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29.06.2022 № U00071
Сравнение чисел. От 1 до 10
БИСЕНОВА КУМИСАЙ ТУРГАНБАЕВНА
Актюбинская область г. Актобе
Детский сад "Алтын бесик" №50.
Воспитатель
Образовательная область: «Познание».
Раздел: «Формирование элементарных математических представлений».
Тема: «Сравнение чисел. От 1 до 10».
Цели: учить устанавливать отношения «равно», «больше», «меньше»;
закреплять знание терминов «число» и «цифра»; совершенствовать навыки
счета предметов; развивать умение анализировать и обобщать.
Материалы к занятию: предметные карточки.
Словарная работа: больше, меньше.
Билингвальный компонент: больше – артық, меньше - кем, равно – тең.
Этапы

Действия воспитателя

Действия детей

деятельности
Мотивационно- -Хотите ли вы попасть в магазин
игрушек?
побудитеьный
- Давайте посмотрим, что в нем?

Заинтересовываются
предложением и
вовлекаются в игру.

-Вот смотрите, на полочках
игрушки. Сравните картинки
Организационно
слева, справа.
–поисковый
Чего больше?
- Чего меньше?
- Как сделать поровну?

Предлагают способ
сравнения и
уравнивания. Делают
вывод, что для
уравнивания надо убрать
лишние с одной стороны
или поставить игрушки,
которых не достает.
Считают игрушки,
дотрагиваясь до каждой.
Достают карточку с
цифрой. И ставят эти
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Расставляем игрушки друг под
другом или проводим линию,
соединяя парами, чтобы узнать,
есть ли лишние.

карточки под игрушками.

После того, как
воспитатель покажет
знаки, находят их на
карточках и ставят между
числами. Читают
полученную запись,
-Что надо сделать, чтобы их стало
поясняя, что означает
поровну?
каждая цифра.
- Верно. Надо убрать лишние с
одной стороны или поставить
игрушки, которых не достает.
Помогаю детям, вышедшим к
доске, устанавливать взаимно –
однозначное соответствие между
предметами, расположенными на
двух сторонах одной полки.

- Посчитаем, сколько игрушек
слева. (прошу детей
дотрагиваться до игрушек и
считать вслух). Получилось
4 (например, игрушечные
чашечки).

Составляют равенство,
сравнивая одинаковое
количество игрушек 5=5.
Читают его.

При работе с числовым
отрезком от 1 до 10
- Поставим карточку с цифрой 4. отмечают число на
Посчитаем тарелочки. Сколько
отрезке и определяют,
их?
- какое число больше /
Чего больше? Чего меньше?
меньше.
- Расскжите, что означает число 4
в записи, число 3.
- Но мы можем сказать и
наоборот, что 3 меньше 4.
Тарелочек меньше, чем чашечек. Тарелочек 3 штуки.
-Теперь посчитаем игрушки на
другой полочке. Сколько елочек? Записывают пример
цифрами, выставляют
- Сколько грибочков?
знак.
- Расскажите, что обозначает
каждая цифра в этой записи.
На этой полочке 5
Далее организуется сравнение
двух видов игрушек по количеству елочек.
в случак, когда их окажется
2
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поровну.

Грибочков 6.

-Посчитайте яблоки. Сколько их? Яблок 5.
- Посчитайте груши.

Их тоже 5.

-Чего больше? Чего меньше?

Их поровну.

- Какой знак мы уже знаем, чтобы Это знак =.
записать, что их поровну (столько
5 = 5.
же)?
- Прочитайте запись.
Для закрепления выполняется
задание 1
С целью проверки понимания
отношений между числами
выполните задание 2.
-Раскрасьте машинку, где слонят
больше в красный цвет. Где
меньше всех – в синий цвет.
Машины, где слонят поровну,
раскрасьте одинаковым цветом,
но не красным и не синим.

Считают мячи и шары.
Отмечают, на какой
картинке их больше /
меньше.
Что надо сделать, чтобы
их стало поровну.
Рассуждают, почему они
раскрашивают машину в
тот или иной цвет

Это заданиеспособствует
развитию логического мышления.
Поскольку имеет задание с
отрицанием и требует
логического рассуждения.
-Какие знаки использовали на
занятии?

Отвечают на врпросы.

- Что они обозначают?
Рефлексивно –
корригирующий - В каком магазине сегодня
играли с игрушками?
Для закрепления ранее
изученного, предлагается
выполнить задание 3. При
выполнении которого дети
повторяют название объемных
фигур и ведут их счет.
3

Называют объемные
фигуры, сравнивают их
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Сравнивают фигуры по
количеству, увязав, таким
образом с новой темой.

количество.

Хвалю детей и даю словесную
оценку их работе.
Ожидаемый результат:
Знать: что числа можно сравнивать, отношения «больше», «меньше», «равно»;
Иметь: представление о записи результата сравнения чисел (неравенства и
равенства) с помощью знаков.
Уметь: сравнивать количество предметов при помощи установления взаимно –
однозначного соответствия, при помощи числового отрезка.
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29.06.2022

№ U00073

Out at Night (School Rules)
САРИЕВА РОЗА АЛИМОВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы
№14 орта мектептің ағылшын тілі мұғалімі
Module 2

Lesson 5

School:

Date:

Teacher name:

CLASS: 3A

Number present:

absent:

Lesson title

Out at Night (School Rules)

Learning
objectives(s)
that this
lesson is
contributing
to (link to the
Subject
programme)

3.1.8.1-understand short , narratives on a limited range of general
and some curricular topics
3.2.3.1-give short, basic description of people and objects
3.4.7.1-spell a growing number of familiar high-frequency words
accurately during guided writing activities.

Lesson
objectives

Assessment
criteria

All learners will be able to:
- comprehend short narrativesand give short, basic description of people and objects according to the theme “Out at
night” with support
Most learners will be able to:
- describe people and objects using short, basic instruction
and understand short narratives on the theme “Out at night”
with some support
Some learners will be able to:
- express a growing number of familiar words accurately during writing activities according to the theme “Out at night”
with little support
-comprehend short narratives on the given theme;
-use short basic instruction to describe people and things;
-apply a growing number of familiar words during writing
activities.
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Values links

The 1st value of “MangilikYel” The independence of
Kazakhstan and Astana.

Crosscurricular
links

Kazakh and Russian

Previous
learning

Vocabulary or phrases related to the lesson: uniform, wear,
school, classroom, door, rule, etc.

Plan
Planned
timings
Start
2 min
3 min

3 min

Planned activities (replace the
Resources
notes below with your planned
activities)
Greeting:
Teacher greets to learners creating a
positive atmosphereby strategy
“Heart to heart”.
Home task. Snowball strategy
Pictures
Teacher distributes different pictures
to all students. The first student
names his/her picture, the second
student names the first and the
second pictures. In this way the third
student has to name first, second,
third pictures in English. And all
other students continue doing in such Puzzles
way.
AFL: Teacher’s assessment in oral
form (Good job! Well done!
Pictures
Excellent!)
Grouping by Puzzles
The teacher divides learners into two
groups by using the puzzles of Moon
and Sun. Learners who collect the
same puzzles will be in the same
group.
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Middle
2 min

5 min

8 min

The teacher directs learner’s
attention to the picturesasks the
students:
- What can you see from the
pictures?
- What do you know about
them?
AFL: Teacher’s assessment in oral
form (Good job! Well done!
Excellent!)
PPT
Pre-teaching vocabulary.
Learners look through the given
https://www.dictionary.com/
words before listening to the audio.
Cap – кепка
Sticker – жабыстырғыш (стикер)
Shoe – аяқ-киім
Bag – сөмке
Zip – сырма
Bright – ашық (түстер)
ex 26 Smiles Student’s book
Vest – жилет
While-listening task. Exercise 26
Differentiation by type of resource
Learners are given the text “Be
bright, be seen” from the book. They
have to listen to the audio and fill in
the gaps bags
with thestickers
words in the
capsbox. shoes

DescriptorA learner:
- understands the main information of the text
- fill in the gaps
- put the words correctly
AFL: Stars
Activity 1. “The fastest group”
exercise 27
Differentiation by time allowed
Teacher explains the comparative
forms of adjectives. Learners do
exercise 27 in group. Each group
has to read the adjectives and
7

ex 27 Smiles Student’s book
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7 min

10 min

match them with their opposite
meanings. Then they have to form
comparative adjectives. The group
which finishes in time gets the
nomination “The fastest group”.
Example:
Big – bigger
ex 28 Smiles Student’s book
small – smaller
long – longer
DescriptorA learner:
- matches the adjectives with
opposite meanings correctly
- forms right comparative adjectives
AFL: Stars
Activity 2. “Who is clever?”
Exercise 28
Differentiation by scaffolding
Learners are given two different
Posters
picture and six sentences. They
have to find which sentence
belongs to which picture in oral
form. Teacher helps less able
students to understand the meaning
of the sentences.
DescriptorA learner:
- understands the meaning of the
sentences
- ticks the correct sentence
AFL: Stars
Activity 3. Craft work “Creative
group” Exercise 29
Differentiation by group’s ability
Each group has to make a poster of
bright and reflective clothes and
things to wear on dark days or when
you are out at night. Leaders of each
group help the other members of the
group. Then they present their
posters to the whole class. At the end
learners assess the posters.
DescriptorA learner:
- uses different bright colours
8
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End
3 min

- makes grammatically correct
sentences to present posters
AFL: “Creative group” nomination
Reflection Self-assessment by the
strategy “Assessment tree”
At the end of the lesson, teacher asks
learners on which part of the tree
they stand. I hang out the poster with
the picture of a tree and deliver
learners stickers. They write their
names on them and stick them on
which part of the tree they
understand the lesson.

Assessment tree

2 min
Home task: My room rules
Learners have to make a list of
rules for their rooms.
Suggested answer key:
My Room Rules
You mustn’t eat in here.
You must
knock on
the door.
You mustn’t
drop litter.
The lesson is over. See you soon.
Good bye.

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? 9

Health and safety check
ICT skills
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Differentiation by type of
resource, They have to
listen to the audio and fill in
the gaps with the words in
the box.
Differentiation by time
allowed
The group which finishes
in time gets the nomination
“The fastest group”.
Differentiation
by
scaffolding
Teacher helps less able
students to understand the
meaning of the sentences.
Differentiation by group
ability, leader of the group
support their group
members while making the
posters.

AFL:
Teacher’s
assessment in
oral form
(Good job!
Well done!
Excellent!)
AFL: Stars
AFL:
“Creative
group”
nomination
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https://www.dictionary.com/
Health saving technologies.
Using physical exercises and active
activities.
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Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives
realistic?
Did all the learners achieve the lesson objectives/
learning objectives? If not, why?
Did my planned differentiation work well?
Did I stick to timings?
Summary evaluation
What two things went really well (consider both
teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson
(consider both teaching and learning)?
1:
2:
What have I learned from this lesson about the
class or individuals that will inform my next
lesson?

11

Use the space below to
reflect on your lesson.
Answer the most relevant
questions from the box on
the left about your lesson.

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

30.06.2022 U00075
«Қош келдің, Наурыз!». Міржақып Дулатұлы
ЖАНБАТЫРОВА САЛТАНАТ УЗАКБАЕВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы
№14 жалпы білім беретін мектеп.
Бастауыш сынып мұғалімі
Білім беру ұйымының
атауы
Пәні:
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сынып: 4

Әдебиеттік оқу

Қатысушылар
Қатыспағандар саны:
саны:
«Қош келдің, Наурыз!» .Міржақып Дулатұлы.
Сабақтың тақырыбы:
4.1.1.1. Шығарманың мазмұнын толық түсіну,
Оқу бағдарламасына
кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның себепсәйкес оқыту мақсаты:
салдарын анықтау үшін сұрақтар қою және
жауап беру
1.Шығармашылық жұмыс дағдыланады.
Сабақтың мақсаты
2.Өз ойын білдіреді.
Сабақтың барысы
Сабақты
Педагогтің әрекеті
Оқушыны Бағалау Ресурстар
ң
ң әрекеті
кезеңі//уа
қыты
Ұйымдаст -Сәлеметсіздер ме,
ҚБ.
ыру
оқушылар!
Сәлеметсізд 1-10
Әдебиетті
-Көңіл-күйлерін қалай?
ер ме!
бағалау
к оқу
-Өте жақсы,
оқулығы
Психологиялық ахуал
керемет!
туғызу.
“Сиқырлы қапшық” әдісі
арқылы оқушылар бірОқушылар
біріне жақсы тілек айту
арқылы жағымды ахуал
Қапшық
қалыптастырады.
ішіндегі
ҚБ.
сөздер
1-10
12
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Өткен
білімді
еске
түсіру

Жаңа
білім

Мақсаты: Оқушылар
бойында идея немесе тілек
білдіру, тыңдау
дағдыларын дамытуға
бағыттау, сондай-ақ
барлық оқушыларды
қатыстыру арқылы оқыту
жағдайларын теңестіру.
Тиімділігі: Оқушыны бірбіріне тілек айту арқылы
жақындастырады, көңіл күйін көтереді,
бауырмалдығын оятады.
Топқа бөлу: Оқушылар
«Ұшақ билеттері» әдісі
арқылы топқа бөлінеді.
І топ «Бауырсақ»
ІІ топ « Бешбармақ»
Үй тапсырмасын сұрау:
«Қалташадағы
сұрақтар» әдісі
Әрқайсысы қағаз
қиындысына өзі білгісі
келген немесе өзі жауап
бергісі келген сұрақтарды
жазып, қалташаға салады.
Араластырылған сұрақтар
еркін түрде қатысушыларға
таратылып беріледі. Әркім
өзіне түскен сұрақтарға
жауап береді.
Дескрипторлар:
 Өткен тақырыпты
еске түсіреді.
 Өз ойларын толық
жеткізеді .
 Бір –бірін
толықтырып
отырады .

арқылы
бағалау
мақсатында
тілек
айтады.

Оқушылар
топқа
бөлінеді.

Оқушылар
үйге
берілген
тапсырман
ы сұрақтар
арқылы
жауап
береді.

Оқушылар
видео
арқылы
тақырыпты
ашады.
Оқушылар

13

ҚБ.
1-10
бағалау

ҚБ.
1-10
бағалау

ҚБ.
1-10
бағалау

Дәптер,оқ
улығы

Айтылым
дағдысы
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Тақырыпты ашу:
Оқушыларға интербелсенді
тақтадан видео көрсетіледі,
сол арқылы тақырыпты
ашып мақсаты
жарияланады .«Наурыз
туралы аңыз» мульфильмін
көрсету.
Мультфильмде
«Наурыз
туралы
аңыз» айтылады. Наурыз
қарияның сөздерін мұқият
тыңда.
Сабақтың мақсатын
және тақырыбын айту.

Сабақтың
ортасы

«Ой қозғау» айдары
«Тыңдалым» дағдысы
«Наурыз- думан» әнін
тыңдап, өз ойыңмен бөліс,
тыңдаған ән сөзінде наурыз
мерекесі
қалай
сипатталған?
Дескриптор:
 Оқушылар өз
ойларың толық
жеткізе алады.
Айтылым дағдысы
бойынша
« Қаламгер айдары »
тапсырмасын айтады.
1-тапсырма:
Автор танысу мақсатында
ең алдымен «Жасырын
бейне» әдісі арқылы ақын
суретін пазл беріліп, оны
құрастырады.
( М. Дулатұлының өмірі
мен шығармашылығы
14

тақырып
пен
мақсатпен
танысады.

Ән арқылы
тақырып
туралы
мағлұматта
рды
толықтырад
ы.

қалыптаса
ды.

ҚБ.
1-10
бағалау

ҚБ.
1-10
бағалау
Оқулық
Оқушылар
шығарманы
тыңдау
арқылы
айтылым
мен
ҚБ.
тыңдалым
1-10
дағдысын
бағалау
қалыптасты
рады.

Қосымша
тапсырма
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жайлы мағлұматтар
жинақтау)
Міржақып
Аты-жөні
Дулатұлы
1885 –
Туған жылы
1935ж.ж
Қостанай
Туып-өскен
облысы
жері
Жангелдин
ауданы
Қызбел Берілген
тапсырма
ауылы
бойынша
Шығармалары «Азамат», мәтінді
«Терме», оқиды.
«Оян, қазақ»
Өзіндік
ойын
ақын
Ақпарат
тұжырымда
йды. Оқып,
Мақсаты:Авторға
танысқан
қатысты мәлімет алады;
кеңестерді
Тиімділігі: Барлық
басшылыққ
автордың
а алып,
шығармашылығымен
сұрақтарға
толық танысады.
жауап
береді.
Дескриптор:
 Оқушылар кестені
талдау арқылы
автормен танысады;
Оқылым дағдысы
«Түсініп оқы» айдары
«Наурыз» өлеңі
а)іштей оқу
ә) тізбектей мәнерлеп
оқыту
Наурыз мерекесін біздің
қазақ халқымыз ерекше
тойлайтынын білеміз.
Толығырақ білу үшін

ҚБ.
1-10
бағалау

ҚБ.
1-10
бағалау

ҚБ.
1-10
бағалау
Қағаз
парақтары

Оқушылар
тапсырман
ы
орындайды. Оқушыл
ар
бірбірінің
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Міржақып Дулатұлының
«Наурыз» туралы
мәліметімен танысамыз.
Өлеңнен түсінгені туралы
«Қызғалдақ» әдісі арқылы
жеткізеді. Сұрақтарға
жауап береді

Дескритор:
 Оқушылар
сұрақтарға жауап
береді;
 Оқушылар шығарма
ойымен толық
танысады.
«Жаңа сөздер сандығы»
айдары
Қостанып – қос тігу
(жұмыс басындағы
баспана)
Бекіту

«Құра» айдары бойынша
«жыл құстары»
түсіндермесінің тіркесін
жазып, ойларын білдіреді.
Дескриптор:
 Оқушылар «жыл
құстарын» ажырата
үйренеді;
Сергіту сәті. «Қара
жорға» биі
«Айтылым» дағдысы
16

. Кәсіби
сөздермен
танысып, өз
дәптерлерін
е
тапсырман
ы
орындайды.

сабаққа
қатысу
белсенді
лігіне
қарай
бағалайд
ы.

ҚБ.
1-10
бағалау
Кестелер
Сергіту
сәтін
жасайды.
Оқушыл
ар
бірбірінің
Оқушылар сабаққа
жұптық,
қатысу
Сабақты
топтық
белсенді қорытынд
тапсырмала лігіне
ылау
ры
қарай
орындалад бағалайд
ы.
ы.

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

Кері
байланыс

«Білгенге маржан»
айдары
Наурыз туралы берілген
мәтінді оқып «Көршінмен
бөліс» әдісі бойынша
қасында отырған
көршісімен бар білгенімен
бөліседі.
Дескритор:
 Жұптық жұмыс
арқылы
ұйымшылдықпен
шығарман мұқият
түсінеді.
Мақсаты: Жұптық жұмыс
арқылы мазмұнын ашады;
Тиімділігі: Айтылым
дағдысы қалыптасады.
«Ойлан» айдарына
Берілген кестеден сөздерді
тауып боя.
Л С О Р И Н К
Б Ү П С Ү Т М
И Р Б У Г Ұ Р
Д Е Ұ
Н З Т
А Т Р Ы П П А
Й Д Ш А Қ С О
Сүрі ет, бидай, тары, су,
сүт, тұз, бұршақ.
Бұл нелердің атауы?
Бір сөзбен қалай атауымызға болады?
Неше түрлі тағам берілген?
7 түрлі тағам дегенде,
біздің есімізге қандай ұлттық тағам түседі?
Наурыз көже қандай мерекеде дайындалады?
17

Кестемен
жұмыспен
орындалад
ы

Сұрақтарға
жауап
береді.

Жазылым
дағдысыме
н
жұмыстана
ды.

ҚБ.
1-10
бағалау
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«Жазылым» дағдысы
«Орында» айдары
бойынша берілген
тапсырманы орындап
жазады.
1.Қою әріппен берілген
сөйлемнің мағынасын
сызба немесе сурет арқылы
бейнелеңдер.
2.Оқушының жазғанына
қара. Көп нүктенің орнына
тиісті сөзді қойып оқы.
Мақсаты: Сөздің
мағынасын толық түсініп,
оны жеткізе біледі;
Тиімділігі: Жазылым
дағдысы қалыптасады.

Оқушылар
кері
байланыс
береді.

Дескриптор:
 Көп нүктенің орнына
тиісті сөзді қояды;
«Киіз үйлер» рефлексиясы

Оқушылар сабақтан алған
әсірлерімен бөліседі.

04.07.2022
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Салауаты өмір салтын ұстанайық, өмір қауіпсіздігін сақтайық
АБИЛОВА ГАЛИЯ ЖОЛМЫРЗАЕВНА
Атырау қалалық № 24 орта мектебі.
Директордың тәрбие ісінің орынбасары
Салауатты өмір салты- өте кең ұғым. Бұл жігерлі болып, денсаулықты
сақтауға, өмірді қуанышты қабылдауға ықпал етеді. Қазіргі кезде мектеп жасына
дейінгі балалар мен мектеп оқушыларының физикалық дамуы мен денсаулығы
өзектілікке ие.
Салауатты сөзінің
негізгі
мағынасы
–
салиқалы,
білімді,ақылды, парасатты,
ойлы,
зерделі және сабырлы деген ұғымды
білдіреді. Денсаулықты нығайту мектебінің мақсаты – денсаулықты нығайтуға
ықпалын тигізетін жағдайлар туғызу арқылы оқушыларда салауатты өмір салтын
және өмір қауіпсіздігін қалыптастыру және оған баулу. Денсаулық- адамға
табиғат беретін баға жетпес сый..“Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі”
деп тегін айтылмаған.Қазір қоғамымызда халықтың табиғи өсімі төмендеп,
сырқаттанушылық және өлім- жітім деңгейі арта түсті. Әсіресе, балалар мен
жастардың денсаулығы қауіп тудыруда.
Табиғат
жағдайындағы экологиялық қолайсыздықтар, әлеуметтік –
экономикалық жағдай, күнделікті тұтынатын азық-түлік құрамының бұзылуы
өскелең ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізуде. Қазіргі кезде электрондық
темекіні қызықтап пайдалану, шылым тартып, ішімдік пайдалану, есірткі
құмарлық және улы заттарға әуестік, адамгершілікке жат мінез-құлық, ерте
жыныстық қатынас кеңінен етек алуда. Жас ұрпақтың
әлеуметтік желіге
байланып, смартфон шырмауынан шыға алмауы, зиянды әдеттерге әуес болуы
ұстаз ретінде мені алаңдатады. . Өтпелі кезеңде, өмірден өзіне не керек екенін
білмейтін, саналары әлсіз жасөспірімдер үшін тым қауіпті. Осы жаста
жасөспірімдер
зиянды
әдеттерге
бой
алдырып,
оған
тез
бейімделеді.Сондықтан білімі сапалы, адамгершілігі мол, бойын зиянды
әдеттерден аулақ ұстайтын, саналы ұрпақтарды тәрбиелеу біздің басты
міндетіміз .Оның басты бағдары - спорттық шараларды көбейтіп, дұрыс
тамақтануға бейімдеу.

Дені сау ұрпақ қана салауатты қоғамды қалыптастыра алады.
Сол себептен ең алдымен салауатты өмір салтын қалыптастыруды мектеп
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оқушыларынан бастау керек . Оқушылар арасында салауатты өмір салтын
қалыптастыру мақсатында Атырау қаласы
№24 жалпы орта мектепте
«Салауатты өмір салтын және өмір қауіпсіздігін қалыптастыру бағдарламасы»
аясында іс-шаралар жоспары жасақталып, біршама жобалар іске асқан.
Жеке гигиенаны дұрыс сақтау, дұрыс тамақтануға баулу, АИТВ/ЖИТСтің,тұмау мен диабеттің және коронавирустың алдын алу, салауатты өмір салтын
қалыптастыру, спорттың пайдасын жіті ұғындыру. «Шынықсаң шымыр
боласың», «Ұлт саулығы-ұрпақ саулығы » т.б тақырыптарында сынып сағаттары
өткізілді. Мектеп оқушыларының денсаулықты дұрыс күтуді дағдыға айналдыру
мақсатында сынып жетекшілері тыңғылықты түрде ашық сабақтар өткізіп,
оқушылар санасында сақталуы үшін түрлі тақырыптарда эссе жазғызып,
суреттер салғызып байқаулар өткізіп отырды.
Шараның басты мақсаты – жас ұрпақты зиянды әдеттерден арылтып, дені
сау, рухы таза ұрпақ тәрбиелеу. Сондай-ақ, оқушылардың арасындағы
ынтымақтастықты нығайтып, тәрбиелеу арқылы спортқа баулу керек. «Қауіпсіз
мектеп», «Қауіпсіз жол» атты акцияларды ұйымдастырып, дәрежелі деңгейде
өткізілді. Мектеп көлемінде қатерлі заттарды азайту мақсатында «Вейпденсаулыққа өте қауіпті!» атты апталық өткізілді.
Атырау қалалық №3 емхана психологі А.Ж.Болтаева, медбике А.Қойбақова
мамандарының қатысуымен «Электронды темекі-өте қауіпті» және АО СӨСҚО
бірлескен «Физикалық белсенділік және тиімді тамақтану» тақырыбында
семинар-тренингтер өтті.

Мектеп ата-аналарымен де түрлі тақырыптар аясында кездесулер, семинартренинг, пікірталас және жиналыстар өтті. «Бар мейіріміміз балаларға», «Біз
20
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бақытты баламыз»көңілді «Толағай » ойын-сауық сондай-ақ отбасына арналған
«Отбасылық ұлттық ойындар» тақырыбында шаралар және бастауыш сынып
жоғары сыныптар арасында СПИД тақырыбына арналған және нашақорлық
туралы «дөңгелек үстел» мәжілістері өткізіліп, баяндамалар оқылды.

Салауатты өмір салтын дәріптеу мақсатында балалар мен жасөспірімдер
арасында «Выбирая спорт-мы выбираем здоровье», «Жас мемлекетте – дені сау
ұрпақ!», «Ертеніңді ойласаң, есірткіге жолама!», «Как уберечь себя от
наркотиков», «Салауатты өмір салтын сақта!», «Алкоголь ішімдігі немесе
денсаулық – өзің таңда!», «Есірткісіз болашақ» тағы басқа да сол сияқты
тақырыптарда әлеуметтік маңызды жобалар іске асырылды. Мектепте спортпен
айналысу үшін бар мүмкіндік жасалған. «Уақыттың бос өткені, өмірдің бос
кеткені», – дегендей, сондықтан өмірдің әр минутын тиімді өткізу керек.
Жасөспірімдер мен балалар жаман жолға түспей, зиянды әдеттерден аулақ болуы
үшін үйірмелерге қатысуы қажет, қатысқан бала өзін өзі тәрбиелей білуді
үйренеді, оның күндік жоспары қалыптасады. Үйірме жұмыстары білім мен
қатар іскерлік дағдысының қалыптасуы, оқушының спортқа деген
қызығушылығын қалыптастырады. Мұғалімдер ата-анамен тікелей қарым
қатынаста болады. Сабақ оқу, тәрбие жұмысына баулу кезінде балалар әр ісіне
тиянақты болуды әдетке айналдырады. Мектепте спорттық бағыттағы
футбол,баскетбол, волейбол,шахмат және тоғызқұмалақ үйірмелері белсенді
жұмыс жасап келеді. Түрлі ән-би сайыстары мен флешмобтар өтеді. Сонымен
қатар мектеп оқушыларымыздың ішінде
қаламыздағы спорт кешенінің
үйірмелеріне қатысатын, мектептің намысын қорғап, қалалық мектептер
арасындағы жарыстарда көзге түсіп жүрген шәкірттерімізде баршылық.

Атап айтсақ Отепкали Зере дзюдодан кадеттер арасындағы Азия Кубогы үшін
халықаралық чемпионатта 2-орын, Жакиев Қ ұрмет Белбеу күресінен 2006-2008
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ж.т жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының Чемпионатында 1орын, Ақтөбе облысы Хромтау қаласында өткен тоғызқұмалақтан командалық
жасөспірімдер арасындағы турнирде Сайлаубай Жанару -1орын ,Төленді
Мейірім 3-орын алған оқушыларымызды мақтанышпен айта аламыз.

Жетістікке жетуі баланы одан әрі қанаттандырып, спортқа деген
қызығушылығын арттырады. Дені сау, санасы түзу азаматтар кемелденген
еліміздің болашағын көркейтеді.
Денсаулықтың қадірін білу өте маңызды. Өсіп келе жатқан жас
ұрпақтың бойына тазалық пен сергектікті орнықтыру – заман талабы.
Салауатты өмірді дұрыс сақтау таңертең ерте тұрудың өзімен де
байланысты. Дұрыс тамақтану, уақытылы ұйқы, зиянды әдеттерден аулақ болу,
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спортпен шұғылдану, көбірек таза ауада жаяу жүру, барлығы деннің
саулылығының кепілі. «Денің сау болса, жаның сау» - деп дана халқымыз бекер
айтпаған. Адам үшін денсаулықты сақтап қалу – мақсат. Мақсаттар көп, күш те,
уақыт та шектеулі,тек таңдау өз қолыңда!
Бүгінгі оқушы – ертеңгі болашағымыз. Әр балаға ата-аналары, мектеп
қызметкерлері жылылық нәр беріп, үлкен үмітпен қараса, өзінің денсаулығын
шыңдап, білімін нығайтуға ұмтылған азамат дайындауға болады. Салауатты өмір
салтын сақтау арқылы ғана дені сау қоғамға жете аламыз.Болашағымыз жарқын,
еліміздің ертеңі нұрлы болсын десек, салауатты өмір салтын ұстанып,
насихаттайық.

МАЗМҰНЫ
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 БИСЕНОВА КУМИСАЙ ТУРГАНБАЕВНА
 САРИЕВА РОЗА АЛИМОВНА
 ЖАНБАТЫРОВА САЛТАНАТ УЗАКБАЕВНА
 АБИЛОВА ГАЛИЯ ЖОЛМЫРЗАЕВНА
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