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                                                        № W00075     28.10.2022 ж 

                                              

Жай сөйлем мен құрмалас сөйлем 

 

СОЛТАНОВА ҒАЛИЯ АМАНДЫКОВНА                                                                                      

Павлодар облысы. Екібастұз  қаласы.                                                                                                                             

№21 жалпы орта білім беретін мектебінің                                                                                                                                 

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бөлім: Құндылықтар 

Мұғалімніңаты-

жөні 
Солтанова  Ғалия  Амандыковна 

Күні:  

Сынып:4 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтыңтақырыбы Жай сөйлем мен құрмалас сөйлем. 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

4.3.6.1 каллиграфиялық нормаларды сақтау және жазу 

техникасын жетілдіру                                           4.3.7.1 

құрмалас сөйлемнің тыныс белгісін қою 

Сабақтыңмақсаты 

 
 каллиграфиялық нормаларды сақтап әдемі жазады; 

 құрмалас сөйлемнің тыныс белгісін өздігінен 

қояды. 

Сабақтың барысы 

 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдас 

тыру,  

өзін – 

өзі тексеру 

 

Өткен 

білімді 

еске түсіру 

 

10 мин 

Ынтымақтастық 

атмосферасын және 

өздеріне сенімділік 

қалыптастыру 

ширату жаттығулары 

арқылы жүреді. 

1.  

«Таңдау»әдісіме

н көлік 

суреттерін 

Жаттығу 

жасайды. 

 

 

Таңдау 

жасайды. 

Топқа 

бірігеді. 

Топ 

басшысын 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ауызша 

мадақтау» 

әдісі: 

 

 

 

 

Көлік 

суреттері 
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таңдатып, топқа 

бөліп отырғызу.  

- Таңдап алған 

суреттеріне қарай 

топқа бірігіп отыра 

қалыңдар. 

- Топқа ат қойыңдар. 

- Топ басшысын 

сайлап, топ ережесін 

еске түсіріңдер. 

Өткен тақырыпқа 

шолу:   

А) Үйге берілген 

тапсырманы  тексеру. 

 «Миға шабуыл» 

әдісімен жаңа 

сабаққа кіріспе 

жүреді. 

-Сөздерден не құрауға 

болады? 

-Сөйлем түрлерін ата. 

-Жай сөйлем нелерден 

құралады? 

-Құрмалас сөйлем 

нелерден құралады? 

-Құрмалас сөйлемнің 

қандай ерекшелігі бар? 

- Олай болса, бүгінгі 

сабағымызда құрмалас 

сөйлем туралы 

білетінімізді еске 

түсіріп, тапсырма 

орындауды 

жалғастырайық. 

сайлайды. 

Топ 

ережесін 

еске 

түсіреді. 

Сұрақтарға 

жауап 

береді, 

мысалдар 

келтіреді. 

Жарайсың!  

Тамаша! 

Жақсы! 

Оқушылар 

жауабын 

толықтырып, 

әр 

қайсысына 

тиімді кері 

байланыс 

беріп отыру.  

 

 

 

 

 

 

Жаңа білім 

10 мин 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақ 

 (Д) 1-тапсырма –

дәптермен жұмыс. 

59-жаттығу. 
Мәтінді оқыңдар. 

Сөйлемдердің тыныс 

белгілерін қойып, 

Дәптермен 

жұмыс 

жасайды.  

 

 

 

 

Дескриптор:   

- 

Сөйлемдерді

ң тыныс 

белгілерін 

қойып, 

көшіріп 

Қазақ тілі  

4 сынып 

оқулығы  

1-бөлім 
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2 мин 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин 

 

көшіріп жазыңдар.  

Қайсысы жай сөйлем, 

қайсысы құрмалас 

сөйлем екенін 

ажыратыңдар. 

Жазған кезде құрмалас 

сөйлемнің 

құрамындағы жай 

сөйлемдердің арасына 

қандай тыныс 

белгілерін қойдыңдар? 

 

 

 

Сергіту 

сәті:«Қаражорға» биі. 

 

(Т) 2-тапсырма - 

«Ойлан, жұптас, 

талқыла» әдісі. 

60-жаттығу. 

Жай сөйлемдерді 

құрмалас сөйлемге 

айналдырып 

жазыңдар. 

61-жаттығу.  

Сөйлемдерді көшіріп 

жазыңдар. 

Сызбаны пайдаланып, 

ойларыңды 

дәлелдеңдер. 

 

(Ж) 3-тапсырма - 

«Зерттеушілік 

конференциясы» 

әдісі. 

62-жаттығу. 

Мақал-мәтелдерді 

толықтырып, олардың 

құрмалас сөйлем 

екенін дәлелдеңдер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеп  

сергиді. 

 

Тапсырман

ы топта 

орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма 

орындайды. 

Пікір 

білдіреді. 

 

жазады-

2балл.  

Жай сөйлем, 

құрмалас 

сөйлемді 

ажыратады-

1балл. 

Құрмалас 

сөйлемнің 

құрамындағ

ы жай 

сөйлемдерді

ң арасына 

үтір қояды-

1балл 

Дескриптор:   

Жай 

сөйлемдерді 

құрмалас 

сөйлемге 

айналдырып 

жазады-

1балл; 

Сөйлемдерді 

көшіріп 

жазады-

1балл. 

Сызбаны 

пайдаланып, 

ойларын 

дәлелдейді-

1балл. 

Дескриптор:   

Мақал-

мәтелдерді 

толықтырып, 

олардың 

құрмалас 

сөйлем 

екенін 

дәлелдейді-
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1) Досы көпті жау 

алмайды,ақылы көпті 

дау алмайды. 

2) Бірлігі жоқ ел 

тозады, бірлігі бар ел 

озады. 

3) «Ел боламын десең, 

бесігіңді түзе» 

Саралаудың 

«Қарқын» тәсілі 

жүзеге асады.  

Қарқыны жоғары 

оқушыға: 

-Ұқсас тапсырмалар 

құрастыр. 

2балл. 

 

Қорытынды 

5 мин 

 

Кері байланыс - 

«Шеринг» әдісі.  

- Шарты: Барлығы 

шеңберде 

отырады, 

жүргізуші 

бастап, кезекпен 

барлығы 

тақырып 

бойынша түйінді 

ойды 

қорытындылайд

ы. Идеялар 

қайталанбау 

керек. 

- - Бүгінгі 

сабақтан алған 

білімдеріңді 

бағалаңдар. 

Үй тапсырмасы: 63-

жаттығу. 

Өзінің 

сабақтағы 

жұмысын  

бағалайды.  

 

 

 

 

Күнделікке 

тапсырма 

жазып 

алады. 

ҚБ 

қойылады. 

Интербел-

сенді тақта 
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№ X00008    28.10.2022 ж 

                                                  Мозаика    өнері 

СУЛЕЙМЕНОВА НУРЖАМАЛ КОЛДАРБЕКОВНА                                                                                                          

Алматы облысы  Талғар ауданы   Белбұлақ ауылы                                                                                                    

№ 32 орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі 

Сәндік 

қолданбалы 

өнер 

Мектеп:№ 32 орта мектебі 

 

 

Күні Мұғалімнің аты-жөні: Сулейменова Нуржамал 

Колдарбековна   

                                                                                                         

Қатысқандар саны:                    Қатыспағандар саны: 

Сыныбы   8  

Тақырыбы Мозаика өнері 

Осы сабақ 

арқылы жүзеге 

асатын оқу 

мақсаттары 

8.3.2.1-пәндік терминологияны қолдана отырып өзінің 

және өзгелердің (суретшілер,қолөнершілер,дизайнерлер) 

жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды талдау мен 

бағалау жүргізу үшін критерийлерді қолдану.8.3.3.1-

Жасалған өнімнің (шығармашылық жұмыс ) сапасын 

қолданылған әдіс-тәсілдерін бағалау және талдау үшін 

критерийлерді қолдану 

Сабақтың 

мақсаты  

Барлық оқушылар: Қауәпсіздік ережесін біледі.Мозайка 

түрлері мен негізгі қасиеттерін біледі  

Көпшілігі: Мозайка материалдарының жіктеліуі,олардың 

түрлері мен негізгі қасиеттерін біледі  

Кейбіреулері: Мозаикаматериалдарының 

жіктеліуі,олардың түрлері мен негізгі қасиеттерінтүсіндіре 

алады және қолдана алады; 

Бағалау 

критерийі 

Мозайка материалдарының жіктеліуі,олардың түрлері 

мен негізгі қасиеттерін біледі; 

Мозайка материалдарының жіктеліуі,олардың түрлері 

мен негізгі қасиеттерін келесі топқ түсіндіре алады; 

Өз бетінше жұмыс жасай алады және әдіс тәсілдерді 

меңгере алады; 

Ойлау 

деңгейлері 

 Қолдану, талдау,жинақтау 

Тілдік  

мақсаттар 

 

Оқушылар: 

 Кеңес өңіріндегі сәулет нысандардағы мозаика 

жұмыстарында қолданылған материалдар 

ерекшелігін сипаттайды, талдайды; 
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 Орта Азия елдеріндегі сәулет ескерткіштеріндегі 

мозаика жұмыстары сапасы мен орындау техникасын 

талдап сипаттайды; 

Пәндік лексика және терминология:  

 Табиғи тастардан мозаика-Мозаика из натурального 

камня- Mosaic from a natural stone 

 Әйнек мозаика- Стеклянная мозаика- Glass mosaic 

 Керамикалық мозаика- Керамическая мозаика- 

Ceramic Mosaic 

 Жылтырақ мозаика- Глянцевая мозаика- Glossy 

mosaic 

Сөйлемге қажетті сөз тіркестері: 

 Әйнек мозаиканың негізгі сипаттамасы....... 

 Керамикалық мозаиканы.......ретінде.......қолдануға 

болады 

Құндылықтарғ

а баулу:  

Ө ң ә құ қ

 

 

Пәнаралық 

байланыс 

 Тарих-мозаиканың шығуы, экономика-материалдарды 

қайта өңдеу, үнемдеу.  

Алдыңғы оқу: Тоқыма мозаика техникасында тігін бұйымдарының 

дизаины  

(құрақ, пэчворк, квилт т.б.) 

АКТны 

қолдану 

дағдылары 

Интернет ресурстарымен жұмыс істеу 

Жоспарланғ

ан уақыт 

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурста

р 

Басы 

5 минут 

 

1.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен сәлемдесу. 

Психологиялық ахуал туғызу. 

2. Үй тапсырмасын сұрақтар арқылы пысықтаймын. 

Сұрақтарға жауап бере отырып,рухани жаңғыру 

белгісін мозаика техникасымен құрастырып 

шығару. 

1.Дизайн дегеніміз не? 

2. Дизайнер деп кімді айтады? 

3. Мозаика деген не?  

4. Мозаика қай кезеңнен бастау алады? 

5. Тігін бұйымының дизайны? 

6.  Құрақ құрау- орысша,ағылшынша қалай 

айтылады? 

 

оқулық 
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7.  Мозаиканы қандай заттардан жасауға болады? 

8. Негізгі түстер қандай түстер? 

9. Туынды түстер қандай түстер? 

 

 

Ортасы 

20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың мақсатын құру. 

Экономика-материалдарды қайта өңдеу, үнемдеу.  

 

Топтық жұмыс. Топқа бөлу үшін мозойка суреттері 

таратылып сол таратылған сурет қйындыларын 

құрастыру арқылы топка бөліну.Оқушыларға 

берілген тапсырмалар бойынша мәліметтер беріледі 

.1 топ Мозаиканың шығу тарихын талқылайды. 

2 топ Мозаикамен айналысқан қазақ қолөнер 

шеберлерінің жұмысын талқылайды. 

3 топ Мозаика жасаудың әдіс тәслдерін 

талқылайды. 

Қосымша тапсырма  

Тапсырма  

Топтық жұмыс. Алдыңғы сабақта дайындалған 

эскиз бойынша топтық жұмыс жасау. 

1топ-   түйме мозаикасы жасау 

2 топ   мата мозаикасын жасау 
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3 топ  бисер мозаикасы  

4 топ   дәнді дақылдардан жасалған 

мозаика  

Деңгейлік тапсырмалар 

Дескриптор: 

1. Контур сызықтарын дұрыс келтіреді  

2. Түстердің үйлесімділігін сақтайды 

3. Суреттің формасын жарық,көлеңке арқылы 

шығарады 

Жеке практикалық жұмыс 
Тастардан мысық мозаикасын құрастыру 

1. Ұсақ тастар, ермексаз дайындау; 

2. Ермексазды мысық пішініне келтіру 

3. Сәйкесінше тастармен мозаикалау 

Сабақтың 

соңы 

 

 

10 минут 

 

Рефлекцияны төмендегі кестені толтыру арқылы 

жүргіземін. 

Қызықты Құнды Қиын 

Неге? Неге? Неге? 

Үйге тапсырма:20 ғасырдағы Қазақстандық 

суретшілердің мозаика жұмыстары туралы мәлімет 

дайындау   

 Бағалау 

 

«Үш Қ» 

әдісі 
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№ X00009    28.10.2022 ж 

 

                        Тәрбиешінің нәтижесі – сапалы тәртіп қалыптастыру 

 

АЛЖАНБАЕВА САРА САДЫКОВНА                                                                                     

Алматы қаласы «Даму интеллектуалдық қабілеті                                                               

төмен балаларға арналған                                                                                               

№ 6 арнайы  (тұзету) мектеп-интернаты»                                                                    

Тәрбиеші 

Тәрбиеші тәрбиеленушілердің күнделікті оқу - тәрбие жұмысын, демалыс 

уақытын ұйымдастырады. 

. Тәрбиеші балалардың жақын досы болуы керек, ал еркелетуге сақтықпен 

қараған жөн.  Бір баланы еркелету басқа балалардың қызғанышын тудырады. 

Дегенмен, балаларды еркелету де қажет. Тәрбиеші өз талабына ұқыпты болуы 

қажет. Бала тек адамның жеке басының тікелей тигізетін әсері арқылы ғана 

тәрбиеленеді. Мектепке дейінгі даярлық тобының тәрбиешісі жас ұрпақты жан 

– жақты дамытып тәрбие беру, оны өмірге еңбекке даярлауда педогогикалық 

білімді көпшілік арасына насихаттау сияқты әрі жауапты, әрі қадірлі қоғамдық 

міндеттер атқарады. 

Тәрбиеші жас ұрпақтың бойына тәрбиенің алғашқы негіздерін қалыптастыра 

алатын, адамгершілігі жоғары, мәдениетті, ғылым жетістіктерін дұрыс бағалай 

алатын, әдебиет пен өнердің, техниканың даму жайын жақсы білетін, оның 

түсіндіре алатын адам болуы керек. 

Тәрбиешінің мәдениеттілігінің көрсеткіші – әдепті, қоғамдық орындарда өзін 

сыпайы, еркін ортаға лайықты ұстай білуі, өнегелі, тәртіпті, сүйкімділігі, 

адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым - қатынасы. 

Ондай тәрбиешіні балалар жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді, 

оған жақын жүргісі келеді, оның балалар арасында беделі зор болады. 

Тәрбиешінің жеке басының үлгісі – жас ұрпақ тәрбиесінде ең әсерлі әдістердің 

бірі, өйткені 

балалар тәрбиешіге барлық жағынан еліктейді. Сол себеппен де ол үнемі 

жинақты, таза, ұқыпты 

жүріп, сөйлеген сөзі мәнді, ойлы әдемі, салмақты келіп, асықпай, байыппен 

сөйлеуі керек. Бала 

еліктегіш болғандықтан, жақсыны да, жаманды да тез қабылдайды. 

Тәрбиешіге қойылатын талаптар: 

Тәрбиеші болатын адам өзінің мінезін, жүріс - тұрысын жөнге салып, балалар іс 

- әрекетін дұрыс 

ұйымдастыра білуі керек; 

Арнаулы білім, білік пен іскерлік – дағдыны меңгеруі керек; 
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Баламен еркін, жақын тарта сөйлесе білуі керек; 

Ол өзінің көзқарасымен, ым - ишарасымен де өз ойын балаға жеткізіп, түсіндіре 

алуы керек; 

Жұмысты ұйымдастыра біле, тиісті жерінде қатал талап қоя алатын болуы, 

кейде әзілдесіп, тиісті 

жерде көңіл аудара алатын болуы шарт; 

Тәрбиешінің әрбір қимылы, жүріс - тұрысының өзі балаларға өнеге, тәлім – 

тәрбие берерліктей 

болуы тиіс. 

Жаңашыл педогог Ш. А. Амонашвили тәрбиешіге төмендегідей талап қояды: 

педогог - тәрбиеші 

әріптестеріне мейрімді, жылы шырайлы, ықыласты болуы керек, әріптестерімен 

қарым қатынас 

жасаудың әдебін, дауыс сарынын, жылы үнін игеру керек, әріптестерінің 

табысына қызғанышпен, 

күншілдікпен қарауға құқы жоқ, әріптестерімен өз тәжірибесін бөлісуге 

міндетті, әріптестерінен 

үйренуге ұялмауы керек, әріптестеріне жоғарыдан менсінбей қарауға құқы жоқ, 

әріптестерінің ар - 

намысын, атақ - даңқын сақтауы керек, балаға байланысты отбасы құпиясының 

бәрін білу керек, 

бірақ оны ешкімге шашпауы тиіс. 

Тәрбиешінің бойында болатын маңызды сапалары: ақылдылығы, 

қайрымдылығы, мәдениеттілігі, 

білімділігі, кәсіби шеберлігі, балаларға деген сүйіспеншілігі, тәртіптілігі, 

шығармашылық 

қабілеттілігі, белсенділігі, жан жақты қызығушылығы, ұйымдастырушылық 

қабілеті, бір нәрсемен 

шұғылдану, зиялылығы, әзіл - қалжыңға бейімділігі, басқаны тыңдай білуі, 

талдау жасай білу 

қабілеті, еңбексүйгіштігі, мейрімділігі, әділдігі, ашықтығы, шыншылдығы, 

әділеттілігі, әдептілігі, 

жақсылық жасай білуі. 

Тәрбиешінің педогогикалық шеберлігі тәрбие жұмысының әрбір кезеңінде не 

істейтінін, не үшін 

істейтінін, қандай нәтижеге жеткісі келетін саналы, анық және дәл білуіне 

байланысты болмақ. 

Шебер тәрбиешінің бөлмелерді педагогикалық және эстетикалық талаптарға 

сай жабдықталуы, 

тәрбие жұмысына қажетті көрнекі құралдарының түгел болуы, педогогикалық 

мақсатқа 
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сәйкестелінген болуы шарт. Олардың өз орнында тұруы жемісті еңбек етуге 

жағдай жасайды. 

Шебер тәрбиешінің негізгі қасиеттерінің бірі – педогогикалық әдептілік. 

Педагогикалық әдептілік 

бала психологиясын және оның жас ерекшеліктерін жете білуді талап етеді. 

Әдептіліктің қайнар 

көзі – балаларды сүю және қадірлей білу. Педагогикалық әдептіліктің бір 

көрінісі – шамамен сезу 

қасиеті. Сонда тәрбие әдістерінің көпшілігі нәтижелі болады. Қолайлы әдісті 

таба білу шеберлік 

пен әдептіліктің көрінісі. Шеберлік үйретумен, үйренумен, өз ісіне деген 

сүйіспеншілікпен, 

тәжірибемен, жұмысқа ұқыпты қараумен саналы, ойлы еңбекпен қалыптасады. 

Тәрбиеші қызметінің ерекшелігі: педагогтік әдепті игеру, ел үшін ерлікпен 

еңбек ету, педагогтік 

бедел, педагогтің артистігі, педагогтік оптимизм, кәсіби шеберлікті үнемі 

шыңдап отыру, т. б. 

Тәрбиешінің ата - аналармен жүргізетін жұмыстарының мазмұны. 

Ата аналармен жүргізілетін жұмыстардың мазмұны, формасы. Әдістеріне 

тоқталамыз. Отбасы – 

бұл баланың өмір сүру ортасы: қамқорлықтың тұрақты көзі, тәрбиелеумен, 

қарапайым біліммен 

қаруландыру және шешім қабылдай білуге үйрететін ең жақын адамдардың 

мейірім шуағын 

сезінетін орын. Отбасына барлығы жақсы болған жағдайда - балалар жақсы 

жетістіктерге жетіп, 

өзінің даму әлеуметіне көтеріле алады. 

Отбасымен педагогикалық ынтымақтастық – баланың қанағаттану деңгейі мен 

тәрбиешінің 

жұмысының сапасын арттырады, ол төмендегі жағдайларға негізделеді: өзара 

сапалы қарым - 

қатынас, өзара сыйластық, әлемге деген түсіністік көзқарас және оның 

тиімділігі ықпалын ұзақ 

уақыт бойы сезіну, бір - біріне серіктестік барлық қатысушыларға жағымды 

әсер ететіндей болуы 

тиіс, сонда ғана тәрбие мен білім беру өз нәтижесіне жетеді. Осы орайда, 

балабақшаның ата - 

аналармен жұмысының мазмұны төмендегідей: 

а) Ата - аналармен педагогикалық, психологиялық білімдерін көтеру; (Дәрістер 

оқу, семинарлар 

ұйымдастыру, жеке және топтық кеңестер, тәжірибелік жұмыстар, т. б.); 
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б) Ата - аналарды оқу - тәрбие жұмыстарына қатыстыру; (ата - аналар 

жиналысы, бірлескен 

шығармашылық жұмыстар, материалдық - техникалық база жасауға көмектесу); 

в) Балабақшаның әкімшілігімен бірлескен жұмыстар (ата - аналар комитеті, ата 

- аналар кеңесі, 

аталар алқасы, әжелер клубы). 

Ата - аналармен жүргізілетін жұмыстың формасы мен әдістері олардың 

педагогикалық мәдениетін 

көтеруге балабақша мен отбасының өзара ынтымақтастығына және тәрбие 

жұмысының әлеуметін 

арттыруға бағытталған болуы керек. 

Ата - аналармен жұмыстың әдістері: бақылау, әңгіме, пікірлесу, тест жүргізу, 

сауалнама жүргізу. 

Психологиялық - педагогикалық білім беру формалары 

Педагогикалық білім беру - бұл бала тәрбиесінің көкейкесті мәселелерімен ата - 

аналарды 

таныстырады және оларды негізгі педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға 

көмектеседі. 

Дәрістер – бұл бала тәрбиесінің мәні мен маңызына жан жақты терең талдау 

жасау. Дәрістегі ең 

басты көңіл бөлетін мәселе – ол белгіленген жағдайға немесе құбылысқа талдау 

жасау болып 

табылады. 

Конференция – бұл бала тәрбиесі туралы терең жан - жақты қарастыру және 

оны бекіту. 

Ата - аналарға арналған конференциялар – мектепке дейінгі даярлық тобының 

балаларын 

тәрбиелеу мен білім беру жүйесінде ерекше маңызды орын алады. Ата - 

аналарға арналған 

конференцияларда орын алады. Ата - аналарға арналған конференцияларда 

болашақ қоғамның 

азаматтарын тәрбиелеуді өзекті мәселелері қозғалып, оны тәжірибеде жүзеге 

асырудың жолдары 

нақты қарастырылады. Ата - ананың рөлі, бала тәрбиесіндегі қиындықтар, 

отбасы тәрбиесінің 

маңызы, т. б. тақырыптар болуы мүмкін. 

Ата - аналар конференцияларына өте мұқият дайындық қажет. Мұнда белгілі 

ғалымдар, 

психологтар мен педагогтар, әлеуметтік педагог, дәрігер, т. б. міндетті түрде 

қатысады. Мұндай 

конференцияларға ата - аналар белсенді түрде қатысулар қажет. Олар өз іс - 
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тәжірибелері 

тұрғысынан мәселеге талдау жасайды. Конференцияның ерекшелігі – белгілі 

бір мәселенің жай - 

жапсарын шешудің нақты жолдары қарастырылуда. 

Практикумдар – ата - аналардың бала тәрбиесі жайында, педагогикалық 

жағдаяттардан шығуда 

оларды педагогикалық ойлауларын жаттықтыру. 

Ашық сабақтар – ата - аналарды бағдарлама бойынша қол жеткен 

жетістіктермен таныстыру, 

тәрбиешінің талаптарына ден қоюға бағыт беру. Мұндай сабақтарға ата - 

аналардың қатысуға 

мектепке дейінгі даярлық тобының оқу - тәрбие жұмыстары жайында ата - 

аналардың 

педагогикалық сауаттылығын арттырады, баламен қарым - қатынас жасаудың 

жолдарын 

үйренеді. 

Тәрбиешінің педагогикалық шеберлігі мен қызметінің ерекшелігін айқындай 

білуі, 

Оқу тәрбие процесінің барысына, әдіс - тәсілдеріне таратпа материалдар 

арқылы талдау жасау 

педагогикалық жағдаяттарды (есептерді) шешу арқылы меңгеру, тәжірибелік 

жаттығулар жасау. 
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№ X00010    28.10.2022 ж 

 

Есте сақтау қабілеттерін дамытуға арналған жаттығулар 

 

ТЛЕУБАЕВА МАРЖАН КУАНЫШОВНА                                                                                      

Алматы қаласы «Даму интеллектуалдық қабілеті төмен                                    

балаларға арналған № 6 арнайы  (тұзету) мектеп-интернаты»                                         

Зам директора по ВР.                                                                                              

Дефектолог 

 

Бөлім: Қыс бейнесі  

Педагог-дефектолог: Тлеубаева Маржан Куанышовна   

Күні:  

Сыныбы:  

Сабақтың тақырыбы: Қыс бейнесі.  

Есте сақтау қабілеттерін дамытуға арналған 

жаттығулар 

Заттармен жұмыс. Зат есім 

Түзету жұмысы Есте сақтау, есту, көру қабілеттерін жетілдіру. 

Сабақтың мақсаты: Заттардың орналасуы, қызметі, түр-түсін танып білу. 

Оң,сол,батыс, шығыс бағыттарын үйрену. Есте сақтап, 

көру анализі мен синтезін дамыту. Өзін қоршаған заттарға 

ұқыпты болуға тәрбиелеу. 

Сөздік материалдар Заттар, суреттер,  қима қағаздар,  т.б 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/У

ақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақты

ң басы 

Қызығу

шылықт

ы ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру 

кезеңі: 

 Мұғалім 

оқушыны 

шаттық 

шеңберіне 

тұрғызады. 

 

 

 

Мақсаты: оқушының 

бойында идея немесе 

тілек білдіру, тыңдау 

дағдыларын дамытуға 

бағыттау, сондай-ақ 

барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: 

оқушыны 

бір-біріне 

тілек айту 

арқылы 

жақындасты

рады, көңіл 

күйін 

көтереді, 

бауырмалдығ

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 

ДК экраны 
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Ынтымақтастық 

атмосферасын 

орнату үшін 

мұғаліммен 

амандасады 

 
- Сәлем, достым!  

(амандасады) 

- Қалің қалай? 

(иықтарынан 

қағады) 

- Қалай демалдың? 

(құлақтарынан 

тартады) 

- Мен сені 

сағындым! 

(қолдарын 

жүректеріне 

қояды) 

- Қош келдің! 

(қолдарын жаяды) 

- Күніміз сәтті 

болсын! 

(құшақтайды) 

ын оятады. 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау.  

Мұғалім оқушыға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Сұрақтар қояды, пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

Оқушы сұрақтарға 

жауап беріп, өзара 

талқылау жасайды. 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың айтылым 

дағдысы қалыптасады 

Қалыптастыр

ушы бағалау: 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікп

ен қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру

.   

Суреттер  



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

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

16 

Сабақт

ың 

ортасы 

Мағын

аны 

ашу. 

26 мин.  
Қыс бейнесі туралы 

әңгімелеу 

Қыстың ерекшелігі және 

қыс айланыр айту 

Аудиомәтінді 

тыңдау 

 Дескриптор 

- 

Аудиомәтінді 

тыңдайды 

- Сұрақтарға 

жауап береді. 

6-сынып 

оқулығы, 

жұмыс 

дәптері 

аудиомәтін 

 

 

і 

 

 

 

3мин 

3-тапсырма 

. 

Айтылым 

Суреттерді пайдалынып 

диалог құрады.  

Сұраққа 

жауап береді 

 
 

6-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 

Суреттер 

топтамасы 

 

 

4мин 

 4-тапсырма 

 

Айтылым 

Заттар туралы түсінік беру. 

Бізідің өміріміздегі алатын 

орны. Зат есім. Ережесі 

мен түрлерін ажырату 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кесте 

Ақ парақтар 

Сұрақтар 

жазылған 

қима- қағаздар 

 

 

Сабақт

ың 

соңы 

Рефлек

сия 

5 мин. 

 

 

Кері байланыс. 

«Чемодан, 

еттартқыш, 

қоқыс жәшігі». 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Үй 

тапсырмасын 

береді. 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсаты, 

тақырыбы бойынша өз 

ойын айту арқылы сабаққа 

қорытынды жасайды. 

 

 

 

 

 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 
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№ X00017     28.10.2022 ж 

 

Формирования лингвистической компетенции  

школьников 5-6 классов   

 

САПАРОВА ГУЛЬСИМ ЗАКИРОВНА                                                                                       

Г.Алматы «Республиканская специализированная                                                                

школа-интернат -колледж олимпийского резервп»                                                       

Учитель русского языка и литературы 

 

Важнейшей целью обучения русскому языку в современной школе 

является формирование лингвистической компетенции. 

Исследование процесса изучения учащимися морфологических понятий 

показало, что процесс осознания грамматических категорий представляет для 

школьников значительные трудности в силу абстрактности и сложности явлений 

языка, обобщенности значения их грамматических признаков, многообразия и 

сложности их связей и зависимостей. 

Анализ лингвистической, психолого-педагогической и методической 

литературы позволил теоретически обосновать и определить основные пути 

взаимосвязанного формирования лингвистических знаний и интеллектуальных 

умений, которые делают изучение отвлеченного грамматического материала 

наиболее адекватным природе изучаемых грамматических явлений и 

мыслительным возможностям учащихся.  

В ходе исследования установлено, что целенаправленное, поэтапное 

овладение способами действия обеспечивает формирование лингвистической 

компетенции, сознательное усвоение изучаемых явлений языка и употребление 

их в речи, развитие умения самостоятельно мыслить в процессе изучения 

грамматики.                                                                                                           

Важнейшими приемами формирования лингвистической компетенции 

являются анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация языковых 

явлений. Выбор тех или иных приемов зависит от особенностей изучаемых 

грамматических понятий, этапа усвоения материала.                                                                               

Особую роль в формировании лингвистической компетенции играет развитие 

учебно-научной речи учащихся, способствующей пониманию учащимися 

текстов учебника, прочному и осознанному усвоению лингвистической теории, 

развитию логического мышления. 

Лингвистическая деятельность учащихся при изучении грамматических 

понятий направлена на осознание единства смысловых и 

формальнограмматических признаков, осознание внутренней связи между 

явлениями языка, функционирование языковых единиц в речи, а также усвоение 
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способов действия с изучаемым материалом. Условием включения учащихся в 

сознательную лингвистическую деятельность является применение 

специальных заданий и упражнений, памяток, инструкций-предписаний, 

которые содержат алгоритмы действий учащихся и облегчают усвоение знаний, 

формирование учебно-языковых и речевых умений в процессе изучения 

именных частей речи. 

Применение приемов на всех этапах работы над грамматическим понятием 

способствует не только правильному его формированию у школьников, 

объединению и установлению связи между изучаемыми явлениями языка, но и 

умственному и речевому развитию, воспитывает внимание и интерес к 

изучаемым явлениям языка. Следовательно, усвоенные способы действия 

становятся средством приобретения знаний; их использование в учебной 

деятельности способствует успешному формированию лингвистической 

компетенции, интеллектуальному развитию учащихся.                                                                        

Таким образом, экспериментальное обучение выявило результативность 

предложенной системы в двух аспектах: формировании лингвистических знаний 

и интеллектуальном развитии школьников, включающих в себя формирование 

интеллектуальных умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.                                                                                                                  Итоги 

экспериментального обучения подтвердили правильность предположений, 

выдвинутых в гипотезе, и дают право утверждать, что предлагаемая нами 

методика формирования лингвистической компетенции может быть успешно 

применена в процессе преподавания морфологии в школе. 

Избранный путь формирования лингвистической компетенции, 

сориентированный на взаимосвязанное формирование лингвистических знаний 

и интеллектуальных умений, речевое развитие учащихся, представляется 

актуальным и перспективным, заключает в себя огромные обучающие и 

воспитывающие возможности. Вместе с тем предложенное решение проблемы 

формирования лингвистической компетенции является далеко не 

исчерпывающим. Наиболее перспективными линиями формирования 

лингвистической компетенции учащихся представляются следующие:                                    

- преодоление обособленности познания языковой системы и развитие связной 

речи учащихся;                                                                                                                                   - 

овладение способами действия, обеспечивающими единство изучения 

грамматической теории и речевого развития учащихся на материале других 

частей речи;                                                                                                                                       - 

разработка системы упражнений, которая позволяла бы осуществлять 

планомерное, целенаправленное формирование интеллектуальных умений в 

процессе усвоения грамматических понятий;                                                                              - 

реализация внутрипредметных и межпредметных связей курса русского языка 

при обучении морфологии. 
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№ X00011    28.10.2022 ж 

 

ЭССЕ: «Воспитатель-это моя профессия» 

 

ШАГАТАЕВА ЖАЗИРА КОШЕРБАЕВНА                                                                                                                                             

г.Алматы «Специальная (коррекционная) школа-интернат                                                                                                                 

№6 для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями» 

Воспитатель 

 

 «…Воспитателем, как и художником, нужно родиться»- сказал Карл 

Карлович Вебер. Найти свой истинный путь в жизни, свое признание удается не 

каждому. Мне это удалось! Не сразу я пришла в педагогику, долго это было 

мечтой, но у меня получилось воплотить её в жизнь - я стала воспитателем! 

Время летит быстро и вот уже моему педстажу идёт десятый год! За этот период 

случались разные ситуаций и происшествия: радость и чувство гордости за 

достижения моих воспитанников, боль и чувство огорчения в результате каких-

то неудач, но никогда я не испытывала скуку и разочарование.  

Когда труд приносит положительные результаты, хочется творить, делиться 

всем, что знаешь, дарить частичку себя!.. Успех детей меня окрыляет! И когда на 

пороге школы- интерната радостно встречают дети, обнимают, заглядывают в 

глаза, - чувствую, что нужна им. 

Школа – такая удивительная страна, где новый день не похож на 

предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет 

времени скучать, ссориться и тратить время на пустое. Главные жители этой 

страны – дети. Именно они заставляют нас быть такими, какие мы есть. И я 

благодарна им за это. Ведь они «закалили» меня и многому научили. Научили 

принимать их такими, какие они есть, быть терпимей к ошибкам других, но 

требовательней к самой себе. 

Воспитатель - человек, который помогает познать детям окружающий мир. 

Считаю своим первостепенным долгом заложить в детей те положительные 

душевные и духовные качества, которыми обладаю сама. А эти качества, на мой 

взгляд, развиваются через любовь к Родине, к нашей культуре, к природе… 

«Человек стал человеком потому, что увидел глубину синего неба, отражение 

солнца в прозрачных капельках росы… Услышал шепот листьев и песню 

кузнечика… ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи – услышал, 

и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни»- сказал 

Сухомлинский В.А.. Нужно помочь ребенку увидеть и услышать эту красоту, 

научить наслаждаться ею, чтобы в сердце каждого воспитанника она расцвела.  
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И не просто видеть эту красоту, но и сочувствовать, сопереживать, оказывать 

посильную помощь, то есть быть неравнодушными. Всё большое начинается с 

малого: не срубленная елочка, не сорванный цветок, не разоренное гнездо... 

Дети охотно принимают участие в эколого-патриотических проектах, с 

удовольствием изготавливают интересные поделки из природного и бросового 

материала, выпускают экологические плакаты. Еще раз процитирую 

Сухомлинского В.А.:- «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии…» 

И снова я иду на работу, чтобы вместе с воспитанниками познавать себя, 

окружающий нас мир, добро и зло, а так же учиться преданности, искренности, 

открытости и любви… Как сказал К. Гельвеций: «Чем совершеннее воспитание, 

тем счастливее народы». 

 

 

                                                  № X00012   28.10.2022 ж 

                                        

Тұрлаулы  және  тұрлаусыз мүшелер 

 

ОТАРБАЕВА ГАУХАР ОРЫНБЕКОВНА                                                                                       

Алматы қаласы «Даму интеллектуалдық                                                                          

қабілеті төмен  балаларға арналған                                                                                              

№6 арнайы  (тұзету) мектеп-интернаты»                                                                   

Дефектолог 

 

Бөлім: Ақпан айы  

Педагог-дефектолог: Отарбаева Гаухар Орынбековна                                                                                        

Күні:  

Сыныбы: 6  

Сабақтың тақырыбы: Ақпан айы 

Тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер 

Түзету жұмысы Есте сақтау, есту, көру, көріп-қабылдау қабілеттерін  

жетілдіру 

Сабақтың мақсаты: Көру қимыл-қозғалысын, көру анализі мен синтезін, 

көріп есте сақтау және қабылдауын, ойлау 

қабілеттерін дамыту. Есте сақтау, ойын жинақтауға, 

зейінін шоғырландыруға арналған массаждар мен 

жаттығулар арқылы оқушының танымдық 

процестерін жетілдіру. 
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Сөздік материалдар Заттар, суреттер,  қима қағаздар,  т.б 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/У

ақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақты

ң басы 

Қызығу

шылықт

ы ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру 

кезеңі: 

 

Бүгін 

нешесі? 

Қыстың қай 

айы? 

Дала қандай 

болып тұр? 

Қар қандай 

болады? 

Сәлемдеседі  

 

 

-Қыстың сонғы айы ақпан 

нешесіне бітеді? 

-Ең қысқа ай бұл қай ай 

екен? 

- Қыс аяқталған соң қандай 

мезгіл келеді? 

Тиімділігі: 

оқушыны 

бір-біріне 

тілек айту 

арқылы 

жақындасты

рады, көңіл 

күйін 

көтереді, 

бауырмалдығ

ын оятады. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

ДК экраны  

Ақпарат 

дереккөзі: 

https://massaget.

kz/okushyilarga/

mektep_omiri/3

4667/ 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыпқа 

сөзжұмбақ 

Сұрақтар 

қояды, пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Қыс айларын 

атау 

Бүгінгі ауарайы 

туралы айту 

Оқушы сұрақтарға жауап 

беріп, өзара талқылау 

жасайды. 

 Сұрақтарға жауап береді 

Күнделікті сөз планшеті 

бойынша айтады 

 

Суреттермен жұмыс істейді 

Қалыптастыр

ушы бағалау: 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікп

ен қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру

.   

Суреттер  

Сабақт

ың 

ортасы 

Мағын

аны 

ашу. 

20 мин. 

Жаңа сабақ:  

Ақпан – жылдың да, 

қыстың да соңғы, ең 

қысқа айы. Бұлай шегелеп 

айтуымызда үлкен себеп 

бар. Қазіргі қолданыстағы 

күнтізбенің бойымызға 

 

Мәтінді 

минутқа оқу 

 Ақпан айы 

туралы 

деректер 

қарау 

 

 Дескриптор 

- мәтінді 

тыңдайды 

- Сұрақтарға 

жауап береді.  

6-сынып 

оқулығы, 

жұмыс дәптері 

мәтін 
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әбден дендеп сіңіп 

алғандығынан ба, жыл 

басы наурыздан 

басталатынын іштей 

білсек те, оны іс жүзінде 

мойындай алмай келеміз. 

Неге? Өткенде бір қария: 

«Суықтың көкесі – ақпанда. 

Қыстың қаһарына мінетін 

кезі де нақ осы шақ. 

Көктем 

мезгілі 

туралы 

әңгімелеу 

 

 

 

 

6мин 

3-тапсырма 

 

Айтылым 

Тұрлаулы және тұрлаусыз 

мүшелер 

 

Сұраққа 

жауап береді 

 
 

6-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 

Суреттер 

топтамасы 

 

 

10 мин 

 4-тапсырма 

Сөйлем 

мүшелері 

ережесін 

қайталау 

Сөйлем 

мүшелерінің 

түрлері 

Тұрлаулы және 

тұрлаусыз 

мүшелерге 

жаттығулар 

орындау 

Айтылым 

 

 

 
 

 

 

 

Кесте 

 

 

Ақ парақтар 

Сұрақтар 

жазылған қима- 

қағаздар 
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Сабақт

ың 

соңы 

Рефлек

сия 

5 мин. 

 

 

Кері байланыс.  

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Үй 

тапсырмасын 

береді. 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсаты, 

тақырыбы бойынша өз 

ойын айту арқылы сабаққа 

қорытынды жасайды. 

 

 

 

 

 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 

 

 

 

 

№ X00015    28.10.2022 ж 

 

Воспитателя коррекционной школы-интерната 

 

КОНКАБАЕВА ЖАМАЛ МЫРЗАБЕКОВНА                                                                                                                                              

г.Алматы «Специальная (коррекционная) школа-интернат                                                                                                                 

№6 для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями»                                                            

Воспитатель 

 

Профессию воспитателя выбрала сразу и без колебаний! И сегодня я с 

уверенностью могу сказать, что занимаюсь любимым, интересным, важным и 

полезным делом, своим делом, и поэтому я счастливый человек.  

А работаю я с особенной категорией ребятишек, называемых сегодня 

детьми с особыми образовательными потребностями. Мои не добиваются 

высоких результатов в интеллектуальной деятельности. Главное в обучении 

детей с интеллектуальным недоразвитием - социальная адаптация в обществе. 

Воспитатель школы-интерната играет в этом не последнюю роль.  

В школе-интернате №1 я работаю с декабря 2005 года. Для меня важен, 

интересен и неповторим каждый ребёнок, с которым я работаю. Каждый ребёнок 

является личностью со своим темпераментом, характером, привычками, 

способностями, и каждый требует к себе особого индивидуального подхода. 

Несмотря на все сложности профессии, работу свою люблю и не представляю 

без неё своей жизни. Что это значит? Это значит, что, когда заканчивается 

рабочий день ты не перестаёшь быть воспитателем и думаешь о детях и их 

проблемах, о программах и планах, о занятиях и методических мероприятиях.  
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И это тоже делает меня счастливой! А самое главное - это осознание того, 

что ты делаешь важное и полезное дело. 

Каждый день я занимаюсь тем, что мне интересно, увлечена работой так, 

что не замечаю времени. Дети, любовь к детям, забота, внимание, которое я хотел 

им дарить – нашли свое воплощение в моей профессии. Мне всегда нравился 

детский смех, детская речь, непосредственность, умение радоваться малому.  

Я не просто воспитатель, я воспитатель школы-интерната, где обучаются 

воспитанники с нарушением интеллекта, а значит на мне лежит особая 

ответственность! Думаю, что это были годы неустанных творческих поисков и 

оригинальных педагогических решений в воспитании детей с умственной 

отсталостью, годы непрерывного совершенствования в педагогике и методике.  

В учреждениях нашего типа освоение ребёнком нравственных норм и 

правил осуществляется через воспитателя, его личность, культуру, его 

нравственную позицию. Я с удовольствием иду к детям, и знаю, они меня ждут, 

я им нужна. Воспитатель должен обладать большими знаниями и умениями во 

многих областях. Чем больше воспитатель умеет и знает, тем ему легче. 

 Я много читаю, люблю мастерить с детьми различные поделки. Я стараюсь 

создать вокруг своих воспитанников атмосферу любви, доверия и 

взаимопонимания, потому, что такая атмосфера способствует формированию 

личности. Для меня важно, чтобы ребёнок поверил мне, сохранил уважение и 

признательность. 

 

Моё профессиональное кредо: 

 всегда быть настроенной на психологическое состояние обучающегося и 

вовремя прийти к нему на помощь; 

 всегда уважать мнение воспитанника, создавая тем самым условия для са-

моутверждения и самореализации; 

 всегда вселять и поддерживать оптимистическое отношение к событиям. 

 

Как воспитатель, я мечтаю о том, чтобы в нашем обществе не было 

равнодушных, черствых людей. Я учу их заботиться о своём здоровье, вести 

здоровый образ жизни, знать, любить культуру и историю родного края, уважать 

традиции, гордиться богатством Донского края.  

Профессия, которую я выбрала в итоге, одна из самых важных и трудных. 

Это именно то, что приносит мне радость и удовлетворение, особенно, когда 

видишь глаза детей, добрые и наивные, которые смотрят с любовью и 

безграничным уважением. 
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№ X00016    28.10.2022 ж      

                                  

Сан есім 

 

СЕЙТҚОЖАЕВА ГАУҺАР АСҚАРҚЫЗЫ                                                                                       

Алматы қаласы «Даму интеллектуалдық қабілеті төмен                                    

балаларға арналған №6 арнайы  (тұзету) мектеп-интернаты»                                          

Дефектолог 

 

Бөлім: Қысқы спорт  

Педагог-дефектолог: Сейтқожаева Гауһар Асқарқызы                                                                                        

Күні:  

Сыныбы: 6  

Сабақтың тақырыбы: Қысқы спорт 

Сан есім 

Түзету жұмысы Есте сақтау, есту, көру қабілеттерін жетілдіру,  

танымын арттыру 

Сабақтың мақсаты:  Заттардың орналасуы, қызметі, түр-түсін танып 

білу. Оң,сол,батыс, шығыс бағыттарын үйрену. 

Есте сақтап, көру анализі мен синтезін дамыту. 

Өзін қоршаған заттарға ұқыпты болуға тәрбиелеу. 

Сөздік материалдар Заттар, суреттер,  қима қағаздар,  т.б 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің 

іс-әрекеті 

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурст

ар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы

қты ояту 

7 мин. 

Ұйымдасты

ру кезеңі: 

 Мұғалім 

оқушыны 

шаттық 

шеңберіне 

тұрғызады. 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

- Бүгін қай күн? 

- Бүгін  _______ 

- Аптаның қай 

күні? 

- Аптаның 

_______ 

- Жылдың қай 

мезгілі? 

- Жылдың 

_______ 

Тиімділігі: 

оқушыны бір-

біріне тілек 

айту арқылы 

жақындастыр

ады, көңіл 

күйін 

көтереді, 

бауырмалдығ

ын оятады. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерл

ері 

ДК 

экраны 
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- Қыс айларын 

атап шық 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыпқа 

сөзжұмбақ 

Сұрақтар 

қояды, пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

Оқушы сұрақтарға 

жауап беріп, өзара 

талқылау жасайды. 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым дағдысы 

қалыптасады

 

Қалыптастыр

ушы бағалау: 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Суретте

р  

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

26 мин. 

Жаңа сабақ:Қысқы 

спорт түрлері 

 
 

 

 

 

Мәтінді 

минутқа 

оқу 

Қысқы 

спорт 

түрлерін  

атау 

 Саған 

қандай 

қысқы 

спорт 

ұнайды 

 

 Дескриптор 

- мәтінді 

тыңдайды 

- Сұрақтарға 

жауап береді.  

6-

сынып 

оқулығ

ы, 

жұмыс 

дәптері 

мәтін 

 

 

 

 

 

 

3мин 

3-тапсырма 

 

Айтылым 

 

Қысқы спорт 

түрлерінің тізімі 

 2.1Коньки тебу 

 2.2Шаңғы тебу 

 2.3Шанамен 

сырғанау 

Сұраққа 

жауап береді 

 
 

6-

сынып 

оқулығ

ы 

Жұмыс 

дәптерл

ері 

Суретте

р 

топтама

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D1%82%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D1%82%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D1%82%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D0%A8%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83
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 2.4Сноуборд 

тебу 

 2.5Қар көлік-

терінде айдау 

сы 

 

 

4мин 

 4-тапсырма 

 

Айтылым 

Қысқы спорт түрлеру 

туралы сабақты 

қорытындылау 

 

Сан есім дегеніміз 

не? 

Сан есімнің 

сұрақтары 

Мысал келтіру 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кесте 

 

 

Ақ 

парақта

р 

Сұрақта

р 

жазылға

н қима- 

қағаздар 

 

 

Сабақтың 

соңы 

Рефлексия 

5 мин. 

 

 

Кері 

байланыс. 

«Чемодан, 

еттартқыш, 

қоқыс 

жәшігі». 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Үй 

тапсырмасын 

береді. 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсаты, 

тақырыбы бойынша 

өз ойын айту арқылы 

сабаққа қорытынды 

жасайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2022 ж.   № W00073 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D2%9A%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5_%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96#%D2%9A%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5_%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%83
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Қазақтың ұлттық ойындарымен баланың сөйлеу тілін дамыту 

 

ТӘСТЕЕВА НАЗИРА СӘБЕТБЕКҚЫЗЫ 

Жетісу облысы Панфилов ауданы                                                                                            

«Надек орта мектебі»КММ 

Дефектолог 

 

Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы іс-әрекеті – ойын, сондықтан да 

оның мәні ерекше. Қазақ халқының ұлы ақыны, ойшылы Абай Құнанбаев: 

«Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала болар ма?» деп жырлағандай, баланың 

өмірді тануы, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері осы ойын 

үстінде қалыптасады. 

Ойын - балалардың күнделікті тиімді іс-әрекеті. Ол балалар үшін әлеммен 

қарым-қатынас кезінде шексіз қажеттілік пен қызығушылығынан туындайтын 

іс-әрекеттің бір түрі. 

Ойын кезінде баланың ойлауы мен елестету қабілетінің ерекшеліктері, 

оның белсенділігі, қарым-қатынасқа түсудің қажеттілігі ашық көрінеді. 

Ойын арқылы бала үлкендер әлеміне еніп, әлеуметтік негізді қамти 

отырып, рухтық бағалықты қамтиды. Ойын кезінде баланың қиялы күшейе 

түседі. 

Халық педагогикасында қазақ халық ойындары дәстүр ретінде 

қолданылады. Халық ойындары қазақ халқының педагогикалық мәдениетінің 

бір компоненті болып табылады. Бұл ойындары балалардың сөздік қорын 

молайтуға және белсендіруге, сөздерді дұрыс және еркін қолдануға, сұрақтарға 

толық жауап беруге, байланыстырып сөйлеуінің дамуына толық мүмкіндік 

береді. Ойын барысында барлық әрекеттерін сөзбен білдіру, сөйлеу әрекетін 

белсендіруге қажетті жағдай жасайды, дыбыс айтуының, лексикалық-

грамматикалық құрылымының бұзылыстарын түзетуге, моторлы функцияларын 

жетілдіруге көмектеседі. Логопедиялық сабақтың нақты мақсат, міндеттеріне 

сай әдістемелік дұрыс іріктелген арнайы тәсілдер енгізу мүмкіндіктері шектеулі 

балалардың сөйлеу тілінің коммуникативті функцияларын қалыптастыру және 

түзетушілік міндеттерді шешу мақсатымен ойынның мазмұнын қарастыру және 

толықтыруды көздейді. 

Қазақ халық ойындарын сабақ барысында әртүрлі өткізуі, оның ішіндегі 

тапсырмаларды балалардың сөйлеу тілінің даму деңгейіне, сөйлеу 

мүмкіндіктеріне байланысты логопедиялық сабақтарда қолдану халық 

ойынының түзетушілік функцияларын ажыратуға мүмкіндік береді. Халық 

ойындарын сабақтың мақсат, міндеттеріне байланысты логопедиялық 

жұмыстың әр кезінде қолдануға болады: дайындық, дыбысты машықтандыру, 

ажырату, коммуникативті дағдыларын қалыптастыру. 
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Балаларға бір ойын негізінде әртүрлі жақтан амал ету, логопедиялық 

жұмыста арнайы тәсілдер, материалдар қолдануға, ойынның мазмұны, 

міндеттері балалардың сөйлеу тіліне қойылатын талаптарды өзгертуге 

мүмкіндік тудырады. 

Ойындар түзетушілік, тәрбиешілік, білімділік міндеттерді шешуінің 

байланысын қамтамасыз етеді. Кез келген әрекет кезеңменен қалыптасатыны 

белгілі. Балаларды халық ойындарына үйрету төмендегілей кезектілікпен 

жүреді: 

1. Логопед (экспериментатор) ойынды атайды. Балалар оның артынан 

қайталайды, содан кейін өз бетінше ойынның атын атайды. 

2. Балалардың жасына сай, әрекетке ниеттейтін түсінікті және негізгі 

мақсаттарын, уәжділігін (мотивациясын) түсіндіру. 

3. Халық ойындарының мазмұнын балаларға түсінікті және оңай түрде 

түсіндіру. Әрекеттерді, қимыл-қозғалыстарды жаттықтыру. Қалыптастырып 

жатқан қимылдарды вербалдау. 

4. Лексикалық жұмыс ойынның міндетті элементі болып табылады. Ойын 

кезінде кездесетін жаңа сөздерді балаларға түсіндіріп, қайталап айтқызу керек. 

5. Түзету жұмысы логопедиялық сабақтың мақсатына сай жүргізіледі: 

қимылдарын жеілдіру, қалыптастырып жатқан қимылдарды вербалдау, 

дыбыстарды дұрыс айтқызу, т.б. 

6. Әр баланың әрекетін міндетті түрде сөзбен бағалай отырып, ойынды 

аяқтау. Қоғамдық мотивтерін енгізу. 

7. Логопедпен және балалармен қалыптастырылған функцияларды бағалау: 

әрі қарай жалғастыратын әрекетін анықтау үшін ойынға қатысушының әр 

қайсысының әрекетін бағалау қажет, меңгерген білімдеру, дағдылары, 

іскерліктері бағаланады. 

Балаларды сөзсіз және сөйлеу тілінің процестерін қалыптастыруда 

логопедиялық сабақтар ойын түрінде өткізілуі тиіс, мысалы, «Сақина салу», 

«Хан алшы», «Орныңды тап», «Ұшты-ұшты», «Алтыбақан», «Сандық», 

«Қолтұзақ», т.б. ойындарды логопедиялық сабақта бала тілінің даму деңгейін 

ескере отырып, әр түрлі әдістермен, тәсілдермен де қолданылады. Бұл жағдайда 

ойынның коммуникативті беталыс принципі іске асады, сөйлеу әрекетіне 

ынталандыруына қажетті жағдай жасалады. Халық ойындарын ебімен қолдану 

балалардың шаршағандығын азайтады, балалардың сабаққа деген 

қызығушылығын арттырады. Басқаша айтқанда, ойын сабақта шығармашылық 

атмосфераның болуына, жағымды жағдай тудыруға мүмкіндік береді. Бұл 

түзетушілік міндеттерді іске асыруға ықпал етеді. 

М.Әуезовтің айтуынша, қазақ халқының тарихында көптеген қызықты 

ойындар бар, олар балалар үшін тек қана көңіл көтеру ісі емес, сонымен қатар 

ләззат алу құралы деген. Жалпы ойынның қандай түрі болмасын, атадан балаға, 

ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырады. Халық ойындары өмірлік қажеттіліктен 
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туады да, психологиялық жағынан денсаулық сақтауға негізделеді. Тапқыр да 

алғыр, шымыр да епті, қайратты да қажырлы бала өсіруді армандамайтын 

отбасы жоқ. Демек ойынның өзі бала үшін біліктің, тәлімнің қайнар көзі болып 

табылады. Балаларға ұлттық ойындарды үйретіп, оған өзгеше әр беріп, 

жаңартып өткізіп отыруды ата-аналар, логопедтер бір сәт те естен 

шығармағандары абзал. Өйткені жас бүлдіршіндер ойнай да, ойлай да білсін. 

Ойын – мектеп жасына дейінгі кезеңде басталып, адаммен өмір бойы 

ілесіп жүретін ерекше қызмет түрі. 

Ойын – баланың жан серігі. Қай бала болмасын ойнап өседі. Ойын сырттай 

қарағанда қиындығы жоқ, оп-оңай көрінуі мүмкін. Ал іс жүзінде бала үшін 

ойынға қатысты басқалармен тіл табысып, өзінің ойлаған ойын іске асыру оңай 

емес. Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, сол ойындардан үлкен де 

мәнді-мағыналы істер туындап өрбитінін байқаймыз. Өйткені, ең алдымен не 

нәрсенің болсын жол бастар қайнар көзі болатыны белгілі. Сондықтан да ойын 

– бала бойындағы қандай да болмасын бір өнердің бастауы деп білеміз. 

Өйткені, болашақ ел қорғаушы батыр, жауынгер, халық қайраткерлерінің 

нышаны ойын үстінде көрінеді. Сол ойын арқылы шынығып, өзінің бойындағы 

табиғи дарынын шыңдай түседі. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. «Қазақтың ұлттық ойындары» кітабы авторы: Базарбек Төтенаев, 

Алматы «Қайнар» баспасы 1998 ж. 

2. «Шынашақ» кітабы. Құрастырушылар – М. Әлімбаев, Қ. Баянбаев, 

Алматы «Балауса» 2000 ж. 

3. Бала тәрбиесі, № 12, 2013ж. 

4. Отбасы және балабақша. №1, 2014 жыл. 

5. Бала мен балабақша. №1, 2012 жыл. 

6. «Қазақтың ұлттық ойындары» Б.Төтенаев. Алматы «Қайнар» 2004 жыл. 

7. Бала тәрбиесі №2, 2015 жыл. 

8. Отбасы және балабақша №10-11-12, 2013 ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 



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

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

31 

 

 СОЛТАНОВА ҒАЛИЯ АМАНДЫКОВНА 

 СУЛЕЙМЕНОВА НУРЖАМАЛ КОЛДАРБЕКОВНА 

 АЛЖАНБАЕВА САРА САДЫКОВНА 

 ТЛЕУБАЕВА МАРЖАН КУАНЫШОВНА 

 САПАРОВА ГУЛЬСИМ ЗАКИРОВНА 

 ШАГАТАЕВА ЖАЗИРА КОШЕРБАЕВНА 

 ОТАРБАЕВА ГАУХАР ОРЫНБЕКОВНА 

 КОНКАБАЕВА ЖАМАЛ МЫРЗАБЕКОВНА 

 СЕЙТҚОЖАЕВА ГАУҺАР АСҚАРҚЫЗЫ 

 ТӘСТЕЕВА НАЗИРА СӘБЕТБЕКҚЫЗЫ 

 


