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№ W00017    22.09.2022 ж 

МАНГЫТАЕВА КАРЛЫГАШ ИШАНГУЛЫЕВНА                                                                  

Жаңаөзен қаласы,                                                                                                                        

№12 Рахат "Бөбекжай" балалақшасы",                                                                      

Тәрбиеші 

ТАҚЫРЫБЫ: «Ғажайып фигуралар» 

ББС Шығармашылық 

Бөлімі:  

Тәрбиешінің аты- 
жөні: 

Мангытаева Карлыгаш Ишангулыевна 

Тобы: Мектепалды даярлық тобы  

Бөлім: 2. Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс кезінде 
қауіпсіздік техникасын сақтау 

Бөлімше: 2.1 Қайшымен жұмыс тәсілдері. 

Оқу мақсаты: 0.2.1.1 геометриялық пішіндер негізінде қарапайым 

заттардың бейнесін қию (жолақтарды тік төртбұрыш, 

шаршыларды үшбұрыш етіп қию, шаршының немесе тік 

төртбұрыштың бұрыштарын қию арқылы шеңбер және 
сопақ пішіндерді қиып алу) 

ҰОҚ 

мақсаты: 

жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды ұшбұрыш етіп 

және де шеңбер мен сопақша пішінді етіп қияды, 
ғажайып бейнелер құрастырады. 

Күтілетіннәтиже жолақтарды тік төртбұрыш, дөңгелек, шаршыларды 

үшбұрыш етіп қия алады, бейнелер құрастыра алады. 

Дағдысы Түрлі техникалық құралдарды өз бетінше қолдана 

алады, жұмыстарды жаңа бөліктермен толықтырады 

және әсемдей алады. 

Әдіс-тәсілдер «Миға шабуыл» әдісі, «Пазл» әдісі, «Галереяға 
саяхат»әдісі. 

Ресурстар Қима қағаздар, клей,қайшы, таныстырылым,видеоролик. 

Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт 

Жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

І. Басы. 

Жағымды 

көңілкүйорнату. 

0–2мин. 

ҰОҚне дайындық. 

Балалармен сәлемдесу 

Ширату: 

Үшбұрышты қолданып, 
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 Төртбұрышты қолданып. Сурет 

 Үй саламыз көріңіз,  

 Қошеметпен кіріңіз.  

 «Миға шабуыл» әдісі  

Мақсатты 

болжам. 

3–6мин. 
 

 

 - Не көріп тұрмыз? 

- Бұл белгі нені білдіреді? 

- Осы жолақшалардан не шығаруға 

болады 

-  жолақты пайдалана отырып 

геометриялық пішіндер жасауға 

болатынын білесіздер ме? 

Балалардың жауаптарын тыңдау. 
Осы білу үшін экранға назар аударамыз. 

Болжау әдісі (видеоролик) арқылы 

бүгінгі тақырыпты не туралы екенін 
айтады. 

 

 

 

II. Ортасы 

 

6-9 мин. 

Топқа бөлу.ПАЗЛ әдісі арқылы (4 К 

моделі) бала үнін ескере отырып (үш 

түрлі геометриялық фигураларды 

құрастыру арқылы бөлемін) 
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ЕСТЕ САҚТА! 
Қауіпсіз жұмыс ережелері. 

Жұмыс кезінде қайшы жүзінің 
қозғалысын бақыла. Қайшымен ойнама, 

қайшыны бетіңе жақындатпа. 

Қайшыны мақсатыңа қарай пайдалан. 

 

 

 

 

 

 

 

9- 25мин 

Қайшымен жұмыс 

Жолақшадан геометриялық фигураларды 

қию. 

Жолақшадан геометриялық 

фигураларды қиып,қарапайым бір бейне 

шығару. төртбұрыш,тік төртбұрыш, 

үшбұрыш,дөңгелек,сопақ пішіндерді қию 

ТТ: Тапсырма арқылы саралау. 

 (Бала  үні) 

 Топтар өздеріне ұнаған тапсырма түрін 

таңдап алып жұмыс жасайды. 

1)Ертегі кейіпкерін құрастыр; 

2)Өзіңнің сүйікті ойыншығыңды жасап 

көр; 

3)Туған күнге сыйлық жаса; 

4)Анашыңа тосын сый жаса; 

Қабілеті балалар нұсқау арқылы пішінді 

өзі қияды, ал кейбір балалар педагогтің 

көмегі арқылы пішінді қияды. 

Топтық жұмыс барысында жеке әр 

қайсына барып балалардың 

қажеттілігіне қолдау көрсетемін. 

Мадақтау сөздер арқылы қолдау 

көрсетемін. 

Баланың қайшыны ұстауы, пішінді қиюы 

жіті бақыланады. 

Саусақтарға арналған сергіту 

жаттығуы 

Бойың сергісін, тік ұста, 

Емін-еркін тыныста. 

Оң қолыңды соз алға, 

Қол ұшына қара да. 

Үшбұрыш сыз ауада, 

 

 

 
 

 

 

 

 

Өз таңдаулары 

бойынша 

ұнаған бейнеге 

смайлик 

жабыстыру 
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Сол қол босқа тұрмасын, 

Шеңбер жасап тұрайық. 

Дидактикалық ойын: Мынау қай 

пішін? 

Мақсаты: Геометриялық пішінді 

сипалап анықтау арқылы айта білу. 

Барысы: Бала топқа қарап тұрып, қолын 

артқа ұстайды. Тәрбиеші оның қолына 

геометриялық пішінді ұстатады. Бала 

оны сипап байқап, балаларға көрсетпей 

атын атайды. 

Кері байланыс: 

«Галереяға саяхат» әдісі арқылы 

балалардың жұмыстарын талқылап, 

үздігін таңдайды. Балалар жұмыстарын 

өзара бағалайды. Өз жұмыстарының 

қатесін көреді. Бір-бірлеріне өзара кері 

байланыс береді. 

IV. ҰОҚ 

қорытындысы 

Аяқтау. 

25–30 мин. 

Рефлексия сұрақтары: «Бала үні» 

– Балалар, бүгінгі сабақта немен 

таныстыңыздар? 

– Сендерге топпен жұмыс жасаған 

ұнадыма? 

–  Қайшымен жұмыс пен жабыстыру 

жұмысы қиын болды ма? 

– Келесі оқу қызметінде немен 

айналысқыларың келеді? 
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№ W0001  21.09.2022 ж. 

 

 

ЖИЫНДАР АРАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАР. ІШКІ ЖИЫН 

 

ҚУАТОВА АЙДАНА БЕРДІХАНҚЫЗЫ 

Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Атамекен ауылы  

«SMART ILIM» мектеп-гимназиясы  математика пәні мұғалімі 

 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу 

мақсаты 

5.4.1.4 ішкі жиын ұғымын меңгеру; 

5.4.1.5 жиындар арасындағы қатынастардың сипаттамасын 

анықтау (қиылысатын және қиылыспайтын жиындар); 

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: 

Оқушыларға жиын ұғымын, бос жиын туралы түсінік, қандай 

жиын ішкі жиын деп аталатынын біледі; 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Ішкі жиындарды белгілеуді және оларды Эйлер - Венн 

диаграммасының көмегімен көрнекі түрде  кескіндеуді біледі; 

Кейбір оқушылар: 

Сандар жиынының ішкі жиындарын элементтердің берілген 

қасиеттері бойынша  құра алады. 

Сабақтыңбарысы: 

Сабақты

ң кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар  

Сабақты

ң басы 

(1-7 мин) 

Оқушылармен 

амандасу. 

Сыныпты түгендеу. 

Сабаққа 

дайындау, оқу 

құралдарын алу. 

Жаңа сабаққа деген 

қызығушылықтары 

оянып, ерекше 

ынтамен кіріседі. 

Өткенді қайталау. 

«Ой қозғау» 

«Ой-қозғау» 

Сұрақ-жауап 

ретінде өткен 

тарауды 

пысықтау 

сұрақтары 

беріледі: 

1) Ондық бөлшек 

қалай 

жазылады?Мыса

л 

2) Ондық 

бөлшекті қалай 

қосады және 

азайтады? 

Мадақтау 

сөздері 

арқылы 

бағалау 

Оқулық,Жұ

мыс дәптері 
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3) Ондық 

бөлшекті қалай 

көбейтеміз? 

4) Ондық 

бөлшекті қалай 

бөлеміз? 

5)Жиын дегеніміз 

не? Мысал. 

6) Жиынның 

түрлерін ата. 

Мысал. 

Сабақты

ң ортасы  

(8-24 

минут) 

Жаңа сабақ. Ішкі жиын.  

Өзектендіру. №1.  Суреттерге  қара, 

оларда  не  бейнеленген? 

Қима қағаздарда бейнеленген суреттері 

атаңдар?  (Бұлт, баскиім, қар т.б.) 

Оларды қандай екі жиынға бөлуге 

болады? (Табиғат құбылыстары және 

киімдер) 

Мақсат қою    №2.  Жиындарға  қара.  

Сұрақтар  қою: 

 

- А жиыныныңэлементтерінатаңыз? 

(2, 4, 6, 8) 

- А жиынын қалай атауға болады? 

(бір таңбалы жұп сандар жиыны). 

- Вжиыныныңэлементтерінатаңыз? 

(1, 2, 3,  4, 5,  6, 7, 8, 9) 

- Вжиынын қалай атауға болады? 

(бір таңбалы сандар жиыны). 

- Екі жиын элементтерінің қандай ортақ 

қасиеттерін байқадыңдар?  

(А жиынына тиісті элементтер В 

жиынына тиісті) 

- Бұлар қандай жиындар? Оларды қалай 

бейнелеп көрсетуге болады? (білмейміз) 

Мәселелі жағдаят туындайды. 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады 

Оқулық,Жұ

мыс дәптері 
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Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты 

қандай? ( бұлардың қандай жиындар 

екенін анықтау, олардың қатынасын 

қалай белгілеуге болатынын білу, 

оларды Эйлер-Венн диаграммасының 

көмегімен көрнекі түрде  кескіндеуді 

білу). 

Жаңаны тану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұптық  

жұмыс    

(25-30 

мин) 

 

 

 

Жеке 

жұмыс 

(31-33 

мин) 

 

 

 

Топтық  

жұмыс    

(34-41 

мин) 

 

 

 

 

 

 

№1034. Жиындарды 

қалай атауға болады? 

Белгіленуін жаз. 

1.А–музыканттар, В–

скрипкашылар 

2.L–қалалар, K–облыс 

орталықтары 

3.C–жай сандар, D–

натурал сандар 

 

№1037 (ауызша).Тең 

жиындарды «=» 

белгісімен жазыңдар: 

A={a, b, c}; B={4, 5, 6}; 

E={6, 5, 4}; C={x, y, z}, 

D={c, b, a}; F={m, n, x} 

 

1-тапсырма.  

В={2, 5, 6, 10, 15, 30} 

жиыны берілген. 

1. В жиынынан 10 

санының 

бөлгіштерін теріп 

Шешуі: 

№1034 

1.BA 

2. KL 

3. DC 

 

Шешуі: 

A=D 

B=E 

 

 

 

Шешуі: 

В={2, 5, 6, 

10, 15, 30} 

1) С={2, 5, 

10} 

2)  

 

 

 

 

 

3) СВ. 

«Үздік жұп» 

анықталады. 

 

 

Мадақтау 

сөздер 

Оқулық, 

Жұмыс 

дәптері 

 

 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

Таратпа 

материалда

р 

ЕгерАжиыныныңәрбірэлементіВжиынынатиістіболса, 

ондаАжиыныВжиыныныңішкіжиыныдепаталады. АВдепбелгіленедіжәне 

А жиыны В жиынынатиістідепоқылады. Жиындардыңқатынасын Эйлер-

Венн диаграммасыкөмегіменбейнелепкөрсетугеболады: 

 Бос жиынкезкелгенжиынныңішкіжиыныболыптабылады. 

В 
С 
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Саралау – оқушыларға қалай  

көбірек қолдау көрсетуді  

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай міндет қоюды 

жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – 

оқушылардың 

материалды 

меңгеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлайсыз?  

 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы  

 

алып, С жиынын 

құрыңдар. 

2. Эйлер-Венн 

дөңгелектері 

арқылы 

кескіндеңдер. 

3. Белгіленуін 

жазыңдар. 

Дискрептор: 

1) 10 санының 

бөлгіштерінен С жиынын 

құрады; 

2) Эйлер-Венн 

дөңгелектері арқылы 

кескіндейді; 

3) Белгіленуін жазады. 

 

Сабақты

ң соңы  

(42-45 

мин) 

Қорытынды. Сабақтың  

тақырыбы  бойынша  

тапсырмалар мен  

сұрақтар  құрастыр:  

 Неге 

 Ата 

 Түсіндір 

Рефлексия. (ауызша) 

Үй тапсырмасы: №1035, 

1036, 1038 

Оқушылар 

сабақ 

барысында 

нені 

білгенін, 

қалай 

жұмыс 

істегенін, не 

қызықты әрі 

жеңіл 

болғанын, 

не киындық 

туғызғаны 

туралы ой-

пікірлерін 

білдіреді. 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады 

Күнделік 
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Саралау іріктелген тапсырмалар, 

бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, 

оқушыға дербес қолдау көрсету 

жұмыстары.  

 

Тапсырманы 

толық дұрыс 

орындаған 

оқушыларды 

марапаттау 

Нұсқаулықпен 

жүргізіледі. 

Сабақ бойынша рефлексия  

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған 

ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?  

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?  

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? 

Бұл бөлімді сабақ 

туралы өз пікіріңізді 

білдіру үшін 

пайдаланыңыз. Өз 

сабағыңыз туралы сол 

жақ бағанда берілген 

сұрақтарға жауап 

беріңіз.   

Жалпы баға  

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

ойланыңыз)? 

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

ойланыңыз)? 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 

қажет? 
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№ W00011   21.09.2022ж. 

 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

МУСА АЛТЫНАЙ САЙНҚЫЗЫ 
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Атамекен ауылы  

«SMART ILIM» мектеп-гимназиясы тарих пәні мұғаалімі 

 

Бөлім: 6.4  Қазақ хандығының XVI - XVII ғасырлардағы 

дамуы  

Сынып: 6 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтыңтақырыбы Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымы. 

Зерттеу сұрағы: Әлеуметтік топтар қазақ қоғамында 

қандай рөл атқарды? 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

6.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдегі сұлтан, би, батыр, 

жыраулардың қызметтерін сипаттау 

Сабақтыңмақсаты Қазақхандығындағыәлеуметтіктоптардыңорнынанықтау 

      Сабақтыңбарысы 

Сабақтың 

кезеңі/ уақыт 

Педагогтіңәрекеті Оқушыны

ң 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдастыру 

кезеңі 

 

Ой шақыру: 

Оқушыларға хан, 

би, сұлтан, молда, 

малшы, батыр деген 

жазуы бар 

карточкаларды 

таратылып беріледі. 

Оқушылардың 

міндеті жоғарыдағы 

әлеуметтік топтың 

өкілдеріне 3-4 

сөйлемнен тұратын 

сипаттама беру. 

Оқушыларды 

сабақтың 

тақырыбы және 

мақсатымен 

таныстыру. 

Оқушылар 

хан, би, 

сұлтан, 

молда, 

малшы, 

батыр деген 

жазуы бар 

карточкалар

ға 

жауаптарын 

ұсынады 

мадақтау Мұғалім 

презентация

сы 
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Жаңа сабақ Оқушыларға Қазақ 

хандығындағы 

қоғамдағы 

қатынастар мен 

әлеуметтік топтар 

туралы фильм 

ұсынылады. 

Оқушылар келесі 

сұрақтарға жауап 

береді: 

1.Фильмнің негізгі 

ойы неде? 

2.Қазақ 

қоғамындағы 

әлеуметтік 

қатынастардың 

ерекшелігі неде? 

3.Қандай 

қорытынды шығара 

аласындар? 

1 - тапсырма 

Оқушыларға қазақ  

қоғамындағы 

әлеуметтік топтар 

туралы мәлімет 

беріледі. Оқушылар 

мәтінді оқып 

шығып, әлеуметтік 

топтарды 

экономикалық 

еркіндігіне 

байланысты 

пирамидаға 

тізбектеп шығады. 

.Бір сәт тоқталып, 

ойланыңыз. 
Сіздің ойыңызша, 

Қазақ хандығында 

қандай әлеуметтік 

Оқушылар  

сұрақтарға 

жауап 

береді 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

мәтінді 

оқып 

шығып, 

әлеуметтік 

топтарды 

экономикал

ық 

еркіндігіне 

байланысты 

пирамидаға 

тізбектеп 

шығады. 

 

ҚБ Мұғалім 

оқушылар 

жауабын 

мұқият 

тыңдап кері 

байланыс 

беріп 

отырады  

 

 

«Ең үздік 

жауап» 

 

 

 

 

«Алақан-

жұдырық» 

 

«Жұлдызш

алар» 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=W

q0NdULWy

GI 

қазақ елі 

 «хан, бай» 

және т.б. 

атаулары 

жазылған 

карточкалар

, ноутбук 

 

Левшин 

А.И. 

Описание 

киргиз-

казачьих, 

или киргиз-

кайсацких, 

орд и 

степей. – 

Алматы: 

«Санат», 

1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq0NdULWyGI
https://www.youtube.com/watch?v=Wq0NdULWyGI
https://www.youtube.com/watch?v=Wq0NdULWyGI
https://www.youtube.com/watch?v=Wq0NdULWyGI
https://www.youtube.com/watch?v=Wq0NdULWyGI
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топ экономикалық 

тұрғыдан еркін 

болды? 

Орта 

ғасырлардаеңбастыб

айлық не 

болыптабылды?  

Зерттеусұрақтары: 
 Қазаққоғамықан

дайәлеуметтік 

топтар мен 

таптарғажіктелді? 

 Әрбірәлеуметтік 

топ өкілдері 

қандайқызметатқард

ы? 

 Хандардың, би, 

батырлардың 

басшылықрөлі мен 

шешімдері 

қаншалықтымаңызд

ыболды? 

Хандыққұрылым: 

Ауыл(ауылбасы)-

Ата-

аймақ(ақсақал)—

Ру(рубасы)-

Арыс(би)-

Ұлыс(султан)- Жүз 

–хан –Хандық (ұлы 

хан) 

Әлеуметтік 

топтарды 

экономикалық 

тәуелсіздігі 

бойынша тізбектеп 

шығыңыз 
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Қорытынды    Кері байланыс 

« Білімді стикер». 

Мына сұрақтар 

бойынша жауап 

береді. 

- Не білдім? 

- Не білемін? 

- Не білгім келеді? 

Тақыры

п бойынша 

не 

білетінін, 

не білгісі 

келетінін,  

не білгенін 

жазады  

ҚБ – 

сабақтағы 

өз әрекетіне 

рефлексия 

жасау;  

 

А4, 

конспект  

 

Оқу 

тапсырмасы 

Қазақ 

хандығының 

әлеуметтік 

құрылымы. 

   

 

 

 

№ W00012    21.09.2022ж. 

 

ІШЕК ТАЗАЛЫҒЫ - ҰЗАҚ ӨМІР СҮРУДІҢ КЕПІЛІ 
 

ҚУАНЫШБЕКОВА ЖАНСҰЛУ ПОЛАТБЕКҚЫЗЫ 

Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Атамекен ауылы  

«SMART ILIM» мектеп-гимназиясы биология пәні мұғалімі 

 

Бүгінде дені сау болу жанның рахаты.  

Бұл үшін өздеріне қамқор адамдар фитнес және спорт залдарында көп уақыт 

өткізеді, косметологтар мен дерматологтарға барады, бірақ! 

Ерте ме, кеш пе, сыртқы жағынан терең мазмұнның көрінісі болады. 

Адам өзінің сыртында,ал ішінде жөндеу жүргізді ме? Содан кейін адамдар терапе

втпен жүгіре бастайды және денеге жетеді, солай емес пе? Барлығы теңдестірілге

н және жүйелі болуы керек, оның ішінде организм. Сондықтан басынан бастау ке

рек. Егер адам өзін ауыз арқылы ластаса, онда оны ауыз арқылы тазарту керек. Ба

сқаша айтқанда, бүгін әңгіме ішектің жағдайы және оны сағат ретінде қалай жұм

ыс істеуге болатындығы туралы болады. 

Ішек бактериялары достар ма, жау ма? Маман дәрігерлерге белгілі (және соң

ғы уақытта олар бұл туралы жарнамада да айтады), иммунитеттің шамамен 70% 

-  ішекте. Бұл микрофлора деп аталатын пайдалы бактерияларға (бифидо -, 

лакто және т.б.) қатысты. Барлығы бактериялардың 500-ге жуық түрі « өмір 

сүреді», олардың барлығы пайдалы емес.  
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Не істеу керек, өйткені олардың кейбіреулері денеге сырттан енеді,ал адам оғ

ан қандай тағам пайдалы екенін және оның ішіне көмірлер сияқты лақтыратынын 

әрдайым түсінбейді.  

Ағза пайдалы бактериялармен көбірек қоныстанғаны жөн, өйткені олар:  

1) ас қорыту жүйесінің қызметіне қатыса отырып; 

2) инфекциялардың дамуына жол бермейді; 

3) организмдегі және қоршаған ортадағы заттардың айналымына қатысад

ы. Өз кезегінде зиянды бактериялар жұқпалы ауруларды қоздырып қана қ

оймай,  

Азық-

түлікті бұзады  (жануарлар мен адамдардың ауыз қуысы арқылы инфекция) 

Ең алдымен пайдалы бактериялармен танысқан жөн. Сонымен, пайдалы одақ

тас бактерияларға, ең алдымен, сүт қышқылы (ірімшік, қымыз, йогурт, 

айран) жатады.  

Шіріген бактериялар тек сілтілі ортада өмір сүріп, ақуыздардың шіріп кетуін

е ғана емес, сонымен қатар ағзаның крезолмен, фенолмен, 

аммиак тұздарымен және басқа да өнімдерімен улануына себеп болған кезде, сүт 

қышқылы микрофлораны тотықтырады, зиянды заттарды жояды және метаболиз

мді тездетеді.  

Патогендік ортамен бифидобактериялардың дамуына кедергі келтіреді, олар 

адамға ана сүтімен бірге беріледі. Олар сонымен қатар қышқылдықты реттеуге қа

тысады (қалыпты РН 7-7,5) және сүзбе, йогурт, ірімшік, 

йогурт, сондайақ жас балаларға арналған қышқыл сүт өнімдерінде кездеседі. Ола

рдың жеткілікті саны дисбиоздың пайда болуына жол бермейді. 

Тоқ ішекте E.coli тұрады, ол К дәрумені мен биотиннің пайда болуына ықпал 

етеді, сонымен қатар аш ішекте сіңірілмеген заттарды ыдыратады. Барлық пайдал

ы микрофлораға арналған тамақ (олардың өсуін стимуляторлар) 

- бұл пребиотикалық көмірсулар (аш ішекте сіңбейді), оларды пияз, сарымсақ, бұр

шақ, бұршақ, жеміс сияқты тағамдардан табуға болады. Бірақ ішекте барлық қаже

тті бактериялар болса да, дұрыс тамақтанбаудың салдарынан оның дұрыс жұмыс і

стемеуі мүмкін. 

Тамақтану немесе өмір сүру үшін өмір сүру керек пе? Неліктен ет пен көкөні

стерден кейін ішек микрофлора сияқты" бүлінеді"? 

Жеке тамақтануды жақтаушылардың пікірінше, кейбір өнімдер қышқыл ортада,ал

 басқалары сілтілі ортада жақсы сіңіріледі. Ақуыздарда, майларда және көмірсула

рда ассимиляцияның әртүрлі жылдамдығы бар және, тиісінше, оларды бір ыдысқа

 біріктіру қажет емес. Мысалы, аперитив ретінде салат жей беріңіз, 

ал бір сағаттан кейін сіз басқа етпен емдей аласыз. Жиналған шырышты асқазанн

ан жуып,оны жаңа күнге дайындау үшін таңертең бір стақан су ішуге кеңес беру б

екер емес. Ішектерді де"тазарту"керек. Бұл үшін талшықтары бар өнімдер өте қол
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айлы: жүгері, Кебек, жарма, көкөністер, жаңғақтар, жидектер, жемістер... организ

мдегі талшық өздігінен сіңірілмейді, бірақ сыпырғыш ретінде ол бүкіл ішектен өт

іп, біртіндеп сол жерден барлық "үйінділерді"алып тастайды. 

Айтпақшы, ішектің жағдайы адамның терісіне әсер етуі мүмкін. Шығыста ад

ам күніне кемінде 1 рет босатылуы керек (содан кейін тері таза болады), 

ал батыс медицинасы қалыпты жағдайға күніне 1 реттен 10 күнде 1 рет алады деп

 санайды. Сондықтан қабынған терісі бар адам дәрумендерден емес, ішектерді таз

артудан бастау керек екенін түсінбестен жүреді, содан кейін дененің және оның ж

үйелерінің жоғалған функциялары қалпына келеді. Сондықтан ішек денсаулығын 

бақылау сіздің денсаулығыңызды бақылауды білдіреді. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 МАНГЫТАЕВА КАРЛЫГАШ ИШАНГУЛЫЕВНА 

 ҚУАТОВА АЙДАНА БЕРДІХАНҚЫЗЫ 

 МУСА АЛТЫНАЙ САЙНҚЫЗЫ 

 ҚУАНЫШБЕКОВА ЖАНСҰЛУ ПОЛАТБЕКҚЫЗЫ



 

17 

 


