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                                           № D00067    27.01.2023 ж. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді қолдану 

 

БАЛМАГАНБЕТОВА КАМШАТ ЖОЛДАСОВНА                                                                                                                 

Маңғыстау облысы   Жаңаөзен қаласы                                                                                                                             

№ 18 жалпы білім беретін мектептің                                                                                                                      

бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру 

жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі 

дамыту міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, 

әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту 

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

тұрғыда ұйымдастыру. 
Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім 

беру. Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу 

үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда 

дұрыс түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа 

технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. 
Жалпы сыни ойлау деген не? 
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

тауып,шешімді,саналы дәлелдер айтады. -мұғалімге тәуелділіктен арылып, 

өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға; 
-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене 

және өз бетінше орындауға; 
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып, 

белсене орындауға; 
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-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім 

көмегінсіз атқаруы; 
-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат 

жүргізуге; 
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 

тәрбиелеуге. 
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі 

кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе, 

ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне 

сыртына , синквин, т.б. 
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 

үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады. 
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау. 
2.Сенімділікке тәрбиелеу. 
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау. 
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау. 
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау. 
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау. 
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 
 
Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болап 

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. Тек қабілетті кеңінен 

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни 

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының 

құрылымы үш кезеңді қамтиды. 
Қызығушылықты ояту 
Жаңа ақпаратқа қызығушылығын ояту,танымдық процеске 

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы. 
Екінші кезең -мағынаны тану оқу процесін мазмұнды түсінудің негізгі 

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады. 

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі 
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Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 

қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді. 
 Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар қойып 

және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, 

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

руды және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ой-

лау-адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға 

көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 

екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 
Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

демократиялық қоғамда өз көзқарасы, пайымдауы бар,өзін-өзі жетілдіріп 

отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке 

тұлғаны қалыптастыру. 
СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын 

арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан 

ойлау»- сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті.Бұл 

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға, 

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

секілді жағымды қасиеттерді дамытады. 
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу. 
Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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№ D00068   27.01.2023 ж. 

                                   Литосфералық катаклизмдер 

НОГАЕВА МОЛДИР УРАЛБАЕВНА                                                                                   

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы                                                                                

№18 жалпы білім беретін мектептің                                                                       

География пәні мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспардың таралуы:   

Мектеп:    

Күні:                                                                           Мұғалімнің аты-жөні:    

Сынып: 7                                 Қатысқандар:                    Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Литосфералық катаклизмдер 

Осы сабақта 

қол жеткізетін 

оқу мақсаттары 

«оқу 

бағдарламасына 

сәйкес) 

7.3.1.4 Литосфералық катаклизмдердің себеп-салдарын, таралуын 

түсіндіреді. 

 

Сабақтың 

мақсаты 

Оқушылардың барлығы: 
Литосфералық катаклизм ұғымдарымен танысу. тектоникалық 

қозғалыстар әсерінен пайда болған литосфералық катаклизмдерді 

жіктеу. 

Оқушылардың көпшілігі: 
Литосфералық катаклизмдердің пайда болуының себеп салдарын 

анықтау.Картадан сейсмикалық белдеулерді көрсету 

Оқушылардың кейбірі:  
Литосфералық үдерістерді талдай отырып Жердің түрлі 

бөліктерінде болатын қауіпті катаклизмді аймақтардың таралуын 

түсіндіру.  

Бағалау 

критерийі 
 Катаклизм ұғымына сипаттама береді  

 Литосфералық катаклизмдерді жіктей алады 

 Литосфералық катаклизмдердің себеп-салдарын зерттейді 

 Картадан сейсмикалақ белдеулерді анықтайды 
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Тілдік 

мақсаттар 

Оқылым-айтылым: Мәтінді оқиды, топтық жұмысты бірлесе 

отырып орындайды, тапсырмаларды бір- бірімен пікір алмаса 

отырып орындайды.  

Тыңдалым-жазылым: Бір- бірлерін тыңдайды, зерттейді, керегін 

түртіп алады. Алған білімдерін өмірде қолдана біледі.  

Пән  бойынша  сөздер мен терминдер: катаклизм, сейсмограф, 

литосфера 

Құндылықтарға 

баулу 

Өзін-өзіне және айналадағы адамдарға құрмет: Оқушы үлкенге 

құрмет, кішіге ізет көрсетіп, сыныптастарын құрметтеп 

тапсырмаларды белседі орындауға ат салысады. 

Академиялық шындық: Берілген әр тапсырмада шынайылық пен 

әділдікті жоғары  ұстанады. Бағалау кезінде де әділ, шынайы 

бағалайды. 

Ашықтық: Топтық жұмыс барысында бір-бірлерімен бірігіп жұмыс 

жасайды, әр тапсырмаға мұқият қарайды. Бір- бірлерінің пікірлерін 

маңызды санайды.  

Пәнаралық 

байланыс 

Физика- кинетикалық энергия туралы біледі.   

Геология -жер қыртысының құрылымын біледі. 

АКТ-ны  

қолдану 

дағдылары 

Bilimlend,PowerPoint таныстырылымы 

Осыған  

дейін 

меңгерілген 

білім 

Жер қыртысының тектоникалық қозғалысы 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған сабақ түрлері Ресурстар 

Сабақтың басы  

 

 

 

10- минут 

 

Ұйымдастыру кезеңі оқушыларды түгелдеу,сергіту сәті 

«Менің жетістігім» (Оқушылар шеңбер болып бір біріне 

биылғы жылы жеткен жетістіктерін айту)   

Өткен тақырыпқа байланысты сұрақ қоямын, үй 

тапсырмасын сұраймын 

Оқулық,АКТ жұмыс 

дәптері, карта, кескін 

карта, қима қағаздар, 

бағалау парақшасы 
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 (Бағалау 

парақшасын таратып беремін) 

1 топ   «Катаклизм»  

2 топ   «Тектоника» 

3 топ   «Литосфера» 

( Термин сөздердің мағынасын соңында ашып, айтып 

береді) 

Жаңа тақырыпқа байланысты бейне көрсетілім көрсетіледі. 

Оқушылар бейне көрсетілімнен тақырыптың атауын 

айтады. 

 

Оқулық ,гүл шоғы 
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Сабақтың ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 – тапсырма 

 «Қара, оқып шық, жап, жаз»  әдісімен жеке тапсырма 

ретінде тақырыппен танысу беріледі постерге берілген 

тапсырмаларға топтасып отырып сипаттама береді. 

1 топ   «Катаклизм»  

1.Жер сілкінісі дегеніміз не? Жер сілкінісі қалай орын 

алады? 

 

Дескриптор 

1.Катаклизм ұғымын түсінеді 

2.Жер сілкінісі туралы біледі 

3.Катаклизмдерді жіктей алады 

  

2 топ   «Тектоника» 

1.Қазақстан аумағында жанартау атқылауы неге 

болмайды?Қазақстанның қай бөлігінде жер сілкіністері 

болмайды   

Дескриптор 

1.Жер сілкінісі туралы түсінеді 

2.Жер сілкінісінің себебін анықтайды 

3.Сөздік қорын жүйелеп жеткізеді 

         

3 топ   «Литосфера» 

1.Сейсмикалық белдеулерге сипаттама беріңдер. 

Сейсмалогия дегеніміз не? 

 

Дескриптор 

1.Сейсмикалық белдеулердің түрлерін  

біледі 

2.Әр сейсмикалық белдеуге сипаттама 

береді 

3.Сейсмикалық аудандарды картадан таба 

алады. 

  2-тапсырма  

   «Фишбоун» әдісі бұл әдісте ұйымдасқан түрде себептер 

мен жағдайларды анықтап, тапсырма шешімін табады, 

белсенділік таныта отырып нәтижеге қол жеткізеді. 

1. Жердің түрлі бөліктерінде болатын қауіпті катаклизмді 

аймақтардың таралуының себептерін анықтаңдар. 

Дескриптор 

1.Қауіпті катаклизмді аймақтарды біледі 

2.Қауіпті катаклизмді аймақтардың 

таралуының себептерін біледі 

3.Картадан орындарын көрсете алады 

Оқулық, АКТ 

Карта, постер, 

маркер,  кеспе 

қағаздары 

 
 

 

 

 

Дүние жүзілік 

физикалық картасы, 

кеспе қағазда 

 

 

 

 

 

Оқулық , дәптер, 

стикер, атлас, карта 
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 3 -тапсырма 

 «Бой сергіту»  картамен жұмыс әдісі  

Бұл әдісте сұрақтар жазылған   кеспе қағаздар  таратылады. 

Сейсмикалық апат орын алған елдерді картадан көрсетіп, 

себептерін анықтайды.  

 
Дескриптор 

 1.Берілген географиялық нысанды 

картадан көрсете алады 

2.Апат болған елдердің астаналарын 

атап, сипаттама береді  

3. Апат болған аймақтардың себеп- 

салдарын анықтады 

4 – тапсырма 

«Конверт» әдісі  

Бұл әдіс бойынша оқушылар берілген сөздерді бір-

біріменконверт арқылы сұрақ тастайды. Әдіс арқылы 

оқушылардың тақырыпты меңгергендігін анықтауға 

болады. 1-топ 2-топқа,2-топ 3-топқа,3-топ 1-топқа 

дайындаған сұрақтарын конвертке салып беріледі 

 

Дескриптор 

8 – өте жақсы  

5-7- жақсы 

5 төмен болса - нашар  
 

 

 

 

АКТ , оқулық,  

Маркер

 

Сабақтың соңы  

10 минут 

Бағалау 

 Оқулық,АКТ 

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз?Сіз басқаларға 

қарағанда қабілетті оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап отырсыз? 

 

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

қолдану 

Сабақ бойынша рефлексия Бұл тарауды сабақ  туралы  рефлексия  үшін 

пайдаланыңыз. Сол  бағандағы    өзіңіз маңызды  деп  

санайтын  сұрақтарға жауап беріңіз 
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 № D00069   27.01.2023 ж.           

Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс 

 

АМАНБЕКОВА КУМИС БЕРДАЛИЕВНА                                                                  

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы                                                                            

№18 жалпы білім беретін мектептің                                                                            

Тарих пәні мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 7.2В 

Отарлау және ұлт-азаттық  күрес 
Мектеп:  

 

Сағат саны: 1 сағат Күні: 

 

Мұғалімнің аты-жөні:  

 

Сынып: 7  

 

Қатысқандар саны: 

Қатыспағандар саны: 

Сабақ 

тақырыбы  

Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс 

 

Сабақтың 

түрі 

Зерттеу сабағы 

Зерттеу 

сұрағы 

Сырым Датұлы Кіші жүз қазақтарының қандай құқықтарын 

қорғауды көздеді? 

Осы сабақта 

қол 

жеткізілетін 

оқу 

мақсаттары 

 

7.3.1.5 Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің 

себеп-салдарын анықтап,барысын талдайды;  

 

Тарихи 

концепт 

(фокус) 

 Себеп-салдар 

Сабақтың 

мақсаты 

Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыстың басталуына 

себеп болған жағдайлар және барысы туралы  түсіну 

Сырым Датұлын тарихи портретін зерттеу және баға беру 

Бағалау 

критерийлері 

 

 

 

Саралау 

тапсыр 

малары 

 

Ойлау 

дағдыла 

рының 

деңгейі 

 

 

Тапсырма мазмұны 

 

Тапсырма 

түрі 
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Оқушылард

ың барлығы 

 

 

 

Оқушылард

ың 

көпшілігі 

 

 

 

 

 

Оқушылард

ың 

кейбіреуі 

 

Білу 

және 

түсіну   

 

 

                         

Сыни 

ойлау 

мен 

талдау    

 

 

 

 

 

Синтез 

 

Сырым Датұлы 

көтерілісінің шығу 

себебін, хронологиясын, 

қозғаушы 

күштерін,жеңілу 

себептерін,тарихи 

маңызын  анықтайды  

 

-Сырым Датұлы 

бастаған көтерілістің  

барысын ,ең маңызды 

оқиғаларын 

талдап,нәтижесін 

қорытындылайды 

-Көтеріліс жетекшісі 

С.Датұлының тұлғалық 

қасиеттерін талдайды. 

 

Сырым Датұлының  Кіші 

жүз қазақтарының 

құқықтарын қорғауды 

көздеген  кемінде 3 

дәлелді сипаттайды 

 

Бейнематер

иал 

көріп,кесте 

толтыру 

 

 

 

«Балық 

қаңқасы», 

«Оқиға 

желісі»әдісі 

«Уақыт 

сызығы» 

 

«Топтастыр

у»әдісі 

 

 

Ой 

қорытып, 

жинақтайды 

Тілдік 

мақсаттар 

Тыңдалым дағдысы- ақпарат түрі бейнематериалды тыңдайды; 

Оқылым дағдысы- қосымша мәтіндерді оқиды; 

Айтылым дағдысы- берілген тапсырмаларды 

орындап,хабарлайды; 

Жазылым дағдысы- жаңа сөздерді жазып,кесте толтырады; 

Пәнге қатысты лексика мен терминология 

реформа, шекаралық сот, расправа 

Диалог пен жазылымға пайдалы сөз тіркестері: 
Сырым Датұлы  Кіші жүз қазақтарының құқтарын қорғауды 

көздеді,  кемінде үш дәлелді талдап,түсінеді. 

Құндылықтар

ды дарыту 

Патриоттық рух қалыптастыру ,«Функционалды сауаттылық»  
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Пәнаралық 

байланыстар 

география  пәні 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Бейнефильм, интерактивті тақтамен \презентация\жұмыс 

 

Бастапқы 

білім 

ХVІІІ ғасырдың басындағы Ресей империясының  Қазақстанда 

жүргізген отаршыл саясатын жүргізуде казак әскерлерінің 

озбырлығы туралы біледі 

Сабақ барысы 

 

Сабақтың 

жоспар-

ланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

 

Ресур-

стар 

Ұйымдасты

ру сәті.     

 

 

 

 

Психология 

лық 

қалыпты 

ахуал 

туғызу: 

 

 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын тексеру 

 

 Сәлем достым!          \ қол алысады\ 

Сен қалайсың?          \арқа қағады\ 

Қайда болдың?           \алақан жаяды\ 

Мен сені сағындым!\жүрегін ұстайды\ 

Сен келдің.                    \құшағын жаяды\ 

Жақсы болды!               \құшақтасады\  

«Бұл – мен, бұл – сен, бұл – менің достарым!»  ұранын 

айтады. 
Еліміздің білімді ұрпағы кім? 

Отанымыздың қорғаушысы кім? 

Ата-анамыздың сүйікті ұл-қыздары кім? 

Үздік гимназистер кім? 

Бүгін сабақта үздік білім көрсететін кім? 

Қазақстандағы казак-әскери  тобының  шығу 

тарихын біледі; 

1.Казак топтарының атауларын айтады; 

2.Хронологиясын біледі;пайда болған және орналасқан 

аумағын кескін картаға белгілеп,атлас картадан көрсете 

алады;  

Өзіңді тексер: 

1.Казак әскерлерінің топтары: Жайық, Орынбор, Сібір 

және Жетісу  казактары 

2. Хронологиясы,пайда болған және орналасқан 

аймақтары: 

 

Слайд 

1 

 

 

 

 

 

Слайд 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 

3 
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-Жайық казактары- ХVI ғасырда қазiргi Қазақстан 

аумағының солүстiк-батыс бөлiгiнде  Жайық  өзенінде 

пайда болды  

-1734 жылы  Орынбор казактары құрылған. Орынбор 

казак әскерлері Қазақстанның Ресейге қосыла бастауына 

байланысты құрылды.  

-1808 жылы Ертіс өзені бойындағы Казактардан Сібір 

әскерлері құрылған.  

- Жетісу казак әскерлері 1867 жылы Сiбiр  казактарының 

9 және 10-полктерiнен құрылған.  

Кері байланыс. 

 Ой шақыру. 

Жаңа сабақтың тақырыбы анықтау. Патша өкіметінің осы 

кезеңге дейін жүргізген отаршылдық саясатының 

салдарынан  қарапайым халық бұқарасы наразылық 

ретінде қандай іс -әрекетке баруы мүмкін?  

-Жалпы адамдар өздерінің наразылығын қалай 

көрсетеді? 

Талқылаудың нәтижесінде  оқушылар халық наразылығы 

-көтеріліске ұласуы мүмкін  деген болжамын білдіреді. 

Мұғалім бұл көтеріліс ұлт-азаттық күреске ұласқанын 

және  ұлт-азаттық көтеріліс  анықтамасын 

түсіндіріп,жазғызады. 

Ұлт – азаттық қозғалыс – отар елдерге тән тарихи 

құбылыс. Халықтардың отарлық езгіге қарсы жалпы 

халықтық күресі. 

 

Сабақтың тақырыбы, оқу мақсаты мен бағалау 

критерийлері таныстырылады. Тарихи концепт  пен  

зерттеу сұрағына  назар аударылады.     

 

Слайд 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 

5 

 

 

Қазақс

тан 

тарихы 

(көне 

заманн

ан 

бүгінге 

дейін) 

3-том. 

–   

Алмат

ы, 

2010. 

Бейнемате 

риалмен 

жұмыс.  

 1-қадам. 

Тыңдалым, 

айтылым, 

жазылым 

(Бейнемате 

Зерттеу мен талдау 

 Жұптық жұмыс.    Тапсырма шарты бойынша жұптағы 

оқушылар бейнематериал мазмұнын тыңдай отырып, 

қосымша мәтін қолданып кестені толтырады. 

Бейнематериалмен жұмыс аяқталып болғаннан кейін, 

мұғалім интерактивті тақтадан дұрыс жауаптар бар 

кестені көрсетеді, әр жұп өздерінің жұмыстарының 

ЦОРЫ 

     

Қосым

ша-2 

Карточ

калар 
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риалды 

тыңдау,  

өзара 

талқылау, 

кестені 

толтыру) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыни ойлау 

мен талдау    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімді 

жинақтау, 

ойды 

түйіндеу.    

 

«дұрыс/бұрысын  тексереді.Мазмұнын түсіну үшін 

талқылау жүргізеді. 

Дескриптор: 

-Кіші жүздегі ұлт-азаттық көтерілістің болған 

уақытын біледі; 

-Кіші жүздегі ұлт-азаттық көтерілістің себібі мен 

сылтауын атайды; 

-Кіші жүздегі ұлт-азаттық көтерілістің мақсатын 

анықтайды; 

- Кіші жүздегі ұлт-азаттық көтерілістің қозғаушы 

күштерін  анықтайды; 

Кіші жүздегі ұлт-азаттық көтерілістің жеңілу 

себептерін  анықтайды; 

Кері байланыс. Өзін-өзі бағалау (жұптық) 

-Бейнематериалдан алынған ақпараттан қандай 

нәтиже шығаруға болады? 

(Патшалы Ресейдің отаршылдық саясатына қарсы 

алғашқы көтеріліс, оның басшысы С.Датұлы т.б)  

 

«Балық қаңқасы»әдісі 

Мәселе сұрақ: 

1.Бұқаралық қозғалыс ұлт-азаттық күреске ұласты  

2.Нұралы ханның беделі төмендеді  

Себебі 

Факт,дәлел 

Қорытынды 

«Оқиға желісі»әдісі                                                                                        
Басталуы; 

Дамуы; 

Шарықтау шегі; 

Нәтиже; 

«Уақыт сызығы» әдісі 

Сырым Датұлы бастаған қозғалыстың  барысын,маңызды 

оқиғаларын, нәтижесін  талдайды.Картадан көтеріліс 

қамтыған аймақты анықтайды. 

 

  Зерттеу сұрағына оралу. 

Оқулы

қ 

Қабыл

динов 

З.Е., 

Қайып

баева 

А.Т. 

Қазақс

тан 

тарихы  

Ж/ б/ 

б/м 8-

сыныб

ына 

арналғ

ан 

оқулы

қ. 

Алмат

ы: 

Атамұ

ра, 

2012. 

 

 

 

http://l
ms.nci.
kz/hist
ory/vie
w?f=18
6&id=
8&lang
=kaz 

Сыры

м 

Датұл

ы 

http://lms.nci.kz/history/view?f=186&id=8&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=186&id=8&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=186&id=8&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=186&id=8&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=186&id=8&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=186&id=8&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=186&id=8&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=186&id=8&lang=kaz
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Үйге 

тапсырма: 
 

 

 

 

 

- Сырым Датұлы Кіші жүз қазақтарының қандай 

құқықтарын қорғауды көздеді? 

 

С.Датұлы қандай қасиеттерімен даңқа бөленді? 

Халық көтерілістен қандай үміт күтті?  

                              

Сырым Датұлының  Кіші жүз қазақтарының құқтарын 

қорғауды көздегенін дәлелдеп, 3 дәлел келтіріңіздер. 

Дескриптор 
Жауап құрылымын сауатты құра алуы; 

-Дәйекпен дәлелдеп, жауапты дұрыс бере алуы 

 

Жаңа ұғымдармен жұмыс 

 «реформа», «шекаралық сот», «расправа»  

 

 «Балық қаңқасы»әдісі 

1.14 жылға созылған қлт –азаттық көтеріліс жеңіліске 

ұшырады 

2.Б.Игельстром реформасы іске аспады 

Себебі 

Факт,дәлел 

Қорытынды 

бастығ

ан 

Кіші 

жүз 

қазақт

арыны

ң 

1783-

1797 

жылда

рдағы 

көтері

лісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

аяғы 

 

           2 мин 

Рефлексия.  «Блоб ағашы» 

Мен  бүгінгі  сабақта  қандай  деңгейдемін?  

 

Өзіңнің қай деңгейде тұрғаныңды белгіле 

 

карточ

ка 
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№ D00070      27.01.2023 ж. 

Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. 

УРИСТЕМОВА МАЙРА ШЫНБОЛАТОВНА                                                                 

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы                                                                            

№ 18 жалпы білім беретін мектептің                                                                                         

Тарих пәні мұғалімі 

Білім беру ұйымының 

атауы 

 

Пәні: Қазақстан тарихы 

Бөлім: 7.2 Отарлау және ұлт-азаттық  күрес 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сынып: 7 Қатысушылар саны:  Қатыспағандар 

саны: 

Сабақтың тақырыбы: Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық 

қозғалыс. 

Зерттеу сұрағы: Кенесары хан бастаған ұлт-

азаттық күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа 

ие болды? 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқыту мақсаты: 

7.3.1.6 ұлт-азаттық көтеріліс  басшыларының  

рөліне баға беру 

 Сабақтың  мақсаты Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық 

көтерілістің себеп-салдарын анықтап, тарихи 

маңызына баға береді. 

Сабақтың барысы 

Сабақты

ң кезеңі//    

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушы

ның 

әрекеті 

Баға 

лау 

Ресурс 

тар 

Cабақты

ң басы 

10мин 

 

1. Сәлемдесу 

2. Түгелдеу 

3. Жағымды ахуал туғызу 

4. Оқуыларды топқа біріктіру 

(теңге) арқылы (зекет, ұшыр, 

баж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

https://

youtu.b

e/M2q

https://youtu.be/M2qZbIJtCos
https://youtu.be/M2qZbIJtCos
https://youtu.be/M2qZbIJtCos
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5. Өткен материалды еске түсіру 

мақсатында  

Видео ролик көрсету 

 

«Миға шабуыл» әдісі 

бойынша 

https://learningapps.org/display

?v=phhhs9w1a22 

Тестке жауап беріп кетейік 

 

-Көтерілістің себебі? 

-Көтерілістің қозғаушы күштері? 

-Көтеріліс мақсаты? 

-Көтеріліс ұлттық құрамы?Оқушылар 

топтаса өткен  материал еске түсіріліп 

болғаннан кейін, бүгінгі өтетін 

тақырыптың алдыңғы тақырыптың 

жалғасы екендігі және сабақта 

азаттық көтерілістің басшысы 

Кенесары батыр туралы зерттеу 

жұмыстары жүргізілетіндігі туралы 

айтылады. 

Оқушыл

ар видео 

материа

лды 

көріп, 

қойылға

н жабық 

тапсырм

а тестке  

жауап 

береді 

 

 

 

 

Әр 

дұрыс 

жауап 

берге

н 

оқуш

ыға 

теңге 

беріле

ді 

ZbIJtC

os 

 

https://l

earning

apps.or

g/displa

y?v=ph

hhs9w1

a22 

 

Сабақты

ң ортасы  

6 мин 

 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Зерттеу және талдау 

Топтық жұмыс «Ең үздік жауап»  

әдісі бойынша  тұлғаға баға беру                                            

Дәйексөздермен жұмыс.Оқушыларға 

белгілі тұлғалардың Кенесары 

Қасымұлы туралы айтқан сөздерінен 

цитаталар ұсынылады. Оқушылар 

төменде берілген цитаталарды негізге 

алып, топта кеңесіп,Кенесары 

тұлғасына баға  береді. 

1. Л.Мейер 

2. Аткинсон. Т.В 

3. Коншин Н. 

 

Дескрип

тор: 

1.Жеке 

қасиетін 

сипатта

йды 

2.Әскер

и 

қабілеті

н 

анықтай

ды 

3-топ. 

Әділдігі 

мен 

батырлы

Мұға

лім 

оқуш

ылард

ан 

құрал

ған 

топ 

тың 

жауа 

бын 

мұқия

т тың 

дап 

теңге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=phhhs9w1a22
https://learningapps.org/display?v=phhhs9w1a22
https://youtu.be/M2qZbIJtCos
https://youtu.be/M2qZbIJtCos
https://learningapps.org/display?v=phhhs9w1a22
https://learningapps.org/display?v=phhhs9w1a22
https://learningapps.org/display?v=phhhs9w1a22
https://learningapps.org/display?v=phhhs9w1a22
https://learningapps.org/display?v=phhhs9w1a22
https://learningapps.org/display?v=phhhs9w1a22
https://learningapps.org/display?v=phhhs9w1a22
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8 мин 

 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

«Біздіңдаладағы-

биліксоңғыуақытқадейінөзінқазақха

лқымойындағанбірадам-

ныңқолындашоғырланды. Бұладам-

жоғарыдаатыаталғанКенеса-

рыҚасымоведі...Жалпыоныңадам-

дардытартабілетінерек-

шеқабілетібар.....Кенеса-

рығакөзсізерліктәнеді»Л.Мейер. 

«Кенесарықазақтардантама-

шажауынгерлердідаяр-

лапшығатынғаұқсайды 

......Шыңғысханныңтарих-

таәйгіліболыпқалғанәскер-

лерініңбарлыққасиет-

теріолардыңбойындамолекен»Аткин

сон. Т.В. 

«Олбарлықжағынанерекшеадам-

болды. Өзініңқолдаушыларданәл-

деқайдажоғарытұрғанолжекебасда-

уларыменру-

лыққатынастардыңшиеленісуінәрқа

шанәділшешіпберіпотырды.  ...Кене-

сарышынмәніндебүкілқазақұлты-

ныңбатырыболғанбасқаешкімдіде-

айтаалмаймыз»Коншин Н.  

Кенесары Қасымұлын зерттеу алдын  

«Жылдар сөйлейді»жеке жұмыс 

айдарына кезек берейік 

Әр топтан кезектесе оқушылар шығып 

тақтада тапсырма орындайды 

https://learningapps.org/display?v=pwcn

w7pw222 

орындалған тапсырманың 

дұрыстығын экранда тексеріп, осы 

жауаптарды негізге ала отырып 

талқылау жүргізу 

 

ғын 

нақтыла

йды 

 

Оқушыл

ар 

тұлғаны

ң өмірге 

келуінен 

бастап, 

әр жылы 

атқарған 

істерін 

сәйкесте

ндіріп 

тапсырм

а 

орындай

ды 

 

Оқушыл

ар зекет, 

ұшыр, 

баж 

салықта

ры 

туралы 

айтып 

өтеді 

 

Дес  : 

1.Көтері

лістер 

мақсаты

ндағы 

айырма

шылықт

ы 

тарат

ып 

отыра

ды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ 
Мұғал

ім 

оқуш

ылар 

жауаб

ын 

мұқия

т 

қарап 

теңге 

тарат

ып 

отыра

ды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l

earning

apps.or

g/displa

y?v=p

wcnw7

pw222 

 

 

 

 

 

https://l

earning

apps.or

g/displa

y?v=pe

https://learningapps.org/display?v=pwcnw7pw222
https://learningapps.org/display?v=pwcnw7pw222
https://learningapps.org/display?v=pwcnw7pw222
https://learningapps.org/display?v=pwcnw7pw222
https://learningapps.org/display?v=pwcnw7pw222
https://learningapps.org/display?v=pwcnw7pw222
https://learningapps.org/display?v=pwcnw7pw222
https://learningapps.org/display?v=pwcnw7pw222
https://learningapps.org/display?v=pwcnw7pw222
https://learningapps.org/display?v=peeyd56ha22
https://learningapps.org/display?v=peeyd56ha22
https://learningapps.org/display?v=peeyd56ha22
https://learningapps.org/display?v=peeyd56ha22
https://learningapps.org/display?v=peeyd56ha22
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Сәйкестендіру                                                     

жұптық жұмыс 

Оқушылар тобымыздың атына 

назар аударайықшы, әр топ басшы 

не үшін топ атау осылай аталып 

тұрғанын топпен талқылай отырып 

түсіндіріп берсе 

https://learningapps.org/display?v=peeyd

56ha22 

Салыстыру3 топқа 3 көтеріліс 

таратылады сынып оқушылары 

Кенесары хан бастаған  ұлт-азаттық 

көтерілісті С.Датұлы және 

И.Тайманұлы мен М.Өтемісұлы 

бастаған көтерілістермен 

салыстырады. 

1. Көтерілістердіңмақсаттары; 

2. Көтерілістердіңнәтижелері; 

3. Көтерілістердіңтарихимаңызды-

лығы 

 

 
Зерттеу сұрағы арқылы сабақты 

қортындылау 

«Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық 

күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа 

ие болды?»деген сабақтың зерттеу  

сұрағына қайта оралып, оқушыларға 

қойылады..  

Зерттеу сұрағы:Кенесары хан 

бастаған ұлт-азаттық күрес неліктен 

жалпы ұлттық сипатқа ие болды? 

 

атайды; 

2.Көтері

лістер 

нәтижел

еріндегі 

ұқсасты

қты 

түсіндір

еді;  

3.Көтері

лістерді

ң тарихи 

маңызд

ылығын 

талдайд

ы 

 

Дескрип

тор: 

-Жауап 

құрылы

мын 

сауатты 

құра 

алуы; 

-

Тұлғаға

бағабе-

реалуы 

 

Мұға

лім 

оқуш

ылар 

жауаб

ын 

мұқия

т 

қарап 

теңге 

тарат

ып 

отыра

ды 

 

Мұға

лім 

оқуш

ылар 

жауаб

ын 

мұқия

т 

қарап 

теңге 

тарат

ып 

отыра

ды 

 

 

 

eyd56h

a22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Тайманұлы 
мен 

М.Өтемісұлы 
көтерілісі 

К.Қасымұлы 
көтерілісі

С.Датұлы 
көтерілісі

https://learningapps.org/display?v=peeyd56ha22
https://learningapps.org/display?v=peeyd56ha22
https://learningapps.org/display?v=peeyd56ha22
https://learningapps.org/display?v=peeyd56ha22
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 Ой  түйін 

«Кенесары-қазақтың соңғы ханы» 

   

Сабақты

ң соңы 

5 мин 

«Өз жетістігіңді бағала» топтағы 

жалпы қанша ақша жиналды данасын 

санап топтың нәтижесін шығару 

Әр оқушыда қанша қанша ақша 

жиналды соған қарап күнделікке баға 

қойылады 

Кері байланыс 

-Ұнаған тапсырма 

-Қиындық тудырған тапсырма-
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№ D00071   27.01.2023 ж. 

ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 

ӘДІЛОВА ПЕРИЗАТ БИСЕНҒАЛИҚЫЗЫ                                                                         

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы                                                                          

№ 18 жалпы білім беретін мектептің                                                                   

География пәні мұғалімі 

Қазіргі кездегі жаңартылған білім беру негізінде оқу әрекетін 

ұйымдастыруда жеке тұлғаның өзін-өзі таныту тетіктерін, ғылыми ойлау 

әдістерін, зерттеу мәдениетінің негіздерін игеруді, кәсіби мақсаттарын 

қалыптастыруды қамтамасыз ету қажеттілігі бірінші орында. Бүгінгі таңда 

педагогтің міндеті оқушыларды  білім мөлшерімен жабдықтау емес,  білімді 

өз бетімен  алу үшін жағдай жасау болып табылады. Осыған 

орай,  география пәнінің оқытылу сапасын  жақсарту, оқыту әдістемесін 

ғылыми зерттеу нысанына ала отырып, соны ізденістер жасау, оны тікелей 

іс-тәжірибе арқылы дәлелдеуге қол жеткізу кезек күттірмейтін  маңызды 

мәселеге айналуда. 
Географиядан білім беру оқушылардың мәтінді ой көзімен түсіне оқып, жан-

жақты талдау жасаумен ерекшеленеді. Тұлғаның рухани-

адамгершілік  тәрбиеленуі бүгінгі таңда өзекті мәселе болып отыр. География 

пәнін оқытуда оқушының адамзаттық құндылықтарды игеруі жаратылыстану, 

табиғат байлықтарын, туған өлкенің байлықтарын түйсінуі арқылы бойына 

сіңірілмек.  Ол үшін сабақта әр оқушының өзінің интеллектуалдық және 

шығармашылық қабілеттерінің шыңына жету мүмкіндігін қамтамасыз ететін, 

құзыреттілігін қалыптастыратын оқу тапсырмаларын  әзірлеу 

қажеттігі  туындайды. 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісінде оқушыларға құндылықтар арқылы 

тәрбие беруді қалыптастырудағы аймақтық-өлкетану мәліметтерін 

пайдаланудың рөлін арттыру, аймақтық базалық білім берумен 

байланыстыру, педагогикалық шарттарын айқындау, аймақтық-

өлкетануға тән ерекшеліктерді анықтау – география пәнінің негізі ретінде 

саналады. Аймақтық-өлкетану арқылы оқушыларды патриотизмге 

тәрбиелеу  – жалпы білім беретін орта мектептердің оқу-тәрбие үдерісіндегі 

маңызды компоненттердің бірі.  
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Мектеп оқушыларының отансүйгіштік қасиеттерін жетілдіруде 

өлкетану мәліметтерін мектептің оқу бағдарламасына кешенді түрде енгізу, 

сабақ барысында кіріктіру мүмкіндіктері қарастырылу қажет. 
Оқу үдерісінде өлкетану жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастыру оның 

деректерін пайдалану әсіресе, тәуелсіздік алған тұстан бері қозғалып келе жатқан 

мәселе. Ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан мәдени-рухани мұралар, тастағы 

жазбалардағы өсиет, өнеге, нақыл сөздер, өлкетану мұражайларына орналасқан 

жәдігерлер қазіргі жас ұрпақтың бойында отансүйгіштік, ерлік сезімді ұялатып, 

олардың туған жерге, өскен елге, ұлт мәдениетіне деген сүйіспеншілік 

қасиеттерді қалыптастыруға игі ықпал етеді. Халқымыз ертеден табиғат 

болмысын, оны бүкіл өзінің өмір тіршілігінің дамуы мен қалыптасуының көзіне 

айналдыра білген. Халқымыздың көшпелі өмір тәжірибесінде табиғатты 

пайдаланумен қатар, оны аялаудың, қорғаудың тамаша үлгілерін сабақ 

барысынада бүгінгі заманауи өмір сүру ұстанымымен кіріктіре көрсету маңызды. 

География пәнін оқытуды үлкен маңызды күрделі мәселелерді шешуге, 

әртүрлі территориялардың ресурсын зерттеп оқып, сол жердің табиғи 

ресурсын тиімді пайдалануға, құрылыс, зауыт, қала, жол салуға ең қолайлы 

жерлерді анықтауға байланысты сауаттылықтарын дамытуға бағыттау 

ұстазға кәсіби шеберлікті талап етеді. Географиялық білім берудегі 

тәжірибелік бағытты күшейту міндетін шешу – оқытудағы теория мен 

практиканың бірлігін қамтамасыз ететін, жалпы оқу және зерттеу 

біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыратын, оқушылардың оқу-зерттеу 

жұмыстарын мақсатты, жүйелі ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. 

Оқыту процесінің нәтижелі болуы қойылған мақсаттың нақтылығынан, 

оны оқушылардың жете түсінуіне байланысты. 

Жаңартылған білім мазмұны мақсатына сай үлкен модульдарды оқыту 

соңында дәстүрлі тест, бақылау жұмыстарынан басқа оқушыларды кіші жоба 

жұмыстарын әзірлеп қорғату тәжірибеде қолданылуда. Әрине, жоба жұмысы 

оқушылардың зерттеу әрекетіне байланысты жүргізіледі. Зерттеу жұмысының 

бірінші кезеңінде оқытушы оқушылардың алдына мәселе қойып, оны шешу 

әдістерін белгілейді. Шешу жолдарын оқушылар өз бетінше іздестіреді. Екінші 

кезеңде оқытушы тек мәселе қояды, ал оны шешу жолдарын оқушы өз бетінше 

қарастырады. Үшінші кезеңде мәселе қою, оны шешу жолдарын қарастыру және 

мәселені шешуді оқушы өздігінше атқарады. Өзіндік зерттеу жұмыстары 

негізінде оқушылардың қосымша оқу құралдарымен, ғылыми әдебиеттермен, 

анықтамалықтармен, көрсеткіштермен жұмыс істеу еп-дағдылары қалыптасады. 

Зерттеу жұмысын ұйымдастыруда оқушылардың ой-өрісін дамыта 

оқыту технологиясын жетілдіріп отыру қажет. Солардың бірі, зерттеушілік 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

22 

 

 

әрекеттер арқылы білім беруді дамыту. Яғни, мәселе ұсынып, тәжірибелер 

нәтижесін көрсете отырып шешу жолына әкелу . Бұл жерде мұғалім 

бағыттаушы рөл атқаруы тиіс. Оқушы қиналған жағдайда мұғалім жетекші 

сұрақтар қою арқылы көмектесіп отырады. Жаратылыстану-география 

пәніндегі зерттеу жұмысы оны тәрбие беру үрдісімен байланыстыру тіні 

экскурсия (топсеруен) арқылы да дамытылады. 

Топтық ізденіс оқушыларға қолданбалық бағытта сапалы білім алуға 

көмектеседі. Топсеруен кезінде алдын-ала берілген тақырыптарға байланысты 

тапсырмаларға сәйкес жасалған суреттерді, пікірлерді, сызбаларды, кестелерді 

әзірлеу, қосымша ақпараттар жинау, өңдеу оқушылардың функционалдық 

сауаттылықтарының дамуына көмектеседі. Тұлғаның зерттеу іс-әрекетін 

дамытуда мүмкіндігінше жергілікті, аймақтық проблемаларды көтеру оған 

оқушылардың араласуын, туған өлкесіне деген патриоттық сана-сезімін ояту 

барысында жер-су атауларының шығу тегі туралы пікірталас, ой-талқы, 

тренингтер өткізу маңызды орын алады. Жергілікті жердің фаунасы мен 

флорасының проблемасын шешуде сирек аң мен құстарды анықтау, ағаш 

отырғызу, бүлінген жерлерді қорғау мәселелері тақырыбында бейнежазба, 

экобайқаулар, эссе, таныстырылымдар оқушылардың өздігінен білім алуларына 

жағдай жасайды. 

Ұрпақ бойында ғасырдан бергі үздіксіз келе жатқан тәжірибені дамыту, 

келешекке жеткізу, оқушылардың ортамен қарым-қатынасын дамыту, өзінің 

қоғамдағы орнын анықтау, өзін және өзгені танып-білудің  құралына айналдыру-

нәтижеге бағдарланған білім негізінің басты бағыттары болып отыр. Ендеше, 

география пәнін оқытуда бүгінгі ХХІ ғасыр ұстазы жаңалықтың ішінде болуы 

заңды. 
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                                                                  № D00072    27.01.2023 ж. 

Бастауыш  сыныптарда  оқытудың  жаңа  технологиясын қолдану 

 

СЕРИКБАЕВА БАЛГЫН ЕСКАТОВНА                                                                                                                

Алматы қаласы, Алмалы ауданы № 124 ЖББМ                                            

Бастауыш сынып мұғалімі 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай 

білім қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу 

елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі 

білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып 

отыр. Мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп 

келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. Соның ішінде мүмкіндігі 

шектеулі оқушылардың дамуына да жаңа технология элементтерін пайдалану өз 

әсерін тигізуде. Бастауыш мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы 

қуатты жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім 

үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдағы, қиын да жауапты іс. Оқытудың 

әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі 

зерттеліп,мектеп өміріне енуде. Қазіргі заманның талабына сай болу және жаңа 

формация мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтардың алдында 

тұрған  проблемаларды шешу негізгі мақсат болып табылады, олар: 

·        баланы оқи білуге үйрету 

·        баланы ойлауға үйрету 

 баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау. 

Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің 

мақсаттары кеңейіп, үлкен өзгерістер үстінде. Әр педагогтың міндеті-

оқушының шығармашылық ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау, 

жағдаяттар туғызып, оның шешімін табуға бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелі 

зерттеулерге талдау жасауға талпыныс беру. 

Бұл технология несімен өзіне баурап алғандығын бірнеше сұрақ- жауап ретінде 

бергім келіп отыр.  

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы немен қызықтырады?  

• Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен.  

• Оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің /стратегияларының/ 

көптігімен.  

• Оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен.  
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«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының өзге 

технологиялардан қандай ерекшеліктері бар?  

• Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы /қызығышылықты ояту, 

мағынаны ажырату, ой толғаныс/ .  

• Негізгі үш кезенінің маңыздылығы.  

• Стратегиялардың психологиялық астары мен ерекшеліктері.  

Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге 

жетелейді, ойлануға үйретеді. Педагогикалық технология оқушылардың жеке 

басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық 

қызметтің, іс- әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы 

белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны 

шығармашылыққа жетелейді.  

Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға , 

жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы,ізденуі. Шығармашылық қабілет 

әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушыға оның 

бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Өз тәжірибемде 

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, сабақта және 

сабақтан тыс уақытта дамытуда Сын тұрғысынан ойлау жобасының көптеген 

әдіс- тәсілдерін қолданамын:  

• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас 

тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/  

• Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма, 

сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/  

• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу,  

мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға /Вендиаграммасы, аялдамамен 

оқу стратегиясы/  

• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/  

• Кейіпкерге мінездеме беру өз ойын жазғызу /авторға, кейіпкерге хат жазу 

стратегиясы  

• Шығармада екі кейіпкердің қарама – қарсы элементтерін сипаттау /қарама-

қайшы элементтер стратегиясы/  

• Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/  

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» қолданып жүрмін. 

«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану 

оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың 

тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды. 

Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш 

сынып оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең 
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керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім 

деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. 

    Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін – бірі толықтырған 

ойлау. Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін 

көтеруге ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын 

сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор. 

 

Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында 

жұмыс жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін дамытуда, өздік 

жұмысының тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан ойлау» барысындағы әдіс-

тәсілдер білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болатынын тәжірибе 

көрсетті. 

    Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы ұстаз бен оқушыны ізденуге 

жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын 

бағыт. 

Әр оқушыда өзін – өзі дамыта, жетілдіре бақылай алатын дағды қалыптастыру, 

соған сәйкес өз бетінше білім алуға үйрету, дамудың ең биік шыңына жету 

болып табылады. Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде 

жаңалық ашылады, тұлғаның дамуы жеделдейді. Оқушы ойын осылайша 

шыңдауға мүмкіндік туады. 

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына шараларды білу қажет: 
1.Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек. 

2.Оқушыларға ойланып, толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру. 

3.Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау. 

4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін қолдану. 

5. Кейбір оқушылардан жауабының, сынының дәлелді, дәйекті болуын талап 

ету. 

6.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау. 

Сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі 

оқушының: 
- Сабаққа қызығушылығы артады; 

- Нақты өз деңгейінде бағаланады; 

- Жеке қабілеті айқындалады; 

- Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді; 

- Даму мониторингі айқын көрінеді; 

Өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет. Тек сонда ғана олар: 
- Мен осы мәселе туралы не ойлаймын? 

- Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе? 
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- Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті, -деген сауалдар төңірегінде 

ойлауға үйренеді. 

Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары: 
- Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау; 

- Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау; 

- Қиялын дамыту үшін «Менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру; 

- Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын сынамау; 

- Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау; 

- Жауап беруге тілек білдірмеген баланың өз еркінсіз, қинап сұрамау; 

- Жеке тұлға ретінде «Мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 

Өз іс-тәжірибемде сыни тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушылардың 

танымдық қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп 

көңіл бөлемін. 

Қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялардың 

бірі – сын тұрғысынан ойлауды дамыту қабілетін қалыптастыруға бағытталған 

әдіс-тәсілдер. Осындай әдістеме негізінде жасөспірімдерге терең де тиянақты 

білім беруді өз тәжірибемде жиі қолданамын. Сын тұрғысынан ойлау 

технологиясының басты ерекшеліктерін сабақтарымда қолданылу жолдарына 

тоқталмақмын. 

   Балалардың қызығушылықтарын ояту мақсатында сөзжұмбақ шешіліп, 

бүгінгі күннің тақырыбын оқушылар өздері анықтады. 

1. «Болжау» стратегиясы 

2. «Екі жақты күнделік» стратегиясы 

3. «Топтастыру» стратегиясы 

4. «Әдебиет үйірмесі» 

5. «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1-ші «Болжау» стратегиясы. 

Оқушылардың алдына әңгімеден үзінді беру. Яғни, оны оқушылар ары қарай 

жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді. 

2-ші «Екі жақты күнделік» стратегиясы. 

1. Мәтіннен өздеріне әсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз. 

2. Қысқы мезгілдегі табиғаттағы тіршілік 

3.Жылқышының еңбегі 

3-ші «Топтастыру» стратегиясы. 

«Қыс мезгілі» сөзін оқушылар қағаз бетіне түсіреді. 

4-ші «Әдебиет үйірмесі»  

• Шағын әңгіме «Қыс мезгіліндегі тіршілік» 

• «Қызықты қыс еліне» суретті аяқта 
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5-ші «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1.Зат есім (1 сөз) 

2. Сын есім (2 сөз) 

3. Етістік ( 3 сөз ) 

4. Қорытынды ой (4 сөз ) 

5. Зат есімге жуық мәндес сөз (1 сөз) 

Ал сабақтың нәтижелігін көрсететін кезеңнің бірі -бағалау. Балаларды 

ынталандыру мақсатында формативті бағалаудың орны ерекше .Өйткені, әр топ 

қорғаған сәтте оқушылардың бір- бірін қошеметтеп, күш жігер беріп 

отыратындарын көргенде көз қуантты. Топ басшылары өз топтарындағы 

балаларды бағалайды. 

    Қорыта келгенде. Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың 

белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық 

қабілеттерін сабаққа және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-

тәсілдерді қолдануға болады. 

Мұнда басты назар аударатын нәрсе – оқушылардың ауызша, жазбаша 

тілдерінің өзара ұштастырыла отырып және соған сәйкес жұмыстың ауызша, 

жазбаша түрде көрініс табуларын талап ету. Соның негізінде ғана біздіңше, тіл 

байлығы мол, сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз. 

     Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің 

басты талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие үрдісін 

ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды 

тиімді пайдаланудың маңызы ерекше. 

Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа 

ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, 

шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. 

Оқушылардың шығармашылығын, танымдық белсенділігін арттыруда 

шығармашылық сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденісі. 

Оқушыларым қазіргі таңда топпен, жұппен жұмыс атқара біледі. Өз ойларын 

ашық ,нақты және сыни тұрғыдан ойлай біледі. Оқушыларымның сабаққа деген 

қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтерілді.Егер де жаңа 

технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз 

нәтижесін береді деп ойлаймын.  
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                                               № D00075    27.01.2023 ж. 

Бала дарындылығын зерттеудің педагогикалық әдістерін жетілдіру 

 

БАЙМАХАНОВА АСЕЛЬ АЛИБЕКОВНА                                                                                   

Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы.                                                                        

№ 4 «Үміт» мектеп-интернаты,                                                                                

Бастауыш сынып мұғалімі 

 ХХІ ғасыр – бәсеке ғасыры, бұл бәсеке енжарлықты, керітартпалықты 

көтермейді. Сондықтан да еліміздің білім берудегі ұлттық жүйесі өте қарқынды 

өзгерістер сатысында тұр. Бүгінгі таңдағы негізгі мақсат – ұлттық құндылықты 

әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті, өзіндік жеке көзқарасы қалыптасқан  тұлға 

тәрбиелеу. Ол үшін оқушылардың белсенділігін арттыру, ізденімпаздыққа үйрету 

және білімді өз бетінше алуы мен қолдана білетін дарын иесін тәрбиелеу керек. 

Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, дарындылықты 

тани білу,оның одан әрі дамуына бағыт бағдар бере білу ерекше қиын іс. 

Демек,оқушы бойындағы табиғат берген қабілетті дамыту, дарындылықтың 

көзін ашу, ғылыми зерттеу жұмыстарына қызығуын қалыптастыру, 

шығармашылық қабілетін дамыту, қазіргі техниканы пайдалану мәдениетіне 

тәрбиелеу-ұстаздардың басты міндеті. Дарын-адам бойындағы асқан талант, 

ерекше қабілет. Дарындылық бала бойындағы асқан алғырлық, зеректік. Табиғи 

дарынды бала алдымызға қашан келеді күтудің қажеті жоқ, керісінше, 

балалардың бойындағы қабілетті ашып, болашақ қоғамның бір-екі, одан да көп 

тұлғасын дайындау жолында еңбек етуіміз қажет, демек, бүгінде қоғам алдында 

тұрған міндет, әрбір ұстаз алдында тұрған міндет: дарынды балаларды іздеу, 

оларды тәрбиелеу мен оқыту. Дарынды балалармен жұмыс істеуде ұстаз өзі 

бірінші болып ізденеді. 

Дарынды балалар мәселесін зерттеуге қатысты философиялық, психологиялық, 

педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерді зерттеу, саралау. 

Ғылыми–әдебиеттердің сараптамасы негізінде дарынды балалардың 

сипаттамасын беру. 
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Балалардың дарындылық қасиеттерін анықтауға арналған әр түрлі 

әдістемелерді жинақтау. 

Дарынды балаларды оқытуда білімденудің инновациялық технологияларын 

жүйелеу. 

 

Қазіргі уақытта тәжірибелік негізі бар екі бағыттағы ғылыми зерттеулердің 

қажеттілігі өте орынды болып отыр. Олар: 

Дарындылық деңгейлерін жақсарту; 

Бала дарындылығын зерттеудің педагогикалық әдістерін жетілдіру. 

Бүгінгі таңда мемлекет пен қоғамның алдында тұрған басты мақсат 

Республиканың интеллектуалды әлеуетін сақтау және қазақстандық азаматтан 

зиялы қауымды дайындау. Интеллектуалы жоғары, қоғамға жаны аши білетен 

азаматтарды дайындау мектеп қабырғасынан басталады. Ендеше жаңа ғасыр 

мектебінің алдында тұрған міндет-дарынды балалармен жүйелі жұмыс жүргізу 

болып табылады. Дарындылықты дамытудың қазіргі кезде нақты бір 

белгіленген бағыты, жүйеленген әдістері немесе тәсілдері жоқ. Оқу мен 

тәрбиенің сыныптағы бала танымына лайық жолдарын сұрыптау, әр баланың 

даралық ерекшелігін дамытуға, қоғамда өмір сүруге психологиялық тұрғыдан 

дайындау мақсатымызға айналуы тиіс. Мектеп қабырғасында оқушылар жақсы 

да, жаман да оқиды. Ал адам бойындағы дарындылықты нағыз данышпандыққа 

айналдырудың бір ғана шарты-табиғи талантпен шектеліп қалмай, 

табандылықпен еңбектену. Демек, табиғи таланттарды ашу жас талапкердің 

жарқырап көрінуі үшін ұстазға жүктелер міндет не? Ол міндет-оқушылардың 

шығармашылық қабілетін дамыту үшін жан аянбай еңбек ету. Осы жағдайға 

жеткен оқушы әрқашан да ұстаз сенімін ақтайды 

Дарындылық – бұл қабілеттілік, адамның жалпы қасиеті немесе арнайы іс-

әрекеті ретінде көрінетін қабілеттілік. Көптеген ғалымдар жалпы дарындылық 

бар дегенге сүйенеді. Сол білім мен дағдыны алғандағы жеңілділік пен 

шапшандылықты көрсетсе де, адамда қалыптасқан білім, дағды, іскерлік 

қабілеттілікке сәйкес келмейді. Адамның қабілеті шын мәнінде әрқашан жалпы 

және ерекше қасиеті бірлігінде берілген. Ерекше, жарқын көрінген таланттың 

арнайы қабілетінің бар болуы адамның жалпы дарындылығына ізін қалдырады, 

ал жалпы дарындылықтың бар болуы әрбір арнайы қабілеттің мінезінде 
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көрінеді. Дарынды балаларды ерте жастан анықтау, оларға білім беру және 

тәрбиелеу – психологтардың маңызды мәселелерінің бірі. XX ғасырдың соңғы 

ширегінде барлық өркениетті елдерде әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени 

үдерістерде жеке адамның рөлі өзгергендіктен дарынды балалардың дамуы, 

оқуы және көрінуі бойынша жұмыстар басталды. Өнер, мәдениет, ғылым, 

басқару, өндірудің барлық саласында өзіндік, шығармашылықпен ойлайтын жас 

адамдардың қажеттілігі байқалды.  

 

Бала дарындылығының ерте жастан көрінуі және жүргізілген зерттеу 

тәжірибелері мұндай балаларды шығармашылыққа тәрбиелеудің арнайы 

мемлекеттік бағдарламасы құрылуы қажет екендігін және мұғалімдер мен ата-

аналарды психологиялық, әлеуметтік-экономикалық көмекпен қамтамасыз ету 

керек екендігіне негіз болды. 

Қоғам әрқашанда шығармашыл адамдарды қажет етеді, бірақ тек XX ғасырдың 

ортасында қабілеттілік және талант психологиясы бойынша зерттеулер кеңінен 

жүргізіле бастады. Дарындылық феномені туралы негізгі білімдерге ие және 

олармен жұмыс жасау тәжірибесі бар мұғалімдер санын көбейту проблемасы да 

осы қатарға жатады. Дарындылық – бұл адамның генетикалық және 

тәжірибелік мүмкіндіктерінің өмірге бейімделу шамасы. Дарындылықтың 

негізгі функциялары – өмірге, қоршаған ортаға максимальды бейімделу, 

шығармашылық тұрғысынан қарауды қажет ететін жаңа, күтпеген проблемалар 

болған жағдайда шешім табу. Дарындылық проблемасын зерттеуде ғалымдар 

жалпы және арнайы дарындылық деп бөледі. Жалпы дарындылық іс-әрекеттің 

формаларында немесе әртүрлі түрлерінде жалпы мәліметтерге ие. Жалпы ақыл-

ойлы дарындылық іс-әрекеттің барлық түрін меңгеруде көрінеді. 

Дарындылықтың психологиялық құрылымы шығармашылық және адамның 

шығармашылық дамуын мінездейтін құрылымдық негізгі элементтермен сәйкес 

келеді. Сырт қараған адамға адамның шығармашылық дамуы көп қырынан 

көрінеді. Олар бала кезінен-ақ көріне бастайды, ең алғашқысы болып сөйлеу 

және ойлау қабілеттерінің тез дамып жетілуі, ерте жастан әуестенушілік 

(музыкамен, көркем суретпен, оқумен, есеппен), баланың білуге құмарлығы, 

зерттеу белсендігі. Баланың шығармашылық потенциалының жалпы 

мінездемесі және құрылымдық компоненті болып мотивацияның басқа 
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типтеріне қарағанда таным мотивациясы доминантының психологиялық негізін 

құрайтын таным қажеттіліктері табылады. 

Қорыта келгенде, дарынды баланың шығармашылық дамуының 

маңызды сипатына жеке бастық және интеллектуалды қасиеттердің 

ерекшеліктері жатады, дарынды балалардың заттық әлеммен өзара әрекетінде 

жеке бастық стратегиясы дами отырып, онда репродуктивті немесе продуктивті 

іс-әрекет типтері калыптасу негізінде, жүйелі оқыту процесінің басталуымен 

байланысты табиғи потенциалдарды тарататын креативтілік типінің қалыптасу 

мүмкіндігі құрыла бастайды. 
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№ E00007    28.01.2023 ж. 

Абай шығармаларын бастауыш сыныпта                                            

оқытудың тиімді әдістері 

 

МУКАШЕВА ГУЛЬНАРА ТЕМІРБОЛАТҚЫЗЫ                                                                      

Атырау қаласы. №19.Қ. Сәтпаев атындағы                                                               

мектеп-гимназиясының                                                                                                          

бастауыш сынып мұғалімі. Педагог-сарапшы 

Бүгінгі білім мен техниканың қарыштап дамуы оқушының тұлғалық 

жетілуіне түрткі болуда. Жеке тұлғаның қажетін өтеуде мұғалім өзінің 

пайдаланып отырған отырған әдістеріне рефлекция жасай отырып, жетілдіре 

білуі қажет, сол жағдайда ғана білім мазмұнын меңгеріп, алдымыздағы 

шәкірттің тұлғалық шығармашылық жетілуіне мүмкіндік жасаймыз.                                             

Абай шығармаларынын оқытуда ең тиімді әдіс-тәсілдің бірі сын тұрғысынан 

ойлау. Өйткені сын тұрғысынан ойлауды  дамыту бағдарламасы көп електен 

өткен, әлемдік білім берушінің бірлескен еңбегінің нәтижесі.Жоба педагогика 

саласында өзіндік із қалдырған, ұлы педагог Ж.Пиаже, Л.Выготский 

теорияларын басшылыққа алады. Сын тұрғыснан ойлау технологиясының , 

мінез машығына, назар аудара отырып. Тақырыптан ерекшелігі оқушылар сабақ 

барысында, Абай шығармаларының тақырыбы мен идеясы мазмұны, тіл 

ерекшелігіне немесе лирикалық кейіпкерге сын тұрғыдан қарап саналы шешім 

қабылдауға үйренеді. Қабылдаған шешімді дәлелдей білу, пікірін қорғай білу, 

басқаның пікіріне құрметпен қарау сол басты қағида.Мұғалім кез келген әдіс 

тәсілде оқушыға сенім арта отырып, олардың ой ұшқырлығы мен тіл 

көркемдігіне, мінез машығына назар аудара отырып тақырыптан ауытқымай 

отырып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Егер мұғалім оқу үрдісі барысында 

жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда оұушы шығдалып, белгілі бір 

жетістікке жетері сөзсіз. 

Абайдың «Күз», «Қыс» сияқты өлеңдерін оқығанда, бастауыш 

сыныптардағыдай жыл мезгілдерінің әр түрлі белгілерін, табиғат көріністерін 
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айту үстірт түсінік тудырмаса керек. Абайдың өзі табиғат көрінісі және жер 

бетіндегі тіршілік атаулының (адам, өсімдік, оның әлеуметтік халі т.б) бәрін де 

тұтастық қалпында сипаттап тұр. Ол тұтастықты даралап ыдыратқанда әрбір 

жеке ғылым саласының үлесінен (өсімдіктану, жаратылыстану, тәнтану, 

әлеуметтану, саясаттану, география, тарих, сурет т.б.) екені байқалады. 

Сондықтан кейбір материалдың мазмұнындағы бірден көзге түсетін бөлікті 

екінші пәннің үлесіндегі жеңіл бір ұғым, мазмұнмен байланыстырып, 

интеграциялық сабақ өткіздім деу қисынсыздау болады. Бұл түрдегі 

байланыстың іске асырылуы мұғалімнен үлкен міндет пен жауапкершілік, 

сабаққа мүлтіксіз дайындықпен келуді талап етеді. 

Мектепте оқылатын оқу пәндеріндегі бай мазмұнмен оның күрделі 

құрылысы оқу ісінің аса жауапты, қат-қабат қиын екенін көрсетеді. Сондықтан 

да мұғалімнің мамандық дайындығының жан-жақты, биік дәрежелі болуы өте 

қажет. 

Абай шығармаларының табиғаты кешегіні айта отырып, бүгінгі күннің 

барысына жөн сілтейді. Кешегі айтылған Абай сөзі бүгін өз құнын жоғалтпақ 

түгіл, ол құндылық пен оған деген мұқтаждықты еселеп арттырғандай болады. 

Сондықтан да бұл жердегі интеграциялық байланыс мұғалімнің білімдік-

әдістемелік дайындығын қалайды. 

Абай өлеңдерінің терең мазмұнына бойлау үшін сабақты интеграциялық 

байланыста жүргізу бірден-бір тиімді әдіс болып табылады. 

Мәселен, «Интернатта оқып жүр» өлеңін оқытқанда оқушылардың 5 

сыныпта оқыған «Интернат наны» (Ш. Мұртаза) мәтінімен байланыстыру 

арқылы кең ұғым беруге болады. Осы тұста тарихи жағдай ықпалын да сөз ету 

керек. Әсіресе, Абай өлеңдерін оқытқанда, тарихи жағдайға соқпай өтуге 

болмайды. 

Ақын өлеңдері өз заманының шындығын бейнелейді. Оны жалаң күйде 

бүгінгі ұғым, түсінікпен айту өлеңнің ішкі мазмұнын жоғалтады. «Интерната 

оқып жүр» өлеңіндегі «Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы»» – деген 

жолдар Абай заманындағы ел арасының бүліншілігінен хабар береді. Сол 

тұстағы білім алудағы тар ұғым, түсініктің қалыптасқанын аңғартады. 

Оқудағы мақсат арыз, шағым жаздыру, сот ісінде бедел көтеру, біреуден есе 

қайтару дегендерге саяды. Мұның өзі отаршылдық алып келген саясат 
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салдарынан қазақ елінің ішкі жағдайының өзгеруін көрсететінін ашып айту 

керек. 

Абай білім алудың мақсаты бұлардан әлдеқайда жоғары екендігін 

айтатынын ұғындыра отырып, әңгімені бүгінгі жағдайға бұрған орынды. 

«Нан таппаймыз демейді, 

Бүлінсе елдің арасы» – деген сөз бүгінгі қоғам құрылысы бір түрден екінші 

түрге ауысып, жер жүзінде идеялық түсініктерге өзгеріс еніп жатқанда халық 

көріп отырған қиындықты жеңу жолы – ел арасының бірлігі деген ұғымды 

биіктету және ел бірлігі деген түпкі тек сонау түркі қағанаты болып құрылғаннан 

бері келе жатқан мызғымас тұрақты ұғым екендігін ұрпақ көзқарасы мен 

дүниетанымына негіз етіп қолдану керек. Ол үшін өлеңнің негізгі ой-түйіні 

ретінде көрінетін тұсын анықтап, ол бойынша түрлі-түрлі жұмыстар жүргізу 

қажет. 

Абай Құнанбаев шығармаларын оқыту бастауыш сыныптардан басталып, 

орта буында, жоғары сыныптарда түгел қамтылады. Абай шығармаларын 

бастауыш сыныптарында оқытқанда, оқушылардың ассоциациялық ойлауы мен 

қиялын дамытатын әдіс-тәсілдер пайдалану орынды деп есептейміз. 

Мысалы, Абайдың табиғат лирикасынан «Күз» өлеңін оқытқанда мына тектес 

сұрақтар беруге болады. 

1. Күз сөзі көз алдымызға қандай көріністерді елестетеді? 

2. Күз сендерге қандай сезім-күй туғызады? 

3. Күз қандай түсті елестетеді? 

Сұрақ, тапсырмаларға берілген жауаптарды жинақтап, оқушылардың 

дәптерлеріне немесе тақтаға еркін жазу, яғни оқушы жауаптары бойынша 

жүйесіз жазып шығу керек. Жинақталған «ым» – түсініктерден оқушы өз 

ассоциациясындағыларын бөлек теріп жинақтайды, оларды топтастырып 

шығуға болады. 

«Қыс» мезгілін оқытар алдында берілген сұрақтарға «қар», «қырау», «аяз», 

«үскірік», «шаңғы теуіп жүрген балалар», «сырғанақ», «аяз ата», «шыршаны 

жағалай айналған балалар», «жаңа жыл», «қатып жатқан сулар, өзендер», «қар 

үстіндегі адам іздері» алуға болады. Қысты оқушылардың барлығы бірдей ақ 

түсті табиғи деп таниды. 

Көктем белгілеріне қатысты қойылған сұрақтарға «қар ериді», «жаңбыр», 
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«үйлердің шатырына қатқан мұздардың еріп, тамшылап тұрғаны», «8 – наурыз», 

«құстар жылы жақтан оралғаны» «ағаштар гүлдейді», «жан-жануар ояна 

бастағаны», «дән егіп жатқан диқаншы» сияқты жауаптар қайырады. Оқушылар 

көктемді әр түрлі түспен елестетеді. Бір оқушы жасыл түсті, біреуі қызыл 

қызғалдақ түсін елестетеді. Мұндай жұмыс түрлерін ұйымдастырудағы басты 

мақсат оқылатын шығарманы дұрыс, өз дәрежесінде қабылдауға жағдай туғызу, 

оқушы қиялын ұштау болып табылады. 

«Күз» өлеңінде Абай бұлттың түсін неліктен басқаша қолданбай, (қара бұлт, 

ақ бұлт, ақша бұлт, т.б) «сұр бұлт тіркесімен берген? немесе «дымқыл тұманның 

ерекшелігі қандай?» деген сұрақтар табиғат ерекшеліктерін тереңдей ұғуға әрі 

жете түсінуге жетектейді. 

Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. 

Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрыңғыдай, 

Жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай, – деген жолдарға назар аударта оқыту 

оқушы ойын, ассоциациялық қиялын күз көріністерімен толықтырады, жаңа 

ұғым, түсініктерге, сезімге ойыстырады. Өлеңнің келесі жолдары сол 

ұғымдардың бояуын қанықтырып, өлеңнің әлеуметтік мәнін түсініп қабылдауға 

жол ашады. Оқушы санасында Абай бейнелеген күздің тұтас суреті орнығады. 

Оқыту жұмысының нәтижелі болуы оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап 

ала білуге байланысты. Себебі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – 

сабақ. Ал сабақтың мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық, шығармашылық 

еңбегі, сондай-ақ сабақта оқыту мен тәрбиенің міндеттері, мақсаттары жүзеге 

асырылады, оқушылардың ой - өрісі кеңіп, қабілеті шыңдала түседі, өмірге деген 

көзқарасы қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, ұлы Абайдың шығармаларын бастауыш сынып 

оқушыларына үйрету барысында ең қажетті сыналған әдістемелерді пайдаланып, 

оларды әрбір сабақта жаңалап, жетілдіріп отыру, әрбір тақырыпты өтуге 

творчестволықпен қатынас жасау бүгінгі күннің ең зәру мәселесі болып 

табылады. Себебі жастарымыздың дүние танымына, дүниеге көзқарасын 

қалыптасыруда, олардың заман дәрежесіндегі азамат болып өсуінде, биік 

интеллектуальдылыққа, «толық, кәміл инсан» болып жетілісуінде, олардың 

бойындағы эстетикалық талғамының ұштала түсуінде ұлы Абайдың 
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шығармалары бірден бір рухани азық болып табылады. 

 

                                                № E00008  28.01.2023 ж. 

 

Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты 

БЕЙСЕНОВА ГҮЛБАНУ НАРГЕЛОВНА                                                                                  

Жамбыл облысы, Талас ауданы,                                                                                  

Қаратау қаласы, №4«Үміт» мектеп-интернаты.                                                       

Тарих пәнінің мұғалімі  

Бөлім: 7.1  XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы 

 

Педагогтіңаты-жөні:  

Күні:  

Сынып: 7 Қатысушыларсаны: 

Сабақтыңтақырыбы Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту 

мақсаттары 

7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси  жағдайын 

талдау;     7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы 

саясатының нәтижелерін анықтау 

Сабақтыңмақсаты Абылай ханның үш жүздің басын қосып, Қазақ 

хандығын нығайтудағы ролін түсінеді 
 

Сабақтың барысы 

Са-

бақтыңкезе

ңі/ уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы  

0-5 минут 

Ұйымдастыру 

сәті. 
Шаттық шеңберін 

құрып, бір- 

бірлеріне жылы 

тілектер айту 

арқылы сыныпта 

ынтымақтастық 

Шаттық шеңберінде бір-

біріне деген тілектерін 

айтады. 

 Презентация 
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атмосферасын 

қалыптастыру. 

«Ханталапай» 
тәсілі арқылы 3 

топқа бөлу 

 

(Б) Ой шақыру. 

Тақырыпқа 

шығу. 
Слайд арқылы 

үлкен шайқас 

алдындағы жекпе-

жекте айқасқан 

батырлар суреті 

көрсетіліп, 

оқушыларға 

төмендегідей сұрақ 

қойылады: 

1.«Алғадай» деген 

сөздің мағынасын 

қалай түсінесіздер? 

2.Аңырақай 

шайқасында 

алғадай болған 

кім? 

Жауап алынғаннан 

кейін ғана Абылай 

хан бейнеленген 

суретін көрсетеді. 

Оқушылардың 

болжам жауаптары 

арқылы сабақ 

тақырыбы 

анықталады. 

 

 

 

 

 

Жауаптар: 

1.Үлкен шайқас алдында 

қарсы жаққа қазақ қолы 

жағынан жекпе-жекке 

шыққан жас батыр. 

2. Абылай 

 
 

 

Сабақтың 

ортасы 

5 минут 

 

Бейнебаян 

көрсетіледі. 

 

 

 

 

 

Презентация 

Абылай  хан 

https://www.y

outube.com/w
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17 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барлық топқа 

бірдей мәтін 

таратылады. 

Т Зерттеу мен 

талдау. 

Т/Ж  Тапсырма 

Әр топқа 

тапсырмалар 

беріледі. 

1-топ «Уақыт 

сызығы» әдісін 

пайдалана отырып, 

оқиғаларды, 

тарихи фактілерді 

хронологиялық 

ретпен 

орналастырып, 

тарихи оқиғалар 

мен фактілердің 

бірізділігін түсініп, 

өзара байланысын 

ұғынады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-топ  «Уақыт 

сызығы»әдісі 

арқылыоқушылар белгілі 

оқиғаларды, тарихи 

фактілерді 

хронологиялық ретпен 

орналастырады. 

 
Жылдар 

Оқиғалар1741 ж.жоңғарл

ардың қазақтарға 

шабуылы нәтижесінде 

Абылай сұлтан тұтқынға 

түсті. 

1742 ж. Галдан-Церенге 

жіберілген майор 

Миллер елшілігі 

жоңғарларға ауызекі 

қоқан лоқы жасаумен, 

«жақсы көрші» болып 

тату тұруға тілек 

білдірді. 

1755 жылы Цинь 

императоры Жоңғарияға 

әскер енгізді. 

1758 жылы Жоңғарияны 

Қытай бағындырды. 

1759 жылы патша 

үкіметінің әкімшілігі 

Әбілмәмбетті тағынан 

тайдырып, оның орнына 

өзінің отыруын ұсынды 

және оған барлық 

жағынан қолдау 

көрсетуге уәде етті. 

1761 жылы Қытай 

Жоңғарияда Синьцзянь 

 

 

 

 

Топтард

ың 

бірін-

бірі 

бағалау

ы 

 

 

 

 

atch?v=BZ_F

g6w14iM 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=7woxf

6RtxLo 

 

 

 

 

 

Мәтін 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=pPtSG

REExcM  

 

 

Графикалық 

органайзерле

р 
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2-топ  «Кластер»                 

Абылайханныңішк

ісаясатыанықтапжа

зады. 

 

3-топ «Т» кестесі 

Оқушылар Абылай 

ханның ішкі-

сыртқы саясаттары 

туралы өз 

қорытындыларын 

жазады.  

Дескриптор 
 

Білім алушылар: 
1 топ: - Абылай 

тұлғасының 

қалыптасуындағы 

оқиғаларды 

хронологиялық 

ретпен уақыт 

сызығында 

анықтайды. 

 

 

 

2 топ: - Абылай 

ханның ішкі 

саясатындағы 

ерекше және 

нәтижелі 

оқиғаларды 

анықтайды; 

 

3 топ: - Абылай 

ханның тұсындағы 

қазақ хандығының 

ішкі және сыртқы 

саясатын 

анықтайды 

немесе Шыңжаң атты 

жергілікті аймағын 

құрды. 

1765 жылы Абылай 

қырғыздарға қарсы 

алғашқы жорығына 

шықты. 

1770 жылы қырғыздарға 

екінші рет жорық жасап, 

оларға күйрете соққы 

берді. 

1771 жылы Әбілмәмбет 

қайтыс болған соң 

Абылай үш жүздің ханы 

атанды. 

1778 жылы патша 

үкіметі Абылайды бір 

ғана Орта жүздің ханы 

деп таныды. 

1779 жылы үшінші рет 

жорық жасалып, 

нәтижесінде бейбіт 

келісім жасалды. 

2-топ «Кластер»Абылай 

ханның ішкі саясатына 

баға беріп, оны 

дәйектермен дәлелдейді. 
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Тапсырма«Детал

ьдарды қосу» әдісі 

Оқушылар 

суреттерді 

пайдалана отырып, 

ой 

қорытындылайды. 

3-топ «Т» 

кестесінеМәтінненАбы-

лайханныңішкі-сыртқы-

саясатынанықтайды, жа-

зады. 

ІшкіСыртқысаясаты 

 

 

«Детальдарды қосу» 

әдісінде суреттерді 

пайдалана отырып, ой 

қорытындылайды, және 

оны астындағы ұяшыққа 

жазады. 

 
 

Қысқаша ақпарат: 

 

Толық ақпарат: 

 
 

Сабақтың 

соңы 

10 минут 

 

Сабақты бекіту 

Абылай ханның 

қазақ 

хандығындағы 

 

 

  

Ресейге 
мүлде 

тәуелсіз 
саясат 

жүргізді
Қақтығыст

ар мен 
барымтан
ы тоқтатты

Темір 
ұстахана 
салдырд

ы

Керуен 
саудасын 
күшейтті

1 
орталыққ

а 
бағынған 
тәуелсіз 

мемлекет 
құру
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3 минут билігін «SWOT» 

талдауы арқылы 

таладу. 

Кері байланыс. 

«SMS» әдісі. 

 

«SWOT» талдауы 

Күшті 

жақтары 

Әлсіз 

тұстары 

 

Мүмкіндік

тер 

Қауіптер 

 

 

Кері байланыс. «SMS» 

әдісі. Ұлы телефон 

«SMS» арқылы 

оқушылар өздерінің 

бүгінгі сабақтан алған 

әсерлерімен бөліседі.  

-Мен барлығын толық 

түсіндім  

-Мен білгім келеді. 

 

 

 

№ E00011   28.01.2023 ж. 

 

Математика еліне саяхат 

 

БАЙМҰХАН САЛТАНАТ САЛАМАТҚЫЗЫ                                                                                 

Жамбыл облысы Шу қаласы                                                                                          

«Балдәурен» бөбекжай бақшасының                                                                     

тәрбиешісі 

Білім беру саласы: «Таным»  

Бөлімдер: ҚМҰҚ 

Мақсаты: 
Білімділік: Балалардың математикалық білім қабілеттерін тексеру, алған 

білімдерін пысықтау. 

Дамытушылық: Ой-өрісін кеңейту, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, 

ойын арқылы ойлау қабілеттерін арттыру. 

Тәрбиелік: ұжымшылдыққа, белсенділікке және тұлға етіп қалыптастыруға 
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тәрбиелеу. 

Әдіс - тәсілдер: сұрақ - жауап,  көркем сөз, т.б. 

Көрнекілігі: презентация, тапсырмалар,  логикалық сұрақтар. 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті 

 
Балалардың  

әрекеті 

 

 

Ынталандыру

- оятушы 

Амандасу. 

"Телефон" ойыны. 

-Балалар,  оқу қызметімізді бастамас бұрын 

сендерге "Телефон" ойының ұсынамын.  

-Ең алдымен озімді таныстырып кетейін. 

-Мен Айгерім Раисқызы. 

-Телефон тұтқасын келесі балаға ұсынамын. 

-Сенің атын кім? 

-Жасын нешеде? 

-Тамаша! Жарайсың! 

-Балалар, мен сендерді математика еліне 

қонаққа шақырамын!  

 

 

-Балалар қойылған 

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

 

Ұйымдастыру

шы-іздеуші. 

-Балалар, математика еліне жету үшін бізге 

қандай көлік қажет екен? 

-Дұрыс.  

-Автобусқа билет алу үшін бізге мынандай 

тапсырманы орындау қажет. 

1-тапсырма: 

"Адасқан сандар" 

Шарты: Адасқан сандарды тауып ретік 

санау. 

-Жарайсындар! 

-Сапарымызды бастайық! 

Алдымыздан шыққан жол белгілерін айта 

отырайық. 

-Егерде біз тура жүру жол белгісін көрсек 

аяғымызды жерге топылдатайық. 

-Егер біз оң жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек оң жақ қолымызды көтерейік. 

-Егер біз сол жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек онда біз сол жақ қолымызды 

көтерейік. 

-Автобус. 

 

Балалар реттік 

санайды. 

-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

-Балалар 

тапсырманы 

мұқият орындауға 

тырысады. 

 

 

 

-Балалар жауабы. 

 

 

 

 

-2 сауысқан. 

-3 тотықұс. 
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Оқыту әдісі: көрсету, түсіндіру, қайталату. 

Күтілетін нәтиже: 

Нені білу керек: Балалар пішіндерді ажырата білу керек. 

Нені игереді: Жұмбақтарға  сұрақтарға толық сөйлеммен, нақты жауап беруді 

-Егер біз СТОП белгісін көрсек онда 

қолымызды шапалақтатайық. 

-Тамаша! Балалар қарандаршы математика 

елі қандай тамаша.  

-Сендерге ұнайдыма? 

-Балалар ағашта неше сауысқан отыр екен? 

-Тотықұстар нешеу? 

-Балалар, математика елінің білімді үкісі 

бізге бірнеше жұмбақтар жасырыпты? 

Жұмбақтар: 

Екі дөңгелегі, екі басқышы бар, 

Бір орындық, екі мүйізі бар.  

Ол не? 

 

Үш көзінде жалын - от, 

Ал бірақ  та  жаны жоқ. 

Кезекпенен  ашылар, 

Кезекпенен  жабылар. 

 

-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

Күз мезгілінде неше ай бар? 

2 - тапсырма 

Қандай затқа ұқсас. 

Заттардың пішінің геометриялық 

пішіндермен  сәйкестендіру. Балалар кһріп  

тұрған пішінге қандай заттар ұқсайды? 

3- тапсырма  

Шаршы пішінің өзге пішіндердің  арасынан  

табу. 

4- тапсырма  

"Кеңістікті бағдарлау" 

-Қонжықтын жоғары, төмен жағында не  

орналасқан? 

-Гүлдің оң, сол жағында не орналасқан? 

 

 

- Велосипед 

 

 

 

 

-Бағдаршам 

Күз. 

3 ай бар. 

Қыркүйек, 

қазан, қараша. 

 

Балалар заттарды 

пішіндерге 

сәйкестендіреді. 

 

Балалар шаршы 

пішінің тауып, 

нешінші тұрғаның 

анықтаулары 

керек. 

 

-Жоғарыда бал, 

төменде ара 

орналасқан. 

 

-Гүлдің оң 

жағында көбелек, 

сол жағында ара 

орналасқан. 
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меңгерді.  

Нені білді: тапсырмаларды түсініп, оны өз бетінше орындауды біледі. 

 
                                                                 

 № E00012      28.01.2023 ж. 

                                           Құндылықтар  шеңбері 

САТБЕРГЕНОВА ШЫНАР НҰРМАҒАМБЕТҚЫЗЫ                                                                          

Атырау қалалық  № 24 орта мектебінің                                                                               

музыка жетекшісі 

 

 

 

Рефлексивті-

түзетуші 

Балалар, бүгін біз қайда бардық? 

Не білдік? 

 

Балаларды мақтап, мадақтау! 

 

Балалар тәрбиеші 

қойған сұрақтарға 

толық жауап 

береді. 

Білім беру 

ұйымының 

атауы 

№ 24 орта мектеп 

Бөлімі Құндылықтар 

Педагогтің 

аты жөні: 

Сатбергенова Шынар Нұрмағамбетқызы 

Күні: 26.10.2022 

Сынып: 4а  Қатысқандар саны: 

 

Қатыспаған-дар 

саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Құндылықтар шеңбері 
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Оқу 

бағдарламасы

на сәйкес  

оқыту 

мақсаттары: 

4.1.1.1 – музыкалық көркемдеуіш құралдардың көмегімен әуеннің 

жанрын, көркемдік образдарын анықтау ;                                          

4.1.2.1 – ән айту ережесін сақтай отырып, түрлі сипаттағы 

қарапайым элементтері бар әнді орындау;     4.1.2.2 –  әнді айтуда 

жеңіл, созып орындау дағдыларын көрсету;                                          

4.1.2.3 – музыкалық көркемдеуіш құралдарды қолдана отырып, 

аспаптарда ойнау дағдыларын көрсету; 4.3.1.1 – өз шығармашылық 

жұмысын көрсету және бағалай білу, жұмысын жақсарту үшін 

ұсыныстар енгізу.        4.1.3.3 – ауызша және жазбаша 

жұмыстарда негізгі музыкалық ұғымдарды қолдану. 

Сабақтың 

мақсаты: 

– Барлық оқушылар: музыкалық шығармалар арқылы 

мейірімділік, сүйіспеншілік пен махаббат ұғымдарын 

жеткізуге тырысады; 

– Көптеген оқушылар: Отан, отбасы, рәміздерге, достыққа 

деген құрметті сезінеді; 
–  Құндылық ұғымы туралы түсінеді,сипаттайды; 

Сабақтың барысы: 

Сабақтың 

кезеңі 

(уақыты) 

Педагог әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресур

стар 

 Сабақтың 

басы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амандасу. 
 
1-тапсырма. Зерттеу. 
Оқулықта құндылық – шаңырақ, 
ал уық бірнеше сабақта 
қарастырылған тақырыптардағы 
құндылықтар арқылы 
көрсетіледі.  
2-тапсырма. Шығармашылық 

жұмыс.  
1-топ «Құндылық» ұғымына 

анықтама береді. 

Танысқан құндылықтарға 

сипаттама беріп өтеді. 

Тұжырымды ойларын қағазға 

түсіріп, топтық жұмыс 

қорғалады . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берілген 

құндылықтар 

бойынша  

3 топ 

шығармашы-

лық 

тапсырмалар 

 

Бағалау 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музы

ка-
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Сабақтың 

соңы 

 

 

 

 

2-топ «Дос», «достық» 

ұғымдарын түсіндіреді. 

Достыққа деген құрметті 

сезінуде өз пікірлерін ортаға 

салады. 

 

3-топ «Құндылықтар» ұғымына 

сурет бойынша  сипаттама беріп 

өтеді. 

 

2-тапсырма. 

Шығармашылық жұмысты 

таныстыру және бағалау. 
 

Дауыс жаттығуы 

Ән айту  

«Көк тудың желбірегені» 

Сөзін жазған:А Ахметбекұлы 

Музыкасын жазған:Е Зейітхан 

 

Қазақ халқының құнды-

лықтарының бірі ұлттық 

музыкалық аспабы-домбыра. 

 

Күй тыңдау 
Мұғалім Құрманғазының 

«Алатау» күйін орындап 

береді 

 

Мұғалім бағалау критерийін 

ұсынуына болады. Оқушылар 

өз орындауларын көрсетіп 

және басқа топқа баға береді. 
–  
– Топта барлық оқушы белсенді 

қатысты. 
– Топта жақсы  көрініс болды. 
– Ырғақты дұрыс сақтай білді. 

-ды 

орындайды.  
 
Әр топ өзіне 
берілген 
тапсырмалар
-ды 
орындайды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

әнді 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

пікірі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 лық 

аспап

тар 

түрле

рі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смайл

ик 
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№ E00013  28.01.2023 ж. 

 

«БІЗ ӘДЕПТІ БАЛАМЫЗ»  

МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ЕРЕЖЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

(ерекше көңіл бөлуді қажет ететін балаларға  арналған) 

 

МОЛДЫБАЕВА БУЛБУЛ МУСУЛАМБЕКОВНА 

Ақмола облысы  Бұланды ауданы                                                                                                   

«Балдәурен» бөбекжайы МКҚК                                                                                 

Тәрбиеші 

                                           

  Баланың жас ерекшелігіне, мүмкіндігі мен қабілеттілігіне сәйкес арнайы 

түзете-компенсаторлық және әлеуметтік ортаға бейімделу біліктілігі мен 

дағдыларын қалыптастырады. Балаға күтім жасау жағдайындағы күнделікті 

ересек адамның қатаң тағайындалған әрекетінің ретілігіне көңіл бөлу және 

түсінуге мүмкіндік жасау: қолды жуу, тісті ысу, серуенге киіну; 

      1) қарапайым себеп-салдар байланыстарды тану; 

      2) өзінің денсаулық күйін хабарлауға ынталану; 

      3) заттық (ішу, жуыну, сурет салу, үстел-үстінде өзін ұстай білу), сәйкес 

келетін (қораптан ойыншықты алу, алақанға тығып алу, қораптың қақпағын 

жабу, фигураларға жырық салу), ересек адамның заттық-ойын әрекетті арқылы 

қалыптастыру; 

балаға белгілі бір іс-әрекетті орындар алдында күнтізбеден зат-белгіні көрсету; 

      4) баладан көрсету құралы тұрғысынан зат-белгілерді көрсетуін біртіндеп 

талап ету; егер үлкендерді далаға шығуға қарай сүйрейтін болса немесе тамақ 

ішуін қаласа күнтізбенің ішінен осы әрекетке сәйкес келетін зат-белгіні 

Бұл топта жақсы шыққан  

 

Рефлексия: 

Кері байланыс 

 

-Мен не білдім? 

 

- Бүгін мен не үйрендім? 

-Мен  үшін қандай тапсырма 

қиын болды? 
 

 

 

Оқушылар 

стикерге өз 

пікірін 

жазып,тақтай

шаға 

жапсырады 
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көрсетуін талап ету; 

      5) жасайтын іс-әрекеттерді сөзбен жетелеуді ұйымдастыру, бұл баланың 

сөздік қорын кеңейтуге және іс-әрекеттерді жоспарлаудан оларды жүзеге 

асыруға дейінгі іс-әрекетін қадағалау арқылы оның ойлауының дамуына ықпал 

етеді. 

   Өзінің сыртқы келбетін күту, жуыну жеке гигиеналық процедураларды 

орындаумен байланысты әрекеттер туралы түсініктерін 

қалыптастыру.Қоршаған адамдармен өзара қарым-қатынас жасаудың 

қарапайым ережелері туралы түсініктерін дамыту. 

      Балаларды сәлемдесу және қоштасудың вербалды формасымен таныстыру, 

гигиеналық процедура мен тазалықты сақтауға байланысты әрекеттер туралы 

түсініктерін қалыптастыру және дамыту. Тәрбиеші сәйкес келетін қимылдарды 

баламен бірігіп, "Хандз әдісін" орындайды, мысалы: "Сен және мен бірге 

барабан соғамыз" немесе "Сен және мен бірге тамақтанамыз".  Біріккен іс-

әрекетінде белсенділікті көрсете отырып, педагог пен бала бірге жуынады, 

педагог баланың аузына стақанды тақауға немесе шұлығын киюге көмектеседі. 

Біргеліктегі іс-әрекеттер балаға сенімділік береді және кедергілерді азайту,осы 

арқылы педагог "баланың қолынан өзінің қолын алу" арқылы  баланың өзінің 

педагогына деген сенімділігі артады. 

   Екінші кезеңде басты міндет имитациялық жаттығулар болып табылады: 

      1) мұндағы маңыздылық тек қана біріккен қимылдар емес "алдымен сен 

қозғаласың, содан кейін мен қозғаламын", "алдымен сен бір үзім же, содан кейін 

- мен" сұлбасымен орындалатын әрекеттерге ие болады. Мұнда алдыңғы 

жаттығулармен байланыстар өте көп болады, бірақ кейбір "ара қашықтық" 

сақталады; осылай баланың үстел-үстіндегі мінез құлғына педагог жол таба 

бастайды. 

    Тамақтану және үстел басындағы мінез-құлыққа байланысты дағдыларды 

қалыптастыру: 

      1) азық-түліктің иісі, дәмімен қоса, дене бөліктерінің қызметімен 

таныстыру; 

      2) қасықты ұстап ерінімен су ішуге үйрету; 

      3) ерінімен қасықтағы тамақты алу, пюре тәріздес тамақты қабылдау және 

жұтубіліктілігін қалыптастыру; 

      4) жартылай өткзіліген тамақты шайнау және жұтуға үйрету; 

      5) жұмсартылған тамақты жеуге, қолына берілген тамақты ұстап тұруға 

үйрету; 

      6) баланың қолына беретін тамақты тістеу және жеуге үйрету; 

      7) үстел үстінен тамақ үзігін өздігімен алу біліктілігін қалыптастыру; 
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      8) қолымен алуға болатын кесек кесек бөлікке бөлінген тамақты (жеміс, 

көкініс, нан) қолымен алып жеу біліктілігін қалыптастыру; 

      9) кесемен баланы таныстыру; 

      10) ересек адам ұстап тұрған кеседен дұрыс ішу біліктілігін қалыптастыру. 

      Күтілетін нәтижелер: 

      1) ересек адам ұстап тұрған ұстамасы жоқ кеседен (пластмассалы стакан) 

дұрыс ішу; 

      2) қасықты дұрыс ұстау, көмекпен қасыққа тамақ алып аузына апару; 

      3) үстел басында орындықта дұрыс отыру; 

      4) майлықты қолдану; 

      5) ересек адамның көмегімен тарелканы өзінен итеруге, жинау. 

      Киіну және киімді күту дағдыларын қалыптастыру: 

      1) жеке дене мүшелерінің қызметтері туралы білімдерін бекіту; 

      2) киімді сақтау орны мен атауын білдіретін графикалық белгілермен 

таныстыру; 

      3) қалпақты шешуге, ересек адам жартылай шешкен жейде, шұлық, 

шалбарды, аяқ киімді шешу дағдысын бекіту; 

      4) шапканы кию біліктілігін қалыптастыру; шұлықты тарту, етікке аяғын 

салу, шалбарды тізеден беліне дейін тарту (аяқ ұшынан беліне дейін), ересек 

адамның көмегімен жартылай киілген жемпірді немесе блузканы кию; 

      5) "сыдырма" ілгекті негізгісіне дейін ашуға үйрету; 

      6) жабысқыштағы қарсы ілгегін ашуға үйрету. 

      125. Күтілетін нәтижелер: 

      1) жеке дене мүшелерінің қызметтері; 

      2) киімді сақтау орны мен атауын білдіретін графикалық белгілерін таниды; 

      3) ересек адам шешіндіру әрекетін жалғастырады. 

      4) "сыдырма" ілгекті негізгісіне дейін ашады; 

      5) жабысқыштағы қарсы ілгегін ашады. 

Балалардың күнделікті өмірдегі іс-әрекеттерін қалыптастыра отырып,біз жан-

жақты дамыған,өзіне сенімді әрі әдепті тұлға қалыптасырамыз. 
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 № E00016   28.01.2023 ж. 

                          БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ БАЙЫПТЫ ҚАРАЙЫҚ 

ОРАЗЫМБЕТОВА ШАРБАНУ НУРГАЛИЕВНА                                                                   

Жамбыл облысы Талас ауданы                                                                            

"Әйгерім" бөбекжай бақшасы  педагог- психолог 

Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы. Ал-Фараби 

Балалардың өз өмірінде көргенін қайталайтынын Абай былай деп 

көрсеткен: «Балаға көбіне үш алуан түрлі мінез жұғады. Біріншісі – ата-

анадан, екіншісі – ұстазынан, үшіншісі – құрбы – құрдастарынан». 
Солардың ішінде бала қайсысын жақсы көрсе, сонысынан көбірек жұғады. 

Сондықтан жұмыс қаншалықты қауырт болса да, қаншалықты шаршап-

шалдығып жүрсе де ата-ана бала тәрбиесін ұмытпау керек. Тағы бір тәрбиеге 

нұқсан келтіретін ата-ана тарапынан жіберілетін қателік - баланы шектен тыс 

еркелетіп, қолына қомақты ақша ұстатып, өз еркіне жіберу. Қазіргі кезде заман 

өзгеріп, өмірімізге техникалық прогрестің жетілген кезде компьютерлік ойындар 

орталықтары ашылып жатқаны. Онда жүретіндер – балалар, ойынға салынып 

сабақты да, басқаны да қойып, өз алдына қызыққа батады. Тіпті ақша үшін ұрлық 

жасап, өз ата- анасына қол жұмсап жатқан балалар туралы да мәліметтер аз емес. 

Компьютерлік ойындада миын улап алатын апиындар. Осы мәселені әрбір от- 

басы алға - тартып, тереңінен пайымдауы керек. Осы ретте бала тәрбиесіне 

байыпты қарау керектігі әрбір ата-ананың жадында жаңғырып тұруы тиіс.Өмірге 

сәби әкелгесін, оның болашағын ойлау ләзім.Оның өмірге деген көзқарасын, 

келешекте қалай болмағын күні бұрын құнттаған жөн. Сөйтіп бала есейе келе сіз 

бен үйдің отағасынан көрген –білгендерін қайталай бастайды.Ендігіде сіз тәрбие 
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беруші объектіге айналасыз. «Ұяда не көрс, ұшқанда соны ілетін» баланың 

ертеңгі жүріс-тұрысы , парасат-пайымы сөз саптауы мен өмірге деген көзқарасы 

бүгінгі сіздің болмыс-бітіміңізді қайталап жатса, оған таң қалудың еш жөні жоқ. 

Енді осы баяндама негізін басшылыққа ала отырып, бала тәрбиесі жөніндегі 

сұрақтарға байыпты жауап іздейік. 

1. «Тәрбие» деген сөзді қалай түсінесіздер? 

2. Балаңыздың тәртібі жөнінде не айта аласыздар? 

3. Балаңыздың үйдегі мен сыныптағы міндеті қандай? 

4. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілер» деген мақалды қалай 

түсінесіздер? 

Ендеше бала тәрбиесін екінші орынға ысырып қоймай,бесігіміздің дұрыс 

тербелуі үшін, бүгіннен бастап білек сыбанып кіріскеніміз дұрыс.Ата – ананың 

баласына сын көзқараспен қарап, кемшілігін түзетіп, жетістігін жебеп отыруы-

тағы бір үлкен мәселе. Балаға сын көзмен қарау керек екенін М. Әуезов «Абай 

жолы» кітабында былай көрсеткен. Құнанбай өзінің қасындағы байшонжарларға 

Абайды қабілет – қарымын танып ел басқаруға ерте баулуы да содан. Әке – балаға 

сыншы. Ол бала бойындағы әрбір жақсы ісіне сүйсініп, теріс әрекетіне күйінеді. 

Әке тәрбиесі асауды ауыздықтат дыратын, тентекті тұзақтайтын, елдікті 

сақтайтын, ерлікті жақтайтын шаттығын шалқытатын ұлы мектеп. Ал ана 

тәрбиесі кешенді тәрбие, жинақталған аса тағы лымды мектеп. Сондықтан С. 

Қалиев пен Қ. Жарықбаев өз еңбектерінде «Тәрбиенің ең тамаша мектебі - 

отбасы» - деп көрсеткен. Қазақтар бала тәрбиесінде олардың жас ерекшелік- 

терін ескеру қажеттігіне ерекше көңіл бөлген. Баланы 5 жасқа дейін патшадай 

күт, 10 жасқа дейін құлдай жұмса, 15 жастан асқан соң досыңдай сырлас деген 

ұстанымдарында баланың жас санап жетілу ерекше- ліктерін ескеру қажеттігі 

нақты көрсетілген. Баланың жақсы болғаны – әке мен шешенің абыройы. 

 Жаман бала отбасының қайғысы, азабы, соры. Бұл пікірді атақты педагог В. 

Сухомлинский айтқан. Бала тәрбиесінде мектеп пен отбасы міндеттері өте ұлкен 

және отбасының орны күннен күнге күшейе түседі. Түсінігі таяз ата-аналар да 

кездеседі. Оларға «бала ларыңыздың оқуы нашар, соған көмек көрсетуңуз керек» 

- десең еститінің «Оқымаған адамдарда нанын тауып жеп жүрғой, қайтейін сау 

болса болар». Бұл әңгіме нан табуда емес, балалардың оқуында, тәрбиесінде 

болып тұр емеспе? Осындай отбасылардан қандай тәрбие күтуге болады? Ата-

ана отбасы ұйыт қысы балалардың бағбаны, сондықтан олар жақсы 

қасиеттерімен балалардың келешегіне үлкен әсерін тигізулері керек. Бала 
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тәрбиесімен оның анасы ғана айналысатын отбасылар да бар. Мұндай жартыкеш 

тәрбие де жақсы нәтиже бермейді. Әке өнегесі, әке тәрбиесінің орны қашанда 

бөлек. - Ата – аналардың өмірі көптеген қиыншылықтар мен уайымнан тұрады. 

Олар ашу, ыза, қуаныш, қызғаныш, сенімділік, күйініш, өкініш ретінде көрініс 

береді. Мектепте мұғалімдер мен психологтарды мазалайтын басты мәселе 

«қиын» балалар. Баланың қиын мінез- құлқының себебі оның отбасындағы ата-

анамен қарым - қатынасына байланысты. Осы бағытта отба сындағы жайсыз 

психологиялық ахуалды бар отбасындағы ата- анамен бала арасындағы қарым-

қатынас мектеп жа сындағы балалардың интеллектуалдық жеке тұлғалық 

дамуына көпшілік жағдайда кері әсерін тигізіп отыратын сөзсіз. Отбасындағы 

жағдайларды зертеушілер ондағы әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлардың белгісі 

бойынша төрт топқа бөліп көрсетеді: а) жалғыз басты ана немесе әке; ә) 

әлеуметтік бейімделмеген ата-ана; б) бай немесе кедей ата-ана; в) қарт ата-ана. 

Бұдан шығатын қорытынды – отбасындағы орта қандай болса, бала сондай 

болып өседі. Отбасындағы жайсыз ахуал қандай болсын балаға ауыр әсер етеді. 

Сондықтан ата-аналар балаларын мәдениетті, кіші- пейіл адал азамат етіп 

өсіргілері келсе, ең алдымен олардың өздері кіршіксіз таза адам болуы керек 
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Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы.                                                           

№4 «Үміт»арнайы  мектеп-интернатының                                                           

география пәні мұғалімі  

Бөлім 3.3 Гидросфера 

Педагогтың 

аты-жөні 

 

Күні :   

Сынып:7 Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

Гидросфера және оның  құрамдас бөлігі. Су ресурстарының 

маңызы 

Осы сабақта 

қол 

7.3.3.1- гидросфера және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды 
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жеткізілетін 

оқу 

мақсаттары 

(оқу 

бағдарламасы

на сілтеме) 

Сабақтың  

мақсаты  

 

Барлық оқушылар: Гидросфера  ұғымын  қамтиды ,біледі 

және түсінеді. 

Оқушылардың басым бөлігі: Гидросфера  ұғымы мен 

дүниежүзілік мұхит суының қасиеттері, құрамдас бөліктері 

туралы ұғынады. 

Кейбір оқушылар: Гидросфераның өзгеру себебін дәлелдейді, 

баға береді, болжам жасай алады.. 

Бағалау 

критерииі  

  

Сабақтың 

кезеңі/ уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Сабақтың  

басы 

Ұйымдастыру 

кезеңі 

Қызығушылы

қты ояту  

8 мин 

 

Сәлемдесу. Сыныпты 

түгендеу. 

«Су тамшысы» 

ертегісі 

Оқушыларға ертегіні   

оқып баяндайды, 

тақырып не туралы 

болатынын  

анықтайды. 

Оқу мақсаты 

анықталады 

1. Гидросфера 

туралы түсінік 

қалыптастыру 

2. Табиғаттағы су 

айналымының 

Оқушы  өз 

жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

 
 

 «Кіру 

билеттер

і» 

 

 

 

 

 

http://bestrefe

rat.kz/extra_r

kd/show/59 

 

 

http://bestreferat.kz/extra_rkd/show/59
http://bestreferat.kz/extra_rkd/show/59
http://bestreferat.kz/extra_rkd/show/59
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маңызын  

меңгеру 

Ертегі кейіпкерлері 

бойынша  жұпқа 

бөлінеді 

 

Сабақтың  

ортасы 

Жаңа сабақ 

30 мин 

1. Жаңа тақырыпты 

ашу үшін бейнеролик 

көрсетіледі.  

2.Жаңа тақырыпты 

слайд-презентация 

арқылы түсіндіріледі. 

3. Жұптық жұмыстар 

1-жұп Гидросфера 

және оның құрамдас 

бөліктеріне тірек-

сызба 

құрастырыңыздар 

2-жұп Судың қасиеті 

мәтінімен жұмыс, 

мақал-мәтел тізбесін 

топтастырыңыздар. 

3- жұп Ментальды 

карта Дүниежүзілік 

су айналымын 

бейнелеңіздер. 

Тақырыпқа 

сай берілген 

түсініктерді 

дамыту  

арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмалар

ды орындау  

барысында 

ой өрісін 

жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

Ноутбуктер 

арқылы 

жұмыс 

жүргізеді 

 

 

 

Берілген 

сұрақ 

Смаликт

ер 

арқылы  

ҚБ өзін 

өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері, 

ДК 
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4-жұп  Маңызды су 

ресурстарын 

картадан 

көрсетіңіздер 

Саралап оқыту 

тапсырмалары: 

1-тапсырма:   

Google earth 

программасы арқылы 

көлдерге саяхат жасау. 

 

2-тапсырма:  

Географиялық 

номенклатураны атау 

Мылқау картадағы  

өзендерді табу  

 

3-тапсырма:  

Файнворд әдісі 
Оқушылар берілген 

жәшікшелердің ішінен  

гидросфераға қатысты 

атаулар мен 

терминдерді 

анықтайды. Анықтаған 

ірі өзендер мен 

көлдерді картадан 

анықтап құрлықтар 

бойынша 

топтастырыңдар 

 

 4- тапсырма:  

QR  код жүйесі 

арқылы оқушылар 

жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы 

сұраққа 

жауап береді, 

логикалық 

ойлай білуі 

мен сыни 

көзқарасы 

таныта білу 

дағдылары 

қалыптасады 

 

Ұялы 

телефондары 

QR  код 

сканерлеп 

оқып, 

сұраққа 

жауап береді 

Дескриптор 

лар: 

- Оқушы 

гидросферағ

а қатысты 

атаулар мен 

терминдерді 

таба алады.  

- Анықтаған 

ірі өзендер 

мен көлдерді 

картадан 

анықтап 

құрлықтар 

бойынша 

топтастыра 

алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ «Бәр

екелді,әт

теген-

ай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ Google 

earth 

ноутбуктер 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұялы 

телефон, 

штрих кодтар 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

56 

 

 

сабақтан алған 

білімдерін түйіндейді 

 

 

 

Сабақтың  

соңы 

Қорытынды  

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

Кері байланыс. 

 

 «Су тамшылары» 
  

 

Бүгінгі 

сабақтан 

түйген 

ойлары мен 

тұжырымдар

ына 

байланысты 

кері 

байланыс 

жасайды. 

 Су 

тамшылары 

 

 

 

                                             

№ E00019   28.01.2023 ж. 

                                             Асық терапиясы 

КУМАРОВА АЗАТ  ТУРГАЛИЕВНА                                                                                      

Атырау облысы  Қызылқоға ауданы                                                                     

Жасқайрат ауылы "Өрімтал" б/б                                                                                

Тәрбиеші. 

Мерзімі:17.02.2022 

Тобы: Ортаңғы тобы 

ҰОҚ: Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы:«Асық терапиясы» 

 ҰОҚ мақсаты:  Ұлтымыздың негізссіз ұмытылып бара жатқан ойынын 

жаңғырту, асықтар мен ою - өрнектердің түрлерімен танысу, 

тапсырмаларды орындау. 
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Күтілетін нәтиже: Ұлтымыздың негізссіз ұмытылып бара жатқан ойынын 

жаңғыртты, асықтар мен ою - өрнектердің түрлерімен 

танысты, тапсырмаларды орындады.   

Қолданылатын 

әдіс-тәсілдер: 

 сұрақ-жауап, ойын, асық технологиясы. 

                                                 Жоспарлау 

ҰОҚ басталуы «Жылулық шеңберіне 

арналған әдемі сөздер» 

Қуанамын мен де,                                                                                                                              

Қуанасың сен де.                                                                                                                                       

Қуанайық достарым,                                                                                                           

Арайлап атқан  күнге.                     

Миға шабуыл                              
-Балалар, қазір жылдың қай 

мезгілі? 

-Қыс  мезгілінде неше ай бар? 

-Бір аптада неше күн бар? 

Дұрыс айтасыңдар! 

 

-Біз қай мемлекетте өмір 

сүреміз? 

Бала үнін есту 

Балалар тілек айтады.   

 
 

-Қазір жылдың қыс мезгілі. 

-Қыс мезгілінде үш ай бар, 

желтоқсан,қаңтар,ақпан. 

-Бір аптада жеті күн бар. 

-Біз Қазақстан 

Республикасында өмір 

сүреміз. 

 
 

 

 

 

 

ҰОҚ негізгі 

бөлігі  

 

 

 

 

 

Ежелде Қазақ елі қандай үйде 

өмір сүрген? 

-Неліктен киіз үйде өмір сүрген? 

-Киіз үйдің пішіні қандай? 

 

 
-Киіз үйде өмір сүрген. 
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-Киіз үйдің ішінде қандай заттар 

болады? 

-Балалар, қазақ елінің ұлттық 

ойындары мен ою өрнектерінің 

атауын білесіңдер ме?                                        

Педагог жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын 

«Сиқырлы шеңбердегі 

суреттер» 
Шарты: Суреттерге қарап 

қандай ұлттық ойын немесе 

аспап екенін айту. 

Құрылымдалған ойын: «Хан 

талапай» 

Шарты: Шеңберде отырған 

балаларға түрлі-түсті асықты 

шашып, балалар өзіне ұнайтын 

түсін жылдам алуы тиіс.  

Бақылау: Оқиға үзіндісі 

Саралау: Қарқын, жылдамдық, 

уақыт 

 

Үш топтың тапсырмалары: 

1-топ. «Көрпеше құрау» 

Мақсаты: Оюлардың 

бөліктерін кубизм әдісімен 

құрастыру, атын атау. 

 

2-топ. «Асықтардан пішіндер 

жасау» 

Мақсаты: Асықтарды тізбектей 

отырып түрлі пішіндерді  

құрастыру.  

3-топ. «Сыңарын тап» 

Мақсаты: Асықтағы 

пішіндердің сыңарын тауып 

ретімен орналастыру. 

Сергіту сәті:  «Асық биі» 

-Ол жиналады, 

құрастырылады. 

-Домалақ. 

 

 Балалар ойын ойнайды. 

Суретке қарап атын атайды. 

 

Қызыл, сары, жасыл асық 

ұстаған балалар түстерге 

қарай топтасады. 

 

Тапсырмаларды орындай 

отырып ойын ойнайды 
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Күй ырғағымен қимылдар жасау. 

Бақылау: Дамуды тексеру 

парағы 

Саралау: Қызығушылық мүдде 

ҰОҚ қорытынды 

бөлімі 
Кері байланыс:  

 Педагог жетекшілігімен 

жүргізілітін ойын: «Тақия 

тастамақ»    

-Асық қайдан пайда болады? 

-Асықпен қандай ойындар 

ойнаймыз? 

-Оқу қызметінде қандай ойын 

ойнадың? 

-Қандай оюды білесің? 

-Оюды не үшін пайдаланады? 

-Асық туралы мақал білесің бе? 

Балаларды мадақтау 

Сұрақтарға жауап береді. 

 

 

 

                                                          № E00020     28.01.2023 ж. 

Отбасындағы және бөбекжайдағы бала тәрбиесі 

КАСЕНОВА АРАЙЛЫМ ЖУМАЙЕВНА                                                                            

ШҚО.Зайсан ауданы «Кенсай орта мектебі»КММ                                                

Балбөбек шағын орталығының тәрбиеші 

Отбасы- қоғамның маңызды буыны . Көп ұлт мекен еткен мемлекетіміздің 

негізі осы шағын ұжымдардан қаланады. Осы жағына келгенде кез-келген отбасы 

өзін қоғамның бір бөлігі деп түсінеді. Қоғамда отбасы екі қызмет атқарады,оның 

бірі дүниеге ұрпақ әкелу-екіншісі дүниеге келген сәбиді пәндік жағынан 

дамытуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп,оны тұлға 

ретінде қалыптастыру.Бала тәрбиесінде ата-ананың орны ерекше.Халқымыздың 

сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ « Бақытыңды басқадан емес 

,балаңнан ізде»-деген даналық сөз бар.Кез келген адам өзі жете алмайтын 

«бақыт» деген құдіретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен келетініне 
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мән бермеуі де мүмкін.Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе,екінші біреу 

даңқ пен атақтан,мансап пен қызметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға 

қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты-тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай 

алады. Олай болса адам өмірінің мәні-өз ұрпағы......                                                                                        

Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз-ата-ана.Ата-ананың баламен жасайтын 

қарым-қатынасының үлкен тәрбиелік мәні бар. Мәдениетті отбасындағы ерлі -

зайыпты кісілердің бір-біріне айтқан игі ниеті, кішіпейілдігі,отбасындағы 

туындаған мәселелерді ақылдаса отырып шешуі бала мінезіне жағымды әсер 

етеді.Бала тез еліктегіш,иланғыш болғандықтан жаман қылықтарды да тез 

үйренеді.Бала кішкентай кезінен әр нәрсеге әуестеніп,үлкендерге көмектескісі 

келеді.Бұған кейбір ата-ана «жұмысымды бүлдіресін» деп ұрысып жіберуі 

мүмкін,бұл қате түсінік.Керісінше өзің жұмыс істеп жүргенде баланың қолынан 

келетін ісіне жағдай туғызып,оның үйренуіне көмектескен орынды.Тіпті балаға 

берген тапсырмаңыздың аяғына дейін орындалуына төзімділікпен бақылау 

керектігін де ұмытпаған жөн..Әр істеген ісін ұқыпты да тындырымды 

орындауына бағыт бересіз. Баланың жақсы істерін мадақтап,терісін оң етіп 

түсіндіріп отырса ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырманы орындауға 

қарсылық білдірмейді.Баланың айналасындағы бүкіл өмір шындығы-табиғат, 

қоғамдық орта,ең алдымен адамдар,бәрінен бұрын ата-аналар мен тәрбиешілер 

тәрбиелейді.Тәрбиелеу дегеніміз- балаға мақсат қойып,ұйымшылдықпен және 

жүйелі ықпал жасау деген сөз, осы ықпалдың арқасында бала тәрбиеші талап 

еткен мінезге ие болып,мінез-құлық ережелерін бойына сіңіреді. 

Тәрбие баланың дене және ақыл -ой қабілетін дамытады,оны алдағы еңбекке 

даярлайды, сол бойынша қоғамның болашақ белсенді қайраткерлері өсіп 

шығады.                   

Ата-анаға мынадай кеңесті ұсынамын:                                                                 
Баланың әр күнді бастауы,қарсы алуы сәтті болу керек; ол үшін таңертен баланы 

оятқанда жайлы,баппен оятыңыз;ол сіздің күлімдеп,мейіріммен өте жақсы көріп 

тұрғаныңызды сезуі керек. 

-Балаға бөбекжайға барар алдында сенімділік сәттілік тілеу керек.                                   

-Бала бөбекжайдан келгенде бірден сұрақтар қойып,қарсы алмау керек.                              

-Бала бірдене айтқысы келсе, қарсы болмай тыңдау керек.                                                 -

Бала ренжіп отырса , себебін өзі айтқанша асықпаңыз.                                                       -

Балаңызға қатты дауыспен сөйлемеңіз, баланың жүйкесіне әсер етеді. 
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Отбасы- бала дамуы мен қалыпты өмір сүруіне тиімді жалғыз орын.Бала 

үшін туған отбасы-алтын діңгек. Отбасындағы жылулық пен мейірімді 

ештеңемен алмастыру мүмкін емес.Отбасының бірлігі ұрпақ тәрбиесінде өте 

қажет.Бұл- өте қымбат ұлттық құндылық. 

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші бала тәрбиелеудегі осындай 

міндеттерді іске асырушылар мектепке дейінгі мекеме мен отбасы.Осы екі арада 

жүргізілетін тәлім-тәрбие сабақтаса,ұштаса өткізілгенде ғана көзделген мақсат 

нәтижелі болары сөзсіз. 

Біз XXI ғасырда өмір сүріп жатырмыз.Жаңа ғасырда өркенетті елдер 

қатарынан орын аламыз десек,жас ұрпағымызды дұрыс тәрбиелеуге,дұрыс білім 

беруге міндеттіміз. 

Тәрбиенің сан қилы дағдыларын бала бойына дарытатын алғашқы білім 

баспалдағы – бөбекжай, жол сілтеп, жетелеп, үйретуші - тәрбиеші. 

Бөбекжайдағы тәрбие - ұлттық сана, ұлттық психология қалыптасқан 

парасатты, адамгершілік қадір – қасиеті мол, физикалық және моральдық жоғары 

белсенді жеке адамды қалыптастырып шығару процесі болып табылады. 

Тәрбиелеу мен білім берудің әрекеті практикалық процесс үстінде 

қалыптастырылады. Тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері баланың  іс-әрекет 

түрлерін қалыптастыру және оны белгілі бір мақсатқа бағыттап отыруды 

көздейді. Ойнау, еңбек ету, және білім алу барысында ақыл-ой, көркем тәрбие, 

даму процесі қатар жүреді. Бала осы кезде белгілі дәрежеде білім алады, 

іскерлікке үйренеді, өзін қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға, қоғамдық 

өмірдің әдет дағыларын игеруге бейімделеді.Іс-әрекеттің осы түрлерін ғана 

дамыту арқылы тәрбиелеу, білім беру міндеттерін шешуге, бала дамуын дұрыс 

жолмен бағыттап отыруға мүмкіндік туады. Жақсы ойнап, еңбек ете білетін әрі 

оқуға қабілетті баланы ересек адамдар мен балалар қоғамында өмір сүруге 

қажетті қасиеттерді толық игерген, «тәрбиелі бала» деп атауға болады. Жоғарыда 

аталып өткен іс-әрекеттің әрқайсысы бала дамуына өзіндік, өзіне тән үлесін 

қосады. Мысалы, тәрбиенің ең маңызды міндеті саналатын ақыл-ой тәрбиесінің 

өзі бала ойынын: еңбегін және балалардың оқуын үнемі бағыттап отыру арқылы 

жүзеге асатыны бізге балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен таныс. Адамгершілікке 

тәрбиелеу міндеттері жөнінде де осыны айтуға болады.  

Бала өзін-өзі көрсете білсе, ойын, оқу, еңбек сияқты құнды дүниелерге 
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тәрбиеленеді деген сөз. Өйткені, мұнда олардың өзара ересек адамдармен қарым-

қатынасы қалыптасады. Іс-әрекеттің әрбір түрінде осылайша өзара ұштасып 

жататын педагогикалық мүмкіндіктерді ескере отырып, мектепке дейінгі 

ұйымдарда балалардың тіршілік әрекеттерін, тәрбиелік мақсатқа сай 

ұйымдастыра аламыз.  

Ойын, еңбек, оқу арқылы біз балаларға белгілі бір тұрғыдан ықпал жасай 

аламыз. Бірақ біз ойын, еңбек, оқыту өзара ұштасқан жағдайда ғана баланың 

жеке басын дамытуда толық нәтижеге жете аламыз. 

Бөбекжайдың негізгі міндеті – баланың жеке басының бастапқы 

қалыптасуын қамтамасыз ету. Бұл жас баланың ақыл-ойының дамуы мен 

даярлығы үшін қолайлы кезең. Осы кезеңде бала оқу мен тәрбиені 

қалыптастыруға, өз қызметін білуге, тілдік қатынастың қарапайым 

тәжірибесінде өзін-өзі таныта білуге, мінез-құлық мәдениетіне, жеке гигиеналық 

және салауатты өмір салтының негіздеріне бағдарланады. Сонымен қатар балаға 

«сіз», «рақмет», «кешіріңіз», «өтінемін» деген сияқты сыпайылықты білдіретін 

сөздерді үлкендерге айтып жүруге үйрету, оған дағдыландыру ата-аналар мен 

тәрбиешілердің міндеті.                            

Баяндаманы қорыта келе :  Тәрбие кезінде отбасының, бөбекжайдың да 

алатын орны бар. Ата –ана баласына өз отбасын қадір тұтудан бастап, «туған -

туыс, Отан, Қазақстан» деген ұғымдарды терең түсінгені,құрметтеп қарауға 

тәрбиелеу керек екенін ұғындыру. Отбасы жауапкершілігі бәрінен биік болмақ. 
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№ E00022    28.01.2023 ж. 

ОРМАНҒА САЯХАТ 

КАЛИМОВА ГУЛМИРА МУРАТОВНА                                                                                     

Атырау облысы    Құрманғазы ауданы                                                                    

«Мерей» бөбекжай балабақшасының                                                                              

Тәрбиеші 

Мақсаты:Балаларды қоршаған ортамен таныстыру, айналамызға көмек 

көрсетіп, қамқор болуға және қайырымды болуға тәрбиелеу. Ұқыпты жұмыстана 

білуге дағдыландыру. 

 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті 

 
Балалардың 

 іс-әрекеті 

Себепті 

қызығушы 

лығын ояту кезеңі 

 

Жылулық шеңбері. 

Тәрбиешімен бірге шеңбер 

бойына тұрып, төмендегі өлең 

жолдарын орындайды. 

  Алқанды ашыйық, 

  Күннің нұрын салайық, 

  Таза ауадан салайық, 

  Жүрек жылуын салайық, 

  Осы жақсы лебіздерді 

  Бір-бірімізге сыйлайық. 

-жарайсыңдар, балалар. 

 

Қүз  туралы слайд көрсетіледі. 

Тәрбиеші балалардан қай 

мезгілді тамашалағандарын 

сұрайды. 

- Балалар тамашалағанымыз 

 

 

Балалар шеңбер бойына 

тұрып, қимылдар 

жасап, өлең жолдарын 

қайталайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қүз 

3ай 

Қыркүйек,казан,караша. 
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қай мезгіл? 

- Қүз мезгілі неше айдан 

тұрады? 

- Кім айлардың атауын атап 

береді? 

- Қүз мезгілінде қандай 

өзгерістер болады? 

- Жарайсыңдар, балалар, өте 

жақсы жауап бердіңдер. 

Ғажайып сәт 

Есік қағылады. Есік алдында 

үлкен сәбіз жатады. 

-Балалар қараңыздаршы бұл 

неткен үлкен сәбіз еді? Бұны 

бізге кім жіберді екен? Сәбіз 

ішінде хат бар екен. Қанекей 

оқып көрейік. 

Хат оқиды. 

Балалар хатты қоян жіберіпті, 

бізді орманға көмекке 

шақырып жатыр екен.Қоянға 

көмектесуге орманға барамыз 

ба? 

Балалар орманға немен баруға 

болады? 

-Дұрыс айтасыңдар балалар, 

біз орманға автобуспен 

барамыз.Балалар орманға 

саяхатқа баруға дайынсыңдар 

ма? 

Ойын: «Жүреміз, 

жүгіреміз…»(тәрбиешін 

жетіліғімен) 

-Аялдамаға барамыз  

-Қәнекей тез – тез жүрейік, 

әйтпесе автобустан кешігіп 

қаламыз  

-Аялдамаға келдік, енді 

Күн салкындайды, 

құстар жылы жақка 

ұшып кетеді, ағаштар 

бүршік жарады, 

бәшешек шығады, т.б 

 

 

Балалар таңырқай 

қарайды. 

-иә 

 

машинамен, 

автобуспен, поездбен. 

 

Иә 

(адам жүрісін салу 

үшін, қолымызбен 

аяғымызды соғамыз) 

(адам жүгірісін салу 

үшін, қолымызбен 

аяғымызды тез – тез 

соғамыз) 

(аяғымызды 

қолымызбен соғуды 

тоқтатып, қолымызды 

тіземізге қоямыз) 

(қолымызға рөлді алып, 

айналдырамыз) 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

65 

 

 

автобусқа отырамыз  

-Кетіп бара жатырмыз              

 / «Мы едем, едем, едем» 

балалар әні ойналады/ 

Ұйымдастыру-

шылық ізденіс 

кезеңі 

Балалар міне орманға да келіп 

жеттік. Орманның ауасы 

қандай таза? Ауамен аздап 

демалайықшы . Таза ауада 

демалған қандай жақсы 

( мұрынмен демалу 

жаттығуларын жасату) 

-Балалар қараңдаршы не көріп 

тұрсыңдар? 

-Балалар қараңдаршы қоян 

мұңайып отырған сияқты, 

қәне сұрайықшы не болғанын, 

мүмкін қоянға көмек керек 

шығар. 

-Сәлеметсіз бе, қоян?Сізге не 

болды, неге мұңайып 

отырсыз? 

Қоян. 

-Сәлеметсіңдер ме, 

балалар.Сендердің 

келгендерің жақсы болды ғой, 

маған сендердің көмектерің 

керек.Түлкы үйіме келіп менің 

көжегімді ұрлап 

кеткен.Көжегімді табуға 

көмектесіңдерші. 

-Балалар қоянға көмектесеміз 

 

 

 

 

-қоян 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар қоянды 

тыңдайды. 

 

 

-ия 

 

 

(Массаж клемшелер 

үстімен өтеді) 
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бе? 

-Ендеше жолға 

шығайық.Балалар мына жерде 

көпір бар екен, қәнекей 

көпірден өтейік, орманның 

жолдары бүдір – бүдір екен, 

қәнекей жолдармен жүрейік.  

-Балалар мына жерде міне 

біздің іздеген Түлкімыздың 

өзі де тұр екен. 

Билингвальды компонент: 

түлкы-лиса-fox 

-Түлкы,түлкы сен неге 

қоянның көжегін ұрлап 

кеттің? Көжекті жеп қойған 

жоқсың ба? 

Түлкы 

-жоқ жеген жоқпын. Балалар 

мыны конверттің ішінде менің 

сендерге дайындаған 

тапсырмаларым  бар, сол 

тапсырмаларды дұрыс 

орындасаңдар мен көжекті 

анасына қайтарып беремін. 

-Балалар түлкы тапсырмасын 

орындаймыз ба? 

-Ендеше түлкы 

тапсырмаларыңды айта бер. 

1 –тапсырма 

( Тәрбиеші  жетекшілігімен ) 

Д/о не 

жетіспейдіМаксаты:Балалар   

андардын дені мүшелерін 

біледі.оларды орналастыра 

алады. 

Шарты:Балалар андардын 

дене мушелері түйме 

аркылы орналатыру. 

 

 

 

 

 

-ия 

 

 

 

 

 

 

Балалар тәрбиеші 

нұсқауымен 

жұмыстанады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар түлкы, 

қоянның айтқандарын 

тыңдайды. 
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2 – тапсырма. 
Дидактикалық ойын  «Жубын 

тап»  

( Құрылымдалған) 

Максаты:Балалар андардын  

біледі, андар туралы 

түсінеді. 
Шарты: Үқсас боліғің сол  

аңның ұстіне кою. 

-Балалар біз түлкынын барлық 

тапсырмаларын орындаған 

сияқтымыз. Енді қасқыр 

қоянға көжегін қайтаратын 

шығар. 

Түлкы. 

-Жарайсыңдар балалар . 

Сендер менің барлық 

тапсырмаларымды 

орындадыңдар. Менде енді 

сөзімде тұрып , көжекті 

анасына қайтарайын. 

Қоян. 

-Балалар сендерге көп- көп 

рахмет.Сендер қайырымды 

екенсіңдер.Сендер менің 

көжегімді түлкыден құтқару 

үшін түрлі тапсырмалар 

орындадыңдар. Мен осындай 

«Балдәурен» бөбекжайында 

ақылды, тапқыр балалардың 

барына қуанып тұрмын. 

-Жарайсыңдар балалар.Қоянға 

көп көмек 

көрсеттіңдер.Өздеріңнің 

ұшқыр ойларыңды , 

тапқырлықтарыңды 

қиындықтан 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар автобусқа 

отырып, топқа оралады. 
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қорықпайтындарыңды 

көрсеттіңдер. Балалар осымен 

орманға саяхатымыз аяқталды 

, енді өзіміздің тобымызға 

оралайық. 

Қәне бәріміз автобусқа 

отырайық. 

(Топқа оралау) 

Іс-әрекеттің 

бағалау кезеңі 

Қорытындылау: Балалар 

біздер қай жаққа серуенге 

бардық? 

Орманнан не көрдіңдер? 

Кімге көмектестіңдер? 

-Балалар орманда тағы қандай 

аңдар мекен етеді екен? 

Сендерге серуен ұнады ма? 

Міне балалар ормандағы 

саяхатымыз аяқталды. Келесі 

серуенге қыс мезгілі 

шыққасын, қыс мезгілінің 

табиғатын тамашалауға 

шығамыз. 

Сау болыңыздар! 

Балаларды мадақтау. 

-Орманға 

 

-Әдемі табиғатты, 

қоянды, көжекті, 

қасқырды. 

-аю, қасқыр, түлкі, қоян 

 

 

 

 

 

-Иә 
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