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№ E00045  29.01.2023 ж. 

Ұлттық қолөнер арқылы оқушының шығармашылығын қалыптастыру 

ПАРМЕНКУЛОВ НУРБОЛ ДОСЫБАЕВИЧ                                                                                                                      

Түркістан облысы Отырар ауданы Шытты ауылы                                                                                                                                              

А.Дәрібаев атындағы жалпы орта мектебінің көркем                                                                                              

еңбек пәнінің мұғалімі 

Қазақ халқы өнерлі халық болғандықтан, өнерін жоғалтпай өзінің ісін, 

өмірін жалғастыратын шеберлі өнерлі ұрпақ тәрбиелеп өсірген.  

Ал қазіргі күнде жастарды өнерге, шеберлікке үйрету, ұлттық тәрбие беру 

технология пән мұғалімдеріне жүктелген.Халқымыздың сарқылмас бай 

қазынасы, рухани мұрасы болып табылатын қазақ қолданбалы өнеріне деген 

алғашқы негізі, ұлттық мәдени құндылықтарға баулу ісі мектептегі бейнелеу 

өнері пәнінен басталатыны белгілі.Осы тұрғыдан бейнелеу өнері пәнін мектепте 

оқытудың негізгі мақсаты қоршаған орта әсемдігін көру, сезіну, қабылдау 

қасиеттерін қалыптастыру, эстетикалық талғамын, шығармашылық қабілетін 

жетілдіру, көркемдік қаракеттерді өз бетімен орындауға үйрету болып 

табылады.  Қазіргі таңда мектеп оқушыларын еңбекке тәрбиесіне баулу арқылы 

өз ұлтымыздың ұлттық қолөнеріне үйрету – оқу тәрбие үрдісінің өзекті 

мәселелерінің бірі болып келеді. Қолөнерге оқушыларды баулу өз елін, жерін, 

халқын сүю, салт-дәстүрін бағалай білуге үйретеді.  

Қай халықтың болмасын қолөнері, оның тарихынан, әдет-ғұрып, салт-

дәстүрлерімен қатар өркендеп, дамиды. Сондықтан жас жеткіншектерді 

халқымыздың мазмұнға бай тәрбиесі негізінде өсіруге, ой-өрісін, жоғары 

эстетикалық тағлымын, биік адамгершілік тұлғасын қалыптастыруға көп көңіл 

бөлінеді.Қолөнерді жасап байыту арқылы адамның жан дүниесі, ақыл-ойы, 

қиялы, іскерлігі, шеберлігі, тапқырлығы, талаптылығы, ұқыптылығы және 

байқағыштығы артып, дағдыландырады. 

Қолөнерді оқыту әдісі дегеніміз — мұғалімнің технология сабақтарында 

оқушылардың шығармашылық іс-әрекетіне басшылық ету тәсілдерінің 

жүйесі.Қазақ халқының ұлттық өнерін, тарихын көптеген ғалымдарымыз 

Ә.Марғұлан, Ө.Жәнібеков, Х.Арғынбаев, С.Қасиманов, Ғ.Иляев, А.Ғалымбаева, 

А.Мұқанов және т.б. зерттеп көптеген еңбектерін жарыққа шығарған.Еңбек 

сабақтарында оқушыларды қолөнеріне баулу және сәндік қолданбалы өнер 

негіздері бойынша М.Қозыбақов, Ш.Әбдуалиева, С.Жолдасбекова, Б.Ортаев, 

т.б. зерттеу жұмыстарын жүргізген. 
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Технология сабақтарында халқымыздың қолөнерін үйрету арқылы 

оқушыларға ұлттық дәстүрге тәрбие берудің артықшылығы көп. Қолөнерге 

баулу, шығармашылықпен ұштастырып білім беру, еңбек етуге баулумен қатар 

ата-бабаларымыздан қалған салт-дәстүрге тәрбиелеу қазіргі заманның талабы. 

Қолөнерге қызықтыру үшін кез келген бұйымның, туындының жасалу 

құпиясын, тарихын ашып көрсетсек, қосымша әдебиеттерден мағлұматтар 

берсек қайталанбас ерекшеліктерге толы жасалу технологиясымен таныстырсақ 

оқушы шығармашылықпен іске кіріседі. 

Қазақ қолөнер көркем мәдениеттің бір бөлігі болып табылады.Бұл өнер 

ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін тұрмыста қолданып келеді.Қазақтың 

ұлттық өнерімен таныстыру негізінде бала айналадағы дүниенің қимыл-

қозғалыстарының алуан түрлі реңін түсінеді.Балалардың өнер туындыларымен 

бірге үнемі байланыста болуы рухани-өнегелік,эмоционалдық-сезімдік 

дамуының және шығармашылық мүмкіндіктерінің қалыптасуының негізгі тірегі 

болып келеді. Оқушылар бейнелеу өнері,ән-күй; құрастыру және қол 

еңбегі,көркем әдебиет сабағында және ертеңгілік-тер мен ойын-сауықтар 

барысында халқымыздың ұлттық өнерімен танысып,көркем талғамын,өзіндік 

дүниетанымын қалыптастырады.  

Қазақстандағы мектеп оқушыларының көркем мәдениетін қалыптастыруда 

ұлттық өнердің ерекшеліктері мынадай міндеттерді алға қояды:               

— қолданбалы және бейнелеу өнерінің мәнерлеу тілін меңгеру арқылы 

қоршаған ортаға эстетикалық қатынасты қалыптастыру;                       

  — қоршаған ортаны эстетикалық тұрғыда бағалауға қажетті білім 

қалыптастыру;                                                                                                                    

— бейнелеу өнері сабақтарында оқушының шығармашылық қарекеттерінің 

потенциалын жетілдіру;                                                                                                    

-оқушылардың ұлттық өнерге деген мақтаныш сезімі мен елжандылығын 

қалыптастыру.Оқушыларға халық шеберлері-ағаш шебері, 

ұста,зергер,тоқымашы,кестеші,өрмек тоқушы т.б.таныстыра отырып, олардың 

қолынан жасалған бұйымдар туралы мағлұмат беру балалардың білім 

деңгейлерін жетілдіре түседі. Қазіргі кезде сол ұлттық қол өнерді жас ұрпақтың 

бойына дарытын, үйрететін мектептерде жүргізілетін еңбек пәні.  

Олай болса «Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер” деген халық 

даналығын басшылыққа алып, жас ұрпақты тәрбиелеуде, дамытуда, 

қалыптастыруда халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан тәрбие құралдарын 

(тіл, дін, өнер, үлгі-өнеге) орнымен пайдалану бүгінгі күн үшін де өте маңызды. 
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Балалар ағаш шебері ағаштан түйін түйетінің,ұста темірден жасалатын 

бұйымдарды соғатынын,зергер әшекей бұйымдарды жасайтынын,тігінші киім 

тігетініні жөнінде мағлұмат алып,ұлттық бұымдардын жасалу ерекшеліктерімен 

танысады. 

Еңбек арқылы адамның денесі, көзқарасы, эстетикалық және ақыл – ой 

деңгейі дамып, жетіледі, еңбектің мәні және құндылығы арта түседі. Балалар 

мен жастардың еңбек тәрбиесі ежелден – ақ ата – ана парызы, бүкіл халық 

міндеті болды.Қайсыбір қолөнер шеберін алсақта олар өздерінің жасаған 

бұйымдарын түрлі ою-өрнектерімен әшекелейді.Әдемілік пен әсемдікке 

құштарлық адамзатқа тән. Көркем бұйымдар мен зәулім ғимараттар — көз 

қуанышы. Ол жанды сергітеді. Ежелгі адамдар жын – шайтаннан қорғану және 

өзін — өзі сәндеу үшін тәндерін нақыштап, киімдерін әшекейлеп, үйлеріне 

тұмар іліп қоятын. Осының нәтижесінде ою — өрнек пайда болды. Ою — өрнек 

латынның «оrnamentum» сөзімен мәндес. Оның аудармасы әшекей, өрнек, бедер 

деген мағынаны білдіреді.Көшпелі қазақтар табиғаттың әдемілігіне сүйсіне 

отырып, өз айналасының сұлулығына аса мән берген Қолөнерден білім берудің 

әрбір түріне тоқтайтын болсақ : Құрақ-құрау өнері Бүгінгі күнде ата-

бабамыздың айналысқан қандайда бір кәсібі болмасын өз маңызы мен қасиетін 

жоймаған. Қайта түрленіп қазіргі заман талабына сай ерекшеленіп отыр. 

Құрақ құрау барысында оқушылардың ой-өрісін жанжақты дамытуға әсері 

мол. Құрақ құрауда оқушылар түрлі геометриялық фигураларды басын 

құрастыруды игеріп , үшбұрыштың қабырғасы мен төртбұрыш таңбасының бір-

біріне тең болуын, өлшемі арасындағы байланыстылықты есептеуді 

үйренеді.Ою өрнек — қолөнер бұйымдары бүгінгі тұрмысымызда сирек 

қолданылатындықтан, оқушылар оның атын естігеннен көп есте сақтамайды, 

сондықтан оюдың шығу тарихын, аңыз- әңгімелер арқылы жеткізе 

отырып,тәжірибиеде жиі қолдануымыз керек . Ою оя білген оқушы шеберлікке, 

өрнекті матаға үйлесімді, сәйкесті орынды қолдануға үйренеді. 

Ертедегі қазақ оюларын мазмұны жағынан іріктесек, негізінен 3 түрлі 

ұғымды бейнелейді. Олар: біріншіден, мал өсіру мен аңшылықты, екіншіден, 

жер — су, көшіп — қону көріністерін, үшіншіден, күнделікті өмірде кездесетін 

әр түрлі заттардың сыртқы бейнесін береді. Шеберлер іске беріліп, жұмыс 

әдісіне төселе келе өздерінің көрген ою — үлгілерін жатқа жасап, оюға өз 

бетімен жаңа түрлер енгізу дәрежесіне жетті.Ою- өрнек жасауда өзіндік 

қағидалары бар. Олар: композиция, колорит, симметрия, ритм. Композиция 

дегеніміз өрнекті бұйымның бетіне реттеп орналастыру. Колорит дегеніміз ою- 

өрнектің бояутүрлерінің бір-бірімен үйлесіп, жарасым табуы. 
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Осы жерде әр түстің нышаны бар. Мысалы, көк түс — аспанның, қызыл 

түс — оттың, ақ түс — ақиқаттың, сары түс – ақыл-парасаттың, жасыл түс – 

жастықтың, көктемнің символы. Симметрия дегеніміз — ою- өрнектің екі 

жағының тең болуы. Ритм дегеніміз — ою-өрнекте бір элементтің қайталанып 

келуі деп атайды.    Кесте –қазақ халқының қолөнерінің ерекше түрінің бірі . 

Ертеде халқымыз киімде, үй тұрмысында қолданатын бұйымдарының бәрін 

кестемен әшекейлеп безендірген.Бүгінгі күнде кесте өнерін ұлттық киімдерде 

және ұлттық бұйымдарында ғана қолданылады.Кесте тігу барысында 

төзімділікті, шыдамдылықты талап етеді және адам бойына, әсіресе, 

бойжеткендерге сабырлы, ұқыпты, зерделі мінез-құлық қалыптастыруда кесте 

өнерінің тигізетін пайдасы көп деп айтуға болады.Кесте және көркемдеп тігу 

ою — өрнекті әшекейлеудің ертеден келе жатқан элементтерінің басты түрі.  

Кестені бізбен және жай инемен әшекейлеп тігу барлық халықтарға да 

ортақ өнер. Кесте өнері нағыз халықтық, алуан әдісті, таңдауы көп өнер. Кесте 

өнерінің қазақ халқына тән байырғы көне түрлері: біз кесте, айқас тігу, айқыш 

— үйқыш тігу, басып тігу, қайып тігу. Біз кестенің шым кесте және әредік кесте 

деп аталатын екі түрі бар      

Тоқу өнері –қазақ халқының ежелден қолданып келе жатқан ең алғаш киімі 

мен үй жабдығының негізі болған.Бұл тамаша өнер қазіргі талап тілектер 

тұрғысынан жасалып, жылылыққа, сұлулыққа, әсемдікке жетелеуде. Тоқумен 

айналысқанда адам жеке басына аса қажет нәрсені жасау үшін ғана тоқымайды. 

Осы тоқу әдісінің өзі оған қуаныш әкеледі.Себебі, түрлі- түсті бояулар әлемінің 

үйлесімділігі, алуан сән мен фасондар шеберлігін, ой -өрісін жетілдіріп, 

көркемдікті сезіну қабілетін дамытады. Тоқыма тоқу кезінде адамның көңіл-

күйі сабасына түсіп, бір сәт өзімен-өзі болып, шаршағаны басылады.  

Әрі еңбек, әрі ермек. Оның үстіне мынадай қымбатшылық заманда өз 

киімін өз тоқып алса, ол да әжептеуір үнем.   Әшекейлерді түсіре білу — үлкен 

өнер. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тіпті күнде ине ұстап, киім 

тігіп отырғандардың өзі әшекейлеуге келгенде шорқақтық танытады.Бұл заңды 

да, өйткені әшекей салу — өнер. Әшекейлеудің түрлері көп.Зергерлік – өте ерте 

заманнан келе жатқан өнер.  

Алтын — күміс әшекейлі бұйымдарды жасаумен әуестенушілерді зергер 

деп атау бүкіл Орта Азия халықтарында ерте кезден — ақ қалыптасқан. Қазақ 

шеберлер зергерлік өнерін біліп бірақ алтын — күмісті өздері қорытып, өндіре 

алмаған. Сондықтан оларды көрші орыс мемлекеттерінен сатып, айырбасқа 

алып отырған. Кесек күміс пен алтын оңайлықпен табылмағандықтан ол кездегі 

қазақ зергерлері көбінесе алтын, күміс ақшаларды қайта балқытып немесе ол 

күйінде пайдаланған.  
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Олар – бұрау, көз салу, жону, бастыру, бедерлеу, өру, теру, кестелеу, сызу, 

құю, бояу, зерделеу, жапсырмалау, бисірлеу сияқты өрнек үлгілерінің үй 

тұрмысында, өнеркәсіпте,құрылыста, мәдениет саласында, сәулет өнерінде 

жалпы әлем өнерінің дамуында қолданылмайтын, іске аспайтын жері жоқ.                       

Соның ішінде көп кездесетін түрі – кестелеу, жапсырмалау, бисерлеу өнері. 

Бисер тоқу өнері ертеде кеңінен тарап, танылып келе жатқан халық 

шығармашылығының және әшекей бұйымдар дайындаудың бір түрі. Бисермен 

жай суреттерден бастап өте күрделі түрлі-түсті жұмыстар жасауға 

боладыМысалы,тұмарша, ұлттық сөмкелерді, әмиян, ұлттық қоржын, алқа, 

шашбау,қазіргі кезде ұялы телефондарға арналған қапшықтарды әшекейлеп 

тігеміз. Бисер тоқу өнері нәзіктікті, әдемілікті, шыдамдылықты және фантазия 

мен шеберлікті талап етеді. Әр адам бисер тоқумен айналысуына болады. 

Сызбамен жұмыс істегенде есте сақтау қабілеті жоғары болып, түстерді 

үйлесімді орната білуге үйретеді.Бисермен жұмыс істегенде жұмыс істейтін 

орын жарықпен жақсы қамтамасыз етілу керек. Көзге демалыс беру үшін 5-10 

минут үзіліс жасау тиімді. Бисерді таңдау – үлкен жұмыс. Олардың өлшемдері, 

түстері әр алуан. Сондықтан тігілетін бұйымға байланысты маржан моншақтың 

қандай түрін, қанша мөлшерде алуды, қандай түсін таңдауды, тігілетін мата 

түрін, ине, жіпті тандай білу қажет.Қазақтың ұлттық қолөнерінде ағаштан 

көптеген заттар жасалады. Балташылар, ағаш ұсталары, ершілер қайыңды, 

үйеңкіні, үйшілер, ағаш ойып, шыбық өріп тоқушылар талды пайдаланады. 

Балташылар үй борайды, еден төсеп, арба, шана, жақтау, қақпа, тіреу сияқты ірі 

заттарды істейді. Ағаш ұстасы стол, шкаф, сөре, орындық, кебеже, асадал, 

рамалар жасайды. Ағаш оюшылар оны жонып күйдіреді де бояулап өрнектейді. 

Шыбық өрушілер, тоқушылар қамыстан, шиден қорап, шыпта, орындық, 

шарбақ сияқты заттарды өреді                         

Адамзат коғамының рухани және мәдени корының кымбат казыналарының 

бірі — халыктың колөнері мен әдет-ғұрпы, кай халықтың болсын бітім тұлғасы, 

психологиялық, этникалық жан сезім белгілері оның колөнер мен әдет-ғұрып, 

салт-санасынан көрінеді. Өткен ел тарихын, тұрмыс-тіршілігін ой елегінен 

өткізер болсақ, халық өміріндегі әдет-ғұрып, салт-санасының дамуы тарихи 

оқиғалардан кейін заманның өзгеруіне байланысты болғаны айқын.Мұны ұрпақ 

тәрбиелеу ісіндегі халықтық тәжірибе белгілсрінен көруге болады.Бұл жағдай 

сабақтарда халық өнерін қазіргі мәдениеттің ажырамас бөлігі тұрғысынан, 

кәсіби өнермен өзара әрекеттестігі, ерекше типтегі шығармашылық тұрғысынан 

карастырғанда ғана мүмкін болады.Сәндік-қолданбалы өнерге негізделген 

көркем-шығармашылық сабақтар мектеп оқушыларына белсенділік береді, 

бейнелі ойлауын, қиялдауын дамытуға ықпал етеді.  
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№ E00046   29.01.2023 ж. 

Сілтемелер 

ТАЙМЫРЗАЕВА НАЗИРА КУРМАНБАЕВНА                                                                                                                           

Түркістан облысы Отырар ауданы Шытты ауылы                                                                                                

А.Дәрібаев атындағы жалпы орта мектебінің                                                                                              

информатика пәнінің мұғалімі  

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

6.1В  Мәтіндік құжаттардағы 

 сілтемелерді ұйымдастыру 

Мектеп:  

 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 6 Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Сілтемелер   

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

6.2.2.1- сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер, 

мазмұн, атау, түсіндірме)  

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: Сілтеме ұғымы туралы  түсінеді.  

Оқушылардың басым бөлігі: Нұсқама жасауды біледі. 

Кейбір оқушылар: Қарапайым және соңғы сілтемелерді 

ұйымдастыра  алады 

. 
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Бағалау критерийі  Сілтеме ұғымы туралы түсінді. 

 Нұсқама жасауды білді. 

 Қарапайым және соңғы сілтемелерді ұйымдастыра  

алды 

. 

Тілдік мақсаттар 

 

Сабақтың тілдік мақсаттары: 

Сабақ барысында тиісті терминология мен тілді пайдалана 

алады 

Пәндік лексика және терминология: 

Құжат – документ – document 

Сілтеме – ссылка – link 

Нұсқама – cноска -  footnote 

Диалог/жазба жұмыстары үшін пайдалы сөз тіркестері 

Нұсқама – бұл … 

Құндылықтарға 

баулу 

 

 

Қазақстандық патриоттық және азаматтық 

жауапкершілікке баулу, ынтымақтастыққа, бірін-бірі 

сыйлауға, сыни тұрғыдан ойлауға қалыптастыру. 

 

Ойлау дағдылары Білу, түсіну, қолдану,талдау 

Пәнаралық 

байланыс 

Ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі 

Алдыңғы білім 

 

Word  мәтіндік редакторы жайлы біледі 
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Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 

түрлері 

 

Ресурстар 

Сабақтың басы 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу. 

Ынтымақтастық атмосферасын 

қалыптастыру.  

 «Жүректен жүрекке» әдісі деген 

сөз арқылы ыстық лебіздерін 

айтады.Бірінің айтқанын екіншісі 

қайталамауын ескертемін.   

• «Мозайка әдісі» қағаз  

қиындыларынан  сөздерді  табу  

арқылы 2 топқа бірігу  

1-топ: СІЛТЕМЕ 

2-топ: НҰСҚАМА 

«Өрмекші» әдісі – арқылы алдыңғы 

білімді пысықтау. 

 Өрмекші  сұлбасына меңгерілген   

материалды пысықтау мақсатында кезең-

кезеңдерімен орындау тиімді 

 

интерактивті тақта 

 

 

 

Бағалау парақшасы, 

  

Жіп 

Сабақтың ортасы 

2 мин 

 

 

5 мин 

Оқушылар тақтадан бейнетаспа көреді.  

«Бейне талдау » әдісі арқылы өз 

тұжырымдамаларын айтады.  

Мұғалім:  - Не көрдіңдер? 

                  - Не білдіңдер? 

Жаңа тақырыпты «Жигсо» әдісі арқылы 

тақырыпты бөліктерге бөліп, оқуға 

тапсырмалар беріледі. 

1-топ: СІЛТЕМЕ 

Bilimland.kz 

 

Оқулық, компьютер  

145-146 беттер 

147-148 беттер  

 

Оқулық, дәптер, 
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7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

2-топ: НҰСҚАМА 

Оқушылар жеке оқиды, жұппен 

талдайды, топпен талықылайды 

Өзгелерді тыңдай отырып, өз білімін 

толықтырады. 

  1-тапсырма. ЖЖ 

  1.  Төменде берілген сөйлемдегі 1 және 2 

деген сандардың қолданылу мақсатын 

анықтаңыз.   

Компьютер құрылғылары негізгі1 және 

қосымша2 болып бөлінед 

  Дескриптор: 

 Білім алушы –мәтінді тереді;  

мәтін алынған  сөздерге нұсқама  жасайды 

2-тапсырма.  ЖЖ 

Дескриптор:  

Білім алушы   - құжатқа қарапайым 

нұсқама кірістіред                                                                    

- құжатқа  соңғы  нұсқама кірістіреді 

3-тапсырма. ЖЖ                                                            

Атау қою командасын анықтаңыз.  

 

Дескриптор:  

Білім алушы   - Сілтеме қою – Жаңа 

компьютер  

бағалау 

 

 

 

 

 Оқулық,  

компьютер  

 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

бағалау 
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әдебиет көзін қосу (Вставить ссылку – 

Добавить новый источник) командасын 

орындайды 

- Ашылған терезеде әдебиет көзінің түрін 

таңдап, қажетті ақпараттарды (авторы, 

атауы, бет саны, шыққан жылы және 

т.с.с.) енгізу  арқылы мәтінге  сілтеме 

ұйымдастырды   

;Сабақтың соңы 

5 мин 

 

 

Сабақты  қорытындылау.  

«Пікір алмасу»  әдісі. Әрбір топ 

тақырыпқа қатысты 5 сұрақ дайындайды. 

Әрбір сұрақты стикердің бірінші жағына, 

ал жауабын екінші жағына жазып, келесі 

топпен стикерлерін ауыстырады. Топ 

басшысы стикердегі сұрақтарды оқиды, 

топ мүшелері жауаптарын жазып 

дайындайды. Көшбасшы белгі бергенде, 

барлығы өз жауабын ашады және 

жауаптарды талқылап, дұрыс жауаппен 

салыстырады 

 

А4 қағаз, 

стикер,маркер, 

бағалау 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

  Критерийлер  арқылы  бағалау 

Смайликтер арқылы бағалау 

«+,-,қызықты» әдісі арқылы кері 

байланыс алу  

« + » - оң әсер ететін фактрлерді, алған 

білімдері жайлы жазады; 

« - » - қолымнан келмей жатыр немесе 

түсініксіз болып тұр деген ойларын 

жазады; 

« қызықты » -деген бағанға өздеріне не 

қызықты болды соны жазады. 

Жиынтық бағалау 

парағы 

Оқулық,күнделік 

Үлестірме қағаздар 
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« + »  « - » « қызықты 

» 

   

   

Үйге тапсырма: §6.1 

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 

«Бейне талдау» әдісін қолдану  

арқылы өз тұжырымдамаларын 

айтады, яғни сілтеме және нұсқама 

туралы түсінік қалыптасады. 

 «Жигсо» әдісі арқылы тақырыпты 

бөліктерге бөліп, оқуға 

тапсырмалар беріледі.Оқушылар 

жеке оқиды, жұппен талдайды, 

топпен талықылайды. Өзгелерді 

тыңдай отырып, өз білімін 

толықтырады. 

 1-тапсырма орындау  барысында 

барлық оқушылар мәтіннің термин 

сөзін таңдап сілтеме арқылы 

нұсқама жасауды білді., ал 2-

тасырмада оқушылардың басым 

көпшілігі  практика жүзінде 

қарапайым және соңғы 

сілтемелердің ұғымдарын ажырата 

білді және кейбір оқушылар 3-

тапсырмада командаларды дұрыс 

орындау арқылы  сілтеме 

ұйымдастырады.  

 

 «+,-,қызықты» әдісі арқылы 

кері байданыс жасау 

 Ынталандыру,  

қолдау көрсету; 

 Критерийлер  арқылы 

өзін-өзі бағалау. 

 Оқушылар өзара  

бағалайды 

 

«Смайлик әдісі» арқылы 

оқушылар өзін-өзі бағалайды. 

 

Бағалау парағы,  

Ат

ы-

жө

«Өр

мек-

ші» 

«Бе

йне 

тал

дау 

«Жи

гсо» 

әдісі 

1-

тапсыр

ма 

Бар

- 

лығ

Оқушыларды

ң компьютер 

алдында 

отыру 

ережелерін 

қадағалау, 

жаттығулар  

жасату 
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«Пікір алмасу»  әдісі арқылы әрбір 

топ тақырыпқа қатысты 5 сұрақ 

дайындайды. Әрбір сұрақты 

стикердің бірінші жағына, ал 

жауабын екінші жағына жазып, 

келесі топпен стикерлерін 

ауыстырады. Топ басшысы 

стикердегі сұрақтарды оқиды, топ 

мүшелері жауаптарын жазып 

дайындайды. Көшбасшы белгі 

бергенде, барлығы өз жауабын 

ашады және жауаптарды талқылап, 

дұрыс жауаппен салыстыру арқылы  

қолдауды қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсетіледі. 

 

ні әдісі » 

әдіс

і 

2-

тапсыр

ма 

3-

тапсыр

ма 

ы 
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№ E00048   29.01.2023 ж. 

Жаңа заман тәрбиешісі 

ЖИТЕНОВА АЙГУЛЬ ТЕМИРХАНОВНА                                                                                                                        

Павлодар қаласы №25 балабақша тәрбиешісі  

Жаңа заман тәрбиешісі – бұл сауатты маман, бағдарламаны және әдістемелік 

шараларды анықтай алатын білімді адам. Бұл бала және оның ата-анасымен тіл 

табыса білетін, қиын ситуациядан шыға білетін жақсы психолог. Бұл бірлесіп 

еңбек етуге, ұжымдас жолдасына кез келген кезде көмек беруге даяр тұратын 

маман. Жаңа заман педагог дегеніміз үнемі ізденіс үстінде өз білімін жетілдіріп 

отыратын, жаңа әдіс жолдарын пайдалануға құштар және жақсы жетілген 

педагогикалық тәжірибені өз ісіне еңгізе білетін шебер маманды айтамыз. 

Атақты ұлы педагог Амонашвили «Тәрбиеші бұл- өзге адамның дамып жетілуін 

өз жауапкершілігіне алатын кәсіби адам» - деп атап өткен. Біз ата-аналармен бірге 

балаларды тәрбиелей отыра, еліміздің болашағын құрамыз. 

     Сондықтан тәрбиеші ата-ана алдына талап қоя білетін, баланы 

ұйымдастырылатын оқу әрекетінде сауатты жүргізетін жақсы маман екенін 

дәлелдей білу керек. Тәрбиеші тек балаға белгілі бір дағдыларды қарапайым 

үйретуші, білім элементтерінен түсінік беруші ғана емес, ол баланы сүйеді, олар 

қуанса бірге қуанады, мұңайса себебін таба білетін маман. Бұның бәрі ата-анамен 

жүргізілетін тәрбиелік жұмыстарда ата-аналар жиналысында, жеке пікір 

алысуда, консультацияларда т.б. әр ата-ана баласының сабақтағы жетістіктерімен 

мінезі ғана емес ол бала қандай ойында кім болып ойнайды, құрдастарымен 

қарым-қатынасы, мінезіндегі ерешеліктері, жеке даму саласындағы 

жетістіктерімен кемшіліктері т.б. жөнінде айтылу керек.  

    Білім беру жүйесінің алғашқы баспалдағы мектепке дейінгі тәрбие ұйымы 

болғандықтан тәрбиешілерге мәдениетті, білімді, белсенді жеке тұлға тәрбиелеу 

міндеті жүктеледі. Бала тәрбиесі отбасынан басталады десек те, ғылымға 

негізделген әдіс-тәсілдермен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан 

басталып, мектепте жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Осыған орай кез 

келген бүлдіршін үшін балабақша тәрбиесі ата-анадан берілген тәлім-тәрбиені 

одан әрі жалғастырып, жандандыруы сөзсіз. Ал, бүлдіршіннің тілге, білімге 

деген қызығушылығы оның ойлау қабілеті, танымдық қажеттіліктері 

балабақшада қалыптасады. Әсіресе, балабақшадағы тәрбие бала табиғатына 

өшпестей із қадырады.  
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Балабақшаның ең басты мақсаты: «Мемлекеттік білім беру бағдарламасына 

сай мектеп жасына дейінгі бүлдіршіннің жан-жақты эстетикалық дамуын 

қамтамасыз ету».  

 Жаңа технологияны меңгеру тәрбиешінің интеллектуалдық, кәсіптік, 

адамгершілік, рухани және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі 

әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі. Жаңа технологияларды күнделікті ұйымдастырылған оқу 

әрекетінде пайдалану үшін әр тәрбиеші бүлдіршіндердің жас ерекшеліктерін 

ескеріп, педагогтың мақсат мүддесіне орай таңдап алады. Балабақшада тәрбиеші 

- бала бойына білім нәрін себетін басты тұлға. Балаларды тәрбиелеуде тиімді 

жағдайлар жасау көбіне тәрбиешіге тікелей байланысты. Сол себепті де, 

мектепке дейінгі білім берудің - баланың жасын және өзіне тән ерекшеліктерін 

ескере отырып, үздіксіз білім берудің бастапқы деңгейін құру талабы әрбір 

балабақша алдында тұрған басты міндет. 

     Тәрбиеші – балабақшадағы басты тұлға. Балалар тобындағы 

психологиялық ахуал, балалардың өзара жарасымды қарым-қатынасы олардың 

балабақшаға келуінің ынталылығы, көптеген басқа да жәйттер тәрбиеші 

жұмысына байланысты. Ол ата-аналармен бірге баланың дұрыс өсіп жетілуін, 

қалыптасуын белгілі нысанда жүргізетін ықпалды тұлға. Мектепке дейінгі 

мекеме жүйесін қайта құру ісіне педагогтардың қатысуына жағдай жасау үшін 

шығарымпаздығын, жаңашылдығын, өзін іс жүзінде көрсете алуын қуаттай білуі 

қажет. 

    Болашақ ұрпаққа жан-жақты, терең де жарасымды тәрбие берудегі басты 

тұлға — тәрбиеші-педагогтар мен ата-аналар. Қазіргі заман талабы ата-ана 

мен тәрбиешіден баланың жеке басын қалыптастыруды, оның көкірек көзін 

оятып, ата-бабадан қалған халқымыздың асыл мұрасын бойына сіңіруді, 

адамгершілік, ізеттілік қасиеттерге баулуды талап етеді. Ол үшін, ең алдымен, 

тәрбиешінің өзі жан-жақты білімді, ізденгіш, озық тәжірибені бойына 

жинақтаған, сезімтал, балаға жүрек жылуын бере білетін, оның ішкі дүниесін, 

жан сезімін аңғара алатын маман болуы керек. Себебі, бала өмірге қажетті 

дағдыны әуелі отбасында алғанымен, оны әрі қарай тереңдететін, білім мен 

тәрбиеге баулитын - тәрбиешілер.Тәрбиеші беделін қозғағанда, педагог этикасы 

туралы айтпай кету мүмкін емес. 
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    Тәрбиеші оқу-тарбие үрдісіндегі негізгі тұлға. Жас ұрпақ бойына 

тәрбиенің алғашқы негізін қалыптастыратын тәрбиеші адамгершілігі жоғары, 

мәдениетті, ғылым жетістіктерін дұрыс бағдарлай алатын әдебиет пен өнердің, 

техниканын даму жайын жақсы білетін, оны түсіндіре алатын болуы керек. 

      Тәрбиешінің мәдениеттілігің көрсеткіші - әдептілігі, қоғамдық 

орындарда өзін сыпайы, еркін, ортаға лайықты ұстай білуі, өнегелі тәртібі, 

сүйкімділігі, адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым-

қатынасы. Ондай тәрбиешіні балалар жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді, оған 

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

    Тәрбиешінің жеке басының үлгісі - жас ұрпак тәрбиесінде ең әсерлі 

әдістерінің бірі, өйткені балалар тәрбиешіге барлык жағынан еліктейді. Сол 

себептен де ол үнемі жинақы, таза, ұқыпты жүруге, сөйлеген сөзі мәнді, әдемі, 

салмақты келіп, асықпай, байыппен сөйлейді. 

   Тәрбиешінің білімділігі - тәрбиешінің өмірге көзқарасы табиғат пен 

қоғамның даму заңдарын терең түсніп, тұрақты болуы үшін ол өзінің білімін 

үнемі жетілдіріп отыруы қажет. Педагогтың алдынғы қатарлы білімділігі оның өз 

ісіне сенімімен, іс-әрекетінен, принципінен, жүргізген оқу-тәрбие жұмысының 

мазмұны мен әдістерінен көрініс табады. 

   Тәрбиешінің мәдениеттілігінің көрсеткіші - әдептілігі, коғамдық 

орындарда өзін-сыпайы, еркін, ортаға лайықты ұстай білуі, өнегелі тәртібі, 

сүйкімділігі, адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым-

қатынасы. 

   Тәрбиеші үнемі алға талпынып, жас ұрпақ тәрбиесіне белсенді араласуға, 

балалар арасында беделді болуға міңдетті. Онын адамдарға, балаға деген 

сүйіспеншілігі мол, моральдық жағынан биік болуы, мамандығын жақсы көруі 

шарт. 

Мектепке дейінгі мекеменің тәрбиешісі балаларға тәрбие беру және оларды 

мектепте ойдағыдай оқытуға дайындау ісін жүзеге асырады. Жоғары білімді 

тәрбиешіге тән қасиет педагогикалық шеберлік, елдің коғамдық-саяси өміріне 

белсенді қатысу болып табылады. 

   Тәрбиеші - еңбек ұжымының мүшесі, оның іскерлік және жеке дара 

қасиеттері сол ұжымда көрінеді. Мектепке дейінгі мекеменің мақсат пен міндет 

бірлігі арқылы біріккен ынтымақшыл ұжым творчестволық инициативаны 

дамытуға, тәрбие процесінің тиімділігін арттыруға көмектеседі, әрбір 
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қызметкердің моральдык бейнесі мен педагогикалык шеберлігін жетілдіруге 

ықпал жасайды. Мамандық борышын сезіну, өзінің мәртебелі міндеті мен 

жауапкершілігін түсіну, творчество, мақсат қоя білу мен табандылық, өз қызметін 

сын тұрғысынан бағалай білу - нағыз педагог үшін тән. Педагог - азаматтық, 

принциптілік, жолдас талғағыштық, адалдық пен шыншылдық секілді 

моральдық биік сапаға ие үлкен мәдениет адамы 

 

№ F00008  31.01.2023 ж. 

Оқу  қызмет  барысында 4К моделін қолдану жолдары 

ПЕРНЕБЕКОВА КУЛАЙША САБЫРБЕКОВНА                                                              

Шымкент қаласы                                                                                                                    

N2 "Қарлыгаш" бөбекжай бақшасының  тәрбиешісі 

Мектепке  дейінгі  тәрбие мен  оқытуды дамыту мен жетілдіру  білім беру  

жүйесінің алғашқы  сатысы  болғандықтан, елімізде балалардың үнемі  

өзгерістерге бейім болуы мен жаңа мазмұнды  білімді меңгеру қабілетін 

дамытуды басым бағыты  ретінде айқындады.      

               Жаңартылған білім берудің маңыздылығы-балаға үйлесімді, қолайлы 

білім беру ортасын  құра отырып,  сыни  тұрғыдан  ойлау, зерттеу, тәжірибе 

жұмыстарын жасау, бақылау мен саралау, баламен жүргізілетін  жеке, топтық, 

ұжымдық жұмыс жасай білу және бұл бағдарламаның ерекшелігі спиральды  

қағидатпен  берілуі.  ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Мектепке  

дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты», 2016 

жылғы 12 тамыздағы № 499 «Мектепке дейінгі тәрбие мен  оқытудың  үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығын негізге ала, әр баланың бейімділігін, 

қабілеттілігін  іске асыруға, оның даму ерекшеліктерін ескере отырып, 

перспективалық жұмыс жоспарын және өтпелі  тақырыптарды қолдана отырып 

жұмыс бағытымды құрамын.  

             Жаңартылған білім беру бағдарламасындағы өзгерісті  жүзеге асыруда 

мен баланың  жас ерекшелігі  мен  мүмкіндігіне  сәйкес берілген уақытты нақты, 

өлшенімді, қарапайым әрекеттерге бағытталған, уақытпен шектелген мақсатты 

әрекеттерді пайдалана жүзеге асырамын. 
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Бағдарламаның түйінді идеялары 4К моделін мен өзімнің жұмысымда 

кіріктіремін: креативтілік командамен жұмыс, коммуникативті дамыту мен сыни 

ойлау арқылы жүзеге асырдым. Бұл жүйені қолдануда  күнделікті іс-әрекетте, 

үрдісте балалардың сыни ойлау қабілеті, командада жұмыс істеуі, 

көшбасшылығы, коммуникативтік тілдік  дағдылары қалыптасады. «Бала үнін» 

бала бойының  дербестігі мен қызығушылығынан, балаға  тән қажеттілігінен  өте 

жақсы көруге болады. «Бала үні» күннің бірінші жартысында ойын-

тапсырмаларда жақсы көрінеді.         

  Балаларды бақылау өздерінің білім деңгейін жоғарылату үшін, білім мен 

дағдысын түсінуге, оқытудың келесі қадамын жасауға мүмкіндік беретінін 

серуен жұмысымда және танымдық ойында қолданамын. Бақылау нәтижесінде 

жұмыстануды қажет ететін балаға саралаудың диалог түрін қолданып, сұрақ-

жауап арқылы танымын дамыттым. 

 

      Ойын түрлерін қолдануда балада шапшаңдылық пен шыдамдылық, 

құрдастарымен қарым-қатынас қалыптасады. Тәрбиешінің жетешілігімен, 

құрылымдалған, еркін ойын түрлерін ұйымдастыру арқылы баланың өзіндік 

дербестігі мен қиял шығармашылығы артады, оны мен  «Жасырынбақ» ойыны 

арқылы көрсете аламын. 

             Ойын- баланың  жан серігі.  Ойынға  зер салып, ой жүгіртсек, үлкен мәнді  

мағыналы  істер туындап өрбиді. Ойын арқылы бала өзін қоршаған  ортамен, 

қоғамдық құбылыстармен, адамдар еңбегі мен   қарым-қатынастарымен 

танысады.  

            Балалардың қажеттілігі,мүмкіндігі, жас ерекшелігін ескеріп,   дамуына  

ықпал етуге бағдарланған   бағдарламаның  түйінді  идеяларын негізге алып,  

өзімнің жұмысымда   барлық  оқу  қызметтерім нақты, өлшенімді, қолжетімді 

қарапайым  әрекетке  емес нәтижеге, уақытпен шектеулі мақсатта болуын 

қадағаладым. Нәтижеге жетуі үшін  бала өзін ойын желісі мен ережесіне  сәйкес 

ұстай алуы, жолдастарының тілек-ойымен  санасып, көмектесе білу,ойын 

ережелерін  сақтау, ойнау кезінде  өз бетінше құрып ойлаған ойын іске асыра 

білуін ескере алдым. 

            «Қатынас» білім беру саласы, Сөйлеуді дамыту «Біздің көшедегі  

мәшинелер» оқу қызметімде  мен  “Жүреді, жүзеді, ұшады” дамытушылық  

ойынын балаларға жаңа таныс емес болғандықтан, одан әрі дамыту мақсатымен 

педагогтың жетекшілігі бағытында ойын шартын түсіндіріп, нақты жетелеуші 

сұрақтар, нұсқау беру  арқылы  ұйымдастырдым.   
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Балалар бойында берілген  ойын тапсырмасын  орындай алмаймын ба 

деген деген сенімсіздік сезімі, үрей байқалуының жоқтығын байқадым. 

Бағдарламаның түйінді идеялары 4К моделі:  «Бала үні» көлік түріне 

қызығушылығы артады,   қажетті көлікті таңдап, өзіндік дербестігін білдірсе, 

«Командамен жұмыс» ойын кезінде достық қарым-қатынас  қалыптасады. 

«Коммуникация» тапсырманы  орындағанда қойылған сұрақтар арқылы 

байланыстырып сөйлеу, сөздік  қоры артып, тілдік қарым-қатынас  жақсы  өрбіді.  

«Сыни ойлау» қойылған сұрақтар жуан, жіңішке түрінде болып,  балалар 

бойында ой-қиялы дамыды.  «Бақылау»  құрылымдалған, жаппай, тікелей,қысқа 

мерзімді, «Саралау» диалог арқылы баланың сөйлеу дағдысы, ресурс түрін 

қолдануда  белсенділігі мен қызығушылығы артты. 

            Бұл ойынды ұйымдастыру кезінде тиімділігі “бала үні ” балалардың көлік 

түрлерін өз қалаулары бойынша таңдап және сол таңдаған көлігі туралы айтып, 

өзінің білімдік ой-қиял дағдысын байқатты. Ойын арасында көлік түрлерін бөлу  

тапсырмасын  үлестірме карточкалармен жұмыс жасауда шапшаң әрі қызықты 

орындай алды. Көлік түрлерін сипаттап беру  арқылы  коммуникативтік  тілдік,   

танымдық   дағдысы жақсы дәрежеде екендігін білдім. Жетелеуші сұрақтарға тез 

жауаптар берді,  сыни ойлауын арттыра алдым. 

 Ойынды  бақылау  кезінде  мен балалардың бір тапсырманы  орындаса да, 

олардың нәтижелері  әртүрлі болатынын байқадым. Осыны ескеріп, балаға 

қосымша тапсырма беріп, оның білім  қажеттілігін  толтыра алдым. Ойынды 

қалаулы топ әдісін пайдаланып ойнату  арқылы бір-бірімен өзара қарым-

қатынасын біле алдым. 

         Алдағы  уақытта  мен бұл ойынды  көлік түрлерін  мамандық иелеріне қарай 

сай (жүргізуші-мәшине, теңізші-кеме т.с.с)топтастырып күрделендіре 

толықтырулар енгізуге  және топқа  бөлу кезінде  өзіндік қалаулы топ емес, 

деңгейлі топ құру әдісі  арқылы ойынды одан әрі өрбіткім келеді. Ойын 

барысында қолданылатын ресурстарымды  карточка түрінде емес, көлік 

ойыншықтарымен  алмастырсам  қызықты болар еді. 

 “Таным” білім беру саласы, “Жаратылыстану” оқу қызметінде мен "Күз  

өнімдері" құрылымдалған ойын  түрін алдым.  Бұл  жаңа ойын түрі емес, балаға 

таныс, ойын шартын  ғана түсіндіріп, қажетті материалмен  қамтамасыз етіп, 

реттілікпен  өз бетінше шартын бұзбай ойнауын қадағалау. Танымдық  ойын 

барысында балалар дене қимылы арқылы өзін дербес көрсете білді.  
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Бағдарламаның түйінді  идеялары 4К моделі:  «Бала үні», «Командамен 

жұмыс», «Сыни ойлау» жуан, жіңішке сұрақтарға жауап беру, 

«Коммуникация»баланың тілдік қоры, өзара қарым-қатынас жақсы деңгейде 

болды.  Ойын құрылымдалмаған, тікелей, жаппай, қысқа мерзімді бақыланды. 

Материалды игеру деңгейін бақылау үшін ойлау қабілетін дамыту әдісі «Идеялар 

себетін» қолдандым. Зерттеу  жұмысын жүргізіп, жеке дамуына сәйкес 

тапсырманы орындау жылдамдығын ескердім.Заттық кеңістік ортаны 

пайдаланып, бала бойында жағымды орта қалыптастыра алдым. «Күз өнімдері» 

ойынын ұйымдастыру барысында бағдарламаның түйінді идеясы 4К моделі 

«Командамен жұмыс» жақсы нәтижесін берді, балалар ойынды 

қызығушылықпен ойнай алды. «Сыни ойлау » кезінде  қойылған жуан, жіңішке  

сұрақтарға толық, өз ойларымен ашық жауап  бере білді. Ойын барысын жақсы 

меңгерген бала көкөніс пен жеміс түріне өзіндік танымдық  зерттеу жүргізіп, 

оның пішіні, дәмі, қасиеті  туралы білетіндігімен бөлісті. Себетке муляждарды 

бөлу тапсырмасында еш қиындықсыз өздігінен жақсы орындап, өз нәтижесін 

көрсете алды. Келешекте мен «Күз өнімдері» ойын барысын  еркін ойынмен 

алмастыра өткізер едім. Себебі:  ойындық шекарасы мен ережесі жоқ  ойынның 

қандай бағытта өрбитінін білу. Ойын барысында муляжды ресурстарым 

жеткіліксіз мөлшерде болмауына орай, барлық балаларды қамтамасыз ете 

алмадым.  

 

    «Шығармашылық» білім  беру саласының  Жапсыру  бөлімінде «Шеңбердегі 

доп» еркін ойын түрін таңдап  алдым. Ойынның еркін болуы- бала ойын 

барысында ешбір ережеге сүйенбейді, таныс, еркін ойын арасында өзара  қарым-

қатынас дамиды, бір-бірімен  талқылау арқылы қақтығыстың алдын алады және  

келісімге келе алады. Балалардың ойынды одан әрі жалғастыруы үшін не  

жасауға болатынын айта  біледі, демек «бала үні» ескеріледі, ойынды 

ұйымдастыруда  көшбасшылық қалыптасады. 

           Оқу қызметі кезінде сергіту сәтінің орнын мен қимылды ойынмен 

алмастыруды тиімді санадым және еркін ойын ретінде өткізе алдым. Себебі: бала 

бір орында ұзақ отырып, белгілі тапсырманы орындаған соң, өзіндік дербес 

қимылын жасағысы келеді. Балалар өзіндік дербес әрекеттер жасап, ойында 

белсенділік  таныта алды. Жанама түрде  бақылау арқылы мен балалардың 

өздеріне тән мінез-құлықтары мен етене араласа алатын жолдастарын жақсы біле 

алдым.    
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 Қысқа  мерзімді бақылау кезінде баланың  жолдастарымен қарым-қатынас жасай 

алмағандығын байқадым,  ол баланың достарымен етене араласу іс-әрекет 

жолдарын  қарастырамын. Алдағы уақытта  мен ресурстарымды толықтырып, 

дамыту ортасын қимылды ойынға сай жабдықтайтын боламын.Ойындар  

барысында балалардың ойын шартын  дұрыс игеріп, шартын есте сақтап  дұрыс 

орындай алуы, оқу қызметін түсініп дұрыс    игеруін бағдарламасының түйінді 

идеясы 4К моделімен жұмыстануда терең  ұғындым. 

 

№ F00009    31.01.2023 ж. 

                              

МАМАНДЫҒЫМ- МАҚТАНЫШЫМ 

 

МАМАҚ КЕНЖЕКҮЛ ЖОЛДАСБЕКҚЫЗЫ                                                                         

Шымкент қаласы                                                                                                                    

N2 "Қарлыгаш" бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі 

Тәрбиеші  — балабақшаны бақша деп алып,  келген бала  гүл болса,  онда 

ол сол гүлді баптап, күтіп, барлық жәндіктер мен құстардан  қорғайтын  

бағбан.  Гүліміз бала, бағбанымыз тәрбиеші.  Балаға  бағыт- бағдар, тәлім-

тәрбие  беретін   отбасынан кейінгі екінші анасы.  Топтағы әрбір бала бір 

ашылмаған сыр,құпия. Әр баланың мінезі әр түрлі. Бір бала жылдам болса, 

екінші бала  баяу, барлық нәрсені байыппен жасағанды жақсы көретін келеді. Ал 

үшінші  бала болса өзімен-өзі отырғанды жаны сүйетін болып келеді. Оқу- 

инемен құдық қазғандай десе, тәрбие де инемен құдық қазғандай деп айтуға 

болады.  Себебі  жоғары да айтып өткендей  әр баланың көңілінен жол табу ол 

бір үлкен ғылым дейтін болсақ, онда тәрбиеші  ол-ғалым болып саналмайды ма? 

Сол үшін тәрбиші әр баланың жас ерекшелігіне, мінез-құлқына  қарай 

бейімделіп, онымен бірге бала болып сөйлесіп, бала болып ойнап, бала болып 

күлу ол  оңай емес, ол үлкен шеберлікті қажет ететін жұмыс. Абай атамыз 

айтқандай «жас  бала анасынан туғанда екі мінезбен туады, біріншісі- «ішсем, 

жесем, ұйықтасам, ойнасам» болса, ал екіншісі, «білсем, көрсем, қарасам, 

ұстасам , ол немене? Ол кім екен?» деген қызығушылығы тұрады. Мұның бәрін 

білгісі келген балаға тәрбиеші бағыт-бағдар беріп, көмек  көрсетіп, тексеру, 

нұсқау тәрбиешінің тікелей міндеті.  
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Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде болсын ертеңгі елім деп еңірейтін 

ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұл жолда үлкен ізденіс, парасат қажет. Ендеше, 

тәрбиешінің әр күні ізденіспен, ертеңгі азаматты қалыптастыру 

жауапкершілігімен ұштасып жатады.                                                                   

Шын жүрекпен қалаған кәсіп пен  таза тер төгілген  еңбек арқылы өмірлік 

абырой-беделді, қоғам алдыңдағы құрмет сыйға ие болуға болады.               

  Ал, тәрбиеші болу – айтуға ғана оңай шаруа болғанымен, бұл 

мамандықтың  қоғам үшін қаншалықты маңызы барлығын сол кәсіпті 

таңдағандар, осы жолда еңбек етіп, тер төгіп  жүрген жандар ғана түсінеді.Бір 

мезетте  алдындағы жиырма - жиырма бес балаға қарау, көңіл бөлу,  олармен 

тілдесу  тек сырт көзге ғана оңай жұмыс.Тәрбиешілер  елдің ертеңгі азаматтарын 

тәрбиелеуші. Өйткені, жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін 

анасынан кейінгі  сіңірушісі, үйретушісі. Тіл арқылы бала бойына ұлттық 

құндылықтарды, дәстүр мен салтты, ұлтымызға тән ізгіліктерді, жалпы 

адамзатқа ортақ өркениеттік ұстанымдарды дариды. 

«Баланы ең әуелі мейір-шапағатқа, одан соң ақыл-парасатқа, ақырында нағыз 

пайдалы ғылымға, еңбекке баулы» деген ұлы Абай.  Сондықтан  жас 

ұрпаққа  мейірім шапағатпен , еңбекке баулу мен  қоса Отанға деген, Ана  тілге 

деген, жас ұрпаққа деген  махаббатын нығайта отырып, оларға тура бағыт 

бағдар  беру біздің тікелей міндетіміз болып табылады.                                Менің 

педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып,әр баланың бойына 

жақсылық құйып, дұрыс тәрбиелеу. 

Баламен жұмыс істеу дегеніміз үнемі творчестволық ізденісте жүру,өз 

біліміңді жетілдіру, заманауи болу.  

Бүгінгі заман талабын ескере отырып технологиялық инновацияны игере 

білуге, оны балалармен жұмыс істеу барысында қолдану, әр баланың жеке дара 

интелектуалды қасиетін ашуда тәрбиешінің берер тәлім-тәрбиесі үздіксіз болуы 

шарт. Тәрбиешінің жеке басының үлгісі-жас ұрпақ тәрбиесінде ең әсерлі-

әдістердің бірі.                                                                                                                                               
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№ F00010   31.01.2023 ж. 

ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ 

АЛИМКУЛОВА ДИНАРА КУРБАНОВНА                                                                              

Шымкент қаласы                                                                                                                    

N2 "Қарлыгаш" бөбекжай-бақшасы. Тәрбиеші 

Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі ерекше. 

Ойын - жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар көзі мен 

шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, 

дамытады, тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, 

сонымен қатар, ол сықақтап, күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің 

шартты екендігін көрсетеді. Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік 

тәрбиесі тәрбиелеу және білім беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы 

жүзеге асырылады.Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, 

ертегісіз, шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі 

болмайды» дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы 

сіңіру арқылы байи түспек. 

Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген 

қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді 

тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 

табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген 

сүйіспеншілік, үлкендердің еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты 

адамгершілік сапалары қалыптастырылады. 

Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен 

ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай 

деп атап көрсетті: «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — 

оларды тәрбиелеу деген сөз. Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның өзара 

қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала мұнда 

өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». Ойын мектепке дейінгі 

жастағы  балалардың негізгі іс - әрекетінің бір түрі. Ойын барысында баланың 

жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойын барысында балалар  дүниені тани 

бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, 

адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл - ойын 

парасаттылығын  дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін 

қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. Сондықтан да 
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баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың, бойында оқыту мен 

тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – ойын әрекеті, яғни, ойын – 

баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып,уақыт 

өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі 

болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптарына сәйкес 

ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін 

арттыруға жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі 

міндеті   

Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты 

тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың 

эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға 

қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 

маңызды. Балалардың интеллектуалдық  дамуына әсер ететін жаңа ойын 

технологиялары да біздің балаларға танымал.  Мысалы: Логикалық 

тізбек  ойындары.  Логикалық ойлау арқылы бала саралау, салыстыру, жинақтау 

сияқты өз бетімен іс – қимылдар жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы 

өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына  мақсатты түрде  білім беру 

мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы 

қажет.   Балалар ойыны заттық – қол қимылының (пирамида жинау,текшелерден 

үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды даму ойынына  дейін жетеді. 

Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі математикалық ойындарға 

жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір 

білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, 

ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету және т.б. қабілеттерінің; танымдық, 

іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтидыМысалы, 

«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты 

геометрия»,«Лабиринт ойындары»және т.б.. «Ойы саяздың, тілі саяз» деген 

ұлғатты сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де 

қалыптастырады. Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды  дамыту 

тәрбиесі білімді тереңдетуге,бекітуге,оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 

тигізеді. Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын, 

сондықтанда оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, 

психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс - 

әрекетін өз түсінігінше әрекеті арқылы бейнелеуі ойын болып саналады. 

Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл аударатынымыз ол еңбекпен, 

өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден 

ажыратып қарай алмаймыз балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен бірге 
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ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, зерттеуге талпынады. Олар бірдеңе жасап 

қана қоймайды, сондай - ақ заман ағымына да белсене қатысады. 

Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік 

қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін 

күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік 

қарым - қатынаста қолдана білуге жаттықтыру. 

Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың рухани 

сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. 

Адамды өжеттілікке, шапшаңдыққа, ептілікке, батылдыққа, байсалдыққа, 

тапқырлыққа үйрететін де ойын. Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру мен өзін - 

өзі көрсетудің құралы. Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу іс - әрекетін ойын 

түрінде күрделендіре түсу керек. 

Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады. Бала 

жалғыз ойнағанды ұнатпайды, ол қатар құрбыларымен бірлесіп ойнай отырып 

бір - бірімен қарым қатынас жасайды. 

Оқу ісі - әрекетінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді. 

Ойынның түрлері: 

• Ұлттық ойындар 

• Сюжетті рольді ойындар 

• Педагогикалық ойындар 

• Дидактикалық ойын 

• Шығармашылық ойын 

• Қимылды ойындар 

 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын 

түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті 

барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 
 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты 

ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті 
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барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

Ойын түрлерінің тәрбиелік мәні зор, ол әрбір адам денесінің дамып жетілуіне 

пайдасы мол. Ойын үстінде балалардың бойындағы барлық дерлік 

психологиялық процестері, сезімдері мен эмоциялары, ерік - жігер қасиеттері 

шыңдалады, мінез - құлық айқындала түседі. 

Бала өзіне жаңалық болып сезілген әрқилы нәрселерге еліктегіш келеді. 

Бала осы қасиетімен өз қабілетімен ерекшеліктерін аңғартады. Баланың 

жағымсыз мінезінің байқалатыны да осы тұста. Тәрбиеші ойын барысында 

тілдің дыбыстық мәдениетінің барлық жақтарын жетілдіруге, сұраққа толық 

жауап беруге, баланы үйретіп отыруы керек. 

Үлкендер өзіне тән ерекшеліктерін еңбектену барысында көрсетсе, мектеп 

жасындағы балалар сабақ үстінде, ал мектеп жасына дейінгі балалар өз 

психологиясын ойын үстінде байқатады. Балалар ойын арқылы күрделі 

әрекеттерді, білімді үйренеді және үлкендер де үйретуге тиісті. Ойынның өз 

мақсаты, жоспары болады. Ойын мен еңбектің бір - біріне ұқсас сипаттары көп, 

кейбір педагогтар, ғалымдар «Жақсы ойын - жақсы жұмыс сияқты да, ал жаман 

ойын - жаман жұмыс сияқты» деген. Баланың қуанышы мен реніші ойын 

арқылы байқалады 

Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өздігіндей қуаныш, реніш сезімге 

бөленеді. Ойын арқылы балалардың сөйлемдерді айту, сөйлем құрай білу, сурет 

бойынша әңгіме құрап айта білу, сондай - ақ әр баланы сөйлете отырып өз 

ортамен қарым - қатынасқа түсіп ашылуына себеп болады. 

Ойындарда күтілетін нәтижелер: 

1. Ойын - тәрбие құралы, ақыл - ойды, тілді ұштастырады, сөздік қорды 

молайтады, өзін қоршаған ортаны танып, мейрімділік сезімге тәрбиелейді. 

2. Еркін мінез – қасиеттерін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді. 

3. Ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі. 

4. Эстетикалық тәрбие беру құралына айналады. 

5. Еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді. 

6. Дене күшінің жетілуіне көмектеседі. 

Демек, ойын баланы жан - жақты жарасымды тәрбиелеудің психологиялық 

және физиологиялық негіздері болып табылады. Ойын баланың көңілін өсіріп, 

бойын сергітіп қоймай, оның өмір құбылыстары жайлы танып түсінуге де әсер 

етеді. Балалар ойын арқылы тез тіл табысып бір – бірімен жақсы қатынаста 
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болады. Ойын үстінде де бала өз денсаулығын қимыл арқылы нығайтады. 

Ойынның қандай түрі болмасын атадан балаға яғни ұрпақтан ұрпаққа ауысып 

отырады. Халық ойындары өмір қажеттіліктерінен туады. Психологиялық 

жақтан денсаулықты нығайтуға негізделген. 

Қорыта келе айтқанда: 

Ойын мектепке дейінгі балалардың негізгі іс - әрекеті. Ойын балалар өмірінің 

нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің қажетті алғы шарты. Ойын 

арқылы балалар қоғамды тәжірибені меңгереді, өзінің психологиялық 

ерекшеліктерін қалыптастырады. 

Бір сөзбен айтқанда, ойын баланың жан - жақты дамуын көздейтін, оның тілін 

жаттықтыратын, қимыл - қозғалысын жетілдіретін, белсенділігін арттыратын, 

басқа адамдармен қарым - қатынасын реттеп, құрдастарымен ұйымшылдығын 

арттыруға негіз болып табылады. Ойын - бала үшін біліктіліктің қайнар көзі. 

Сондықтан жас өрендер ойнай отырып ойлай білсін.Ойын көп жоспарлы, 

күрделі педагогикалық процесс болғандықтан мектепке дейінгі жастағы 

балаларды оқытудағы ойындық әдіс болып табылады. Оқыту формасы 

балаларды жан-жақты тәрбиелеудегі негізгі құрал болып есептеледіЖас 

жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның алатыны орны өте ерекше. 

Дидактикалық ойын арқылы балалардың білім алуға, оқуға қызықтыра отырып, 

тұлғалы дамуын қалыптастыруға болса, ұлттық ойындарымыз арқылы баланы 

алғырлыққа тәрбиелейміз. Мазмұны бойынша барлық ойындар балабақша 

бүлдіршіндерінің ақыл-ой белсенділігін қалыптастырудың маңызды құралы 

бола отырып, олардың бағдарлама материалының негізгі тақырыптары 

бойынша алған білімдерін тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді. Бұл 

дидактикалық, логикалық, сюжеттік , қимылдық ойындар балабақша 

бүлдіршіндердің сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі. Себебі, ойын-оқу, 

еңбек, іс-әрекеттерімен бірге балалардың өмір сүруіне маңызды бір түрі. Ойын 

балалар үшін айналадағыны танып-білу тәсілі болып табылады. Оның негізгі 

ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды, тіпті, жалғыз болғанның өзінде де 

сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу үлкен рөл атқарады.  
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№ F00011   31.01.2023 ж. 

БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ БАЙЫПТЫ ҚАРАЙЫҚ 

ЕГЕНОВА МАЛИКЕ НИЯЗБЕКҚЫЗЫ                                                                           

Шымкент қаласы                                                                                                                    

N2 "Қарлыгаш" бөбекжай-бақшасы. Тәрбиеші 

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 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? 
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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 

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 
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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 

 

 

№ E00075   30.01.2023 ж. 

 

Күз байлығы 

 

МУКАНОВА ГУЛЬМИРА ЕСЕТОВНА                                                                        

Атырау қаласы                                                                                                                                               

Ж.Қаражігітов атындағы №16 мектеп лицейі                                                                               

Мектепалды даярлық тобының  тарбиешісі 

Мақсаты: Табиғаттағы маусымдық күз мезгілінде өзгерістер күн салқындап 

жапырақтар сарғайып түсуі, кейбір жануарлардың ұйқыға кетуі (аюдың), 

жемістер мен көкөністер жинау, оларды қысқа дайындау туралы түсініктерін 

кеңейту, өсімдіктердің өсіп-жетілуі үшін арнайы жағдайлар жасалатыны, адам 

өміріндегі маңызы туралы білімдерін жинақтау. Күз мезгілін бейнелеуді 

(сипаттама беру, тақпақтар айту, әңгімелеу, сурет салу) әңгімелеу тілін 

қалыптастыру, баланың тірі табиғат нысандарына қатысты оларға 

қызығушылық пен білуге құштарлық негізінде өзін-өзі дұрыс ұстау жайлы 

түсініктерін алгоритмдеу арқылы меңгерту. 

Тәрбиелік: Тапсырма орындау арқылы оларды ажыратып жемістерді бөлек, 

көкөністерді бөлек топтастыруға, аттарын дұрыс атай білу арқылы сөздік қорын 

дамыту, жалпылауыш сөздерді қолдана білуге (көкөністер, жемістер) үйрету. 

Түбірлес сөздерді (бақша, бақшада) жасауға және қолдануға жаттықтыру, оларды 

өз тәжірибесінде белсенді қолдану. Жеміс пен көкіністерді көлеміне қарай дұрыс 

орналастыра білу дағдыларын қалыптастыру. 

Дамытушылық: Берілген шығармалардан үзінділер жатап (өлеңдер), ұсынған 

«Жеміс бағында» тақырыбына сай шығарманы бойынша түсінгенін айтып, 

әңгіменің жалғасы мен аяғын ойлап табуға, компьютерді пайдаланып бірнеше 
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біркелкі заттардың мөлшеріндегі ерекшеліктерін (үлкен және кішкентай 

көкөністер мен жемістер) суретті орналастыруға қатыстыру. Үлкендердің 

еңбектерін құремттеуге, үлкендерге көмектесуге ықыластарын арттыру. қыс 

мезгілін бейнелейтін түстірді тандап, сурет салуға қатыстыру. 

Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: Күз мезгілінің маусымдық 

ерекшеліктерін  айту. 

Әдіс-тәсілі: АКТ, ойын; ой қозғау, түсіндіру, әңгімелесу, өлеңдер оқу, жұмбақ 

жасыру; слайд көрсету; компьтермен тапсырма орындау. 

Қажетті көрнекі құралдар: Табиғи жеміс пен көкіністер, үлестірмелі жемістер 

мен көкіністер бейнеленген суреттер, муляждары, дидактикалық ойынға 

арналған карточкалар. 

Билингвальдық компонент: Жемістер-фрукты, көкіністер-овощи, алма-

яблоко, алмұрт-груша, қияр-огурец, қызанақ-помидор 

 

 

 

 

Оқу қызметінің 

кезеңдері 

Тәрбиешінің қызметі Баланың қызметі 

Мотивациялық – 

қозғаушы 

- Ой қозғау 

Жұмбақ оқып беру. 

Бұл қай кезде болады? 

Бұлттар төніп, 

Жерге шөгіп, 

Дымқыл тұман басады. 

Шөп сарғайып, 

Өңі тайып, 

Дала сұры қашады. 

Алма, өрік, шие, алмұрт, 

Жидек, жүзім піседі. 

Қауын-қарбыз, қияр, сәбіз 

Дүкендерге түседі. 

Астық пісіп, орақ түсіп 

Қырман дәнге толады. 

Бөбектерім, айтындаршы, 

Бұл қай кезде болады? 

Жасырған 

жұмбақты зейін 

қойып тындайды. 

 

 
 

-Бұл күз 

мезгілінде болады 

-Суретте жылдың 

күз мезгілі 

бейнеленген. 

Күз мезгілі өте 
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І.Жансүгіров. 

Дұрыс, бұл күз мезгілінде 

болады. 

Суретте жылдың қай мезгілі 

бейнеленген? 

Дұрыс, күз мезгілі. 

Күз мезгілі қандай тамаша. 

Сендер күз мезгілін сипаттап 

бере аласызба? 

Дұрыс. Өте жақсы. 

тамаша. Табиғат 

өте әдемі, айнала 

сары 

жапырақтарға 

толы, балалар 

ересектерге 

көкіністер мен 

жемістер 

жинасуда. 

Іздену – ұйымдас-

тырушы 

 
 

 
 

 

 
 

- Балалар бізге топқа бағбан 

сияпатқа толы себет әкелепті. 

Барлығымыз көріп ішінде не бар 

екенін айтайық. 

1. - Ойын «Көкөністер мен 

жемістер жинау». 
2. Ойынның шарты: әр топ 

өзіне тән заттарды тез арада жи-

нап алу, шапшаңдығы мен жыл-

дамдығын дамыту. 

- Балаларға екі топқа бөлінуді 

ұсыну. 

-Бір себетке бақта өсетін 

заттарды, ал екінші себетке 

бақшада өсетін заттарды салу 

қажет. Мына себетке нелерді 

жинап салдық көрейікші. Қалай 

аталады, орысша қалай аталады, 

ағылшынша қалай болады? 

Барлығын бірге айтқанда қалай 

аталады?                               

Дұрыс. Өте жақсы. 

-Ал екінші себетте нелер 

жиналған. 

Осы заттар орысша,  қалай 

аталады айтайық. 

Балалар ішінен 

бір-бірден 

көкіністер мен 

жемістерді 

шығарып көрсетіп 

атауларын атайды: 

-мынау алма, 

алмұрт 

-мынау қияр, 

қызанақ, т.б. 

Екі себетке 

жемістер мен 

көкіністерді бөліп 

салады. 

Мына себетке 

бақта өсетін 

жемістерді 

салдық. 

Мынау алма-

яблоко, алмұрт-

груша, 

Жемістер-фрукты 

Ал мына себетке 

бақшада өсетін 

заттарды жинадық 

олар қияр-огурец, 
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Қалай ойласыз бұл заттарды 

қалай атауға болады? 

1. Өте жақсы. 

2. Ойынды қорытынды-

лау: Ек топта шатаспай тез жи-

нап алды, атауларында дұрыс 

айты, жарайсындар. 

- Кім осы жемістер мен 

көкіністер туралы тақпақтар 

біледі? 

Балаларға білетін тақпақтарын 

айтуды ұсыну. 

  

 
 

 

- Балалар жанағы бағбан әкелген 

себетін ішінде сізге тапсырма 

бар екен. 

Ойын:«Дұрыс орналастыр» 

Балаларға суреттер ұсынылады. 

Суреттерде өсіп тұрған көкініс, 

көкіністі жинау мезгілі, 

тазартып, топтауы және оларды 

өндеу немесе дүкенге әкеліп 

сатлуы көрсетілген. 

Ойынның шарты: Суреттерді 

ретімен орналастыу қажет - 

Бірінші көкініс қайда өседі?- 

Содан соң не істеу керек?- 

Жинап алған соң не істейміз? 

Бірнеше баладан жауап алу қалай 

қызанақ-помидор. 

Ал мына себетке 

жиналған барлық 

заттар 

көкіністер-овощи 

деп аталады. 

Балалар жеміс-

жидектер туралы 

тақпақтарын 

айтады. 

Балалар ойынның 

шартың зейін 

қойып тындап, 

суреттерді ретімен 

орналастыруды 

бастайды: 

алдымен көкініс 

өсіп жатқан 

суретті, жинау 

мезгілін, 

топырағынан 

тазартуын, 

топтауын, өндеп 

немесе дүкенде 

сатылуын 

орналастырады. 

Алдымен 

көкініс бақшада ө

седі, пісіп шыққан 

соң оны жинап 

алады, жинап 

алған соң 

тазартып, 

топтайды. Дайын 

көкіністерді 

қысқыға 

банкаларға салып 

тұздауға болады, 
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дұрыс орналастырғаны туралы. 

Дұрыс. Барлығың өте жақсы 

жұмыстандыңыз. 

- Сергіту сәті. 

Әне, аюдың апаны, 

Жатыр онда дәу аю. 

Жайлап басып барайық, 

Саңырауқұлақ, бұлдіргенді, 

Білдіртпей біз алайық. 

Ұйықтап жатқан аюды, 

Оятып біз алмайық. 

- Балалар бағбан әкелген себетін 

ішінде тілхат бар екен. Мұнда 

күз туралы әңгіме берілген, 

ендеше оқимын, сендер мұқият 

тынданыз 

Жеміс бағындаЕрте, ерте ертеде 

ме......., әлде қазіргі заманда ма, 

белгісіз, Әділхан қарияның 

немересі қаладан қонаққа келеді. 

Қария немересін қасынан 

қалдырмай ертіп жүреді екен. 

Бір күні қария: 

- Дәулетжан, бүгін баққа 

барамыз тұра ғой,- дейді ақырын 

дауыспен немересін ұйқыдан 

оятады. 

Бұрын – соңды «бақ» деген сөзді 

естімеген Дәулет таңырқап, «Ол 

не екен?»- деп ойлайды. Олар 

баққа келеді. Бақ іші сондай 

әдемі, бұтақтарын жемістен 

көтере алмай өсіп тұрған әртүрлі 

ағаштарды көріп , «бақ» деген 

сөзге бірден түсінеді. Анасының 

базардан әкеліп жүрген 

немесе дүкенде 

сатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар әңгімені 

мұқият тыңдайды. 
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жемістері де бар екен. Дәулет 

жеміс ағаштарын қызықтап, бақ 

ішін аралап жүрді. Бір ағаштың 

қасына келіп тоқтады. Ол ағаш: 

- Мен өрікпін,өрікпін, 

Табиғатқа көрікпін-деп, өзін 

таныстырып, жемісінен үзіп 

береді. 

Келесі ағашқа кездесті. Ол 

қандай ағаш екен? 

- Мен шиемін, шиемін, 

Күннің көзін сүйемін, - деп 

таныстырады. Шие жемісінен 

үзіп береді. 

Биік өсіп тұрған ағаш та 

жемісінен дәм таттырып, өзін 

былай таныстырады: 

- Мен алмұртпын, алмұртпын, 

Аузындамын бар жұрттың. 

Жеміс ағаштарына дән риза 

болып келе жатқан Дәулетке 

жүзім тап болды. 

- Мен жүзіммін, жүзіммін, 

Моншақ болып тізілдім, - деп 

өзіне таныстырып, жемісінен 

сыйлайды. 

Дәулет атасына біраз 

көмектеседі. Жемістер жинады, 

бақшаны тазартты. Әділхан 

қария немересіне риза болып, 

«Кішкентай бағбаным» деп 

басынан сипап, арқасынан қақты. 

Осы әңгіме аяқталмай қалған 

сияқты, қалай ойлайсыз қалай 

аяқтауға болады. Кім өзі әңгімені 

аяқтағысы келеді. 

2-3 бала әңгімелейді. 

Әңгімеде не туралы жазылған? 

 

 

Әр бала өз қиялы 

бойынша әңгіме 

құрастырады. 

 

Жемістерден 

компот, варенья 

жасап, ал 

көкіністерді 

банкаға тұздап 

жеуге болады. 

 

Ойынның шартың 

мұқият тындап, 

жұмыстануға 

керіседі. 

Балалардың бір 

тобы банкаға 

көкөністерді 

салып тұздайды, 

ал екінші тобы 

жемістердің 

суреттерін 

пайдаланып 

компот жабады. 

Сурет әдемі болып 

шығу үшін 

заттарды дұрыс 

орналастырады. 

Көкөністерді 

банкаға толтырып 

салып, араларында 

аздап орын 

қалдырады. 

Өз суреттеріне 

қарап салған 

қиярлар мен 
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Күз туралы не білдік. 

- Балалар қыста жемістер мен 

көкіністерді қалай сақтап, жеуге 

болады? 

Ондай болса біз қазір компьютер 

арқылы ойын ойнаймыз. 

Тақырыбы: «Анамызға көкініс 

тұздауға «көмектесейік. 
Шарты: Мониторда салынған 

банкаларға тышқанды 

пайдаланып, рет-ретімен, 

қатарлап көкіністерді 

орналастыру қажет. 

 

- Балалардың бір тобына дайын 

салынған банка суретіне 

көкөністерді салып тұздауды, ал 

екінші тобына жемістердің 

суреттерін пайдаланып компот 

жабуды ұсыну. 

- Сурет әдемі болып шығу үшін 

заттарды дұрыс орналастыру 

қажет. Көкөністерді банкаға 

толтырып салып, араларында 

аздап орын қалдырған дұрыс. 

Жұмыс барысында дұрыс 

орналастыруларын 

қадағалаймын. 

 салған қиярлар мен 

қызанақтардан және алма мен 

алмұрттан, алхордан дәмді 

ассорти шығады 

- Тұздауға қандай көкіністер 

пайдалануға болады екен? Кім 

айтады? 

- Олардың пішіндері мен 

түстерінде айырмашылық бар 

ма? 

қызанақтардан 

және алма мен 

алмұрттан, 

алхордан дәмді 

ассорти шыққанын 

көреді, қуанышқа 

бөленеді. 

Әр бала 

алдындағы 

компьютерде 

суреттерді 

орналастырып 

компот, варенье 

жасап, 

көкіністерді 

тұздайды. 

-Тұздауға қияр, 

қызанақтарды 

пайдалануға 

болады.                                     

-Тұздауға алынған 

қиярлар сопақша 

пішінді, ал 

қызанақтар 

дөңгелек болып 

келеді. 

-Түстерін айтатын 

болсақ қиярлар 

жасыл, ал 

қызанақтар қызыл 

түсті болады. 

Жемістердің 

көлемдері бірдей 

емес, алма мен 

алмұрт үлкен, 

сондықтан банкаға 

аз алма мен 

алмұрт салынады. 
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- Тандалған жемістердің 

көлемдері бірдей ме? Олар 

туралы не айтуға болады? 

Кім біледі көкіністер мен 

жемістердің адам деңсаулығына  

пайдасы туралы. 

- Балалар біз бүгін аналарымызға 

көп көмек тигіздік, олар 

жұмыстарыңды көріп, қатты 

қуанады деп ойлаймын. 

Өте жақсы. 

Ал жүзім 

кішкентай 

көлемді, оларды 

көбірек салуға 

болады. 

Рефлексивті 

коррекциялаушы 

 

- Балалар мына ребусті шешіп 

көрейік. 

   

К Ү З 
Соңымен бүгінгі оқу қызметі  

ұнаса көңілді смайліктеріңді 

көтеріңдер. 

Суреттерге қарап 

КҮЗ деген сөз 

пайда болғанын 

айтады. 

Оқу қызметінде 

ұнағанын көңілді 

смайліктерді 

көтеру арқылы 

білдіреді. 
 

Күтілетін нәтиже 

Баланың білуі: Табиғаттағы маусымдық күз мезгіліндегі өзгерістерді, адамдар 

мен қоршаған орта жағдайының арасындағы байланысты, табиғатта өзін-өзі 

дұрыс ұстау түсініктерін білді. 

Баланың меңгеруі: Күз мезгіліне тән ерекшеліктерді талдау жолдарын, ауызша 

жеткізе білу әдіс-тәсілдерін, Paint бағдарламасын пайдаланып дұрыс 

орналастыру әдісін меңгерді. 

Баланың жасай алуы: Күзге тән ерекшеліктерді сипаттайды, бір-бірімен 

байланысқан сюжет бойынша суреттеу мен әңгімелер ойлап табады, 

салыстырады, Paint бағдарламасын пайдаланып көкіністер мен жемістердің 

суретін орналастыра алады. 
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№ F00007     30.01.2023 ж. 

Пікірлердің ақиқаттылығы және жалғандығы 

ШОХАНБАЕВА ЗУЛЬФИЯ ДАРИДЖАНОВНА                                                                      

Түркістан облысы. Қазығұрт ауданы.                                                                      

Қаржан жалпы орта білім беретін мектебініің                                                         

Бастауыш сынып мұғалімі.  

Білім беру 

ұйымының атауы 

 

Пәні: Математка 

Бөлім:  Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер 

Педагогтің аты-

жөні: 

 

Күні:  

Сынып:  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

№94 сабақ.Пікір.Пікірлердің ақиқаттылығы және 

жалғандығы Жарықтың жұтылуы деген не? 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаты: 

4.3.3.1 қозғалыстың басталуы мен бағытын пайдалана 

отырып, нысандар қозғалысы сызбасын құру, сәйкес 

есептеулер жүргізу 

 Сабақтың  

мақсаты 

Математикалық мазмұндағы пікірлер 
құрастырып,олардың ақиқаттығын және жалғандығын 
дәлелдеу. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі// 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушын

ың 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдас 

тыру 

 Өзін-өзі 

тексеру 

 

 

 

Сабаққа дайындық 

Психологиялық 

дайындық 

 

 

Өткен тақырыпты 

пысықтау 

 

Үй тапсырмасы.  

Бір-біріне 

жақсы 

тілектер 

тілейді 

 

 

 

 

 

Мақтау,мада

қтау 
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Өткен 

білімді еске 

түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-тапсырма 

120>130 Жалған. 120 

саны 130-дан кем 

90>20. Ақиқат. 

60<50.Жалған. 60 

саны50-ден артық 

90>70. Ақиқат 

150<80. Жалған. 

150саны 80-нен артық 

810<90. Жалған. 

810саны 90-нан артық 

 

Жаңа сабақ 

1-тапсырма 

1. Үтік күйді.  

2. Газ жанды 

3. Отты өшірмеді 

4. Шырша өртенді 

 

ФС-тапсырмасы 

2-тапсырма 

1. Өрт кезінде 101-

ге хабарлас. 

Ақиқат 

2. Өрт кезінде үйде 

жасырыну керек. 

Жалған. 

3. Өрт-тілсіз жау. 

Ақиқат 

4. Өртті 

өртсөндірушілер 

сөндіреді. 

Ақиқат. 

5. Өртсөндігіш 

құралды қол 

жетпейтін жерде 

сақтау 

керек.Жалған. 

Үй 

тапсырмас

ын 

тексертеді 

 

 

 

 

 

 

 

Суретпен 

жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

 

Ақиқат 

және 

жалған 

пікір 

екенін 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалған 

пікірлерді 

оқиды 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: «Көңілді 

күн» 

Дескриптор: 

Ақиқат және 

жалған 

пікірлер 

құрастырады

-1Б 

Пікірлерін 

дәлелдей 

алады-1Б 

 

 

ҚБ: 

«Формативті 

бағалау» 

Дескриптор: 

Ақиқат және 

жалған 

пікірлерді 

ажырата 

алады-1Б 

Айтқан 

пікірлерін 

дәлеледейді-

1Б 

 

 

 

 

ҚБ: «Плюс 

минус» 

 
 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 
Қауіпсіздік 

туралы 

ережелер 

 

 

 

 

 

Өрт 

сөндіруші 

лер туралы 

бейнебаян 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Суреттер 
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ЕБҚ тапсырма 

3-тапсырма 

1) Кез келген 

төртбұрыштың 3 

төбесі болатыны 

жалған 

2) Тонна-ұзындық 

өлшемі екені 

жалған 

3) 45 пен 10 

сандарының 

қосындысы 54-ке 

тең екені жалған 

Дұрыс пікірлер 

пайда болды 

 

4-тапсырма 

Дельфин орманда өмір 

сүреді-Жалған 

Әтеш ұша алады-

Жалған 

Әлия балмұздақты 

ұнатпайды-Жалған 

Төрт екіге бөлінбейді-

Жалған 

Тауықтың төрт аяғы 

бар-Жалған 

Театрда дадамдар 

спортпен 

шұғылданады-Жалған 

Мысық тышқанды 

ауламайды-Жалған 

 

 

5-тапсырма 

1) 12 саны-екі 

таңбалы және 

жұп сан Ақиқат 

 

 

 

Дұрыс 

пікірлер 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақиқат 

пікірлерді 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есепке 

сызба 

таңдайды, 

Дескриптор: 

Дұрыспікірле

р 

құрастырады

-1Б 

Жұптық 

жұмыс 

орындайды-

1Б 

 

 

 

ҚБ: 

«Монета»әді

сі 

Дескриптор: 

Дұрыс 

пікірлер айта 

алады-1Б 

Топтық 

жұмыс жасай 

алады-1Б 

 

 

 

 

 

ҚБ: «От 

шашу» 

Дескриптор: 

Ақиқат 

пікірлерді 

табады-1Б 

Жалған 

пікірді жоққа 

шығарады-1Б 

 

 

 

 

 

 

Дәптерлер 

 

 

 
 

Суреттер 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

Дәптерлер 
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2) 27 саны 9-ға 

бөлінеді және 30-

дан үлкен 

емес.Ақиқат 

3) 36 мен 14 

сандарының 

қосындысы 40-қа 

тең емес. 

4) 80мен 15-тің 

айырмасы 80 мен 

25-тің 

айырмасынан кем 

емес 

5) 14 және 25-үш 

таңбалы сандар 

емес. 

6) 19 бен 18 

сандарының 

қосындысы 37-ге 

тең. Ақиқат 

7) Кез келген 

тіктөртбұрыш 

шаршы бола 

алатыны жалған. 

 

ФС-тапсырмасы 

6-тапсырма 

 
ЕҚБ тапсырмасы 

7-тапсырма 

А)1 секундта-1600рет 

1 минутта-?рет 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептерді 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

Өрнектерд

і жазады 

 

 

 

 

Есептеп, 

дұрыстығ

ын 

тексереді 

 

 

Ойланып 

 

ҚБ: «Қол 

шапалақ» 

Дескриптор: 

Әр есепке 

сызба мен 

теңдеу 

таңдай 

алады-1Б 

Есепті теңдеу 

арқылы 

шығарады-1Б 

 

ҚБ: «От 

шашу» 

Дескриптор: 

Есептерді 

шығарады-1Б 

Өрнектерді 

жазады-1Б 

 

 

ҚБ: «От 

шашу» 

Дескриптор. 

Есептеп, 

дұрыстығын 

тексере 

алады-1Б 

Есептеу 

жолын 

біледі-1Б 

 

ҚБ: «Үш 

шапалақ» 

 

 

ҚБ: 

 

 

 

 
 

Бағалау 

парағы 

 

 

 

 
 

Есептің 

сызбасы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Инеліктің 

суреті 

 

Сонаның 

суреті 
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Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

1600*60=96000 

Ж? Ол 1 минутта 96000 

рет қанатын қағады 

 

Ә)S=27км 

t=3сағ 

V=? Км\сағ 

V=S/t=27/3=9км\сағ 

Ж: Оның жылдамдығы 

9 км\сағ 

 

Б)V1=60км\сағ 

V2=?, 5 есе артық 

60*5һ300км\сағ 

Ж:Лашынның олжасын 

аулау кезіндегі 

жылдамдығы 300км\сағ 

 

8-тапсырма 

8602/17=506 

84420/14=6050 

8925/85=105 

973920/24=40580 

947700/45=21060 

958830/31=30930 

820680/21=39080 

867720/42=20660 

681850/65=10490 

 

9-тапсырма 

Шыншыл-2-ші әмиян 

Өтірікші-1-ші әмиян 

Үй тапсырмасы 

10-тапсырма 

Ақиқат пікірлер 

Қайың-жалпақ 

жапырақты ағаш 

Ақиқат 

жауап 

береді 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын алады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

жасайды 

 

 

 

«Лейс»әдісі 

Дескриптор. 

Есептеп, 

дұрыстығын 

тексере 

алады-1Б 

Есептеу 

жолын 

біледі-1Б 

 

ҚБ: 

«Монета» 

Дескриптор: 

Пікірлердің 

ақиқаттығы 

мен 

жалғандығын 

дәлелдейді-

1Б 

Жалған 

пікірлерді 

ақиқатқа 

айналдырады

-1Б 

 

Смайликтер 

арқылы 

қорытындыл

айды 

 

 

 

 

 

 
 

Лашынның 

суреті 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

 

Әмияндар 

 

 

 

 

 

Смайликтер 
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МАЗМҰНЫ 

Ара-жәндік Ақиқат 

99-ең үлкен екі таңбалы 

сан 

120саны 60-тан екі есе 

артық 

Жалған пікірлерді 

ақиқатқа айналдыру 

Қаңтар айында 32 күн 

бары жалған. 

260 пен 70-тің 

қосындысы 320-ға тең 

емес 

Бүгін күн жарқырап 

тұрғаны жалған 

Киттің балық екені 

жалған. 
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