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№ V00007   04.06.2022 ж 

 

Өнер-білім бар жұрттар 

 

РЫСКОЖАЕВА ДИНА АКИМЖАНОВНА                                                                                                                           

Жамбыл облысы Шу қаласы 

 «Ғани Мұратбаев атындағы орта мектебі» КММ 

 Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Білім беру ұйымының 

атауы 

Ғани Мұратбаев атындағы орта мектебі 

Пәні: Әдебиеттік оқу 

Педагогтің аты-жөні: Рыскожаева Дина Акимжановна                                                                                                                            

Күні:  

Сынып: 3 Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Өнер-білім бар жұрттар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаты: 

4.1.4.2 Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер,  

фотосуреттер қолдану, таныстырылым, бейнежазба жасау 

 4.2.6.1 Кейіпкердің, кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-

құлқының  

өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау 

 Сабақтың  мақсаты 1. Оқушылар сөйлеу барысында кейіпкерлердің іс-

әрекетін бағалай алады. 

2.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді  

3. Қосымша  тапсырмаларды орындап, тұжырым жасай 

алады; 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі//уақ

ыты 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурс

тар 

Ұйымдасты

ру 

  

 

 

 

 

 

 

 

-Сәлеметсіздер ме, оқушылар! 

-Көңіл-күйлерін қалай? 

  Психологиялық ахуал туғызу. 

“Мозайка” әдісі арқылы 

оқушылар бір-біріне жақсы тілек 

айту арқылы жағымды ахуал 

қалыптастырады. 

Мақсаты: Оқушылар бойында 

идея немесе тілек білдіру, тыңдау 

дағдыларын дамытуға бағыттау, 

-Сәлеметсіздер 

ме! 

-Өте жақсы, 

керемет! 

 

Оқушылар  

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

 

Жара 

тылыс

тану 

оқулы 

ғы 
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Өткен 

білімді еске 

түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сондай-ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-біріне 

тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -күйін 

көтереді, бауырмалдығын оятады. 

 

 

Топқа бөлу: Оқушылар 

«қытырлақ картоп» әдісі 

арқылы топқа бөлінеді. 

І    топ    «Өнер» 

ІІ  топ  « Білім» 

Тақырыпты ашу: «4 сурет, 1 

сөз» әдісі бойынша құрылады. 

Оқушыларға тақтаға тақырыпқа 

қатысты 4 сурет ілінеді. 

Оқушылар сол арқылы тақырыпты 

ашады. 

          
  

Сабақтың мақсатын және 

тақырыбын айту. 

Ой қозғау. «Сұрақ бізден, жауап 

сізден» әдісі. 

Оқушыларға ақын өміріне 

қатысты сұрақтар қойылады. 

-Ыбырай Алтынсарин туралы не 

білесің? 

-Ыбырай Алтынсарин нешінші 

жылы туылды? 

-Қандай тілдерді білген? 

-Туған жері қай жер? 

-Оған кім тәлім-тәрбие берген? 

-Әкесінің аты кім? 

-Оның қандай шығармаларын 

білесің? 

    « Өзіңді тексер» айдарй 

Бейнефильм 

 
Мозаика 

жүректі 

құрастыру 

мақсатында 

тілек айтады. 

 

 

 

Оқушылар 

топқа бөлінеді. 

 

 

 

 

Оқушылар 

көрсетілген 

суреттер 

арқылы 

сұрақтарға 

жауап береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

тақырып   пен 

мақсатпен 

танысады. 

 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәптер

,оқу 

лығы 

 

 

 

 

 

ЛОТО 

әдісі 

туралы

.  
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Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

 Кез- келген сұрақты  талапқа 

сай   жауап береді.  

 Белгілеген  сұрақтың талдау 

жұмысын жасайды.   

  

«Тыңдалым» дағдысы бойынша  

1-тапсырма:  

Бейнефильм «Өнер- білім бар 

жұрттар» 

 

Дескриптор: 

 Оқушылар тыңдау арқылы 

шығарманы түсінеді; 

 Өнер-білімге ұмтылу 

қажеттігін түсінді; қыр-

сырын меңгерді; 

 

Оқушылар тізбектей оқытылады,  

шығармаға талдау жасайды. 

 

Мақсаты:Өнер-білімге қатысты 

мәлімет алады; 

Тиімділігі: Тыңдалым мен 

айтылым дағдысы қалыптасады. 

  

Айтылым дағдысы 

2-тапсырма: Өлеңде берілген 

ойды түсініп суреттермен 

байланысын анықта 

  

     
Дескритор: 

 Оқушылар шығарма ойымен 

толық танысады. 

 Суреттер арқылы мазмұнын 

белгілейді. 

 

 

-Ақын, ұстаз 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

өлеңді тыңдау 

арқылы  

айтылым мен 

тыңдалым 

дағдысын 

қалыптастырад

ы. 

 

 

 

Берілген 

тапсырма 

бойынша 

мәтінді оқиды. 

Өзіндік ойын 

тұжырымдайд

ы. Оқып, 

танысқан 

кеңестерді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу 

лық 

 

 

 

 

 

 

 

Қосым

ша 

тапсыр

ма 
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Мақсаты: Суреттер арқылы өлең 

мазмұнын ашады; 

Тиімділігі: Тыңдалым мен 

айтылым дағдысы қалыптасады. 

 

Оқылым дағдысы 

№3-тапсырма:, «Поэзия 

минуты» әдісі арқылы. Өлеңді 

пайдаланып,жұмбақ айтыс 

құрастыру; 

Мақсаты: жұмбақ айтыс 

ұйымдастыра білу; 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым 

дағдысы қалыптасады. 

 

 

Дескриптор: 

 Жұмбақ айтыс құрастыруды 

үйренеді; 

 

Жазылым дағдысы 

Оқулықтағы «Тілдік бағдар» 

айдарының тапсырмасы беріледі. 

№ Сөз Мағынасы 

1 Айшылық 

алыс жерлер 

Өте алыс жер 

2 Көзіңді 

ашып-

жұмғанша 

Тез,жылдам 

3 Дүниені 

кезді 

Жер 

жүзін,әлемді 

аралады, 

4 Бата Өсиет,игі 

тілек, ақыл 

 

«Төрт сөйлем» әдісін пайдаланып 

сабақ бойынша түсінгеніңді жаз. 

басшылыққа 

алып, 

сұрақтарға 

жауап береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

тапсырманы 

орындайды. 

 

 

 

 

 

. Кәсіби 

сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне 

тапсырманы 

орындайды. 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

1-10 

бағалау 

 

Оқушы 

лар бір-

бірінің 

сабаққа 

қатысу 

белсенді

лігіне 

қарай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қағаз 

парақ 

тары 
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Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс  

 

Пікір:Оқыған мәтін бойынша өз 

пікіріңді бір сөйлеммен жаз. 

Дәлел:Өз пікіріңді бір сөйлеммен 

дәлелде. 

№ Сөйлем 

1 Өнерлі өрге жүзер. 

2 Білімсіздің күні 

ғаріп 

3 Өнер көкке 

жеткізер 

4 Ақыл көпке 

жеткізер, 
 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

өздерінің 

тақырып 

бойынша оқып, 

зерделегенін  

сөйлемдер 

арқылы 

тұжырымдайд

ы. 

 

бағалай 

ды.  

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ 

ты 

қорыт

ынды 

лау 
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№ V00008      06.06.2022 ж 

 

Қазақтың қолөнері. Тоқыма тоқу өнері 

 

ИСАХАН ӘЙГЕРІМ ИСАХАНҚЫЗЫ                                                                                                                                    

Алматы қаласы Алатау ауданы  №26 жалпы білім 

беретін мектебінің көркем еңбек  пәні мұғалімі 

 

Тоқу өнері – қазақ халқының ежелден келе жатқан, ең алғаш киімі мен үй 

жабдығының негізі болған қадірменді өнер. Бұл тамаша өнер қазіргі талап 

тілектер тұрғысынан жалғастырып, тұрмыспен бірге ұласа дамып, одан сайын 

жетіліп, адамдарды сұлулыққа, әсемділікке жетелеуде. Адамдардың тұрмыс 

хәлдері үнемі өрлеуіне сай олардың мәдени тұрмыстық тілектері өсе түсуде. 

Сондықтан да әр адам киген киімінің қазіргі сән үлгісіне сәйкес бола отырып, 

қайталанбас әсем ерекшелігін, даралығын таныта білуге тырысады. Міне, 

осыған орай бізге көмекке келген өнердің бірі – тоқыма. Тоқымамен 

айналысқанда адам жеке басына аса қажет нәрсені жасау үшін тоқымайды: осы 

тоқу үстіндегі түрлі түсті бояулар әлемінің үйлесімділігін, алуан түрлі сән 

үлгілерін таңдап, түрлі тоқу әдістерін меңгеруі адамның талғамын, шеберлігін, 

ой-өрісін жетілдіріп, көркемдікті сезіну қабілетін дамытады. Соған орай, тоқу 

өнері басқа да істер сияқты үйренуді, ізденуді қажет етеді. Қазақ қолөнершілері 

тоқу ісіне көбінесе жүннен иірілген жіптерді пайдаланған. 

 

 

Іліп тоқуға арналған иірім жіп түрлері. 

Зығыр               Ангор Кашемир  Мақта Альпак       Мақор 

Вискоза                   Жүн Фасонды 

Жүн – жануарлардан алынатын табиғи материал. Оны қазақ халқы мыңдаған 

жылдар бұрын іске асырған. Қой , ешкі, қоян, түйе жүндерінен жіп иіріп мата 

өндіруге, тоқыма, кілем, алаша тоқуға қолданған. Қой жүні – күзем және 

жабағы жүніне бөлінеді. Қойдың қозысынан алынған жүнді қозы жүн деп 

атайды. Қой жүнін қырқып алған соң, оны жуып кептіреді де, сабауға 

дайындайды. Жүнді сабау технологиясына сабау мен тулақ құралдары қажет. 

Содан кейін жүнді тарақпен тарап, қолмен түтеді.  Жүнді машинамен, қолмен 

иіруге болады. Өндірісте жүн иіру технологиясында жүн иіретін арнайы 

машиналар кеңінен қолданылады. Сонымен қатар күнделікті тұрмыста да жүн 

иіруге арналған жүн иіруші  апараттар қолданған.  

Ұршық – жүнді қолмен иіруге арналған негізгі аспап. Бұл қарапайым аспап, әр 

елдің ұршығының сыртқы қалпы өзінше ерекшеленеді. Қазақтың ұршығы 30см 

шамасында сабы конус тәрізденіп келеді. Ең жуан жеріне сақина 

кигізілген.  Оның ішкі тесігінің диаметрі-2, 5 мм, ал, сыртқы өлшемі -30мм. 
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Тоқыма үшін қажетті құралдар 

1.Біз 

2.Жіп 

  

1. Қарапайымым темірден жасалған біз. Бұл көбінесе шұлық тоқуға, мойын 

орағыш тоқуға, баскиім, т.б. тоқуға арналған. Оны қазіргі таңда пластмасса-

дан, ағаштан, бамбуктен, сүйектен жасауға болады. 

2. Екі басы сым темірден жасалған, ортасына түтікше пластмасса кигізілген 

қарапайым-біз 

3. Ілмек біз. 

Аты айтып тұрғандай іліп тоқуға арналған біздің бір түрі. Ілмек біздің бір түрі. 

Ілмек біздің әр түрлісі болады. Мысалы ата-бабаларымыздың бұл бізді қойдың 

кәрі жілігінің басындағы кішкентай бөлініп шығатын сүйегінен жасаған. Ал 

қазіргі заманда арнайы сауда орындарынан сатып алуға болады. Бұл бізді 

қолданғанда жуан жіптерді жуан ілмек бізбен, ал жіңішке ілмек бізбен тоқу 

керек. Тоқыма тоқу үшін таза жүннен, мақтадан, вискозадан, синтетикадан, жүн 

мен синтетикадан аралас иірілген жіптер пайдаланылады. Сондай-ақ бұрын 

пайдаланылған жіптерді де тарқатып, қайта пайдалануға болады. Ілмекпен тоқу 

үшін кез келген жіпті пайдалануға болады, жүннен, мақтадан иірілген немесе 

жібек жіптер, т.б.Әдетте үстіге киетін киімдерді бостау иірген, ал дастарқан, 

салфетка, сумка сияқты заттарды ширақ иірілген жіппен тоқиды. Бөлшектерінің 

сыртқы пішіні үлгімен есепке сәйкес шалуды қосу, қысқарту, сирек те жиі тоқу 

арқылы жасалады. Тоқу түрлері: тура және кері қатарлармен тоқу. Айналдырып 

шеңбер жасай білу. Тізбек бірнеше үлпілдек шалудан жасалған тізбектер 

алғашқы қатар тоқылуға тиіс бар бұйымның бастапқы негізі болып саналады. 

Ілмектің ұшына бір шалу жасайды да жіпті ілмекке орап, алғашқы шалудың 

ортасына өткізіп алады. Осылайша қайталана береді.  Ілмекпен тоқуда негізгі 

элементтері – бос шалу, біріктіру бағаншасы, шалмасыз бағанша, шалмалы 

бағанша, екі шалмалы бағанша, үш шалмалы бағанша, төрт шалмалы бағанша , 

пико,жарты бағанша  және т.б лар 

Ілмек бізбен тоқу кең тарап, тоқу арқылы жасалған бұйымдар жоғары 

бағаланатындықтан әр түрлі басылым беттерінде шеберлер өзінің өнерін 

көрсету үшін ілмек бізбен тоқудың шартты белгілерін ойлап тауып, сол арқылы 

халыққа белгілі бір бұйымды тоқу әдісін көрсетеді. [1] Тоқымашы әуелі шалу 

түрлерін жете, терең меңгеру қажет. 

Негізгі шалу түрлері мыналар: 

                         Ілмек бізбен тоқу технологиясы 
Жиекті шалу (сымға тізіп ілінген жіптер); 

Оңға шалу; Теріс шалу; 

Қосымша шалу; Тоқылмай алынатын шалу; 
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Ұзартылған шалу. 

Ілмек бізбен  тоқуға қолданылатын әдістері, шалулар түрлері 

 

1.Орамал тоқу әдісі: 

— Бұл әдісте барлық тоқылатын қатарлар бағандар қосып шалу  әдісімен 

тоқылады. 

2.Шұлықша тоқу әдісі: Бұл әдісте бірінші қатар оңға, шалу әдісімен тоқылады 

да екінші қатар теріс, яғни оң жағында теріс шалу әдісімен тоқылады. Тақ 

қатарлар тоқыма бұйымының оң жағына (1, 3, 5, 7, 9, 11) сәйкес келеді де, жұп 

қатарлар бұйымының теріс жағына (2, 4, 6, 8, 10) сәйкес келеді. 

3.Резинка әдісі: 

Бұл әдісте тоқыма сымнан тақ шалулар алынады. Бірінші қатар бір оң, бір теріс 

әдісімен қайталана береді, келесі қатарлар оң шалу оңға, теріс шалу теріс 

әдісімен тоқылады. Резина әдісімен тоқыма бұйымның жең ұшы, жағасы, етегі, 

белдеменің белі, шұлықтың қонышы т.б. тоқылады. Тоқу барысында тоқу 

ережелерін қатаң сақтау керек. Бұл әдісте өрнектерге қарағанда жіңішке сымдар 

қолданылады. 

Балаларға арналған шұлық тоқу әдісі      
Бұйымды тоқу барысында жоғарыда айтылған 3 әдісті де қолдануға болады. 

Тоқумен балалар қызығушылықпен, шығармашылықпен жауапкершілікпен 

айналысады. 

Бірінші кезең: қажетті материал, құрал-жабдықтар, әр түрлі нөмірлі сымдар, 

жіптер, өрнек үлгілерді даярлау. Бастапқы қатарға қажет шалу салып есептеу. 

Жіп 70-80 грамм, сым №5, №4, №3, т.б. Қажетті шалу 40, әр сымда 40:4=10 

шалу. 4 сымға тепе-тең 10 шалудан аламыз. Алғашқы 10 шалуды түйреуішпен 

немесе түрлі түсті жіппен белгілеп қоямыз. 4-5 см-дей резина (тобыққа дейін) 

шұлықша әдіспен тоқиды да одан әрі өкше шығару болады. 

Өкше шығару:тоқыманы әрі қарай тоқу үшін 1-2 сымдағы шалулар өкше 

шығаруға қатыспайды. 3-4 сымдағы шалуларды тоқуға ыңғайлы юолу үшін, бір 

сымға өткіземіз де оң және теріс шалулар көмегімен өкшенің биіктігін тоқимыз. 

Тоқыма шетіндегі шалу саны 10-ға жеткенде (20 қатар) оң шалумен аяқтап өкше 

шығаруға кірісеміз. Ол үшін сымдағы екі жағына 6 шалудан ортасына 8 шалу 

қалдырып тоқимыз. Тоқу барысында екі шеткі жағы 6 шалудан бірте-бірте 

ортадағы 8 шалудың соңғы шалуына қосып тоқып, қысқартамыз да, жұмыс 

соңында тек орындағы 8 шалу ғана қалады. 

Тоқу үлгісі: 

1-қатар (тоқыманың теріс жағы): 

 Біріші жағының 6 шалуы тоқылады. Сосын отадағы 8 шалудың ең 

соңғысынан басқасы тоқылып, соңғы шалу екінші жақтың көршілес, 

шалуымен қосылып теріс тоқылады. Қалған 5 шалуды тоқымай, тоқыманы 

кері айналдырады. 
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2-қатар (тоқыманың оң жағы): 

 Шеткі шалуды сымға тартып іледі де, ортаңғы сымдағы шалулардың ең 

соңғысынан басқасын тоқып шығып, соңғы шалуды бірінші жағының 

көршілес шалуымен қосып тоқиды. Тоқыманы кері айналдырады. Осылай-

ша 1-2 қатардағы қайталап тоқи береді. Соңында сымды тек ортадағы 8 ша-

лу қалады. Өкше шығару аяқталады. 

Шұлықтың басын шығару 

  

Бұл бөлікте №5 сыммен, оң тоқылады. Ортаңғы бөліктің шалулар тізілген 

сыммен өкшенің шеткі шалуларынан 10 шалу ілініп алынады. Сонан соң 

сыммен бірінші сымдағы 10 шалуды тоқиды. Келесі бір бос сыммен тоқыма 

шетінен жаңа шалулар теріліп қарама-қарсы бетінде қанша шалу болса, сонша 

шалу сол сыммен ортаңғы бөліктегі шалудың жартысын тоқиды. Яғни 4 сымға 

да шалулар тізіліп үшінші, төртінші сымдардағы шалулар саны бірінші, екінші 

сымдардағы шалуларда көбірек болуы қажет. Бұдан әрі  айналдыра, қуыстап 

тоқи отырып, 3-4-сымдағы артық шалуларды әрбір екінші қатарда кеміте береді. 

Сымның әр қайсысына 10 шалудан қалғанда кемітуді тоқтатып, шұлықтың басы 

шығарылады. Ол үшін әр қатар сайын сымның соңғы екі шалуы біріктіріліп, 

теріс шалынады. Осылайша әр сымда бір-бір шалу қалғанша кемітіп, жіп 

үзіледі де шалулар қатты тартылып бекітіледі немесе тігіледі. Жіптің қалған 

бөлігін ілмекпен шұлықтың іш жағына өткізіп жасырады. 

Жұмыс аяқталды. Дайын бұйымды жылы суға жуып кептіреді. [2] 

      Ілмекпен тоқу. Ілмекпен тоқу үшін кез келген жіпті пайдалануға болады: 

жүннен, мақтадан иірілген немесе жібек жіптер т.б. Әдетте үстіге киетін 

киімдерді бостау иірген, ал дастарқан, салфетка, сумка сияқты заттарды ширақ 

иірілген жіппен тоқиды. Бөлшектердің сыртқы пішіні үлгімен есепке сәйкес 

шалуды (петель) қосу, яки қысқарту, сирек те жиі тоқу (ілмек пен жіптің 

диаметріне қарай) арқылы жасалады. 

Негізгі шалулар 

Тізбек бірнеше үлпілдек шалудан жасалған тізбектер алғашқы қатар (немесе 

тоқылуға тиіс бар бұйымның бастапқы негізі) болып саналады. Ілмектің ұшына 

шалу жасайды да, жіпті ілмекке орап, алғашқы шалудың ортасынан өткізіп 

алады. Осылайша қайталана береді. 

Қысқа шалу. Ілмекті тізбектегі 3-шалудың алдынан артына қарай өткізеді. 

Содан соң ілмекке жіпті орап, оны ілмектегі екі шалудан өткізіп алады. 

Жай шалу. Ілмекті тізбектегі 3-шалудың алдынан қарай өткізеді. Ілмекке жіпті 

орап, шалып алады, содансоң жіпті тағы орап , оны ілмектегі екі шалудан 

өткізіп алады. 

Нық шалу. Ілмектіңсабына жіпті орап алып, ілмекті тізбектің 3-шалуының 

алдынан  артына қарай өткізеді. Ілмекке жіпті орап шалып алады да, жіпті 

тағыда орап, енді оны ілмектегі үш шалудан өткізіп алады. 
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Бос жіп қосылған шалу. Бағананың биіктігін көтеру үшін оны бір не бірнеше 

бос жіп қосып тоқу керек. Ілмекке жіпті орап, бұрынғы қатардағы не тізбектегі 

4-шалудан өткізеді де, оған қайта жіп орап, 1-шалудан тартып шығарады, жіпті 

қайта орап, оны ілмектегі шалумен бос жіптен өткізеді, жіпті тағы орап, оны да 

ілмектегі соңғы 2-шалудан өткізіп алады. 2 не 3, одан да көп бос жіп қосылған 

бағана жасау үшін соған сәйкес ілмекке 2 не 3 бос жіп қосып шалу қажет, содан 

соң біртіндеп ілмекте 1 жіп қалғанша 2 жіптен қосып тоқи береді, ол үшін 

ілмекті соған сәйкес 5-, 6-, 7- т.б. шалулардан өткізіп отырады. Ал ілмектің 

ұшында әрқашан бір шалу қалып отыру қажет. 

Бос жіп қосылған рельефті оң шалу. Ілмектің сабына жіпті орап алып, ілмекті 

бұрынғы қатардағы шалудың түбін орай алдығңы жағынан өткізеді де, бір 

шалудан тартып шығарады. Одан соң жіпті тағы орап, оны ілмектегі шалу мен 

бос жіптен өткізеді , жіпті тағы орап, енді оны ілмекте қалған 2 соңғы шалудан 

өткізеді 

 

Қоғамның қай кезінде болсын бала тәрбиесі, оқу мен білім еш уақытта шет 

қалып көрмеген. Қоғам өзгерумен бірге олар жаңаланып, жаңарып отырады. Әр 

жылдың өз берері бар. Дегенмен істің нәтиже беруі тынымсыз еңбекпен, ақыл 

ойдың күшімен келетін нәрсе. Осы дәуірде өмір сүріп, еңбек етіп жүрген әрбір 

адамзаттың патриотизм ұғымын өзі туып өскен жеріне, өз еліне, халқына деген 

сүйіспеншілік сезім мен байланыстыра қарайтыны ақиқат. Олай болса, Отанын 

сүйген адам ұлтына, нәсіліне қарамастан, республиканың жалпы тарихан, 

саяси-экономикалық, рухани даму сатыларын, сондағы тұрғын халықтардың 

әдет-ғұрпын, салтын, мәдениетін игеруге талпыну керек. Қай қоғамда болмасын 

бүгініміз бен кешегімізді қастерлеу өмірдегі тіршіліктің, қоғамның парызы. Ал 

қоғамның дамытушысы-адам. Қазіргі кезде жаңа өмір өзінің жаңа талаптарын 

қойып отыр. Оның міндеті өнердің бұрынғы келбетін бүгінгі күнге табиғи етіп 

жаңарту. Халықтың ежелден дәріптеп, қастерлеп келген ұлттық өнерінің тегін 

тектеу, болмысын тану, оның асылын тану, тарихтың көш-керуеніне ілестіріп 

отыру арқылы бүгінгі және болашақ ұрпақ қамын қамдау бүгінгі өмір талабы. 

Зерттеу барысында кездескен маңызды мәліметтер арқылы және өзім жасаған 

әрбір нәтижелі жұмыстарым арқылы төмендегідей қорытынды шығардым. 

Қазақтың сәндік қолданбалы қолөнерін зерттеп өз мүмкіндіктерін іске асыруға 

мынадай міндеттер кіреді. 

1.Оқушы жеке бас тұлғасын дамытып тәрбиелейді. 

2.Қолөнер жайында жүйелі білім алады. 

3.Өзінің жеке дара қабілетін танып, жетілдіреді. 

4.Тоқыма қолөнері арқылы іскерлікке, шығармашылыққа үйренеді. 

5.Рухани бай, ойлау шебері кең, мәдениетті адам болып қалыптасуға 

тәрбиеленеді. 
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                                          02.06.2022 ж  № U00072 

Еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында 

 

АҚБАСОВА ГҮЛСТАН ТІЛЕБАЛДЫҚЫЗЫ 

Алматы облысы Панфилов ауданы  

«Үшарал орта мектебі МДШО» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бүгінгі таңда қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер 

сәйкес білім беру мақсатында оқушыларды әлемдік даму деңгейіне сәйкес 

келетін белгілі бір білім мен қаруландыру қажет етсе, екіншіден әрбір 

мемлекеттің өзіндік ұлттық ерекшеліктеріне орай ұлттық сана-сезімін саналы 

түрде тәрбиелеуді көздейді.Ол үшін бүгінгі таңда оқытудың дәстүрлі әдіс-

тәсілдерін өзгертіп,оқыту үдерісіндегі педагогикалық озық технологияларды 

тиімді қолдануды және мұғалімдердің әдістемелік шеберлік даярлықтарына 

қойылатын талаптарды күшейте отырып, оқытудың жаңаша әдіс- тәсілдері мен 

формаларын ұтымды ұйымдастыруды жетік меңгере білгенде ғана өз шешімін 

таппақ. 

Қазіргі замандағы ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат:өмірдің 

барлық саласындағы белсенді,шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін 

және жан- жақты жетілген тұлға тәрбиелеу.Өмірдегі сан алуан қиындықты 

шеше білу тек ұстаздың, мұғалімнің шеберлік қолынан келеді. 

Мұғалімнің әдістемелік шеберлік бойында батылдық,еркіндік, ұшқырлық, 

сезімталдық сияқты қасиеттер мен қатар ерекше ой қызметі, заңдылықтарды 

анықтау,шығармашылыққа деген құштарлық болу керек. 

Ал, жаңа технологияны меңгерудің қажетті шарттарының бірі- мұғалімнің 

кәсіптік білімін жетілдіру арқылы мектеп мұғалімдерінің шығармашылық 

қабілеттерін дамыту болып табылады. 

Сондықтан да бүгінгі мектеп мұғалімдерінің бойында шеберлік , 

шығармашылық қабілеттердің көрініс табуы, мектеп оқушыларының терең 

білім алуының бірден бір факторы екені даусыз. 

Жалпы мектеп мұғалімдерінің педагогикалық шеберлігінің мазмұны 

көптеген ауқымды талаптарды қамтиды. Біріншіден мекеп мұғалімінің 

шеберлігі өз қызметіндегі педагогикалық іс-әрекеттердің белсенділігі арқылы 

іске асырылатыны белгілі. Демек мектеп өмірімен тығыз байланысты. 

Егеменді еліміздің өскелең ұрпағын озық ойлы да іскер, жігерлі де батыл, 

өзіне-өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс 

қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны айрықша екенін 

педагогика ғылымында тереңінен зерттелген дүние екені белгілі деп өз 

еңбегінде атап көрсетеді. 
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Мектеп өмірі балаға жаңа әлемінің есігін ашып беріп, рухани дүниесінің 

қалыптасуына негіз салады. 

Жалпы баланың алғашқы күннен қолына қалам ұстатып әліппені 

жаттатқызатын мектеп мұғалім шеберлігі.Сондықтан да алғашқы білім алу 

кезеңі бала өмірінің маңызды кезеңдерінің бірі болып саналады. 

Демек, баланың қандай білім беру мекемесінен және қандай мұғалімнен 

білім алғанына байланысты.Ол алған білімдерінің сапалық құндылығы 

келешекте баланың сабақ үлгеріміне және жеке тұлға ретінде 

қалыптасуына қатты ықпал тигізеді. 

Ал тәлім-тәрбиенің сан –салалы, күрделі мәселеріне терең бойлауға 

бастайтын, күнделікті тұрмыста кездесетін еңбек дағдылары арқылы баланың 

жан дүниесіне әсер ететін білім мен тәрбиенің алғашқы баспалдағы- 

Бастауыш мектеп екендігі даусыз. 

Бастауыш мектептің негізгі міндеті- жеке тұлғаны дамытып, оның алғашқы 

қалыптасуын қатамасссыз ету, білімге деген сенімін нығайту, іскерлігі мен 

дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын оятып, ынтасын 

арттыру болып табылады. 

Дегенмен, баланың жеке тұлғалық қасиеттері мен мінез құлқы мектепке 

дейінгі тәрбие негізінде қалыптасса, одан ары қарай бастауыш сынып, жоғары 

сыныптарда қалыптаса бастайтыны белгілі. 

Оқушы рухани күш- қуаты мен ерік- жігерінің, шығармашылық 

қабілетінің, жалпы мүмкіндіктерінің ашылар кезі де мектеп қабырғасы екені 

рас. Ендеше, осы міндеттерді жүзеге асыратын басты тұлға-Ұстаз.Тек мықты 

ұстаз ғана осындай ауыр жүкті алып жүре алады. Халқымыз әрқашанда ұстаз 

мәртебесін жоғары көтеріп, қастерлеп, бағалап отырған. 

«Ұстаздық еткен жалықпас,Үйретуден балаға», «Адамның адамшылығы 

жақсы ұстаздан болады», деп қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев 

айтып кеткенболса, ал чех халқының педагогі Я.А Коменский «Мұғалім мәңгі 

нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, 

нұр құятын тынымсыз жалын иесі»- деп, ұстаздар қауымын жоғары 

бағалағандығын атап айтқан екен. 

Жалпы бала жана жаналаққа құмар, білмегенін білгісі келіп, белгісіз 

нәрсені ашуға тырысатын болғандықтан, бастауыш сыныптан бастап мектеп 

мұғалімдері олардың осы талпынысын дамытуға көңіл бөлуге тиіс. 

Оқушылардың сүйіспеншілігін арттыру мақсатында сабақ барысында 

тиімді әдіс- тәсілдері енгізіп, күнделікті өтілетін әрбір сабақты ұғымды 

ұйымдастыра білу.- мұғалімнің шеберлігінің басты міндеті. 

Мұндай жағдайда мұғалімнің шеберлігі,ұйымдастырушылық қабілеті 

үлкен роль атқарады. 

Жалпы мектеп мұғалімінің кәсіби шеберлігіне байланысты мәселелер 

көптеген жауапкершілікті талап етеді.Қазіргі кезде білім беру жүйесінің негізгі 
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принциптері мен мақсаттары өзгеруде, оқу ақпаратының 

мазмұны жаңаруда, педагогикалық коммуникация құралдары, және 

педагогикалық әсер етудің обьектісі- оқушылар да айтарлықтай өзгеруде. 

Бүгінгі таңда мектеп оқушыларына жай ғана түсіндірп қана қоймай әрбір 

түсіндірген сөздерінің мән-мағынасын тереңінен түсіндіруге бүгінгі күні 

оқытудың ақпараттық жүйесі интерактивті тақтаны тиімді пайдалану арқылы 

түсіндірудің мүмкіншіліктері көп.Бұндай жағдайда көзбен көрген нәрсені сезіну 

арқылы өткен әрбір сабағының сапасын арттырып,мұғалім жұмысын жеңілдете 

түседі. Осы фақторларының барлығы мектеп мұғалімінің педагогикалық кәсіби 

шеберлігінің деңгейін жоғарлатуды талаптандырады. 

Мұғалім бұрын жаңалықтың жаршысы, білім нәрін өзі айтып қана 

жеткізуші, ал оқушы тыңдаушы, дайын білімді тыңдап қайталаушы болды. 

Қазір бәрі өзгерді. Оқушы – өздігінен ізденетін, шығармашылық әрекеттер 

жасайтын жеке тұлға.Мұғалім – нақты бағыт сілтеп, оқушы еңбегін 

ұйымдастырушы, бақылаушы. Қай технологияны қолдансақ та естен 

шығармайтын нәрсе – оқушының өзіне деген құштарлығын, қызығушылығын 

жоғалтып алмау. оқу сапасын арттыруда әдіс-тәсілдерді мейлінше түрлендіріп 

отырған дұрыс. Еліміздің болашағы бүгінгі мектеп қабырғасындағы ұрпақ екені 

даусыз. Ертең ел тізгініне ие болар жеткіншектеріміздің ғаламдық өркениеттен 

қалып қоймай, білімді, тәрбиелі, жан- жақты болып қалыптасуының 

қамтамасыз етілуі - мемлекеттік маңызы бар іс. Бүгінгі таңда білім саласында 

түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Осы өзгерістерді жүзеге асыру, әсіресе, 

ұстаздарымыздың біліміне, кәсіби шеберлігіне көп байланысты. 

Парасаттылықты, адалдықты шәкірттерінің бойларына жас кезінен ұялататын 

ұстаздар десек, қателеспес едік. Сондықтан да ұстаз еңбегіне еш баға жетпек 

емес. 

Бүгінгі талапқа сай мектепте білім берудің жаңа саласына жету – 

мұғалімнің мейірімділігімен, білімімен, шеберлігімен тығыз байланысты. Өз 

мамандығына жан –жүрегімен берілген ұстаз ғана ұстаздық этиканы да, 

ұстаздық техниканы да, шеберлікті де жақсы меңгереді. 

«Әр бала бір жұлдыз, Жарқырауына жәрдем бер»-деген нақыл ұстанып, әр 

баланың қалаған ісін таңдауға, өз ойларын ашық айтуға, өзін еркін сезінуге, 

жалпы ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік беруіміз керек. 

Қорыта айтқанда, әлемдік, отандық тәжірибеде оқушы мектепте алған 

білімін өмірде еркін пайдаланып, ер жеткенде өмірде өз орнын таба бісе деймін. 
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Бастауыш сынып оқушыларының жазу каллиграфиясын дамыту 

 

ЖАНГАЗИЕВА ГУЛЬМИРА БЕРЛИНОВНА 

Алматы облысы Панфилов ауданы 

«Үшарал орта мектебі МДШО» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі 

Мектептегі оқыту үрдісі сауат ашудан басталатыны белгілі. Сауат ашу 

жұмысының негізгі мақсаты - балаға хат таныту, яғни оған жазу мен оқуды 

үйрету. Сауат ашу - аса жа-уапты да, күрделі жұмыс. Өйткені сауат ашу 

кезеңінде оқушылар дыбысты әріппен таңбалай білуге үйретіліп қоймайды, 

сонымен бірге каллиграфиялық талапқа сай жазуға дағдылануы тиіс. Демек, 

сауаташудыңміндеті - әріпті жаза білуге үйрету емес, оның әрбір 

элементіндұрыссақтауға, дәптерге қалай болса солай жазбай, оңға қарай, 

біркелк ікөлбеу,таза, анық жазуға машықтандыру міндеті тұр. Осы талаптарды 

орындау негізінде оқушының көркем жазу дағдысы (каллиграфия) 

қалыптасады. Әдемі жазу – өнер. Таза, анық, әдемі жазуды оқуда жеңіл, ондай 

жазумен берілген ойды түсіну де оңай. Әріп таңбаларын әдемі, көркем етіп 

салуға жаттықтыру мақсатында жүргізілетін жұмыстардың оқушы бойында 

жақсы қасиеттердің қалыптасуына ықпалы бар. Мектепке алғашкелгеннен 

бастап, баланың жазуына жете көңіл бөлмеу көп жағдайда оның өз ісіне 

салдыр-салақ қарауына, жауапкершілікті сезінбеуге әкеп соғады. Таза, әдемі 

жазуды талап ету - оқушының әсемдік сезімін оятып, мінез-құлқын тәрбиелеп, 

жауапкершілікке,тыңғылықтылыққа, ұқыптылыққа үйретеді.Әдемі, анық жазуға 

үйрету арқылы мұғалім оқушыны еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа, әдемілікке 

тәрбиелейді. Көркем жазудың ойдағыдай болуы гигиеналық талаптарды 

орындаудың нәтижесіне де байланысты болады. Көркем жазу пәнінің алғашқы 

сабақтарында оқушылардың жеке ба-сына және мектепке қойылатын 

гигиеналық талаптар мен сынып жиһаздарының дұрыс орналасуы,тақта мен 

парта арасындағы қашықтықтың сақталуы, жарықтың дұрыс түсуі, пар-таның 

оқушы бойына сәйкес болуы немесе оның жазу кезіндегі ыңғайлылығы, 

оқушының партаға дұрыс отыра білуі, дәптер мен көру арақашықтығын 

сақтауы, жазу құралдарын тиімді пайдалануын ескеруі шарт. 

Жазу процесінде оқушы дұрыс отыру керек, қаламсапты дұрыс ұстауы, 

дәптерді партаға орналастыру, осының әрі баланың көзіне, жазуына, жұмыс 

қабілетіне әсерін тигізеді. Отырғанда орындық партаға кіріп тұруы керек, сол 

қол дәптерді басып тұрады, ал оң қол-дың басы дәптерде жатады.  
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Бала мен партаның арасына жұдырық сыятындай болуы ке-рек. Көз бен 

дәптердің арасы 30-35 см болуы шарт. Жарық сол жақтан түсуі керек. Жазу 

ұзақтығы 1 сыныпты 5 минут, 2 сыныпта 8 минут, 3 сыныпта 12 мин, 4 сыныпта 

15 мин. Одан ұзақ жазу баланы шаршатады. Арасында балаларды демалдырып, 

сергіту жаттығуларын жасаған жөн. Жазуды үйренуде мына принциптерді 

сақтаған жөн: 1. Көрнекілік принципі: мұғалім тақтаға, дәптерге таблицаға 

көрнекіліктер арқылы жазып көрсетеді. 2. Сапалылық принципі: мұғалім 

басында не үшін қиғашынан жазады, әріптерді жазуды қалай бас-тайды, 

әріптердің биіктігі қандай болу керек екенін түсіндіреді. Қиғашынан жа-зу тез 

әрі ыңғайлы. 3. Қайталау принципі: жаттығу орындау кезінде пайдаланады. 

Жазылған нәрсеге міндетті түрде ана-лиз беріледі. Баланың жазған жазуын, 

дұрыстығын тексеріп отыру керек. 4. Генетикалық принципі, алғашында жеңіл 

әріптер, содан соң салынуы қиын әріптер мысалы а, о, ш, т, п, н,.... қолы 

жаттыққаннан кейін қ. ж. б. в. ф т. с. с 5. Жеке дара ерекшелігін ескеру 

принципі; оқушылардың көз нашарлығы, бас ауруы, жүрек ауруы. т. б ескеріп 

отыруы қажет. Барлық бала бірдей емес, олардың жас ерекшеліктері, ойлау 

қабілеттері әр түрлі. Сондықтанда жазу каллиграфиялары әрт үрлі. Біреуі өте 

жақсы, енді біреулері өте нашар жазады. Нашар жазатын оқушылармен жеке 

жұмыс жасау талап етіледі. Каллиграфикалық жазуды қалыптастырудың негізг 

әдістері: 1. Мұғалім жазу үлгісін өзі тақтаға қайта – қайта жазып көрсетуі тиіс. 

2. Ауада жазу. Ұстаз әріпт іауада жазып көрсетеді. Бала қолдың қозғалысынан 

әріптің дұрыс формасын ұғады. Бұл әдіс оқу процесін жандандырады. 

3. Көшірмесін түсіру әдісі. Көшіріп жазу әдісі бойынша мұғалім дәптерге 

қарындашпен жазады немесе әріп таңбаларын нүктемен белгілейді .Ал 

оқушылар оның үстінен басып жазады. 4. Дайын үлгіден көшіру әдісі. Бұл 

еліктеу.Оқушы өз жазғанын ұстаздың жазғанымен салыстырады. 5. Әріпке 

анализ жасау әдісі. Мысалы: а әріпі бір дөңгелектен және бір ілмешектен 

тұрады. 6. Тактикалық немесе ритмикалық әдіс. Ритм – бүкіл жазу 

элементтерінің лайықты үйлесімін табуға көмектесетін амал . Тактылау (санау) 

– қозғалысты бір қалыпты жетілдіріп, оқу-шылардың жазу қарқынын 

жеделдетуге әсер етеді, жазу процесінде жасалатын қол қимыл-дарының дұрыс 

та айқын болуын дамытады, сыныптың бір мезгілде жұмыс істеуін қамтамасыз 

етеді.Балалардың көркем жазу дағдыларын қалыптастыру үшін мынадай 

жаттығуларды пайдаланған жөн: 1. Ғажайыпалаң. Тақтаға әріп жасырылады. 

Мұғалім жасырылған әріптің әрбір элементтер бойынша сипаттапайтады, ал 

оқушылар қандай әріп екенін айтады. Мысалы: Түйе өркеш ін қарайық, 

ұқсайды оған қай әріп? 2. Әріпті тап. Әріптің бір немесе екі элемент іжазылады 

оқушылар қалған элементін тауып жазып көрсетеді. Барлық әріпті өткеннен 

кейін, сабағымыздың басында көркем жазу болады. Сол кезде пайдаланған 

тиімді.Бұл жаттығудың мақсаты білген білімдерін әрі қарай төселдіру 
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дағдыларын қалыптастыру. 3. Орнын белгіле. Тақтаға немесе дәптерге алдын 

ала сөздер жазылады. Оқушылар әріп элементтерінің және әріптердің 

байланысу орнын белгілейді. Бұл жатттығудық азақ тілі сабағында пайдаланған 

жөн. М ұндай жаттығулар жас жеткіншектің ойлауын дамытып, 

қызығушылығын арттырады. Оқушының каллиграфиялық дағдысына көп әсер 

беретін, ол алғашқы кезде, алғашқы рет қаламсап ұстап, әріп жазған кезі. Әдемі 

сұлу жазудың фундаменті бірінші, екінші сыныпта құйылады. Сол кезде жазуын 

жөндемесе сол қалпында қалып қоюы мүмкін. Кейін жөндеу қиын болады. 

Оқушының жазу каллиграфиясы неге нашар болады? 

Мұғалімнің жазу үлгісінің нашарлығы. Оқушы ұстаздың жазуын көшіреді, 

сондықтан ұстаз өз жазуына зор мән беру керек. Мұғалім әр оқушыға жазудың 

кемшілігін, оны қалай жөндеу керектігін түсіндіріп отыруы қажет. Әдемі 

жазуды қалыптастыруына мұғалім ғана емес, оқушының жеке ерекшеліктері де 

әсерін тигізеді. 1. Оқушының әдемі жазуға деген ынтасы. 2. Оқушының жай 

жазуы. Тез жазып үлгеремін деп жазу каллиграфиясын бұзады. 3. Нашар жазуға 

түрлі аурулар себеп болады:невроз, көз ауруы, ревматизм т.б.Бұлоқу-шыларға 

мұғалім жеңілдік жасайды. Көркем жазудан оқушыларға жеке баға 

қойылмайды. Алайда ол әрбір жеке оқушының қа-лай жазғанын елемеу деген 

сөз емес.Оқушының әрбір жазба жұмысын бағалауы,оның каллиграфиялық 

сапасы мұқият ескеріліп, қазақ тілі бойынша қойылатын жалпы бағаның ішіне 

көркем жазу бағасы да ескеріледі. Қорыта келе, “Ғылым қалғып кетсе, 

қараңғылық бас көтереді” дегендей, заман талабына сай жаңа 

технологиялармен жұмыс жүргізу алдымызда отырған бала тәрбиесіне зор 

ықпал ететіні белгілі. Қазіргі мынау заман талабына сай ақпараттық 

технологиялардың даму қарқынының ба-сымдылығы соншама барлық жазу 

үрдісі компьютермен қамтылған. Көркем жазу емлесі біз үшін, болашақ 

жастарымыз үшін ешқашан қалыс қалмау қажет. Қарыштаған заманда біз өз 

қалыптасқан көркем жазу сауаттылығын ұмытпауымыз керек. Көркем жазу, 

өзіндік жазу жазбалары сауаттылықтың нышаны. Құрметті ұстаздар, 

оқушыларымыз сауатсыз болмасын десек, жазу дағдысын, көркем үлгі деңгейін 

көтерейік. Оқушының жазу мәнерін әдемі болып қалыптасуына бастауыш 

сынып мұғалімдері жауаптымыз. 
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Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру 

 

ТЕБЕРИКОВА ФАТИМА АСҚАРҚЫЗЫ 

Алматы облысы Панфилов ауданы 

«Үшарал орта мектебі МДШО» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап 

етеді. 

Функционалдық сауаттылығы дегеніміз – адамдардың әлеуметтік, мәдени, 

саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі 

жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына қарамай ілесіп отыруы, адамның 

мамандығына, жасына қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы басты 

мақсат жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының 

зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, 

оның әлемде әлеуметтік бейімделуі болып табылады. Қоғамның дамуына 

байланысты сауаттылық ұғымының мәні тарихи тұрғыдан өзгергенін, тұлғаға 

қойылатын талаптарда оқу, жазу, санай білу қабілеттерінен гөрі белгілі бір 

қоғамда өмір сүруге қажетті білім мен біліктердің жиынтығын игеру, яғни 

функционалдық сауаттылыққа жету, қалыптастыру, меңгерту. Қазіргі әлемдегі, 

еліміздегі өріс алып отырған түрлі бағыттағы дамулардың әсерінен қоғамның 

адамға қоятын талаптарының өзгеруі нәтижесінде функционалдық сауаттылық 

ұғымы кең тарала бастады. 

Функционалдық сауаттылық – оқушылардың сыртқы ортамен қарым-

қатынас жасау қабілеті, оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты, 

оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамытудың тетігі, оқушылардың 

әлеуметтік дағдыларын дамытудың негізі, әлеуметтік-мәдени дамуының 

өлшемі, білім, білік, дағдыларының құзыреттілікке ұласу жолы. Ол 

оқушылардың қатысымдық, ақпараттық, проблемалардың шешімін табу 

құзыреттіліктерінің бірлігінен құралады. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығы ең алдымен үйден, отбасынан 

басталады. Өйткені, ата – аналардың балаларды оқытуы және тәрбиелеуі 

ұлттық жоспарда функционалдық сауаттылықтың негізгі тетіктерінің 

(механизмдерінің) бірі болып көрсетілген.  
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Отбасында әрбір грамды, ватты, минутты есептей алмайтын және де 

есептегісі келмейтін баланың үй шаруасына да қыры болмайды. Баланың 

бойына рухани құндылықтарды қалыптастыруға, жағымсыз мінез – құлық 

әдеттерден арылтуға көмек беретін функционалдық сауаттылық ата – ана 

бойында да болуға тиіс. Ата – аналар баланың ұғынуына көмектесулері керек. 

Үйде жарық пен тұрмыстық приборларды дер кезінде сөндіру, токтан ажырату 

қажеттігін, есік алдағы су құбырының краны арқылы тамшыдан өзен құралып 

қайта ағып кетіп жатқанын бала білуге тиіс. Еңбектің бағасын білген бала оның 

нәтижесін де жақсы бағалай біледі. Осының бәрінде аса терең ата – ананың 

функционалдық сауаттылығы тұр. 

Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы дегеніміз – 

оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс 

жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. Егер осы 

аталған шарттар бастауыш сыныпта орындалғанда оқушының функционалдық 

сауаттылығы қалыптасады Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

дамытуда оқу бағдарламасындағы әрбір пәннің рөлі зор. Соның ішінде 

бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда 

білім берудің алатын орны ерекше. Осы ретте, оқушыға халықтың қоғамдық 

өмірін, арман-мүддесін танытуда, оларға идеялық-саяси, рухани-адамгершілік, 

этикалық-эстетикалық т.б. тәрбие беруде, дүниеге көзқарасын, мінезін, жалпы 

мәдениетін қалыптастыруда 

көркем әдебиетті қуатты құралдардың бірі ретінде пайдалану – бастауыш 

сынып пәнінің басты мақсаты болып есептелсе, тіліміздің өзіндік қалыптасқан 

нормаларын, жалпы айтқанда грамматикасын үйрету – қазақ тілінің басты 

міндеті болып танылады. 

 Функционалдық сауаттылықтың негізгі міндеті – мұғалім баланы оқыта 

отырып, оның еркіндігін, белсенділігін, шығармашылық тұрғыда ойлауын 

қалыптастырып және де баланың өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. 

Олай болса шығармашыл тұлғаны қалыптастыру үшін әр сабағымызда біз тек 

оқулық шеңберіндегі білімді үйретумен шектеліп қана қоймай, кең түрде әр 

баланың талабына, деңгейіне сай жұмыстарды саралап, ыңғайластыруымыз 

керек. Тұлға құзіреттілігін дамыту үшін, яғни бастауыш сынып оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын арттыруда жаңа инновациялық әдіс – тәсілдердің 

ең тиімдісін пайдалану жоғарғы нәтиже береді деген қағидамен, өзім оқып, 

үйреніп, тәжірибеде пайдаланып келе жатқан сын тұрғысынан ойлау 

технологиясының маңызы зор деген тұжырымға келдім.Әр технологияның 

өзіндік ерекшелігі бар. Біз тек оқулық шеңберіндегі білімді үйретумен шектеліп 

қана қоймай, кең түрде әр баланың талабына, деңгейіне сай жұмыстарды 

саралап, ыңғайластыруымыз керек. Тұлға құзіреттілігін дамыту үшін, яғни 

бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын арттыруда 

жаңа инновациялық әдіс – тәсілдердің ең тиімдісін пайдалану жоғарғы нәтиже 
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береді деген қағидамен,өзім оқып, үйреніп, тәжірибеде пайдаланып келе жатқан 

«Оқу мен жазу арқылы сыни ойлауды дамыту» жобасының маңызы зор деген 

тұжырымға келдім.Сын тұрғысынан ойлау – сынау емес, шыңдалған ойлау. Бұл 

деңгейдегі ойлау тек ересек адамдарға, жоғары сынып оқушыларына ғана тән 

деп ойлау аса дұрыс түсінік емес. Жас балалардың да бұл жұмысты дұрыс 

ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір 

жетістіктерге жетері сөзсіз.Сабақтарда дәстүрлі әдістерді қолдануда 

оқушылықтардың сабаққа қызығушылығы төмен болса «Оқу мен жазу арқылы 

сыни ойлауды дамыту» жобасының стратегияларын пайдалануда 

белсенділіктері артады. 

 

 

 02.06.2022 ж № U00075 

Оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру 

 

УТЕМИСОВА НАЗГУЛ  АМАНТАЙҚЫЗЫ 

Алматы облысы Панфилов ауданы 

 «Үшарал орта мектебі МДШО» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі 

Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу сапасын жақсарту мұғалімдерге 

жүктелген. Мұның өзі оқытудың тиімді әдістерін іздестіруді, сабақ сапасын 

жаңа деңгейге көтеруді талап етеді. Қазіргі кезде жалпы білім беретін орта 

мектептердің алдында үлкен міндеттер тұр. Ол заман талабына сай, рухани 

дүниеге бай жас жеткіншектерді тәрбиелеп шығару. Бала өмірінде бастауыш 

сынып мұғалімінің алатын орны зор. Мектеп табалдырығын жаңа аттаған жас 

ұланға білім беретін, оның ой – қиялын дамытатын, рухани дүниесін 

нұрландыратын бастауыш сынып мұғалімі. Кішкентай шәкірттер өзінің «Ана 

мектебінен» яғни отбасы мектебінен алғанын енді мектепте өзінің ұстазы 

арқылы әрі қарай дамытады. Сөйтіп, олар мұғалімнің көмегімен оқудың, 

жазудың ойланудың дағдыларын қалыптастырады. Осы жұмыстардың жүзеге 

асуын қамтамасыз ететін пән «Сауат ашу» пәні болып табылады. «Сауат ашу» 

пәні - бастауыш білім беру процесінде оқушыларға ана тілінің байлығын 

меңгертудің алғашқы сатысы. Пәннің негізгі мақсаты - оқу және жазу 

дағдыларын қалыптастыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету, алғашқы 

грамматикалық мағлұматтарды меңгерту болып табылады. Сауат ашудың әрбір 

кезеңінің өзіндік ерекшелігіне байланысты міндеттері белгіленген. 

Оқушылардың оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру, байланыстырып 

сөйлеу тілін дамыту жұмыстары әліппе кезеңінің негізгі міндеттеріне жатады. 

Оқуға үйретуде: сөзге дыбыстық – әріптік талдау жасау, дыбыстар мен әріптерді 
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оқу және жазу, әртүрлі буынды сөздерді оқу, қысқа сөйлемдерді, шағын 

мәтіндерді оқу, әртүрлі дауыс ырғағындағы сөйлемдерді, байланысты 

мәтіндерді дұрыс, саналы түсіп, мәнерлеп, шапшаң оқу секілді жұмыстар 

жүргізіледі. Оқу - өте күрделі психологиялық процесс. Бастауыш сынып оқу 

сабағында оқушының дағдысын қалыптастыру негізінде оқығанды қабылдау 

түсіну мүмкіндігін арттыру мақсатында көзделеді. Оқу - жазудың бірінші 

кезеңінде балаларды жай оқыту керек. Бірақ балалар өте жай оқыса, сөз бен 

сөзді, сөйлем мен сөйлемді өзара байланыстыра алмай ақырында мәтінің 

мазмұнына түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан балалардың оқу шапқандығын 

арттыра түсуіміз керек. Есте сақтайтын бір нәрсе оқу шапшаңдығымен сөздерді 

таза қатесіз, әрі түсініп оқу қатар дамуы керек. Баланың түсінуі арта түссе, ол 

өзінен өзі шапшаң оқи бастайды. Оқушы берілген тапсырманы асықпай, 

орындап ұқыпты үйренуге жөн. Оқу процесінде де солай. Асығыс оқыған бала 

үнемі қате жібереді. Сауатты оқу - дағдысын қалыптастыру үшін оқушыны 

оқуға ынталандыру керек. Бастауыш сынып оқушыларының оқуға 

ынталандыратын шығарманың бір түрі - ертегі. Ертегінің мәтіндері өте 

қолайлы, әрі қайыра оқытуға ынғайлы. Өйткені ертегішілерде бір – біріне ұқсас 

қайталанып отыратын тұстары кездеседі. Оқушыны түсініп оқуға төселдіріп 

оқуға олармен шығарманы оқымас бұрын дайындық әңгіме жүргізу. Балар үшін 

белгісіз, таныс өмірден жазылға әңгімені оқығанда балалар нақты ешнәрсені 

көзге елестете алмайды. 

Сондықтан мұндай жағдайда алдын ала әңгіме жүргізудің орны ерекше деп 

есептеймін Сонымен оқушы дұрыс түсініп, әрі мәнерлеп оқыған сайын 

оқытудың мәні арта түспек. Мәнерлеп оқу бұл оқытудың әсіресе бастауыш 

сыныптар үшін мәні зор. Мәнерлеп оқыған оқушы оқуды жете меңгергендігін 

көрсетеді. Оқытудың шыңы оқушылардың мәнерлеп түсініп, сауатты оқуға 

үйрету деп білемін. 
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№ V00011   07.06.2022 ж 

 

Сөзжасамдық ұяның лингвистика  

 ғылымында жеке сала ретінде танылуы 

 

ҚАСЫМ  БАЛҚИЯ                                                                           

 Алматы қаласы,Медеу ауданы, Абай атындағы                                                             

Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті,                                                              

5B011700 – Қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі.                                                          

ф.ғ.д профессор 

 

Қазақ тілінде сөзжасамдық ұя мәселесінің зерттелуі 1989 жылдан 

басталды. 

Ол «Қазіргі қазақ тілі сөзжасам жүйесі» 1989 жыл монографиясында 

алғаш көтерілген болатын. Содан бертін қарай сөзжасамдық ұя термині 

профессор Нұржамал Оралбаеваның ұсынысымен ғылыми айналымға қосылып, 

зерттеле бастады, сөзжасам туралы алғашқы ақпараттардың бірі берілді. Қазіргі 

кезде осы тақырыпқа белсене атсалысқан Б.Қасым, З.Бейсембаева, 

Қ.Құрманалиев, Б.Есімсейітов, Н.Қоқышева т.б. зерттеуші ғалымдарды 

айтуымызға болады. Бұл ғалымдар сөзжасам туралы және сөзжасамның әртүрлі 

аспектілерін т.б. маңызды ақпараттарды қарастыруға арналған. 

Сөзжасамдық ұя тақырыбына тағы да өз үлесін қосып, зерттеген 

ғалымдардың ішіне ғалым Б.Есімсейітов жатқызуымызға болады. 

Мақалаларына қарап, бір буынды салт етістіктердің қимыл-қозғалыс 

мағыналық тобынан жасалатын сөзжасамдық тізбекті байқауымызға болады. 

Автор осы тақырыпта ауқымды 7 мақала жазған. Сөзжасамдық тізбектерді қыр-

қырынан зерттеп қарастырған. Мәселен, «Ақ етістігінің жасалған сөзжасамдық 

ұядағы сөзжасамдық тізбек құрамы» деген мақаласында Б.Есімсейітов бір 

ұядағы тізбектерге талдау жасаған. 

Сөзжасамдық ұя туралы мәселеге арнаулы зерттеулер қазіргі таңда барған 

сайын көбеюде. Сөзжасам мамандары бұл мәселеге жете назар аударады, 

барлық қырынан қарастырып, өзекті тақырыптардың біріне айналған. Түрлі 

анықтамалар,зерттеу еңбектері пайда болды. Сөзжасамдық ұя туралы шағын 

ақпараттар біздің З.Бейсенбаеваның “Сөзжасамды оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздері” атты әдістемелік еңбегінде де берілген. Бұл мәселе 

туралы А.Салқынбайдың «Тарихи сөзжасам монографиясында»да пікірлер 

айтылған. Жалпы сөзжасамдық ұя мәселесенің жан-жақсы қарастырылуы 

қазіргі кезде сөзжасамның дербес сала ретінде дамуына көптеген үлесін тигізді 

деп айтуымызға болады. 
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Ал енді сөзжасамдық ұя мәселесіне тоқталар болсақ:Сөзжасамдық ұя 

сөзжасамдық бірлік орнына ең алғаш ғылыми түрде қосылғаннан бастап, оған 

анықтама беру барысында көптеген ғалымдарымыз атсалысты. Сөзжасамдық ұя 

туралы, сөзжасамдық термин және сөзжасам термині анықтамасы да ғылымда 

бірден қалысптаса койған жоқ. Сондықтан ең бірінші қалай қылаптасқанын 

анықтап алғанымыз дұрыс. 

Сөзжасамдық ұя-өзіндік бір берілген құрамы бар, құрамындағы бірлік 

бір-бірімен белгілі бір қарым-қатынаста болып, тілде белгілі сөзжасамдық 

қызмет аткаратын жүйелі тлдік құбылыстың бірі болып табылады. Сондықтан 

сөзжасамдық ұяны жан-жақты сипаттаудың маңызы қазіргі кезде өте зор. 

Сөзжасамдық ұя тілдің сөзжасам жүйесінің ең ауқымды бірлігіне жатады. 

Өйткені, сөзжасамдық ұяда толығымен туынды сөздер орналасады.  

Ал, туынды сөздер сөзжасамның көтеретін негізгі мәселелерінің бірі. 

Сондықтан сөзжасамдық ұя сөзжасамның негізгі бірліктері болып табылады. 

Ұяда кез-келген туынды сөзден ғана жасала бермейді, бір түп негіз сөзден пайда 

болған туынды сөз ғана ұядан болып саналады. Сондықтан да көпшілік 

ғалымдар “сөзжасамдық ұя”- бір негізді сөздерден өрбіген туынды сөздердің 

жиынтығы деп атайды. Бұл ереже қазақ тілінде де, орыс зерттеулеріндеде ең 

көбінен тараған анықтамалардың бірі. Себебі мұнда сөзжасамдық ұядағы ең түп 

қазық болып табылатын екі мәселе де қамтылады.  

Ол түп негіз сөз және одан пайда болған туынды сөздер. Түп негіз 

мағыналы сөзсіз және нәтижесінде пайда болған туынды сөздерсіз ешқандай да 

сөзжасамдық ұя мүмкін емес. Осы тілдік бірліктер ғана сөзжасамдық ұя құрай 

алады. Түп негіз сөзден ұяда барлық туынды сөздербіртіндеп жасалатын болған 

соң, сөзжасамдық ұя пайда болу үшін мұнда міндетті түрде түп негізді сөз  

болғаны қажет. Негіз сөзсіз ешқандай да сөзжасамдық ұя жасалынбайтынын 

ескерген дұрыс. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 РЫСКОЖАЕВА ДИНА АКИМЖАНОВНА 

 ИСАХАН ӘЙГЕРІМ ИСАХАНҚЫЗЫ 

 АҚБАСОВА ГҮЛСТАН ТІЛЕБАЛДЫҚЫЗЫ 

 ЖАНГАЗИЕВА ГУЛЬМИРА БЕРЛИНОВНА 

 ТЕБЕРИКОВА ФАТИМА АСҚАРҚЫЗЫ 

 УТЕМИСОВА НАЗГУЛ  АМАНТАЙҚЫЗЫ 

 ҚАСЫМ  БАЛҚИЯ 


