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№ T00059     04.05.2022 ж 

 

А.Байтұрсынұлы – зерттеуші ғалым 

 

ТӨЛЕПБЕРГЕН ҚАРЛЫҒАШ АХМЕТБЕКҚЫЗЫ                                                                                                                     

Ақмола облысы Целиноград ауданы «Ақмол ауылының жалпы                                    

орта білім беретін мектебі» КММ                                                                           

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

            А. Байтұрсынұлы – аса көрнекті қазақ ақыны, журналисі және педагогі. 

Ол – қазақ тілі емлесінің реформаторы, грамматиканың және қазақ әдебиеті 

теориясының негізін салушы. Кешегі Абай, Ыбырай, Шоқан салған 

ағартушылық, демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ірі ғалым-тілші, 

зерттеуші, тюрколог, дарынды ақын-аудармашы. Қазіргі қазақ тілі ғылымының 

түп қазық ойлары тіпті әріде жатқанын, оларды бірінші болып Ахмет 

Байтұрсынұлы тұжырымдағанын көреміз.  Ол өз заманындағы атарман-

шабармандарының қорлығына, мазағына түскен халықтың намысын жыртып, 

даусын шығарып, қазақ халқына жанын аямай қызмет қылды. А.Байтұрсынұлын 

ұлт тілін оқыту әдістемесінің іргетасын қалаушы, негізін салушы ретінде 

танимыз. 

         Қазақтың дыбысына, сөзіне арнап Әліппе мен әріп, оқу құралдарын 

шығарып, қазақтың жалпақ тілін талайға үйреткен.  Өз қолымен жазған 

өмірбаянында (1929ж, 8-наурыз) А.Байтұрсынұлы былай дейді: «Орынборға 

келгеннен кейін, біріншіден, қазақ тілінің фонетикалық,морфологиялық және 

синтаксистік тұрғыдан зерттеумен; екіншіден қазақ алфавитін, орфографиясын 

жеңілдету және реттеу үшін реформа жасаумен; үшіншіден, қазақ  жазба тілін 

лексикалық шұбарлықтан, басқа тілдердің синтаксистік ықпалынан тазартумен; 

ақыры, ең соңында,төртіншіден, проза  тілін кітаби тіл арнасынан стилистикалық 

өңдеу, қазақ сөздеріне термин жасау арқылы халықтың жанды тілінің арнасына 

көшіру істерімен айналыса бастадым. Бұлар өзім жасаған оқулықтар және өзім 

редакциялаған «Қазақ» газеті арқылы іске асты».   1913 жылы «Қазақ» газетінің 

тұңғыш саны шыққанда оның редакторы Ахмет Байтұрсынұлы былай деп 

жазған: «Өзіміздің елімізді сақтау үшін бізге мәдениетке, оқуға ұмтылу керек. Ол 

үшін, ең алдымен,әдебиет тілін өркендету керек. Өз алдына ел болуға, өзінің тілі, 

әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз. Бұл мәселеде 

біздің халқымыз оңды емес».  Ахмет Байтұрсынұлы елдің санасын көтеруден 

бұрын сауатын ашу қажет екеніне мектепте мұғалім болып жүріп әбден көзін 

жеткізеді. 

          

 

 



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

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

2 

 А. Байтұрсынұлы 1910 жылдардан бастап қазақ жазуымен айналыса 

бастайды.  Қазақтар пайдаланып отырған араб таңбалары қазақ тілі үшін 

қолайлы емес екендігін біліп, оны қазақ тілінің дыбыс жүйесіне икемдеп қайта 

қолға алды.  Қазақ тіл білімінің қай саласында болсын өз ізін қалдырған, 

оқулықтар жазған, тілдік проблемалар жөнінде өзіндік пікір айтып қана қоймай, 

көп жаңалықтар ашқан. Көрнекті ғалымның қазақ тілін оқыту, оның әдіс-

тәсілдерін меңгеру, оқу жүйесінде әдістеменің алатын орны туралы жазған 

мақалалары, шығарған оқулықтары, ұлағат пікірлері мен тағылымдық 

көзқарастары ұшан-теңіз. Мұғалімдер А.Байтұрсынұлы еңбектерін оқу арқылы 

тілдік материалдармен танысып қана қоймайды, сонымен қатар оқулықтарда 

берілген тақырыптарды оқытудың әдістемелерін де үйренеді.  Ахмет 

Байтұрсынұлы қазақ балаларының көзі ашылып, сауатты болуын ғана емес, тек 

ана тілінде сауаттануын, содан соң барып өзге ұлт мәдениетіне, тіліне қол созу 

принципін талап етті.Ғалым ұсынған үйрету тәсілдері осы уақытқа дейін өз 

мәнін жоғалтқан жоқ. Оқытудың мәніне ерекше көңіл бөлуді сұрайды. Ол Лев 

Толстойдың сөзімен: «әдістің жаманы жоқ, бәрі жақсы, ең жаманы бір әдісті болу 

және өздігінен әдіс ойлап таба алмау » дегенді айтады. 

           Тілді үйретуге қатысты А.Байтұрсынұлы ұсынған тиімді тәсілдері мен 

қағидалар: 

1. Тілдік материалды жеңілден ауырға, оңайдан қиынға, жайдан күрделіге қарай 

оқыту керек деген дидактикалық принципті өте тиянақты ұстаған, оны 

уағыздаған. 

2. Кез келген тілді үйретуді «қарыптан», яғни әріптен, әліпбиден бастау қажет. 

3. Тілді үйрету ана тілінің сөз, сөйлем жүйесін білгізумен қатар жүруі тиіс. 

4. Тілді оқытуда мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, мысалдар, өлең-жыр, қызық 

әңгімелер маңызды орын алуы қажет. 

5. Тіл арқылы сауат ашуда суреттерге көп мән берілуі керек. 

6. Оқушыларға арналған материалдар аса түсінікті болуы шарт. 

7. Мәтіндер, көрнекілік, иллюстративтік материалдар баланың ұғымына таныс, 

жақын болуы тиімді. 

8. Тілді оқытуда тіл ұстартуға, көркем сөзге де ден қойған дұрыс. 

9. Тілді үйрету үшін мұғалім бірнеше әдісті меңгеріп қана қоймай, табанда өзі 

қажет әдісті тауып, пайдалана білу керек. 

10. Мұғалім балаға білімді өз тәжірибесі арқылы жинақтауға жағдай жасап, 

тілді тез үйренуге қарай үнемі бағыт-бағдар сілтеп отыруы қажет. 

         Қазақ тілін ана тілімізде тұңғыш зерттеуші А.Байтұрсынұлы өзінің алдына 

жүйелі бағдарлама қойған. Ол әуелі қазақтың ұлттық жазуын графикасын 

жасауды мақсат еткен, бұл үшін араб алфавиті негізіндегі «Байтұрсынов жазуы» 

дүниеге келген, екінші – сол жазумен сауат аштыруды ойлаған, бұл үшін «Оқу 

құралы» атты әліппе оқулығын жазған, одан соң қазақ тілінің грамматикалық 

құрылымын ана тілінде талдап беру мақсатын қойып,  «Тіл құрал» еңбегін 
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жазған. Ғалым әдістер теориясы жөнінде үлкен мәселе қозғады.Әр әдісті 

түрлендіріп отырудың маңызына тоқталды.”Тіл-құрал”еңбегінде бірнеше әдіске 

анықтама берді. «Тіл – құрал» еңбегінде сөз басы былай басталады: «Тіл-

адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Осы дүниедегі 

адамдар тілінен айырылып,сөйлеуден қалса, қандай қиындық күйге түсер еді, 

осы күнгі адамдар жазудан айырылып,жаза алмайтын күйге ұшыраса,ондағы 

күйі де тілінен айырылғаннан жеңіл болмас еді. Біздің заманымыз - жазу заманы, 

жазумен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман...» 

          Тек қана кітап жазумен тоқтамаған Ахмет Байтұрсынұлы орыстың белгілі 

жазушыларының еңбектерін ана тілімізге аударып, өзінің халыққа шамшырақ 

екенін дәлелдеп өткен. Өлеңдеріндегі сөздердің өзі адам көңіліне талпыныс, алға 

қарай жол бастап, көш артында қалып қоймауға себепші болған. Қазақ тілін 

болашақ ұрпақтарға дамыта түскен қалпында, басқа тілдерден биігірек ұстап, 

тазалығын сақтауға демеу болды. Қазақ тіл білімінің ана тіліміздегі іргетасын 

қалаудағы Ахмет Байтұрсынұлының тағы бір зор еңбегі — тіл ғылымының  

терминдерін жасауы. Ғалым қазақ тілі грамматикасына қатысты 

категориялардың әрқайсысына қазақша атау ұсынды. Осы күні қолданылып 

жүрген зат есім, сын есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, шылау, бастауыш, 

баяндауыш, жай сөйлем, құрмалас сөйлем, қаратпа сөз деген сияқты сан алуан 

лингвистикалық атаулардың баршасы Ахмет Байтұрсынұлынікі. 

        Міне, өзіміз көргеніміздей А.Байтұрсынұлының қазақ тілінің қалыптасуына 

қосқан үлесі зор. А.Байтұрсынұлының бастамасымен біздің кезімізге жеткен 

қазақ тілі атты ғылым саласын зерттеу, оқу, үйрену біздің, яғни жастардың 

қолында. 
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          3 Шүкірұлы, С.  Қазақ жазуының қалыптасуы һәм болашағы . Ана тілі. 
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                                              № T00060   04.05.2022 ж  

 

Ғабит Мүсірепов қазақ әдеби тілінің зергері 

 

ЖАНАУОВА ГУЛЬМИРА ЗАМЗАЕВНА                                                                                                          

Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылының                                                                

жалпы орта білім беретін мектебі "КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

 Ғабит Мүсіреповтың есімімен нәзік стилист, сөз сиқыршысы, қазіргі өмір 

барометрінің сәл қозғалысының өзін сергектікпен сезінгіш сезімтал суреткер 

туралы ұғымдарымыз тығыс байланысты. Мұның бәрі мағынасы үлкен бір ғана 

“зергер” деген сөзге сыйып кетеді. Алайда, бұл сөз ғажайып жанның табиғатын 

толық түсіндіріп бере алмайды. Тарихта талай-талай тамаша таланттардың әп 

дегенде желкілдей көрініп, келе-келе тамыры қурап, таусылып бітуі жөніндегі 

мысалдар аз емес. Ал, Ғабит Мүсірепов олардың қатарынан емес. Оның 

таланты халық топырғанда өніп, онымен тығыз байланыста болды, туған 

даласының арман-мүддесімен, қайғы-қасіретімен, үміт-сенімімен сусындады. 

Оның бойында өзінің өмірлік міндет-мақсатын сезінуге және оны абыроймен 

орындап шығуға деген талап ерте оянды.  

 Ғабит Мүсірепов – әдебиетіміздің классигі, көркем прозаның асқан 

шебері, кемел драматург, шабытты публицист, Ұлттық ғылым академиясының 

академигі, белгілі қоғам қайраткері. Өзінің таңдаулы шығармаларымен ХХғ. 

әдебиет пен мәдениет саласында адамзат ойының асқар шыңына көтерілген 

жазушы. Ол – тарихымыздағы ұлттық әдебиетіміз бен мәдениетіміздегі ХХғ. 

туғызған аса ірі, алып тұлғалардың бірі.  

 Оның мүсіндеген әрбір кейіпкерінің бейнесінен біз тұтас бір өмір 

шындығын көргендей күй кешеміз. Оның кейіпкерлері негізінен еңбек 

адамдары. Бұлармен қатар сұлу қыз, сері жігіт, адамға өмір берген ардақты ана 

бейнесі де Ғабит Мүсірепов шығармаларының төрінен орын алған.  

 “Сөз өнері дертпен тең” деген ұғымға қол қойсақ, сол қиындықты кімде 

болса, бастан кешіруге даяр тұруы шарт. Әрине, талант болмаса, құр азаптану 

ештеңе бермес. Бірақ, шын талантқа да көркем сөз азабы жеңіл тимейтіні анық. 

Өйткені, оның шегіне жету үшін, талай кезден өткізу қажет. Мұның төркіні 

жауапкершілік. Өз шығармасын ұқсату, әдемілеу, шын көркемдік дәрежеге 

көтеруге ұмтылу Ғабит Мүсіреповтың жауапкершілігінің бір жағы болса, екінші 

жағы әдебиетке, көркемөнерге жанашырлықпен қарау еді. Мүмкін болса, оған 

үлес қосу, молайту, байыту, ал жүдету болмайтын.  

 Соңғы елу жылды алсақ, Ғабит Мүсірепов қоғамдық өсудің қай тұсында 

болса да, қажырлы құрылысшы. Елімізде ұлттық мәдениеттің бұғанасы қата 

бастаған заманындағы еңбеккері, жоқшысы.  
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Бұрын драматургия мен театр өнерінің, музыкалы театр – операсының, 

көркем прозаның, жалпы әдеби, мәдени өмірдің сан алуан салаларын 

дамытушы, негізін қалаушы. 

 Ғабит Мүсірепов – үлкен шебер жазушы. Оның өнері, алдымен, тілінде. 

Ал, тіл деген аударылмайды. Ғабит шығармаларының орыс тіліне өз 

дәрежесінде аударылмай жүргенінің өзі жазушы тілінің өрнектерін жеткізе 

алмаудан. Сондықтан Ғабит Мүсіреповтың кітаптары орыстардың назарына аз 

іліккен.  

 Ғабит Мүсірепов өскелең әдебиетке өсірер сын айтып, оның “Абай жолы” 

сияқты туындысына алғаш қуанысқан, кейін де көркем сөз қамын әсте естен 

шығармай, оның бар-жоғын тынбай саралап отырған ұстаз болған. Ой-

ұғымымыздың шеңбері кеңіген дәуірде Ғабит Мүсірепов “Оянған өлкенің” 

екінші кітабын дүниеге әкелді. Суреткер жазушы өлке оянуын өткен ғасырдан 

бастаса да, оның түпкі мақсаты, ой-идеясы бүгінгі қиыншылықпен жаңарған 

өлкенің өскен жандарына арналғаны анық, олардың арғы тегін, туу, түзілу 

дәуірін меңзегені түсінікті.  

 Қазақ  халқының эпостық қазынасына сүйене отырып, жаңадан жасалған 

ірі тұлға, характерлер туған әдебиет тарихына ірі-ірі көркемдік жетістіктер 

болып енді, әрі қайталанбайтын Ғабит Мүсіреповтың таңбасы бар бейнелер 

ретінде танылды.  

 Сонымен қатар, кесек тұлғаның  афирозмдері де бүгінгі күнде ел аузында 

жүр. “Жаны аласаны үлкейткенмен ол өспейді” Бұл Ғабит Мүсіреповтің өз 

афоризмі. Күнбе-күнгі өмірімізде кездесіп қалатын жаман әдет. Қолынан іс 

келместі, өресі жетпесті қоқырайтып қоятындар ара-тұра көрініс беріп қалмай 

ма? Ғабит Мүсірепов соны меңзейді.  

 “Қай халықтың болса да мәдениетін, көркем сөз, көркем өнерін жоғары 

көтеріп, жалындатып жіберуге жүз талант көптік етпейді, он талант аздық 

етпейді”.  

 Осында да күрделі ой жатыр. “Жүз талант көптік етпейді”, әрине, шын 

талантты айтып отыр. Сұңғыла сұрақ түйіні осында. Жер бетінде не көп – тас 

көп, алтын аз... 

 Соқыр көретіндей, саңырау еститіндей етіп жаз?!” 

 Бұл талапты Ғабит Мүсірепов ең алдымен, өзіне қойғаны зайыр ақиқат. 

Осындайда Ғабит Мүсіреповтың мына сөзі ойға оралады:  “Газетінде кейде 

марапатшылық бар. Тым әсіре мақтау ұшырасады. “Көркем сөз шебері”, “Сөз 

зергері” деп жатады. Маған да әсірелеу жарамас болар. Зергер деген не? Егер 

сен сөзіңмен, сөздің құдіретімен қурап қалған ағашқа жасыл жапырақ бітіре 

алсаң – әне сонда зергерсің. Егер сен сөз құдіретімен үмітсіз ауру адамды 

аяғынан тік тұрғыза алсаң, әне сонда зергерсің... Егер әлдекімнің жүрегіне мұз 

қатып қалса, сенің кітабың соны жібітер болсын. 
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 Әне, сол зергер...” дегені бар. Ол осы талапты, ең алдымен өзіне қоя 

отырып, өзге қаламдас бауырларына да арнаған тәрізді. 

 Соның анық куәсіндей мына бір жолдар бар: 

“Сәбит-ау! 

Біз, шалдар, жазбай отыра алмаймыз ғой. Тек бір ғана тілек айтқым келеді – 

жаман жазбасақ екен. Біздің жаман үлгіміз жастар үшін жақсы үлгі болып 

көрініп жүрсе, бізге бұдан ауыр кінә болмау керек...” [1] 

 Шіркін-ай, дейсің бұл жолдарды оқып, біз, қазіргі қартаң буын, орта 

буын, бір-бірімізге осылай ағынан жарылып, наз-тілек айта алар ма екенбіз? 

Айтып алып, арылмас дауға қалмаймыз ба деген күдіктен айыға алар ма 

екенбіз? 

 “Баяғыны көксей берген елде бүгінгі өмірге үйлесе алмаушылық болады. 

Баяғының құрметтісін құрметтей білмеген елде болашақ та жоқ. Көксеу мен 

құрмет екі текті түсінік”.  

 Түсінік беріп жатудың өзі күнә. Диалектиканы бір тарының қауызына 

сыйдырып айту үшін осындай құдірет керек. 

 “Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді”, “Әйел шынын айтса да себебі 

бар, өтірік айтса да себебі бар”.  “Менің байқауымша, сұлу әйелді ит қаппайды. 

Олай болса, сұлулықты ит те сезінеді”. 

 Әйел, ана туралы неше алуан көркем дүние жазған Ғабит Мүсіреповтың 

әйел психологиясын, мінезін, жүріс-тұрысын суреткерлікпен зерттеп, терең 

білуі әбден заңды.  

 “Адам атаққа құмартса қорлығы 

 Адамгершілікке құмартса - зорлығы”. 

Осы сөздерді қағазға түсірген Ғабит Мүсіреповтың өзі қалай еді? Осы қағиданы 

өмірде өзі ұстанды ма деген сұрақ тұрады көкейде... [2] 

 Ғабит Мүсірепов тіліне шешендік, мақал мәтелдердегідей ықшамдылық 

тән. Ол аткөпір көп жазудан қашқан қаламгер. Бұл автордың керенаулығы емес. 

Классикалық әдебиет үлгілерін нысана етіп ұстау – алғашқы күннен бастап – ақ 

тізгін тартып отыруға үйреткен. Мүсірепов палитрасындағы ерекше жарқын 

бояу – күлкі, ескіні де, жаңаны да, жақсыны да, жаманды да, өмірді де күлкі 

арқылы беру. Ғабит қашанда сөздің шұрайлысын іздеген, оның жазу машығы 

қара тасқа жан бітіретін мүсіншіні еске түсіреді. Астарлы ой, қалжың, юмор – 

негізгі пафос. Символ, емеурін, философиялық меңзеу соңғы жылдар 

шығармаларында бел алды. Оларда әлемдік шедеврлермен үзеңгілес деген 

тұжырымда қате жоқ. 

 Ғабит Мүсірепов – әлеуметтік күреске, қоғамдық қызметке, көркем 

шығармашылыққа ХХ ғасырдың басында келген, революция қуатымен түлеген, 

мәдениеттің барлық саласында халқымызды мол олжаға кенелткен ғажайып 

талантты буынның өкілі. Әдебиет тарихында Ғабит есімі Сәкен, Ілияс, 

Бейімбет, Мұхтар, Сәбиттермен қатар аталады. Бұлар өнеріміздегі жаңа 
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арналардың қош бастаушылары. Әрине, кемел суреткерлік, үлкен жазушылық – 

бақыт, ал көш басы – одан зор абырой. Іргетас қалау миссиясы осыларға 

бұйырған. Ғабит Мүсірепов шығармашылығы – қазақ өнерінің сұлу бір арнасы. 

Ғабит әні, таза үнді, әсем әуезді шырқау ән. Ғабит арнасы – мөлдір, тұнық арна. 

Ғабит шығармалары ұзақ баптап, әбден жаратып, жал-құйрығын сүзіп барып, 

бәйгеге қосқан жүйріктерді еске түсіреді, оның шығармалары әдебиетімізге 

мәдениет, көркемдік, тереңдік әкелді, ұлттық және интернационалдық 

сипаттарды тұтастырды.  

 Сонымен қатар, алып тұлға республика басшылары тарапынан әр кезде 

қысым көре жүріп, сағын сындыруға тырысқандарға айбар көрсеткендей, сұсты 

қарсылық жасай жүріп, ерлікпен ғұмыр сүрген адам. Өмірінің соңғы 

жылдарында жасаған асқан ерлігі Қарағанды жұмысшыларының өмірінен. 

Орталық Қазақстанның қазыналы қойнауын игерген еңбек адамдарының 

тарихын, қазақ даласына капитализмнің баса-көктеп кіруін суреттейтін “Оянған 

өлкенің” екінші кітабы “Жат қолында” романын аяқтап, жарыққа шығарып, 

оқырман қолына тигізуі болды. Екіншісі бір ерлігі – денсаулығының төмендеп 

келе жатқанын сезіп, біле отырып, 1984  жылдың 11 желтоқсан күні Қазақстан 

Жазушылары одағының залында көркем шығарманың тіліне арналған 

конференциядағы баяндамасы. Қазақ зиялы қауымына ғажайып әсер еткен бұл 

тарихи баяндама филология ғылымына қосылған үлес, жастарға тағы бір өнеге 

еді. Қазіргі тіл бұзаризмнің небір түріне дәлелдер келтіріп, әшкереледі. “Тіл 

жоқ, идея жоқ мұндай ақындарға қандай ноқаттар жетпей жатқанын айту 

қиын!... Ұяты жоқ, аты жоқ – бұларға ақындық-жазушылық – сауын сиыр, 

гонорар, машина!...” [3] 

 ... Рухани күшіміз болмашыға алданбауы керек, дей келіп, Ғабит 

Мүсірепов жетістікке қуана білуді уағыздайды: “Адамға табын, жер енді!” 

дегенді өзің тауып айтқандай қуанасың!” 

 Оның ұлағатты өнегесі күн санап айтуға келместей ұлан-ғайыр. Ең 

алдымен, өнеге тұтарымыз – ол кісінің жан-жақты суреткерлігі, ақындық 

жүрегі, жазушылық көрегендігі, азаматтық ерлігі, ұлтына, еліне, ана тіліне жан-

тәнімен беріліп, ғажайып зергерлік дәрежеге жетуі.  

 Көркем сөз зергері Ғабит Мүсіреповтың заңғар суреткерлік тұлғасы мен 

тамаша шығармашылық мұрасын зор мақтан сезіммен бағалап отырған тұста, 

таразы басатын тағы бір үздік қасиетін айрықша айтпай өте алмаймыз. Ол – 

Ғабит Мүсіреповтың дәстүр жалғастырғыш, яғни, мираскерлік қасиеті. Бұл – 

оның туған әдебиетімізге деген сүйіспеншілік пен қамқорлықтан туған төл 

қасиеті.  

 Ғабит Мүсірепов туралы баяндамамды оның өзі туралы, өнері туралы көзі 

тірісінде айтқан мына тұжырыммен аяқтасам деймін. 

 “Күллі қозғалысы, ең бір елеусіз қимылының өзі, ең арғы жағы 

шылымның күлін қаққанына дейін сабырлы, тіпті, салғырт, бірақ сәл, санаулы: 
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әр қимылын мақсатсыз қыбыр етпейтін кісінің қылығы мен құлқын танытып 

тұр”. 

 Фединнің Горький туралы айтқан осы сөзін оқысам, менің көз алдымда 

Ғабит Мүсірепов тұрады. Асылы, үздік қасиеттер бір-бірінен неғұрлым ерекше 

болса, бір-біріне соғырлым ұқсас болады. Ғабит Мүсірепов – ардақты ат! 

Мүсірепов туралы мың сөзден “Мүсірепов” деген бір сөздің мағынасы 

әлдеқайда терең, мазмұны әлдеқайда бай. Демек, Мүсіреповті мақтаудың керегі 

жоқ, Мүсіреповпен мақтану керек. 
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2. Ғажайып Ғабең. Ғабит Мүсіреповке арналған жырлар (1950-2011) [Мәтін] / - 

Астана : TST - Company, 2012 . - 188 бет 
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Ғабит Мүсірепов туындыларындағы рухани дүниетаным 

 

БАЛТАБАЕВА ЖАНАР АМАНТАЕВНА                                                                                    

Ақмола облысы Целиноград ауданы «Ақмол ауылының                                                                                  

жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

 

 Ғабит Мүсіреповтың есімі жиырмасыншы ғасырдың тарихында алтын 

әріптермен жазылған. Қазіргі заманғы қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың 

бірі шалғай аудандағы жасөспірімнен, жұмысшы факультетінің тыңдаушысынан 

өз халқының рухани тәлімгеріне айналған әлемдік деңгейдегі жазушыға дейінгі 

аралықтағы жүзжылдыққа тән қарқынды өмір сүрді. 

 Табиғи дарынымен қоса, табанды мінезі және мақсатқа ұмтылушылық 

қасиеті Ғ.Мүсіреповке қысқа мерзім ішінде республика мен Одақ көлеміндегі 

әдебиет және мәдениет саласында өз орнын иеленіп қана қоймай, әлемдік 

әдебиет аренасына шығуына да мүмкіндік берді. Ол өмір сүрген XX ғасыр 

Батыс пен Шығыстың ең көрнекті жазушыларының жеткен көркемдік деңгейі 

мен өз халқының мәдениет тарихындағы орнына көз жіберсек, Ғабит Мүсірепов 

солардың ешқайсынан олқы түспеген. Керісінше, ол – тұтас бір халықтың 

проза, драматургия жанрларын өзінің ұлы замандасы Мұхтар Әуезовпен қатар 

жүріп жасасқан, қалыптастырған, дамытқан, әрі қазақ мәдениетіндегі 

драмалық, опералық, кино, балет театрларының туып, дамуына, солардың биік 

дәрежеге жетуіне өлшеусіз үлес қосқан тұлға. Оның өз заманындағы көптеген 

ірі суреткерлерден артықшылығы да осында: сегіз қырлы, бір сырлы сирек 

талантында еді.  

 Оның туындылары әлемнің 34 тіліне аударылған. Ғ.Мүсірепов қазақ 

драматургиялық жанрын құрушылардың бірі болған. Оның алғашқы пьесалары 

“Қыз Жібек”, кейіннен “Қозы Көрпеш Баян сұлу” тек қана өз заманының 

жаңалығы болып қана қоймай- осы күнге дейін театр сахналарынан түспей 

келеді. Сонымен қатар, Ғ.Мүсірепов қазақ  киносының бастауында 

тұрғандардың бірі. Оның пьесасының негізінде серіктес авторлықпен сценариін 

жазған “Амангелді” фильмі кең байтақ КСРО-ның барлық түкпір-түкпірінде 

үлкен жетістікпен қойылған. 

 Жазушының барлық жазғаны жұрттың жадында қала бермеген. Ондаған 

томдар жазған Толстойдың әлемге әйгілі шығармасы онға жетпейді. Жұрт 

жақсы дегендердің ішінде ең жақсысын ұмытпайды. “Қозы Көрпеш Баян сұлу”, 

“Қыз Жібек” пьесалары сол ұмытылмастардың қатарында тұр.  
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 Бұған қарап тек ескі тақырып өтімді деуге болмайды. Әр заманның өзіне 

тән қамал бұзған батыры, ғашық жырлары бар. Біздің заманның батыры халық 

байлығын жасау, ғылым, білім, өнер байлығын жасау жарысында үздік 

шыққандар.  

 Жазушылық алғашқы бетінде, қазақ советінде Ғабит Мүсіреповтың 

сіңірген жақсы екі еңбегі бар: біреуі – жиырмасыншы жылдардың аяғында 

қатты шиеленіскен тап тартысы, көркем әдебиетке де әсерін тигізіп, 

алашордашылар мен байшыл-ұлтшылдар өлмеуге жанталасқан шақта, Ғабит 

Мүсірепов идеологиялық майданның алдыңғы қатарынан орын алды да, 

социалистік құрылыстың жауларын публицистикалық қаламымен де қатты 

түйрейді; екіншісі, осы бағытта көркем шығармаларымен де қызмет атқарып, 

ауылдағы тап тартысының сол бір кездегі айқын және көркем бейнесін 

көрсететін бірнеше әңгімелер жазады. [1] 

 Ғабит Мүсірепов жарты ғасырға жуық өмір сүрді. Ал шығармаларында 

бейнелегенген өмір – әлденеше ғасырлардың көркем шежіресі. Ол аса бір 

мазасыз, қым-қуат, аласапыран заманда ғұмыр кешті. Қазақ халқының басына 

төнген әлденеше зобалаңды көзімен көрді. Зорлық пен жалақорлық, оспадарлық 

пен даңғазалық, өктемдік пен екіжүзділік мемлекеттік саясатқа айналған 

дәуірде адамдық адал бетіңді сақтап қалу кім-кімге де оңай болған жоқ еді. Көп 

адам заманға  “бой алдырып, аяғын көп шалдырды” (Абай). Ал, Ғабит 

Мүсірепов арын да, бойын да аман сақтап шыққан. [1, 33б.] 

 Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов меңгерген тақырыптар, қозғаған әлеуметтік, 

рухани өмірімізге қатысты мәселелер оның шығармаларында терең көркемдік 

шешімін тапқандығы ұлттық әдебиетімізде ғана емес, әлемдік әдебиеттің 

шеңберінде де жоғары бағаланған. 

 Керемет даналығының, ізденіштігінің арқасында Ғабит Мүсірепов қазақ 

әдебиетінің алдыңғы шебіндегі маңдайалды қаламгерлердің қатарына қосылған. 

Көркем сөздің қадір-қасиетін білетін ортада оның әңгімелерімен, “Қазақ 

солдаты”, “Оянған өлке”, “Ұлпан” секілді кесек туындыларымен, “Ақан сері – 

Ақтоқты ” сияқты шығармаларымен таныс емес адам кемде-кем болар.  

 Мәселен, Ұлпан романын алып қарастырайық.  “Ұлпан” – тарихи ел 

шежіресінің мазмұнында құрылған роман. Романда суреттеп көрсеткендей 

Ұлпан сол замандағы қазақ әйелінің жарқын бейнесі. Және де оның бойынан 

қызға, жалпы әйел затына тән асыл қасиеттерді көру қиын емес. 

 Қазіргі таңда қыз балалардың тәрбиесі үлкен сынға түсіп отыр. Себебі, 

өмір күрделене түсуде. Әйелдердің иығына ауыр жүк түсті. Дегенмен, адам, 

әйел рухы түспеуі керек. Көркем шығарманың  бір қасиеті рухани 

азықтандырады, жаныңды жігерлендіреді. Шығармадағы әйелдер бейнесі ой 

салады, үміттендіреді, талпындырады. Қорыта айтқанда, көркем сөздің қас 

шебері Ғабит Мүсіреповтың “Ұлпан” романындағы әйел бейнесінің тәрбиелік 

мәні зор. 
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 Әр туындысы сол дәуірден кесек-кесек күйінде, үзіліп түскен өмірдің 

шынайы бір бөліктері тәрізді. Оның туындыларынан өзегінде халқына деген 

перзенттік құрмет, азаматтық намыс, жанашыр сезімдер жатады.  

 Мәселен, “Қазақ солдаты”, “Оянған өлке” романдары адамгершілік 

идеяны – әр ұлт өкілдерінің бауырмалдығы мен ынтымағын, өз халқының 

рухани жан дүниесінің қуаттылығы мен тазалығын айшықты көрсетеді.  

 Ғабит Мүсіреповтың тартымды, құнды шығармаларының, әсіресе, уақыт 

желісі үзілмей, әр кезеңнің көрік келбетін, ой-арманынан туындаған мақсатын 

суреттеп берген романның қазақ әдебиетінің тарихында орны мен қасиеті 

ерекше. 

 Зор дарынды, тума талантты, қас шебердің өнер өткелдеріне көз сала 

отырып, қазақ әдебиетіне қандай олжа салғанын, қандай үлес әкеп 

қосқандығын, артына мол мұра қалдырған, тарих таразысына тастап 

кеткендерінің қадір қасиетін айқындайтын туындылары арқылы біліп отырмыз. 

 Оның мүсіндеген әрбір кейіпкерінің бейнесінен біз тұтас бір өмір 

шындығын көргендей күй кешеміз. Оның кейіпкерлері негізінен еңбек 

адамдары. Бұлармен қатар сұлу қыз, сері жігіт, адамға өмір берген ардақты ана 

бейнесі де Ғабит шығармаларының төрінен орын алған.  

 Жазушы өзінің алғашқы шығармаларында-ақ күйкі көрініс, қораш ой, 

татымсыз тақырыптардан, ал өмірде түбі жоқ жылымдай оңай батырып әкететін 

ұсақ дау-дамайдан бойын аулақ салып, бірден әлеуметтік мәні бар елдік 

ойлардың жалынан ұстап, өрісті, аумақты тақырыпқа барады. Бұл ретте Ғабит 

Мүсірепов өзінің замандас ұлы Мұхтар Әуезовтің әдебиеттегі бастауын еске 

түсіреді. Тырнақ алды туындысы “Тулаған толқында” повесінде жиырмасыншы 

жылдардағы аласапыран кезең, бірі ойға-қырға тартып, елді есінен тандырған 

түрлі топ-тобырлар, белшеден басқан салбөксе ескілік, енді ғана қылтиып 

көріне бастаған жаңа өмірдің өркені, осы ортада өмір сүріп жатқан әр түрлі 

жандардың бейнелері – әдебиетке жаңа келген жастың алқынбай шабар кең 

тынысын, мол қарпуын танытса, оның келесі шығармалары – “ Қос шалқар”, 

“Талпақ танау”, “Шұғыла” ана туралы әңгімелер шоғыры жастық, шәкіртке 

аялдамай өткен кемел таланттың қаламына лайық кесек туындылар. Әрине, 

көлемімен емес, көл көсір ойы, көркем нақышымен жұртты мойындатты. 

Осылардың ішінен бір ғана “Шұғыла” әңгімесін оқи отырып, 1932 жылғы 

ашаршылықтың себептерін, жетесіз басшылық, парықсыз саясаттың өзін де, 

құрбандарын да көреміз. Халқымыздың ең қайғылы кезеңі – колхоздастыру 

дәуірінің сиықсыз келбетін ізін суытпай суреттеген осы бір бармақтай дүние, не 

бір томдардан салмақты жатыр. Ал, “Оянған өлке” романының екінші кітабы 

“Жат қолында” кітабында қамтыған дәуірінің күрделілігі, адамдар бейнесінің 

шебер мүсінделуі, көркемдік бітімінің тұтастығы, өзегінде қайнап жатқан дүние 

суреттерінің молдығы арқылы оқшау танылған бірінші кітап әдебиетіміздегі 

жеке-дара сеңгірлердің бірі ретінде санамызға сіңіп кеткелі қашан.  
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Бұл әңгімелерден жазушының азаматтық тұғырының беріктігі, қан тамса 

да шындықтан танбайтын табанды мінезі танылады.  [2] 

 Жазушының айналадағы өмір, кешегі халықтың басынан өткен тарихи 

оқиғалар жайлы ешбір жасандылығы жоқ ой-толғаулары, адамның ішкі сезіміне 

бойлауы, мінезін, кескін-келбетін бейнелеу шеберлігі, орнын тауып айтатын 

әжуа-мысқылы, сөзді мәнерлеп келтіруі де – бәрі өзінше, өз қалпында 

танылады. Әңгіме, романдарында, әсіресе, пьесаларында кейіпкерлердің 

әрқайсысын өзінше сөйлете білетіні және әр сөзді терең психологиялық 

астармен айтқызатыны – осы бір үлкен драматургке тән шеберлік те – көпшілік 

мойындаған жай.  

 Халықтың рухани дүниесін байытатын әдебиет пен өнерді өркендетуге 

барлық саналы өмірін арнаған классик жазушының ана тілімізді қастерлеуді бар 

ынта-ықыласымен уағыздағаны әсіресе, сүйсінерлік, бүгінгі уақыт талабына 

толық үндес.   

 Ғабит Мүсірепов шығармалары біздің ұлттық ой-сезіміміздің дамуына, 

жетілуіне болысқан. Қазақ екенімізді және қандай қазақ екенімізді жан-жақты 

танытты, қуантты, мақтаныш боларлық қасиеттерімізбен бірге, әлсіз қасиетсіз 

жақтарымыз да аз емес екендігін ұқтырды. 

 Қазақ әдебиетінде Ғабит Мүсірепов сіңірген еңбектің бірі – орыстың және 

Еуропаның классикалық шығармаларын қазақ тіліне аудару. Өзі де жазушы 

болғандықтан орыс тілін жақсы білгендіктен, оның аудармалары дәл де, сапалы 

да болды. 

 Қазақ әдебиетінің алтын қорына бірегей етіп қалдырған Ғабит 

Мүсіреповтың мол мұрасына ғалымдар, оқымыстылар әлі талай үңілер. Әр 

жанрға қаалм тартқан қарымды қасиеттерін саралар. Жоғарыда біз ұлы 

жазушыны сегіз қырлы дедік. Ғабит Мүсірепов ең алдымен ұстамды, сабырлы, 

түбегейлі классикалық прозаның шын шебері: оның талай туындыларындағы 

жүректі елжірететін лиризм жүйе: кейіпкерлерін қат-қабат айқас үстінде 

қазақтың айтулы шешендеріндей сөйлетуі – қазақ ауыз әдебиетінің классикалық 

үлгісін дамытуы, қақтығыстар тұсында бойға жігер, ойға ереуіл беретін 

эмоциялық қуаттылығы: еріксіз езу тарттырар әзілі, мірдің оғындай нысанаға 

дөп тиетін сыншылдық, келеңсіз жайларды күйретіп түсіретін астарлы, айбарлы 

мысқылы, әдебиеттегі жыр тілі, дарынды драматург, академик-ғалым -міне 

оның сегіз қырлы қаламгерлігі.  

 Ұзақ жасаған, көпті көрген Ғабит Мүсірепов жылымық аталған кезді, 

жылдар бойы идеологиядағы қатқыл сең бұзыла бастағандай кезеңді көрсе де, 

кейінгі заманның мүлде өзгергенін, шындықды айтуға толық мүмкіндік туған 

уақытты көре алған жоқ. Сондықтан ол өзі жақсы білген қоғамдық өмірдің 

қайшылықтарын, айталық белгілі Алаш қайраткерлері жайындағы ой-

пікірлерін, ішіне түйгенін толық айта алмады. Өзегін өртеген өкінішін, кейде 

сүйінішін де іркілмей айту мүмкіндігін тағдыр оған жазбады.  
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Сондықтан Ғабит Мүсіреповтың азаматтық тұлғасын, танымы мен тағылымын 

оның шығармаларын зерделеп, тереңдеп түсіну арқылы ғана аңдай аламыз.  

 Қай кезеңде болса да, кемеңгер жазушының, өнер қайраткерінің 

ұлылығын танып-білу, даналығынан ғибрат алу алдымен, тіпті бірден-бір қажет 

екені даусыз. Үлкен өнер иесінің даналығын да, даралығын да көтерілген 

биігінен көре білу, суреткерлік шеберлігін, ақыл-парасатын, азаматтық тұлғасын 

да шабыты шалқып, бойына біткен таланты, күш-қуаты толығынан ашылған 

тұстарынан танып-білу – әділдікке тура апаратын жол ғой.  

  

  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1) Тарихты тұлғалар жасайды / Мүсіреп, Ғабит, - Алматы : Қазығұрт, 2012 . - 303 

б., портр. 

2) Ғабит Мүсірепов туралы естеліктер [Text] / – 2-ші бас. . - Алматы : Алаш жолы, 

2012 . - 592 б., [14] п. 

3) Ғабит Мүсірепов және қоғамдық-саяси мәселелер / Нұртазина, Роза 

Әуталіпқызы, - Астана : Сарыарқа, 2010 . - 215 б. 

4) Таңдамалы шығармалары [Мәтін] / Ғ. Мүсірепов, - Алматы : ҚАЗақпарат, 2012 . 

- 1120 б., 
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01.05.2022 ж.  № Т00042 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІНІҢ 

НЫШАНДАРЫ ЖӘНЕ 

 ӘСКЕРИ БӨЛІМНІҢ ЖАУЫНГЕРЛІК ТУЫ 

 

ИМАНҒАЛИ ІЛИЯС ҚАЙРАТҰЛЫ 

«Алматы облысы білім басқармасы Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ 

«Балпық би атындағы ОМ» КММ                                                                 

Алғашқы әскери және технологиялық дайындық мұғалімі 

 

ҚР ҚК-нің әскери нышандары ҚР Президентінің 1996 жылғы 18 шілдедегі 

№3068 Жарлығымен бекітілген. 

ҚР ҚК-нің әскери нышандары мыналар: ҚР ҚК түрлерінің жалаулары, ҚР ҚК-

нің әскери бөлімдерінің Жауынгерлік тулары 

ҚР-ның азаматтары, сондай – ақ ҚР аумағында тұрып жатқан адамдар ҚР ҚК-

нің жалауларын, әскери бөлімдерінің Жауынгерлік туларын және ҚР ҚК-нің 

нышанын құрметтеуге міндетті. 

ҚР-ның жауынгерлері, сондай – ақ әскери жиындарға шақырылған азаматтар ҚР 

ҚК-нің жалауларын, әскери бөлімдерінің Жауынгерлік туларын және ҚР ҚК-нің 

нышанын құрметтеуге, ұрыста жауынгерлік туларды жанқиярлықпен және 

ерлікпен қорғауға, қарсыластың оларды тартып алуына жол бермеуге міндетті. 

ҚР ҚК-нің жалауларын, әскери бөлімдерінің Жауынгерлік тулары мен ҚР ҚК-

нің нышанын қорлаған тұлғалар ҚР заңдарына сәйкес жазаланады. 

ҚР ҚК нышанының ортасында күн және бес жұлдыз астында шарықтаған 

бүркіт бейнесі салынған. 

ҚР ҚК-нің нышаны екі түсті: қызыл қоңыр және алтын түсті, ол ҚР қорғаныс 

министрлігінің ғимаратында сақталады. 

ҚР ҚК нышанының бейнесі: ҚР Қорғаныс министрлігінің ғимаратында, ҚР ҚК 

түрлерінің штабтарында, ҚР ҚК –нің құрамалары, бөлімдері, бірлестіктері, 

әскери оқу орындары мен мекемелерінде; ҚР Қорғаныс министрі кабинетінде; 

ҚР Қорғаныс министрлігі алқасының мәжіліс залдарында және ҚР ҚК 

түрлерінің әскери кеңестерінде, офицерлер үйлері мен жауынгерлер 

клубтарының мәжіліс залдарында орнатылады. 

Әскери бөлімнің Жауынгерлік туы – оның ҚР ҚК –не жататындығын 

көрсететін ерекше құрметті белгі. 

Жауынгерлік тудың өлшемі: ұзындығы 145 см, ені 115 см. 

Матаның жоғарғы шетінде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ», төменгі шетінде 

«ОТАН ҮШІН» деген жазу тігілген. Матаның сыртқы жағында жоғарғы 

шетінде «МІНДЕТ, АБЫРОЙ, ЕРЛІК» орталығында күн мен сәулелері және 

қалықтаған бүркіт бейнеленген қызыл-күрең түсті жібектен бес бұрышты 
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жұлдыз. Жұлдыздың астында әскер бөлімінің нөмірі мен аталымы тігілген. 

Жауынгерлік ту әрқашан өз бөлімімен бірге жүреді. Әскери бөлімнің бүкіл жеке 

құрамы ұрыста өздерінің Жауынгерлік туын жан аямай қорғауға міндетті, оны 

қарсыластың тартып алуына жол бермеу керек.Жауынгерлік туды жоғалтқан 

жағдайда – мұндай абыройсыздыққа тікелей жауапты әскери бөлім командирі 

мен әскери қызметшілер сотқа тартылып, әскери бөлім таратылады. 

 

 

01.05.2022 ж.     № Т00043 

 

Саптық дайындық 

 

ИМАНҒАЛИ ІЛИЯС ҚАЙРАТҰЛЫ 

«Алматы облысы білім басқармасы Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ 

«Балпық би атындағы ОМ» КММ                                                                   

Алғашқы әскери және технологиялық дайындық мұғалімі 

 

Саптық дайындық — әскери тәртіпке үйретіп, тәрбиелейтін басты маңызды 

пәндердің бірі. Ол әскери қызметшілерді саптық бойды түзетуге, ширақтыққа, 

ептілікке, тәртіптілікке, жеке саптық тәсілдерді, сонымен қатар бөлімше 

құрамында үйлесімді қимылдарды дұрыс және жылдам орындауға бағытталған. 

Саптық дайындық төмендегі бөліктерден тұрады: қарумен және қарусыз 

орындалатын жеке және саптық дайындық; бөлімшенің (есеп тобы, экипаждар), 

взводтардың, ротолардың (батереялар), батальондардың (дивизиондар) және 

бригадалардың жаяу жөне машинамен қозғалысы кезіндегі саптық реттілігі; 

бөлімше мен бөлімдердің саптық байқауы, сондай-ақ ұрыс алаңындағы әскери 

қызметшілердің қозғалыс жасау тәсілдері. 

Саптық дайындық сабақ кестесінде қарастырылған уақытта өткізіледі. Ол 

тактикалық дайындық, атыс дайындығы және дене дайындығы сабақтарында, 

күн сайын өткізілетін қозғалыстар мен сапқа тұру кезінде жетіле түседі. 

Орында бұрылулар. Саптық және жорықтық адыммен қозғалыс 

Орында тұрғандардағы бұрылыстар: “Оң-ҒА!”, “Жарты айналым оң-ҒА!”, 

“Сол-ҒА!”, “Жарты айналым сол-ҒА!”, “Артқа Бұрыл!” пәрмендері бойынша 

орындалады. 

Артқа және солға бүрылу, жартылай солға бұрылу — сол қол жаққа қарай 

сол өкшемен жөне оң аяқтың ұшымен; оңға бұрылу, жартылай оңға бұрылу — оң 

қол жаққа қарай оң өкшемен және сол аяқтың ұшымен жүргізіледі. 

Бұрылыстар екі қимылда орындалады: 

 бірінші қимыл — дененің тік қалпын сақтай отырып және тізелерді бүкпей, 

алдыңғы тұрған аяққа дененің салмағын салып бұрылу; 

 екінші қимыл — қысқа жол арқылы екінші аяқты қою керек. 
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Қозғалыс адыммен немесе жүгіре отырып жасалады. 

Адымдай қозғалыс жасау минутына 110-120 адым жасау жылдамдығымен 

жүзеге асырылады, адымның шамасы — 70-80 см. 

Жүгіре отырып қозғалыс жасау минутына 165-180 адым жасау 

жылдамдығымен жүзеге асырылады, адымның шамасы — 85-90 см. 

Адым саптық және жорықтық болады. Саптық адым бөлімшелердің 

салтанатты шерумен жүріп өтуі кезінде; қозғалысы кезіндегі; әскери сәлемдесуді 

орындау кезінде; командирдің (шені үлкен) бөлімшеге нұсқау беруі кезінде, 

әскери қызметшінің командирге (шені үлкен) баруы және қайтып оралуы, әскери 

қызметші саптан шыққанда және сапқа қайтып келгенде, сондай-ақ саптық 

дайындық жөніндегі сабақтарда қолданылады. 

Саптық адыммен қозғалыс жасау: «Саптық адыммен — БАС!» пәрменімен, 

ал жорықтық адыммен қозғалыс жасау: «Адым — БАС!» пәрмені бойынша 

басталады. Алдын ала пәрмен бойынша дене біршама алға ұмсындырылады, 

салмақты орнықтылығын сақтай отырып оң аяққа салу керек; пәрмен берілгенде 

қозғалыс сол аяқтан толық адыммен басталады. 

Саптық адыммен қозғалыс кезінде аяқтың ұшы жерден 15-20 см жоғары 

көтеріліп, алға созылады және табанға нық қойылады (1, а-сурет). Қолдармен 

иықтан бастап дененің айналасында қозғалыс жасау керек: алға — иық 

буынынын, шегіне жеткенше. Саусақтарды жартылай бүгіп, басты тік ұстап, 

алдыға қарау керек. 

Жорықтық адыммен қозғалыс жасау кезінде аяқтың ұшын созбай, еркін 

қозғау керек және оны жерге әдеттегі жүрістегідей қою керек; қолмен дененің 

айналасында еркін қозғалыс жасау керек. 

Жорықтық адыммен қозғалыс жасау кезінде командирдің (шені үлкен) 

нұсқауымен, сондай-ақ «ТІК ЖҮР!» пәрмені бойынша саптық адымға көшу 

керек. Ал саптық адыммен қозғалыс жасау кезінде: «ЕРКІН ЖҮР!» пәрмені 

бойынша жорықтық адымға ауысады. 

Орында тұрып адым жасауды көрсету: «Орныңда адым — БАС!» (қозғалыс 

кезінде: «Орныңда!») пәрмені бойынша жүргізіледі. Шынтақты бүгіп денеден 

алақан еніндей қашыктықта белдіктің үстінде ұстау. Осы пәрмен бойынша адым 

аяқты көтерумен және түсірумен жүргізіледі, бұл ретте аяқты жерден 15-20 см 

көтеру керек және оны ұшынан бастап табанға толық қояды. Сол аяқты жерге 

қоюмен бір мезгілде берілетін: «ТУРА!» пәрмені бойынша оң аяқпен орында 

тұрып тағы да бір адым жасап, қозғалысты сол аяқтан толық адыммен бастайды. 

Бұл ретте алғашқы үш адым саптық болады. 

Қозғалысты тоқтату үшін «ТОҚТА!» пәрмені беріледі. Мысалы: «Қатардағы 

жауынгер Әлімов — ТОҚТА!» Оң немесе сол аяқты жерге қоюмен бір мезгілде 

орындалатын пәрмен бойынша тағы да бір адым жасау керек және саптық 

тұрысты қабылдау керек. Қозғалыстың жылдамдығын өзгерту үшін:  
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«КЕҢ АДЬІМ!», «ҚЫСҚА АДЫМ!», «ЖИІ АДЫМ!», «СИРЕК АДЫМ!», » 

АДЫМ!», «ТОЛЫҚ АДЫМ!» деген пәрмендер беріледі.  

 

Жекелеген әскери қызметшілердің орнын бірнеше адымға басқа жаққа 

ауыстыру үшін де пәрмен беріледі. Мысалы: «Қатардағы жауынгер Әлімбеков, 

оңға (солға) екі адым — БАС!» Бұл кезде әр адымнан кейін аяқты ыңғайлап қоя 

отырып, оңға (солға) екі адым аттау керек. 

Алға немесе артқа бірнеше адым орын ауыстыру үшін де пәрмен беріледі. 

Мысалы: «Екі адым алға (артқа) — БАС!» Осы пәрмен бойынша әрбір адымнан 

кейін аяқты ыңғайлап қоя отырып, алға (артқа) екі адым басу керек. Оңға, солға 

және артқа орын ауыстыру кезінде қолмен қозғалыс жасалмайды. 

Қозғалыстағы бұрылыстар 

Қозғалыс кезіндегі бұрылыстар: «Оң-Ға!», «Сол-Ға!», «Артқа бұрыла — 

БАС!» пәрмендері бойынша орындалады. Оңға (солға) бұрылыс жасау үшін 

орындалатын пәрмен жерге оң (сол) аяқты қоюмен бір мезгілде беріледі. Осы 

пәрмен бойынша сол (оң) аяқпен бір адым жасап, сол (оң) аяқтың ұшымен 

бұрылу керек, бұрылумен бір мезгілде оң (сол) аяқты алға созу және қозғалысты 

жаңа бағытта жалғастыру керек. 

Артқа бұрылу үшін орындалатын пәрмен оң аяқты жерге қоюмен бір 

мезгілде беріледі, осы пәрмен бойынша сол аяқпен тағы да бір адым жасау керек, 

оң аяқты алға қарай жарты адым созу керек және біршама солға — сол қол жаққа 

қарай екі аяқтың ұшымен шұғыл бұрылып, қозғалысты сол аяқпен жаңа бағыт 

бойынша жалғастыру керек. 

Бұрылыс кезінде қолмен қозғалыс жасау адымның ырғағымен жүргізіледі. 

Жүгіре отырып қозғалу кезіндегі солға және оңға бұрылу қозғалыстағы адымдай 

жүру кезіндегідей және орында тұрып бұрылыс жасаудағыдай қадаммен, 

жүгірумен үйлестіріле орындалады. Жүгіріп келе жатқанда артқа бұрылу бір 

орында сол қол жаққа қарай төрт есепте жүгірумен үйлестіріле жүргізіледі. 
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№  Т00064    04.05.2022ж. 

 

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ. 

 

НУРЖАНОВА ДИНАРА АСКАРОВНА 

Атырау қаласы Білім беру басқармасының бөліміне қарасты 

КМҚК № 39 «Ақкөгершін» бөбекжай-бақшасы тәрбиеші. 

 

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары: 

- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 

Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 

дұрыс айтуға үйрету; 

- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 

дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру; 

- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 

айта білуге үйрету. 

Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері: 

- Бала тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу. 

- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру; 

- Баланың сөздік қорын молайту; 

- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру; 

- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру. 

Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 

дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 

Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет. 

Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби 

кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі. 

Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 

қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 

нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек. 

Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 

(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу 

қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 

өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет 

ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық айтып беру). 

Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді басқа бір 

нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға үйрету. 

Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды, әңгімелерді 

түрлендіре біледі.  
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Баланы шығармашылық қабілеттілігінен туындаған әңгімелеріне көңіл аударып, 

құрдастарының әңгімелерін тыңдауға бейімдеп, қиыншылық тудырған 

жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету енгізе керек. 

Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – сөздің жалпы ұғым беретін 

жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын еркін 

жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым - 

қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру. 

Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 

жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 

балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. 

Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 

жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 

Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 

жүреді. 

Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - теңіз. 

Ол жаңа өскін балауса буынының сана - сезімін оятып, ақыл - есін дамытатын, 

адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы. 

Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 

мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 

әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 

мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 

сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 

ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 

ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі 

ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 

жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 

құлшынып өседі. 

Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби мұрасы, 

Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 

мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 

еш жойған жоқ. Жамбылдың, Сәкеннің, Жансүгіровтың, Майлиннің, 

Мұқановтың сондай – ақ көптеген жас жазушылардың балалар сүйсінерлік 

қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты 

тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып, 

термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ. 

Жас кезінде әңгіме, жырларды көп тыңдаған бала өз көрген - білгенін 

қиыстырып, тұжырымдап достарына, тәрбиешілеріне, ата - аналарына айтып 

бере алса, тіл шеберліктері артады. Мұндай жақсы қасиеттер баланың 

парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді. 

Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен 

жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан.  
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Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл дыбыстарын 

айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене береді. 

Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 

жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. 

Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 

жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 

емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 

өлеңдер, тақпақтар үйретіледі. 

Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 

шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 

әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 

сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады. 

Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. Қазіргі уақытта 

баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз 

дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге 

түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын 

дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек. 

Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 

тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 

дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 

жүргізеді. 

 

Сөздің дыбыстық жағын меңгерту 

- Бала тілін зерттеп, қай дыбысты айта алмайтынын анықтау; 

- Артикуляциялық аппаратты дайындау кезеңі 

- Сөз, сөйлем, өлең, жұмбақ, жаңылтпаштарды айтқызып, дыбыстарды үйрету. 

 

Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 

әдістерге тоқталатын болсақ: 

1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 

сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 

қайталату. 

2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын 

алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 

жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 

қайталайды. 

3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 

ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады. 

4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 

тыңдату. 

5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
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үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 

топтап алу. 

6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 

бекіту. 

Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 

нәтижесі де ойдағыдай болады. 

Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 

жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 

музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 

біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 

білуге көмектеседі. 

Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта алмайтын 

балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - жаттығулар, 

тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту мақсатында А. 

Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады. 

Ауыл маңы саз, саз - саз, 

Жайылады қаз, қаз - қаз. 

Тоймай қалса қаз, қаз - қаз, 

Шашқан дәнің аз, аз - аз. 

Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: «Қ» 

дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш 

Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 

жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 

балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 

ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 

мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 

«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 

ертегілері. 

Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. Мысалы: «Күз 

түсті» ертегісін алып ойын - жаттығу ретінде өткізіп жүрмін. 

«Балалар тоғайға жеміс - жидек теруге барады. Барлығының қолдарында себет 

бар. Олар тоғайға келе жатса, бір сиыр жатыр екен. Сиыр балаларды көріп «мө - 

мө - мө» деп амандасады. Содан кейін «балалар, қайда барасыңдар?» дейді. 

- Балалар: - Орманға жидек теруге бара жатырмыз 

Деп жауап береді. 

Орманға келіп ағаштың бұтағында тоқылдақтың отырғанын байқайды. 

Тоқылдақ балаларды көріп «тық - тық» деп амандасады. Сонан кейін торғайлар 

«шиқ - шиқ» деп дыбыстайды. Қарға болса «қар - қар» дейді. Көкек те қалыспай 

«көкек - көкек» деп қалыспайды. 
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Осы тәріздес ормандағы құстар, аңдар балалармен кездеседі. «Күз түсті» 

ертегісінің мазмұны бойынша жүргізілетін ойын - жаттығудың мақсаты ертегі 

мазмұны бойынша балаларды қызықтырып, дыбыстарды анық айтуға 

жаттықтыру. Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып 

беріп, олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы 

қария» әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн 

диаграмма әдісін қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін 

салыстырамын. 

Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік ерекшеліктерімен 

танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - мәтелдер арқылы 

да беріледі. 

Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 

адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 

Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде: 

• Туған жер – алтын бесік 

• Өз үйім - өлең төсегім 

• Отан – оттан да ыстық 

Батырлық, ерлік туралы: 

• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді 

• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі 

Білім туралы: 

• Қына тасқа, білім басқа бітеді 

• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді 

пайдаланамын. 

Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 

тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын. 

• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз) 

• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән) 

• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау) 

Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 

жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 

сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді. 

• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше 

 

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 

сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор. 

Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы 

жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 

бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған 

міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 

сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін.  
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                              №  Т00063       04.05.2022ж. 

 

«СИҚЫРЛЫ ТАБИҒАТ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ» 

 

МОЛДАШЕВА ЗИЯДА САРСЕНГАЛИЕВНА 

Атырау қаласы Білім беру басқармасының бөліміне қарасты 

КМҚК №39 «Ақ көгершін» бөбекжай бақшасы тәрбиеші. 

 

Білім көздері: Сөйлеуді дамыту, Қоршаған ортамен танысу 

Билингвальді компонент: Күн – солнце, Табиғат – природа, Ай – луна 

Мақсаты: Балаларды табиғатты аялауға баулу.                                                   

Міндеті:Оларды табиғат ғажайыптары мен табиғат құпиялары туралы 

мағлұматтарымен таныстыру.                                                                                    

Тәрбиелігі: Экологиялық тәрбие беру. Өз елінің, жерінің табиғатын қорғай 

білуге тәрбиелеу.                                                                               

Дамытушылығы:Табиғаттың тіршілігіне және қоршаған ортаны қорғауға деген 

жоғарғы адамгершлік сезімдері мен жауапкершілігін дамыту.  

Ұйымдастыру кезеңі 

Шаттық шеңбері:          

Табиғат біздің анамыз, 

Табиғатқа баламыз. 

Біз әдепті баламыз! 

  

 Тәрбиеші: Жарайсыңдар! Балалар, бүгін ұйымдастырылған оқу қызметіндегі 

тақырыбымыз «Табиғат тамашасы». Табиғат-ана жер жүзіне жылуын, мейірімін 

сыйлап түр емес пе? Сондықтан, ешқашан жамандық жасама, жақсылық қана 

ойла. Барлығы саан жақсылық жасауға, дос болуға ұмтылады. Енді, балалар 

мен сендерге жұмбақ жасырайын. Егерде жұмбақтың шешуін тапсақ, 

табиғаттың сиқырын ашылады. 

 Таң атқанда қауызын ашады, 

Кеш батқанда қауызын жабады. 

                                                      (Гүл) 

Табиғат сендерге ризашылық білдіріп, гүлін ашты. Балалар, сиқырлы табиғат 

гүліміз ашылды, 

амандасайық. 

Балалар: Сәлеметсіз бе, сиқырлы ханшайым!                                                           

Ханшайым: Сәлеметсіздер ме, балалар! Мені танисындарма. Мен табиғат 

аясындағы сиқырлы ханшайыммын. Сендер көптеген сиқырлы тапсырмаларды 

ала келдім. 

«Табиғат мінезі» жаттығуы 
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Қәне,барлығымыз тізбектеле тұрайық. Көзімізді жұмып, өзімізді табиғат 

аясында тұрғандай сезінейік. Күн тамаша, ашық күн сәулесі шуақ шашып тұр, 

айнала тамаша көрініске толы. Енді, көзімізді ашып, өзімізді еркін сезінейік. 

Алғашқыда бәрі жақсы болып тұрды да кенет аяқ астынан жел соқты. 

Алдымызда тұрған адамның арқасынан жәймен ғана қолмен жеңіл желдің 

самалындай етіп сипаймыз. 

Жел күшейді – енді алдыңыздағы адамның арқасын қатты уқалай бастаймыз. 

Кенет, боран басталды – енді боран күшіндей екі қолмен айналдыра күштірек 

уқалаймыз.  Содан кейін, аяқ астынан жай ғана жаңбыр сіркірей бастады – енді 

қолымызбен жаңбырдың тамшысындай жаймен ұрамыз. 

Бір кезде қатты жауын жауды – біз қаты жауын сияқты арқамызды саусақтың 

ұшымен жоғары төмен сипалаймыз. 

Аяқ астынан бұршақ жауды – арқамызды саусақ басымен бұршақ жауғандай 

қаттырақ ұрамыз. 

Бір кезде бәрі басылды, күн жарқырап ашылып, адамға бір күшті шуақ берді. 

 Сұрақ – жауап 

Ханшайым: Табиғатқа нелер жатады? 

Балалар: Су, ауа, күн, өсімдіктер, жануарлар, құстар, балықтар жатады. 

Ханшайым: Табиғат нешеге бөлінеді? 

Балалар: Табиғат екіге бөлінеді: тірі табиғат және өлі табиғат. 

Тірі табиғатқа: Балықтар, құстар, жануарлар, өсімдіктер, жәндіктер жатады. 

Өлі табиғатқа: Су, ауа, күн, ай, тау, аспан жатады. 

Ертегі: «Күн мен Ай» (кейіпкерлеу) 

Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі қызы болыпты. Екеуі де 

теңдесі жоқ сұлу екен. Бірінен – бірі асқан сұлумын деп бірімен – бірі үнемі 

ұрысысып, жиі – жиі жанжалдасып қалады екен. Бір күні Күнсұлу іс тігіп 

отырған Айсұлуға тиісіп: 

-Сенен мен сұлумын!- дейді. Ал Айсұлу. 

-Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын!- деп таласады. Ақыр аяғында бұл талас 

үлкен шатаққа айналады. Ыза қысып, әбден ашуланган Күнсұлу өзіне қарсы 

келіп отырғвн Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлу тырнағының ізі 

Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Міне, содан бері Айсұлу жұрттан 

ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастығынан қатты ұятқа 

батқан Күнсұлу түн қараңғылығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу 

мен Күнсұлу бірінен – бірі көрінбейді. 

 Балаларды орталыққа болу арқылы жұмыстарын жалғастыру. «Өнер» орталығы 

Айдың суретін бояу, «Қүрылыс» орталығы Күнді құрастыру, «Әдебиет» 

орталығы табиғат құбылыстарымен әңгіме құрастыру 

 Сергіту сәті: Қарлығаш 
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 Билингвальді компонентті қайталау: Күн – солнце,Табиғат – природа, 

Ай –луна 

Балаларды орталыққа ауыстыру 

Дидактикалық ойын: «Табиғаттан не үйрендім» 

Айтып отырып суретті жабыстырып, табиғат бейнесін құрастыру. 

Жылулықты – күннен, 

Тазалықты – судан. 

Өсуді – ағаштан, 

Биіктікті – таудан. 

Иә, балалар, біз табиғаттан көптеген заттарды үйренеді екенбіз. 

Табиғат туралы тақпақ кім айтады ? 

1-бала:        

   Табиғат егіз адаммен, 

Ұқсастық табам содан мен. 

Мәңгілік болсын егіздер, 

Жер – ана, көл, теңіздер. 

2-бала:  

Табиғатты қорғау үшін бәріміз, 

Күресейік, бір – бір ағаш егейік. 

Текке отырмай жасымыз бен кәріміз, 

Таза ауа үшін терімізді төгейік. 

3-бала:         

 Табиғатты сүйемін, 

Оны қорғай білемін. 

Қайырымды жүрекпен, 

Мейірімді тілекпен. 

 4-бала: 

Табиғатты адамзат аялаған, 

Егін егіп, мал бағып саялаған. 

Қарасындай көзінің қорғай жүріп, 

Қамқорлығын ешқашан аямаған. 

5-бала: 

Барлығымыз табиғатты сүйеміз, 

Үлкендердің сөзін ойға түйеміз. 

Денсаулықты әрқашанда сақтаймыз, 

Баршаңызға бейбіт өмір тілейміз. 

Табиғатқа байланысты қандай мақал – мәтелдер білесіңдер? 

1-бала: Көлдің көркі – құрақ 

2-бала: Орман – ел дәулеті 

3-бала: Таудың көркі – бұлақ 

4-бала: Сулы жер – нулы жер 
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5-бала: Ағаш ексең аялап 

Басыңда болар саябақ. 

Дидактикалық ойын: «Қайда бардым, не көрдім» 

Бардық дейік орманға 

Не бар екен ол маңда 

Көргендеріңді баянда. 

Балалар: Ағаштар, гүлдер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жидектер, аңдар, 

құстар. 

Жазда барып өзеннің 

Жағасына бөгелдім 

Кім айтады кәнеки 

Мен ол жерде не көрдім. 

Балалар: Су, тас, құм, шөп, гүл. 

Тау басына өрмелеп, 

Шаршап талай бөгелдім. 

Жан – жағыма мен кенет, 

Қарап едім, не көрдім. 

Балалар: Тас, гүл, қарағай, шырша, өзен, аспан, бұлт, күн, құм, құстар. 

 Қоштасу шеңбері:      

Күн, сәуле  шашқаның үшін рахмет! 

Таза ауа саған рахмет! 

Бұлт, жаңбыр сепкенің үшін рахмет! 

Ағаш көлеңкеңе үшін рахмет! 

Жер жомарттығың үшін рахмет! 

Табиғат сұлулығың үшін рахмет! 
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№ T00067    05.05.2022 ж 

 

Шегіртке мен құмырсқа. Абай Құнанбаев 

 

БАЙХОДЖАЕВА АЙДАНА БЕРДІБЕКҚЫЗЫ 

Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Атамекен ауылы 

ТОО “Cheldren Caspian” SMART ILIM мектеп-гимназиясы 

 

Пәні Әдебиеттік оқу 

Сыныб

ы 

3 

Мұғалім Байходжаева Айдана Бердібекқызы 

Бөлімі Жанды табиғат 

Сабақты

ң 

тақыры

бы 

Шегіртке мен құмырсқа. Абай Құнанбаев  

Оқу 

бағдарл

амасына 

сәйкес 

оқыту 

мақсатт

ары 

3.1.2.1* шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар 

бойынша немесе өз сөзімен толық, таңдауына қарай мазмұндау, 

сахналау 

3.2.4.1.  Өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық 

ерекшеліктерін анықтау 

3.2.6.1  кейіпкердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті мен 

мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, бағалау.  

Сабақ 

мақсаты 

Әдеби шығарманың жанрлық ерекшеліктерін анықтайды. 

Мысалдың басты белгілерін ажыратады. Кейіпкердің портретін 

сипаттайды, оның мінез-құлқының, іс әрекетінің  өзгеруін мысал 

өлеңнен тауып, себебін түсіндіреді. Кейіпкерлердің іс -әрекетін 

салыстыра бағалайды. шығарманың мазмұнын бірлесе 

құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық, 

таңдауына қарай мазмұндау, сахналау Шығарманы сахналайды. 

Ойлау 

дағды 

лары-

ның 

деңгейі  

Білу, түсіну, қолдану (жоғары ойлау деңгейі) 

Бағалау 

крите-

рийлері 

 

Мысалдың  басты белгілерін түсініп, шығарманың жанрын 

анықтай алады. 

Кейіпкерлердің  мінез-құлқының өзгеру себептерін түсіндіреді, 

мысал өлеңнен таба алады,  салыстырады, баға береді.  
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шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша 

немесе өз сөзімен толық, таңдауына қарай мазмұндау, сахналау 

Шығарма кейіпкерлерін рөлдік сомдап, сахналай алады. 

 Сабақ барысы 

Са-

бақтың 

кезеңі 

Педагогтің  әрекеті Оқушы

ның 

әрекеті 

Бағала

у 

Ресурстар 

Сабақты

ң басы 

 

 

 

 

 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

-Көңіл күйлерің қалай? 

-Керемет! (қолдарын көтереді) 

-Сабаққа дайындықтарың 

қалай? 

-Тамаша!(алақандарын 

шапалақтайды) 

-Ынтыларың қалай? 

-Ғажап! (қолдарын көтереді) 

-Ендеше сабағымызды 

бастайық!  

-О, о, о! (бас бармағын көтереді) 

Мақсат:Психологиялық 

жаттығуларды орындау арқылы 

жағымды көңіл күй орнатып, 

сабаққа зейіндерін аудару. 

 

Оқушыл

ар 

мұғалім 

қойған 

сұраққа 

жауап 

бере 

отырып, 

қимылм

ен  іс-

әрекетті 

көрсете

ді. 

  

Сабақты

ң ортасы 
 «Миға шабуыл» әдісімен 

жұмбақ жасыру «Кім тапқыр?»  

Екі басы жұдырықтай, 

Белі қылдырықтай  

Ол не? (Құмырсқа) 

 

Бір мақұлық бар қазық аяқ, 

Қарғып-қарғып түседі тазыдай- 

ақ 

Ол не? (Шегіртке)  

-Шегіртке мен құмырсқа 

туралы не білесіңдер? 

- Олар қандай жәндіктер? (Білім 

алушылардың жауаптары 

тыңдалады, мұғалім 

толықтырады) 

Оқушыл

ар 

жұмбақ

тың 

шешуін 

табады. 

 

 

 

 

 

 

 

Шегіртк

е мен 

құмырс

«От 

шашу» 

әдісі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмбақтар 

жазылған 

слайд 

 

 

 

 

Шегіртке 

мен 

құмырсқа 

суреттері 

(слайд) 
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(Мақсаты: Жұмбақ жасыру 

арқылы жаңа сабаққа қатысты 

кейіпкерлерді табу) 

 

 «Суреттер сөйлейді» әдісі  

 
Сурет бойынша сұрақтарға 

жауап береді. Оқылатын 

мәтіннің не туралы екенін 

болжайды. 

-Суретте жылдың қай мезгілі 

бейнеленген 

-Суретте қандай жәндіктерді 

көріп тұрсың? 

-Құмырсқаның киімі қандай? 

Шегірткенің ше? 

-Шегірткенің көңіл күйі қандай 

деп ойлайсың? Неліктен? 

-Жарайсыңдар, балалар! 

Оқылатын  мәтін құмырсқа мен 

шегіртке туралы екен. Бүгінгі 

сабақта Абай Құнанбаевтың 

орыс ақыны Иван Крыловтың 

шығармасынан аударған 

«Шегіртке мен құмырсқа» 

мысал өлеңімен танысамыз. 

(Сабақтың тақырыбы мен 

мақсаты хабарланады.) 

қа 

туралы 

білетінд

ерін 

айтады.  

 

 

 

 

 

Сурет 

бойынш

а жаңа 

шығарм

аның 

мазмұн

ын 

болжай

ды, 

сұрақта

рға 

жауап 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ауыз 

ша 

мадақ 

тау»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Бір айналым сұрақ» әдісімен 

өткен сыныптардан Абай 

Құнанбаев туралы түсініктері 

сұралады. 

А) Оқушыларға сұрақтар 

қою, жауап алу. 

- Абай Құнанбаев кім? ?  (ЕБҚ 

ететін оқушыдан сұрау) 

 

 

Абай 

Құнанба

евтың 

кім 

екенін 

айтады.  

 

 

 

 

«Смайл

иктер» 

арқылы 

бағалау 

 

 

Микрофон  
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-Абайдың шын есімін білесің 

бе? 

-Абай ата қай жерде дүниеге 

келген? 

-Ақынның қандай 

шығармаларымен таныссың? 

- Өткен жылы Абай 

Құнанбаевтың неше жылдық 

мерейтойы ЮНЕСКО 

көлемінде атап өтілді? 

Ә) «Автормен танысу» 

айдары 

    
        Абай Құнанбаев (1845-

1904ж) Семей өңіріндегі 

Шыңғыстау етегінде дүниеге 

келген. Ол орыс тілін жетік 

меңгеріп, орыс тілінде 

жазылған әдеби шығармаларды 

көп оқыды. Орыс және батыс 

ақындарының шығармаларын 

қазақ тіліне асқан шеберлікпен 

аударды. Абай ақын орыс 

ақыны И.Крыловтың 13 

мысалын қазақшаға аударған. 

Соның бірі «Шегіртке мен 

құмырсқа» мысал өлеңі. Орыс 

тіліндегі мысалдың негізгі 

нұсқасының авторы Иван 

Андреевич Крылов (1769-

1844ж). Ол-орыс жазушысы, 

драматург, мысалшы ақыны. 

 

 

 

Білетін 

шығарм

аларын 

атайды. 

Автор 

туралы 

қосымш

а 

мәлімет 

алады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абай 

Құнанбаев, 

И.Крылов 

портреттері 

Сілтеме 

https://imekte

p.kz/kz/abay 

 

 Тыңдалым 

1.Кинометафора» әдісімен 

бейнетаспа жіберу.  
«Шегіртке мен құмырсқа» 

мысал өлеңін тыңдату.  

 

 

Бейнета

спадан 

мысалд

ы 

 

 

 

 

 

 

 

Бейнетаспа 

https://imekte

p.kz/kz/abay 

https://imektep.kz/kz/abay
https://imektep.kz/kz/abay
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 2. «Дауыстап ойлау» әдісі. 

Оқулықпен жұмыс  

А) Мысал өлеңді тізбектей 

оқыту.  

(ЕБҚ ететін оқушыға 1 

шумағын оқыту) 

Ә)  Рөлге бөліп оқыту. 

(Бұл әдісті қолданудағы мақсат: 

Оқушы оқи отырып ой  түю, ой 

бөлісу. Тиімділігі: Тыңдалым, 

оқылым дағдылары жетіледі.) 

Дескриптор: 

-Оқығанын түсініп айта алады; 

- Рөлге бөліп оқи алады; 

3. «INSERT» әдісі 

 Қабағын қайғы жабады- 
қатты көңілсізденеді, мұңға 

батады. 

(Бұл әдісті қолданудағы 

мақсатым: оқылған мәліметтен 

түртіп алу жүйесі бойынша 

таным түсінігін қалыптастыру) 

 

4.  ТЖ па , ҰЖ па.....Мысал 

мәтінімен жұмыс 
Кейіпкерлердің  мінез-

құлқының өзгеру себептерін 

түсіндіреді, мысал өлеңнен 

таба алады,  салыстырады, 

баға береді. – бағалау 

критерийі 

А) Жаздыгүнгі шегірткенінің 

портреті суреттелген  шумақты 

тауып, оқы, сипатта. 

Ә) Қабағын қайғы жапқан 

шегіртке суреттелген шумақты 

тауып оқы. Себебін  түсіндір. 

Б) Құмырсқаның шегірткеге 

айтқан жауабын мәтіннен тауып 

оқы.(ЕБҚ ететін оқушыға 

оқыту) 

тыңдайд

ы.  

 

Оқулық

тан 

мысал 

өлеңді 

тізбекте

й және 

рөлге 

бөліп 

оқиды.  

 

 

Мысалд

а 

кездесет

ін 

өздеріне 

түсінікс

із 

сөздерді 

түртіп 

алады, 

мағынас

ын 

түсініп 

алады. 

 

 

Жаңа 

сөздер 

тіркесін 

дәптерг

е жазып 

алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қол 

белгісі

» әдісі 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Смайл

иктер» 

арқылы 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сілте ме 

https://yandex

.kz/ 

video/previe

w/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сөз 

сандықша 

суреті 

 

 

 

 

Оқу лық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

32 

 

Дескриптор: 

- Жаздыгүнгі шегірткенінің 

портреті суреттелген шумақты 

таба алады; 

- Жаздыгүнгі шегіртке 

портретін сипаттай алады; 

- Шегірткенің  іс-әрекеті мен 

мінез-құлқы өзгергені 

суреттелген шумақты тауып оқи 

алады; 

 - Шегірткенің  іс-әрекеті мен 

мінез-құлқының өзгеру себебін 

түсіндере алады; 

- Құмырсқаның шегірткеге 

айтқан жауабын мәтіннен тауып 

оқи алады. 

 

5. Мысалдың  басты белгілерін, 

шығарманың жанрын анықтай 

алады – бағалау критерийіне  

сай 

«Серпілген сауал» әдісімен 

мысал бойынша сұрақтар 

қойып, пысықтау 

А)Шығарманың басты 

кейіпкерлерін ата. 

Ә)Күнделікті өмірде жәндіктер 

адам секілді сөйлей ала ма? 

Б) Автор жәндіктерді мысалға 

ала отырып, кімдердің 

әрекеттерін сипаттайды? 

В)  Шегіртке мен құмырсқаның 

бойынан адам баласында 

кездесетін қандай қасиеттерді 

байқадың? 

Г) Өмірде саған сондай 

адамдар кездесті ме? (ЕБҚ 

сұрағы) 

Д) Мысал шығармада автордың 

негізгі идеясы не? 

Мысал 

мәтінім

ен 

жұмыс 

жасайд

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыл

ар 

допты 

қағып 

алып, 

қойылға

н 

сұраққа 

жауап 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

«Бағда

ршам» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Смайл

иктер» 

арқылы 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Екі 

жұлдыз

, бір 

тілек» 

 

 

 

 

Доп. 

Бағдаршам 

 

 

 

 

 

 

Мысал 

анықтамасы 

жазылған 

слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түрлі түсті 

жапырақтар 

 

А 4 

форматында 

қағаз 
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Дескриптор: 

-Қойылған сұрақтарға өмірмен 

байланыстыра жауап бере 

алады; 

-Шығарма мазмұны бойынша 

автордың негізгі ойын жеткізе 

алады; 

МАҚСАТЫМ  Оқу сауаттты 

лығын...  

7.«Ойлан, жұптас, талқыла» 

(Жұптық жұмыс)  

Шығ

арма  

авто

ры,  

атау

ы 

Басты  

кейіпк

ерлері 

Қай 

кейіп

керді

ң  

іс-

әреке

ті мен  

қасие

ттері 

ұнады

? 

Нелік

тен? 

 

Қоры

тынд

ы ой 

    

 

 

8.Топтық жұмыс Деңгейлік 

саралау тапсырмасы 

(Оқушылар жапырақтардың 

түсін таңдау әдісімен 3 топқа 

бөлінеді)  

. 

1-тапсырма. «Сүзбеден өткіз» 

әдісімен шығарманың мазмұны 

бойынша жоспар құру. 

 

2-тапсырма. «Кейіпкер 

дауысы» әдісімен құрған 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыл

ар екі-

екіден 

жұптас

ып, 

кестеме

н 

жұмыс 

жасайд

ы. 

 

 

 

 

 

 
Жапыра

қ 

түстері 

бойынш

а топқа 

бөлінеді 

Оқушыл

ардың 

әдісіме

н топ 

жұмыс

ын 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қол 

белгісі

» әдісі 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венн 

диаграммасы 

Жұмыс 

дәптері 

 

 

 

 

Микрофон 
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жоспар негізінде  мысалды 

сахнала. 

(ЕБҚ ететін оқушыға сурет 

бойынша мысалды 

әңгімелейді) 

Дескриптор: 

-Мысалдың мазмұны бойынша 

жоспар құра алады 

- Кейіпкерлерді сахналайды 

-ебқ бала мысалды әңгімелейді 

9. «Венн диаграммасы» 

әдісімен кейіпкерлерді 

салыстыра сипатап жаз (Ұ.ж) 

10. «Менен сұрақ, сізден 

жауап» әдісімен сабақты 

қорытындылау.  

-Мысалдан қандай ой түйдіңіз? 

-Шегірткенің әрекетін қалай 

бағалайсың? 

 - Құмырсқа шегірткеге көмек 

қолын неліктен созбады? 

-Өзің құмырсқаның орнында 

болсаң не істер едіңіз? 

-Құмырсқаның жауабымен 

келісесің бе, әлде 

келіспейсіңдер ме? 

 -Көмек сұраған жанға қолыңды 

созасың ба? 

-Шегірткеге қандай кеңес берер 

едіңіз? 

балама 

жауапта

ры: 

1.Көгал

дағы 

шегіртк

е 

2.Суыққ

а тоңған 

шегіртк

е 

3.Сабан

дағы 

құмырс

қа 

4.Құмы

рсқаның 

жауабы 

 

 

 

 

 

Мысалд

ағы 

кейіпке

рлер 

бейнесі

н 

сахнала

йды. 
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Мысалғ

а 

сүйеніп, 

кейіпке

рлерді 

салысты

ра 

сипатта

п 

дәптерг

е 

жазады. 

 

 

 

 

Үйге 

тапсырм

а 

Мысалдан кейіпкерлерге 

қатысты сөздерді тауып жаз  
Құмырсқа-шаруашыл, дән 

жиған, жұмсақ илеу, сабанда 

жатқан, 

Шегіртке- шырылдауық, 

өлеңші, әнші, сауықшыл, 

суыққа тоңған, қарны ашқан 

 

  Оқулықтан 

14-бет. 

 «Жетістік баспалдағы» әдісімен 

кері байланыс алу 

Оқушылар 

стикерге 

сабақтың 

түсінікті, 

түсініксіз 

тұстарын жазып, 

«Жетістік 

баспалдағына» 

жапсырады. 

 

Стикер
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      № T00068   05.05.2022 ж   

                                              

Санды және әріпті өрнектер 

 

КОСМАГАМБЕТОВА АЛИЯ САПАРБАЕВНА 

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №18 жалпы білім беретін 

мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Мектеп:  №18 жалпы білім беретін 

мектеп 

Мұғалімнің аты-

жөні: 

Космагамбетова Алия Сапарбаевна 

Сынып  2 

Күні  

Пән:  Математика 

Сабақ 

тақырыбы 

Теңдік және тесіздіктер. Санды және әріпті өрнектер. 

 Оқу 

бағдарламас

ына сәйкес 

оқыту 

мақсаттары 

2.2.1.1 - сандық және әріптік өрнектерді (көбейтінді, бөлінді)  

/ теңдіктер мен теңсіздіктерді ажырату, құрастыру, жазу және 

оқу 

Сабақ 

мақсаттары 

Санды және әріпті өрнектерді, теңдік және тенсіздіктерді 

оқып, оларды ажырата алады. Санды және әріпті өрнектерді, 

теңдіктер мен теңсіздіктерді құрастырып, жаза алады. 

Бағалау 

критерийле

рі 

Санды және әріпті өрнектерді оларды ажыратады. Санды 

өрнекті  әріпті өрнекке айналдырып мәнін табады. 

Санды және әріпті өрнектерді, теңдіктер мен теңсіздіктерді 

құрастырады. 

Ойлау 

дағдыларын

ың деңгейі 

Білу, түсіну, талдау 

Сабақ барысы 

Сабақт

ың 

кезеңі / 

уақыты 

Мұғалімнің  іс – әрекет  

 

Оқушының 

іс – әрекеті  

Бағалау Ресурста

р 

 

 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру  

Қимылмен 

жаттығу 

 

 

 

Асықтар 
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Сабақт

ың басы 

 10 

минут 

Жоғары қарап күн көрдім  

Төменге қарап жер көрдім  

Оңға- солға бұрылып . 

 Егеменді ел көрдім 

Топқа бөліну 

-Бөлім салт-дәстүрге 

байланысты 

болғандықтан, қазақтың 

ұлттық ойындары 

бойынша топқа бөлінеміз. 

- Балалар қазақтың 

ұлттық ойындары туралы 

не білеміз?  

Асықтың түстері арқылы 

топқа бөлу 

1 топ- Қыз қуу 

2 топ – Аударыспақ 

3 топ – Көкпар 

 Қызығушылықты ояту. 

Қазақтың ұлттық 

ойындары денсаулыққа 

пайдалы. Қазақтың 

ұлттық ойындарының 

түрлері көп, осы 

ойындарды ойнай отырып 

шапшаңдыққа, 

жылдамдыққа, 

төзімділікке, алғырлыққа, 

тез санай білуге 

үйренеміз. 

 

Жаңаны 

ашу. «Бәйге» ойыны.  

Оқулықтағы 1-

тапсырма. 

Ұжымдық жұмыс 

«Рондом» әдісі арқылы 

оқушыны анықтау 

жасау 

 

 

 

 

 

 

Білетіндерін 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анықталған 

оқушы 

шығып,  

амалдарды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

-Берілген 

амалды 

орындайды 

-Сызық 

арқылы 

есімдерімен  

Суреттер 

 
 

 
 

 
Слайд 

көрсету 

 

 

 

 
 

 
 

Оқулықта

ғы 1 

тапсырма 

суреті, 

маркер 
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Қай оқушының аты 

шықса, сол оқушы бір 

амалдарды орындап, 

сызық арқылы 

байланыстырады. 

6+8=14 (Асылбек)                                            

82-61=21 (Дәулет) 

60-1=59 (Ерлан)                                             

56-31=25 (Мұрат) 

9+6=15 (Ғабит)  (ЕБҚ)                                     

46-30=16 (Алмас) 

28-17=11 (Мәди)                            

32+37=69 (Думан) 

49-26=23 (Бекзат)                                            

62-40=22 (Сырым) 

 

отырып, 

сызық 

арқылы 

байланысты

рады. 

 

байланысты

рады 

Сабақт

ың 

ортасы 

30 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәптермен жұмыс 

 «Теңге алу» ойыны. Бір 

таңбалы сандар жазылған 

теңге алып, берілген 

санның құрамын айту.  

Теңдік  тура болу үшін 

бос орындарға қандай бір 

таңбалы сандарды жазуға 

болады? 

Ұжымдық жұмыс 

Оқулықтағы 2-

тапсырма орындауға 

ұсынылады. 

 

57+    +   =69         98-      -    

=84               

Орындаған соң мұғалім 

сұрақтар қояды: 

 

 

 

 

Теңгені 

алып, 

берілген 

тапсырмаға 

байланысты 

теңдік тура 

болатындай  

санның 

құрамын 

табады. 

Сұрақтарға 

жауап 

береді. 

Өздері 

 

Дескриптор

: 

-Қосынды 

теңдік тура 

болатындай 

екі бір 

таңбалы 

санды 

табады. 

-Айырма 

теңдік  

тура 

болатындай 

екі бір 

таңбалы 

санды 

табады 

 

Оқулық, 

дәптер 

Бір 

таңбалы 

сандар 

жазылған 

теңгелер, 

сандар 

мен 

теңдік 

жазылған 

карточка 
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 –Терезеге кез келген 

санды қоюға болатын ба 

еді? Неліктен? 

 – Барлығыңда бірдей 

сандар шықты ма? 

Неліктен? 

 

(ЕБҚ) оқушыға 12 және 

14 сандарының құрамын 

ата 

 

Жаңаны қолдану  

Жұптық жұмыс 

Кестедегі бос орындарды 

толтыруымыз керек. 

Мүмкін болатын 

теңдіктерді құрып, мәнін 

табамыз. 

-Сендерге берілген 

тапсырмаға назар 

аударамыз, бұл кезде біз 

не істеуіміз қажет деп 

ойласыңдар? 

- Ия, бағандарда берілген 

сандарды әріпті өрнектегі 

әріптің орнына қойып, 

онын мәнін табамыз.  

Әр жұпқа әр түрлі бір 

баған беріледі 

 

 
Оқулықтағы 3-

тапсырма  
-Оқушылар, өрнектерді 

оқыңдаршы, қандай 

топтарға бөлуге болады? 

 

қалаған 

ұяшықты 

таңдап, 

санды 

жазады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр жұп өзіне 

берілген 

бағандағы 

әріпті 

өрнекті 

санды 

өрнекке 

айналдырып 

жазып, 

мәнін 

табады 

 

 

Оқушылар 

оқиды, 

қандай 

топтарға 

бөлуге 

болатынын 

талқылайды. 

 

Топ 

 

 

 

Дескриптор

: 

-Бірінші 

теңдікді 

құрады  

-Мәнін 

табады 

-Екінші 

теңдікді 

құрады  

-Мәнін 

табады 

-Ұшінші 

теңдікді 

құрады  

-Мәнін 

табады 

 

  

 

«Шапалақ 

ұру» әдісі 

Смайлик 

арқылы 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

-Есептің 

қысқаша 

шартын 

жазады,  

-Шешу 

жолы ның 

бірінші 

амалын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 

дәптер, 

кесте  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 

дәптер, 

сары, көк, 

қызыл 

түсті 

асықтар 

 

 

 

Арқан 



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

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

40 

 
 

 

«Асық ату» ойыны.  

 

Сары түс: Жақшалы 

өрнек 

Көк түс: Әріпті өрнек 

Қызыл түс: Санды өрнек 

 

Сергіту сәті  

Ұлттық ойын «Арқан 

тартыс» 

 

Топпен жұмыс 

Оқулықтағы 4 

тапсырма  

Есепті шығару 

1 топ:  

 
2 топ: 

 
3 топ: 

басшылары 

асықты ату 

арқылы 

тиген 

асығына 

байланысты 

тапсырманы 

таңдайды.  

Үш топтың 

оқушылары 

тақтаға 

кезекпен 

шығып,  

өрнектерді 

жүйелейді 

және әріпті 

өрнектердің 

мәнін 

табады. 

 

Ережеге 

байланысты 

екі топқа 

бөлініп 

арқан 

тартады.  

 

 

 

 

 

жазады 

-Бірінші 

өрнектің 

мәнін 

табады; 

-Шешу 

жолы ның 

екінші 

амалын 

жазады; 

-Екінші 

өрнектің 

мәнін 

табады; 

-Есептің 

жауабын 

жазады 

жіп 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық,  

А4 

қағазы, 

маркер 
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Сабақт

ың соңы 

5 минут 

Жинақтау Бүгінгі сабақ бойынша талдау, сұрақ -

жауап 

Кері байланыс «Жетістік баспалдағы»   

Әр оқушы бүгінгі сабақтың мақсатына қаншалықты 

жеткендігіне көз жеткізе отырып, тақтада ілініп тұрған 

рефлексияға өз деңгейін белгілейді 

 
стикер 
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№ T00069   05.05.2022 ж 

 

«Экологиялық сауаттылық – заман талабы» 

 -ғылыми конференция 

 

НАЛИБАЕВА АЛМА МАДЕЛХАНОВНА 

Нұр-Сұлтан қаласы М.Шоқай атындағы                                                                         

№51 мектеп-гимназиясының география пәні мұғалімі 

 

1. Оқушылармен ой бөлісу. Видео көрініс – миға шабуыл. 

 Мета тапсырма,Эвристикалық сұрақтар. 

2.Баяндамалар тыңдалады. 

3.Көрме.Табиғат және қиял. 

1.Оқушылармен ой бөлісу.Видео көрініс – миға шабуыл..Ой бөлісу. 

Мета тапсырма: 

«Табиғат – адамзатқа аманат» 

Қалай түсінесіздер? 

Эвристикалық сұрақ: 
1 топ: «Сіз табиғатсыз» – Сіздің жағдайыңыз қалай? 

– «Сіз білесіз бе…» – Қазақстанның экологиялық аймақтарын? 

«Сіз білесіз бе?» деген тәсілмен Қазақстанның экологиялық аймақтарын айту 

керек. 

2 топ: «Сіз табиғатты жақсы көретін адамсыз» – Табиғаттың жағдайын қалай 

жақсартасыз,                    не істейсіз? 

3 топ: Табиғатты қорғаушы адамсыңдар. «Егер мен…» – Қазақстан 

экологиясына қалай көмектесесің? Жауабыңды «Егер мен…» тәсілімен 

(сөздерімен ) бастауын керек. 

2.Баяндамалар тыңдалады.                                                                                              

Баяндамашылар:                                                                                                                                                     

1.« Қоқыста – қордалы мәселе».1.Сейдалиева Еңілік  10 «в» сынып                                

Жетекшісі:Битуғанова Алтын Қожантаевна                                                                                                

2«Астана-ең әсем,таза қала». Нұралы Арай    8 «б» сынып                                                        

Жетекшісі: Зермұхамедова Айсұлу Жағыпаровна                                                                                  

3.«Баламалы –күн энергиясы»    1.Аманұлы Бүркіт   10 «а» сынып оқушылары                            

2.Құлжабаев Нұрдәулет                                                                                                                               

Жетекшісі: Налибаева Алма Маделхановна 

2. «Ормандағы өрт»                     1.Құрманбаева Айнұр 

          10 а сынып оқушылары                   2.Қасымбек Ақмарал  

3. «Адамзаттың ғаламдық проблемалары»      1.  Әкімбекова Дана 

    10а сынып                                                          2.  Алтынова Аяулым 

   Жетекшісі: Абильдинова Айнагүл Боранбаевана 
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4. «АЭС – тің қажеттілігі мен мүмкіндігі»  Батырша Алма 10 «б» сынып 

Жетекшісі:Зермұхамедова Айсұлу Жағыпаровна 

3.Көрме.Табиғат және қиял. 

1.Экологиялық сурет және плакат конкурстары. 

2. «Экология –ерекше назар аударатын аймақ».Фото байқауы. 

3. «Қалдық заттарға екінші өмір сыйла».Қол өнер туындысы. 

«Үздік конференция баяндамашысы »номинациясы берілді. 

І орын. «АЭС – тің қажеттілігі мен мүмкіндігі» Батырша Алма 10 б сынып 

           Жетекшісі:Зермұхамедова Айсұлу Жағыпаровна 

ІІ орын. «Ормандағы өрт»               1.Құрманбаева Айнұр 

          10 а сынып оқушылары         2.Қасымбек Ақмарал 

           Жетекшісі:Налибаева Алма Маделхановна 

ІІІ орын. « Қоқыста – қордалы мәселе».   1.Сейдалиева Еңілік  10в сынып 

           Жетекшісі:Битуғанова Алтын Қожантаевна 
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