз 

керек, себебі қолдың ұсақ қозғалысы көздің бақылауымен жүзеге асады. Бала 

қозғалысы қоршаған ортадағы заттарды танып-білу барысында қалыптасады. 

Ересек адам нақты бір әрекет жасағанда біздің білегіміз әртүрлі бағытта қозғалу 

арқылы, қол қимылын жеңілдетеді. 
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Ал балаға білегін айналдыру әлі де қиынға соғады. Сондықтан қозғалыс жасау 

кезінде оның қолының иықтан төмен барлық жері қозғалады, яғни қарапайым 

қозғалыстың өзі баланың көп энергиясын кетіреді. Неліктен баланың ұсақ 

моторикасын дамытуымыз керек? 

Адам миының сөйлеуге және қолдың ұсақ қозғалысына жауап беретін аумағы 

өте жақын орналасқан, яғни ұсақ моторикаға стимул жасау арқылы біз сөйлеу 

әрекетінің белсенділігін арттырамыз. Ұсақ моторика баланың өсе келе киініп 

шешінуіне, өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларының қалыптасуына, кеңістікті 

бағдарлауға, заттық іс-әрекетті орындауға, өзіне деген сенімдікті нығайтуға 

көмектеседі. 

Ұсақ моториканы дамытудың бала денсаулығына әсері                                   

Ұсақ моториканы дамытудың баланың жалпы дамуында да алатын орны 

ерекше. В.А.Сухомлинский бала қабілетінің қайнар көзі оның саусақтарының 

ұшында екенін жазған. Бала қолының қозғалысы қаншалықты епті болса, 

соншалықты ойлауы, сөйлеуі жақсы дамиды, яғни бала қолымен көбірек жұмыс 

істесе, соғұрлым қимыл-әрекеті мен белсенділігі де артады. 

Ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын бала туылған кезден бастау керек. 

Кішкентай сәбидің қолына массаж жасау арқылы біз алақандағы ми 

қыртыстарының жұмысын жақсартатын аймақтарды басамыз. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында оқыту – 

тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік қорларын молайту, ым-

ишара жасау арқылы қатынас жасауға, құлаққа таныс сөздерді күнделікті 

өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс – әрекет кезіндегі тілдік қарым – 

қатынаста қолдана білуге, жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген. 

Ерекше оқытуды қажет ететін балалардың сөздік қорларын дамытуда, 

қызығушылықтарын арттыруда ойындарды, тапсырма – жаттығуларды қолдану 

үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы «ерекше» балалардың ауыз екі сөйлеуі 

дамып, қарым-қатынас жасау, еркін де сенімді араласу машығын игереді. Таным 

белсенділіктері қалыптаса түсіп, ақыл- ойы өсіп жетіледі, әрі адамгершілік 

қасиеттер бойына сіңіреді. 

Ойын түрлері өте көп. Ойындардың бірі – саусақ ойыны. Саусақ ойыны арқылы 

баланың сөйлеуге деген талпынысы, қабілеті дамып, ынтасы артады. Сөйлеу 

тілі мүшелері әрекетінің қозғауларының дамуы қол саусақтарының нәзік 

қимылдарының дамуымен тығыз байланыста болғандықтан, бала қолының 

ептілігін толық жетілдіру, түзету-тәрбие жұмысын жүйелі жүргізуді қалайды.                                                                                                                        

Ұсақ қол моторикасының практикалық негізі                                                     

Ұсақ қол моторикасын дамыту және қозғалысын үйлестіру мақсатында түрлі 

қабылдаулар мен әдіс – тәсілдер қолдандым.Ұсақ қол моторикасын дамытуға 

арналған жаттығулар:  

1. Үйшік 

Егістікте үйшік тұр, (саусақтарының бастарын түйістіріп, үйшік жасайды) 
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Оған барар жол жабық (қолдарын айқастырып, жолды жабады) 

Айқара ашып қақпаны (қақпаны ашады) 

Шақырамыз қонақты (қолдарын бұлғап шақырады). 

2. Үй тұрғызу 

Балғаменен ұрып, ұрып (жұдырықты түйіп, үстелді ұрады) 

Мол ғып шеге қағамын (жұдырықтарын кезекпен бірінің үстіне бірін қояды) 

Әдемі ғып үй тұрғызып (қолмен үйшік жасайды) 

Бәрін бірге жиямын (саусақтарын барына ашып, қайтадан жұмады) 

3. Бір үйде біз нешеуміз? 
Бір үйде біз нешеуміз?  

Кел санайық, екеуміз. 

Бас бармағым - папам, (аталған саусақтарын жазады) 

Балаң үйрек - анам. 

Ортан терек - ағам 

Шылдыр шүмек -  мен 

Титтей бөбек - сен. 

Бір үйде біз нешеуміз? 

Бір үйде біз бесеуміз. (саусақтарын ашып, жұмады) 

4. Саусағымызмыз қайда екен? 
Саусағымыз қайда екен? (саусақтарын көрсетеді) 

Саусағымыз қайда екен?  

Саусағымыз жоқ па екен? (саусақтарын жұдырыққа жасырады) 

Саусағымыз міне екен. (саусақтарын көрсетеді) 

Саусағымыз билейді, жүгіреді, жүйткиді (аталған әрекеттерді жасайды 

5. Саусақты демалту 

Саусағымыз шаршады, (қолдарын үстел үстіне қояды) 

Демалуды қалады.(ары бері қозғайды) 

Саусақтарды жазайық, (қолдарын көтеріп, саусақтарын жазады) 

Бір, екі, үш, демалтып бір алайық.( саусақтарын жазып, қайтадан жұмады) 

 

 Нейромоторикалық жаттығу 

 

1. Алақанды ашып, саусақтарды біріктіру. Қайтадан 

жайлап жұму. Екі қолмен кезекпен қайталау. 

 
     

2. Қолды үстел бетіне қойып, саусақарды ретімен бүгу. 

Екі қолмен кезекпен қайталау. 
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3. Саусақтарды жазып, оларды кезекпен біріктіру: аты 

жоқ пен шынашақты, сұқ саусақ пен ортаңғыны.   

 

4. Жұдырықты түйіп, білекті түрлі бағытта айналдыру. 

Алғашқыда кезекпен, кейін екі қолмен қатар.  

 

5. Алақанды жоғары қаратып қойып, әр саусақты 

кезекпен көтеру. Кері ретпен қайталау.  
 

6. Алақандарды үстел үстіне қойып, саусақтарды 

бірге ретімен көтеру. Шынашақтан бастап.  

 

7. Ортаңғы және сұқ саусақпен қарындашты алу. 

Саусақтарды ашу, бүгу.  

 

 

8. Он, он бес қарындашты үстел үстіне қойып, бір 

қолмен жинату. Екінші қолмен көмектеспей, 

қарындаштарды біреуден жинау керек. 

Қарындаштардың орнына санауғыштарды, басқа да 

ұсақ заттарды пайдалануға болады.  
 

9. Ортаңғы және сұқ саусақпен қарындашты алып, 

«жүгіру» жаттығуын жасау.  

 

10. Екі кішкентай допты не грек жаңғағын алып, 

алақан арасына салып айналдыру (саусақтар түзу тұру 

керек). 

   Енді  бір қолмен түрлі бағытта айналдыру керек.  
 

11. Барлық саусақтың бастарын бас бармаққа қосу 

керек. Оң қолда сұқ саусақпен бас бармақты қосудан 

бастаса, сол қолда бас бармақ пен шынашақты қосудан 

бастайды. Жаттығуды екі қолмен қатар істейді.   
 

 

 

Грек жаңғағын алып, алақан арасына салып айналдыру 
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М.Монтессоридің педагогикалық жүйесі бойынша 

Ойын: “Моншақтарды жинайық” 

Қажетті заттар: құм салынған ыдыс, ұсақ тастар не моншақтар, сүзгі, бос ыдыс 

Ойын барысы: балаға құм арасынан тастарды не моншақтарды іздеп тауып, ыдысқа 

салу ұсынылады.  

      Осы әрекетті орындап болғасын сүзгінің көмегімен құмды илеу арқылы 

моншақтарды табу ұсынылады.  

 

 
 

 

Ойын: “Мозайка құрастыру” 
Қажетті заттар: мозайка  

Ойын барысы: балаға мозайка және оның арнайы тақтайы беріледі. Ол 

мозайкалардан өзі қалаған бейнені жасап шығаруына болады.  Алғашында сан, 

үшбұрыш секілді оңай жасалатын бейнелерді құрастыруға дағдыландыру керек.  

 

 
«Су-Джок терапиясы балалардың денсаулығын сақтау құралы ретінде» 

Балалардың денсаулығын сақтау және нығайту кез келген мекеме қызметінің 

басым бағыты. Білім беру үдерісіне Денсаулық сақтау технологияларын енгізу 

балаларда оң эмоционалдық көңіл-күй қалыптастыруға, шаршағандықты 
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азайтуға, олармен алдын алу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. 

Балабақшадағы емдеу-сауықтыру іс-шараларының спектрін мектеп жастағы 

балалардан бастап Су-Джок терапиясын енгізу есебінен кеңейтуге болады 

Су-Джок терапия әдісін жасаушы-корей профессоры, дәрігер Пак Дже Ву. Ол 30 

жылдан астам уақыт осы әдісті әзірлеуге жұмсады. 

Корей тілінен аударғанда "Су"-қылқалам, "Джок"-табан. Бұл әдіс адам денесінің 

әрбір мүшесіне  қылқалам мен табанда орналасқан биоактивті нүктелер сәйкес 

келеді. Су-Джок-бұл бірінші кезекте өзіндікмассаж 

сонымен қатар ,  ол пайдалы, әрі өте қызықты, 

балаларға жағымды әсер етеді, 

 

Біздің қол саусағымыз денеге ұқсас екенін 

байқадыңыз ба. Егер оны төмен түсірсе және 

саусақтар аздап ажыраса, үлкен саусақ-бас пен 

мойын; сұқ саусақ және кішкентай саусақ-қолдар; 

атаусыз және ортаңғы -аяқтар. Білекті екі бөлікке 

бөлетін сызық омыртқаға сәйкес келеді. Сонымен 

қатар, кішкентай саусақ  жүрек жұмысына жауап 

береді; атаусыз-бауыр; ортаңғы саусақ-ішек; сұқ саусақ-асқазан, ал үлкен 

саусақ біздің басымыздың жұмысына жауап береді деп саналады. 

Біз өз денсаулығымызды нығайту өз қолымызда . және оның бірі ол су джок 

доптарын пайдалану. 

Су джок доптары ішінде металлдан жасалған екі сақинасы бар, сүйкімді үшкір 

қырлары бар екі жарты шардан тұратын  доп. 

 

 

 

 

 

Су-

Джок терапиясының артықшылықтары.  
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1. Қолдану оңай. Балалар өз бетінше, 

ересектердің бақылауымен массаж жасайды. 2. 

Қолдануға қарсы көрсетілімдері жоқ.  

3. Пайдалану қауіпсіздігі. Су-Джок 

терапиясын дұрыс қолданбаған жағдайда, ол 

ешқашан зиян келтірмейді, ол тиімсіз болады.  

4. Жан-жақтылығы. Су-Джок терапиясын өз 

жұмысында педагогтар мен ата-аналар үйде 

пайдалана алады.  

5. Жоғары тиімділік. Дұрыс қолданғанда айқын көрінетін әсер болады.  

6. Ойын түрінде өткізіледі, бұл балалар үшін маңызды. Қол бұлшық еттерін 

массаж арқылы мидың жұмысы белсендіріледі,сөйлеу, назар, есте сақтау, ұсақ 

моторика дамиды. 

Доп алақан арасында, саусақтары бір-біріне қысылған. Біз допты алға-артқа 

сүйреп, массаж қозғалыстарын жасаймыз.  

Доп алақан арасында, саусақтары бір-біріне қысылған. Біз допты алақанға 

салып, айналмалы қозғалыстар жасаймыз.  

Допты саусақпен ұстаңыз, Алға айналмалы қозғалыстар жасаңыз (қақпақты 

бұраңыз).  

Допты саусақтардың жастығымен ұстап, допқа күш салыңыз (4-6 рет). Ұстап 

доп подушечками саусақ жасаймыз айналу қозғалысының бұрын (жатқандай 

қақпағын ашамыз).  

Допты 20-30 см биіктікке екі қолмен лақтырыңыз оны қағып алыңыз. Қолдар 

арасындағы допты қысыңыз, саусақтары "құлыпқа" ілініп, шынтақтар жаққа 

бағытталған.  

Допқа алақан киіңіз (4-6 рет). Допты бір алақаннан екінші алақанға салып, 

бірте-бірте екпінді арттырады.  

 
Қорытынды 

В.А.Сухомлинский бала қабілетінің қайнар көзі оның саусақтарының  ұшында екенін 

жазған. Бала қолының қозғалысы қаншалықты епті болса, соншалықты ойлауы, 

сөйлеуі жақсы дамиды. 

Осылайша, жұмыс нәтижесі тиімді болуы үшін саусақтың нәзік қозғалысын 

қалыптасыру бойыншатүрлі – әдіс –тәсілдер мен қабылдаулар міндетті түрде 

пайдаланылуы қажет. Жұмысымның нәтижесі ретінде түрлі жұмыстар атқару 

барысында балалар қызығушылығының артқанын байқадым. Көрнекті ғалым - 

Мария Монтессори: «Жұмыс жасамас бұрын баланы үйретудің амалын табу, 
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қайталама жатығулар арқылы қозғалыстар дайындау қажет деп айтқан. Бала 

затты алғанда жаман қылық жасағанын байқаса, өзін жеке қателік жасадым 

деген сезімге бой алдырады, сонымен қоса баланың алғашқы әсері немесе ойы 

– өте анық және күшті» екенін естен шығармау керек деп жазған болатын. Міне, 

сондықтан да шығармашылық процесстен, өзі жасаған істен, әр жұмысты 

немесе әр қимылды жоғары қызығушылықпен жасауға үйретемін. Бұдан әрі де 

түрлі қызметке деген қызығушылықты қалыптастыратын ұсақ қол және жалпы 

моториканы дамытуға септігін тигізетін жаңа әдістемелік қабылдаулар іздеcтіру 

жұмысын жалғастырамын 

Педагогтар мен балалар психологының мақсаты- ата – аналарға ұсақ 

моториканы дамыту ойындарының маңыздылығын ұғындыру. Баланы 

қызықтыруда және жаңа хабарларды игеруіне көмектесуде үйретуді ойынмен 

алмастыру, алға қойған мақсатына жетуін, тапсырманы орындауда қиындыққа 

кездессе мойымауына үйрете отырып, аз мөлшердегі жетістіктерін де бағалап, 

мадақтап қоюды да ұмытпауы керек. 

 

Әдебиеттер: 
 

1. Логопедия: учебник для студ. дефектолог.фак. пед. Вузов/ ред. Л.С. Волкова, 

С.Н. Шаховская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2002.  

2. Пименова Е. П. «Пальчиковые игры» / Е. П. Пименова.- Ростов н/Д: Феникс, 200 

3. Г.Д.Абдрахимова Саусақ және тіл жаттығулары-дидактикалық материалдар/ 

«Арман –ПВ» баспасы, 2013  

4. В. Дмитриева  Методика раннего развития Марии Монтессори. От 6 меся-

цев до 6 лет 

5. Развитие мелкой моторики рук (по методике М.Монтессори) - интернет 

материалдары 

6. Весёлые пальчиковые игры - интернет материалдары  

7. «Су-Джок терапиясы мектепке дейінгі балалардың денсаулығын сақтау 

құралы ретінде»-. Автор- дәрігер Пак Дже Ву. 1987 жыл 
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№ T00032    21.04.2022 ж 

 

Табиғи материалдардан жасалатын бұйым нобайын орындау 

 

МУРСАЛОВ  АЙДАР ӘСКЕРБЕКҰЛЫ                                                                        

Шығыс Қазақстан облысы.Тарбағатай ауданы.Шорға ауылы 

Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебінің  көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:          

Сәндік-қолданбалы өнер                 

Пəн: көркем еңбек                          

Сынып: 6 

Мектеп: 

 Мұғалімнің аты-жөні :  

Күні: Қатысқандар:                         Қатыспағандар 

саны: 

Сабақтың тақырыбы:  Табиғи материалдардан жасалатын бұйым 

нобайын орындау 

Осы сабақта 

қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары 

6.1.5.2. Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар, 

техникалық суреттер мен сызбалар орындау. 

Сабақ мақсаты  1.Табиғи материалдардың пішіндерін анықтап, әр түрлі бейнелермен 

ұқсастығын іздеп табады; 

2.Табиғи материалдардың түрлерін ажыратады; 

3. Бұйымдардың нобайын,техникалық суреттер мен сызбаларын 

орындайды. 

Бағалау 

кркритерийлері 

 -Табиғи материалдардың түрлі бейнелермен ұқсастықтарын 

табады. 

-Шығармашылық идеяларына байланысты нобайлар орындайды. 

-Техникалық суреттерді меңгереді. 

Тілдік 

мақсаттар 

 

Тақырыпқа қатысты сөздік қор мен терминдер; 

Пано,   интерьер, бәрді, композиция. 

Пəн лексикасы жəне терминология: 
Табиғи – Природный - Natural. 

Материал – Материал – Material. 

Сәндеу – Декорирование - Decorating 

Құндылықтарға 

баулу 

Жауапкершілікке, сыйластыққа, қарым-қатынасқа 

Пəн аралық 

байланыстар 

Биология, тарих, сызу пәндерімен тығыз байланысты болады. 
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Алдыңғы 

меңгерілген 

білім  

Табиғи материалдардың түрлері мен сипаттамалары. 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-əрекет 

 

Ресурстар 

Сабақтың басы  

10мин 

 

 

 

 

 

 

Ұйымдастыру кезеңі:  

1.Психологиялық ахуал. «Жүректі тазарту» 

Оқушыларға таза парақшалар таратылады.Оған 

дәл қазіргі кездегі бойындағы 

кірбіңді,ренішті,қолайсыз көңіл-күйді жазу 

ұсынылады.Жазып болған соң қоқыс жәшігіне 

тастайды.Осылайша барлық жағымсыз көңіл 

күйден арылып,тазарған жүрекпен,көтеріңкі көңіл 

күймен сабақ басталады. 

2.Топқа бөлу «Сиқырлы сандықша» әдісін 

қолданамын. Сандықшадан түрлі түсті қағаздарды 

алып: сызғыш, қалам ,циркуль  тобына бөлінеді. 

3.Алдыңғы сабақты еске түсіру .«Сақина салмақ» 

әдісі арқылы сұрақтар қойылады. 

1)Табиғи материалдарға нелер жатады? 

Жауап (талдың қабығы 

бұтақтар,құм,жапырақ,гүл күлтелері,кепкен 

жемістер) 

2)Табиғи материалдар шығу тегіне қарай қаншаға 

бөлінеді? 

Жауап (өсімдіктекті,минералды,жануартекті) 

3) Үйлеріңде табиғи материалдан жасалған 

бұйымдар бар ма?Олар туралы айтып беріңдер. 

4)Табиғи материалдардан бұйым жасауға қандай 

құрал-жабдықтар қажет? 

Жауап (жиналмалы ара, қысқыш, бәрді, желім, 

қағаз, сым т.б)  

Таза 

парақшалар, 

қоқыс жәшігі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ ортасы   

5 мин 

 

 

 

1-тапсырма. 

«Кім жүйрік» ойыны.Жаңа тақырып бойынша 

топтар жарысын ұйымдастыру. 

Сипаттама: 

Слайдта көрсетілген бұйымдардың қандай табиғи 

Презинтация, 

слайдтар, 
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       10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

15мин 

материалдардан жасалғанын анықтап, айту. 

( уақытқа.) 

Дискриптор: 

- Табиғи материалдарды ажыратады. 

-  Табиғи материалдың тиімділігін анықтайды. 

«Бас бармақ» әдісі бағалау.  

2-тапсырама. 

«Айналмалы бекет» әдісі . 

Сипаттама:Табиғи материалдардың түрін ажырату. 

Әр топқа карточка беріледі. 

1-топ.Өсімдіктекті (жапырақ,бүр,жаңғақ,сабан)  

2-топ.Минералды (тас, қабыршақ, құм,саз) 

3-топ.Жануартекті. (жүн,сүйек,қауырсын,тері) 

Дискриптор: 

-Табиғи материалдардың айырмашылығын 

табады. 

-Мматериалдың  түрлерін ажыратады. 

    Топтар бір –бірін «Бағдаршам» әдісімен 

бағалайды. 

3-тапсырама. 

«Ойланайық» әдісі арқылы өзіндік жұмыс 

беріледі. 

Сипаттама: Әр топқа табиғи материалдардан 

жасалған бұйымдардың суреті беріледі.Әр топ 

берілген суретке қарап  (шырағдан,сағат,құмыра) 

нобайын, техникалық суретін, сызбасын 

орындайды. 

  
Дискриптор:   
-Сызбаны,техникалық суретті ,нобайды 

орындайды. 

Бағалау: 

 «Смайликтер» әдісі .  

 
 

 

 

 

 

Үйлестірмелі 

карточка 

 

 

 

 

 

А4 формат, 

қарындаш, 

сызғыш 

циркуль 

 

 

http://www.google.kz/url?url=http://vk.com/club84141626&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjE6569pdjKAhWCfywKHb56CVcQwW4IGDAC&usg=AFQjCNFsBvTairt8vKyvMiOLXCQsxgFoyA
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Сабақтың соңы 

5 мин 
Рефлексия « - - » стратегиясы 

-Бүгінгі сабақтан алған  маңызды ақпарат; 

-Бүгінгі сабақта қиындық тудырған  аспекті; 

     -Бүгінгі сабақта ұнаған  іс-әрекет. 

Оқушылар сабақ бойынша  пікір айтып,  

жетістіктер мен  жіберілген кемшіліктерді  

сараптап, келесі  қадамды  айқындап, сабақты 

қорытындылайды. 

 

Саралау – оқушыларға көбірек қолдау 

көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға қандай 

тапсырмалар қоюды жоспарлап 

ротырсыз?  

Бағалау – 

оқушылардың 

материалды меңгеру 

деңгейін тексеру 

жоспарыңыз?  

Денсаулық 

жəне 

қауіпсіздік 

техникасын 

ың сақталуы 

1-тапсырмада. Қарқынды тәсілі бойынша  

«Кім жүйрік» әдісі қолданылды топтық 

жұмыс. 

2-тапсырма  

«Айналмалы бекет»әдісі Дерек көздер 

тәсілі. 

3- тапсырма  

«Ойланайық» әдісі өзіндік 

жұмыс.Тапсырма тәсілі. 

«Бас бармақ»  

 

 

 

«Бағдаршам» 

 

«Смайликтер» 

әдістерімен 

қалыптастырушы 

бағалау жүргізіледі. 

Оқу 

құралдарын 

пайдалану 

барысында 

қауіпсіздік 

ережесін 

сақтайды. 

Сабақ бойынша рефлексия  

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? 

Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?                                                   

Жеткізбесе, неліктен?                                                               

Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме?              

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?                          

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?  

Бұл бөлімді сабақ 

туралы өз пікіріңізді 

білдіру үшін 

пайдаланыңыз. Өз 

сабағыңыз туралы сол 

жақ бағанда берілген 

сұрақтарға жауап 

беріңіз.   
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Т00027      20.04.2022 ж. 

 

ӨЛІ ТАБИҒАТ (құм, су, тас) туралы. 

 

САЙРАНГҮЛ  АЛДАНЫШ 

Алматы облысы  Көксу ауданы Алғабас ауылы 

КМҚК «Балауса» бөбек жай-бала бақшасының  тәрбиешісі 

 

Мақсаты: Қарапайым тәжірибелерді жүргізуге қызығушылық пен зейін 

аударуға тәрбиелеу. 

 Оқу қызметінің барысы: 

-Балалар, қараңдаршы, бізге қонақтар келіпті, қәне сәлемдесіп алайық.  

-Сәлеметсіздерме, апайлар!  

Шаттық шеңбері: 

Қол ұстасып бәріміз, 

Жылылықты сезейік. 

Шуақ шашқан күндей боп, 

Күлімсіреп жүрейік. 

-Жарайсыңдар, балалар! Менің қолымнан не көріп тұрсыңдар? 

Қәне балалар жүрегімізден шығарып жылы сөздер айтайықшы.  

-Аспанымыз ашық болсын. 

-Күніміз жарық болсын. 

-Еліміз тыныш болсын. 

-Балабақшамыз гүлдене берсін. 

                                         
Сұрақ-жауап:                                                                                                             -

Балалар бір жылда неше мезгіл бар?                                                                                   

-Қазір жылдың қай мезгілі?                                                                                                 

-Ауа райы қандай? 

-Бүгінгі аптамыз қалай аталады? 

-Басқаша жұма күнін қалай атауға болады? 

 Ал, балалар интербелсенді тақтаға назар аударайық. Алдыңғы оқу қызметімізде 

не туралы өттік. Еске түсірейікші!  
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Интер белсенді тақтамен жұмыс: 

Дұрыс айтасыңдар. «Тірі және өлі табиғат» туралы әңгіме жүргізген 

болатынбыз. 

Табиғатымыз екіге бөлінеді екен балалар: тірі табиғат және өлі табиғат. 

Тірі табиғатқа-адамдар,өсімдіктер, ағаштар, жан-жануарлар, жәндіктер  

Өлі табиғатқа -су, ауа, жылу, жарық, тас, тау, топырақ, бұлт жатады. 

Ғажайып сəт! 

-Есік қағылады, - түлкі қонаққа келеді.  

-Түлкі. Сәлеметсіңдерме, балалар!  

Балалар мен орманда келе жатып, Табиғат ананы көрдім. Сендерге берсін деп 

хат жіберіпті. Хатты ашып  көргілерің келеме?  

-Балалардың жауабы. Иә  

-Рахмет, түлкі. Ендеше саған рахмет сау болыңыз!  

 Балалар мен сендерге табиғат ананың жіберген хатын оқып берейін.  

-Сәлеметсіңдерме балалар! Мені балалар  жақсы біледі. Құм, су, тас туралы 

тәжірибе жұмыстарын жасап беріңдерші. Оларды зерттеп, түрлерін атап 

беріңдерші. 

Тәжірибе: 

1.Ыдыстағы құмның жел тұрғанда ұшуы. Түтікшемен үрлеу.  

2.Ыдыстағы құмға су құю. Ыдыстағы құмға су құйса, балшыққа айналады.  

3.Тасты бақылау. Су құйсада жылтырап жата береді. Түрі түсі өзгермейді. 

Майдаланып жата береді, балшыққа айналмайды, жел соқсада қозғалмайды. 

          
Табиғат құбылыстары туралы жұмбақтар 

Сатайын десем ауыр кілем, 

Сатпайын десем тәуір кілем. (Жер) 

Үлкен,үлкен түйені 

Тастапты атам шөгеріп. 

Өркеші бұлтқа тиеді, 

Бауыры жатыр көгеріп. (Тау) 

 Жылт-жылт еткен 

Жылғадан өткен.  Су 

-Ал, ендң балалар бойымызды бір сергітіп, ойын ойнайық 

Ойын: Құм,су,тас. 

Шарты:Құм дегенде шашырап кетеміз. 
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              Су-дегенде денемізді қозғалтамыз. 

             Тас дегенде қатып каламыз 

Қорытынды: 

 -Балалар бізге қонаққа кім келді? 

-Бүгін біз не білдік? 

-Қандай тәжірбие жасадық? 

-Қандай ойын ойнадық? 

 

 

№ T00035    23.04.2022 ж 

 

Бастауыш сынып мұғалімінің  

кəсіби біліктілігі заман талабы 

 

ТАСТАНОВА АЙГУЛЬ АБДИСАМАТОВНА                                                               

Түркістан облысы Келес ауданы Абай ауылы  

№ 1 Омар Есімов мектебінің  бастауыш  пәні мұғалімі 

 

Болашақта еліміз дамыған алдыңғы қатарлы елдердің қатарынан көрінуді 

мақсат етіп отыр. Бұл мақсатқа жету үшін әрбір азаматты мектеп қабырғасынан 

кәсіби біліктілікке баулу қажет. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» дейді дана 

халқымыз. Мектептегі білім мен тәрбие беру негізі бастауыш сыныптардан 

басталады. Бастауыш сынып мұғалімі – пән оқытушы ғана емес, ол – бағбан, 

баланың болашағына бағыт беруші, бала бойындағы қабілетінің көзін ашушы, 

қорғанышы деуге болады. Барлық білімнің негізі бастауышта қаланатын болса, 

балаға дәл осы кезде білім беріп қалудың маңызы зор.  

Бастауыш мектеп – баланы оқуға үйрету мен тәрбиелеу, оның тұлға ретінде 

өзін-өзі ашуға, жалпы дамуының қалыптасуына жағдай жасайтын негізгі саты. 

Жалпы адамның мектептегі білім алу кезеңі және тұтас педагогикалық үрдіс 

сапалы нәтижеге жету үшін бастауыш сыныптардағы оқу-тәрбие үрдісі казіргі 

заман талаптарына сай құрылуы шарт.  

Мектептегі кез-келген жаңарулар бастауыш мектептен бастау алады. 

Сондықтан бастауыш мұғаліміне қойылар талап пен жауапкершілік те салмақты. 

Қазіргі таңдағы мұғалім оқушы үшін «дайын» білім көзі ғана болмай, керісінше 

кіші мектеп оқушыларының танымдық іс-әрекетінің ұйымдастырушысы және 

үйлестірушісі бола білу қажет. Ол үшін мұғалім өз бетімен білімін жетілдіре 

алатын, шығармашылық, сыни ойлауы қалыптасқан, қалыптан тыс кәсіби 

міндеттерін шешуде жаңаша жол табуға дағдыланған маман болуы қажет. 

Бастауыш сынып оқушыларының тәрбиесі, оқуы және дамуы жайлы теория мен 

тәрбие таным мәселесінде қиылысады.  
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Танымдық іс-әрекет оқушының білімге деген өте белсенді ақыл-ой әрекеті. 

Қазіргі балалардың таным белсенділігі мен қызығушылығын қалыптастыруға 

септігін тигізетін оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін білім беруде орынды 

пайдалансақ, ол өзінің сипатын береді: 

1. оқушының жаттығу жұмысы нәтижесінде деңгейлері көтеріледі; 

2. пәнге деген қызығушылығы артады; 

3. оқушының білім сапасы көтеріледі; 

4. логикалық ойлау мен шығармашылық іс-әрекетке қабілеті артады. 

 

Білім берудің бастауыш сатысы- тұлғаның даму іргетасы, оқу әрекетін 

қалыптастыратын жауапты кезең. Бастауыш сыныптағы баланың қабылдау 

мүмкіндігін ескере отырып, дамып жатқан оқытудың жаңа технологияларын 

тиімді пайдалану ең маңызды іс болып отыр.  

Қазіргі күннің талабына сәйкес бастауыш сынып оқушыларының 

танымдық, шығармашылық қабілетін дамытуда жаңа ақпараттық-компьютерлік 

технологияны пайдалану оның тиімді әдісін ұсыну өзекті проблемаға айналып 

отыр. Жаңа ақпараттық технологияның басты тиімділігі – бұл мұғалімге 

бастауыштағы оқу үрдісінің құрылымын түбегейлі өзгертуге, оқудағы пән 

аралық байланысты күшейте отырып, оқушының дүние танымын кеңейтуге және 

жеке қабілеттерін көре білуге, оны дамытуға толық жағдай жасайды.  

Бастауыш сынып оқушысының оқуға деген көзқарасының бір параметрі 

оның танымдық деңгейіне байланысты екені ғылымда көрсетілген. Бала жасына 

әр нәрсеге ерекше көзқараста болады. Әр заттың сырын біліп, оның жан-жақты 

танығысы келеді, бұл табиғи заңдылық. Сондықтан баланың танымдық қабілетін 

дамытып, оның дүниеге деген ой-сезімін қанағаттандыру арқылы мектептегі 

оқу-тәрбие процесінің тиімділігін қалыптастырамыз.  

Білім беруде жаңа әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оқушылардың білімге 

деген көзқарасын, ынтасын арттыру мақсатында сабақтың қызықты өтуі 

мұғалімнің үнемі іздену, ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту әдістемесін 

жаңартып отыруына байланысты. Қазіргі таңда мұғалімдердің инновациялық 

және интерактивті әдістерді сабақ барысында пайдалануы сабақтың сапалы әрі 

қызықты өтуіне ықпалын тигізеді.  

Осы жұмыстың нәтижесінде  

1. оқушы белсенді, ізденімпаз тұлғаға айналады; 

2. оқушылар өз ойын еркін айтады; 

3. өзге балалардың пікірін тыңдайды; 

4. өз бетінше ізденуге үйренеді; 

5. бір-бірімен қарым-қатынас жасайды: 

6. шығармашылық белсенділігі артады; 

7. мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмасады: 

8. өз бетінше шешім қабылдауға үйренеді. 
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Жаңа технология ретінде ең озық әдістерді дер кезінде игеру, іздену арқылы 

бала бойына дарыту, одан өнімді нәтиже шығара білу – әрбір ұстаздың басты 

міндеті. Бүгінгі жас ұрпақтың жаңаша ойлауына, дүниетанымының 

қалыптасуына, білік негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұнын 

құру – жалпы білім беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі.  

Бұрынғы қолданылған оқыту әдістерінде мұғалім басты орынды алып, 

оқушы тек тыңдаушы ғана болса, қазіргі сын тұрғысынан шыңдалған ойлаудың 

арқасында оқушы білім негіздерімен толығып, болашақты ойлауға құлшыныс 

алады. Сондықтан алға қойылатын мақсат «Жаңаша әдіс-тәсілдерді тиімді 

пайдалану арқылы жеке тұлғаның дамуына жол ашу».  

Ол жолды ашатын – мектеп. Өркениетті қоғам мен құқылы мемлекеттің 

қалыптасуы өскелең ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау 

қабілеті мен білімділігін талап етеді. Қазіргі уақыттың негізгі талаптарының бірі 

– оқушыны білімді, әлемнің бүтіндей бейнесін қабылдай алатын, 

шығармашылық таныммен тікелей қатынас жасайтын жаңаша, тәуелсіз ойлай 

алатын шығармашыл адамға айналдыру.  

Педагогтердің кәсіби қызметінің деңгейін көтеру оқыту процесін ізгілендіру 

мақсатында әр мұғалім өз мүмкіндігіне қарай оқу үрдісіндегі озық 

технологияларды пайдалана білуі қажет. Мұғалім білімді оқушы санасына сабақ 

арқылы жеткізеді. Ол мұғалімнің бір-біріне ұқсамайтын жан-жақты өткізген 

сабақтары – қазіргі таңдағы жаңа технологиялар. 

Бастауыш сынып оқушыларын оқыту барысында шығармашылық 

қабілеттерін дамыту арнайы әдістеменің болуын талап етеді. Әр сабақтың 

дамытушылық мақсаттарын арттырып, мазмұнды шығармашылық 

тапсырмаларын байытып, оларды тұрақты пайдаланып отыру арқылы 

айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуге болады. 

Сабақтағы баланың позициясын өзгертіп, оны әртүрлі бірлескен әрекеттің 

субьектісі  жағдайына қоя білу, баланың дербестігі мен еркіндігінің болуы 

табыстың бірден-бір кепілі. Мұғалім шығармашылықпен жұмыс істей алатын 

жеке тұлға, педагогикалық қызметтің барлық келеңді-келеңсіз жақтарын зерттеп, 

меңгеруге ынталы, өзінің пәнін жетік меңгерген, кез-келген педагогикалық 

жағдайда өзінің білімділігі, парасаттылығы, ибалылығы, мәдениеті, іскерлігі, 

шеберлігі арқасында шеше алатын, педагогикалық үрдістің нәтижесін 

жақсартуға ұмтылатын мұғалім болуы керек.  

Білім беру жүйесінде еліміздің өркендеуіне еркін атсалысуды көздейтін 

жастарды тәрбиелеп, ақылына білімі сай тұлға етіп өсіруді көздейді. Жаңалықты 

жатсынбай қабылдайтын, ұлттық қасиеттеріміздің асылдарын асқақтата отырып, 

шәкіртінің жанына нұр құятын ұстазды ғана бүгінгі күннің лайықты тұлғасы 

деуге болады.  
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Оқушыларды Отанды сүюге, адамдыққа, адами тазалыққа, ізгілікке баулу 

ұстаздың абыройлы парызы және қарызы. Ол үшін мұғалім қазіргі заманға лайық 

өзінің білім беру ісінде рухани, Шығармашылық ізденіспен жұмыс істеп, өмірге 

еніп жатқан жаңа технологияны меңгерген, білігі мен білімі жоғары ұлағатты 

тұлға болуы міндет.  

Бастауыш мектептің мұғалімі өзінің өмірімен, білімімен, зерделілігімен, 

сауаттылығымен, яғни барлық ісімен үлгі болатын тұлғаға айналуы қажет. 

Мұғалімнің жеке басының үлгісі – кәсібилігімен біте қайнасқан қасиет болуы 

керек. Себебі, кез-келген ұжымдағы қарым-қатынас мұғалімнің жеке басының 

үлгісімен тығыз байланысты.  

Мұғалімнің әрбір сөзі мен ісі, қимылы, киімі, аяқ алысы, жүрісі, көзқарасы 

психологиялық және ізгілік тұрғысынан шәкірт жүрегінен үлкен орын алады. 

Сондықтан әрбір ұстаз үшін оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру мол білімділікті, 

ақылдылықты, дұрыс іскерліктер мен дағдыларды қолдануды қажет етеді. 

Мұғалім кез-келген жағдайларда ұстамды, шыдамды, әділ, сезімтал, әрі 

мейірбанды болуы керек, яғни өз қызметі және оқушылармен қарым-қатынас 

жасау барысындағы мінез-құлқын үнемі бақылап отыруы тиіс.  

Шәкіртіне сапалы білім беру үшін мұғалімнің өзі сыртқы сұлулықты ішкі 

рухани сұлулықпен үйлестіре алуы керек. 

Оқушылардың шығармашылығын, ізденімпаздығын қалыптастыруда пәндік 

апталықтар мен ғылыми апталық, сыныптан тыс, жеке, ұжымдық жұмыстар 

ұйымдастырудың маңызы зор. Барлық жұмыстар оқушылардың қалауымен 

болғанын ескеру қажет. Әр оқушының қабілетіне, қабылдауына қарай 

тапсырманы алу керек. Осындай шығармашылық ізденістердің нәтижесі 

оқушылардың қабілетін ұштауға ықпал етеді.  

Әсіресе табиғатынан тұйық,            өз ойын жеткізе алмайтын, өздеріне 

сенімсіздеу оқушылар ашыла бастайды. Олар өз ойларын ортаға салып, еркін 

сөйлейтін болады. Сабақ нәтижелі болуы үшін балаларды қызықтыру керек, оған 

дәстүрлі емес сабақтардың тиімді екені сөзсіз. 

Бастауыш білім –үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. Осы орайда 

оқушыларды оқытуда жаңа инновациялық технологияны кеңінен қолдана 

отырып, білімді терең және жан-жақты игерудің жолдарын, әр пәннің ғылыми 

негіздерін меңгерту, оқушының ойлау қабілеті мен шығармашылық әрекетін 

дамыту болып табылады. Оқушылардың білім деңгейлеріне қарай, ой-өрісін 

дамыта отырып, түрлі жаттығу жұмыстарын, ойын түрлерін көбірек қолдануға 

көңіл бөлу керек. Уақыт талабына сай мұғалімдер сабақты жаңаша әдіс-

тәсілдерді пайдаланып, ізденіспен өткізуге тиіс. 

«Жас бала жаңа өркен жайған жасыл ағаш тәрізді» дейді халқымыз.  

Қазіргі кезде оқу мен тәрбие саласына қойылатын міндет – талабы таудай 

дарынды жеке тұлғаны іздеп тауып, жетілдіріп шығару.  
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Сондықтан да бастауыш мектеп алдында балаға жүйеленіп, дайындалып 

берген белгілі бір білімді беріп қоймай оны жалпы дамыту, қоршаған орта 

жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс 

жеткізе білуге шығармашылық бағытта жұмыс істейтін жеке тұлға қалыптастыру 

болып табылады . 

«Бұлақ көрсең, көзін аш» деген халқымыз. Жалпы, шығармашылық туынды 

өмірге келгенге дейін ұстаз шәкірттің өнеге тұтар ақылшысы, пікірлес бапкері 

болуға тиіс. 

Оқушы шығармашылығы үнемі ұстаз, сынып ұжымы тарапынан қолдау 

тауып отыру керек. Қазақта «Тамыздығын тапсаң, тас та жанады» деген сөз бар. 

Өйткені, оның мақсаты – әрбір балаға терең білім мен тәрбие беріп ғана қоймай, 

әр баланың табиғи қасиетін, жеке қасиетін ашып, жеке тұлғаны қалыптастыру. 

Бастауыш мектеп – оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты, ерекше 

құнды қайталанбас кезең. Сондықтан бастауыш білім үздіксіз білім берудің 

алғашқы басқышы, жауапты жұмыс. Бастауыш мектеп балаға білім беріп қана 

қоймай, оны жалпы дамытады, яғни сөйлеуін, оқуын, қоршаған орта жөнінде 

дұрыс көзқарасын қалыптастырады.  

Бастауышта білім берудің қазіргі жаңа құрылымы мен оқытудың жаңа 

мазмұны бастауыш мұғалімдері үшін жаңаша іскерлік пен жаңа технология 

бойынша жұмыс істеуге үйретеді.  

Бастауыш мектепте оқушының пәнге деген қызығушылығы мен 

белсенділігін қалыптастыруда мұғалімнің атқаратын рөлі зор. 
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№ T00038    23.04.2022 ж 

 

Отбасындағы жəне бөбекжайдағы бала тəрбиесі 

 

АЙТКАЛИЕВА ТУРСЫН УМИРЗАКОВНА                                                                      

Атырау қаласы №20 ,,Алтын  балық " сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар 

балаларға  арналған арнайы балабақша балабақша  КМҚК. Тәрбиеші 

 

Отбасы - қоғамның маңызды буыны . Көп ұлт мекен еткен мемлекетіміздің 

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

отбасы өзін қоғамның бір бөлігі деп түсінеді. Қоғамда отбасы екі қызмет 

атқарады,оның бірі дүниеге ұрпақ әкелу-екіншісі дүниеге келген сәбиді пәндік 

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

тұлға ретінде қалыптастыру.Бала тәрбиесінде ата-ананың орны 

ерекше.Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ « 

Бақытыңды басқадан емес ,балаңнан ізде»-деген даналық сөз бар.Кез келген 

адам өзі жете алмайтын «бақыт» деген құдіретті сөздің өлшемі өмірінің 

жалғасы ұрпағымен келетініне мән бермеуі де мүмкін.Біреу бақытын байлықтан 

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

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

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

ұрпағы......                                                                                         

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

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

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

туындаған мәселелерді ақылдаса отырып шешуі бала мінезіне жағымды әсер 

етеді. 

Бала тез еліктегіш,иланғыш болғандықтан жаман қылықтарды да тез 

үйренеді.Бала кішкентай кезінен әр нәрсеге әуестеніп,үлкендерге көмектескісі 

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

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

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

берген тапсырмаңыздың аяғына дейін орындалуына төзімділікпен бақылау 

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

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

түсіндіріп отырса ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырманы орындауға 

қарсылық білдірмейді.Баланың айналасындағы бүкіл өмір шындығы-табиғат, 

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

тəрбиешілер тəрбиелейді. 
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Тəрбиелеу дегеніміз- балаға мақсат қойып,ұйымшылдықпен және жүйелі 

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

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

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

бойынша қоғамның болашақ белсенді қайраткерлері өсіп шығады. 

Ата-анаға мынадай кеңесті ұсынамын:                                                                 
Баланың әр күнді бастауы,қарсы алуы сәтті болу керек; ол үшін таңертен 

баланы оятқанда жайлы,баппен оятыңыз;ол сіздің күлімдеп,мейіріммен өте 

жақсы көріп тұрғаныңызды сезуі керек. 

-Балаға бөбекжайға барар алдында сенімділік сәттілік тілеу керек.                                   

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

-Бала бірдене айтқысы келсе, қарсы болмай тыңдау керек.                                                 

-Бала ренжіп отырса , себебін өзі айтқанша асықпаңыз.                                                       

-Балаңызға қатты дауыспен сөйлемеңіз, баланың жүйкесіне әсер етеді. 

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

туған отбасы-алтын діңгек. Отбасындағы жылулық пен мейірімді ештеңемен 

алмастыру мүмкін емес.Отбасының бірлігі ұрпақ тәрбиесінде өте қажет.Бұл- 

өте қымбат ұлттық құндылық. 

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші бала тәрбиелеудегі осындай 

міндеттерді іске асырушылар мектепке дейінгі мекеме мен отбасы.Осы екі 

арада жүргізілетін тәлім-тәрбие сабақтаса,ұштаса өткізілгенде ғана көзделген 

мақсат нәтижелі болары сөзсіз. 

Біз XXI ғасырда өмір сүріп жатырмыз.Жаңа ғасырда өркенетті елдер қатарынан 

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

міндеттіміз. 

Тәрбиенің сан қилы дағдыларын бала бойына дарытатын алғашқы білім 

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

Бөбекжайдағы тəрбие - ұлттық сана, ұлттық психология қалыптасқан 

парасатты, адамгершілік қадір – қасиеті мол, физикалық және моральдық 

жоғары белсенді жеке адамды қалыптастырып шығару процесі болып 

табылады. Тәрбиелеу мен білім берудің әрекеті практикалық процесс үстінде 

қалыптастырылады. Тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері баланың  іс-әрекет 

түрлерін қалыптастыру және оны белгілі бір мақсатқа бағыттап отыруды 

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

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

іскерлікке үйренеді, өзін қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға, қоғамдық 

өмірдің әдет дағыларын игеруге бейімделеді.Іс-әрекеттің осы түрлерін ғана 

дамыту арқылы тәрбиелеу, білім беру міндеттерін шешуге, бала дамуын дұрыс 

жолмен бағыттап отыруға мүмкіндік туады. Жақсы ойнап, еңбек ете білетін әрі 

оқуға қабілетті баланы ересек адамдар мен балалар қоғамында өмір сүруге 

қажетті қасиеттерді толық игерген, «тәрбиелі бала» деп атауға болады. 



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

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

37 

Жоғарыда аталып өткен іс-әрекеттің әрқайсысы бала дамуына өзіндік, өзіне тән 

үлесін қосады. Мысалы, тәрбиенің ең маңызды міндеті саналатын ақыл-ой 

тәрбиесінің өзі бала ойынын: еңбегін және балалардың оқуын үнемі бағыттап 

отыру арқылы жүзеге асатыны бізге балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен таныс. 

Адамгершілікке тәрбиелеу міндеттері жөнінде де осыны айтуға болады. Бала 

өзін-өзі көрсете білсе, ойын, оқу, еңбек сияқты құнды дүниелерге тәрбиеленеді 

деген сөз. Өйткені, мұнда олардың өзара ересек адамдармен қарым-қатынасы 

қалыптасады. Іс-әрекеттің әрбір түрінде осылайша өзара ұштасып жататын 

педагогикалық мүмкіндіктерді ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдарда 

балалардың тіршілік әрекеттерін, тәрбиелік мақсатқа сай ұйымдастыра аламыз. 

Ойын, еңбек, оқу арқылы біз балаларға белгілі бір тұрғыдан ықпал жасай 

аламыз. Бірақ біз ойын, еңбек, оқыту өзара ұштасқан жағдайда ғана баланың 

жеке басын дамытуда толық нәтижеге жете аламыз. 

Бөбекжайдың негізгі міндеті – баланың жеке басының бастапқы қалыптасуын 

қамтамасыз ету. Бұл жас баланың ақыл-ойының дамуы мен даярлығы үшін 

қолайлы кезең. Осы кезеңде бала оқу мен тәрбиені қалыптастыруға, өз қызметін 

білуге, тілдік қатынастың қарапайым тәжірибесінде өзін-өзі таныта білуге, 

мінез-құлық мәдениетіне, жеке гигиеналық және салауатты өмір салтының 

негіздеріне бағдарланады. Сонымен қатар балаға «сіз», «рақмет», «кешіріңіз», 

«өтінемін» деген сияқты сыпайылықты білдіретін сөздерді үлкендерге айтып 

жүруге үйрету, оған дағдыландыру ата-аналар мен тәрбиешілердің міндеті.                           

Баяндаманы қорыта келе :                                                                                           
Тәрбие кезінде отбасының, бөбекжайдың да алатын орны бар. Ата –ана 

баласына өз отбасын қадір тұтудан бастап, «туған -туыс, Отан, Қазақстан» 

деген ұғымдарды терең түсінгені,құрметтеп қарауға тәрбиелеу керек екенін 

ұғындыру. Отбасы жауапкершілігі бәрінен биік болмақ. 
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№ T00039   23.04.2022 ж 

 

Шамалар  арасындағы  тəуелділік 

 

УТЕБАЕВА БИБИГУЛЬ ХАСЕНОВНА                                                                               

Ақтөбе облысы, Қобда  ауданы Бегалы негізгі 

 мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Мұғалімнің аты-жөні  

Пəн/Сынып: Математика   /  3-сынып   

Қай аптаның нешінші 

сабағы 

 

Тарау немесе бөлім атауы: Көбейту және бөлу 

Сабақтың тақырыбы: Шамалар  арасындағы  тәуелділік 

Оқу мақсаты: 3.2.3.4.      2 – 3 амалдан  тұратын  есептерді  шығару 

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

Саралап оқыту тапсырмалары 

Ұжымдық жұмыс 

Жаңа тақырыптың 

түсіндірілуі 

 

Бірлескен жұмыс (1,2 

тапсырма) 

Тапсырманы ұсыну және 

дұрыс жауапты ұсыну 

арқылы үйрету 

Жеке жұмыс 

Тапсырманы ұсыну, 

оқушылар өз бетімен 

орындауы 

Уақы 

ты 

Кезеңі Тапсырма  Тапсырма 

ның 

мақсаты 

Бағалау Ресурс-

тар 

 2 

минут 

Ұйымдас 

тыру  

Тақырып, мақсаттармен 

таныстыру 

 

Не 

меңгеретіні

н білу үшін 

 Презента

ция № 

1бет 

13 

минут 

 Жаңа 

сабақ  

Жаңа сабақты цифрлық 

ресурстар арқылы 

түсіндіру 

Кестені ауызша толтыру. 

 

Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру 

Тапсырма 

ны орында 

ған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау 

Презента

ция № 1-

2 бет 
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Заттың құнын білу үшін 

заттың бағасын оның 

санына көбейту керек.    

  

 

 Қ = б · с               

 
Сатып алынған заттың 

санын білу үшін заттың 

құнын заттың бағасына 

бөлу керек. 

с = Қ : б 

 
Заттың бағасын білу үшін 

заттың құнын оның 

санына бөлу керек. 

б = Қ : с 

 

Бағасы Саны Құны 

9 теңге 3 дана  27 

теңге 

5 теңге 6 дана 30 теңге 

4 теңге 6 дана 24 теңге 
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15 

минут 

 

 

Тәжірибе 1-тапсырма 

«Дүкен» ойыны 

Сен дүкенге келдің. Әрбір 

сатып алынған заттың 

құнын анықта. Кесте 

бойынша есеп 

құрастырыңдар. 

Жолдастарыңнан оны 

шығаруды сұра. Бос 

орындарды толтыр және 

тексер.  

9 теңгеден 5 дәптер 45 тг 

8 теңгеден 3 хатқалта 24 тг 

7 теңгеден 4 дәптерқап 28 тг 

8 теңгеден 4 бетбелгі 32 тг 

8 теңгеден 2 ашықхат 16 тг 

10 теңгеден 5 өшіргіш 50 тг 

 

2- тапсырма 

Есепті құрастырып, шартын жазып, 

Шешуін жазып, сұраққа жауабын жазу.  

 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

80 теңге 

 
9 

теңгеден 

? теңге 

Шарты: 

Болды- 80 тг 

Сатып алды- 9 тг-ден 2 (д) 

Қалды-? тг 

Шешуі: 80 тг – 9 тг  х 2 = 62 тг 

Жауабы: қалды 62 теңге 

 теңге 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

70 теңге 

 

? теңге 

 теңге 

Жаңа 

тақырып ты 

тәжірибе 

арқылы 

меңгеру 

Бағалау 

критерийл

ерін ұсыну 
 

Дүкен 

ойынында 

заттың  

құнын  

таба білдім. 

+ 

Кестеге 

байланыс 

ты есеп 

құрастыр 

дым 

+ 

Кері есеп 

құрастыра 

алдым. 

 

+ 

Презента

ция № 

3бет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция № 

4бет 
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3 

теңгеден 

Шарты 
Болды- 70 тг 

Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ) 

Қалды-? тг 

Шешуі: 70 тг – 3 тг  х 4 = 58 тг 

Жауабы: қалды 58 теңге 

Кері есеп құрастырп көрейік! 

Кері есеп 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

? теңге 

 
3 

теңгеден 

58 теңге 

 

Болды- ? тг 

Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ) 

Қалды-58 тг 

Шешуі:  3 тг  х 4 + 58 тг = 70 тг 

Жауабы: болды 70 теңге 

Дескриптор: 

Есептеудің ауызша және жазбаша  

тәсілдерін пайдалана отырып, қосу 

 және азайту амалдарын орындау  

біліктері, безендіру, түсініктеме беру,  

дәлелдеу, оқу тапсырмаларын шешуде 

 болжамдар айту 

 теңге 

 

5 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 

тапсырма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Көбейтудің мәнін қосу 

амалы арқылы тап. 

2 * 2                                      

3 * 2 

2 + 2                                      

3 + 3 

2 * 20                                    

30 * 2 

20 + 20                                  

30 + 30 

 

Бүгінгі  

тақырып ты  

қаншалық 

ты  

деңгейде  

меңгергенд

ерін  

тексеру 

 

 

10  

баллдық 

жүйемен 

бағалау 

 

Күнделік  

кз  
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2. Өрнектің мәнін тап. 

(85 – 85 ) * 18                                         

(100 – 99) * 32 

(25 + 49 ) * 0                                          

(80 – 79) * 100 

3. Есепті шығар. 

Әрқайсысы 3 

килограмнан 6 банка қияр 

тұздалды. Барлығы неше 

килограмм қияр 

тұздалды? 

Дескриптор: 

Берілген  қосымша  

тапсырмаларды өз 

бетінше орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке тапсырма ұсыну 

500 теңгеге не са-

тып ала аласың? 

1)Торт, йогурт және шо-

колад. 

       Иә                          Жоқ 

2) Торт, «Чупа Чупс» 

және батон кәмпит. 

Иә                           Жоқ 

3) Торт, пирожное, «Чупа 

Чупс» және батон  кәм-

пит. 

     Иә                           Жоқ 

4) Йогурт, батон кәмпит 

және шырын.  

  Иә                             Жоқ 

5) Йогурт, шоколад, шы-

рын және торт.  

   Иә                             Жоқ 

6) Йогурт, батон кәмпит, 

шырын және «Чупа Чупс» 

    Иә                            Жоқ 

 

 

Тақырып ты 

меңгерген 

ін анықтау 

 

 

 

Бағалау 

критерий 

лерін 

ұсыну 
 

500 теңгеге 

сатып ала 

алатын  

нұсқаны 

дұрыс 

белгіледім. 

+ 

 

 

Презента

ция № 5 

бет 

 

2 

минут 

Кері  

байланыс 

   

 "Ауа  райы"  әдісі 

 Сабаққа  

кері   

орнату 
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 СҰЛТАНБАЕВ БАУЫРЖАН АЛИБАЕВИЧ 

 БАЙНАЗАРОВ СЕЙІТҚАСЫМ  НУРМАХАНОВИЧ 

 ДЮСЕНБЕКОВ МАДЕНИЕТ СЕРИКБЕКОВИЧ 

 АЛПЫСБАЙ АҚМАРАЛ ЕРКІНҚЫЗЫ 

 СҰЛТАНБАЕВА МАВЛЮДА АЛИАКБАРҚЫЗЫ 

 ХАЛМЕТОВА ГАВХАР 

 МУРСАЛОВ  АЙДАР ӘСКЕРБЕКҰЛЫ 

 САЙРАНГҮЛ  АЛДАНЫШ 

 ТАСТАНОВА АЙГУЛЬ АБДИСАМАТОВНА 

 АЙТКАЛИЕВА ТУРСЫН УМИРЗАКОВНА 

 УТЕБАЕВА БИБИГУЛЬ ХАСЕНОВНА 


