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№ U00008    13.05.2022 ж 

 

Энергия. Энергияның сақталу және айналу заңы 

 

АЛШЫНОВА АЙЖАН БОЛАТОВНА                                                                                             

Түркістан облысы Төлеби ауданы Бірінші мамыр ЖОББМ 

Физика пәні мұғалімі. Педагог – модератор 

 

№ U00009     13.05.2022 ж 

Қысқа мерзімді жоспар 

Білім беру 

ұйымының атауы 

Бірінші мамыр ЖОМ 

Пәні: Физика  

Бөлім: Сақталу заңдары 

Педагогтің аты-жөні: Алшынова А 

Күні:  

Сынып:  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Энергия. Энергияның сақталу және айналу заңы. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаты: 

9.2.3.7 энергияның сақталу заңын тұжырымдау және есептер 

шығаруда қолдану; 

 Сабақтың  мақсаты Барлық оқушылар: 

 Энергия түрлерін ажырата білу. 

 Жұмыс пен энергияның арасындағы өзара байланысты түсіну 

Оқушылардың басым бөлігі: 

 Энергияның сақталу және айналу заңын күнделікті тұрмыста 

және формулаларын есептеп шығаруда қолдану 

Кейбір оқушылар: 

Энергияның  формуласына күрделі есептерді шығару 

Құндылықтарды ба-

улу 

Оқушыларды өз бетімен ғылыми ой қорытындыларын 

жасауға жетелеу 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі//уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдастыру 

  

 

 

 

Салемдесу  

Түгелдеу  

 

Үй тапсырмасын  сұрау 
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Өткен білімді еске 

түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа білім 

 

 

 

 

1  Халықаралық 

бірліктер жүйесінде 

жылдамдық бірлігі 

А) км/сағ 

В) м/мин 

С) см/с 

Д) м/с 

Е) км/с 

2 Халықаралық бірлік-

тер жүйесінде массаның 

бірлігі 

А) г 

В) мг 

С) кг 

Д) ц 

Е) т 

3. 1 сагатта неше секунд 

бар 

А) 60мин 

В) 60 с 

С) 360с 

Д) 3600с 

Е) 120 с 

4. Қуат қандай өлшем 

бiрлiкпен өлшенедi? 

А) Дж  

В) Вт  

С) В  

D) А 

Е) В  

5.  Металдардағы еркін 

электр зарядын тасы-

малдаушылар 

А) протондар 

В) иондар 

С) электрондар 
Д) нейтрондар 

Е) позитрон   

 

Видиоролик . энергия 

энергияның түрленуі 

Тестке 

жауап жазу 

Гугл форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видиоролик  

Көреді 

 

 

5 Балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон, 

интерактивті 

тақта 

слайд 

видеоролик 

плакат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет 

желісі 
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Топқа бөлу 1,2,3  

 

1 топ: кинетикалық 

энергия 

2 топ: потенциалдық 

энергия 

3 топ:  энергияның 

түрленуі 

Жеке тапсырма 

1. Жер бетінен 3,5 м 

биіктікке көтерілген 

массасы 6 кг дененің 

потенциалдық 

энергиясын анықтаңыз. 

2. 9 м/с жылдамдықпен 

қозғалатын 6 кг дененің 

кинетикалық энергиясы 

неге тең? 

3.  

Қатаңдығы 104 Н/м 

серіппе 3 см 

сығылғанда, оның 

потенциалдық 

энергиясы қалай 

өзгереді? 

4. Массасы 60 кг денені 

1200 Дж энергия 

шамасымен қандай 

биіктікке шығаруға 

болады? 

5. 20 м/с жылдамдықпен 

қозғалған дененің 

кинетикалық энергиясы 

400 Дж болса,оның 

массасы: 

 

1. Массасы 6 тонна 

дененің 3,5 м биіктіктегі 

потенциалдық 
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Кері байланыс 

энергиясын анықтаңдар 

/210 кДж/ 

 

2.Массасы 3 тонна жүк 

көлік 80 м/с 

жылдамдықпен жүріп 

келе жатса оның 

кинетикалық энергиясы 

қандай болады? /9,6 

МДж/ 

 

3.Массасы 6 тонна 

ғарыш кемесі 7 км/с 

жылдамдықпен 

қозғалса, оның 

кинетикалық энергиясы 

нешеге тең? 

/149 ГДж/ 

 

4.Массасы 5 тонна 

дененің 4 м биіктіктегі 

потенциалдық 

энергиясын анықтаңдар. 

/200 МДж/ 

 

Дескриптор: 1. Потен-

циалдық энергия фор-

муласын пайдаланып 

есеп шығара алады. 2. 

Кинетикалық энергия 

формуласын пайдала-

нып есеп шығара алады. 

3. SI жүйесіне келтіріп, 

серпімді деформация-

ланған серіппенің по-

тенциалдық энергиясы-

ның формуласын пайда-

лана алады. 4. Форму-

ланы қорыта отырып, 

потенциалдық энергия 

формуласынан биіктікті 

 

 

 

 

 

 

 

3 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балл 
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Қиылысатын, перпендикуляр және параллель түзулер 

таба алады. 5. Форму-

ланы қорыта отырып, 

кинетикалық энергия 

формуласынан массаны 

таба алады. 

 

 

 

1)Кез келген бір денені 

алып массасын 

анықтаңдар 

2)Кез келген бір 

биіктікке орнатып 

биіктікті өлшеңдер 

3)Дененің 

потенциалдық 

энергиясын есептеңдер 

4) Сол денені бір белгілі 

жылдамдықпен жерге 

құлады деп есептеп 

кинетикалық 

энергиясын есептеңдер. 

 

Padlet 

тақтасы
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АЛИБАЕВА БАКЫТЖАН АМАНГИЛЬДИЕВНА 

 

Карағанды қаласы "№3 Арнайы мектеп-интернаты" КММ 

Математика пәнінің мұғалімі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім: 6.3С 

Координаталық 

жазықтық 

Мектеп:   

Мерзімі: Мұғалімнің аты-жөні:   

Сынып: 6 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Қиылысатын, перпендикуляр және параллель түзулер  

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

6.3.2.1 параллель, қиылысатын, перпендикуляр 

түзулердің анықтамаларын білу; 

6.3.2.2 параллель, перпендикуляр түзулер мен 

кесінділерді ажырату; 

Сабақ мақсаттары Оқушылар: 

-  «қиылысатын түзулер», «параллель түзулер», 

«перпендикуляр түзулер» ұғымдарын білетін болады; 

параллель және перпендикуляр түзулер мен 

кесінділерді сала алатын болады; 

- сызбалар мен қоршаған ортадан параллель және 

перпендикуляр түзулерді таниды және таба алады. 

Бағалау 

критерийлері 

- «қиылысатын түзулер», «параллель түзулер», 

«перпендикуляр түзулер» ұғымдарын біледі және 

түсінеді;  

- осы ұғымдарды сызбалар мен қоршаған ортадан 

параллель және перпендикуляр түзулерді тануда, 

анықтауда қолданады;  

- торкөзі бар және торкөзі жоқ парақтарда параллель 

және перпендикуляр түзулерді салады 

Құндылықтарды 

дарыту 

Қарым – қатынас дағдыларын қалыптастыру.  

Достық, өзара түсіністік, жауапкершілік, 

академиялық адалдық.   

Тілдік  мақсаттар Оқушылар параллель және перпендикуляр түзулерді 

салу алгоритмдерін түсіндіріп айта алады.   

Пәндік лексика мен терминология: 

- қиылысатын түзулер; 

- параллель түзулер; 

- перпендикуляр түзулер; 
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- перпендикуляр; 

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер: 

- параллель түзулер салу үшін … 

- перпендикуляр түзулер салу үшін … 

Пәнаралық 

байланыстар 

геометрия 

Бастапқы білім Тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар  

Сабақтың барысы 

Сабақты

ң 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

сабақтың 

басы 

4 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

3 минут 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Ұйымдастыру 

Мақсаты: амандасу, оқушылардың сабаққа 

дайындығын тексеру,  сыныпта қолайлы атмосфера 

үшін психологиялық ахуал тудыру. 

Әдіс: тұлғалық-жеке-коммуникативті әдіс, 

«коммуникативтік шабуыл» тәсілі. 

Мұғалім қызметі: сыныпта қолайлы жұмыс 

ортасын құруға ықпал етеді.  

Оқушы қызметі: мұғаліммен, сыныптастарымен 

амандасу, сабаққа  зейін аудару. 

ІІ. Сабақтың тақырыбын экранда бейнеленген 

сурет арқылы табады. 

Оқушыларға сабақ кезеңдері бойынша өзін-өзі 

бағалау парағы ұсынылады. 

Оқушын

ың аты-

жөні 

Үй 

жұмыс

ы 

Quiz-

izz 

ойын

ы  

Жеке 

жұм

ыс 

«Ойл

ан 

және 

жауап 

бер» 

ойын

ы 

Жалп

ы 

ұпай

ы 

ІІІ. Үй жұмысын тексеру, оқушы экранда 

бейнеленген дұрыс жауаптар арқылы өзін-өзі 

тексереді. Әр дұрыс жауапқа 1ұпай 

қояды(барлығы 5ұпай) 

Бағалау: мұғалімнің ауызша мадақтауы. 

IV. Өткен сабақты қайталау мақсатында « quizizz» 

ойынын ойнау 

Ойынның кейбір сұрақтарына сипаттама: 

1.  Қандай түзулер параллель деп аталады? 

 

Слайд 

№1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №5 

 

 

 

 

Слайд №6,7 

 

 

 

 

 

https://quizizz.

com/ 
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6 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) қиылыспайтын түзулер  

Б)  қиылысатын түзулер 

В) кейде ғана  қиылысатын түзулер 

2.  Қандай түзулер перпендикуляртүзулер деп 

аталады? 

А)  сүйір бұрыш жасап қиылысатын түзулер  

Б)  тік бұрыш жасап қиылысатын түзулер 

В)  доғал бұрыш жасап қиылысатын түзулер 

3. Грек тілінен аударғанда «параллелос» сөзі 

қандай мағына береді? 

     А) «сызық»;     Б) «түзу»;    В) «қатар 

жүруші» 

4. Түзу сызық дегеніміз не? 

А)  түзу  – ол шексіз сызық 

Б)  түзу  – ол кесінді 

В)  түзу – ол сызық 

 

 

5.  Грек тілінен аударғанда “перпендикулярис” сөзі 

қандай мағына береді? 

А) перпендикуляр түзулер 

Б) перпендикуляр кесінділер 

В) перпендикуляр 

 

Оқушылар жауап берген әр жұмыс бойынша 

талдау жүргізу.  

V. Жеке жұмыс 

№1 

 
№2 

 
Бағалау критерийлері: 

1.  перпендикуляр түзулер ұғымын біледі; 

2.  перпендикуляр ұғымын біледі; 

3.  торкөзді парақта перпендикуляр түзулерді 

дұрыс салады  

 

VІ.   «Ойлан және жауап бер» ойыны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 9 
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Оқушылар ұяшықтарды таңдай отырып 

сұрақтарға жауап береді, есептерін шығарады, әр 

сұрақ қиындық деңгейіне байланысты сәйкесінше 

1,2,3,4 ұпайлармен бағаланады. Оқушы дұрыс 

жауап берсе бағалау парағына өзінің алған ұпайын 

жазып отырады. 

   

2

FK II EL
FE II  KL

фигураның қай

қабырғалары бір-

біріне параллель?
1 ұпай

  
 

 

 

         
3

2

2 ұпай

 

4

N нүктесіне3 ұпай

      

2

ABII CD
BC II DE

4 ұпай
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Сабақтың 

соңы 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Рефлексия 

Мақсаты: өтілген сабақ бойынша кері байланыс 

алу  

Әдіс:  "көңіл күй смайлігі" 

Мен бәрінен озып кеттім

Маған біраз ойлануға тура келді

Мен қобалжыдым

Мен жақсы жауап бердім

Менің өзіме көңілім толмады

№1

№2

№3

№4

№5

 
Мұғалім қызметі: өз жауаптарын түсіндіріп 

айтуларын сұрау, сабақты қорытындылау. 

Оқушы қызметі: өз жұмысына баға береді, 

жауабын түсіндіріп айтады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

Ойлан және жауап бер 

ойынында оқушылар 

өзгелердің жауап беруіне 

көмектесіп қосалқы 

сұрақтар қоя отырып 

сыныптастарының дұрыс 

жауап беруіне ықпал етті. 

Бағалау  

Өзін-өзі бағалау, өзгені 

бағалау орын алды 

Пәнаралық 

байланыс 

және АКТ қолдану 

дағдылары 

quizizz» ойынын 

геометрия пәнімен 

байланыс 

Жалпы баға  

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)? 

1: « quizizz» ойынын 

2: «Ойлан және жауап бер» ойыны 
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№ U00010     13.05.2022 ж 

 

Vocabulary and language focus: Geography and the environment. 

 

АВАЛОВА ДИЛЬДАРА МАМУРЖАНОВНА 
Түркістан облысы. Төлеби ауданы. Бірінші мамыр  ЖОББМ.                          

Ағылшын тілі  пәні мұғалімі 

 

                                                                            

 

Term 2   

Unit 3"Our planet"  
School: Birinshi mamyr  

Date:                                         

 

Teacher’s name: D. Avalova  

 

Grade 9 Number present: 
Number 

absent: 

Theme of the open  lesson: 
Vocabulary and language focus: Geography and 

the environment. 

Learning 

objectives(s) 

that this lesson 

is contributing 

to 

9.C4  evaluate and respond constructively to feedback from 

others 

9.S5 interact with peers to negotiate, agree and organise priorities 

and plans for completing classroom tasks 

9.R5  deduce meaning from context  in  extended texts on a 

range of familiar general and curricular topics 

 

Lesson 

objectives  

All learners will be able to: 

 Recognize and use nouns related to the environment. 

 Do a quiz on Kazakhstan 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы 

да ойланыңыз)? 

1: Ұйымдастыру кезеңінің уақытын азайту 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 

бөлу қажет? 

Есептер  шығару барысында әрбір жеке жұмысқа талдау жасау үшін уақытты 

үнемді пайдалау 
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 Produce sentences using the present continuous with sup-

port. 

Most learners will be able to: 

 

 Produce sentences using the present continuous with little 

support. 

Some learners will be able to:  

 Express their opinions about future trends building ex-

tended sentences.  

Assessment 

criteria 

Find claim, reasons and evidence in the text to recognise 

inconsistencies in argument. 

Demonstrate the ability to participate in a conversation. 

Apply topic related vocabulary in speech appropriately arranging 

words and phrases into well-formed sentences. 

Employ the rule for using present continuous forms for present 

and future meaning and past continuous in the context. 

Value links Respecting and protecting the environment. 

Crosscurricular 

links 
Ecology, Geography.  

Previous 

learning 
Review Unit 2.  

Useof ICT 
Smart board for showing a presentation, getting additional 

information, playing the audio, video files. 

Health and 

Safety links 

Switch off the active board if you do not use it. 

If students are tired, do physical exercise with them.  

Open the window to refresh the air in the classroom during the 

break. 

Plan 

Planne

d 

timings 

Planned activities Resources 

Beginni

ng the 

lesson 

1 min  

 

 

 

 

 

 

 

The lesson greeting. 

1. Good afternoon children? 

2. How are you? 

3. Who is on duty today? 

4. What day and date is it today? 

5. What is the weather like today? 

6. Who is absent today? 

Teacher greets students and respond to greeting and 

create positive atmosphere 

Task 1. Strategy: “Wish me success”  

Today in our lesson, I wish you … 

 

 

 

Slide  

Pictures 

PPT 
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1 min  

 

Task 2. 
Divided into two groups 

Strategy: “SWEET GROUPS”  

Differentiation by group ability. PW 

Students take one colour sweet and divided two 

groups though colours sweet  

 

Descriptor: A learner 

- Take the sweets and divided in groups 

AFL:  teacher  assessment 

Task 3. 

Warm-up 

Differentiation by teacher’s support 

Students look at the blackboard watched the video   in 

English and repeat  after the teacher, then who will be 

able to doing  faster. 

Strategy:  “Who is faster” 

Phonetically drills 

Double double this this 

Double double that that 

Double this, double that 

Double double this that 

Descriptor: A learner 

- Does exercise  

-does quickly   

AFL:       teacher  assessment  (1 sweet  each pupil) 

Task 4. 

Check up home task  

 

Checking up the home task . Students should be 

learn by heart poems “Achild’s wish”.  

• A child’s wish 

• I want to live and not to die. 

• I want to laugh and not to cry 

• I want to feel the summer sun. 

• I want to sing, when life is fun 

• I want to fly into the blue 

• I want to swim as fishes do 

• I want to stretch out friendly hands 

 

Slide  

Pictures 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min  

 

Slide  

Pictures 

PPT 

 

Worksheet  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min 

 

videoplayback (1).mp4
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• To all the young of other lands 

• I want to live and not to die. 

• I want to laugh and not to cry 

 

 Descriptor: A learner 

- Learns by heart 

AFL:       teacher  assessment  (1 sweet  each pupil) 

 

Boys and girls  look at the board  and watch the video 

that you have on the Desk. What do you think it is? 

What's the name of our new theme? 

Our new theme: “Our planet” 

 How do you think what we now need to deliver the 

lesson 

In our lesson we must: 

- read and translate the new words using with planet 

 speaking, writing, write short abstract 

(короткуюзапись 

Task 5. 

New words.  

Differentiation by group ability. PW 

Strategy “find and  translate”  

The first groups must working with phone and find 

translation the new words. 

Border – шекара  

Population - халық 

Equator – экватор  

Hemisphere- жарты шар  

Steppe - дала 

Canyon- каньон  

Natural resource – табиғи ресурстар 
Agricultural – ауыл шаруашылығы  

Renewable energy – жаңартылатын энергия 

Latitude – ендік  

Task 6. 

Doing exercise  

Strategy: “Our country words” 

Students should find the meaning of the sentence using 

new words   

 

• 1. A large area of grass with few trees.   (steppe) 

Slide  

Pictures 

PPT 

 

 

 

 

 

 

2 min 

 
 

 

Slide  

Pictures 

PPT 

 

 

 

 

5 min 

Slide  

Pictures 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videoplayback.mp4
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• 2. All the people who live in a particular area, city or 

country. (population) 

• 3. The land, energy sources, minerals and forests that 

can be used by people. (natural resource) 

• 4. Related to the science and practice of farming. (agri-

culture) 

• 5. The distance of a place north or south of the equator. 

(latitude) 

• 6. Types of energy that can be replaced naturally. 

         (renewable energy) 

• 7.  An imaginary line around the middle of the earth. 

(equator) 

• 8. A deep valley with steep rocky sides. (canyon) 

• 9. Lines which separate different countries or regions. 

(border) 

• 10.Half of the earth above or below the equator. (hemi-

spher) 

Descriptor: A learner 

- Writes in poster 

- Uses new words  

AFL:       teacher  assessment  (1 sweet  each pupil) 

 

Task 7 

Strategy: “Complete the sentences” 

Students should complete the sentences using new 

words and translate the sentences 

• 1. ______ are being consumed too quickly. There won’t 

be any oil or gas left in twenty years’ time.  

• 2. ______ energy such as wind and solar power is be-

coming cheaper and more common.  

• 3. ______products like beef and lamb will become less 

popular in the future as people explore alternative food 

sources. 

• 4. Water will become more and more scarce if there 

isn’t a reduction in the _______ 

• 5. All the country’s special natural environments like 

_____ and the ______ will become national parks. 

• 6. Countries in the northern __________ are  getting 

warmer every year.   

Descriptor: A learner 

-does the exercise  

7  min 

Slide  

Pictures 

PPT 

Poster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 min  

Slide  

Pictures 

PPT 

Poster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

16 

- finds the answers  

AFL:             teacher  assessment (1 sweet  each pupil) 

 

 

Task 8 

Strategy:                    

“Quiz” 

We will consolidate the lesson with the help of quiz. 

Students should answer questions individually 

• 1. How many countries share a border with Kazakh-

stan? 

• 2. What is the population of Kazakhstan? 

• 3. Can you name three countries on the equator? 

• 4. Which hemisphere is Kazakhstan in? 

• 5. Which is the odd one out in Kazakhstan: the taiga, 

islands, deserts or the steppe? 

• 6. The Charyn Canyon is 80/150/200 kilometres long 

• 7. What is Kazakhstan’s most important natural re-

source – uranium, oil or copper? 

• 8. Which agricultural product is thought to come origi-

nally from Kazakhstan – oranges, grapes or apples?  

• 9. Which kind of renewable energy is produced in Ka-

zakhstan? – wind, wave or hydro? 

• 10. Almaty is on the same latitude as Florence in Italy 

– true or false? 

Descriptor: A learner 

-does the exercise  

- finds the answers  

AFL:             teacher  assessment (1 sweet  each pupil) 

 

Home task 

Ex. 2,3.p 34 Students book 

 

 

8 min  

Slide  

Pictures 

PPT 

Poster  
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Ending 

the 

lesson 

Reflection  

At the end of the lesson, students take a sticker and 

have to write their name, as well as what they feel 

after the lesson. After the sticker glued to that 

smiley which belongs to their opinion after the 

lesson  

Assesment  criteria (feedback) 

Еach pupil is given an evaluation sheet for the  self-

assessment. 

N
am

e 
 

        P
h

o
n

et
i-

ca
l 

d
ri

ll
s 

 
H

o
m

e 

ta
sk

  

(r
ig

h
t 

se
n
t.

 1
 

sm
il

ey
) 

O
u
r 

co
u

n
tr

y
 

w
o
rd

s 
C

o
m

p
le

te
 

th
e 

se
n

-

te
n
ce

s 
 

Q
u
iz

  

M
ar

k
s 

 

     10-

8=3 

sweets 

5-7=2 

sweets  

2-4=1 

sweets  

0-

2=”2” 

4-

3=”3” 

6-

5=”4” 

8-7 

=”5” 

 

 

 

   End 

1min 

Feedback: Teacher asks students what task was difficult 

to them and which pair worked well.  

 

Additional information 

Differentiation – 

how do you plan to give 

more support? How do 

you plan to challenge the 

more able learners? 

Assessment – 

how are you planning to check 

learners’ learning? 

Critical 

thinking 

 

Differentiation can be 

achieved by  task (selection 

of learning materials and 

resources based on student 

strengths). 

By support. Less able 

learners will be supported 

through step-by-step 

instructions, graphic 

organizers, sentence frames, 

glossaries, thinking time. 

Small group learning.   

By outcome providing 

challenge, variety and 

choice. 

Observe learners when 

participating in use of English 

activities. 

Record what they considered they 

had learned from the lesson. Could 

they express what they had learned 

about content and language? Could 

they express which skills they had 

developed? 

Formative assessment is held 

through observation/monitoring. 

Students think 

critically, 

exploring, 

developing, 

evaluating and 

making choices 

about their own 

and others’ 

ideas. 
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№ U00011     13.05.2022 ж 

 

Электр тогының жұмысы.Джоуль –Ленц заңы 

 

БЕКЕНОВА ГУЛЬНАРА АБСЕМЕТҚЫЗЫ                                                              

Түркістан облысы. Төлеби ауданы. Бірінші мамыр ЖОББМ.                              

Физика пәні мұғалімі .    Педагог – зерттеуші 

 

Пән: физика 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі:  

Күні:  

Сынып:  11 

Мектеп:  

Мұғалімнің аты-жөні:  

Қатысқандар саны:  

Қатыспағандар саны:  

Сабақ тақырыбы Электр тогының жұмысы.Джоуль –Ленц заңы. 

Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясының 

негіздері. 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

  Электр тогының жұмысы.Джоуль –Ленц заңы. 

Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясының 

негіздері туралы тусінеді . 

Сабақ  мақсаттары Барлық оқушылар: 

 Электр тогының жұмысы.Джоуль –Ленц заңы. 

Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясының 

негіздері туралы біледі. 

Көптеген оқушылар: 

Электр тогының жұмысы.Джоуль –Ленц 

заңы.металдар өткізгіштігінің электрондық 

теориясының негіздері ажыратады,  талдай алады. 

Кейбір оқушылар: 

Нақты мысалдар арқылы дәлелдей алады, есептер 

шығара алады. 

Жетістік  

критерийлері  

Электр тогының жұмысы.Джоуль –Ленц заңы. 

Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясының 

негіздері туралы біледі, күнделікті өмірмен 

ұштастырады. 

Электр тогының жұмысы.Джоуль –Ленц заңы. 

Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясының 

негіздері жайлы мәлімет алады, ажырата алады, 

маңызын  талдай алады, есептерін шығара алады. 
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Тілдік мақсаттар 

 

Пәнге тән лексика мен терминология: 

Бұл сабақ тілдік дағдыларды дамытуға мүмкіндік 

береді: 

 Тыңдалым – видеоматериалды көріп болғаннан соң 

орындалатын тапсырма. 

 Оқылым – мәтінмен және тарихи деректермен 

формулаларды  талдау жұмысы. 

 Жазылым –деңгейлік тапсырмаларды орындау 

кезіндегі жазбаша есептер шығару. 

Айтылым  -  топтық және жұптық  талқылаулар 

арқылы мұғалімнің сұрақтарына жауап беру 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен 

тіркестер:  

Электр тогының жұмысы.Джоуль –Ленц заңы. 

Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясының 

негіздері маңызын талқылау. 

Құндылықтарды 

дарыту  

 

 

«Мәңгілік ел» Оқушыларды   Отан сүйгіштік пен 

атадан мұра болып келе жатқан кітаптарды сақтауға 

баулу. 

Пәнаралық  

байланыстар 

Биология,  химия,  информатика 

АКТ қолдану 

дағдылары  

Интернет ақпрат материалдарын пайдалану және фото 

суреттер 

Бастапқы білім  

 

Электр тогының жұмысы.Джоуль –Ленц заңы. 

Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясының 

негіздері жайлы  сипаттама бере алады. Осы тақырып 

бойынша   түсінігі қалыптасқан, мәліметтер айта 

алады. Есептер шығара алады. 

Сабақ барысы  

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар 

Сабақтың басы  

 

Оқушылармен амандасу. Оқу мақсатын 

және бағалау критерийлерімен 

таныстыру. Оқушылардың сабаққа 

дайындығын тексеру.(2 мин) 

Әрбір дұрыс сұраққа 1 ұпай 

«Сырлы доп» әдісі бойынша  үй 

тапсырмасын сұрақ- жауап арқылы 

Оқушыларға 

бағалау 

парақшасы 

тарқатылады. 
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қорытындылаймын: 

Дұрыс жауапқа 1 ұпай 

1.Механикалық және молекулалық 

жылулық тараулары жайлы? 

Электрлік , магниттік , оптикалық 

құбылыстар жайлы  

 

Оқушы өзін-

өзі 

бағалайды 

Сабақтың ортасы  

 

Жаңа сабақ Электр тогының 

жұмысы.Джоуль –Ленц заңы. Металдар 

өткізгіштігінің электрондық 

теориясының негіздері (10 мин)постер 

қорғау 

 

А-электр өрісіндегі заряд орын 

ауыстырғанда атқарылатын  жұмыс,q – 

заряд; U –кернеу. 

Электр тогының жұмысы –ток күші, 

кернеу және жұмысты істеуге кеткен 

уақыттың көбейтіндісіне тең. 

ХБЖ-де электр тогының жұмысы   

1Дж=1Аּ1Вּ1с. 

t
R

U
A

RtIA

RIU

R

U
I









2

2    

Өткізгіштердің қызуы олардың 

кедергілеріне тәуелді болады; 

өткізгіштің кедергісі неғұрлым үлкен 

болса, ол соғұрлым қатты қызады. 

Джоуль-Ленц заңы: 

Өткізгіш бойымен ток жүрген кезде, 

өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері ток 

күшінің квадартына, өткізгіш кедергісіне 

және токтың жүру уақытына тура 

пропорционал болады: 

RtIQ 2  

 

    « Журналист»  әдісі бойынша сұрақ 

Оқулық 
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жауап(10 мин) 

1 – топ  Тізбектегі электр тогы өткенде 

қандай энергияның есебінен жұмыс 

істелінеді? 

2- топ  Джоуль-Ленц заңы қалай 

тұжырымдалады және оның формуласы 

қандай? 

3- топ  Металдар өткізгіштігінің 

электрондық теориясының негізгі 

қағидалары қандай? 

4- топ Электрондық теория негізінде 

өткізгіштерде электр кедергісінің бар 

болуын түсіндіріңдер? 

«Блум таксономиясы» 

 

 

   тапсырмаларға  критерий 
1. Мағынасын  толық түсіндіргенге- 5 ұпай 

2. Жақсы айтып берген оқушыға -2 ұпай 

 

1 Білу  Джоуль – Ленц 

заңының 

тұжырымдамасын ата? 

2 Түсіну  Джоуль – Ленц 

заңының формуласын 

жаз? 

3 Қолдану  Есептер шығару 

4 Талдау  Жулулы , химиялық 

,магниттік қасиеттерін   

салыстыр? 

5 Жинақтау  Жасаған тәжірибесін 

түсіндір? 

6 Бағалау  Джоуль – Ленц 

заңының   маңызы 

қаншалықты? 

Сабақтың соңы Үйге тапсырма:  Электр тогының 

жұмысы.Джоуль –Ленц заңы.Металдар 

өткізгіштігінің электрондық 

теориясының негіздері (1 мин) 

1) Бүгінгі сабақта маған не ұнады... 

2) Қандай қиындықтар болды? 
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3 ) Мен үйренгім келеді ... 

Сабақты қортындылау сұрақтары 

Оқушыларды критерийлер арқылы 

бағалау. (5 мин) 

Саралау –оқушыларға қалай 

көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз?  

Бағалау – 

оқушылардың 

материалды 

меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді 

жоспарлайсыз?  

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасының  

сақталуы 

 

 

А.Нақты мысалдар арқылы 

дәлелдей алады  есептер шығара 

алады. 

В. Электр тогының 

жұмысы.Джоуль –Ленц 

заңы.металдар өткізгіштігінің 

электрондық теориясының 

негіздері жайлы біледі. 

С.  Электр тогының 

жұмысы.Джоуль –Ленц 

заңы.металдар өткізгіштігінің 

электрондық теориясының 

негіздері қандай негізгі 

бөліктерден тұрады   ажыратады, 

талдай алады. 

 

Деңгейлік 

тапсырмаларға  

критерий 
1. Мағынасын  толық 

түсіндіргенге-  

5 ұпай 

2. Жақсы айтып берген 

оқушыға -2 ұпай 

 

 Сабақ өту 

барысында 

қауіпсіздік 

техникасы 

ережелерін сақтау, 

партада түзу 

отыру. 

Сабақ бойынша рефлексия 

 

 

 

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары 

дұрыс қойылғанба? Оқушылардың 

барлығы ОМ қол жеткіздіме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілдіме?  

Сабақтың уақыттық кезеңдері 

сақталдыма?  

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар 

болды, неліктен?  

Бұл бөлімді сабақ туралы 

өзпікіріңізді білдіру үшін 

пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз 

туралы сол жақ бағанда берілген 

сұрақтарға жауап беріңіз.  
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Жалпы баға 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)? 

1: 

2: 

Сабақты  жақсартуға  не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы 

да ойланыңыз)? 

1:  

2: 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 

бөлу қажет? 

1: 

2: 
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№ U00012 13.05.2022 ж 

 

Аммиак  молекуласының  моделі 

 

КЕРИМБЕКОВА УЛЖАН КАНЫБЕКҚЫЗЫ 

Түркістан облысы Төлеби ауданы, Қостөбе шжжом,                                                                               

химия пән мұғалімі, педагог-модератор 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  

(VII),(VI),(VI), (IV)-топ элементтері 

және олардың қосылыстары 

Күні: 
Сынып: 9 

Мектеп:   

Мұғалімнің  аты-жөні: 

Қатысқандар: 

Қатыспағандар: 

Сабақтың  

тақырыбы: 

 

Аммиак  

№12  зертханалық жұмыс. «Аммиак  молекуласының  

моделі» 

Осы  сабақта  қол 

жеткізілетін  оқу  

мақсаттары (оқу  

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.1.4.6  аммиактың  молекулалық,  электрондық  және  

құрылымдық  формуласын түсіндіру; 

9.2.1.21  аммиакты  алу  және  қасиеттерін  қолданылуын   

түсіндіру. 

Сабақтың   

мақсаты: 

Барлық оқушылар: Аммиактың  молекулалық,  

электрондық  және  құрылымдық  формуласын жазады; 

Оқушылардың басым бөлігі: Аммиакты  алу  және  

қасиеттерін  қолданылуын біледі;     

Кейбір оқушылар: Аммиактың  химиялық  

қасиеттеріне  теңдеулер жазады, есептер құрастырады. 

Бағалау  

критерийі 

Аммиактың  молекулалық,  электрондық  және  

құрылымдық  формуласын жазады; 

Аммиакты  алу  және  қасиеттерін  қолданылуын біледі; 

Аммиакқа  қажетті   теңдеулерін  жазып, есептер 

құрастырады.  

Тілдік  мақсаттар Термин сөздер: Габер  процесі.  

                            Аммиакты су.  

                            Мүсәтір  спирті. 

Аммиак .........   газ.   Аммиак   ..........   көрсетеді. 

Құндылықтарға  

баулу 

Оқушылардың сыни  және  шығармашылықпен  ойлау   

  қабілеттерін  дамыта  отырып, оларды жеке  және 

топпен жұмыс жасауға  дағдыландыру   

Пәнаралық  

байланыс 

Геометрия (модель  салуда) 

Көркем еңбек (модель  жасауда) 
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Алдыңғы  білім  7.1.2.3  металдар  мен  бейметалдарды  физикалық  

қасиеттері  бойынша  ажырату; 

7.1.2.4  элементтерді  металдар  мен  бейметалдарға  

жіктеу. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың  

жоспарланған  

кезеңдері 

Сабақтағы  жоспарланған  іс-әрекет 

 
Ресурс 

 

Сабақтың  

 басы 

 

 

 

І Ұйымдастыру кезеңі: 

1.Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу. («Шаттық 

шеңбері»  әдісі. Сабақ басталар алдында  

қолданамыз. Оқушылар  үлкен  шеңберге 

тұрады, кезектесіп  тілек  айтады.) 

2.Үй тапсырмасын сұрау (оқушыларды 

«Санамақ»  ойыны  арқылы үш топқа  

біріктіріліп сұралады, 1 топ-«Шар» тобы; 2 топ-

«Стержень» тобы;  

3 топ-«Модель»). 

«Пазл» әдісі (ойлау дағдыларын дамытады; 

шапшаңдыққа  үйретеді). 

  Айналымдарды жүзеге асыруға  мүмкіндік  

беретін  реакция  теңдеулерін  жазып, X, Y 

заттарын  анықтаңдар: 

N2 → NH3 → X → Y → HNO3 → AgNO3   

Дескриптор: 

-генетикалық байланысты шығарады; 

-белгісіз х,у заттарын табады; 

-шыққан өнімдердің  атауларын  атайды. 

Кері байланыс («Мен күткен жауап»; «Рахмет, 

жарайсың, сен сұраққа толық жауап бердің»; 

мұғалімнің  жазбаша ескертпесі,  

түсіндірмелері). 

ҚБ. (Смайликтер арқылы  бағаланады). 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат,  

түсті 

маркерлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың  

ортасы 

 

 

 

 

 

Мұғалімнің  түсіндірмелері: («Құрастыру»  әдісі)  

 

 

 

 

 

 



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

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

26 

 

 
   Аммиак. 

   Құрылысы.  Азоттың  сыртқы  энергетикалық   

қабатында  бес  электрон  бар  және  оның  үшеуі  

дара.  Сол  дара  электрондар  аммиак NH3 

молекуласын  түзуге  қатысады.  

  Ортақ  үш  электрон  жұбы   электртерістілігі  

жоғары  азот  атомына  қарай  ығысады.  Молекула  

пирамида  пішінді.  

 Физикалық  қасиеттері. Аммиак-суда  өте  жақсы  

еритін,  өткір  иісі бар  түссіз  газ.  Бөлме  

температурасында  бір  литр  суда  700  литр  аммиак  

ериді. Бұл  ерітінді аммиак  суы  немесе  мүсәтір  деп  

аталады. 

    Алынуы. 

    Зертханада  аммиак  алу  үшін  аммоний алу  үшін 

аммоний  тұздарына күшті  сілтілерді  қосады:   

   NH4Cl + NaOH  =  NH3↑ +  NaCl + H2O 

  (NH4)2SO4 + Ca(OH)2 = 2NH3↑  +  CaSO4 + 2H2O 

    Өндірісте  аммиак  алу  үшін  сутекке  азотпен  

тікелей  әсер  етеді:   

    N2(г) +  3H2 (г) =NH3(г)  +  45,9 кДж 

Шарттары: 

Өршіткі-кеуекті  темір; 

температура-450-5000С; 

 

 

 

 

 

Ермексаз, 

флипчарт, 

түрлі-түсті 

қаламдар, 

шар 

стержіндер 
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қысым-25-30 МПа; 

  Бұл  Габер  процесі  деп  аталады (неміс  физигі  

осы  әдістің  физикалық-химиялық  негізін  ойлап  

тапты). 

Химиялық  қасиеттері.  

     Егер  аммиак  ерітіндісіне  бірнеше  тамшы  

фенолфталеин  тамызса,  таңқурай  түс  пайда  

болады,  яғни сілтілік  орта  көрсетеді: 

NH3+HOH→NH4OH 

   Аммиак  пен  ауаның  қоспасының  қопарылу  қаупі  

бар. Бірақ  аммиак  тек  таза  оттекте  ашық  жасыл  

түспен  жанады: 

  4NH3  + 3O2 = 2N2 + 6 H2O 

   Платина  өршіткісін  қолданғанда  азот (ІІ) оксиді 

NO  түзіледі: 

4NH3  + 5O2 = 4NO + 6 H2O  

Қолданылуы.  

    Төмен  қысымда  (7-8 атм)  аммиак  сұйықтыққа  

оңай  айналады. Сұйық  аммиакты  буландыру  

кезінде  көп  мөлшерде  жылу  сіңірілетіндіктен,  

сұйық  аммиак түрлі  суытатын құрылғыларда  

қолданылады. 

    Аммиактың  суық  ерітінділері  медицинада  және  

күнделікті  өмірде  қолданылады.  Бірақ  өнеркәсіпте  

өндірілген  аммиактың  көп  бөлігі  азот  қышқылын,  

сондай-ақ  басқа  азотты  қосылыстарды өндіруге  

жұмсалады.  Олардың  ең  маңыздысы-азотты  

тыңайтқыштар, аммоний  сульфаты,  аммоний  

нитраты  және  несепнәр. 

 
        Зертханалық тәжірибеде  қолданылатын  

қауіпсіздік  техника  ережелері: 
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1.Үшкір заттармен жұмыс  жасағанда  абай  болу; 

2.Топтық  жұмыс  жасағанда құрал-жабдықтарды  

шатастырмау; 

3.Топтық  жұмыс  жасау  ережесін  сақтау. 

 

№12 зерханалық жұмыс 

«Аммиак молекуласының  моделі» 

      Алдымен  аммиактың  құрылымдық  формуласын  

құрастырыңдар. Молекулалардың  сфералық  

модельдерін  құрастыруға  арналған  жиынтықтан  

екі  түсті  шар  алыңдар.  Шарлардың  аммиак  

молекуласы  үлгілерін  жасаңдар.  Аммиак  

молекуласындағы  атомдар  арасындағы  химиялық  

байланыстардың  санына  назар  аударыңдар. 

  3 топқа үш түрлі тапсырма береміз. 

1 топқа: ермексаздан  аммиактың  моделін жасау.   

2 топқа:  плакатка  аммиактың  моделін  салу. 

3 топқа: шар стерженьді модельдерден аммиактың 

моделін  құрастыру. 

 

Дескриптор:  
- ермексаздан  аммиактың  моделін жасайды; 

-плакатқа  аммиактың  моделін салады; 

- шар стержінді модельдерден аммиактың моделін 

құрастырады. 

Кері байланыс («Өте жақсы»; «Рахмет, бәрі дұрыс»;  

мұғалімнің жазбаша  ескертпесі,  түсіндірмелері). 

ҚБ. («Бас бармақ»  әдісі  арқылы  бағаланады). 

Сабақтың  

соңы 

1-тапсырма. «Интервью»  әдісі  арқылы  сабақты 

бекітеміз: 

1. Аммиактың  құрылысы  қандай? 

2. Аммиак  қандай  физикалық  қасиеттерге  ие? 

3.Аммоний  ионына  қандай  сапалық  реакция  тән? 

4. Аммиак  Жер  атмосферасында кездесе ме? 
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5. Аммиакқа  тотықтырғыш,  тотықсыздандырғыш 

қасиеттің  қайсысы  тән? 

6. Аммактың  күкірт  қышқылымен  әрекеттесу  

теңдеуін  жазып, өнімді  атаңдар. 

7. Аммиак  оттекте  өршіткі  қатысында  және  

қатысынсыз жанғанда  қандай  өнімдер  түзіледі? 

8. Аммиакты  қандай  мақсаттарда  пайдаланады? 

9. Қандай  процестер  нәтижесінде  аммиак  Жер  

атмосферасына енеді? 

10.Қандай  ғаламшарлардың  атмосферасында  

аммиак болады? 

2-тапсырма. («Сандар   сөйлейді»  әдісі) 

    Массасы  100 г 20%-дық  күкірт  қышқылы  

арқылы  қанша  көлем (қ.ж.)  аммиакты  өткізгенде: 

а)аммоний  гидросульфаты;  ә)аммоний  сульфаты  

түзіледі?   

(Жауабы: a)V(NH3)=4.48л;  ә) V(NH3)=8.96 л )  

Дескриптор: 

-есептің  шартын  құрастырады; 

-реакция  теңдеуін  жазып, теңестіреді; 

-формулаға  сәйкес  есепті  шығарып  аяқтайды.  

Бағалау («2 тілек, 1 жұлдыз» әдісі  арқылы  

бағаланады)  

Үйге  тапсырма: қайталау 

Кері  байланыс «Алма  ағашы»  

Саралау-Сіз  қандай  

тәсілмен  көбірек  қолдау  

көрсетпексіз? Сіз 

басқаларға  қарағанда  

қабілетті  оқушыларға  

қандай  тапсырмалар  

бересіз? 

Бағалау- Сіз  

оқушылардың  

материалды  игеру  

деңгейін  қалай  

тексеруді  жоспарлап  

отырсыз? 

Денсаулық  және  

қауіпсіздік  техникасын 

сақтау 

А-деңгейі: Аммиактың  

құрылысы  қандай  және   

аммиак  қандай  физикалық 

қасиеттерге ие?  

В-деңгейі: NH3+H2O→ 

NH4Cl+NaOH→ 

NH3+O2→ 

С-деңгейі:Көлем 5 л аммиак 

пен  15 л хлорсутекті 

1-тапсырма: 

«Смайликтер»   

2-тапсырма: «Бас 

бармақ»  әдісі     

3-тапсырма: «2 тілек, 1 

жұлдыз» әдісі   

Кері  байланыс «Алма  

ағашы»  

1.Үшкір заттармен жұмыс  

жасағанда  абай  болу; 

2.Топтық  жұмыс  

жасағанда құрал-

жабдықтарды  

шатастырмау; 

3.Топтық  жұмыс  жасау  

ережесін  сақтау. 
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араластырды. Қай зат  артық  

қалды?  Ол заттың  массасы  

қандай? 

   Сабақ  бойынша  рефлексия 

   Сабақ  мақсаттары  немесе  оқу  мақсаттары  шынайы,  қолжетімді  болды  

ма? 

     Барлық  оқушылар  оқу  мақсатына  қол  жеткізді ме? Егер оқушылар  оқу  

мақсатына  жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз?  Сабақта  саралау  дұрыс  

жүргізілді ме?  

   Сабақ кезеңдерінде  уақытты  тиімді  пайдаландыңыз ба? 

   Сабақ жоспарынан  ауытқулар  болды  ма  және неліктен? 

Жалпы бағалау 

Сабақта ең  жақсы  өткен  екі нәрсе (оқыту  мен  оқуға  қатысты)? 

1: 

2: 

Сабақтың  бұдан  да  жақсы  өтуіне  не  оң  ықпал  етер  еді (оқыту  мен  оқуға  

қатысты)? 

1: 

2: 

Осы сабақтың  барысында  мен  сынып  туралы  немесе  жекеленген  

оқушылардың  жетістіктері/ қиыншылықтары  туралы  нені  анықтадым,  

келесі  сабақтарда  не  нәрсеге  назар  аудару  қажет? 
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№ U00013    13.05.2022 ж 

 

Организация выставки 

 

НАДЫРБАЕВ БАХТИЯР МАЖИТОВИЧ 

Туркестанская область, Толебийский район,                                                          

ОСШ " Бірінші мамыр" Учитель художественного труда.                              

Педагог-эксперт 

 

Раздел долгосрочного плана  
Визуальное искусство 

Школа: 

Дата:  ФИО учителя: 

Класс: 5 Количест

во 

присутств

ущх: 

                       отсутствующих: 

Тема урока 

Урок обобщение и 

систематизация 

изучаемого 

материала 

Творческая работа. 

Организация выставки 

Цели обучения, 

которые 

достигаются на 

данном уроке 

(ссылка на 

учебную 

программу) 

2.1 Художественное выражение творческих идей 

5.2.1.1 Использовать визуальные элементы 

окружающего мира и выразительные средства искусства 

для передачи своих идей и чувств. 

3.1 Презентация творческих работ 
5.3.1.1 Презентовать готовую работу всему классу 

(выставка и т.п.). 

Цели урока  Использовать визуальный материал для творческой 

идеи. 

 Сформировать представление об искусстве пластиче-

ских форм. 

Языковые цели Учащиеся могут применять терминологию. 

Учащиеся могут классифицировать визуальный 

материал. 

Учащиеся могут анализировать и делать выводы. 

Учащиеся могут проводить исследования произведения 

искусства. 

Лексика и терминология, специфичная для 

предмета: 
Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
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скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство. 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, пятно, штрих, объем, форма, пространство, 

цвет, линия 

Привитие 

ценностей 
 

 

Уважение и умение ценить чужие взгляды. 

Создание сотрудничества между учениками. 

Умение слушать и адекватно реагировать на мнения 

других по отношению к своим и чужим работам. 

Воспитание эстетического и культурологического 

развития. Воспитывать толерантность через разные 

культуры и эпохи. Быть коммуникативным, умение 

творчески использовать разнообразные средства, чтобы 

действовать и работать в коллективе. 

Межпредметные 

связи 

Использование теоретических знаний по предметам: 

изобразительное искусство, технология, история. 

Навыки 

использования 

ИКТ 

Развитие учениками навыков самостоятельной работы, 

связанных с поиском информации, ее отбором, 

сопоставлением и установлением связи между фактами 

и явлениями. Использование веб-сайтов и интернет - 

ресурсов для различных исследований. 

Предварительные 

знания 

Развивали практические навыки создания собственных 

творческих работ, используя выразительные средства 

искусства. Знают основы композиции, применяемые в 

художественных произведениях искусства. Приобрели 

навыки самостоятельно отбирать и обрабатывать 

полученную информацию. 

Ход урока 

Заплани

рованн

ые 

этапы 

урока 

Запланированная деятельность 

на уроке 

Ресурсы 

Начало 

урока 

 

 

 

 

 

 

1.Эмоциональный настрой. 
Демонстрация видео «Настрой на 

урок» 

 

2.Деление на 4 группы, выбор 

спикера и названия группы. 

 

3.Проверка знаний пройденного 

https://www.youtube.com/watch

?v=VPdYORv1UTo# 

Ромашка Блума 

Самые интересные памятники 

Астаны 

http://reactor.inform.kz/detail/36

56 

Видеоролики 
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материала (Ромашка Блума) 
Вопросы: 

Виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

 

4.Экскурсия в Национальный 

музей РК. (видео) 

5.Учащимся предлагается 

посмотреть несколько 

видеороликов о скульптуре и 

презентацию. 
Учитель демонстрирует ученикам 

выполненные из материала 

различными способами работы, а 

также показывает оптимальные 

способы и методы работы с 

материалами, с которыми будет 

работать ученик. 

Например: создание образной 

формы через пластическое 

искусство, разнообразие 

материалов и средств выражения 

(глина, пластилин, бумага, 

проволока, стекло, дерево, камень, 

кости, металл, пластик и т.д.) 

 
Учитель готовит большой 

ассортимент наглядных пособий, в 

виде презентации, роликов, 

репродукций известных 

Скульптуры из металлолома 

https://www.youtube.com/watch

?v=95nmiGYpHJI&nohtml5=Fa

lse 

Скульптуры трансформеры 

Нетрадиционное искусство 

https://www.youtube.com/watch

?v=NCVF27GHmSs 

Скульптуры из песка 

https://www.youtube.com/watch

?v=IHpDWh-

Mvws&nohtml5=False 

Скульптура из дерева 

https://www.youtube.com/watch

?v=fJ3HWU_X1Qg&nohtml5=

False 

Скульп торы: 

Еркен Мергенов 

http://erkinmergenov.com/ 

Даши Надаков 

http://culturemap.kz/ru/object/m

onument-jer-ana-zemlya-mat 
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Середин

а урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведений от античной 

культуры до современного 

периода, включая скульптуры 

Казахстанских авторов и фото 

местных памятников. 

 Скульптура из дерева 

 Скульптура из песка 

 Скульптура из металла 

 Нетрадиционные формы скульп-

туры 

 Бумажные скульптуры 

 
Учащиеся рассматривают 

предложенные видеоролики и 

репродукции для дальнейшего 

анализа. 

 

5.Физминутка «МЫ –

СКУЛЬПТОРЫ» Море 

волнуется 

6.Творческое 

задание. Выполнение 

практической работы. 

Групповая работа. 

Сегодня мы будем выполнять все 

группы одинаковое задание, 

Критерии 

оценивания 

Дескриптор баллы 

1. Представьте 

основную идею 

создания 

работы. 

демонстрирует работу в 

завершённом виде; 

анализирует процессы 

изготовления творческой 

1 

1 

 

1 
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Конец 

урока. 
Для того, чтобы сравнить какая 

группа справилась с заданием 

лучше других. 

Мы должны сделать композицию 

из цветов розы. 

Оценивание будут проводить 

эксперты по следующим 

критериям 

Всего: 5 баллов 
Обеспечение усвоения методики 

изучаемого материала (с чего и 

как начинать, из чего исходить, к 

чему переходить и как 

аргументировать выводы). 

Демонстрация обучающего видео 

«Как слепить цветок из 

пластилина» 

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

wRdFGQYsq0 

Организация деятельности 

учащихся по отработке изученных 

действий посредством их 

применения в ситуациях по 

2. Опишите 

используемые 

художественные 

материалы и 

технику 

исполнения. 

работы; 

озвучивает процесс 

изготовления; 

озвучивает моменты, 

которые удачно 

получились; 

 

выражает идеи применения 

художественных 

материалов для будущих 

работ. 

1 

 

1 

3.Отметьте один 

момент, который 

получился очень 

удачно. 

4.Выразите свои 

идеи, возникшие 

в процессе 

завершения 

работы 
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образцу и в измененных 

ситуациях. 

Учащиеся выполняют 

практическое задание на основе 

полученных исследований, в своей 

работе они передают форму в виде 

рельефа. Технику исполнения и 

материалы учащиеся выбирают 

согласовывая с учителем. 

Защита композиций. 

Демонстрация видео «Красивое 

видео о работе скульптора» 

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

oCuitybCdM 

Кубик Блума 
Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, пятно, штрих, объем, 

форма, пространство, цвет, линия. 

Оценивание спикера (Работа 

группы) 

Рефлексия 

"Три М" 
Учащимся предлагается назвать 

три момента, которые у них 

получились хорошо в процессе 

урока, и предложить одно 

действие, которое улучшит их 

работу на следующем уроке 

Дифференциация – 

каким образом Вы 

планируете оказать 

больше поддержки? 

Какие задачи Вы 

планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – 

как Вы 

планируете 

проверить 

уровень 

усвоения 

материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

 

Дифференциация может 

быть выражена в 

подборе заданий, в 

ожидаемом результате 

Используйте 

данный раздел 

для записи 

методов, 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 
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от конкретного ученика, 

в оказании 

индивидуальной 

поддержки учащемуся, в 

подборе учебного 

материала и ресурсов с 

учетом индивидуальных 

способностей учащихся 

(Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру). 

Дифференциация может 

быть использована на 

любом этапе урока с 

учетом рационального 

использования времени. 

которые Вы 

будете 

использовать 

для оценивания 

того, чему 

учащиеся 

научились во 

время урока. 

Пункты, применяемые 

из Правил 

техники безопасности на 

данном уроке. 

 

 

Рефлексия по урок 
Были ли цели 

урока/цели обучения 

реалистичными? 

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему 

Используйте данный раздел для размышлений об 

уроке. Ответьте на самые важные вопросы о Вашем 

уроке из левой колонки. 

 

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о 

преподавании, так и об обучении)? 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о 

преподавании, так и об обучении) 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях 

отдельных учеников, на что необходимо обратить внимание на 

последующих уроках? 
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№ U00021   13.05.2022 ж 

 

Мен - ағылшын тілі мұғалімімін 

 

САТТЫБАЕВА УЛБАЛА  ШАРИПБАЙКЫЗЫ                                               

Түркістан облысы   Төлеби ауданы Алатау жалпы орта білім 

 беретін мектебінің  ағылшын тілі пәні мұғалімі.                                    

Педагог- зерттеуші 

 

Ұстаз және ұстаздық ұлағат. Осы бір өзара үндескен сөз тіркестерінде 

қаншама терең де мазмұнды ой, өткен өмір белестерінің қиындығы мен қызығы, 

жемісті жылдар нәтижесін тапқандай. Бұл туралы көрнекті педагог К.Д 

Ушинский «Ұстаздың үздік үлгісі – ешнәрсеге ауыстыруға болмайтын күннің 

нұрлы сәулесі»- деп бағалаған. «Үйретуден балаға...» - деп Абай атамыз 

айтқандай, ұстаз – ұлы тұлға, ұлы есім дегім келеді. Жер бетіндегі адамдардың 

бәрі осы ұлы есімге қарыздар. Өйткені, ұстаз алдынан өтпейтін еш мамандық 

жоқ. Ұстаз алдынан бас имейтін адам жоқ. Ол - өмірдегі екінші ана!                                            

Мен осы керемет мамандықтың иесімін! 

Ұстаз ардақты есім. Ұстаз екінші ана. Ұстаз өз шәкірттерінің бойындағы 

жақсы қасиеттерді ашуға көп еңбек етеді. 

Әлі күнге есімде алғаш өткізілген ағылшын тілі сабағы. Оқушылардың жаңа 

мұғалімге деген көзқарасы, алғашқы сабақ жоспары, көрнекіліктер, ашық 

сабақтар, әр оқушымен жүргізілген жеке жұмыстар. Алғашқы жоспарым 

қолымда дірілдеп, екі көзім оқушыларда, жүрегімдегі қорқыныш, бірақ, 

оқушылардың жылы жүзі, сабаққа деген ынта мен сенімі менім бойымдағы жігер 

қайратымды күштеп, сабақты таңғажайып бір ертегіге айналдырғандай болды. 

Осындай қорқыныш пен үрейлене кірген бірінші сабағым, яғни ұстаздық сабағы 

басталды. 

Мен ағылшын тілі мұғалімімін. Менім алдымда екі жол саласы болатын, бірі 

аудармашы мамандығы болса, енді бірі ағылшын тілі мұғалімі. Мен өз 

таңдауымды дұрыс жасағаныма сенімдімін.Үнемі ізденіс үстінде жүріп, сабақты 

әсерлі де қызықты ету, балаларға білім нәрін сусындау менім алға қойған 

мақсатым. 

Олай болса, оқушыны ағылшын пәніне қызығушылығын тудырып 

дамытуды және жемістің нәтижесін көруді мақсат тұтқан әрбір мұғалім жолдауға 

жедел үн қосу керек деп білемін. Шетел тілін үйрету қиын да, қызықты жұмыс. 

Қазіргі кезде ұстаздарға қойылып отырған талап жаңа технологиялық әдістерді 

қолдана отырып, сапалы терең білім беру, оқушылардың ойлау, есте сақтау көру 

қабілеттерін жетілдіру. Мектептерде жаңа технологиялар арқылы оқыту 

ағылшын тілін үйренудің сапасы мен маңызын арттырады.  
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Ағылшын тілін оқыту процесінде тілді дұрыс үйрету, ауызша сөйлеу, 

сауатты жазу, мәнерлеп оқыту өте маңызды. Қазіргі кезеңде мектептерде 

ағылшын тілін оқыту дұрыс жолға қойылған. Оқушылардың ағылшын тілін біліп 

ғана қоймай, оның тарихын, ұлттық мәдениетін білуге көп көңіл бөлінеді. 

Ағылшын тілін оқытудағы білімділік мақсаты - шетел тілінде сөйлеуді үйрету, 

байланыста бола алу мен ортақ тіл табысып, қарым - қатынасты нығайтуға 

ұмтылу болса, тәрбиелік мақсаты - өзге адамдарды тыңдау мәдениетін 

қалыптастыру негізінде өз пікірін айта алу және қорғауға үйрету. 

Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Болашақта өркениетті дамыған елдердің 

қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет» деген сөздеріне ой 

жүгіртсек, мұғалім мамандығындағы менің парызым алдыма білім алуға келген 

әр баланың қолынан жетектеп өмір жолының дұрыс бағытына салу, елімізді 

әлемге танытатын, ата дәстүрді құрметтеген, ең бастысы Отанын сүйетін 

азаматты тәрбиелеу, осы жолда еңбектену, іздену, мақсатқа жету... 

Ал, көздеген мақсатқа жету менің қолымнан келеріне сенемін. 
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№ U00030  13.05.2022 ж 

 

Communication and technology 

 

НИЯЗАЛИЕВ НУРЖАН НУРМАХАНОВИЧ                                                         
Түркістан облысы. Төлеби ауданы. Бірінші мамыр ЖОББМ.                              

Ағылшын тілі пән мұғалімі 

 

 School:  

Date:15.10.2019 Teacher name:  

Grade:7 Number present: absent: 

The theme Communication and technology 

Learning 

objectives(s) that 

this lesson is 

contributing to 

7.C3 respect different points of view 

7.L3 understand more complex supported questions on a 

growing range of general and curricular topics 

7.L6 deduce meaning from context in supported extended 

talk on a range of general and curricular topics  

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

of general and curricular topics 

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

talk about a limited range of general topics, and some 

curricular topics 

Lesson 

objectives 

All students will be able to 

- use new topical vocabulary  

- match at least 2 communication types to the speaker 

Most students will be able to 

- match 2-3 communication types to the speaker 

Some students will be able to 

- predict possible answers during listening activity 

- give their opinion with the help of prompts 

Assessment 

criteria 

Students will be considered successful if they are able to 

match the types of communication in listening section with 

2-3 correct answers 

Value instilled at 

the lesson 

(including Global 

citizenship key 

elements (GC) 

GC Knowledge and understanding: The importance of 

respect and protection of human rights. 

GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.  

GC Values and attitudes: appreciate own individuality and 

individuality of other people. 
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Cross curricular 

links 

Kazakh and Russian languages 

ICT skills Interactive board 

Previous learning Hobbies and leisure 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with your 

planned activities) 

Resources 

Beginning 

10 min 

 

 

 

 

 

2 min 

Warming up:  

Divide the class into two groups of equal size.One 

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

group should stand in a larger circle around 

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

facing each other , with a partner for each student. 

What is the Kazakh for bag? 

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

player,ticket 

Techer asks students come to teacher’s table and choose 

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

puzzle which have other students by this way you will 

collect three pictures and compound three groups W  

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

T elicits from Ss the theme of the lesson and 

introduces the LO  

 

PPT 1 

 

 

 

PPT 2 

Middle  

 

5 min  

 

 

 

20 min  

 

 

 

 

 

13 min 

 

 

 

 

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

What about  our today’s theme?   Watch the video 

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

new vocabulary. 

This order is repeated for each word . 

New words: navigator- 

                 memory stick 

                 printer; 

                    camera;  

                 refrigerator. 

Touching the flashcards 

Write the names of the most popular gargets.  

 

  

 

 

 

 

 

PPT 3-10 

 

 

 

 

 

 

PPT 11 
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10 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

7 min 

 

 

 

1_____________2______________3_____________ 

 

 

 

   6___________                     7_____________ 

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs. 

Comlate the dialogue with 4 of the words. 

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

Jason: OK, what's up?  

• Ann:I've been having a problem with my computer. I 

know you're an engineer so I thought you might be able 

to help me.  

Jason  I see. What's the problem?  

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

Jason: What type of file is it?  

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

need to finish it by tomorrow.  

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

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

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

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

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

to be around tonight?  

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

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

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

give them the time to study it.  

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

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

friends? 

T elicits from Ss what kind of information should they 

write in a missed spaces. 

Ss share their ideas.  

Listening: T plays the record twice and Ss match the 

speakers to the type of communication. T shows right 

answers on the PPT and Ss peer check.  

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

networking sites 

Students listen again and note down the benefits and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

audio 
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negative points the speakers mention.  

Post-listening; Students discuss the advantages and 

disadvantages of technology.  

 
Prompts:  

 I get really annoyed when you’re talking to someone, 

but they’re texting to  

                someone else. 

 Generally, I think technology is …. 

 The only problem with my smartphone is that I keep 

(gerund) when I should … 

 

End 

3 min 
Plenary 

White-spots strategy 

Learners evaluate their achievement according LOs of 

the lesson. Learners write questions what was unclear 

and still needs some explanation. 

Homework: Learn new words. Make up sentences their 

own sentences. Weak Ss just make up sentences, 

stronger Ss have to make up a story with sentences with 

new vocabulary  

 

 

PPT 13 

 

 

PPT 14 

Additional information 

Differentiation – 

how do you plan 

to give more 

support? How do 

you plan to 

challenge the 

more able 

learners? 

Assessment – how are you planning to check 

learners’ learning? 

Formative peer assessment for thelistening task: 

2-3 correct answers – Achieved 

1 correct answer – Working Towards 

 

 

 

 

 

 

Health 

and safety 

check 

ICT links 
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Differentiation can 

be by task, by 

outcome, by 

individual support, 

by selection of 

teaching materials 

and resources 

taking into 

account individual 

abilities of learners 

(Theory of 

Multiple 

Intelligences by 

Gardner). 

Differentiation can 

be used at any 

stage of the lesson 

keeping time 

management in 

mind 

 

Differentiation: 1) While introducing new 

vocabulary strong Ss can make up their own 

sentences with new words. 2) In pre – listening 

activity strong Ss can easily predict possible 

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

sentences, stronger Ss have to make up a story 

with sentences with new vocabulary 

Safety 

rules 

Reflection 

 

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

LO?  

If not, why? 

Did my planned differentiation work well?  

Did I stick to timings?  

What changes did I make from my plan and why? 

Summary evaluation 

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

 

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

learning)? 

 

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

individuals that will inform my next lesson? 
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№ U00024     13.05.2022 ж 

 

Биология сабағын оқытудың әдістерін тиімді пайдалану 

 

ПЕРНИБЕКОВА ГУЛЬМИРА КАНИБЕККЫЗЫ                                               

Түркістан облысы Төлеби ауданы                                                                     

Бірінші мамыр жалпы орта білім беретін мектебінің                                      

биология пәнінің мұғалімі. Педагог-зерттеуші 

 

Қазіргі уақытта заман талабына сай ғылым мен техниканың жетістіктерін 

білім беру саласында жүзеге асыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің біріне 

айналып отыр. Жаңа заманғы білім беру жүйесі жаңа міндеттерді жүктейді. 

Сондықтан қазіргі білім берудің жаңа ақпараттық технологияларын 

игермейінше, сауатты, жан-жақты, білімді маман болу мүмкін емес. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін жүйелі 

ұйымдастыруына көмектеседі. Сонымен қатар мұғалімнің интеллектуалдық, 

кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами 

келбеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие 

үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Бүгінгі таңда білім 

ұйымдарындағы пәндерді дербес компьютер көмегімен оқыту нәтижелігін 

зерттеудегі ғылыми мәселелерді шешу ең басты орын алады. 

Мектептегі пәндерді оқыту процесінде компьютерді қолданып сабақ өткізу 

мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы жүйесін, олардың іс-әрекетінің мазмұнын, 

құрылымын, өзгерте отырып, олардың мотивациялык эмоциональдық ортасына, 

сезімінің өсуіне әсер етеді. 

Ғалымдар биологияны — XXI ғасыр ғылымы деп танығандықта, ол жаңа 

ақпараттық технологияларымен тығыз байланысты. Қазіргі кездегі білім беру 

жүйесінде негізгі мақсат оқушыға жеке тұлға ретінде қарап оның дамуына көп 

көңіл бөлуде. Бұл пәнді оқыту мұғалімге зор міндеттерді талап етеді, өйткені ол 

бүкіл сыныптың қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс. Міне, осы жағдайда жаңа 

технологиялардың көмегі зор. Оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында 

интерактивті тақтамен жұмыс жасау тиімді. Қазіргі уақытта Қазақстанның 

жалпы орта білім беретін мектептерінің барлығы дерлік интерактивті тақтамен 

қамтамасыз етілген. Интерактивті әдіс – диалогтік әдіс, нәтижесінде сабаққа 

қатысушылар бір-бірімен байланыса отырып, мәселелерді шешеді. Интерактивті 

тақта мектеп сыныптарында әр пән бойынша, соның ішінде биологиядан 

зертханалық сабақтарды өткізген кезде оның құрылғылары (датчиктері) 

қолданылады. Қарапайым тақта және компьютер проекторына қарағанда, 

интерактивтік тақта сабақ мазмұнын кеңінен ашуына мүмкіншілігі өте зор. 

Интерактивтік тақтаны пайдалану кезінде үлкен жетістікке қол жеткізу үшін, тек 

қана сауатты сабақ жоспарлап, керекті материалдарды дайындау керек 
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№ U00029  13.05.2022 ж 

 

Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары 

 

ПЕРНИБЕКОВ ОРАЗАЛЫ КАНИБЕКОВИЧ                                                         
Түркістан облысы  Төлеби ауданы Бірінші мамыр жалпы орта білім  

беретін мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

Көркем 

еңбек 

Мектеп: 

Күні: Педагогтің аты-жөні:   

Бөлім:  Сәндік-қолданбалы өнер 

Сабақ                              

Сынып: 8 

Қатысушылар 

саны: 

Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары (ши тоқу, киіз 

басу) Әр түрлі ұлттық бұйымдар. 

 Құрал-саймандар мен материалдар    

Оқу 

бағдарлама

сына сәйкес 

оқыту 

мақсаттары 

8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен 

дизайн  туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету 

8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды  дамыту мен іске асыруда өз 

бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде 

ақпараттық-коммуникативтік технологияларды  қолдану 

арқылы) 

Сабақтың 

мақсаты 

Оқушылар: 

 Қазақ халқының қолданбалы өнерінің түрлерін білу; 

 Қазақ халқының қолданбалы өнер шығармаларының 

ерекшеліктері ажырату; 

 Қазақ халқының ұлттық ою-өрнек түрлерінің 

айырмашылықтарын айқындау; 

Алған білімдерін шығармашылық идеяларын іскк асыруда 

тиімді пайдалану 

Бағалау 

критерий 

лері 

 Қазақ халқының өнер туындылары мен қолөнерін айқындайды;  

 Сабақ үстіндегі іс-әрекетттерде белсенділік танытады; 

 Топтық жұмыстарда зерттеу тапсырмаларын орындайды; 

 Зерттеу нәтижелерін скейчбукке немесе альбомға түсіреді; 
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Сабақтың барысы 

Сабақт

ың 

 кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушыны

ң 

 әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақт

ың 

басы 

 

1 Ұйымдастыру бөлімі:  

1. Оқушылармен 

амандасу, түгендеу. 

2.Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру 

«Мен - мақсат адамы» 

психологиялық 

дайындық 

 

 

Тақтада сабақтың 

тақырыбы, мақсаты 

көрсетіледі.  

 

Зергердің құралдары мен 

жабдықтарын 

оқушыларға таныстыру 

және олардың қолдану 

тәсілдерін көрсету.  

Зергер жұмысы туралы 

видео көрсету. 

. 

   

 -  

Сабақтың мақсатымен 

танысу.  

 -  Бізге мұра болып 

қалған аталарымыз бен 

әкелеріміздің өз еліміздің 

тарихын, салт-дәстүрін, 

еліміздің әрбір азаматы 

білуі тиіс. Сондықтан, 

бүгін сабақта біз 

Мақсаты: 

Оқушылар 

кезекпен 

мен сөзіне 

тіркес 

айтып, бір-

біріне тілек 

білдіреді.  

Жігер 

деген – МЕ

Н            

Күш 

деген – МЕ

Н 

Батылдық 

деген  - 

МЕН 

Кешірім 

деген - 

МЕН 

Жастық 

деген - 

МЕН 

Денсаулық 

деген - 

МЕН 

Бәрі маған 

байланыст

ы 

Бәрі менің 

қолымда 

  

 

Суретті 

топтастыра

ды. Түсінік 

Қалыптаст

ырушы 

бағалау:   
Бірін – бірі 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық тағы  

графика лық 

суреттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДК экраны 
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сіздермен қазақ 

халқының  дәстүрлі 

сәндік-қолданбалы өнер 

түрлері туралы айтатын 

боламыз. 

береді. 

Слайдқа 

қарап  

біздің 

бүгінгі 

сабақтың  

тақырыбын 

анықтайды. 

 

Сабақт

ың 

ортасы 

2.  Жаңа материалды  

зерттеу кезеңі. 

Қазақтардын халық 

кәсіпшілігі мен қолөнер 

бастауы    тұңғиық 

ғасырларға кетеді.  

  «Т»  кестесі 

Өнер түрлерін 

қарастырыңыз және 

анықтаңыз. 

- теріні өңдеу өнері 

зергерлік өнері, сүйек 

кесу өнері, тасты өңдеу 

өнері, ағаш өңдеу. 

-кілем тоқу, ши току және 

киіз бұйымдарын жасау  - 

киіз басу.  

Кілемдердін түрлерін 

зерттейік: басылған 

(киіз), өрме (қамысты) 

және тоқыма. 

- Тоқыма кілемдер түкті, 

алаша және тақыр 

түрлерімен ерекшеленеді. 

- Басылған кілемдерге 

киіздер, тұскиіздер, 

сырмақ, сырдақ, 

текеметтер жатады. 

- Өрме кілемдер  - бұл 

шым ши, өре ши және 

шабақ ши. 

Ши тоқу үшін ши 

 «Т»  

кестесі 

Топтық  

жұмыс.  

1-ші топқа 

арналған  

дескрипто

рлар:  

Киіз басу 

өнерін  

зерттейді; 

Киізден 

орындалат

ын    

бұйымдард

ын  

атауларын  

анықтайды; 

Киіздің 

емдік 

қасиеттерін 

анықтайды 

Бұйымдард

ын  

атаулары 

мен 

суреттерін  

скетчбукке  

түсіреді; 

Өзіңің 

зерттеу 

жұмысы 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділік

пен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!

» деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыр

у 

 

 

«Т»  кестесі 

 

 

3-Слайд. 

4-5 слайдтар  

6-Слайд. 

Киіз басу өнерінің  

шығу тарихы 

туралы   

мультфильм көру 

https://youtu.be/D1q

oET0oQI0 

7-Слайд. 

Киіз үй туралы 

видеофильм көру 

https://youtu.be/yu_

2aAQEUsY 

https://youtu.be/3W

_PZ2KFLcY 

Заманауи қазақ үй 

https://youtu.be/eGx

qIBrdsWI 

  

 

 

 

 

 

 

(Видеофильмді 

көру) 

ДК экраны 
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талдарынан   қамыс 

өріледі - Алдымен әр 

талды жеке берілген ою 

бойынша түрлі-түсті 

жіппен орайды. 

Талдарды  бірге орағанда 

ерекше кілем шыгады. 

Ал киіз басу өндірісі де 

қызықты қажет ететін 

күрделі үдеріс, белгілі бір 

дағдыларды  қажет етеді. 

Ал қазір, біз   киіз басу 

тарихы жөнінде 

мультфильм көреміз ..... 

Киіз басу және өндіру, 

бірнеше кезеңдерден 

тұрады:  

* жүн дайындау; оны 

жаю;  ыстық су шашу;  

дайын киіз жасау. 

Проблемалық 

сұрақтар:  

- Қазақ халқы  жүнді 

тұрмыста қалай 

қолданған? 

- Дұрыс, жүн жылуды 

сақтайды. Сондықтан 

оны киім, көрпенің 

арасына салған және 

бесікке де төсеген. 

- Жүннің қандай түрлерін 

білесіндер? 

- Көктемде қырыған және 

күзде қырқылған 

жүндердін атаулары бар 

(жүннің жабағы, күзем). 

 -  Киіз үйдің ішкі 

көрінісің  зерттейк. 

-Балалар, киіз уйде 

қандай заттар көріп 

тұрсындар? 

туралы 

баяндайды; 

2- ші топқа 

арналған  

дескрипто

рлар: 

Қазақ 

халқының 

ұлттық ою-

өрнектерін 

зерттейді  

(космогони

ялық, 

зооморфты

қ, өсімдік,  

геометриял

ық);  

Өзіңің 

зерттеу 

жұмысы 

туралы 

баяндайды;  

Оқушылар 

берілген  

сұрақтарға 

жауап 

береді. 

 

Жасаған 

нобайлары 

мен 

жоспарын 

жұпта 

талқылайд

ы. 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

Плакат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Түстер құпиясы» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

«Шашылған 

жазбалар» әдісі 
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- Кілемнің ерекше 

сырмақ түрін  туралы 

әңгімелесейік. 

- Киіз үй жабдықтарын 

зерттеніз: түскиіздер 

(қабырға кілемдер), 

сырмактар (төсеніш), 

аяққаптар  

( ыдыстар үшін 

сөмкелер), кереге-қаптар 

(кереге үшін футлярлар), 

әр түрлі  ши және т. б..  

- Балалар,киіз тұрмыста 

пайдалану сәнді болама ? 

Тәжірбиелік жұмысты 

бастамас бұрын 

оқушыларға қауіпсіздік 

техникасымен 

таныстырамын.  

Тәжірибелік 

жұмыс: ши тоқу(нобай 

жасау) 

Көркем еңбек 

сабақтарына арналған 

қауіпсіздік техникасы: 

-жұмысты тек қана 

мұғалімнің рұқсатымен 

бастау; 

-оқытушының 

рұқсатынсыз оқу, жұмыс 

орнын тастап кетпеу; 

-құрал-саймандарды тек 

қажетті жағдайда ғана 

пайдалану; 

-жұмыс орнын таза 

ұстап, материалдар мен 

құралдарды тиімді 

жұмыс істеу; 

-жұмыс бітісімен 

материалдар мен 

құралдарды өз 

ұяшықтар 

ішінде  

сұрақ, 

тапсырмала

рға жауап 

береді. 

Топтағы әр 

оқушы 

қарсы 

топтағы әр 

оқушыға 

сұрақ 

қояды. 

 

 

 

 

 

Мысалы:  

Түйме, 

алқа, ыдыс, 

қамшы, 

сырға, 

сөмке 

Мақсаты: 

Оқушылард

ы 

жылдамдық

қа әрі 

танымдық 

қабілетін 

арттыру. 
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орындарына жиып қою.  

«Түстер құпиясы» әдісі 

1-ТАПСЫРМА. Мәтінді 

оқып, сұрақтарға жауап 

беріңдер. 

Әр қатардан бір 

оқушыдан мәнерлеп 

оқып шығады. Қалған 

оқушылар бірге іштей 

оқып отырады. Сонымен 

қатар сұрақ дайындап 

отырады. -Қазақ 

халқында ертеден бастау 

алған қандай өнер? 

-Ол өнер түрі немен 

байланысты? 

-әшекей бұйымдар не 

үшін қажет? 

-Әшекей бұйымдар 

қыздар үшін не береді? 

-Әшекей бұйымдарды 

неден жасаған? 

Жазылым. 

2-ТАПСЫРМА. 

«Шашылған жазбалар» 

әдісі.  Оқушыларға кеспе 

қағаздарға жазылған 

әшекей бұйымдардың 

атаулары бар сөздер 

беріледі.  Сол сөздерді 

кестедегі тиісті 

орындарға орналастыру 

қажет. 

Киімдер

дегі 

әшекейл

ер 

 

Түйме,сөлке

бай, өңірше 

Денедегі 

әшекейл

ер 

Сырға, алқа, 

тұмар, 

білезік 
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Тұрмыст

ағы 

әшекейл

ер 

Сөмке, 

ыдыс, 

қамшы т.б. 

заттарға 

тағылатын 

асыл тастар 

мен 

металдар 
 

Аяқтал

уы 

Бағалау«Жапондық 

бағалау» әдісі арқылы 

бағалаймын. Яғни 

«Дұрыс келісемін», 

«Толықтырамын, басқа 

көзқарасым бар», «Менің 

сұрағым бар». Сонымен 

қатар,     1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

оқушылардың сабаққа 

қатысу белсенділігі 

бойынша бағаланады. 

Рефлексия:  

«Сәуегейлік ағашы» 

стратегиясын 

қолданамын. 

«Ағаштың діңі»-бұл 

тақырып, 

«жапырақтары»- 

болжамдар, 

«сабақтары»-дәлел 

Оқушылар әр түрлі 

ұлттық бұйымдарға 

 болжам жасайды. 

Сабақты қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдаймын. 

 

 

Мақсаты:

Оқушы 

алған 

білімін 

саралай 

білуге 

дағдыланад

ы. 

 

 

 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақты 

қандай 

деңгейде 

түсініп,білг

ендерін 

айтады,бол

жам 

жасайды.  

 

 

 

 

Атқарылған 

жұмыстар 

туралы 

қорытынды

лар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылард

ың айтқан 

жауаптарын

а пікір 

қалдыру. 
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жасайды. 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?  

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

оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма? Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана 

алдым ба?  

Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен? 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз? 

 

 

 

Бағалау.  

Сіз 

оқушылард

ың 

материалд

ы игеру 

деңгейін 

қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Т кестесі», «Түстер құпиясы» 

әдісі, «Шашылған жазбалар» 

әдісі.   

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 

«Мадақтау 

сөзі», «Бас 

бармақ» 

әдісі, 

балдық 

жүйе 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы  

Жалпы бағалау 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да 

ойланыңыз. 

1: «Мен – мақсат адамы» әдісі 

2: «Түстер құпиясы» әдісі 
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Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойла-

ныңыз. 

1: Саралау тапсырмаларын пайдалану 

2: Тәжірибе жұмысын көбірек пайдалану 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары 

туралы мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: Уақытты тиімді пайдалану 

2: Жеке жұмысты жандандыру 
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№ U00028   13.05.2022 ж 

 

СЕРИКБАЕВА ГУЛБАНУ ЕРЖАНБАЙКЫЗЫ 

 Түркістан облысы,Төлеби ауданы, Бірінші мамыр ЖОББМ ,                         

Директордың бейіндік оқу ісі жөніндегі орынбасары                                                  

химия –биология мұғалімі, педагог- зеттеуші. 

 

Шебер- сынып :                                                                                                             

Педагогтың сабағына  интерактивті тапсырмалар құрастыруындағы  

қолданатын  сервис- көмекшілердің түрлері мен қолдану тәсілдері. 

 

ШЕБЕРЛІК-СЫНЫП сабағының жоспары 

 

     МАҚСАТЫ  МЕН  МІНДЕТТЕРІ: Педагог сабағына қолданатын 

интерактивті тапсырмаларды құрастыруда  қолданатын сервис-

көмекшілерімен таныстыру, олармен жұмыс жасау тәсілін үйрету.  

    КҮТІЛЕТІН    НӘТИЖЕ:    Интерактивті  тапсырмалар білім алушының  

әлеуетін арттырып, сабаққа деген қызығушылығын оятатады,логикалық 

ойлау механизмін дамытады,уақытты тиімді пайдалануды, жеке және 

топтық жұмыс жасау дағдысын қалыптастырады,өзін-өзі және қасындағы 

жолдасын бағалауды үйренеді. 

 

Жұмыс 

кезеңі:    

Қатысушыла

рдың іс-

әрекеті 

уақ

ыт

ы 

Ресурстар 

  

І Кіріспе 

бөлім. 

Сәлемдесу  

Топқа бөлу 

The Hat 

сервисі 

арқылы  

  

Ватцапта 

группа құру  

 

Қатысушылар

ды  

The Hat 

әдісімен топқа 

бөлу - 

жасау,орындау 

Мұғалімдер  

компьютер 

арқылы 

топтарға 

бөлінеді 

8  

мин 

Танымал   тұл

ғалар  суреті 

бар  түрлі –

түсті 

қағаз   қиынд

ылары 

  

Презентация  

бойынша 

түсіндіру. 

Padlet 

сервисі 

Семинарға 

қатысушылар

мен сервис 

туралы түсінік 

қалыптастыру  

Падлетпен  

Презентация

мен 

танысады. 

Қатысушыла

рдан Падлет 

тақтасында  

8  

мин  
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тақтасында 

жұмыс жасау. 

«Сервистер 

туралы не 

білдік?»  кері 

байланыс 

орнату 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

кері 

байланыс 

алынады. 

 

Сауалнама 

мен тест 

жүргізу 

тәсілі 

бойынша 

Google Forms 

сервисінде 

жұмыс 

жасауды 

үйрету  

 

  

Мұғалімдерге 

арналған 

сауалнама 

тәсілін - жасау 

сауалнамаға 

жауап беру 

,орындау 

5 

мин стикер 

Аттестацияға 

тест алу 

тәсілі 

Жеке жұмыс  

тест  жасауды 

үйрету 

Тест 

жұмысын 

орындау 

3 

мин 

Танымал   тұл

ғалар  суреті 

бар  түрлі –

түсті 

қағаз   қиынд

ылары 

Негізгі кезең 

Wordwall 

сервисінің 

ерекшелігі  

 Топ 

бойынша 

тапсырма 

орындату  

 

Wordwall 

тәсілін үйрету   

 

  

Топтық 

жұмыс 

жасату  

8  

мин 

А3 салынған 

суреттер 

CastLots 

сервисі қайта 

топтастыру  

Ссылка жіберу 

https://castlots

.org/razdelit-

na-gruppy/ 

Қатысушыла

рды  қайта 

топтасуы 

2 

мин Ақ парақша 

    Акт 

    ақ парақ 
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шалар 

маркер, 

сызғыш 

«Сергіту 

сәті» 

«Көзге 

арналған»вид

еотренажер  

Жаттығу 

орындайды 

3 

мин экран 

.    

Парақша 

лар 

Quizlet 

Терминдерді 

топтастыру 

Терминдерді 

мағынасына 

қарай 

топтайды 

8 

мин 

парақша 

лар 

LearningApp

s   

5 

мин  

Рефлексия 

 Падлет 

тақтасында 

«Бүгінгі 

шебер- 

сыныптан 

өзіңізге не 

алдыңыз? 

Кері 

байланыс 

орнату  

3 

мин 

 Стикерлер, 

бағалау 

парақтары 
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                                               06.05.2022 ж № Т00071 

 

Қазақ халқының қолөнері 

 

ЕРЖИГИТОВА ГҮЛЖАН ҚҰРАҚҚЫЗЫ 

Түркістан обылысы Төлеби ауданы «Қ.Байболов атындағы орта мектеп» 

КММ. Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Қазақ халқының қолөнері деп халық тұрмысында жиі қолданылатын өру, тоқу, 

тігу, мүсіндеу, құрастыру, бейнелеу сияқты шығармышылық жиынтығын айтады. 

Қолөнер – ұрпақтан ұрпаққа ауысып, тамырын тереңге жайып келе жатқан халық 

мұрасы.                                          

Қазіргі кезде егеменді елімізде бізге жастарға  әсемдік тәрбие беруде ерте 

заманның мәдени мұрасы айрықша қызмет атқарады. Дүкенде сатылатын түрлі 

түске боялған қытай, үнді салфеткаларын көріп, өз халқымыздың өнерінде 

гобеленнің алар орны ерекше деп білемін. Қазақ халықтың тамаша бұйымдары 

киіз басу, кілем тоқу өнерлерін білеміз. Әр шебердің түсінігімен, қолмен 

жасалатын дүние болғандықтан гобелен қайталанбайтын дүние. Гобеленді 

бағалау үшін оны жай көзбен көру жеткіліксіз, қолмен сипап жасалу техникасына 

назар аударғанда шебердің шеберлігін байқауға болады. Қазақтын кілемдері түкті 

және түксіз болып келеді. Түксіз кілемнің екі жағыда тақыр, ал түкті кілемнің 

бетіне түк салынады. Түксіз кілем тоқу әдісімен тоқылатын бұйымдар елімізде 

жақсы дамыған, әсіресе Торғай, Қостанай, Қызылорда, Шымкент облыстарында 

кең дамыған тоқу өнері ұрпақтан ұрпаққа ауысып, қадір қаситетін жоймаған. 

Тоқу өнерін қазақтың көшпелі тұрмысымен салыстыра айтуға болады.     

 ІІ. Негізгі бөлім   Қолөнер – халқымыздың ұлттық мұрасы. Қазақтың ұлттық 

қолданбалы өнер тарихы көшпелі өмірдің салт-дәстүрімен тығыз байланысты. 

Халық шеберлері ұлттық қолөнер мұраларын өмірге әкелді. Атап айтатын 

болсақ, ұсталар: найза, қылыш, айбалта, семсер сияқты қару-жарақ түрлерін 

әзірлеген. Ал ағаш шеберлері киіз үйдің сүйегінен бастап, үй мүліктері: сандық, 

кебеже, асадал, тостаған, ожау, астау және музыка аспаптары: домбыра, қобыз, 

шертер, т.б. даярлаған. Зергерлер сәндік әшекейлік бұйымдар: сырға, білезік, 

алқа, өңіржиек, бойтұмар, шашбау, т.б. жасаған. Ісмерлер тоқыма, киіз басу, киім 

тігу өнерін дамытқан. Қолөнер қашанда заман, өмір ағымымен бірге туындап, 

дамып отырады. Қазақ қолөнерінің өсу жолы, өзіне тән даму тарихы бар. Ол 

тарих сонау көне замандардан басталады. Қазақ халқы кең байтақ республика 

жеріндегі ертеден қалыптасқан көне мәдениеттің тікелей мұрагері ғана емес, сол 

дәстүрді дамытушы, жаңғыртып байытушы. Бұл процеске әр кезеңде Қазақстан 

аумағына жан-жақтан келген көшпелі тайпалар мен халықтардың, сондай-ақ 

Ресей, Орта Азия халықтарының да мәдениеті әсер етті.  
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ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басында қазақ халқының 

дәстүрлі қолөнері айтарлықтай жоғары деңгейге көтерілді. Жүннен басылған 

бұйымдардың ішінен кілем, текемет, сырмақ, алаша, тұскиіз, қоржын, т.б. 

түрлерін атауға болады.  Тоқыма өнері де көнеден келе жатқан қолөнердің бір 

түрі болып табылады. Кілем тоқушы шеберлер қазақтың ұлттық өнеріне өз 

үлестерін қоса білді. Тоқыма өнерінің түрлері – кілем, алаша, ши тоқу, гобелен 

өнері жылдан жылға дамып келеді.  Суретті кілем-гобелен өнерінің шығу тарихы 

ХV ғасырдан басталады. Ең алдымен Франция, Италия, Германия елдерінде 

дамыды. Кейіннен Балтық жағалауында, Кавказ  және Ресей елдерінде кең өріс 

алды. Мұнда гобелен тоқуға негізінен кендір жіп, су өсімдіктері және жүннен 

иірілген жіп пайдаланылады. Балтық жағалауы суретшілері гобелен тоқуда 

көбінесе тоқыма тәрізді табиғат көрінісін белгілесе, Кавказ гобелен 

тоқымашылары тарихи оқиғалар мен  эпостарды бейнеледі. Ресей суретшілері 

тақыр кілем үлгісімен суреттер салып тоқыды.     Гобелен көркем 

шығармашылық туындыға жатады. Сонымен гобелен өнерінің сәндік – 

қолданбалы өнерде алатын орны ерекше. Гобелен өнерінің қазақ қолөнеріне 

қадам басуы, қарқынды дамуы 1970 жылдардан басталды. Осы жылдары біздің 

елде тақырыптық, терең философиялық мазмұнды көркем туындылардың 

алғашқы бастамасы қалыптасты. Ұлттық дәстүрлі тоқыма өнері аз уақыт ішінде 

жаңа сипатқа ие болып, гобелен өнерімен тоғысты. ІІ. 1 Гобелен өнеріне үлес 

қосқан суретшілер.       Бұл өнерді дамытуға ерекше үлес қосқан еліміздің 

суретшілері – Қ.Тыныбеков, Б.Зәуірбекова, И.Ярема, Ә.Бапанов, К.Жұбаниязова, 

Б.Өтепов, Ш.Қожанов, Г.Қастеева, Р.Базарбаева, т.б. айтуға болады.   Құрасбек 

Тыныбеков (1947 – 1980) шығармашылығының дамуы тікелей гобелен тоқу 

өнерімен байланысты. Оның шығармашылық ізденістегі басты жетістігі – 

классикалық гобелен тоқу дәстүрін ұлттық өнер дәстүрімен сабақтастыру болып 

табылады. Ең алғаш орындаған гобелендері: «Шолпан», «Отбасы», «Көктем», 

«Тау мен дала». Осы туындылар қазақ гобелен өнеріндегі компазициялық 

құрылымы күрделі бояу үндестігі басым туындылар болып табылады. 1970 

жылы студент кезінде Қ.Тыныбеков ҚазССР-нің 50 жылдығына арналған 

Республикалық халықтық сән және қолөнер көрмесінде өзінің түнғыш 

туындысын көпшілік назарына ұсынды. Алғашқы жұмыстарын өзі-ақ өн 

бойында жеке нақыштарды айрықша компазициялық сапаларды жинақтады. 

Қ.Тыныбеков гобелендер, текеметтер жасау барысында әр түрлі техникада 

жұмыс істеді.     Батима Зәуірбекова (1946 ж. туылған) ең алғашқы 

туындыларында сәндік ұлттық ою-өрнекті сюжеттік көрініске ұластырып көзге 

түссе, кейіннен тақырыптық дүниелер жасауда гобелендері нәзік бояулармен 

дараланады. Оның «Керуен», «Дала аруы», «Жер ана» атты шығармалары 

сиқырлы әуенге толы.Ал «Қазақстан» атты көркем туындысы көп тұлғалы 

композициялық шығарма болып табылады.Мұндағы Қазақстанның кең байтақ 

даласының көріністері ою-өрнек бояу үндестігінің табиғи шешімдері арқылы 
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табылған. Белгілі шебер Б.Зәуірбекова көлемі шағын туындыларымен қоса кең 

тынысты лирикалық – эпостық мазмұндағы күрделі іргелі туындылар жасау 

жолында жемісті еңбек етіп келеді. Оның гобелендері көрген жанның көңілін 

тербеп, ерекше әсерге , терең сезімге бөлейді. Көрерменнің ой зердесіне, таным 

түсінігіне лайықталған туындылары шым-шымдап әсер етіп, терең толғаныспен 

ойланып барып, асықпай қабылдауға жетелейді. Өзіне тән қайталанбас 

қолтанбасымен баршаға танымал Б. Зәуірбекованың еңбектері талғамды 

бояумен, мәнерлі суретімен әр сындарлы композициясымен ерекшеленеді. 

Бірқатар туындылары қазақтың сәндік қолданбалы өнерінің төл дәстүрін 

шығармашылықпен дамытудың үлгісі болып табылады.    Ирина Яреманың (1931 

жылы туылған) гобеленді шығармалары Қазақстан өнеріне қосқан үлкен үлес 

болып табылады. Әр алуан геометриялық фигуралар ою-өрнектер симметриялық 

үлесін тапқан. Нәзік үндескен бояу айшықтары сыршыл сезімдерге 

жетелейді.   Зейнелхан Мұхамеджанұлы  қазақтың кесте өнерін халқымен қайта 

қауыштырған шебер ретінде танылды. Әрбір суреткердің жүрегінде құлыптаулы 

сыр жатыр. Зейнелхан жас шебер болмаса да, ата-бабадан қалған өшпес мұра – 

кесте тігу өнерінің қыр-сырын терең меңгеріп, көркем туынды тудыруда. 

«Қорқыт ата», «Жауынгер», «Балбалдар» атты көркем шығармалары бар. ІІ.2 

Гобелен өнерінің қажеттілігі. 1. Бұйымды берілген уақытқа дейін бітіру керек. Ол 

әрі арзан, әрі адамның көңілінен шығатындай әдемі болуы шарт. 2. Дизайны: 

әдемі жіптермен тоқу, түрлерінің үйлесімдігін табу, әр түрлі суретермен 

келістіріп тоқу, мықты тоқылған, көлемі аса үлкен емес. Бұйымға қажетті 

материалдар. Техникалық қауіпсіздік ережесі: 1. Инемен жұмыс жасағанда 

сөйлеуге болмайды. Инені ауызға салуға болмайды. Тоқып болған соң ине 

түйрейтін арнайы жастықшаларға түйреп қою керек. 2. Қайшыны біреуге 

ұсынғанда ұш жағымен беруге болмайды.   ІІ.3 Гобелен өнерін  өңдеу жолы . 

Гобеленді әр түрлі әдіспен тоқиды. 1. Түк салу әдісі: Екі жіпті арқау жіпке орап 

астынан аламыз.Түк шалынып болған соң шынышқымен ұрып тығыздаймыз. 2. 

Гобелен инесімен тоқу: кенеп, бөз мата бетіне өзіме ұнайтын суреті саламын. 

Енді салынған суретті тоқуға кірісемін. Тоқитын инеге жіпті жіңішке сары сым 

арқылы өткізіп ине жіпті дайындаймын. Сонан соң, матадан өткізіп инеден 

шыққан жіпті басып қалып отырамын. Осылайша салынған суретті толтырып 

шығамыз. Медициналық инемен ақ қапқа тоқуға да болады.  3. Ілмек бізбен тоқу 

әдісі: кенеп матаны немесе ақ бөзді ағаш бетіне керемін. Алдын ала дайындаған 

сурет бойынша әр түрлі жіптерді ұшын түйып кенептің теріс жағынан оң бетіне 

ілмекпен оң бетіне ілмекпен шығарып аламыз. Жіп матаның екінші ұшы әр 

уақытта жұмыстың теріс жағын да тұра береді. Осылайша ілмекті қайта шығарып 

аламыз. Кілемшенің астында артық жіп мата қалмауы тиіс. Жіп матаның оң 

бетіне шығарылуының ұзындығы 1,5 – 2 см болуы керек. Мен инемен және ілмек 

бізбен тоқу әдісін таңдадым. Бір кілемшені тоқу мерзімі 4 – 5 күн. Гобеленнен 

көрпеше, шәйнектің астына қойятын қойғыш тоқыдым. Қазіргі біздің 
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тоқымашыларымыз гобеленнің түк салу әдісімен тоқып жүр. Суретші 

Бапановтар әр түрлі гобелендер тоқып жүр. Гобеленнен жасалған бұйымдардың 

басты қасиеті оған еш нәрсе жоламайды, экологиялық жағынан таза. Ешқандай 

өзгеріске түспейді, иісі шықпайды, қоршаған ортаға еш жағымсыз әсері жоқ.  II.4 

Бұйым жасауға жұмсалатын материалдар шығыны.  Картинаны әзірлеу кезінде, 

қаржыны үнемдеу мақсатында бұйымды дайындауға  кететін шығынды 

есептедім. Р/с Бұйымға қажетті материалдар Базардағы не дүкендегі бағасы 

Бұйымға жұмсалған материалдар бағасы Шыққан шығын 1 Бөз мата 1м – 100т 

0,5м 50 тенге 2 Жіп 1 орам – 60 т 10 орам 600 тенге 3 Барлығы: 650 тенге II.5 

Гобеленге байланысты қысқаша кеңестер Өзіңіздің ең тамаша сезімінізді 

суреттеу барысында қолыңыз жеңіл қозғалу үшін кейбір кесте тігуге қажетті 

пайдалы кеңестерге құлақ түремін.     Кестешілікпен айналыспастан бұрын 

шебер өзінің жұмыс орнын сайлап алғаны жөн.   Кестені күндіз немесе жарық 

мол түсетін жерде тіккен дұрыс. Жұмыс орнына шамның жарығы сол жақтан 

түсуі керек.   Кестеленетін бұйымыныз мойныңыз бен омыртқаңызға салмақ 

түспейтін қашықтықта болғаны жөн. Басыңызды тік немесе сәл алға қарай 

еңкейтіп ұстаңыз. Істеп отырған ісіңізді ешқашан тізеңізге қойып тікпеңіз, оның 

орнына бұйымыңызды ауыр кесте жылжып кетпейтіндей заттың үстіне бекітіп 

қойыңыз.   Бекітілген матаны сол қолыңызбен ұстап отырған дұрыс. Инені тіккен 

кезде орта жерінен оң қолыңыздың бас бармағы мен сұқ саусақтың көмегімен 

ұстаңыз. Матадан инені өткізу қиындық тудырса, ортанғы саусағыңыздағы 

оймақтың көмегімен өткізуге болады.                              

ІІ.6 Гобелен өнерінің дамуы  «Қазақстан »  Гобелен 1980 жыл Қазақ халқының 

қолөнері ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға жалғасын тауып 

келе жатқан бай қазына. Қолөнерін біртіндеп дамытып, үй жиқазына керекті 

заттарды қолдан жасап, әжелеріміз бен апаларымыз ой белсенділігінің арқасында 

қолөнердің ең бір тамаша да, қарапайым түрі гобелен өнерінің даму жолдарына 

үлкен мән берген. Мысалы: 1980 жылдардан бастап гобеленді қоғамдық 

орындарды безендіруге кеңенен қолданылды. Алматыдағы «Қазақстан» 

мейманханасының салтанат залын әсемдеуге арналған «Қазақстан» гобелені 

үшін  Ярема, Зәуірбекова және Тыныбековке 1980 жылы Қазақстан мемлекеттік 

сыйлығы берілді. Кәзіргі таңда Қазақ мемлекеттік көркем сурет академиясы, 

Алматы мемлекеттік университеті және Қазақ Ұлттық өнер академиясы 

гобеленді тоқуына баулитын арнайы мектептер қалыптасқан.  ІІ.7 Жобаның 

экологиялық  негізі: Менің жұмысым көп мөлшердегі ресурстарды: энергия 

шығыны, қымбат материалдар, энергиялық құрылғыларды қажет етпейді. Өз 

жобамды жасау үшін мен қайшы, ілмек бізді ғана пайдаландым. Қоршаған ортаға 

ешқандай зиян келген жоқ. Қорытынды. Гобеленнен жасалған заттар сәнді, 

ерекше  өз қалағанымдай болып шықты. «Мал жұтайды, өнер жұтамайды» ,- деп 

Абай атамыз айтқандай әр адамның өнер түрін үйрену арқылы ішкі дүниелері 

байиды, түсініктері кеңейеді.  
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06.05.2022 ж   № Т00072 

 

Қазақтың ұлттық кілемдері 

 

БЕРДАУЛЕТОВА САЛТАНАТ ШЫНПОЛАТОВНА 

Түркістан облысы Жетісай ауданы «№ 40 Ынтымақ ЖОМ» КММ 

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

  Ата-бабаларымыз көшпелі өмір салтын ұстанса да, өздерінің алтын 

шаңырағын таза, ұқыпты, сәнді етіп ұстаған. Алты қанат ақ үйлерінде небір 

жақсы-жайсаңдарды қарсы алып, талай келелі кеңестер құрып, тойларын да 

сонда өткізген. Осындай сәттерде туған-туыс, сырттан келген қадірлі қонақтарды 

әсемдік пен әдемі бір сезімге бөлейтін заттар – үй жиһаздары, солардың ішінде 

түрлі-түсті, таңғажайып ою-өрнекке толы қазақтың, шығыстың ұлттық кілемдері 

еді. 

Кілем тоқу тарихынан 

Үй жиһазы – кілемді жерге жайсаң – төсеніш, қабырғаға ілсең – сән. Оны 

негізінен, сәндік, бөлме жылылығын сақтау, дыбысты бәсеңдету мақсатында 

тұтынады. Ол – қазақ халқының көне заманнан бері келе жатқан дәстүрлі үй 

мүлкінің көріктісі. Шығыс елінде кілемді тоқып, тұтынбаған халық болған емес. 

Кілем тұтынуға қолайлы, төзімді, шаң-тозаңнан тез тазартылады, ылғалдан, 

құрғақшылықтан қорықпайды, күтіп ұстаса, күйе түспейді әрі аса бағалы мүлік.  

 Кілем бетіндегі сан қилы сәнді өрнектер 

өшпелі халықтың  өмір шежіресін баяндайды. Бұрын өмір сүрген ата-

бабаларымыздың тұрмыс-тіршілігі, көшпелі елдің ағаш үйі, мал қорасы, ескі 

қорғандар, жүзім баулары, бәрі-бәрі осы кілем өрнектерінде бейнеленіп тұр. 

Кілемдегі суреттер шартты түрде бейнеленгенімен, онда өмір шындығы айқын 

аңғарылады. Біз білетін деректер: тоқылатын кілемдердің ішінде 

Түрікменстанның, Өзбекстанның, Қырғызс-танның, Қазақстанның кілемдері 

өздерінің көрнектілігі жағынан басқа халықтың кілемдерінен көш ілгері. 

Өйткені, ұлттық кілемдер – осы республика қолөнерінің төл туындысы, негізгі 

түрі. 

Көп мақсатты үй жиһазы кілемдердің шығу тарихы тереңде. Ол қазақ 

топырағында мұнан мың жылдар бұрын, қарапайым халық өнерпаздарының ой 

қазынасынан дүниеге келген. Кілемнің алғашқы түрлерінің Алтай тауы 

маңындағы қола дәуіріне жататын Пазырық, Нойын – Улинск қорғанынан 

табылғаны белгілі. Жалпы, кілемдер мен кілемдік бұйымдарды ең ерте заманнан 

шығарып келе жатқан елдің бірі-түрікмендер. Сондықтанда, бұл республиканың 

мемлекеттік елтаңбасында бұрыннан-ақ кілем өрнегі бейнеленіп келді.  
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КСРО кезінде түрікмен кілемдерінің 8 пайызы Одақта жасалатын 

кілемдердің бәрінен де жібінің тығыздығы жағынан ерекше орын алды. Өйткені, 

мұнда бір шаршы метр аумақта 220-400 аралығында тін болды. Тіпті, түрікмен 

кілемдерінің арнайы тоқылғандарының тығыздылығы соншалықты, оларда бір 

миллионға дейін жіп тіні кездесетін. 

 Түрікмен, 

Қазақстан кілемдері  КСРО көрмелерінің мұражайларының  да көрікті жәдігерл

ері болды.  1966 жылы Ашхабад артистері Кремльдің съездер сарайының төріне 

өз елінде жасалынған шеттері ашық гүлдермен безендірілген, ортасы орман 

алаңындағы қызғалдақ гүлдері тәрізді жайнап тұрған, көлемі 252 шаршы 

метрлік, салмағы бір тоннадан артық кілемді әкеліп ілді. Осында концерт 

қойылған кезде әлгі таңғажайып кілем бүкіл сарай ішін қызыл-жасылды гүлге 

бөлеп жіберді. Ал алматылық шебер Стальной тоқып шығарған сәнді кілем өте 

сирек кездесетін ұлттық жәдігер ретінде 1960 жылы республикамыздың 

мемлекеттік мұражайына әкеліп қойылды. Кезінде біздің елімізде де қолдан 

кілем тоқу өнерінің дамығанының бір айдағы 1963 жылы есеп жүргізілгенінде, 

қазақ жерінде кілемді қолөнер әдісімен тоқитын белгілі 176 шебер бар болып 

шықты. Қазір ше? Қазір ұлттық қолөнеріміздің бұл саласы құлдырап барады... 

 Этнографтардың пайымдауынша, 

қазіргі түркі халықтарының кілем  үлгілерінде ортақ ұқсастықтар  бар. Соларды

ң ішінде қазақ кілемдерінің арғы төркіні байырғы сақ, ғұн, қыпшақ өнерінің 

мұралары болып саналады. Оны осы кілемдердегі әдет-ғұрып, салт-жора, 

тіршілік, кәсіп, табиғат көріністерінің түрлі-түсті бояулармен астастыра 

бейнеленуінен байқауға болады. Дүние жүзінде ең алғаш рет ең үлкен кілем 1959 

жылы Ашхабадта тоқылды. Оның көлемі 192 шаршы метр болды. Түрікмен 

шеберлері мұны 1965 жылы екі еседен астам ұлғайтып, көлемі 525 шаршы 

метрлік, салмағы бір тоннадан астам кілем тоқып шығарды. Әр халықтың, әр 

елдің салт-санасы, қалыптасқан дәстүрінің ерекшеліктеріне сәйкес кілемдерінің 

де түр-түсі, ою-өрнегі, дайындау тәсілі әрқилы. Және осы тоқылған кілемдер сол 

жердің, сол жердегі тайпа, рудың да атымен атала береді. Бұл дәстүр Дешті 

Қыпшақ еліне, оның кілем тоқу өнеріне де тән. Дешті Қыпшақ кілемдері сәнді де 

сапалы, төзімді де бояуы өте қанық болғандықтан, олар Ұлы Жібек жолындағы 

керуендер тасыған қымбат тауарлардың бірі болды. 

Қолдан тоқылған ең бағалы кілемдердің Отаны: Иран, Франция, Үндістан, 

Қытай, Румыния, Венгрия, Польша, Ауғаныстан, Туркия, Дағыстан, 

Түрікменстан, Әзербайжан, Грузия, Армения, Қазақстан. Бұл елдердің 

кілемдерінде ұлттық ою-өрнек пен нақыштар ұштастырыла салынып, айрықша 

түр, сипат береді. 

Кілем тоқу әдістері 
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 Құнды бұйым 

кілем  өндіру үрдісі екі түрлі әдіспен  жүзеге асырылады. Біріншісі – қолмен 

кілем тоқу, екіншісі – машинамен кілем жасау. Қолмен кілем тоқу ағаштан 

жасалынған тоқыма станоктарында атқарылады. Қолмен тоқылған кілемдер өте 

берік болып, кейде жүз жылдан астам уақыт бойы пайдаланылады. Қолдан түкті 

кілемді тоқығанда оған қажетті заттар: жүн (қойдың, ешкінің, түйенің), мақта-

мата, жібек, зығыр, кендір жіптері. 

Кілемнің түгі былай шығарылады: әр түрлі бояулы жіптерді әрбір екі  өріс 

жібіне түйілдіреді. Бұлар көбінесе қос шалымды, кейде бір жарым шалымды 

тұзақша түрінде болады, ұшы бетіне шығарылады, сосын қырқып тасталынып 

отырады. Ал, бірыңғай қатар жатқан тұзақшалардан соң арқау жібін жүргізеді, 

сөйтіп, алдыңғыларына қарай оны тарақпен нығыздай қағып қояды. Кілем түгі 

үшін жүннен иірілген жіп (кейде жібек жіп), өріс және арқау үшін мақта жіпті 

пайдаланады. 

 Кілемді машинамен тоқу 1825 жылы Еуропада бастау алды. Бұл 1806 жылы 

француз өнертапқышы және механигі Ж.М.Жаккард (1752-1834) ойлап тапқан 

машинаны кілем тоқу ісіне пайдалануға байланысты мүмкін болған еді. Бір 

кілемші қолымен жылына 10-12 шаршы метр кілем тоқыса, машинамен сағатына 

4-5 шаршы метр кілем тоқи алады. Алайда машинамен тоқылатын кілемдердің 

сыртқы түрі мен ою-өрнегі қолдан тоқылған кілемдерден көп өзгешілігі 

болмағанымен, беріктігі мен төзімділігі жағынан олардан төмен болады, бағасы 

арзан келеді. 

 Машинамен тоқылатын  кілемдердің негізі: 

табиғи жіптермен  бірге синтетикалық жасанды талшықтар,  жүн тәріздес жіпте

р, химиялық  қабыршық жіптер. Машинамен тоқылатын кілемдердің түгі 

мынандай түрлерге бөлінеді: тігілген тафтинг, тоқылмалы, трикотаж, тоқыма – 

тігілмелі, шыбықшалы киіз, флокировты. Механикалық тоқу станогы арқылы 

шығарылатын тоқыма кілемдер бір түсті немесе әр түрлі түсті болады, 

құрылымы жағынан көп қабатты матаға ұқсас. Жоғары жылдамдықтағы көп 

инелі машиналармен тоқылатын кілемдер: түгі тігілмелі тафтинг және негізгі 

тоқымалы, трикотаж, тоқыма – тігілмелі. Кілем тоқылып бітісімен атқарылатын 

жұмыстар: түгі қырқылады, тазаланады, ыстық буға ұсталады, шеті әдіптеледі 

немесе оған шашақ тігіледі, сөйтіп, қосымша өңдеуден өткізіледі. 

Қазақ, қырғыз, өзбек, қарақалпақ, орыс, украин халықтарының арасында 

қолмен тоқу өнерінің көптеген түрлері бір-бірімен  өте ұқсас. Соған қарағанда 

бұл елдер арасында көршілік қарым-қатынастар ертеден-ақ қалыптасып, 

дамыған тәрізді. Қазақтарда кілем өрмегінің өзіндік атаулары бар. Олар: «аспалы 

өрмек» немесе «кілем өрмегі» деп аталады. Осы өрмектерге қарай кілемнің бой 

жіптері де жоғарыдан төмен қарай кейде 3, кейде 4 бет болып тізіледі де оның 

арқауы түйе жүні аралас (кейде шуда аралас) мақтадан, жібектен әрі мықты, әрі 

жуандау етіліп иіріледі. Бой жіптермен қатарлас тұратын түк және өрнек 
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жасаушы жіптерді қойдың биязы жүнінен, түйенің жүнінен өзге жіптерге 

қарағанда бостау иіріп дайындайды. Негізінен, қазақтарда түкті кілемді 2-3 

шебер қатар отырып тоқиды. 

Кілемнің түрлері мен  түстері  

 Кілемдер тоқылу ерекшелігіне  қарай-

түкті, тақыр, материалына  қарай – жүн, жібек, мақта  кендір талшығынан жаса

лған, көлеміне  қарай – қос күмбезді, бес күмбезді, кілемдер болып, ою-

өрнектеріне  қарай түрліше аталады. 

Түкті кілем. Бірнеше қабаттан тұрады, оның негізгі арқауы жекелеген жіптер 

және бір-біріне тығыз орналасқан түйіндер. Жіптердің ұшы біркелкі қырқылады 

да ол қалың түк құрап, әлгі түйіндерді көрсетпей жауып тұрады. Осы түктердің 

ұзындығы 3 миллиметрден 18 миллиметрге дейін жетеді. Ол кілемнің 

қалыңдығын, мықтылығын арттырады, оны барқыт сияқты жұмсақ етіп 

көрсетеді. 

  Тықыр кілем. Оның түрлері: палас, сумаха, шпалер, терме алаша және тағы 

да басқалары. Ол – бір өріс жібінен бір қабатты екі жақты тығыз етіп тоқылатын 

бұйымдар. 

Аралас кілем. Оның түгі қырқылмайды, кейде түгінің жартысы қырқылып, 

аралас кілем етіп шығарады. 

 Тері кестелі өрнек кілем. Ол – тоқыма емес, яғни, түгі тігілмелі, 

шыбықшалы, желімді кілем, тұскиіз, ою-өрнек салынған тері кестелі өрме кілем. 

 Қазақ шеберлері, басқа  да халықтардың кілемшілері қызыл,  қара, сары, 

күлгін, аспан көк түстерді  кеңінен қолданып, 

сан алуан сұлулықты,  құбылысты бейнелейді. Қазақ кілемдері өндірілген 

орнына қарай – Торғай, Қызылорда, Алматы, Жамбыл кілемдері, ру үлгілеріне 

қарай-қыпшақ кілемі, адай кілемі, керей кілемі, қоңырат кілемі, үйсін кілемі, 

қосалқы белгілеріне қарай – шашақты, оқалы кілем деп те аталады. 

 Өрмекпен тоқылатын  кілем түрлері: 

 Адай кілем, ақ кілем,  ақсирақ кілем, Алматы кілемі, Андіжан кілемі, 

Ашхабад кілемі, 

Бас кілем, барқыт кілем, бір  бет кілем, бөстек кілем, бөртпе  кілем, бұхар кілем,

 жасыл кілем,  жол кілем, жолақ кілем, жібек  кілем, қара кілем, қалы кілем,  қаб

ырға кілем, қоржын кілем,  қыпшақ кілем, қызыл кілем,  құлпырма кілем, масат

ы кілем,  мақта кілем, молдаван кілем,  мақпал кілем, ноғайлы кілем,  нар кілем,

 намаз кілем, орыс  кілемі, оюлы кілем, от кілем,  парсы кілемі, Самарқан кілемі, 

Түрікмен  кілемі, 

түкті кілем, түрлі кілем,  төр кілем, төсек кілем, тұс  кілем, түйе кілем, үлкен кіл

ем,  хан кілемі, шашақты кілем, шаршы  кілем, шағын кілем. 

 Кілемдердегі өрнектер: 

 Түкті және тықыр  кілемдердегі салынатын үлкен  гүлдері – «күмбез», 

жиектеріндегі  текшелі өрнектері – «қорған»  деп аталады. Оны қуалай күлгін 
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түсті «су» өрнегі жүргізіледі. Бұлар зәулім күмбезді, тас қамалды, қорғанын 

қуалай су жүргізілген қаланы бейнелеп тұр. Ою-өрнектерді белгілі мазмұнға құру 

кілемдермен бірге текеметте де орын алған. Кейде ортаңғы гүл-күмбездердің 

орнына «түлкі ілген бүркіт», жан-жануарлар, табиғат көріністері салынады. 

Геометриялық өрнектер де көп қолданылады, ішінара көгеріс өрнектері 

пайдаланылады. 

Әлем халықтарының кілемдері 

 Түрікмен кілемдері:  «ушан», «құла» кілемі, «пенди», «гауһар», 

«иомуд», «бешир» және тағы  да басқалар. Түрікмен кілемдері негізінен, түсі 

қызыл, геометриялық сызықты өрнектермен әсемделген. 

 Кавказ кілемдері:  «Куба», «щируан», «хила», 

«қазақ», «карабах»,  «дербент», «микрах», 

«ахты» және  т.б. Түрі қызыл, көк, көгілдір, алқызыл, сары, ақшыл түсті. Ою-

өрнегі гүл жапырақ, құс, жан-жануарлар бейнесі. 

Қытай кілемдері: ою-өрнегі: әр түстегі балық, жан-жануарлар, мифтік 

құбылыстар, айдаһарлар және т.б. Мұнда  лотос, 

таушымылдық гүлдері өрнектелген  кілемдер де бар. Олардың ортасы ою-

өрнексіз, көбінесе сары, қошқыл көк, алқызыл түсті. Қытай кілемдерінің  

өзіндік бір ерекшелігі, оның түгінің кілемдегі ою-өрнекті аша түсуі 

ыңғайымен ұзынды-қысқалы етіп қырқылуы. 

 Түрік кілемдері: «анадолы», «анкара», «смирна», «бергамо», «брусса», 

«ушан» деп аталады. Мұнан да басқа атаулары бар. Түрік кілемдері гүлді және 

ою-өрнекті болып келеді. 

  

  Француз кілемдері: негізгі түрлері «савоннари», «обюсон» деп аталып, осы 

үлгідегі кілемдерде гүл салынған ою-өрнекті суреттер басым болады. 

Иран кілемдері: «исфахан», «қашан», «фаранған», 

«хорасан» деп  аталған кілемдер әлемге әйгілі. 

 Әзірбайжан кілемдері: «куба», «щируан», «қазақ», «зенджа» деп аталады. 

Қазақ кілемдері: түкті, тықыр, барақ кілемдер. Қазақстанның оңтүстік 

облыстары мен Арқада түкті, тықыр, араб кілемдерін тоқу, Семей өңірінде кілем 

кестелеу күшті дамыған. Түксіз қазақ кілемдерін тоқудың бірнеше тәсілі 

қолданыста. Оның кең тараған түрі – басты өрнектерінің «араби» болып 

жасалынатыны. Яғни, мұндай кілемді тоқуда жіңішке және жалпақ өрнекті 

белдеулерді шебер алмастырып отырып, арабы кілемнің әсем суретін құрайды. 

Қазақтар шаршы кілемді орта тұсын шаршылармен немесе ромбылық 

әшекейлермен безендіріп тоқиды, тақта кілемді орта бөлігіне ұдайы 

алмастырылып тұратын түсті белдеулерді орналастырып, ал олардың ортасына 

алуан түсті жіптерді қайта әдіптеу арқылы сатылы өрнектер салып жасайды.  
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№ T00075          12.05.2022ж. 

 

«МЕН ҚАЗІРГІ ЗАМАН ӘДІСКЕРІМІН» 

 

СЕЙСЕБАЕВА НАЗГҮЛ САЛИМҚЫЗЫ 

Алматы облысы білім басқармасының Көксу ауданы бойынша білім бөлімі  

мемлекеттік мекемесінің «Балауса» бөбек жай бала бақшасы КМҚК әдіскер. 

 

Мамандық таңдау - өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалау, тағдырыңызды 

таңдау деген сөз. Менің қалауым балабақша маманы болу, балалармен жұмыс 

жасау болды, бүлдіршіндердің қуанышы мен күлкісін көру маған күш-қуат 

береді. Мен педагогикалық оқу орнынан арнайы білім алып, еңбек жолымды 

1987 жылы балабақша тәрбиешісі қызметінен бастадым. Бүгінде мектепке 

дейінгі мекеме әдіскерімін. Әдіскер болу – жәй ғана мамандық емес. Ол – 

адамның өмірлік бағдарын жасаушы, келешек ұрпақтың сәулетшісі. Бұл сөздің 

астары әдіскер маманның үлкен жауапкершілік иесі екендігін айқындап тұр. Бала 

тәрбиесі, оның ішінде балабақшадағы сәбилерді тәрбиелеу – үлкен мәртебе. 

Ақын М.Жұмабаев айтқандай «Тәрбие - адам баласын кәміл жасқа толып, өзіне-

өзі қожа болғанша тиісті азық беріп өсіру». Сондықтан, біз балаларымыздың 

болашағына, тәрбиесіне жауапты жандармыз, оларға рухани азық беру – 

міндетіміз. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-

2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында 

бүгінде мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиелеу-оқыту үрдісінің сапасын 

арттыру мәселесінің өзектілігі арта түсті. Себебі, мектепке дейінгі деңгей үздіксіз 

білім беру жүйесінің алғашқы баспалдағы және маңызды құрамы болып 

табылады. Сондықтан, өзім қызмет атқаратын №42 «Түймедақ» балабақшасында 

педагогикалық үрдістің сапасын арттыруды қазіргі кезеңдегі басты проблемам 

ретінде белгіледім. 

МДҰ-да тәрбиелеу мен білім мазмұнын жаңартуға, оқытудың сапасын 

арттыруға ықпал етудің басым бағыттары: 

Гуманитарлық бағытта: тәрбиеленушілердің білім алуына, педагогтердің 

еңбек етуіне қажетті жағдайлар туғызу. 

Балаға қатынас жасау бағытында: тұлғалық бағдарлық, топтық жұмыстар 

барысында балалардың жеке басының және жас ерекшеліктерін ескеру. 

Ұйымдастыру бағытына қарай: біліктілікті жетілдіру жүйесінде 

педагогтердің кәсіби құзыреттілігінің үнемі арттырылып отырылуы. 

Балалардың жас ерекшелігіне сәйкестік бағытында: жалпы тәрбиелеу мен 

білім беру мазмұнының баланың табиғи қабілетін дамытуға бағытталуы. 
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Мектепке дейінгі білім берудің сапасы – бұл әртүрлі позициядан 

қарастырылатын кешенді түсінік. Сапаны жақсарту мәселесін МДҰ-да тұрақты 

түрде қолданылатын шаралар жүйесін енгізу арқылы шешу қажет. 

МДҰ-дағы білім беру үрдісінің сапасы: 

- тәрбиеші-педагогтың біліктілігі мен құзырлылығына; 

- тәрбиеленушілердің мектепке даярлығына; 

- жалпы тәрбие мен оқыту үрдісінің ұйымдастырылу сапасына; 

- әдіскердің ол үрдісті басқара білу іскерлігіне тікелей байланысты. 

Тәрбиеленушілердің білім беру сапасын бағалау мақсатында балабақшада 

келесі технологияларды жүйелі түрде қолданып отырмыз: диагностика, 

сараптама, мониторинг. 

1. Диагностика – қандай да бір үдерістің жүру ағымын анықтау деген ұғымды 

білдіреді. Диагностикалық шараларды жүргізу арқылы топтағы әрбір баланың, 

нәтижесінде балабақшадағы барлық тәрбиеленушілердің білім деңгейі 

анықталды. 

2. Деңгейлердің нәтижелерін сараптауды екі кезеңде жүргіздік: диагностикалық 

таблицаларды толтыру және анықталған нәтижелерді сараптау. 

3. Білім берудің сапасын арттырудың перспективалық құралдарының бірі 

педагогикалық мониторинг. Педагогикалық мониторингті заманауи ғылыми-

техникалық жетістіктерді қолдану арқылы жүзеге асырып отырмыз. 

Балалардың білім деңгейін анықтау барысында педагогтер «Сенім 

құзырлылығы» әдісін қолданды. Бұл кезеңде таблицаны әрбір тәрбиеші өзі 

толтырды, себебі топтағы балалардың мүмкіндіктерін тәрбиеші жақсы біледі: 

- тәрбиеленушілердің тізімі жасақталды; 

- тәрбиеленушілердің мүмкіндіктері анықталды; 

- бес білім саласындағы басты көрсеткіштер бойынша білім деңгейі бағаланды, 

бағалау таблицаларға түсірілді. 

Оқу жылының соңында шығармашылық топ мүшелерімен бірлесе отырып, 

алынған көрсеткіштерді салыстыру негізінде оқу-тәрбие жұмысының 

қорытындысы жасалады. 

Бұл технологиялар тәрбиеленушілердің бес білім беру саласы бойынша білім 

деңгейінің сапасын анықтауға және әдістемелік жұмыстың тиімділігін 

арттыруға зор ықпалын тигізіп отыр. 

Бүгінде жаңашыл әдіскер болу үшін әдіскердің жеке басының ерекшеліктері, іс-

тәжірибесі, осы саладағы арнайы білімі, әдіскер болып жасауға деген ынтасы 

болуы шарт, сондықтан жаңашыл әдіскерге келесідей талаптар қойылады: 

1. Жан-жақты болу: бір мезгілде менеджер, психолог, әдіскер, ғалым, заңгер, 

экономист, шаруашылық маманы, іс жүргізуші, т.б. бола білу; 

2. Ұдайы білімімді жетілдіріп отыру (бірінші талапты ескеретін болсақ білім 

жетілдіру аймағы өте кең); 

3. Сабырлы және байсалды болу: кез келген жағдайда ұстамды болу, 
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жауапкершілікпен шешім қабылдай білу және бірнеше мәселені қатар шеше 

білу. 

4. Жинақы болу. 

МДҰ-дағы білім берудің сапасы ұжымның шығармашылықпен жұмыс 

жүргізуіне тікелей байланысты және оған төмендегідей жағдалар жасалынып 

отыр: 

• Шығармашыл педагогтың «жетістікке жетуіне» жағдай жасау; 

• Қалыптасқан жағдайды сақтау; 

• Ұжымдағы тәртіптің сақталуына ықпал ету; 

• Іс–әрекет барысында дәлдік пен уақытты тиімді үнемдей білу; 

• Өзіне айтылған сынды дұрыс қабылдай білу, одан нәтиже шығару; 

• Барлық уақытта ұжымдық іс–әрекетке белсенді түрде араласу; 

• Бастаған істі соңына дейін жеткізу. 

МДҰ-ның қызметінің тиімділігі тек әдіскерге ғана емес, сонымен қатар 

педагогикалық ұжымға да байланысты. Сондықтан, ұжымның әрбір мүшесіне 

өзі-өзі жетілдіруге, білімін және құзырлылығын арттыруға жағдайлар 

жасалады. Балабақшада мамандардың шеберлігін арттыру жұмыстары 

төмендегідей формада жүргізіліп отыр: 

1. Педагогтарды міндетті біліктілік арттыру курстарына жіберіп, білімдерін 

жетілдіру. 

2. Түрлі байқаулар, конкурстар ұйымдастыру. Оған ата - аналарды қатыстырып, 

балаларды қуанышқа бөлеу. 

3. Ғаламтордан мектепке дейінгі ұйымдардың жаңалықтарымен хабардар болу, 

инновациялық ізденіс, тәжірибе алмасу түрлі тақырыптарда семинар кеңесте 

өткізіп отыру. 

4. Шығармашылық топ құру. Балабақшадағы оқу тәрбие үрдісіне қатысты 

заманауи технологияларды ендіру жолдарын қарастыру. Бұл топқа білікті және 

тәжірибелі педагог мамандар кіреді. 

 

Педагогикалық ұжым тәрбие мен оқыту үрдісіне әртүрлі педагогикалық 

әдістерді енгізіп отырады. Соның бір дәлелі балабақшамызда жеке тұлғаға 

бағытталған технология ретінде «Росток» балалар Ассамблеясының жұмысының 

жүргізілуі. Н.Ә.Назарбаев «...Ассамблея тұрақтылық пен қоғамдық келісімнің 

сенімді, берік іргетасы» деп атап көрсетті.  

Елбасының Жолдауын орындау мақсатында №42 “Түймедақ” балабақшасы 

базасында 2008 жылы «Росток» шағын балалар Ассамблеясы құрылып, 

жұмысын жалғастырып келеді. 
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Балаларды ұлттық мәдениетке, салт-дәстүрге және Қазақстан тарихын 

білуге тәрбиелеу, қоғамда достықты, бейбітшілік пен келісімді нығайту бала 

бойында өз еліне деген мақтаныш сезімін қалыптастырады, адамгершілік-

патриоттық сенімі бекіген жеке тұлға болып қалыптасуына, Қазақстан 

Республикасының нағыз азаматы болып өсуіне ықпал етеді.  

Адамгершілік-патриоттық тәрбие беру мектепке дейінгі білім берудің 

мемлекеттік стандартының міндеттерін орындауға бағытталған. 

Балалар Ассамблеясы жұмысы аясында жинақталған тәжірибе нәтижесінде 

балабақша ұжымы «Бүгінгі таңда өсіп келе жатқан жас жеткіншектерге 

патриоттық тәрбие беру өте өзекті мәселе және бұл жұмыстың мағынасы тереңде 

жатыр» деген қорытындыға келді. 

Мен өз ісімді шеберлікпен атқарып, балабақшамыздағы тәрбиешілердің 

заман талабына сай білімдерін жетілдіріп, шығармашылықпен жұмыс жасауына 

қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын. Ата - аналарда өз баласының 

тәрбиесімен білікті мамандардың айналысқандарын қалайды. Тұңғыш ағартушы 

педагог Ы.Алтынсарин «Күнәнің ең үлкені – бала жанының нәзік пернелерін 

дұрыс сезіне алмайтындарда» деп бала тәрбиесіндегі басты тұлға ұстаздарды өз 

ісіне үлкен жауапкершілікпен қарауға шақырған. 
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 № T00074          12.05.2022ж. 

 

«МАМАНДЫҒЫММЕН -МАҚТАНАМЫН! 

 

МАМБЕТБАЕВА ГУЛЬМИРА МАНАТБЕКОВНА 

Алматы облысы Көксу ауданы  Алғабас ауылы  

«Балауса» бөбек жай балабақшасы тәрбиеші. 

 

Тәрбиеші  — балабақшаны бақша деп алып,  келген бала  гүл болса,  онда 

ол сол гүлді баптап, күтіп, барлық жәндіктер мен құстардан  қорғайтын  

бағбан.  Гүліміз бала, бағбанымыз тәрбиеші.   

Балаға  бағыт- бағдар, тәлім-тәрбие  беретін   отбасынан кейінгі екінші 

анасы.  Топтағы әрбір бала бір ашылмаған сыр,құпия. Әр баланың мінезі әр түрлі. 

Бір бала жылдам болса, екінші бала  баяу, барлық нәрсені байыппен жасағанды 

жақсы көретін келеді. Ал үшінші  бала болса өзімен-өзі отырғанды жаны сүйетін 

болып келеді. Оқу- инемен құдық қазғандай десе, тәрбие де инемен құдық 

қазғандай деп айтуға болады.  Себебі  жоғары да айтып өткендей  әр баланың 

көңілінен жол табу ол бір үлкен ғылым дейтін болсақ, онда тәрбиеші  ол-ғалым 

болып саналмайды ма?  

Сол үшін тәрбиші әр баланың жас ерекшелігіне, мінез-құлқына  қарай 

бейімделіп, онымен бірге бала болып сөйлесіп, бала болып ойнап, бала болып 

күлу ол  оңай емес, ол үлкен шеберлікті қажет ететін жұмыс.  

Абай атамыз айтқандай «жас  бала анасынан туғанда екі мінезбен туады, 

біріншісі- «ішсем, жесем, ұйықтасам, ойнасам» болса, ал екіншісі, «білсем, 

көрсем, қарасам, ұстасам , ол немене? Ол кім екен?» деген қызығушылығы 

тұрады. Мұның бәрін білгісі келген балаға тәрбиеші бағыт-бағдар беріп, 

көмек  көрсетіп, тексеру, нұсқау тәрбиешінің тікелей міндеті.  

Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде болсын ертеңгі елім деп еңірейтін 

ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұл жолда үлкен ізденіс, парасат қажет.  

Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен, ертеңгі азаматты қалыптастыру 

жауапкершілігімен ұштасып жатады.                                                                   

Шын жүрекпен қалаған кәсіп пен  таза тер төгілген  еңбек арқылы өмірлік 

абырой-беделді, қоғам алдыңдағы құрмет сыйға ие болуға болады.                 

Ал, тәрбиеші болу – айтуға ғана оңай шаруа болғанымен, бұл мамандықтың  

қоғам үшін қаншалықты маңызы барлығын сол кәсіпті таңдағандар, осы жолда 

еңбек етіп, тер төгіп  жүрген жандар ғана түсінеді.Бір мезетте  алдындағы 

жиырма - жиырма бес балаға қарау, көңіл бөлу,  олармен тілдесу  тек сырт көзге 

ғана оңай жұмыс.Тәрбиешілер  елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеуші.  

Өйткені, жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін анасынан 

кейінгі  сіңірушісі, үйретушісі.  
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Тіл арқылы бала бойына ұлттық құндылықтарды, дәстүр мен салтты, 

ұлтымызға тән ізгіліктерді, жалпы адамзатқа ортақ өркениеттік ұстанымдарды 

дариды. 

«Баланы ең әуелі мейір-шапағатқа, одан соң ақыл-парасатқа, ақырында 

нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулы» деген ұлы Абай.  Сондықтан  жас 

ұрпаққа  мейірім шапағатпен, еңбекке баулу мен  қоса Отанға деген, Ана  тілге 

деген, жас ұрпаққа деген  махаббатын нығайта отырып, оларға тура бағыт 

бағдар  беру біздің тікелей міндетіміз болып табылады.                                 

Менің педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып,әр 

баланың бойына жақсылық құйып, дұрыс тәрбиелеу. Баламен жұмыс істеу 

дегеніміз үнемі творчестволық ізденісте жүру, өз біліміңді жетілдіру, 

заманауи болу.  

Бүгінгі заман талабын ескере отырып технологиялық инновацияны 

игере білуге, оны балалармен жұмыс істеу барысында қолдану, әр баланың 

жеке дара интелектуалды қасиетін ашуда тәрбиешінің берер тәлім-тәрбиесі 

үздіксіз болуы шарт. Тәрбиешінің жеке басының үлгісі-жас ұрпақ 

тәрбиесінде ең әсерлі - әдістердің бірі.                 
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