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№ V00047    24.08.2022 ж 

 

«Сезім патшалығына саяхат» тренинг ойын жаттығуы 

 

МАМЕТОВА РОШАНГУЛ ДАВУТОВНА 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Х.Бижанов ауылы  

«Күншуақ  бөбекжай балабақшасы»МКҚК. 

Психолог 

 

Мақсаты: баланың эмоция және сезім аймағын дамыту, балалардың көңіл 

күйлерін көтеру. 

Қажетті құрал-жабдықтар: саяхат картасы, А4 ақ қағаздар, адамның эмоциялық 

күйі бейнеленген қиылған суреттер, бояулар, құм, түрлі түсті моншақтар, 

қобдиша. 

Сабақтың барысы: 

І. Шаттық шеңбері. 
Арайлап таң атты 

Алтын сәуле таратты 

Жарқырайды күніміз 

Жарқырайды даламыз 

Қайырлы таң балалар 

Қайырлы таң қонақтар 

Күн шуағын жинаймын 

Достарыма сыйлаймын 

Психолог: Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін маған пошта тасушы хат әкеліп 

берді. Қане бәріміз бірге көрейікші онда не бар екенін. Қараңдаршы ол біздің 

балабақшадағы сендердің топтарыңа арналған. Бұл хат Сезім патшалығының 

патшасы мен патшайымынан екен. Конвертте әдемі ашық хат, қане не жазылғанын 

оқиықшы балалар. 

«Қымбатты балалар! 

Сендерді сезім паталығына қонаққа шақырамын. Сендерге арналған тосын сыйым 

бар. 

Ізгі ниетпен: Сезім патшалығы» 

Психолог: балалар Сезім патшалығының шақыруын қабыл аламыз ба? Балалар 

біз сапарға аттану үшін өзімізбен бірге ең керектілерді алуымыз керек. 

Айтыңдаршы бізге не керек болады деп ойлайсыңдар? Балалар біз Сезім 

патшалығына бара жатырмызғой сондықтанда өзімізбен заттарды алмаймыз тек 

эмоция мен сезімдерді жинайық, біз сапарға шығу үшін бізге ең қажетті нәрсе ол 

батылдық, менің сөзіммен келісесіңдер ме? Балалар тағыда не қажет болады бізге 

сапар барысында? 
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Ойын: «Жол сөмкені жинау» 
«Жол сөмке»(мазасыздық сезімі жоғары бала) таңдалады, оған басқа қажетті 

лер (қалған балалар)салынады.                                                              

Психолог: 
Ал балалар, біз сапарға дайынбыз ба? 

Біз күлетін, таң қалатын, ашуланатын,                                                                                             

Көңіл-күй еліне аттанбақпыз 

Бұл ғажайып елдің кейіпкерлерімен 

Әр сабақ сайын кездесетін боламыз 

Бізді алда жаңа досымыздың 

Талай қызықты ойындары мен тапсырмалары күтіп тұр 

Дайынбыз ба? Ендеше жолға шығамыз 

Психолог: 
Ал балалар біз енді сендермен бірге Сезім патшалығындамыз, енді қалай қарай 

жүретінімізді карта көрсетеді. (Картада үйшікке қарай белгі тұрады). 

Психолог үйшіктің жанына барып, балалар қараңдаршы мен не тауып алғанымды, 

бізге арналған хат бар екен. 

Психолог хатты ашып оқып, оның Сезім ханшайымынан екенін, ханшайымның 

қызықты тапсырмалары бар екенін айтады.. 

Ойын: «Эмоцияларды құрастыр» 
Ойын барысы: эмоцияларды білдіретін қиылған суреттер жатады, оны балалар 

алып құрастырады. 

Психолог: Жарайсыңдар балалар 

Ойын: «Құмды елдегі бұршақтар» 
 Хат: Балалар көздерін жұмып отырып, әуенмен  ұнтақтың ішінен моншақтарды 

теріп ыдысқа салуы керек және қандай түсті моншақ алғандарын айту керек 

екендігі жазылған 

Бұл тапсырманы да жақсы орындағанымыз қандай жақсы болды балалар. Міне, 

бізде тағы бір патшалыққа жол көрсететін бағыт пайда болды. Ары қарай жүреміз. 

Психолог: Балалар хатты алып оқиық бізге тағы қандай тапсырмалар бар екен. 

Хатта былай жазылыпты «Балалар сезім паталығында қонақтар бар екен соларға 

сыйлық дайындаңыздар» 

Сыйлықты балалар өз қолдарыңмен жасаңдар, қолдан жасалған сыйлықтан 

бағалы сыйлық жоқ. Гүлдің суреттерін қайшшымен қию керек. 

Сергіту сәті: әуенмен орындау 
Психолог: Ал балалар демалып болсақ, ары қарай жол жүруіміз керек. Ендігі 

біздің жолымыз қалай болады екен? 

Балалардың алдынан ханшайымның бейнесі пайда болады. 

Ханшайым: Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен сендерді көргеніме қуаныштымын. 
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Психолог: Сәлеметсің бе, ханшайым? 

Біз саған бос келген жоқпыз саған біздің әкелген сыйлығымыз бар. Балалар 

ханшайымға өздерінің сыйлықтарын бере бастайды.                                                                                                                                                                                                                           

Психолог: Міне балалар біздің сапарымыз өзінің соңына жетті. 

Ханшайым: Менің сендерге арнап жазған жарлығым бар, орындауға дайынсыңдар 

ма? 

Жарлық: «Барлық уақытта ешқандай еркеліксіз, ешбір артық қылықсыз 

қайырымды болыңдар балалар».  

Психолог: Бәрімізге қайта өзіміздің балабақшамызға оралу керек, 

бізге тек қоштасу қалды. 

Балалар бірінші ханшайыммен қоштасады, кейін шеңберге тұрып 

бір-бірінің қолдарын ұстап қоштасып, бүгінгі 
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№ V00048   24.08.2022 ж 

 

Дружба 

 

ВЕРНЯКОВСКАЯ  ТАТЬЯНА  ПЕТРОВНА 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Х.Бижанов ауылы  

«Күншуақ  бөбекжай балабақшасы» МКҚК. Тәрбиеші 

 

Цели: Продолжать развивать у детей навыки говорения на русском языке, 

развивать связную речь, развивать звукопроизношение, воспитывать чувство 

дружбы. Ознакомить детей с разными национальностями и культурой. 

Методы и приемы: Использование рознообразных заданий., сравнение 

предметов с их изображениями. . Беседа, пояснение, вопросы- ответы, 

обобщение. Использование пальчиковых игр, дидактических игр. 

Предварительная работа: Рассматривание картинок. 

Биллингвальный компонент: дружба- достық,  друг- дос, помогать- 

көмектесу, друзья- достар    

                                               Ход ОУД 

1. Организационный момент                        
Дети сидят в кругу. Взявшись за руки. 

Настал новый день! Как хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. Возьмите за 

руку того, кто сидит рядом с вами. Почувствуйте тепло ваших друзей, которые 

будут вам добрыми помощниками. Пожелайте им доброго здоровья и хорошего 

настроения. Я вам желаю внимательного и бережного отношения друг к другу.                

    Ход занятия:  1. Организационный момент 

Здравствуй солнце золотое! 

Здравсвуй небо голубое! 

Здравствуй утро! 

Здравствуй свет! 

- Ребята, сегодня к нам на занятие пришли гости, чтобы посмотреть на нашу  

работу. Пожелайте им доброго утра.                                                                                  

Ребята, сегодня мы будем говорить о дружбе.                                                              

Дружба – это когда в твоей жизни есть человек, который тебе очень дорог и на 

которого ты всегда можешь положится как на самого себя. Друг никогда не 

бросит в трудную минуту. 
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Друг придет на помощь в трудную минуту. 

-Что  такое  дружба? ?  

(Когда дети играют вместе, делятся, не обижают друг друга. Другу можно 

доверять тайну. Можно поделиться секретом. На него можно положиться в 

трудную минуту.) 

А у нас в группе дети умеют дружить? (ответы детей). 

-Назовите каждый своего самого лучшего друга, расскажите, какой он.  

(Рассказы детей о друзьях по желанию.) 

-Дети, а бывает такое, что друзья ссорятся?  

Друзья  не должны ссориться. 

-Что надо делать, чтобы не ссориться? (ответы детей). 

(Делиться игрушками, не драться, уступать друг другу в игре, соблюдать 

правила игры, уважать мнение и желание друга, не обижаться, не жаловаться, 

уметь прощать…) 

Сказка о маленьком петушке- золотом гребешке, который потерялся в лесу, 

потому что маму не слушал. Идет петушок и плачет, страшно ему одному в 

лесу. Но мир не без добрых зверей и ему и курице пришли на помощь 

лягушонок и мышонок, а хитрую лису напугали и прогнали. 

В сказке петушку встретились добрые звери, а в жизни встречаются ли такие 

люди? 

Стук в дверь. Появляется  Незнайка, сердитый, насупленный. Садиться на 

стул. 

Учитель: Посмотрите, ребята, к нам пришел Незнайка, какой – то он сегодня 

странный, ни на кого не смотрит, к нам не подходит 

Давайте спросим:                                                                                                         

Незнайка, почему ты такой сердитый?                                                                    

Незнайка: У меня настроение плохое. Мне сказали, что я плохой, нехороший и 

не умею дружить.                                                                                                          

Учитель: Ребята, давайте научим Незнайку, как стать добрым, хорошим 

другом. Давайте сядем на стульчики и ребята прочтут стихи                                                         

1. Ребенок:                                                                                                                      

Улыбкой я встречаю день,                                                                                              

Всегда друзьям я рад                                                                                                               

Я с удовольствием иду                                                                                                      

Домой и в детский сад.                                                                                                              
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2. Ребенок:                                                                                                                

Друзьям всегда готов помочь.                                                                                  

Утешить, поддержать                                                                                                     

Всегда приветлив и не прочь                                                                                                

Со всеми поиграть 

Назнайка  принес интересную игру. 

Называется игра   «Я умею».  

Следующая дидактическая игра «Волшебное дерево» 

Игра «Я помогаю»  Учитель предлагает разложить на листе ватмана членов 

семьи.                                                                                                                         . 

Например: Я помогаю маме. Я помогаю папе.                                                      

Рефлексия                                                                                                                                      

А у нас в группе дети умеют дружить? (ответы детей).                                                         

-Назовите каждый своего самого лучшего друга, расскажите, какой он.  

(Рассказы детей о друзьях по желанию.)                                                                                    

-Дети, а бывает такое, что друзья ссорятся? ? (ответы детей). 

-Кому нравится ссорится с друзьями? ? (ответы детей). 

-Что надо делать, чтобы не ссориться? (ответы детей 

Ожидаемый результат: 

Знать новые слова 

Иметь:  представления о дружбе 

Уметь: Отвечать на вопросы                                      
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№ V00049    26.08.2022 

 

100 көлемінде ауызша қосу және азайту 

 

БОГУСОВА САЙРАНГУЛЬ ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ 

ШҚО. Күршім ауданы, «Оң жақ Қалжыр бастауыш мектебі» 

КММ.  Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Сабақтың 

  тақырыбы: 

100 көлемінде ауызша                                

қосу және азайту 

Мектеп 

Күні:  Мұғалімнің есімі 

СЫНЫП: 2 Қатысқандар саны:  Қатыспағандар:  

Сабақ 

негізделген оқу 

мақсаттары  

2.1.1.1 100-ге дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну; 100 

көлеміндегі сандарды тура және кері санау; олардың 

натурал сандар қатарындағы орнын анықтау 

Барлық 

оқушылар: 

Оқушылардың 

басым бөлігі: 

Кейбір 

оқушылар: 

Оқулықта  берілген тапсырмаларды орындайды. 

Тақырыпты меңгереді. 

Тақырыптың  маңызы туралы  дәлелдеп айтып бере алады. 

Білімді сыныптастарына түсіндіріп оқулықтан тыс 

ресурстар қоса алады. 

Бағалау  критерийі Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады.  

Сабақ барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара 

алады. 

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе 

қағаздар  және  әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, кері 

байланыс, стикер. 

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. 

Рефлексия. 

Пәнаралық байланыс 

Сабақтың 

кезеңдері 

           Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Басталуы  5 минут 

 
Ұйымдастыру кезеңі   

Сынып реттілігін қадағалау.  

Оқушыларды түгелдеу. Оқу құралдарын 

байқау.  

 Бір-бірімізді тыңдаймыз десек 1 рет қол 

шапалақтаймыз! 

Ұйымшыл боламыз десек 2 рет  

Белсенділік танытамыз десек 3 рет 

шапалақтаймыз! 
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Ортасы   30 минут Білу және түсіну 10 минут 

Оқушылар оқулықтағы негізгі 

тақырыппен танысады. 

Дәптермен жұмыс. 

2 тапсырма 

58+31=89                     89-65=24                           

85см-51см=34см    

41+36=77                     32+42=74                          

74см+15см=89см   

7дм9см- 4дм8см=3дм1см 

9дм8см- 2дм7см=7дм1см 

 

3 тапсырма 

а)Сырым 12 мысал шығарды,әлі 

шығарылмаған 24 мысал бар.Сырым барлығы 

неше мысал шығаруы қажет? 

ә) Әлия барлығы 36 мысал шығаруы қажет.Ол 

20 мысалды шығарды.Шығарылмаған неше 

мысал қалды? 

4тапсырма 

а)Бірінші күні- 20мысал 

Екінші күні -20мысал           20+20=40 

ә)Әлия 40 сөз жазды 

Анасы тексеріп 10сөзден қате тапты 

Әлия неше сөзді қатесіз жазды?   40-10=30 сөз 

б) Әкесі Сырымға 3есепті,одан 5-еуі артық 

мысалды тексеруге көмектесті.Сырымның 

әкесі неше мысалды тексеруге көмектесті?   

3+5=8 

в) Әлия өз бетінше 3есеп және 8 мысал 

шығарды.Ол барлығы неше тапсырманы өз 

бетінше орындады? 3+8=11 

Қб тапсырмалары 

 

 

Сергіту сәті  

2 минут 
Сергіту сәті «Қыдырып қайтайық» 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

3 минут 
«Бағдаршам» әдісі  

 



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

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

9 

 
Үйге тапсырма: 5,6 тапсырма 

Саралау – Сіз 

қосымша көмек 

көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз?  

 

Бағалау – оқушылардың 

үйренгенін тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасының сақталуы 

Рефлексия 

Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма? 

Бүгін оқушылар не білді?  

Сыныптағы ахуал қандай болды? 

Қорытынды бағамдау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 

сабағымды 

жетілдіруге көмектесетін не білдім? 
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№ V00050    26.08.2022 ж 

 

Үлес және бөлшек туралы түсінік 

 

АЙЫЛБАЕВА САРА АЛПЫСБАЕВНА 

ШҚО. Күршім ауданы, «Оң жақ Қалжыр бастауыш мектебі» КММ.                     

Бастауыш сынып мұғалімі 

Сабақ: Математика Мектеп:  

КҮНІ: Мұғалім:  

СЫНЫП:3 Қатысқандар :  

Қатыспағандар 

 

 

Сабақ тақырыбы  Үлес және бөлшек туралы түсінік. 

Оқу мақсаттары 3.1.1.5 үлесті құру жолын көрсетіп беру, оларды оқу, жазу 

және  салыстыру 

3.1.2.1** бөлшек дегеніміз бірліктің (бір бүтіннің) бір не 

бірнеше тең үлестерден құралған сан, екі натурал санның 

қатынасы екенін түсіну 

3.1.2.14 санның/шаманы ң үлесін табу және үлесі бойынша 

санды/шаманы табу: 100 көлеміндегі сандар мен 

жүздіктердің жартысын, үштен бір, төрттен бір, оннан бір 

бөлігін табу. 

Сабақ мақсаты  санның/шаманың үлесін табуды және үлесібойынша 
санды/шаманы табуды үйренеді 

 бөлшек дегеніміз бірліктің (бір бүтіннің) бір не 

бірнеше тең үлестерден құралған сан, екі натурал 

санның қатынасы екенін түсінеді. 
 үлесті құру жолын көрсетіп беру, оларды оқу, жазу 

және салыстырады 

Бағалау 

критерийлері 

(Блум-

токсономиясымен) 

Оқушылардың 

білу, түсіну, 

талдау, 

дағдыларын 

қалыптастырылды. 

 Оқушылар: 

1. Үлесті құру жолын көрсетіп беру, оларды оқу, жазу және  

салыстырады. 

2. Бөлшек дегеніміз бірліктің (бір бүтіннің) бір не бірнеше 

тең үлестерден құралған сан, екі натурал санның қатынасы 

екенін түсінеді. 

3. Санның/шаманы ң үлесін табу және үлесі бойынша 

санды/шаманы табу: 100 көлеміндегі сандар мен 

жүздіктердің жартысын, үштен бір, төрттен бір, оннан бір 

бөлігін табады. 

Тілдік мақсаттар Дағдыларын дамыту: 

Шамалардың өзара байланысын түсіндіре алады. 

Мысалдардың төрттігі қалай құрылғанын түсіндіре алады. 
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Пәндік лексика және терминология: 
шамалардың арасындағы тәуелділік,шамалардың 

арасындағы өзара қатынасты орнатушы  теңдік ретіндегі 

формулалар, амалдар реті, көбейту кестесі   

Сабақта диалог/жазу үшін пайдаланылатын тіл 
Талқылау: 

-Үлес дегеніміз не ? 

-Үлесті қалай жазуға болады ? 

- Санды нолге бөлсек не шығады? 

Жазылым: 

Өрнектерді бөлшекпен жазу. 

Пәнаралық 

байланыс 

Дүниетану, жаратылыстану 3 сынып 

Құндылықтарды 

дарыту 

– Құрмет, ынтымақтастық, қазақстандық патриоттизм 

және азаматтық жауапкершілік  

– Өмір бойы оқуға дайын болу 

– Еңбек және шығармашылық 

Алдыңғы білім Бөлу 2  сынып 

Жоспар 

Жоспарланған 

мерзімдер 

Жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

 

 

 

Ұйымдастыру  

Ширату жаттығулары. 

 «Ой сергек» әдісі  

№ 1 есеп  

Алтыдан бір, бестен екі, оннан бір, жетіден үш, 

екіден бір, сегізден төрт, алпыс бірден жиырма 

үш. 

, , , , , ,  

Дескриптор 

- Бөлшектерді жазады. 

Бағалау: 

  
«Детектив» әдісі 

. 

Сабақтың 

ортасы 

«Ойлан тап» әдісі 

№ 2есеп 
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a) 

Қарбыздың м. -8кг 

Жартысының м. -? кг 

8кг: 2 =4 (кг) 

Жауабы: Жартысының массасы 4 килограмм. 

 ә) 
Жартысының м. 4 кг 

Тұтас қ. м. -? кг 

4*2=8 (кг) 

Жауабы: тұтас қарбызбың массасы 8 килограмм. 

Дескриптор 

- Ecептерді шығарады. 

Бағалау:-смаиликтер 

 

Сабақтың 

соңы 

 

 

«Дерижер» әдісі 

№ 3 

 
Дескриптор 

- Бөлігі бойынша бүтін санды табады.  

 Бағалау:-басбармақ жолымен  

№ 4.  

         
Дескриптор 

- Суреттерге мұқият қарап, бөлшек түрінде 

жазады. 

Бағалау:-смаиликтер 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау – Сіз қосымша 

көмек көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз?     Сіз 

қабілеті жоғары 

оқушыларға 

тапсырманы 

күрделендіруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау - Оқушылардың 

үйренгенін тексеруді 

қалай жоспарлайсыз? 

 

 

 

 

Пәнаралық 

байланыс 

Қауіпсіздік және 

еңбекті 

қорғау ережелері 

АКТ-мен байланыс 

Құндылықтардағы 

байланыс 
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Рефлексия 

Балалар бағалау критерийлері бойынша 

сабақтағы өз үлгерімдерін бағалайды: 

-1000 көлеміндегі сандардың қалыптасуын 

түсіндім; 

-1000 көлеміндегі сандарды тура және кері 

ретпен  санай аламын;  

-санның орнын натурал сандар қатарынан 

анықтай аламын;  

-үштаңбалы сандарды оқып, жазып және 

салыстыра аламын;  

-қарапайым теңсіздіктердің көптеген шешімдерін 

таба аламын. 

Төмендегі бос ұяшыққа 

сабақ туралы өз пікіріңізді 

жазыңыз. 

Сол ұяшықтағы Сіздің 

сабағыңыздың 

тақырыбына сәйкес 

келетін сұрақтарға жауап 

беріңіз. 

Қорытынды бағамдау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 

сабағымды 

жетілдіруге көмектесетін не білдім? 
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№ V00051   27.08.2022 ж 

Шамалар  арасындағы  тәуелділік 

ШОХАНБАЕВА ЗУЛЬФИЯ ДАРИДЖАНОВНА                                                             

Түркістан облысы. Қазығұрт ауданы. Қаржан жалпы орта білім беретін 

мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі 

Мұғалімнің аты-жөні  

Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып   

Қай аптаның нешінші сабағы  

Тарау немесе бөлім атауы: Көбейту және бөлу 

Сабақтың тақырыбы: Шамалар  арасындағы  тәуелділік 

Оқу мақсаты: 3.2.3.4.      2 – 3 амалдан  тұратын  

есептерді  шығару 

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

Саралап оқыту тапсырмалары 

Ұжымдық жұмыс 

Жаңа тақырыптың 

түсіндірілуі 

Бірлескен жұмыс (1,2 тапсырма) 

Тапсырманы ұсыну және дұрыс 

жауапты ұсыну арқылы үйрету 

Жеке жұмыс 

Тапсырманы ұсыну, 

оқушылар өз бетімен 

орындауы 

Уа

қы           

ты 

Тапсырма  Тапсыр

ма 

ның 

мақсат

ы 

Бағалау Ресурс

-тар 

 Жаңа сабақты цифрлық ресурстар арқылы 

түсіндіру 

Кестені ауызша толтыру. 

Заттың құнын білу үшін заттың бағасын 

оның санына көбейту керек.    

  Қ = б · с               

 

Бағасы Саны Құны 

9 теңге 3 дана  27 теңге 

5 теңге 6 дана 30 теңге 

4 теңге 6 дана 24 теңге 

Жаңа 

тақы 

рыпты 

меңгеру 

Тапсырма 

ны орында 

ған  

оқушыны 

ауызша 

мадақтау 

Презен 

тация                

№ 1-2 

бет 
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Сатып алынған заттың санын білу үшін 

заттың құнын заттың бағасына бөлу керек. 

с = Қ : б 

 

Заттың бағасын білу үшін заттың құнын 

оның санына бөлу керек. 

б = Қ : с 

 

 

 

 

1-тапсырма 

«Дүкен» ойыны                                                     

Сен дүкенге келдің. Әрбір сатып алынған 

заттың құнын анықта. Кесте бойынша есеп 

құрастырыңдар. Жолдастарыңнан оны 

шығаруды сұра. Бос орындарды толтыр 

және тексер.  

9 теңгеден 5 дәптер 45 тг 

8 теңгеден 3 хатқалта 24 тг 

7 теңгеден 4 дәптерқап 28 тг 

8 теңгеден 4 бетбелгі 32 тг 

8 теңгеден 2 ашықхат 16 тг 

10 теңгеден 5 өшіргіш 50 тг 

2- тапсырма 

Есепті құрастырып, шартын жазып, 

Шешуін жазып, сұраққа жауабын жазу.  

Болды Сатып 

алын ды 

Қалды  

 теңге 

Жаңа 

тақы 

рыпты 

тәжіри 

бе 

арқылы 

меңгеру 

Бағалау 

критерийлер

ін ұсыну 

 

Презен

тация            

№ 3бет 
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80 теңге 

 
9 теңгеден 

? теңге 

Шарты: 

Болды- 80 тг 

Сатып алды- 9 тг-ден 2 (д) 

Қалды-? тг 

Шешуі: 80 тг – 9 тг  х 2 = 62 тг 

Жауабы: қалды 62 теңге 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

70 теңге 

 
3 теңге ден 

? теңге 

Шарты 
Болды- 70 тг 

Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ) 

Қалды-? тг 

Шешуі: 70 тг – 3 тг  х 4 = 58 тг 

Жауабы: қалды 58 теңге 

Кері есеп құрастырп көрейік 

Кері есеп 

Болды Сатып 

алынды 

Қалды  

? теңге 

 
3 теңге ден 

58 теңге 

 

 теңге 

Болды- ? тг 

Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ) 

Қалды-58 тг 

 теңге 

 

 

 

 

 

 

 

Презен

тация              

№ 4бет 
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Шешуі:  3 тг  х 4 + 58 тг = 70 тг 

Жауабы: болды 70 теңге 

Дескриптор: 

Есептеудің ауызша және жазбаша  

тәсілдерін пайдалана отырып, қосу 

 және азайту амалдарын орындау  

біліктері, безендіру, түсініктеме беру,  

дәлелдеу, оқу тапсырмаларын шешуде 

 болжамдар айту 
 

5 

ми

нут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Көбейтудің мәнін қосу амалы арқылы 

тап. 

2 * 2                                      3 * 2 

2 + 2                                     3 + 3 

2 * 20                                  30 * 2 

20 + 20                            30 + 30 

2. Өрнектің мәнін тап. 

(85 – 85 ) * 18                                         (100 

– 99) * 32 

(25 + 49 ) * 0                                          (80 – 

79) * 100 

3. Есепті шығар. 

Әрқайсысы 3 килограмнан 6 банка қияр 

тұздалды. Барлығы неше килограмм қияр 

тұздалды? 

 

Дескриптор: 

Берілген  қосымша  тапсырмаларды өз 

бетінше орындайды 

 

Бүгінгі  

тақыры

пты  

қаншал

ықты  

деңгей 

де  

меңгерг

ендерін  

тексеру 

 

 

10  баллдық 

жүйемен 

бағалау 

 

Күнделік  кз  
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Жеке тапсырма ұсыну 

500 теңгеге не сатып ала аласың? 

1)Торт, йогурт және шоколад. 
       Иә                          Жоқ 

2) Торт, «Чупа Чупс» және батон кәмпит. 

Иә                           Жоқ 

3) Торт, пирожное, «Чупа Чупс» және 

батон  кәмпит. 
     Иә                           Жоқ 

4) Йогурт, батон кәмпит және шырын.  
  Иә                             Жоқ 

5) Йогурт, шоколад, шырын және торт.  
   Иә                             Жоқ 

6) Йогурт, батон кәмпит, шырын және 

«Чупа Чупс» 
    Иә                            Жоқ 

 

 

Тақы 

рыпты 

меңгер 

генін 

анық тау 

 

Бағалау 

критерий 

лерін ұсыну 
 

500 теңгеге 

сатып ала 

алатын  

нұсқаны 

дұрыс 

белгіледім. 

+ 

 

 

Презен

тация 

№ 5 

бет 

                  "Ауа  райы"  әдісі 

 

 

 

Сабаққа  

кері   

орнату 
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№ V00052   27.08.2022 ж 

Human body and exercise 1 

АЙТҚҰЛ ШӘРИПА ҚҰРМАНБАЙҚЫЗЫ                                                                                                                                         

Түркістан облысы Отырар ауданы А.Дәрібаев атындағы                                                                                                  

орта мектебінің ағылшын тілі пәні  мұғалімі 

LESSON 87 

Unit 8: Sports  

School:   

Date:  Teacher name:   

Grade: 5  Number present:  Number  absent: 

Theme of the 

lesson: 

Human body and exercise 1 

Talking and writing about healthy bodies and finding out about 

heartbeats and body movements. 

Learning objectives 5.UE8  use future forms  will  for predictions  and be going toto talk 

about already decided plans on a limited range of  familiar general 

and curricular topics 

5.UE 12  use common  regular and irregular adverbs, simple and 

comparative forms, adverbs of frequency and adverbs of definite 

time: last week, yesterday on a limited range of familiar  general and 

curricular topics 

5.L2  understand an increasing  range of unsupported basic 

questions which ask for personal information 

Lesson objectives All learners will be able to:  

Identify the parts of the body from the picture  

Fill in the gaps using the verbs related to the parts of the body 

Most learners will be able to: 

Distinguish the countable and uncountable nouns. 

Some learners will be able to: 

Determine countable and uncountable nouns. 

Assessment criteria Give basic information about themselves and others at sentence 

level. 

Write topic related words correctly 

Previous learning Human body and exercise 1 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities  

 

Learners’ 

activities 

Evaluation Resources 
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Beginning 

5 min 

GREETING  

Activity –Matching 

Match the pictures with the parts of the 

body and write them. Differentiation by 

outcome 

 

 

Learners 

make up 

sentences 

with these 

words if 

you can.  

 

Verbal 

evaluation  

 

Flashcards, 

active 

board  

 

Middle 

30 min 
Task 1 Write about yourself.   

Например: I have got one head. ( У 

меня есть одна голова) 

 

Task 2  Read the teat and choose 

“True” or “False”.  

Interviewer:  Hello, Dan.  

Jack:  Hi.  

Interviewer:  Can you tell me about a 

typical day in your life for the school 

magazine?  

Jack:  Yeah, sure.  

Interviewer:  So, what time do you get 

up?  

Jack:  Oh, I get up very early. I get up 

every day at 5 o’clock and go to the 

pool. Then I swim from 6 o’clock to 8 

o’clock.  

Interviewer:  You get up at 5 o’clock? 

Wow, that’s early!  

Jack:  Yeah. Then at 8 o’clock I have a 

shower, I get dressed and I have 

breakfast. I have a big breakfast: 

cereals, toast, bacon and eggs and 

Learners 

write 

about 

yourself 

 

Learners 

read the 

text and 

choose 

“True” or 

“False” 

sentences 

Individual  

avaluation 

 

 

Mutual 

avaluation  

 

Flashcards, 

active 

board  

 

 

 

 

Worksheet 

1 
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orange juice.  

Interviewer:  What do you do after 

breakfast?  

Jack:  At 11 o’clock I go to university. 

I’m studying sports science and I have 

classes from 11 o’clock to 4 o’clock. 

Interviewer:  When do you have lunch?  

Jack:  I have lunch at about 2 o’clock at 

the university.  

Interviewer:  What do you do after 

classes?  

Jack:  Sometimes I go to the gym and 

sometimes I meet my friends at a café.  

Interviewer:  What time do you have 

dinner?  

Jack:  I have dinner at 7 o’clock, then I 

watch TV or go online and I usually go 

to bed at 10 o’clock.  

Interviewer:  Thanks, Dan. That’s a 

busy day!  

 

Example: Jack have a small breakfast.

  True/ False 

 

1. Jack gets up early.  

2. Jack is a student.   

3. Jack has lunch at home.  

4. Jack meets with friends at a café after 

classes.  

5. Jack does not watch TV before bed.  

End 

 

5 min 

All learners put stickers into three 

groups according their understanding  

Hometask: write an assay  

Saying goodbye 

 

I know and 

understand 

 

I can speak 

 

I need a 

help  

   

 Self-

assessment  

 

stickers 
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                                                                          № V00054    29.08.2022 ж 

АУЕЛБЕКОВА МАЙРА МҮТАНҚЫЗЫ                                                                                                                                           

Туркестанская область Отрарский район                                                                                                                           

С.Шытты. Общая средняя школа имени А.Дарибаева.                                                                                               

Учитель русского языка и литературы 

Раздел: Климат и природа 

Школа:  

Дата:  ФИО учителя:   

Класс: 5 кл

асс 

Количество присутствующих:  

отсутствующих: - 

4 урок Тема «Природа зимой» 

Цели обучения: 

5.1.3.1- понимать основное содержание произведений фольклора и 

литературы/фрагментов, содержащих знакомые лексические и 

грамматические единицы, определять тему; 

5.1.4.1- определять основную мысль текста на основе вопросов; 

3.1- соблюдать орфоэпические нормы; 

Предпол

агаемый 

результа

т 

Все учащиеся смогут: 

 

отличить предложения от связного текста; 

сравнивать тексты; 

правильно употреблять существительные с прилагательными; 

передавать события, соблюдая последовательность; 

находить в предложении прилагательные и записывать их; 

Большинство учащихся смогут: 

определить тему предложенных текстов исформировать основную 

мысль; 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными ; 

составлять постер на заданную тему; 

Некоторые учащиеся смогут: 
найти ключевые слова в тексте и составлять «толстые вопросы» к 

тексту; 

найти в тексте художественно-изобразительные средства; 

найти репродукции картин, посвященных осенней или зимней 
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природе, русских и казахстанских художников, используя 

интернет-ресурсы; 

Языкова

я цель 

Полиязычие:Текст-мәтін ;буря бушевала - здесь: была сильная 

буря;рассвет - тан, рауан; пруд - тоған 

запоздалый - слишком поздний вереницей - здесь: летят друг за 

другом цепью; Тема-тақырып 

Основные термины и словосочетания: Заголовок-название; 

Основная мысль-главная мысль; Ключевые слова-опорные слова; 

Поздний ,поздно, опоздать ,опаздывать ,опоздание;мороз ,морозе

ц ,морозный, морозно, мороженый , мороженое, заморозить, обм

орозить, отморозить. 

Цель 

урока: 

Дать понятия о тексте, заголовке, ключевых словах,о составлении 

плана продолжать знакомить учащихся с произведениями поэтов 

и писателей, посвященными осени. 

Привити

е 

ценносте

й 

Ценности, основанные на любви к природе и эстетического 

восприятия окружающей среды 

Межпред

метные 

связи 

Взаимосвязь с предметами: русская литература, казахский 

язык ,ИЗО. 

Навыки 

использо

вания 

ИКТ 

Использование интерактивной доски 

Предвар

ительны

е знания 

Учащиеся имеют представление об устной и письменной форме 

речи. 

Ход урока 

Эта

пы 

уро

ка 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Нач

ало 

уро

ка 

I. Организационный 

момент.Психологический настрой. 

Прозвенел звонок веселый. 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать, 

И друг другу помогать. 

Учитель приветствует учащихся на трех языках: 

Компьютер. 
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казахском, русском, английском. 

II. Актуализация знаний. 
(К,И) Материал для самостоятельных 

наблюдений. Учитель предлагает прочитать и 

сравнивать два текста о белке. Скажите, чем они 

отличаются? В каком из них предложения связаны 

по смыслу? 

Г. Каждой группе дается задание. Прочитайте 

пример, данный в правой колонке. Докажите, что он 

является текстом. Определите его тему и 

сформулируйте основную мысль. Какие ключевые 

слова помогли вам? Пронумеруйте предложения. 

Можно ли поменять их местами?. 

(Деятельность учащихся) Г.Каждая группа 

выполняет свое задание: 1группа  определяет какой 

из текстов являются текстом, а какой 

предложениями, доказывая свою точку зрения; 2 

группа озаглавит оба текста.3группа выделяет 

опорные слова и словосочетаний. 

Учебник 

 

Сер

еди

на 

уро

ка 

 

III. Изучение нового материала. 
Сравнительный анализ художественных текстов, 

данных в учебнике. 

К. Прочитайте текст и определите его основную 

мысль. Найдите предложение, которое не 

соответствует заголовку и основной мысли этого 

текста. Прочитайте текст без этого предложения. 

Прочитайте стихотворение Е. Трутневой. 

Определите его тему и основную мысль. Как бы вы 

озаглавили его? Найдите и выпишите ключевые 

слова, которые важны для раскрытия основной 

мысли. 

И Игра «Кто быстрее ответит?». Учитель предлагает 

поиграть игру «Кто быстрее ответит?» 

Ознакомление с теоретическим материалом. Учитель 

обращает внимание учащихся на теоретические 

сведения тексте, заголовке и структуре плана. 

Учащиеся читают термины, данные на полях 

учебника, при этом акцентируется внимание на 

постановку в них ударения. 

Физкультурная минутка 

IV.Закрепление изученного материала. 

Учебник. 

 Часть 1. 

Стр 18 

Физкультурная 

минутка. 

По дорожке, по 

дорожке 
По дорожке, по 

дорожке 

Скачем мы на 

правой 

ножке. (Подскок

и на правой 

ноге.) 

И по этой же 

дорожке 

Скачем мы на 

левой 

ножке. (Подскок

и на левой ноге.) 

По тропинке 

побежим, 
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К.Литературный диктант. 
К.Прочитайте. Обратите внимание на заголовок. 

Объясните значение слова проказы. Закончите 

последнее предложение текста. Запишите текст 

полностью.А как у К. Д. Ушинского заканчивается 

эта сказка? 

И Дополнить кластер. Учитель предлагает 

дополнить кластер, данный в учебнике, 

подходящими по смыслу прилагательными к слову  

Г.Отгадайте слово по его толкованию. 

П .Сравните два текста. Где ярче, точнее рисуется 

картина,передаётся настроение? Какиеслова 

помогаютэто сделать? Работа над текстами о 

снежинках. 

До лужайки 

добежим. (Бег 

на месте.) 

На лужайке, на 

лужайке 

Мы попрыгаем, 

какзайки.           (

Прыжки на 

месте на обеих 

ногах.) 

Стоп.Немного 

отдохнем. 

Кон

ец 

уро

ка 

Анализ, оценка и интерпретация полученной информации. 

Выполнение задания на анализ, синтез и оценку полученной 

лингвистической информации «Укажите верные и неверные ответы». 
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№ V00055    29.08.2022 ж 

Құрылымы күрделі теңдеулер 

АЖИМУРАТОВА ЕСЕНКУЛ САДУАХАСОВНА                                                                                                                                     

Түркістан облысы Отырар ауданы                                                                                                                                          

А.Дәрібаев атындағы  орта мектебінің                                                                                                                          

бастауыш сынып мұғалімі 

Пәні: Математика 

Бөлімі: Өнер 

«Әдебиет» 

Күні:  

Мектеп:                                          

Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 3 

Сабақ тақырыбы:  Құрылымы күрделі теңдеулер 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары  

3.2.2.2    2 көбейту мен бөлуге берілген х:8=9;  51:х=17;  23 

х=46 түріндегі қарапайым теңдеулерді, құрылымы күрделі 

х  (25:5)=60;  (24 3):х=6;    х: (17 2)=2;   k+124:4=465  

түріндегі теңдеулерді шешу 

Сабақ  мақсаттары Барлық оқушылар: көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 

51:х=17; 23∙х=46 түріндегі қарапайым  теңдеулерді; 

құрылымы күрделі х∙ (25:5)=60; (24∙3):х=6; х: (17∙2)=2;  

k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шеше алады 

Көптеген оқушылар:құрылымы күрделі теңдеулерді 

шешуді, сол жақ бөлігін қарапайым түрге келтіруді 

түсіндіру, белгісіз компоненттерді атау, белгісіз 

компоненттерді табу ережелерін айта алады 

Кейбір оқушылар: оң жағы да және сол жағы да 

күрделірек теңдеулерді шеше алады 

Бағалау  

критерийлері 

көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 51:х=17; 23∙х=46 

түріндегі қарапайым  теңдеулерді; құрылымы күрделі х∙ 

(25:5)=60; (24∙3):х=6; х: (17∙2)=2;  k+124:4=465 түріндегі 

теңдеулерді шешеді. құрылымы күрделі теңдеулерді 

шешуді, сол жақ бөлігін қарапайым түрге келтіруді 

түсіндіру, белгісіз компоненттерді атау, белгісіз 

компоненттерді табу ережелерін айтады. оң жағы да және 

сол жағы да күрделірек теңдеулерді шешеді. 

Тілдік мақсаттар Оқушылар игереді:Құрылымы күрделі теңдеулер шешуді 

түсіндіру, сол жақ бөлігін қарапайым түрге келтіру, 

белгісіз компонентті атау, белгісіз компонентті табу 

ережесін біледі. 

Пәндік лексика және терминология: көбейту мен бөлуге 
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берілген қарапайым теңдеулер,  құрылымы күрделі 

теңдеулер. 

Диалог/жазу үшін пайдалы сөздердің жиынтығы  

Талқылау: 

–Егер теңдеу күрделендірілген болса, не істеу қажет? 

–«Өрнекті  жеңілдету» дегенді қалай түсінесің? 

–Құрылымы күрделі теңдеуді қалай тексеруге болады? 

Жазу: 

Теңдеуді шешуді және оны тексеруді жазу. 

Құндылықтарды 

дамыту 

Еңбексүйгіштікке баулу, адамгершілікке тәрбиелеу 

Пәнаралық 

байланыстар 

Әдебиеттік оқу, көркем еңбек 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен 

сабаққа қатысты ақпаратты іздеу; аудио жазба,  

Бастапқы білім Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, 

жұмыс дәптері, қалам мен түрлі түсті қарындаш, стикер, 

видеоматериалдар., постер, кері байланыс парағы т.б 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс- әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

Психологиялық дайындық 

Музыкалық серпіліс 

Топқа бөлу 

Сөз өнерінің майталмандары, қазақтың 

билерінің айтқан шешендік сөздері арқылы  

топқа бөлу. 

І топ. Төле би ауылы 

ІІ топ. Қазыбек би ауылы 

ІІІ топ Әйтеке би ауылы 

Сабақтың мақсатымен таныстыру. 

Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым және 

құрылымы күрделі теңдеулерді шешіп 

үйренеміз. 

 

Аудио жазба 

мр3, 

Топ атаулары, 

Нақыл сөздер 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

Жаңа сабақ. Ұжымдық жұмыс.  

1-тапсырма. Есептеулерді орындасаң, 

балалардың қайсысы кітапханаға неше рет 

барғанын білетін боласың.  

Әлия            18 * 2 =36            36:12=3         

3*20=60 

 

 

 

Оқулықпен  

жұмыс 
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Дәулет        360 : 6=60           60 : 20 = 30          

30 * 30 = 900 

Марат   360 : 3 = 120          120 : 60 = 20        

20 * 38 = 760 

Әсел           280 : 10 = 28          28 : 2 = 14            

14 * 10 = 140 

Дескриптор:  

-амалдарды орындайды 

Бағалау: мадақтау арқылы 

2- тапсырма. 

Теңдеуді қалай шешуге болатынын түсіндір. Оң 

және сол жақ бағандардағы теңдеулерді 

салыстыр. Олардан қандай айырмашылық пен 

ұқсастықты байқауға болады? 

Х*30=210          Х * (5*6)=210 

 

Теңдеудішешеміз: 

Х * 30 = 210 

Х = 210 : 30 

Х = 7 

7 * 30 = 210 

210 = 210 

Х * (5*6)=210 

Х * 30 = 210 

Х = 210 : 30 

Х = 7 

7 * 30 = 210 

210 = 210 

 

 

       Мұндай теңдеулерді шешу үшін қосымша 

есептеулерді орындап, алдымен оларды 

ықшамдап алу қажет. 

  
 

Дескриптор:  

- құрылымы күрделі теңдеулерді 

ықшамдайды;  

- теңдеудің түбірін табады 

- кестеден тыс жағдайда көбейту мен 

бөлуді ауызша орындайды 

Бағалау: смайликтер арқылы 

3-тапсырма. Топтық жұмыс. 

І топ                                    ІІ топ                         

ІІІ топ                

Х*(25:5) =350                  (40*3):х=6                 

х:(15*2)=3 

Х * 5 =350                            120 : х 6                  

 

Интербелсенді 

тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смайликтер 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тапсырма 

парақшасы 

 

 

 

 

Бағдаршамдар 
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х : 30 3 

Х =350 : 5                             х =120 : 6                  

х =30 * 3 

Х =70                                      х =20                          

х =90 

70 * (25:5)=350          (40*3):20= 6             90 : 

(15 * 2) =3 

          350 =350                      6 =6                         

3 =3 

 

k+120 :4=150            25:5*x=450                 

c*50*2=500 

k+30=150                   5 *x=450                     c* 

100=500 

k=150-30                   x= 450 :5                     c= 

500 : 100 

k= 120                            x= 90                            

c= 5 

120+120:4=150        25:5*90=450               

5*50*2 = 500 

150=150                      450 = 450                    500 

= 500 

Дескриптор:  

- құрылымы күрделі теңдеулерді 

ықшамдайды;  

- теңдеудің түбірін табады 

Бағалау: бағдаршам арқылы 

Сергіту сәті 

Тірек-қимыл аппараттары арқылы 

цифрларды салу. 

4-тапсырма  

Жауаптарын сандықтан тап.  

 А)12 * 2 =24    12 * 4 = 48        350 : 5 = 70 

600 : 300 = 2        48 : 2 = 24        600 : 20 = 30 

140 : 20 = 7          7 * 12 = 84        48 : 4 = 12 

Ә) Осындай 6 мысал құрастыр. 

Дескриптор:  

- Амалдардыорындайды 

- Жауабын сандықшадан 

табады 

Бағалау: бармақ арқылы 

 

 

Интербелсенді 

тақта, 

тапсырма 

парақшасы, 

сандықша 

 

 

 

 

 

Интербелсенді 

тақта 

 

Тапсырма 

парақшасы 

 

 

 

 
 

 

 

Интербелсенді 

тақта 

Тапсырма 

парақшасы 
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5-тапсырма:  

810 : 9 

 

90 * 5 

 

450 

Дескриптор:  

- Амалдарды орындайды 

- Шешуін табады 

- Жауабын жазады 

Бағалау: шапалақ арқылы 

6-тапсырма. Топтық жұмыс. 

Қабырғалары 4 см және 3 см болатын 

тіктөртбұрыш сыз. Оның периметрі мен 

ауданын тап. 

7-тапсырма. Жұптық   жұмыс. 

Бос орындарды толтыр 

Дескриптор:   

- Белгісіз сандарды анықтайды 

- Амалдарды орындайды 

Бағалау: мадақтау арқылы 

Үйге тапсырма: 23-бет. 4 (ә) нұсқасы 

Сабақтың 

соңы 

 

««иә» және «жоқ»»ойыны 

 -бөліндінің мәнін тез таңдау үшін, бөлгіштің 

соңғы цифрына назар аудару керек.  

-480:4=140-қа.   

-қалдық қашанда бөлгіштен кіші болуы тиіс.  

-700:5=100-ге  

-тиімді есептеу үшін көбейті мен бөлудің 

қасиеттері  қолданылады.  

5:8=0 (қалд5)  

12*11=132  

Кері байланыс  

«Нысананы таңда» әдісі 

Жасыл- түсіндім 

Сары- толық түсінбедім 

Қызыл-түсінбедім 

Интербелсенді 

тақта 

 

Нысана, 

түйреуіштер 

 

 

9 * 40 

36

0 
+ 810 
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МАЗМҰНЫ 

 

 МАМЕТОВА РОШАНГУЛ ДАВУТОВНА 

 ВЕРНЯКОВСКАЯ  ТАТЬЯНА  ПЕТРОВНА 

 БОГУСОВА САЙРАНГУЛЬ ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ 

 АЙЫЛБАЕВА САРА АЛПЫСБАЕВНА 

 ШОХАНБАЕВА ЗУЛЬФИЯ ДАРИДЖАНОВНА 

 АЙТҚҰЛ ШӘРИПА ҚҰРМАНБАЙҚЫЗЫ 

 АУЕЛБЕКОВА МАЙРА МҮТАНҚЫЗЫ 

 АЖИМУРАТОВА ЕСЕНКУЛ САДУАХАСОВНА 

 


