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Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайтуға есептер шығару 

 

ТУРЛЫБЕКОВА ИНДИРА БЕРДИХАНҚЫЗЫ                                                                       

ТОАӘДБ " Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға                                            

арналған облыстық арнайы мектеп-интернат "кмм                                       

Математика пәні мұғалімі  

Ұзақ мерзімді жоспардың 

 тарауы: 5.1С 

Күні: 27.11.2019ж 

Мұғалімнің аты-жөні: Тұрлыбекова Индира 

Қатысқандар:                           Қатыспағандар: 

Сынып:5  Пәні:Математика 

Сабақтың тақырыбы Аралассандардықосу. Аралассандардыазайтуға есептер шығару 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

5.1.2.19 натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындау; 

5.1.2.20 аралас сандарды қосу және азайтуды орындау; 

Сабақтың мақсаты Барлығы: Бөлімдері бірдей аралас сандарды қосу және азайтуды 

орындайды. 

 Басым бөлігі: Бөлімдері әртүрлі аралас сандарды қосу және азайтуды 

орындайды. 

Кейбірі: Натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындайды. 

Бағалау критерийі - бөлімдері әртүрлі аралас сандарды қосады; 

- бөлімдері әртүрлі аралас сандарды азайтады. 

- натурал саннан жай бөлшекті азайтады. 

Тілдік мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология: 

- аралас сандарды  қосу және азайту;  

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:  

бөлімдері бірдей аралас сандарды қосу үшін, ... керек;  

- бөлімдері әртүрлі аралас сандарды қосу үшін, ... керек;  

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Білу, түсіну және қолдану 

Құндылықтарға баулу Жауапты азаматтар адал, сындарлы әрі белсенді, олар тұтастық, сыни 

идеялар мен қоғамды дамыту, ұлт пен қоршаған ортаны қорғау үшін пікір 

алуандығын әкеледі. 

Пәнаралық байланыс Геометрия 

АКТ қолдану дағдылары Презентация, http://bilimland.kz/ru/ 

Алдыңғы білім Жай бөлшектерді қосу және азайту 

Сабақ барысы 

Сабақтың жоспарлан-

ған кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

 

 

 

 

Ұйымдастыру бөлімі.    Сәлемдесу 

Оқушылардың  сабаққа қатысымы мен дайындығын  қадағалау. 

Оқушылардың зейінін сабаққа шоғырландыру. Сөйлеу ережесін еске түсіру. 

Психологиялық дайындық: - Кәнеки балалар, бүгін барлығымыз бір-бірімізге 

не тілейміз? «Ақ тілек»  Оқушылар орындарынан тұрып, бір-бірлеріне 

тілектерін айтды.  

Оқушылармен бірге сабақ мақсаты мен күтілетін нәтижелерін анықтау. Топқа 

біріктіру 

Үй тапсырмасын тексеру. Жұптық жұмыс. «Мен саған, сен маған» әдісі. 

 

 

 

 

Презента

ция 

1-5 слайд 

 

6 слайд 



Жұпта оқушылар бір бірлерінің дәптерлерін тексереді. Оқушылардың 

түсінбеген сұрақтарын, шығара алмаған есептерін талдау. 

 
Дескриптор:  -есеп шартына сәйкес санды өрнек құрастырады; 
 бүтін бөліктермен амал орындайды; 
 бөлшек бөліктерімен амал орындайды; 
 дұрыс жауабын табады. 
Өзара бағалау. 
«Адасқан сөздер» әдісі. Аралас сандарды қосу және азайту ережесін 
қайталау. Ережеде орны ауысқан сөздерді ретімен оқиды. 
Бөлімдері бірдей аралас санның қосындысын (айырмасын) табу үшін, 

оның: 

- осыдан шыққан нәтижелерді қосып, аралас сан түрінде жазу 

керек. 

- бүтін бөліктерін бөлек қосу (азайту) керек; 

- бөлшек бөліктерін бөлек қосу (азайту) керек; 

Ауызша бағалау. Смайликтермен бағалау 

«Жалғасын тап» әдісі. Есептерді ауызша шығарады. 

 
Дескриптор: - натурал саннан дұрыс бөлшекті азайтады; 

- натурал саннан бұрыс бөлшекті азайтады. 

- бөлімдері әртүрлі аралас сандарды қосады;  

- бөлімдері әртүрлі аралас сандарды азайтады. 

Дескрипторлар бойынша бағалау 

Есептер шығару. Оқулықпен жұмыс 

 
Сергітусәті. «Жаңылмаймын» ойыны. Оқушылар кезекпен шығып, 

орындайды. 

Оқулык 

Т.А. 

Алдамұра

това, 

Математи

ка 

 

 

 

 

 

 

 

7 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-17 

слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық  

 

 

 

 

Тест тапсырмалары. Топтық жұмыс 

 

 
 

20 слайд 

 

http://bili

mland.kz/ 

 

 

плакат, 

тест 

тапсырма

лары 

Сабақтың 

соңы 

Үйге тапсырма:№ 554 есеп. Ережені жаттау. 

Кері байланыс «Қағаз кеме» әдісі бойынша. 

 

Қағаз 

кеме 

суреттері, 

түсті 

қаламдар 



Саралау –оқушыларға қалай көбірек 

қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды 

жоспарлапотырсыз? 

Бағалауоқушылардыңматер

иалдымеңгерудеңгейінқала

йтексерудіжоспарлайсыз? 

Денсаулықжәне 

қауіпсіздіктехникасыныңса

қталуы 

 

Деңгейі жоғары оқушыға қосымша 

тапсырма дайындалады. 

Қабілеті төмен оқушыларға қажет 

жағдайда үлгеруші оқушыны көмек 

көрсету ұсынылады. 

Мақтау, мадақтау, 

смайлктер  арқылы 

Қалыптастырушы бағалау 

кері байланыс беру арқылы 

жүргізіледі. 

Оқушылардың партада 

дұрыс отыруын қадағалау 

Сергіту сәтін өткізу 

Сабақ бойынша рефлексия  

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс 

қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ 

қол жеткізді ме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?  

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды 

ма?  

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар 

болды, неліктен? 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін 

пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда 

берілген сұрақтарға жауап беріңіз.   

 

 

Жалпы баға 

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1:                                                                                   2:  

Сабақты жақсартуға не оң ықпал етер еді(оқыту мен оқуға қатысты)? 

1:                                                                                      2: 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені 

білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет 
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ТУЛЕГЕНОВА ГУЛЬХАН УРАЗБЕКОВНА                                                                        

Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы,                                                                               

"Табантал орта мектебі" КММ                                                                                 

Бастауыш сынып мұғалімі 

Білім беру ұйымының атауы №24 орта мектеп 

Пәні: Қазақ тілі 

Бөлім: Табиғат құбылыстары 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сынып: 4  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: №76 сабақ. Жатыс септік 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқыту мақсаты: 

4.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, монолог 

құрау. 

4.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған 

сұрақтар құрастыру және жауап беру. 

4.3.5.1 стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегңмен анықтап 

түзету,жазба жұмысын қазақ тілінің пунктуациялық, 

орфографиялық, грамматикалық нормаларға сәйкес өз бетінше 

редакциялау. 

 

 Сабақтың  мақсаты Жатыс септіктің жалғауларымен танысады, табыс септіктегі 
сөздерді ажыратуды меңгеру 
 

Сабақтың барысы 
Сабақтың 

кезеңі// 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдастыру 

 Өзін-өзі 

тексеру 

 

Өткен білімді 

еске түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа білім 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабаққа дайындық 

Психологиялық ахуал қалыптастыру 

 

Өткен тақырыпты қайталау 

«Табыс септік» тақырыбы 

 

55-жаттығу 

Аққуды, тағаны, тұлпарды. 

Аққуды,тағаны,тұлпарды- 

толықтауыш болып тұр. 

 

Жаңа тақырып 

ФС-тапсырмасы 

56-жаттығу   

Ауызша жаттығу орындау. 

Қарамен жазылған сөздің қай 

септікте тұрғанын айт. 

Қыста ғана болады 

Ұстасң, қолың тоңады.(қар) 

Тапсырма: 

Қарамен жазылған сөздерге сұрақ 

Шаттық 

шеңберін 

жасайды 

 

Үй 

тапсырмас

ын 

тексертеді 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмбақты 

шешіп, 

сөздерге 

сұрақ 

қояды 

 

Мадақтау 

 

 

ҚБ: «Жарайсың» 

Дескриптор: 

Мақал-

мәтелдердің 

ішінен табыс 

септіктегі сөздері 

табады-1Б 

Сөздерді сөйлем 

мүшесіне 

талдайды-1Б 

 

ҚБ: «Үш 

шапалақ» 

Дескриптор: 

Жұмбақты 

шешеді-1Б 

Сөздерге сұрақ 

қоя алады-1Б 

 

 
 

 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

 
 

 
Жұмыс үлгісі 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекіту 

 
 

 

 

 

қой. Олардың қай септікте 

тұрғанын айт. 

ЕБҚ-тапсырма 

57- жаттығу 

1.Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда 

соны іледі 

 

2.Ерлік білекте емес, жүректе. 

 

 

Ережені есте сақтауға 

жұмыстанамыз 

Жатыс септік кімде? неде? 

кімдерде? нелерде? қайда? деген 

сұрақтарға жауап береді. Жатыс 

септігі атау септікке - да, - де, - та, - 

те жалғаулары жалғану арқылы 

жасалады. Бұл жалғауларды жатыс 

септік жалғаулары деп атайды. 

ЕҚБ-тапсырма 

58-жаттығу 

               Арша 

Арша тасты жерлерде, таулы 

аймақтарда өседі. Дәрі жасау үшін 

оның жемісін пайдаланады. 

Құрамында эфир майлары, қант, 

алма қышқылдары, минералды 

тұздар бар. 

Жерлерде,аймақтарда-қайда?-

пысықтауыш 

Құрамында-несінде?-толықтауыш 

 

59-жаттығу 

Б.С: кімге? Неге? Қайда? –қа, -ке, -

ға, -ге. 

Ж.С: кімде? Неде? қайда? –да, -де, -

та, -те. 

 

 

60-жаттығу 

Өзенде, жайлауда, қыста, көгенде. 

  Өзенде көптеген балықтар бар. 

  Жайлауда мал өріске шығады. 

  Қыста балалар әдемі аққала 

жасайды. 

 

 

 

Үйге тапсырма 

61-жаттығу 

Сурет бойынша әңгіме құрап айту 

 

 

 

 

 

 

Мақал-

мәтелдерме

н жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

 

 

Ережемен 

жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

Тапсырман

ы 

орындайды  

 

 

 

Мәтінге ат 

қояды 

 

 

 

 

Септіктерді

ң 

айырмашы

лы 

ғын айтады 

 

 

 

Септіктерді 

ажыратады 

 

 

 

 

Әңгіме 

құрап 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: «SMS»әдісі 

Дескриптор: 

1.Мақалды жатқа 

анық, кідірмей 

айтып береді-1Б 

2.Сұрағын дұрыс 

қойып, жалғауын 

таба біледі-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: «Бургер»әдісі 

Дескриптор: 

Көркем жазу 

емлесін 

сақтап,жазады-1Б 

Сөйлем 

мүшелеріне 

талдайды-1Б 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: «Менің 

ойым»әдісі 

Дескриптор: 

Септіктерді 

ажырата алады-1б 

Сөздерге сұрақ 

қоя алады-1Б 

 

ҚБ: «Серпілген 

сауал» 

Дескриптор: 

Септіктерді 

салыстырып, 

айырмашылығын 

айтады-1Б 

Септік 

 

 

Мақал-мәтелдер 

жазылған 

парақтар 

 

 

 

 

 

Ереже жазылған 

плакат 

 

 

Сызбалар 

 

 

 
 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

 

 

Сызба 

 

 

 

 

 
 

Септіктер 

жазылған 

плакат 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

Кері байланыс 

парағы 
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География пәнін оқытудың маңыздылығы 

ТЫНЫШТЫКОВА МИНУАРА ТЕМИРБЕКОВНА                                                      

Маңғыстау облысы  Бейнеу ауданы                                                                          

“Үстірт жалпы білім беретін мектеп”КММ                                                    

География пәні мұғалімі 

Қазіргі кезде еліміздің білім беру ісінде түбірлі өзгерістер болып жатқаны мәлім. 

Ал бүгінгі таңда мектептің, мұғалімнің ең қасиетті міндеті-рухани бай, жан-

жақты дамыған жеке, дарынды тұлғаны қалыптастыру.                                      

Жас ұрпаққа саналы тәрбие және сапалы білім беру деңгейі ең алдымен 

мұғалімнің даярлығына, оның іс-тәжірибесінің қалыптасып шыңдалуына 

байланысты.                                                                                                                

Мұғалім-баланың жеке тұлғасын қалыптастырушы, маңызды тәлім-тәрбие 

өнегесінің бастаушысы, жарқын үлгісі, бала қиялын самғатып, арманын көкке 

ұсындырушы басты тұлға. Бүгінгі жас өркеннің ертеңгі әлеуметтік –саяси қоғам 

мүшесі ретінде қалыптасуында тәлім-тәрбиенің маңызы зор екендігі белгілі. 

Ендеше қоғамдағы қол жеткен тәрбиелік жақсы дәстүр атаулыны пайдаланып, 

биік адамгершілік қасиеттерге баулу, тәрбиелеу-мұғалімнің басты міндеті. 

Мұғалім жан-жақты жетілген білімді, әдістемелік шығармашылық шеберлік 

иесі, халықтық дәстүр, әдет-ғұрып пен салт-сана ерекшеліктерін әлеуметтік 

қарым-қатынастар түрлерін кәсіби түрде меңгеруі тиіс. Әсіресесе осы кәсіби 

білік дағдыларын шыңдауы оның ұстаздық тәжірибе жинақтауының ең басты 

алғы шарты болып табылады. 

Географиядан берілетін білім мақсаттары:  
Негізгі мектепте географияны оқыту төмендегідей мақсаттарға жетуге 

бағытталған:  

- негізгі географиялық ұғымдар, географиялық қабық және оның 

-жердің көлемі мен пішіні, оның географиялық маңызы; 

- жер шарының халқы, адамзаттың негізгі нәсілдері; 

- өзінің туған өлкесі мен Отанына деген патриоттық тәрбие; 

-оқушылырдың табиғат заттары мен табиғи құбылыстар туралы көзқарасы; 

- әлеуметтік- экономикалық міндеттерді географиялық білім негізінде шешу; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық 

есептерді шешу. 
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Географиялық білімнің мазмұны:  

Мектепте географиялық білім берудің мазмұндық құрылымы:  

- Жер заңдылықтарын нақты түсіндіретін ғылыми білім беру;  

- географиялық қабық және табиғат кешендері туралы ілім; 

- географиялық зерттеу әдістері: бақылау, далалық зерттеулер;                                             

- табиғи объектілер, жер, оның қабықтары. Материктер мен мұхиттар;                               

- әлеуметтік-экономикалық объектілер. Аймақтар, елдер, облыстар, аудандар;  

- жердегі тіршілік барысын анықтайтын процестер мен құбылыстар;  

- табиғи процестер; табиғаттағы су айналымы;  

- ауа райы мен климаттың өзгерісі;  

- жер бетіндегі тараған негізгі нәсілдер мен халықтар. Жер шары халқының өсуі. 

Демографиялық саясат;  

- адамзаттың өмір сүруі мен өмірлік танымы;  

- адамның шаруашылық әрекеті, оның қоршаған ортаға бейімделуі; 

- қазіргі заман географиясы;  

- әлемдік шаруашылық пен ұлттық шаруашылықтың өзара байланысы; 

- адамзаттың жаһандық проблемалары. 

География сабағын әңгіме, баяндау, тек түсіндіру арқылы оқыту айтарлықтай 

нәтиже бермейді. Оқушылардың оқу материалын оқып-үйрену кезінде таным 

белсенділігі жоғары болатын сабақтар білім мен біліктілікті сапалы түрде 

меңгеруді қамтамасыз ете алады. Тиянақты білім беру, оқу үрдісін жандандыру 

түрлі әдіс-тәсілді таңдай білуге, қолда бар көрнекілікке, құрал-жабдыққа, 

т.б.көптеген себептерге байланысты. 

Мектеп оқушыға жыл бойы нені үйретеді, нені оқытады деген сұраққа педагог 

мамандар «Табиғатты» деп жауап береді. Адам өмірге келгеннен өмірден 

озғанынша табиғатпен біте қайнасып, табиғатты зерттеп, табиғатты өлшеп, 

табиғатты жырлаумен күн кешеді. Демек табиғат адам өміріндегі бітпейтін 

өлшеусіз лаборатория болып табылмақ.                                                                       

Осы алып лаборатория — «табиғатты» география пәнінен ажыратып тастау 

мүмкін бе? Жоқ. Адам ұғымындағы бұл екі сөз атауы жағынан айырмашылық 

жасағанымен бірлескен біртұтас дүние. Бұл жерде айтпағым,  бүкіл оқу 

жүйесі географияны оқытады дей келе, геогафия пәнін елеусіз тұрғыда 

қарастыруға мүлдем болмайды демекпін. География пәнін оқыту барысында 

әрбір сабақты сарамандық жүйеде өтіп келемін. 

Ал енді география сабағын сарамандық жүйеде оқыту дарынды оқушының 

қаншалықты тиянақты білім алуына жағадй туғызатындығына тоқталайық. 

Мысалы, «План және карта», «Атмосфера» тараулары оқушымен бірлесіп, әр 

сабақта картамен, географиялық алаңды пайдалана отырып саамандық жүйеде 

жұмыс жүргізуге болады. Мұнда топтық, серуен, картаны оқу, георафиялық 

алаңмен жұмыс жүргізу оқушының география пәніне деген қызығушылығын 

арттыра түседі. 

Ұлы Абай «Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы 
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жүрек,- дей отырып болашақ ұрапқтан арлы, білімдар, ақиқатшыл әрі еңбекқор, 

көпшіл, жақсылықты жанқиярлықпен жақтаушы, қайратын жалындатқан, ақыл-

парасатын көрегендікке бағыттаған азаматты аңсады. Лайымда, әр жас өрен ұлы 

Абай аңсағандай азамат атанса, халқымыз адамзат көшінде әркез ардақты 

орында болары хақ. 

 

№ B00057   30.01.2023 ж 

ОЙЫН  АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ 

ЖИТЕНОВА АЙГУЛЬ ТЕМИРХАНОВНА                                                                               

Павлодар қаласы №25 балабақша тәрбиешісі 

   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 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 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 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 кезіндегі баланың психологиялық ерекшеліктері: бала ойланады, 

эмоциялық әрекетке ұшырайды, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял 

елестері дамиды. Мұның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын 

ұштайды. 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 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. Сөйлесе жүріп, 

балалар пікірлесіп, әсер алысады, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын 

анықтайды. Ойын - бала үшін нағыз өмір. Ойын әрекетінде баланың 

психикалық қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері әлдеқайда тез 

қалыптасады, яғни ол арқылы бала білім алады. Бала зейінін қажет ететін, 

әдейілеп ұйымдастырылған ойындар бүлдіршіннің ақылын, дүниетанымын 

кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін сомдайды 
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«ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ»                                                                                            

(Ойын   сабақ) 

ПЕРНЕБЕКОВА КУЛАЙША САБЫРБЕКОВНА                                                              

Шымкент қаласы                                                                                                                    

N2 "Қарлыгаш" бөбекжай – бақшасы                                                                    

тәрбиеші 

Мақсаты:балаларға үйдегі қауіпсіздік шаралары туралы түсіндіру, қауіпті 

заттармен, қауіпсіздік жағдайлармен таныстыру және олардан сақтана білуге 

үйрету; қауіпсіздік шаралары туралы білімдерін кеңейту; өз жеке басының 

қауіпсіздігін дұрыс ұстап жүруге тәрбиелеу.  

Көрнекілікітер:дәрілік, ұшы өткір, сіріңке т.б. заттар, слайд, үлестірмелі 

материалдар,  қарындаштар,  суреттер. 

Сөздік жұмыс:қауіп, қауіпсіздік. 

Билингвальді компонент:қауіпсіздік ережелері –правила безопасности, 

қайшы-ножницы- скисорс, , сіріңке-спички- матчс, , ине-иголка-нидлс,            

от – огонь. , пышақ-нож, балта – топор 

 

 Іс-әрекет кезеңдері                                         

Ұйымдастыру-іздестеру                                                                                                         

- Балалар, бүгін бізге қонақтар келген екен.Бәріміз алдымен  қонақтармен 

амандасайық. 

Білер қазақ  баласы  

Сәлем сөздің анасы  

Алдымыздан кезіккен 

Көп танысты көреміз  

Бәріне де ізетпен  

Біздер сәлем береміз 

-Сәлеметсіздерме! 

-Балалар бүгінгі  күніміз ерекше болмақ,  себебі кауіпсіздік ережелері  туралы 

айтамыз. 

Тосын сәт: 

- Балалар кәне құлақ салайықшы  біреу  есік  қағып тұрған сияқты , 

-қәне қарап  көрейік 

Ішке  жылап  буратино кіреді 

-Буратино сен неге жылайсын?    - қолымды пышақ  кесіп  кетті 

-Қалай  ойлайсыздар  Буратино неліктен қолын кесіп  алды? 

- ия  себебі   пышақ  қауіпті,Буратино  қауіпсіздік  ережесін сақтамаған 

-Буратино сенде  қонақ  бол қауіпсіздік  ережесін  үйрен 

-Балалар  мен  сендерге  мына  Буратино  сияқты  қауіпсіздік  ережесін 

сақтамаған  ертегі  кейіпкерлерін  жасырамын,  ал  сендер  тауып  көріңіздер 



1  Қай  ертегі  кейіпкері  үлкендердің  ұрықсатысыз  терезеден  орманға  

жалғыз кетеді? (Бауырсақ) 

2 Ал  мына ертегі  кейіпкерлерін  қасқыр  жеп  қояды ,себебі  олар  оған  есік  

ашады. (Жеті  лақ  ертегісі) 

3 Келесі  кейіпкеріміз  жалғыз  орманға шығып ,қасқырға  әжесінің  үйін  

қайда  екенін  айтқан  үшін  қауіпті  жағдайға  ұшырайды, ол  кім?                                      

(қызыл  телпек) 

-Ия  балалар  бұл  кейіпкерлер нені  сақтағанжоқ? 

-Дұрыс  қауіпсіздік  ережесін  сақтамаған  үшін 

-нестеді  олар? 

Өте  керемет,  рахмет  

-Тағы  қандай  қауіпті  заттарды  білесіздер?  - пышақ,қайшы,балға, дәрі          

дәрмек,ине ,сіріңке т.б 

-Ол  құралдар  қайда  тұру  керек ? 

- ия  дұрыс  айтасындар ,әр қайссысының  өз орындарында  тұру  керек 

-Ендеше  «Өз  орнына  қой»  ойынын  ойнайық 

Рахмет  сендерге  балалар  

-Ендігі  кезекті  жұмбақтарга  берейік 

-келісесіздерме? 

Аузы жоқ , сөйлейді, 

Көзі жоқ,   көрсетеді. (Теледидар.) 

Өзікүндешаңжеген, 

Шаңжепәбден  дәндеген. (Шаңсорғыш.) 

Көйлек  қыртыс-қыртыс 

Олжүріпөтсе  теп-тегіс (Үтік.) 

- өте  керемет, бұл  заттарды  тұрмыстық  техникалар дейміз. 

  –  Қалай  ойлайсыңдар, киімүтектегенсоң, теледидарқарап, 

шаңсорғышпен  тазалапболғансоң не істеу  керек?  (балаларжауабы) 

– Дұрысайтасыңдар, электрқұрылғылардысөндірукерек. 

- себебі  олар  өте кауіпті ,өрт  шығуы  мүмкін 

-Ал  өрт  шыққан  жағдайда қай  номерге  қоңырау  шаламыз?  - 101  

« Ұйқасын  тап»  ойыны: 

 Бір, екі, үш, төрт,  үйде  болып жатыр …….(өрт) 

 Түтін басып  кетіпті, сөндірмеген  біреу……(үтікті). 

 Қызыл  жалын лаулады, демек  сірінкемен  біреу…….. (ойнады) 

 Тек тұрғаныңжарамас, тез  101ге сен …… (хабарлас) 

 Өртке  орандышатыр, өртсөндірушіні  тез…….( шақыр) 

 - Ал  сендеркауіпсіз  электротоғын  білесіздерме? 

-Ендеше  зерттеп  көрейік  (зерттеу жұмысы жүреді,  қағаз   көбелектер) 

-Көрдіңдерме  балалар  элекктротоғының  кауіпсізі де  болады  екен. 

Жақсы  балалар  біздер  бір неше кауіпті  және кауіпсізде  заттарды  үйрендік,  

 

 



Сергіту сәті. 

Орнымыздан тұрамыз, 

Қолды белге қоямыз, 

Иелеміз оңға бір,  

Иелеміз солға бір. 

Жоғары қолды созамыз, 

Біз тынығып отырамыз. 

 

Жұмбақ: 

Үш көзді  батыр                                                                                                                                          

жол  көрсетер  батыл.                                                                                                                                    

Үш  көзі  үш  түрлі :                                                                                                                   

Қызыл, сары, жасыл. Бұл  не?  

(Бағдаршам)   

Ал  жол ережесін,  көше  қауіпсіздігін  білесіздерме? 

- Үлкен қалаларда   көше  ережесін  калай  сақтап  жүреді? 

- ия  бағдаршам  және  белгілер  болады, соған  қарап  адамдар ,көліктер жүреді.  

- мына  белгілерді  білесіздерме? 

-белгілер  нені  білдіреді? 

Слайд  көрсету: 

Қорытынды: 

- Егер  өрт  шықса  қайда  хабарлаймыз?  - 101 

- егер  үйге  бөгде  адамдар  кіріп  бұзақылық  жасап жатса?  - 102 

- Егер  бір жерімізді  жарақаттап ,ауырып  калсақ  кайда  хабарласамыз? - 103 

-Бағдаршамның  қызыл  көзі  жанса? 

-жасыл  көзі  жанса? 

-жүріп  кележатқан  көліктің алдынан  жүруге…..? 

-Үлкен  адамдарға  жолдан  өтуге көмектесуге......? 

-Өте  жақсы  рахмет, осы  өткен қауіпсіздік  ережелерін  сіздер сақтап  жүреді  

деп  ойлаймын. 

Күтілетін нәтиже: 

Білу керек:Өмір қауіпсіздігі ережелерін сақтауды, қауіпті жағдай туғызуы 

мүмкін заттар мен құбылыстар туралы. 

Түсінеді:Үшкір заттармен, отпен ойнамау керектігін. 

Қолданады: қауіпсіздік ережелерін.« Қауіпсіздік ережесі» (Ойын  

сабақ)Мақсаты:балаларға үйдегі қауіпсіздік шаралары туралы түсіндіру, 

қауіпті заттармен, қауіпсіздік жағдайлармен таныстыру және олардан сақтана 

білуге үйрету; қауіпсіздік шаралары туралы білімдерін кеңейту; өз жеке 

басының қауіпсіздігін дұрыс ұстап жүруге тәрбиелеу. Көрнекілікітер:дәрілік, 

ұшы өткір, сіріңке т.б. заттар, слайд, үлестірмелі материалдар,  қарындаштар,  

суреттер. 

 

 

 

 

 

 



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

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

16 

B00059   30.01.2023 ж 

Бала тәрбиесіндегі отбасының рөлі 

МАМАҚ КЕНЖЕКҮЛ ЖОЛДАСБЕКҚЫЗЫ                                                                         

Шымкент қаласы                                                                                                                    

№ 2 "Қарлыгаш" бөбекжай – бақшасы                                                                    

Тәрбиеші 

Бала тәрбиесі ана сүтінен басталып, өмір бойы қалыптасқан күрделі құбылыс. 

Тәрбиенің ең алғашқы негізі отбасында қаланады да балабақшамен тығыз 

байланыс арқылы одан әрі жалғасады. Педагог ғалымдарының тұжырымына 

сүйенсек, тұлғаны қалыптасу нәтижелілігі, ең алдымен отбасындағы өнеге 

байланысты. Отбасындағы ересектердің мінез — құлқына, әдебіне, іс — 

әрекетіне қарап өсіп, тәрбие көрген баланың да қандай екенін тану қиын емес. 

    Мектепке дейінгі ұйымдардың отбасы арасындағы өзара ықпалдастығы мына 

төмендегідей негізгі бағыттарға көңіл бөледі: 

— педагогикалық және психологиялық сауаттылықты жетілдіру. 

— іс — әрекеттің түрлі формалары (ұйымдастыру оқу іс — әрекеттерге қатысу, 

әр түрлі мерекелік шаралар) 

— балалардың шығармашылық әрекетін дамыту, 

— қалыптасу мен дамыту мәселелері бойынша тәжірибе алмасу, 

— әлеуметтік дамытушы орта қалыптастыруға көмек көрсету. 

    Осындай негізгі бағыттарды іске асыру үшін мектепке дейінгі мекемелермен 

отбасының арасында тығыз байланыс қажет. Осы бағыттағы тәлім — тәрбие 

сабақтаса, ұштаса жүргізілгенде ғана көзеген мақсат нәтижелі болмақ. 

    Бала тәрбиесіне тек балабақша, мектеп қоршаған орта ғана емес, сонымен 

қатар отбасы мүшелерінің бәрінің тигізер әсері мол. Жыл бойы жүргізілетін 

жұмыс жоспарын ата — аналармен бірлесе отырып жасаған тиімді. Себебі, ата 

— аналар заман талабына сай өзекті мәселелерді, отбасы тәрбиесіне 

байланысты тақырыпты өздері ұсына алады. Сондай — ақ, оларға ұсыныс, 

тіректермен санаса отырып, ата — аналарға арналған әңгімелер мен лекциялар, 

кеңестер мен сұрақ — жауап кештері, тәрбие жұмысын алмасу жөніндегі 

конференциялар, ата — аналарды педагогикалық әдебиеттермен таныстыру әдіс 

– тәсілдері қарастырылады. 

     Отбасы — бұл баланың өмір сүру ортасы яғни, қамқорлықтың тұрақты көзі. 

Тәрбиелеу мен қарапайым біліммен қаруландыру және шешім қабылдай білуге 

үйрететін ең жақын адамдардың мейірім шуағын сезінетін орта. Осы орайда 

бала білім нәрімен сусындайтын алтын ұясының алатын орны бөлек. 

Біріншіден, бала уақытының көп бөлігін балабақшада өткізеді, 

тәрбиешілерінен, ұстаздарынан дәріс үйренеді. Демек, отбасы мен балабақша 
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арасындағы қарым — қатынастың алар ролінің қаншалықты маңызды екенін 

осыған қарап топшылауға болады. Балабақша ұжымы ата — аналарды 

ұйымдастырып, балаларды балабақшадағы өмірінің тәрбиесіне белсене 

қатысуларына арналған іс — шаралар жиі өткізіп тұрамыз. Оған сауықтыру 

кештері, ертеңгіліктер, тренингтер, сауалнамалар жатады. Осындай отырыстар 

арқылы ата — аналар бір — бірімен жақынырақ танысып, ортақ өзекті 

мәселелерді бірге шешуге тырысады. Бұл дегенініз, ата — ананың қоғам 

алдындағы жауапкершілігі артады. Балабақша мен отбасы, ата – анамен бала 

арасындағы достық, бауырмалдық қарым — қатынастардың қалыптасуына игі 

ықпалын туғызады. Мектепке дейінгі мекемеде өткізіліп жатқан спорттық 

жарыстар салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу мен қатар ата мен бала 

арасындағы сүйіспеншілікті, ынтымақтастықтың да нығаюына септігін тигізеді. 

Қарап тұрсаңыз, отбасы мен балабақша бір — бірінен бөлек алып қарауға 

келмейтін егіз ұғым секілді. Ол — саналы ұрпақ тәрбиелеуде зор жетістікке 

жеткізетін берік одақ. Осы екі одақ бірлесіп, ынтымақтасқанда ғана күрмеуі 

қиын талай мәселелердің түйіні шешілетіні анық. Балабақшада балалармен, ата 

— аналармен ынтымақтаса жұмыс істеу нәтижелігінің диагностикалық зерттеу 

графигін құрып, ата — ананың балабақшаға деген қөзқарасын қалыптастырдық. 

Ата — ананың қатысуымен «Әкем, шешем және мен», «Отбасы алтын діңгек», 

сонымен бірге ашық ұйымдастырылған оқу іс — әрекеттерге ата — аналар 

қатыстырылды.     

     Ондағы мақсат, жаңа технологияларды ата — аналарға бағыттау, әдіс — 

тәсілдерді түсіндіру, жақсы нәтижені көрсету барысында жетістіктеріне қол 

жеткізу. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» — дегендей, бала тәрбиелеуде осындай 

міндеттерді іске асырушылар балабақша мен отбасы. Осы екі арнада 

жүргізілген тәлім — тәрбие сабақтаса ұштаса жүргізілгенде ғана мектепке 

дейінгі жастағы балалардың отбасыларымен бірге отырып, жұмыс жасау оның 

ішінде отбасы бұрышын құрып, олармен жеке — жеке жұмыс жүргізу өз 

нәтижесін береді.                                                                                               

     Отбасында ата — аналарға педагогикалық білім беру өте қажет, себебі, ата 

— ана бала тәрбиесінің мақсат — міндеттерін айқын түсінбей, бала тәрбиесінің 

жолдарымен амалдарын ойдағыдай іске асыра алмайды. Осы тұрғыда 

балабақшамыз отбасымен сабақтастықты орнату бағытында ата — аналарды 

оқу – тәрбие үрдісінің мазмұны мен әдістемесімен таныстыру, ата — аналармен 

педагогикалық — психологиялық ағарту жұмысын ұйымдастыру, ата — 

аналарды бірлескен әрекетке тарту сияқты негізгі жұмыс мазмұнының 

қызметтеріне сүйене отырып, өзара әрекет байланысының міндеттерін жүзеге 

асырады. Ол: 

— ата — аналарды белсенді педагогикалық ұстанымдарын қалыптастыру 

— ата — аналарды педагогикалық білім мен білік дағдыларымен қаруландыру 

— бала тәрбиесіне ата — аналарды белсенді қалыптастыру. 
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Бұл жұмыстардан мынадай нәтиже күтуге болады. 

1. Ата – аналар тарапына туындайтын белсенділік, қызығушылық. 

2. Жауапкершілік және өздік жұмыс. 

3. Мақсатқа жету деңгейі, тиімділігі, қанағаттылық. 

4. Отбасының мектепке дейінгі мекемеге қосатын үлесі. 

5. Алынған білімді қолдану, бала тәрбиесіне қатысты қолданылатын 

технологиялар. 

       Міне, біздер — тәрбиешілер, ата — аналар, қоғамдық ұйымдар, бала 

тәрбиесіне, оның келешегіне зор жауапкершілікпен қарап, тәрбие жұмысының 

тиімді әдіс — тәсілдерінің ынтымақтаса жүзеге асырсақ, жұмыр жер тағдырын, 

еліміздің болашағын күні ертең бүгінгі балабақша ұландарына сеніммен 

тапсыруға болады. Біздің мақсатымыз — заман талабына сай жаңашыл, 

шығармашыл, мәдениетті, жан — жақты сауатты жеке тұлға тәрбиелеу. 
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B00060   30.01.2023 ж 

Әңгімедегі басты кейіпкер – Аян. 

БАЙМУРЗИЕВА ЛИЗА САБЫРҚЫЗЫ                                                                                     

Атырау қаласы                                                                                                                      

№19 Қ. Сәтпаев атындағы мектеп-гимназиясының                                                

қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі.                                                                            

Педагог-сарапшы 

Пәні:  Қазақ әдебиеті                      Мұғалімнің аты-жөні:        

Сабақтың тақырыбы:  Әңгімедегі басты кейіпкер – Аян. 

Күні:      

Сынып: 7  Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны:   

Сабаққа 

негізделген оқу 

мақсаты  

Повестің түпкі мазмұнын ұғынуына ықпал ету.Оқушыларға 

төзімділік, қайырымдылық,бауырмалдық,мейірімділік 

туралы,ондағы кейіпкерлер әлемі туралы мағлұмат беру. 

Табыс критерийі Барлық оқушылар: С.Мұратбековтің өмір жолын айтып береді, 

«Жусан ииісі»шығармасының мазмұнын біледі.   

Оқушылардың басым бөлігі: Шығарманың түпкі 

мазмұнын,адалдық пен достық мәселесіне байланысты 

кейіпкердің іс-әрекетін, проблемасын түсінеді; Шығармадан 

түсінгенін айта алады. 

Кейбір оқушылар: өз пікірлерін дәлелдей отырып, повесть 

мазмұнын өмірмен байланыстыра алады. Өз ойларын еркін, 

мазмұнды етіп жеткізе біледі. 

Тілдік мақсат 

 

 

Оқушылар повестьтің мазмұнын әдеби тілде жеткізе алады, 

повесть мазмұны төңірегінде өз пікірлерін емін- еркін 

айтып,оны қорғайды. 

Пәнге тән лексика мен терминалогия: 

Повесть- эпикалық проза жанрының бір түрі. Еуропа 
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Құндылықтарды 

дарыту 

әдебиетінде повестьті новелла деп те атайды.  

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: 

Талқылауға арналған тармақтар: 

Поэманың бас кейіпкері жастайынан жетім қалған Аянның 

тағдыр тауқыметін тартса да,ешқашан 

жасымағаны,төзімділігі,күресе білетіні  жөнінде пікірлерің 

қандай? 

Аянның басына түскен жазмыш туралы не ойлайсыңдар? 

Повесть мазмұнын талдай отырып, кейіпкердің, яғни Аянның 

басынан өткен бақытсыздықтың салдарының ақ пен қарасын 

ақыл таразысына сала отырып,қиыншылыққа мойымайтын 

төзім иесі, өжет,қайсар,зерек,ақ көңіл ,мейірімді,қысылғанда 

қол ұшын беретін қамқор болуға тәрбиелеу.  

Алдыңғы оқу Осы сабаққа байланысты оқушы нені біледі: С.Мұратбековтің 

өмір жолымен «Жусан иісі»шығармасының мазмұнын біледі.   

                                                                   Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған 

жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз) 

Ресурстар 

Сабақтың 

басталуы 

Ұйымдастыру 

кезеңі 

 

 

 

Оқушылармен сәлемдесу,түгелдеу,оқу құралдарын 

тексеру. 

Ынтымақтастық атмосферасын орнату.                             

«Барлығы маған байланысты»әдісімен жағымды 

психологиялық ахуал орнатамыз.                                                   

- Ал, балалар, көңіл күйіміз көтерілді ме?                                      

-Көңіл күйіміз қалай?                                                                           

-Тамаша!                                                                                           

-Өте жақсы. Сабақты жақсы көңіл күймен бастайық!              

Абайдың  «отыз бірінші» қара сөзін тыңдау 

 

 

Интербел- 

сенді 

тақта 

 

Қима 



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

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

21 

Шағын топтарға біріктіру. 

«Қайрат»тобы.                                                                            

«Ақыл»тобы.                                                                              

«Жүрек»тобы                                                                                       

Топтық ереже құру. 

қағаздар 

 

Топтық 

ереже 

дәптер 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тұсау кесер 

 

Үй тапсырмасын сұрау: 

  Үй тапсырмасына критерий   

С.Мұратбековтің өмір жолын айтып береді, «Жусан 

иісі»шығармасының мазмұнын біледі.      

 

 Шығарманың түпкі мазмұнын,адалдық пен 

достық,төзімділік пен мейірімділік мәселесіне 

байланысты кейіпкердің іс-әрекетін, проблемасын 

түсінеді; Шығармадан түсінгенін айта алады. 

 

Өз пікірлерін дәлелдей отырып, повесть мазмұнын       

өмірмен байланыстыра алады. Өз ойларын еркін, 

мазмұнды етіп жеткізе біледі.Өмірмен 

байланыстырады. 

Үй тапсырмасы                                                                                

І топ. «Хикая картасы»,                                                      

ІІ топ «Уақыт тізбегі»,                                                              

ІІІ топ «Маңыздылық аймағы» әдістері арқылы 

постер қорғау. 

«Екі  жұлдыз, бір тілек» бағалау әдісі арқылы топтар 

бір-бірін бағалайды. 

«Ой қозғау»Кейіпкер деген кім? 

Кейіпкер – кез келген әдеби шығармадағы негізгі 

орталықтағы басты тұлға. Әдебиеттің негізгі обьектісі-

адам. Жазушы өз шығармасына адам тағдырын арқау 

етеді.  

Дәптер лер 

қаламсап 

 

 

 

 

 

 

Интербел- 

сенді тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау 
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Негізгі бөлім 

Жаңа сабақты түсіндіру : 

Аян бейнесін құрастыру                                                               

Аянның түр-сипаты, киімі, іс-әрекеті, әдеті 

бейнеленген жолдарды мәтіннен тауып аламыз, 

осылайша кейіпкер бейнесін құрастырамыз. 

«Қайрат», «Ақыл», «Жүрек»тобына үзінді беріледі. 

Сөздікпен жұмыс. 

•  Жарғақ сары тон-  

•   тобығы тайған- 

•    іш тартып-                                                     

•  жентектеліп еріп- 

Сергіту кезеңі.  

«Көз сал, ой жүгірт»                   Бейнебаян  

жұлдызша- 

ларқағазда

р 

 

Суреттер 

Класстер 

сөздік 

дәптер 

 

АКТ 
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Аяқталуы 

Сабақты 

бекіту 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлекция 

Үйге 

тапсырма 

2 минут 

Бағалау 

2мину 

 Венн диаграммасы арқылы қорытындылау. 

 

1.Демек,балалар С.Мұратбековтың«Жусан иісі» 

повестьтіндегі басты кейіпкер -Аянның тағдыры 

туралы не айта аламыз?                                         

2.Шындығында да бұл күнде Аян қайда екен? Тірі 

ме екен?                                                                                  

3.Аян бұл күнде қайда болуы мүмкін? 

Шындығында не болды деп ойлайсыңдар?   

4.Прототип деген не?                                                           

5.Жусан шөбін көргендерің бар ма? 

Оқушылар қайшысыз адам бейнесін қолымен қырқып, 

«кір жайғышқа»іледі. 

Мәтіннен жағымды/жағымсыз сәттерді «Т» 

кестесі арқылы теріп шығады. 

«Жетім көрсең жебей жүр».Ақ тілек 

Бейнеролик 

1. “Қайрат”тобы.                                                                                

“Аянның болашағы” тақырыбында өз қиялдарыңмен 

әңгмені аяқтау.                                                                                 

2. “Ақыл”тобы.Аян ертегісін “Баяғыда бір жетім бала 

болыпты” деген тақырыпта жалғастырып көріңдер.                    

3. “Жүрек”тобы. Кейіпкерлерге талдау,Аянның 

портретін салу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақ- 

жауап 

парақ 

«Кір 

жайғыш» 

күнделік 

 

 

  

Қосымша ақпарат 

Саралау-Сіз қосымша Бағалау – Оқушылардың Пәнаралық байланыс 

Қорытынды

Соғыс кезіндегі жетімдік

Балалар соғыс кесірінен

ата-аналарынан, 

тіреушілерінен айырылып

жетім қалған, 

жоқшылық көріп, өмірдің

ащы кездерін бастан

өткізген.

Қазіргі жетімдік

Қол-аяқтары сау әке, 

аналардың

жауапкершілігі

жоқтығының

кесірінен балалар тірі

жетім қалуда.

Ұқсастықтары

Бейкүнә балалар

тағдыр

тауқыметін

жастай көруде.
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көмек көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз?Сіз 

қабілеті жоғары 

оқушыларға тапсырма-

ны күрделендіруді қалай 

жоспарлайсыз? 

үйренгенін тексеруді 

қалай жоспарлайсыз? 

Қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері  

АКТ-мен байланыс 

Құндылықтардағы байланыс 

Мұғалім мүмкіндігінше 

басшылық жасайды 

және қолдау көрсетеді. 

Сұрақтарды түрлендіріп 

және оңайдан күрделіге 

қарай сатылап қою. 

Оқушылардың бір-бірін 

қолдап,білім алуына 

көмек көрсету 

Формативті бағалау: 

2жұлдыз, бір 

тілек,мадақтау,смайликте

р 

«Балмұздақ таяқшасы» 

АКТ,еңбек,сурет,биология 

Оқушыларды топқа біріктіре 

отырып,ынтымақтастыққа, 

ауызбіршілікке,мейірімділік 

ке,зеректілікке,төзімділікке 

тәрбиелеу. 

Рефлексия                                                                                                                                                  

Сабақ/оқу мақсаттары шынайы ма?                                                                                                

Бүгін оқушылар не білді?                                                                                                           

Сыныптағы ахуал қандай болды?                                                                                                         

Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма?                                                            

Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?                                                                                                 

Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен? 

Қорытынды бағамдау                                                                                                                            

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

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

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 

сабағымды жетілдіруге көмектесетінін білдім 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ТУРЛЫБЕКОВА ИНДИРА БЕРДИХАНҚЫЗЫ 

 ТУЛЕГЕНОВА ГУЛЬХАН УРАЗБЕКОВНА 

 ТЫНЫШТЫКОВА МИНУАРА ТЕМИРБЕКОВНА 
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 ПЕРНЕБЕКОВА КУЛАЙША САБЫРБЕКОВНА 

 МАМАҚ КЕНЖЕКҮЛ ЖОЛДАСБЕКҚЫЗЫ 
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