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Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі 

ХУРМАНБЕТОВА МАРЖАН АМАНБАЕВНА                                                                                                          

Маңгыстау облысы  Жаңаөзен қаласы                                                                                                                       

№12 «Рахат»  бобекжай бақшасының                                                                                                                   

тарбиешісі 

Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы 

ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, 

көлемі, кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке 

дейінгі жаста сенсорлық дамудың  мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста 

сезім мүшелерінің әрекетін жетілдіру, қоршаған    орта туралы білімін 

жинақтауға қолайлы кез. Мектепке дейінгі педагогика саласындағы 

атақты шетелдік ғалымдар (Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли 

т.б.)  толыққанды сенсорлық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған 

сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің негізгі жағы болып 

саналатынын айтқан. 

Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының 

іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды 

қабылдау баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған 

орта құбылыстары мен заттарын қабылдаудан тану басталады. Танудың 

басқа түрлері – есте сақтау, ойлау, елестету – қабылдау негізінде 

құралады. Сондықтан қалыпты ақыл-ойдың дамуы толыққанды 

қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес. 

Балабақшада бала сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді, 

табиғат құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін 

меңгере бастайды. Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы 

қимылдарды қайталай алмайтын жағдай болады. Бірақ мәселе тек мұнда 

емес. Музыкант, суретші, құрастырушының табысын қамтамасыз ететін 

ерекшеліктерінің қатарында сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. 

Сенсорлық қабілеттің бастауында ерте жаста жететін сенсорлық дамудың             

жалпы деңгейі жатыр. Сенсорлық тәрбиелеудің басты бағыты -баланы  

сенсорлық  мәдениетпен азықтандырудан  тұрады. 

«Сенсорлық   мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі 

педагогикаға     М.Монтессоридің  жұмыстарының  арқасында  енді. 

Бірақ, ол  мұндай мәдениетке  қол жеткізу үшін  баланың сезім мүшелерін 



заттардың түсін, көлемін, пішінін  ажыра  білуге жаттықтырып  отыру  

жеткілікті  деп санаған. Мұндай көзқарас қате еді. Баланың сенсорлық 

мәдениеті – адамзат жасаған сенсорлық мәдениетті меңгеру нәтижесі. 

(заттардың түсі, пішіні туралы жалпыға ортақ қабылдаулар). 

Бала өмірде де заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа 

қасиеттерімен,  әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен 

кездеседі. Ол өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, 

скульптура. Әр бала мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін 

қабылдайды. Мұнда адамзаттың сенсорлық мәдениетімен жоспарлы 

таныстыратын сенсорлық тәрбиелеу көмекке келеді. 

Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, 

сенсорлық  мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады. 

Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай 

алады  (мозаика құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым 

заттарды жинау). Бірақ ол кезде олар көрген  заттар мен  қолданылатын 

материалдардың қасиеттеріне аса назар аудармайды, өйткені олардың 

маңызын түсінбейді және оған назар салмайды. Сондықтан балаларды 

қарапайым тапсырмаларды орындауға үйрету кезінде, әр бала пішін, 

көлем, түс – заттардың тұрақты белгілері екендігін ұққан жөн. Үш жас 

кезінде балаларды сенсорлық тәрбиелеудің дайындық кезеңі аяқталады 

және ары қарай олардың сенсорлық мәдениетті жүйелі меңгеруді 

ұйымдастыру басталады. 

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық 

тәрбиелеудің  әрекеттің  өнімді түрлеріне оқыту (сурет салу, т.б.) кезінде 

жүргізілетін сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды 

болып табылады. Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында 

қалыптаса бастайды, бірақ осы жаста оқыту маңызды орын алмайды. 

Сондықтан ерте жастағы балаларға өнімді әрекетті және сенсорлық 

тәрбиелеу бойынша дидактикалық ойындар мен жаттығуларды шектеудің 

мағынасы жоқ. 

Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және 

жоспарлы сипатқа ие. 

Сенсорлық  тәрбие – балалардың сенсорлық 

процесінің  мақсатын  жетілдіру, (сезінулерді, қабылдауларды, 

ұсыныстарды) дамыту. 

Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін 

қалыптастыру. 



Міндеттері: 

1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін 

қалыптастыру; 

3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және 

сенсорлық эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше  қабылдауды 

қалыптастыру. 

Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары: 

8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау; 

Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау; 

Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау; 

Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара 

қатынасын 

белгілеу, үлгі бойынша қою . 

4 бөліктерден тұратын  ойып жасалған  суреттерден, бүтін қойма 

текшелерді 

құру. 

Форма  бойынша заттарды танып  білу (текше, кірпіш, шар, призма); 

Жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, тік  

төртбұрыш)  байланыста бағдарлау; 

Түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын 

белгілеу,       топтау; 

Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу; 

Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды  

өткізу. 

Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық 

тәрбиені  жүзеге  асырып, танылатын  үрдісін  дамытады (білуге 

құмарлық, қарапайым көрністерде өзара  байланысты  түсіну және 

т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту 

және бекіту әдістер ретінде  қолданады». 

Дидактикалық ойын міндетті, мазмұнды, ережелерді және ойын 

әрекеттерді енгізеді. 

Дидактикалық ойынның негізгі элементі дидактикалық міндет болып 

табылады. Ол сабақтардың бағдарламасы- 

мен тығыз байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке 

бағынып және   оны орындауын қамтамасыз етеді. Дидактикалық 

міндеттері әртүрлі (қарапайым математика ұғымдарың бекітуге 



байланысты болуы мүмкін). 

Дидактикалық ойындардың мағынасы қоршаған болмыста (табиғат, 

адамдар,                   олардың ара қатынастары, тұрмысы, еңбегі, қоғамдық  

өмірлері, оқиғалары және т.б.) Дидактикалық ойында үлкен рөл 

ережелерге беріледі. Олар әрбір  балаға ойында                      не және 

қалай істеуге тиісті  екендігін анықтайды, табысқа жету жолын көрсетіп 

жатыр. 

Балаларда жүрiс тұрыста тойтарылу, өз мінез-құлқын  басқаруды 

тәрбиелеп жатыр.              Ойын әрекеті – бұл ойын мақсатында 

балалардың  белсенділік таныту: түрлі-түсті  шарларды сырғанату, 

мұнараны талдау, матрешканы жинау… 

Сенсорикадағы   дидактикалық  ойындар мектепке дейінгі кіші жастағы 

балалар үшін           сан туралы білімдерін кеңейтуге және  бекітуге үлкен  

мүмкіндіктер береді: «бір»                     және « көп »; заттардың теңдігі 

туралы, өрнектерді түсіну: сонша — қанша, тең, бір бірден — көп –бір де. 

Заттар салыстырып, олардың шамаларын  т үсіну: ұзын — қысқа, бірдей, 

жоғары — төмен, кең — тар, жуан — нәзік, көбірек — аз. Пішінді 

анықтау: шеңбер, шаршы, үшбұрыш. Кеңістіктің бағыттарын  танып білу: 

алға, артқа, оңға,солға. Уақытты бағдарлау: таңертең, күн, кеш, түн. 
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Математика  әлеміне  саяхат 

ШАКАРИМОВА ГУЛЬНАРА ЖАМАНҚҰЛҚЫЗЫ                                                                                                                 

Шымкент қаласы  «Атамекен» балабақшасының                                                                                    

тәрбиешісі 

Білім беру саласы: Таным 

Оқу қызметі:  Математика негіздері 

Мақсаты:Балалардың сөздік қорын, байланыстырып сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. Арнайы орындардаөзін дұрыс ұстай білуге тәрбиелеу, 

бойына әдептілік, мәдениеттілікті және сыпайылыққа тәрбиелеу. 

Балалардың  ой-қиялдарын дамыту,логикалық және шығармашылық 

ойлау қабілеттерін  дамыту, ұйымшыл  болуға тәрбиелеу. 

Көрнекілік  құралдар: Кеспе  сандар,қарындаш,пішіндер,түрлі-түсті 

шарлар,сурет сериалдары, пішіндер, супермаркет ойынының толық құрал 

жабдықтары, кассалық аппараттар. 

Әдіс тәсілдер:Түсіндіру, сұрақ-жауап, көрсету, Монтессори әдістемелік 

жүйесінің элементтері, мадақтау, бағалау. 

Түрі:Сюжеттік - рөлдік  ойын. 

Билингвальды компонент: магазин- дүкен, супермаркет-әмбебап дүкен. 

Кіріспе 

 Шаттық шеңбері: 

Қайырлы күн балалар!  

Мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. 

Сәлем деймін күнге мен, 

Сәлем деймін гүлге мен, 

Сәлем деймін мен саған, 

Қонақтарға баршаға 

Еркем, еркем еркем – ай, 

Еркелеген еркемай 

Жақсы көрем өмірді, 

Жақсы көрем мен сені. 

Ендеше  балалар барлығымыз  орнымызға  отырайық. Өткен  

сандарымызды  қайталап  есімізге   түсірейік. 

Негізгі бөлім. 

0 – 10 – ға дейін тура, 10 – 0 – ге дейін кері санап бер? 



Сандардың  көршісін  тап? 

4 санның  құрамын  кім айтып  бере  алады? 

 Үш  қоянда қанша құлақ  бар? 

Қонжық  екеу  табаны   нешеу? 

Жұмбақ  есеп: 

Бесбайда бар бес іні, 

Естайда бар екі іні 

Қоссақ 5 пен 2 – ні                                                                                

Неше болар шешімі? 

Көлден   ұшты   7   қаз                                                                               

Қайтып   қонды  2  қаз                                                                                                                           

Қонбады  оның  нешеуі 

Кәне  кім  тез шешеді?  

10 алманың  бесеуін                                              

Досың сұрап алады                                                    

Айтшы сонда нешеу     

Өз қолыңда қалады?  

Қасқыр өзінің туған күні 7 лақты және 3 қоянды шақырады. Қасқырдың 

туған күніне  қанша қонақ шақырылды?  

 «Пішіндер»  Әр  түрлі  геометриялық  пішіндер  көріп  тұрсыңдар,  сол  

пішіндерді  атап  тапсырманы  орындап  беріндерші? 

Жұмбақ: «Уақытты бағдарлау». 

Жұмбақтар жасыру. 

Ұйқымыздан тұрамыз, 

Беті қолды жуамыз. 

Әжемізге ереміз,  

бақшамызға келеміз. 

Бұлқайкездеболады?  (Таңертең) 

Біз тәртіпті боламыз, 

сабақты даоқимыз. 

Серуенге шығамыз,қ ыдырамыз. 

Бұл қай қездеболады?        

( Күндіз) 

Күн батады қызарып, 

Жұмыстан біз анамызды күтеміз. 

Бұл қай кезде болады?  (Кеш) 

Үйлер де  шамжанады,  



Демалады  бар  әлем, 

Депәлдилепақәжем. 

Бұлқайкездеболады?    (Түн) 

Сергіту  сәті: 

Олай  болса біз  сюжеттік  рөлдік  ойнымызды  бастайық: 

Орнымызға  жайғасайық 

Бүгін  біздің  балабақшамызда «Көгершін » атты  супермаркеттің    

ашылуына  қош  келдіңіздер! 

Жаңадан ашылған дүкеннің бұл атауы, адамдардың табылар 

«Көгершіннен» бар қалауы. 

Кітапта, ойыншықта, тамақ көп заттарды, 

Табарсың бұл жерден жаныңа бар керекті, 

Затыңа ақша төлесең аласың кассадан чекті. 

Супермаркетімізге «Қош келдіңіздер» ашылу салтанатын бастаймыз ең 

бірінші келген сатып алушымызға лентаны қиюды ұсынып супермаркет 

атынан сыйлығымызды  табыстайық. 

Біздің супермаркетте : 

Тамақ бөлімі, ойыншық бөлімі,ыдыстар бөлімі,кітаптар бөлімі, 

көкөністер мен жемістер  бөлімдері жұмыс жасайды және 

супермаркеттің заттарына, келген сатып алушылардың қауіпсіздігіне 

жауап беретін күзет бөлімі жұмыс жасайды. 

Мынау біздің «Касса»: Онда кассир Аруна оның қасында заттарыңызды 

салып беруші  Алинур қызмет көрсетеді. 

Құрметті  қонақтар:Мынау кітаптар бөлімі онда сіздерге қызмет 

көрсетуші сатушы:Амина  

Сатушы Амина: Сәламатсыз ба! Біздерде мынадай «Қызыл  телпек», 

«Үйшік», «Шалқан» т.б.көптеген суретті ертегі кітаптар бар. Сізге 

қайсысы керек?, сөрелердегі кітаптарды ұсынады. 

- Ақшасын кассадан барып төлеңіз Мынау ойыншықтар 

Бөлімі онда сіздерге сатушы:Арман  қызмет көрсетеді. 

Сатушы   Арман:Сәламатсыз ба! Біздерде машиналардың түрлері көп 

сізге  

қандай шамадағы машиналар керек өзіңіз таңдаңыз. 

-Ақшасын кассаға барып төлеңіз сауда жасағаныңызға рахмет! 

Ыдыстар бөлімінде сіздерге сатушы: Ерасыл қызмет 

көрсетеді.Сәламатсыз ба! Сізге қандай зат немесе ыдыс керек- деп  

сұрайды.  



Сатушы  Ерасыл : Мынадай  шәугім   

бар  өте жақсы,кассаға барып төлеңіз, сауда жасағаныңызға рахмет! 

Тағы да келіп тұрыңыз. 

Көкөніс- жемістер бөлімінде қызмет көрсетуші сатушы: Аймерей 

Сатушы Аймерей :Саламатсыз ба! Бізде өте дәмді, әрі тәтті 

апорталмалар,жүзім,банан, мандарин  бар. 

Көкеністерге  қараңыз: сәбіз,бұрыш, қырыққабат,қияр,қызанаққа  назар  

аударыңыз. 

-Ақшасын  кассаға барып төлеңіз сауда жасағаныңыз үшін рахмет! 

-Тағы да келіп тұрыңыз- деп 

шығарып салады. 

Тамақтар бөлімінде қызмет көрсетуші сатушы –Жаннұр  

Сатушы  Жаннұр: 

Біздерде «Рахат» , «Нестле» кондитерлікфабрикаларының конфеттері бар 

сізге қайсысы керек? 

Сатып алушы Айзере:  

Сатушы  Жаннұр : Сауда жасағаныңызға рахмет! Тағы да келіп тұрыңыз. 

Алған  затымызды  кассаға  барып  төлейік.   

Қорытынды. 

Міне бүгін біз Супермаркет ойынын ойнадық сіздерге ойын ұнады ма? 

Дүкен мен Супермаркеттің айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар? 

Супермаркеттен   біз  не сатып алдық? 

Қол ұстасып тұрайық 

Үлкен шеңбер құрайық 

Көріскенше күн жақсы 

Сау-саламат  болайық. 

Күтілетін нәтиже: 

Білуі тиіс: Супермаркеттің  басқа дүкендерден айырмашылығын, 

сандарды азайтып, қосу, ретімен санауды.Кеңістікті бағдарлай білді. 

Рөлдерге бөлініп ойнауды, ойын барысында бір-бірін құрметтеуді. 
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                                             « Ш» дыбысын қою кезеңі 

 

КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНАКУЛЬ ЛЕСОВНА                                                                                                            

Түркістан облысы 

«Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған 

облыстық арнайы мектеп - интернат» 

коммуналды мемлекеттік мекемесінің 

логопеді 

 
Пән: Тілдамуының кемістіктерін түзеу 

Сабақ тақы-

рыбы: 

 « Ш» дыбысын қою кезеңі 

Саб оқ/у 

мақсат/ры 

1.Коррекци-

ялық: 

2.Білімділік: 

3.Тәрбиелік: 

4.Ресурстар 

-Мойын, бет,жақ,ерін,тіл,бұлшықеттерін босаңсытуға ар-

налған жаттығулар жасата отырып диафрагмалды тыныс 

алуын қалыптастыру. Арнайы жаттығулар арқылы тілдің 

ауыз қуысына дұрыс орналасуын ,ұртпен еріннің 

бұлшық еттерін жетілдіріп , ауаны ауыз арқылы 

шығаруға үйрету. 

Кинезиотейптеу әдісі арқылы бұлшық ет тонусын 

ынталандыру , беттің,тілдің сезімталдығын арттыру. 

[Ш] дыбысының артикуляциялық позициясын  көрсетуге 

үйрету. 

[Ш] дыбысын дұрыс шығаруға көмектесу, үйрету. 

Артикулияциялық қимыл әрекеттерін жетілдіру. 

Фонетика-фонематикалық есту қабілетін дамыту 

.Ойлауын, естес ақтауын дамыту.  

4.Ресурстар Тейпы ,миозонд, «ёжик-суджок»массаждызондтар 

,мақтатаяқ ,қоңырау ,құрғақмайлықтар ,бинт ,қолғап 

,буындықкеспелер,суреттер 

Жоспар: Жоспарланғанжұмыстүрі: 



Сабақтың 

басы: 

Ұйымдастырукезеңі 

-Сәлеметсіңбе ? 

-Көңіл –күйіңқалай ? 

-Қазірқандайжылмезгілі ? 

-Біздеқазірқандайсабақ ? 

-Тілдамуының кемістіктерін түзеу сабағы сағаннені 

үйретеді ? 

«Менқандаймын ?» 

Логопед:-Сенқандайсың ? 

Логопат:-Шұғылалы таңдаймын 

Дыбыстарды анықтап 

Ойымызды жинақтап . 

Ережені ескеріп, 

Күлімдеген күндеймін . 

Ренжуді білмеймін . 

Сабақтыңор-

тасы: 

 

Мимико-артикулярлы бет бұлшық 

Еттеріне масаж жасау  (5 мин) 

-Ғалымжан саған массаж ұнадыма ? 

 

Тілгеарналған массаж  (зондпен ) (2 мин ) 

(Массаж жасалғанаймақтыылғалсүрткіштермен 

тазалау ) 

Кинезиотейптеу  (2минут)   

бұлшықетфункциясын 

қалпынакелтіру 

 

«Тәтті тосап » 

«Тіс тазалау » 

«Әткеншек » 

«Сағатша» 

«Саңырауқұлақ » 

«Гармон  

Дәстүрлі емес ауыз қуысына арналған жаттығулар  

( Таяқша, салфеткалар арқылы )  

Миозонд,ёжек- су джок зонд арқылы тіл бұлшық еттерін 

белсендіру  

Нейрожаттығулар (Ұсақ моторикаға 1 мин  ) 

 



Жаңа сабақ .  Жұмақ жасыру                                                                                                                                  

Үрлесең жеп –жеңіл ,                                                                                                                                                  

Елпілдеп  кетеді .                                                                                                                                             

Ұшырсаң көк теңбіл ,                                                                                                                                                                            

Бұлтқа да жетеді .( Шар ) 

-Шар сөзінде бірінші қай дыбысты естіп тұрмыз ? 

-Ш   -дыбысы. 

-Олай болса ,біз бүгін (Ш) дыбысын  дұрыс ,анық айтып 

үйренеміз.  

Кескінменжұмыс 

 
[Ш] дыбысыныңартикуляциясы. 

Тілдіңұшытаңдайдыңалдыңғыжағынакөтеріледі, 

бірақтаңдайғатимейді, бүйірлеріжоғарыазуларғатиеді. 

Еріназдапдөңгеленіп, алғақарайшығынқыкеледі. 

Тістернеқысылған, нежақындағанкездеарасында 1-2 

ммсаңылауқаладытыныстілдіңарасынанбірқалып-

тышығады: алақандыауызғажақындатқандажылыдемсе-

зіледі. 

-Қане, айнағақарап ( Ш) дыбысындұрысайтайықшы 

-(Ш) дыбысықандайдыбыс ? 

-Қандайтекшеменбелгілейміз? 

-Мынауненіңсуреті 

-Орманның 

Артикуляциялықжаттығуларайнаалдында 

-Ормандақаттыжелсоқты ,сондақандайдыбысшығады ? 

-Ш ШШ Ш Ш 



Ескерту! (Ш) дыбысынсозыпайту  

-Дөңгелекжарылсақандайдыбысшығады ? 

Фонематикалықестуқабілетіндамыту 

Ойын « Қоңырауқақ »                                                                 

-Ғалымжан мен сағанбірнешедыбыстарайтамын ,(Ш) ды-

бысынестігендеқолыңдағықоңыраудықақжарайма ? 

С,з,ш,ж, д,ш ,к, т, ж,ш,м,б,ш,н,ш,т,д,ш 

 

Нейрожаттығуарқылыұсақмоториканыдамыту 

Дәптерменжұмыс 

-Біздыбыстыестимізжәнеайтамыз .Әрдыбы-

стыңөзініңтаңбасы бар .Оны бізәріпде-

йміз.Әріптібізкөремізжәнежазамыз . 

Көпәріптіңішінен ( Ш) әріпіндөңгелекте 

- Енді (ш)әріпіндәптергежазамыз . 

(Ш)дыбысын «жолақжол »әдісіарқылыашық 

,тұйықбуындардаайту 

(Жолақжолдарды басу арқылыайту ) 

-Ша-аш 

-Шо-ош 

-Шы-ыш                                                                   

-Ұш-шұ 

-Уш-шу 

-Еш-ше 

-Үш-шү                                                                                 

-Іш-ші 

Ойын « Мен бастаймын ,сен аяқта » 

Жаттығуғаарналғансөздер 

Логопед:                     Логопат: 

Аға                                 ш 

Тоқа                              ш 

Қылы                           ш 

 



Қала                            ш 

Бұры                           ш 

Күрі                             ш 

Сергіту сәті (Мен ауылға барамын )  Техникалық құрал 

арқылы орындау                   (2 мин) 

Са-

бақтыңсоңы: 

Қорытынды:    -Ғалымжанбүгінгісабақсағанұнадыма ? 

                            -Бізқайдыбыстыдұрыс ,анықай-

тыпүйрендік ?  

 Керібайланыс: «Меніңкөңілкүйім » 
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Жаңартылған бағдарламаны жүзеге                                                            

асырудағы инновациялық әдістер 

ОРУНБЕКОВА АМАНГУЛЬ ТАВИРБАЙЕВНА                                                                                                                             

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы                                                                                                                               

Теңге ауылы «№11 Теңге бөбекжайы»                                                                                                                     

Тәрбиеші 

Қазіргі өмірдің өзінен туындап отырған талаптарды орындау, 

жаңашылдыққа жаршы болу үзіліссіз тәрбие негізінің бастау бұлағы - 

мектепке дейінгі ұйымдардан басталған орынды. Бала тәрбиесі отбасынан 

бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс - тәсілмен берілетін 

тәлім – тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, жан - жақты 

педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 

табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы ізгілікті, мағынасына 

өшпейтін із қалдырады. Баланы мектеп алды даярлау үздіксіз білім беру 

жүйесіндегі маңызы мен өзектілігі ерекше мәселелердің бірі болып 

саналады. Сонымен қатар, мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық 

білім беру құралдарын қолданудың да маңызы зор.  

Инновациялық білім беру құралдарына: аудио, видео, құралдар, 

компьютер, интерактивті тақта, интернет, мультимедиялық құрал, 

электрондық оқулықтар, мен оқу әдістемелік кешендер, инновациялық 

ақпараттық банк, инновациялық сайт және тағы басқалары жатады. 

Қазіргі таңда көптеген интерактивті бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы 

объектілер құруға мүмкіндік беретін векторлық және графикалық 

жабдықтар көптеп шығып, қолданыс табуда. Осындай құралдардың бірі - 

мультимедиялық оқулықтарды балабақшаларда кеңінен пайдалану. Бұл 

жағдайда тәрбиеші әр оқу іс - әрекеттерін бастар алдында жиі 

көрнекіліктер ауыстырмаған болар еді. Ал, мультимедиялық оқулықтар 

арқылы тәрбиеші уақытты тиімді және ұтымды пайдаланар еді. 

Өмір талабына сай жаңа технологияларды оқу процесі мен тәрбие 

аясында шебер қолдана білу тәрбиешінің міндеті болса, ертегілерді оқу іс 

- әрекетінде өз ретімен қолдана білсе тәрбиеленушілерді жан - жақты 

дамытуда ертегінің аса зор мәні бар екенін айқындайды.  

 



Оқу іс - әрекеті барысында ертегі кейіпкерлерінің жан - жақты мінез - 

құлықтарын айыра білу бойынша жақсы деген немене, жаман деген 

немене екендігіне көзін жеткізеді. 

Барлық оқу іс - әрекетінде ертегілерді қолдану арқылы негізгі 

педагогикалық дәстүр пәнаралық байланысты жүзеге асыруға болады. 

Ертегінің өзіндік құрылысы, көркемдік ерекшелігі бар. Қандай ертегіні 

алсақ та, ол белгілі бір сюжетке құрылады, оқиғаның желісінің басталуы, 

аяқталуы, өзіндік шешімі болады. Ертегі баяу басталып, оқиға желісі 

күрделене түседі. Әсіресе адам өміріне байланысты іс - әрекет өткір 

сықақ - мысқылмен беріліп, бала сезімін селт еткізіп, күлкіге мәз етеді. 

Бала жағымсыз кейіпкердің жексұрын әрекетінен бой тартып жақсылыққа 

құмартады. Ертегінің әр жақты сырын қызықты, тартымды, бала 

санасына лайықтай жеткізу айтушының шынайы шеберлігіне тікелей 

байланысты. Бақшада ертегі оқу, сабақта және сабақтан тыс уақыттарда 

өтіледі. Оқу жұмысы баланың жас ерекшелігіне орай жоспарланады. 

Сәбилер тобында ауызша әңгімелеп беру тәсілі қолданылады.  

Сәбилер тобында оқығанды тыңдату және әңгімелеп беру қатар 

жүргізіледі. Мұндай мақсат – ертегіні ауызекі әңгімелеуге төселдіре 

отырып оқылғанды шыдамдылықпен тыңдай білуге үйретеді. 

Ассоциация әдісі – сол тыңдаған ертегі жайлы мәлімет 

Мысалы: Суретте «Бауырсақ» ертегісіндегі бауырсақ ортасында 

тармақтарына кемпір, шал, қоян, үй, қасқыр, аю, түлкіні балалар 

жапсырады көп қиынды суреттердің ішінен. 

Ой қозғау әдісі: Балаларға ертегілерге берілген жұмбақтарды жасыру; 

Жалпақ тұмсық көріп пе ең, 

Жер қазатын тінткілеп. 

Ілмек дерсің құйрығын, 

Кебіс дерсің тұяғын, 

Білсең енді таба ғой, 

Қай кейіпкер екенін? (Үш торай) 

Әжей жақсы көретін осы қызға, 

Телпек тарту етіпті қызыл түсті. 

Ұнатқаны соншама бұл сыйлықты, 

Немересі есімін ұмытыпты, 

Ал, айтшы сен, бұл есімді? (Қызыл телпек) 

Сұрақтар арқылы ой салу: 

 



Сен бұларды неліктен ертегілер деп ойлайсың? 

Халық ертегілері мен авторлық ертегілерді ата, олардың айырмашылығы 

неде? 

«Қызыл телпек» ертегісінің авторы кім? 

Сен Қызыл телпектің орнында болсаң не істер едің? 

СТО - ның элементтерінің бірі – Венн диаграмманы пайдалану (екі 

ертегіні салыстыру, ортақ белгісін табу, қорытындылау, нақтылау). 

Интерактивті тақтаны қолдану: 

- Флипчартта «инструменты» батырмасының көмегімен сызғышпен әр 

түрлі бағытта «Бауырсақ» тың жолын салу, презентацияда жүктелген 

суреттерді орналастырып, актив қаламның көмегімен бауырсақты 

жүргізу, балалар бағытты дауыстап айтады; (графикалық диктант түрінде 

қолданса болады) 

Мысалы: Жата - жата жалыққан бауырсақ терезеден секіріп түсіп домалай 

жөнеледі. 

- Бағыты: төмен, оңға, төмен, қоянға жолығады 

Ассоциация әдісі: қоян - қорқақ, ұзын құлақ, ерні жырық, артқы аяғы 

жақсы дамыған, көзі қызыл, қыста тонын ауыстырады, құйрығы 

кішкентай, секіреді (Балалар орындарынан тұрып секіреді) 

- Бағыты: солға, төмен, оңға, жоғары қасқырға жолықты 

Ассоциация әдісі: қасқыр - жабайы жануар, сұр, жағымсыз кейіпкер, 

жыртқыш, итке ұқсайды, ұлиды (Түймені басып қасқырдың дыбысын 

естірту) 

- Бағыты: оңға, жоғары, оңға, төмен аюға кездесті 

Ассоциация: аю - жабайы жануар, бал жейді, жидек жейді, қорбаңдап 

жүреді, аяғы талтақ, аю ақырады (Дыбысын естірту) 

- Бағыты: оңға, төмен түсіп түлкіге кездесті 

Ассоциация: түлкі - қу, айлакер, құйрығы ұзын, сылаңдап жүреді 

Бауырсақ, түлкіге жем болғысы келмей, үйіне қайтқысы келіп түр 

көмектесейік (бір бала активті қаламды алып бауырсақты келген 

жолымен қайта домалатады, балалар бағытын айтып отырады) 

Ертегідегі мінез - құлқы қарама - қарсы кейіпкерлерді ата;(кіші топтың 

балаларына жағымды кейіпкерді тәрбиеші атайды, бала жалғастырады) 

Мысалы: Қызыл телпек – Қасқыр, Күлше қыз - өгей шешесі, Қарлығаш - 

жылан, Ит – мысық, Қасқыр – түлкі т. с. с. 

 

 



 

23.02.2023 ж.   № M00023 

 

Мектепке дейінгі  білім берудің шарты мен ресурсы 

 

ЖУМАБАЕВА РОЗА ТАЖИБАЕВНА                                                                                                                          

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы                                                                                                                     

Ш Бектасов атындағы  №38 жалпы орта мектебінің                                                                                   

мектеп алды дайындық сынып мұғалімі 

Пeдaгoгтiң бacты рөлi – тұлғaның жeкe дaмyынa нeгiздeлгeн, 

жaн – жaқты зeрттeлeтiн, caрaлaнғaн бiлiм бeрy үлгiciнiң бacым 

бaғыттaрын aйқындay, нәтижeciндe eлiмiздiң әлeмдiк өркeниeткe 

нeгiздeлгeн бiлiм caяcaтының cтрaтeгиялық мaқcaттaрын жүзeгe acырy. 

Ocығaн oрaй, нәтижeгe бaғыттaлғaн мeктeпкe дeйiнгi бiлiм бeрy мeн 

жaлпы oртa бiлiм бeрyдiң жaңa жүйeciнe ayыcy бiлiм бeрyдi бacқaрy 

жүйeciндeгiлeрдeн пeдaгoгтeрдiң кәciби бiлiктiлiгiн aрттырyдa жaңaшa 

көзқaрacты, aл тәрбиeшiлeрдiң нeгiзгi кәciби құзырeттiлiгiн дaмытyды 

тaлaп eтeдi. 

Бiлiм бeрyдi түрлeндiрyдe, бiлiм прoцeciн рeфoрмaлayдa зeрттeyшi 

пeдaгoг пeн көшбacшы тәрбиeшi жaңa фoрмaция пeдaгoгi рeтiндe 

oртaлық тұлғa бoлып тaбылaды. Нәтижeгe бaғыттaлғaн бiлiм бeрy 

жүйeciндeгi пeдaгoгтiң кәciби құзырeттiлiгiнiң тeoриялық нeгiзiн 

aйқындaп aлy үшiн, тeрминнiң дeрбec aнықтaмacынa тoқтaлcaқ. 

Пcихoлoгиялық- пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдeгi ғaлымдaрдың 

зeрттeyлeрiнe қaрaғaндa кәciби шeбeрлiктiң қaлыптacyы мeн дaмy 

үдeрiciндe eкi ұғым: құзырeттiлiк жәнe құзырeт ұғымдaры 

пaйдaлaнылып кeлeдi. Бiрiншici, C.Oжeгoв cөздiгi бoйыншa, бeлгiлi бiр 

кәciби қызмeткe бaйлaныcты, "қaндaй дa бoлcын мәceлeдeн 

хaбaрдaрлық, бeдeлдiлiк", aл eкiншici, " қaндaй дa бiр icтi жүргiзeтiн 

жeкe aдaмның, мeкeмeнiң мәceлeлeрдi шeшyгe, ic – әрeкeт eтyгe, бiр 

нәрceнi icтeyгe құқықтылық шeңбeрi". Мeтoдикaлық тeрминдeр 

cөздiгiндe" "Құзырeттiлiк – қaндaй дa бiр oқy пәнiн oқытy үдeрiciндe 

қaлыптacaтын бiлiм, бiлiк, дaғдылaр жиынтығы, coнымeн қaтaр, қaндaй 

дa бiр қызмeттi oрындaй aлy қaбiлeттiлiгi", – дeлiнгeн.  

 



Дұрыc ұйымдacтырылғaн әдicтeмeлiк пeн oның кәciби дaмyғa 

бaғыттaлғaн жұмыcтaры ғaнa жaңaшылдық кeпiлi бoлaды. Coл ceбeптi, 

мұғaлiмдeрдi кәciби бiлiктiлiгiн aрттырyдa пeдaгoгтaрдың өздeрiнe 

бaғыттaлғaн ic – әрeкeттeрiн жaңaшa ұйымдacтырy өтe мaңызды. 

Тәрбиeшi – aқпaрaттaнyшы eмec, бaлaның жeкe тұлғaлық жәнe 

интeллeктyaлды дaмyын жoбaлayшы. Aл бұл тәрбиeшiдeн жoғaры 

құзырлылықты, ұйымдacтырyшылық қaбiлeттiлiктi, бaлaлaрды қaзiргi 

қoғaмның түбeгeйлi өзгeрicтeрiнe лaйық бeйiмдey, oлaрдың зeрттeyшiлiк 

дaғдылaрын дaмытy бaғыттaрын тaлaп eтeдi. 

Тәрбиeшiнiң кәciби құзырлылығы, oның өзiнe дeгeн ceнiмдiлiгiнeн, 

кәciби қызмeттe өзiн-өзi көрceтyiнeн бacтaлaды. Жoғaры құзырeттiлiк 

өзiн «мeңгeрyдi» күтпeйдi. Пeдaгoгтiң құзырeттiлiгi тyрaлы әр кeзeңдe 

әртүрлi aвтoрлaр eңбeктeрiндe түрлi пiкiрлeр кeздeceдi. Coлaрғa cүйeнe 

oтырып, мұның өзi жeкe тұлғaның жaлпы мәдeниeтiнiң дeңгeйi, 

пeдaгoгикaлық ic-әрeкeттeгi тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығы 

мeн тәжiрибeciнiң тoғыcyы, coл cияқты пeдaгoгқa қaжeттi көптeгeн 

caпaлaрдың бoлyы бұл өтe күрдeлi caн-caлaлы мәceлe дeп 

тұжырымдayғa бoлaды. 

Пeдaгoгтaрдың кәciби құзырлылығы – oлaрдың пeдaгoгикaлық 

қызмeттi жүзeгe acырyғa дeгeн тeoриялық жәнe прaктикaлық 

дaйындығының бiрлiгi. (В.A.Cлacтeнин) 

Жaңa тaлaптaрғa бaғынa oтырып, тәрбиeшiнiң кәciби 

құзырeттiлiгiнiң дaмyының нeгiзгi жoлдaрын aнықтayғa бoлaды: 

1. әдicтeмeлiк бiрлecтiктeрдe, шығaрмaшылық тoптaрдың жұмыcы 

2. зeрттey, экcпeримeнтaлды жұмыcтaр жүргiзy 

3. иннoвaциялық жұмыcтaр: жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaрды 

мeңгeрy 

4. пeдaгoгикaлық қoлдay түрлeрiн үйрeнy 

5. caйыcтaрғa, мacтeр-клaccтaр, фoрyм жәнe пaнoрaмaлық 

caбaқтaрғa бeлceндi түрдe қaтыcy 

6. пeдaгoгикaлық тәжiрибeciн жинaқтay 

7. AКТ пaйдaлaнa бiлyi 

Тәрбиeшiнiң кәciби құзыры, oның бacтaпқы тәжiрибeлi бiлiктiлiгi 

жәнe шeбeрлiгi, жac eрeкшeлiктeрiнe cәйкec aдaмның тұлғaлық дaмyынa 

бaйлaныcты бeлceндi, үздiкciз үйрeнyiндe қaлыптacaды.  

 

 



Жoғaры құзырлы тәрбиeшiдeн төмeн құзырлы тәрбиeшiнiң 

aйырмaшылығы, ocы пeдaгoгикaлық-пcихoлoгиялық кoмпoнeнттeрдi 

кәciби шeбeрлiгiмeн қoлдaнa бiлyiндe. Пeдaгoгикaлық-пcихoлoгиялық 

кoмпoнeнттeрдiң жoғaры дeңгeйдe қaлыптacyы тәрбиeшiгe, бaлaлaрғa 

aлдын aлынғaн бiлiмдeрдi жәнe жaңa бiлiмдi диффeрeнциaлды, 

әлeyмeттiк, ayтoпcихoлoгиялық кoмпoнeнттeр рeтiндe ұғындырып, 

қaлыптacтырyдa, яғни ocы бiлiмдeр oлaрдың қaбiлeттiлiгiнiң дaмyындa 

«кiрпiш» бoлyынa көмeктeceдi. 

Oрыc пeдaгoгi К.Д.Yшинcкий aйтқaндaй, қaзiргi зaмaн тaлaбынa 

caй, әр пeдaгoг, өз бiлiмiн жeтiлдiрiп, ecкi бiр caрынды caбaқтaрдaн гөрi, 

жaңa тaлaпқa caй иннoвaциялық тeхнoлoгиялaрды өз caбaқтaрындa 

күндeлiктi пaйдaлaнca, caбaқ тaртымды дa, мәндi, қoнымды, тиiмдi 

бoлaры cөзciз. Бұл жөнiндe Қaзaқcтaн Рecпyбликacы «Бiлiм тyрaлы» 

Зaңының 8-бaбындa «Бiлiм бeрy жүйeciнiң бacты мiндeттeрiнiң бiрi – 

oқытyдың жaңa тeхнoлoгиялaрын eнгiзy, бiлiм бeрyдi aқпaрaттaндырy, 

хaлықaрaлық ғaлaмдық кoммyникaциялық жeлiлeргe шығy» дeп aтaп 

көрceткeн. 

Қaзiргi бiлiм бeрy жүйeciнiң мaқcaты — бәceкeгe қaбiлeттi мaмaн 

дaйындay. 

Iздeнiмпaз тәрбиeшiнiң  шығaрмaшылығындaғы eрeкшe тұc — 

oның caбaқты түрлeндiрiп, бaлaның жүрeгiнe жoл тaбa бiлyi. 

Пeдaгoг aтaнa бiлy, oны қaдiр тұтy, қacтeрлey, aрындaй тaзa ұcтay — 

әр тәрбиeшiнiң бoрышы. Oл өз кәciбiн, өз мaмaндығын, бaрлық 

бaлaлaрын, жұмыc мeкeмeciн шeкciз cүйeтiн aдaм. Өзгeрмeлi қoғaмдaғы 

жaңa фoрмaция тәрбиeшici – пeдaгoгикaлық құрaлдaрдың бaрлығын 

мeңгeргeн, тұрaқты өзiн-өзi жeтiлдiрyгe тaлпынғaн, рyхaни дaмығaн, 

тoлыcқaн шығaрмaшыл тұлғa құзырeтi. 

Жaңa фoрмaция тәрбиeшici тaбыcы, бiлiктeрi aрқылы қaлыптacaды, 

дaмиды[2]. 

Нaрық жaғдaйындaғы пeдaгoгкe қoйылaтын тaлaптaр: бәceкeгe 

қaбiлeттiлiгi, бiлiм бeрy caпacының жoғaры бoлyы, кәciби шeбeрлiгi, 

әдicтeмeлiк жұмыcтaғы шeбeрлiгi. Ocы aйтылғaндaрды жинaқтaй кeлiп, 

жaңa фoрмaция тәрбиeшici — рeфлeкцияғa қaбiлeттi, өзiн-өзi жүзeгe 

acырyғa тaлпынғaн әдicнaмaлық, зeрттeyшiлiк, дидaктикaлық-

әдicтeмeлiк, әлeyмeттiк тұлғaлы, кoммyникaтивтiлiк, aқпaрaттық жәнe 

тaғы бacқa құдырeттiлiктeрдiң жoғaры дeңгeйiмeн cипaттaлaтын рyхaни-

aдaмгeршiлiктi, aзaмaттық жayaпты, бeлceндi, cayaтты, шығaрмaшыл 



тұлғa. 

Caбaқты түciндiрy бaрыcындa тәрбиeшi тaқтa aлдындa тұрып, бiр 

мeзeттe мәтiндiк, ayдиo, бeйнe құжaттaрды DVD, CD-ROM жәнe 

Интeрнeт рecyрcтaрын қoлдaнa aлaды. Бұл кeздe 

тәрбиeшi қocымшaны icкe қocy, CD-ROM, Web-түйiн мaзмұнын 

қaрacтырy, aқпaрaт caқтay, бeлгi жacay тышқaнды ayыcтырaтын aрнaйы 

қaлaм aрқылы жaзyлaр жaзy жәнe т. б. әрeкeттeрдi жeңiл oрындaй aлaды. 

Қaзiргi бiлiм бeрy пaрaдигмacы «бiлiктi aдaмғa» бaғыттaлғaн 

бiлiмнeн «мәдeниeт aдaмынa» бaғыттaлғaн бiлiмгe көшyдi көздeйдi. 

Бұл бiлiм бeрy жaңaшa ұйымдacтырy — oның филocoфиялық, 

пcихoлoгиялық, пeдaгoгикaлық нeгiздeрiн, тeoрияcы мeн тәжiрибeciн 

тeрeңiрeк қaйтa қaрayды қaжeт eтeдi. 

Бiлiм caпacын aрттырy бaрыcындa тәрбиeшiлeргe мeмлeкeттiк 

cтaндaрт бeрiлгeн нәтижeлeргe жeтyдe кәciби шeбeрлiкпeн мeңгeргeн 

зeрттey бiлiктeрi мeн дaғдылaры нәтижeciндe прoблeмaның шeшiмiн 

тaбa aлaтын, aқпaрaттық – кoммyникaтивтi мәдeниeтi жoғaры тұлғaлық 

— дaмытyшылық фyнкцияны aтқaрaды. 

Кәciби құзырeттiлiк – әлeyмeттiк жұмыc мaмaнының мiнeздeмeci, 

мaмaндығының тaлaптaрынa дeгeн oның cәйкecтiк дәрeжeci 

Кәciби дaярлық – кәciби бaғдaрлық пeн кәciби бiлiмi, бiлiктiлiгi мeн 

мaшықтaрының жүйeci жәнe кәciби бaғдaрлығының қaлыптacyы, 

әлeyмeттiк жұмыcтaғы кәciби жaғдaяттaр мeн тaпcырмaлaрдың 

тeoриялық жәнe прaктикaлық шeшiмiнiң тәжiрибeciн мeңгeрy. 

«Ұcтaзы жaқcының ұcтaмы жaқcы» – дeгeн бүгiнгi тәyeлciз 

мeмлeкeтiмiздiң eртeңi бiз тәрбиeлeп oтырғaн жac ұрпaқтың мeңгeргeн 

бiлiмiнe, aлғaн тәжiрибeciнe бaйлaныcты eкeнiнe eш күмәнiм жoқ. 

Бaлaлaрдың тaнымдық көзқaрacын бaйытy aқыл — oй қaбiлeтiн 

жeтiлдiрy, өзiндiк oйлay жәнe өмiрлiк ұcтaнымын қaлыптacтырy 

тәрбиeшiнiң шeбeрлiгiнe, шығaрмaшылық қaбiлeтiнe бaйлaныcты. 

Eндeшe құзырeттiлiк дeгeнiмiздiң өзiн қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй 

пeдaгoг қayымының өзiн-өзi өзгeртe aлy қaбiлeттiлiгi дeп түciнyгe 

бoлaды. Бiлiм caяcaтындaғы түбeгeйлi өзгeрicтeрдi күндeлiктi oқy 

үрдiciндe бeрiлeтiн тaпcырмaлaрдaн бacтay қaжeт eкeндiгi aйқын 

көрceтiлгeн. Тәрбиeлeнyшi бaлaлaр тәрбиeшi қayымнaн тeк бiлiмгe ғaнa 

eмec, өмiргe үйрeтeтiн қaбiлeттiлiктi қaжeт eтiп oтыр. Дeмeк, бoлaшaқ 

пeдaгoгтeрiмiз ocы aқпaрaттық қoғaмнaн қaлыcпaй: жeдeл oйлayшы: 

жeдeл шeшiм қaбылдayшы: eрeкшe ұйымдacтырyшылық қaбiлeттi: 



нaқты бaғыт- бaғдaр бeрyшi бoлып шығyы — бұл қaзiргi зaмaнның 

тaлaбы. Мiнe, құзырeттiлiк қaлыптacтырy дeгeнiмiздiң өзi бoлaшaқ 

тәрбиeшi — қaзiргi бaлaлaрдың шығaрмaшылық қaбiлeттeрiн дaмытa 

oтырып oйлayдың, интeллeктyaлдық бeлceндiлiктiң жoғaры дeңгeйiнe 

шығy, жaңaны түciнe бiлyгe, бiлiмнiң жeтicпeyшiлiгiн ceзiнyгe үйрeтy 

aрқылы iздeнyгe бaғыттayды қaлыптacтырyдaғы күтiлeтiн нәтижeлeр 

бoлып тaбылмaқ. Бұның өзi өз кeзeгiндe қaзiргi тәрбиeшiлeрдiң 

тәрбиeлeнyшiлeрдi oқытyдa, бiлiм бeрyдe, тәрбиeлeп өciрyдe бeлгiлi бiр 

құзiрeттiлiктeрдi бoйынa ciңiргeн жeкe тұлғaны қaлыптacтырyды тaлaп 

eтeдi. 

Мұндaй құзырлылықтың қaтaрынa мынaлaр жaтaды: 

 бaғдaрлы құзiрeттiлiк (aзaмaттық бeлceндiлiк, caяcи жүйeнi 

түciнy, бaғa бeрe бiлy, eлжaндылық, т.б); 

 мәдeниeттaнымдылық құзiрeттiлiк (ұлттық eрeкшeлiктeрдi 

тaни бiлy, өз хaлқының мәдeниeтi мeн өзгe ұлттaр, әлeм мәдeниeтiн 

caлыcтырy, caрaлaй бiлy қaбiлeтi); 

 oқy-тaнымдық құзiрeттiлiк (өзiнiң бiлiмдiлiк қaбiлeтiн 

ұйымдacтырa бiлy, жocпaрлaй бiлy, iздeнyшiлiк-зeрттeyшiлiк әрeкeт 

дaғдылaрын игeрy, тaлдay, қoрытынды жacaй бiлy); 

 кoммyникaтивтiк құзiрeттiлiк (aдaмдaрмeн өзaрa қaрым-

қaтынac тәciлдeрiн бiлy, мeмлeкeттiк тiл рeтiндe қaзaқ тiлiндe, 

хaлықaрaлық қaтынacтa шeтeл тiлiндe қaтынac дaғдылaры бoлyы); 

 aқпaрaттық-тeхнoлoгиялық құзiрeттiлiк (aқпaрaттық 

тeхнoлoгиялaрмeн, тeхникaлық oбьeктiлeр көмeгiмeн бaғдaрлaй бiлy, өз 

бeтiншe iздeй бiлy, тaңдaй, тaлдaй бiлy, өзгeртe бiлyдi жүзeгe acырa бiлy 

қaбiлeтi); 

 әлeyмeттiк- eңбeк құзiрeттiлiгi (әлeyмeттiк-қoғaмдық 

жaғдaйлaрғa тaлдay жacaй бiлy, шeшiм қaбылдaй бiлy, түрлi өмiрлiк 

жaғдaйлaрдa жeкe бacынa жәнe қoғaм мүддeciнe cәйкec ықпaл eтe бiлy 

қaбiлeтi); 

 тұлғaлық өзiн-өзi дaмытy құзiрeттiлiгi (oтбacылық eңбeк, 

экoнoмикaлық жәнe caяcи қoғaмдық қaтынacтaр caлacындaғы бeлceндi 

бiлiмi мeн тәжiрибeciнiң бoлy қaбiлeтi)[3]. 

 

 

 

 



Aтaлғaн құзырeттiлiк қacиeттeрдi тұлғa бoйынa дaрытyдa пeдaгoг 

қayымның aрнaйы әлeyмeттiк бiлiм бeрy құзырeттiлiктeрiнiң жaн- жaқты 

бoлyы тaлaп eтiлeдi. Eгeр пeдaгoг өзiнiң кәciби өcy жoбacын дұрыc 

жoлғa қoя oтырып, өзiнiң кәciптiк қызмeтiнe нaқты бeрiлy aрқылы 

тұлғaның aлғaн бiлiмiн өмiрдe қoлдaнa бiлeтiндeй тaпcырмaлaр жүйeciн 

ұcынa aлaтын жaғдaйдa бoлғaндa ғaнa тәрбиeшi құзырeттiлiгiн 

қaлыптacтырyғa мүмкiндiк тaбaды. Бiр cөзбeн aйтқaндa, тұлғaғa 

бaғыттaлғaн бiлiмдeр жүйeci бiлiм cтaндaртынa caй тұлғaның жaн- 

жaқты дaмyынa нeгiздeлгeн, aлғaн бiлiмiн өмiрдiң қaндaй бiр 

жaғдaяттaрынa қoлдaнa aлaтындaй дәрeжeдe ұcынy пeдaгoгтiң 

құзырeттiлiгiнe бaйлaныcты бoлaды. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.02.2023 ж.   № M00028 

Ойын  технологиясын  қолдану арқылы                                              

балалардың сөйлеу тілін дамыту 

МЫРЗАГАЛИЕВА ЛЭЗЗАТ АТАГУЛЛАЕВНА                                                               

 

Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы  

№ 31"Еркемай " бөбекжайы "                                                                                

Тәрбиеші 

 

Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 

педагогикалық технологиялардың бірі – ойын  технологиясының қолдану  

арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту жұмысының арқауы болып 

отыр. Ойын технологиясы  дегеніміз- педагогикалық  жұмысты  ойын  

түрінде  ұйымдастырудың   әдістері  мен  тәсілдерінің  жиыны.Ойын- оқу  

үрдісіндегі оқытудың  әр  формасы  ,әрі  әдісі  ретінде  дербес  

дидактикалық  категория.     Н.Крупская .                                                                               

Ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу 

қызметінде пайдалану – өмір талабы. Сондықтан да оқыту үрдісінде 

қойылатын қазіргі талаптар тәрбиешіден  үлкен ізденіс пен шеберлікті  

қажет етеді.Ойын  арқылы  оқыту технологиясының  мақсаты:  

дидактикалық, тәрбиелік,  дамытушылық , әлеуметтендірушілік  мақсатқа  

жету. Ойын технологиясының  ерекшелігі  ойындық  іс-әрекеттің  

психологиялық механизмі  жеке  бастың  өзіндік талап-талғамдарына 

сүйенеді.Баланың бойындағы  білімділік, танымдық, шығармашылық 

қасиеттерін аша түсуді көздейді.Ойын- балалар үшін оқу да,еңбек 

те.Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездесетін қиыншылықтарды  

жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың  ұйымдастырушылық  

қабілеттерін де қалыптастырады.  Ойын арқылы оқыту технологиясын 

қолдану ұйымдастырылған оқу қызметін оқытуда тәрбиеші  мен балалар 

арасындағы жаңа қарым-қатынас қалыптастырып, балалардың берілген 

тапсырмаларды талдауына, салыстыруына, өз  беттерінше әрекет 

етулеріне, яғни ой еркіндігіне зор маңыз береді. Сөйтіп, балалардың зейін 

қойып ойлауы мен тапқырлығына мүмкіншілік туғызып, ойларын одан 

әрі дамытуларына жол ашады.   Бүгінгі бала - ертеңгі жаңа әлем. 

Сондықтан оған жүйелі білім беріп, ынта-ықыласын дұрыс бағыттауды, 

қабілет-қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке 



дейінгі білім стандарты, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары 

педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда жаңашыл тәсілдерін пайдалануға 

мүмкіндік береді. Зерттеуші ғалым Ф. Янушкевич «Жаңа технологиялық 

сабақ педагогтың өз тәжірибесін жаңғыртуға емес, баланың пайдасына, 

қажеттілігіне арналуы қажет, сонда ғана сапалы нәтиже болады»-деген.  

Менің де тәрбиеші ретінде алға қойған мақсатым – балаларға 

ұлттық педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар, олардың 

шығармашылық ойлау ,сөйлеу қабілеттерін арттыру. Сол себепті 

ұйымдастырылған оқу  қызметін идеялық жағынан ғылыми негізде 

өмірмен байланысты ұйымдастырып, баланың қызығуын, құштарлығын 

танытуға бағыттаймын. Соңғы кездері өз тәжірибемде ойын  

технологиясының элементтерін қолданып келемін. Әр ұйымдастырылған 

оқу  қызметінде  ойын технологиясының  элеметтері  балаларды 

ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға, ойнай отырып, сөздік қорын 

молайтуға мүмкіндік береді.  Тиімді қолданылған ойын түрлері 

тәрбиешінің түсіндіріп отырған материалын балалардың зор ынтамен 

тыңдап, толық меңгеруіне көмектеседі. Өйткені, балалардың аңсары 

сабақтан гөрі ойынға ауып отырады. Қызықты ойын түрінен кейін олар 

тез сергіп, тапсырманы ықыласпен орындайды.Ойын арқылы баланың 

бойына адамдық қасиеттермен қатар білімге, өнерге құштарлығы 

қалыптасады. Ойын – бұл баланың өзінше еңбегі. Жалпы өмірде 

ойынның да қоғамдық мәні бар. Ойын барысында белгілі бір әрекет 

жасай отырып, бүлдіршін қоғамдық өмірге қатысудың алғашқы үлгісін 

алады, ересектермен арадағы қарым-қатынастың байланысын түсінеді. 

Бала ойын арқылы өзі өмір сүріп отырған, белгілі бір әлеуметтік ортадағы 

норма мен әрекетті қабылдайды. Ойын   ұстамдылық тәртіптің көрінісі 

болып табылады. Баланың танымын алғашқы күннен бастап дамыту 

құралы да, балада оқу мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын 

да – ойын әрекеті болып саналады . 

Орыс педагогы В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін 

ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың 

қалыптасуы мүмкін де емес» - десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің 

балалардың ойындарына арнаған еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы 

түсінігіне сипаттама береді. Ойын – таным процесін дамытудың негізі 

болғандықтан, мен – оқыту мен тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын 

элементтерімен толықтырып отырамын. Баланың ойынында да белгілі бір 

дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік болуға тиіс. Олардың 



негізгі айырмашылығы тек мынада: баланың ойыны нақты материалдық, 

рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай игілікті өндірудің негізгі 

жолы екені айқын. Баланың қуанышы мен реніші ойында айқын көрінеді. 

Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: олар 

ойланады, эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік 

қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық 

қабілеті мен дарынын ұштайды.  Ойын арқылы бала тілін дамыту  Ойын 

балалар үшін айналадағыны танып білу тәсілі.  

Ойынның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті бала 

жалғыз болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу 

қарым-қатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, 

әсер алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. 

Ойынның,негізгі құрылымдық элементтері мыналар: ойынның өзінен 

туатын және балалар жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын 

ережесі.  

Ойынньң түпкі ниеті - бұл балалардың нені және қалай ойнайтынының 

жалпы анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшқыштар», 

«Отбасы», «Балалар бақшасы» және т.с.с болып ойнайды.  

  Ойын сонымен бірге сабақ кезіндегі оқытумен де тығыз байланысты. 

Ойын ешқашанда өзінің қызықтылығын жоғалтпайды, тек оның мазмұны, 

сипаты өзгереді. Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне 

қарай сюжетті - рольді, драматизиялық, дидактикалық құрылыс 

ойындары, қимылды ойындар, ұлттық ойындар болып бөлінеді.  

Сюжетті рольді ойындар - мектепке дейінгі балаларға тән, ең сипатты 

ойындар болып табылады. Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. 

Сюжетті - рольді ойындарының ерекшелгі сол, оны балалардың өздері 

жасайды. Ойынның дербес әрекеті айқын өнерпаздық және 

шығармашылық сипатта болады. Бұл ойындар ұзақ та қысқа да болуы 

мүмкін. Сюжетті - рольді ойында бейнелеу құралы роль мен ойын 

әрекеттері болып табылады. Мысалы: «Дүкен» ойынын ойнағанда 

балалар сатушы мен сатып алушының әрекеттеріне, ал «Аурухана» 

ойынын ойнағанда дәрігер мен науқастың әрекеттеріне 

еліктейді.  Драматизиялық ойындарда мазмұн, рольдер, ойын әрекеттері 

қандай да бір әдеби шығарманың, ертегінің т.б. сюжетті мен мазмұнына 

сәйкес болады. Ол сюжетті - рольді ойынға ұқсас. Драматизия ойынында 

балаға қандай болсын айқын тәсіл көрсетпеу керек ол үшін ойынның шын 

мәнінде ойын болғаны дұрыс.  



Құрылыс ойыны - балалар әрекетінің бір түрі. Оның негізгі мазмұны 

қоршаған өмірді алуан түрлі құрылыстарды және соларға байланысты іс - 

әрекеттерді бейнелеу болып табылады. Құрылыс ойыны бір жағынан 

сюжетті - рольді: ойынға ұқсас келеді, және соның бір түрі деп қаралады. 

Олардың қайнар көзі біреу - қоршаған өмір. Балалар ойын үстінде 

кетрлер, стадиондар, театрлар, цирктер т. б. ірі құрылыстар салады. 

Дидактикалық ойын формасы кішкене балаларға мейлінше тең оқыту 

формасы болып табылады. Ойын ой мен қимылды ұштастыру непзінде 

жургізу керек, Мысалы: «Сиқырлы қақпаның сырын ашайық» деген 

ойында балаларды зат туралы айта білуге үйрету, олардың жүйелі сөйлеу 

қабілетін дамыту міндетін алға коядым. Ойын міндеті қақпақтың астында 

не бар екенін білу.  

Дидактикалық ойынның нәтижесіне қандай жолмен болса да жету емес, 

балардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, өзара қарым-

қатынас жасауда жеткен жетістіктерін көрсетеміз. Дидактикалық 

ойындарда да балалардың алдына қандай да бір міндеттер қойылады, 

оларды шешу үшін назарды жұмылдыру, ерікті зейін қою, ережесін ой 

елегінен өткізе білу т.б. Олар балалардың.

 түйсік жене қабылдау 

қабілеттерін дамытуға, ұғымдарын  қалыптастыруға, білімді меңгеруге 

көмектеседі Қимыл ойындары балалардың қозғалысын жүгіру, секіру, 

өрмелеу, лақтыру, қағып алуды жаттықтыруға, дамытуға жене жетілдіруге 

мүмкіндік береді. Қимыл ойындары баланың жүйке - психикалык 

дамуына, жеке басының аса маңызды салаларының қалыптасуына да 

үлкен әсер етеді. Қимылды ойында ережелер ұйымдастырушы роль 

атқарады, олар ойынның барысын, жүйелілігін, ойнаушылардың қарым - 

қатынасын, баланың мінез - құлқын анықтайды.  

Балалар ойынды игерген соң өздігінен ойнай алады. Қимылды 



ойындарды ұлттық ойындар желісінде ұйымдастыруга болады. Мысалы: 

«Соқыр теке», «Көкпар», «Асық», «Бәйге», «Тақия тастамак» т.б. ойындар 

жатады. Баланың бірінші даму кезеңі ойын арқылы жетіледі.  Сол сияқты 

ойындар да топта жас ерекшелігіне сай жүргізіледі. Ойын балаларға 

сабақта да, серуенде де өте қажет, өйткені бала жәй дем алып отырғанның 

өзінде де ойын үстінде болады. Қимылды ойындар баланың барлық жас 

кезеңінде өтеді.  

Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Рольдік 

ойындарда барлық балаларға бірдей роль тиеді де, бір-бірімен міндетті 

түрде қарым-қатынасқа түсіп, сөйлеседі. Балалар белсенді жұмыс істеп, 

бір-біріне жәрдем беріп, жұмыстарын мұқият тыңдап, өздерін және бір-

бірін бағалайды, ал біз тек бағыттаушы боламыз.  Рөлдік ойындардың 

негізгі талаптары  

Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен 

қоса, ең бастысы балалар өздеріне лайықты рольді өзі тандап алған жөн. 

Сонда ғана олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады.  

Рольдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс.  Бала өзін рольде 

неғұрлым еркін сезінетін болса, ол соғұрлым қызыға ойнайтын болады.  

Осындай шарттар бойынша дайындалған материалдар қолданылса ойын 

соғұрлым жоғары тиімділік береді.  Бастапқы кезде балалардың ынта-

жігерін бақылап аламын.  Сөйтіп, бақылаушы бола бастаймын.  

Ойынды қолдануда оның күнделікті жаттығу жұмысына айналмауын 

ескеру керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. 

Қандайда болсын ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық 

қабілетін де ескерген жөн. 

 Балалар ойын ойнағанды ұнатады және өз ынталарымен беріліп 

ойнайтынды. Тапсырмаларды балалар өз беттерімен орындап және 

ойынды ұйымдастырып бір –біріне әділ баға беруге үйренеді. 

Балабақшада мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуда дидактикалық 

ойын маңызды құрал болып есептеледі . Мен ойын арқылы білімді 

меңгертіп және оны бекіту үшін дағды мен әдетті қалыптастырамын . 

Балабақша жиі қолданатын дидактикалық ойын түрлерін өткіземін : 

1.Ойыншықпен ойналатын ойындар. 

2. Үстел үстінде ойналатын ойындар. 

3. Сөздік ойындар . 

Әр топта балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар  , 

сондай- ақ тапсырмалар арқылы балалардың білімін тереңдете түсемін 



және ойлауын, зейінін , есте сақтауын дамытуға көмектесемін . 

            Ойынның мазмұны бірнеше элементтен құралады : Дидактикалық 

тапсырмалар, мазмұн , ережесі және ойынның орындалуы, мұнда басты 

элемент – дидактикалық тапсырмалар болып табылады, ал қалған 

элементтер осы тапсырмаға және оның орындалуына көмектеседі. 

Қорыта айтқанда , ойын- баланың жан серігі , ойын  сырттай қарағанда 

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

ойынға қатысу үшін басқалармен тіл табысып, өзінің ойлаған ойын іске 

асыру оңай емес. Баланың рухани жетілуі мен табиғи өсуінің, денесінің 

дамуы мен ой дүниесінің өркен жаюы ойынға тікелей тәуелді .Мектепке 

дейінгі мекемелелердің оқытудағы негізгі міндеті : сәбилер тобынан 

бастап балаларға білім, дағды, іскерлікті берумен қатар ойлау 

қабілеттерін қалыптастырып балаларды ойлау жұмысына дайындау. 

Ойын араласқан оқу қызметі тартымды өтеді, балалардың білуге деген 

құштарлығын арттырады, түсініктерін тереңдетеді.  

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.02.2023 ж.   № M00032 

Бөлшектерді қосу және азайту 

УТАШЕВА МЕЙРГУЛ ЧАНГИТБАЕВНА                                                                       

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы                                                                              

"Қ. Мүсірепов атындағы                                                                                                 

№20 жалпы орта мектебі" КММ                                                                            

бастауыш сынып мұғалімі 

Білім беру ұйымының 

атауы 

 

Пәні: Математика 

Бөлім: Бөлшектер және пайыздар. Есептер 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сынып:  Қатысушылар 

саны:  

Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: №110 сабақ. Бөлшектерді қосу және 

азайту 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаты: 

4.1.2.1 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді 

қосу және азайту үшін, бөлімдерін 

өзгертпей қалдырып, сәйкес  алымдарын 

қосу және азайту деп түсіну; 

4.1.2.15 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді 

қосу және азайту алгоритмін қолдану 

 Сабақтың  мақсаты Бөлімі бірдей бөлшектерді қосуды және 
азайтуды үйрену. 

Сабақтың барысы 

Саба

қтың 

кезеңі

// 

уақы

ты 

Педагогтің әрекеті Оқушын

ың 

әрекеті 

Бағалау Ресурс

тар 

Ұйым

дас 

Сабаққа дайындық  

 

Жылы 

лебіздер 

Мадақтау 

 

Суретт

ер 



тыру 

 

Өткен 

білімд

і еске 

түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа 

білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үй тапсырмасы 

10-тапсырма а) 

1 алма- 1кг-ның 1/10 

бөлігі 

6 алма-? Г 

Ш: 

1кг/10*1=1000г/10*1=10

0г 

6*100=600г 

Ж:6 алманың массасы 

600г 

Ә) Арықтың ұзындығы-

1 км-дің 1%-на 

Арықтың ұзындығы-?м 

1км/100*1=1000/100*1=

10м 

Ж: Метрмен алғанда 

арықтың ұзындығы 10 м 

 

Жаңа тақырып 

1-тапсырма 

(676 + 9 980 + 5996) : 2 – 

8 196 = 130 (тақтамен 

жұмыс) 

 

ФС-тапсырма 2-

тапсырма 

а) 4/12 + 5/12 = 9/12  

Жауабы: Жер телімінің 

бар бөлігіне көшет 

отырғызылды. Есепті 

шығару үшін бөлімдері 

бірдей жай бөлшектерді 

қосу қажет 

 

9/12 – 4/12 = 5/9  

айтады 

 

 

 

Үй 

тапсырма

сын 

тексертеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жауабын 

табады 

 

 

 

 

 

 

Есептерді 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

Есептеу 

жүргізеді 

 

ҚБ: «ФБ-

бағалау» 

Дескриптор: 

Есептерді 

шығарады-1Б 

Алманың 

массасы мен 

арықтың 

ұзындығын 

табады-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

Есептуді 

біледі-1Б 

 

 

ҚБ: 

«Баскетбол»ә

дісі 

Дескриптор: 

Есептерді 

шығарады-1Б 

Жер 

телімінің 

қанша 

бһлігіне 

көшет 

отырғызылға

нын табады-

1Б 

 

 
Алма 

мен 

арықты

ң 

суретте

рі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Жер 

телімде

рінің 

сызбас

ы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жауабы: Түстен кейін 

5/9 бөлігіне көшет 

отырғызылды 

 
4-тапсырма 

 
 

 
 

5-тапсырма 

Екі жұмысшы апта 

сайын бірдей жалақы 

ала отырып,189000тг 

ақша тапты. Біріншісі 

3апта, екіншісі 6 апта 

жұмыс істеді. Әр 

жұмысшы қанша теңге 

жалақы тапты?   

1-жұмысшы-? Тг, 3 апта      

апта сайын 

2- жұмысшы-? Тг, 6 апта     

189000тг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептерді 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептің 

шешуі 

мен 

жауабын 

жазады 

 

 

Есепті 

шығарады 

 

 

 

 

ҚЬ: 

«Баскетбол»ә

дісі 

Дескриптор: 

Бөлімдері 

бірдей жай 

бөлшектерме

н қосу және 

азайту 

амалдарын 

орындай 

алады-1Б 

Есептеу 

жүргізе 

алады-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Баскетбол»ә

дісі 

Дескриптор: 

Бөлшекке 

берілген 

мәтін 

есептерді 

шығара 

алады.-1Б 

Жасалынған 

 

 

 

 
 

Оқулық 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Көк 

шөптің 

суреті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+6=9апта 

189000/9=21000тг(1апта

да) 

21000*3=63000тг(1 

жұмысшы) 

21000*6=126000тг(2 

жұмысшы) 

Ж: 1 жұмысшы -

63000тг,2- жұмысшы  

126 000 тг жалақы тапты 

 

6-тапсырма 

 
4

7
 =

7

7
 -

3

7
 

 
12

28
<

  11

 28
+ 

9

28
 

 
5

9
  + 

2

9
>

1

9
+ 

4

9
 

 

 

 

ЕҚБ-тапсырма 

7-тапсырма 

 
ЕЬҚ-тапсырма 

8-тапсырма 

К Д

с 

С

с 

С

р 

Бс Ж сн ж

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өрнектер

ді 

салыстыр

ады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теңдеуле

рді 

шешеді 

 

 

 

 

жұмыстарды

ң бөлігін таба 

алады-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

Дескриптор: 

Бөлшекке 

берілген 

мәтін 

есептерді 

шығара 

алады.-1Б 

Жұмыс 

өнімділігін 

түсінеді, 

табады-1Б 

 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

Дескриптор: 

Өрнектерді 

салыстырады

-1Б 

Бөлшек 

сандардың 

мәнін біледі-

1Б 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

 

Жол 

бойын

ың 

сызбас

ы 

 

 

Жұмыс

шылар 

туралы 

суретте

р 

 

 

 

 

 

 

 
 

Суретт

ер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 16 14 8 8 4 13 15 

 

9-тапсырма 

Х- екінші тәрелкедегі 

алмұрт саны 

3х+1+х=9 

4х+1=9 

4х=9-1 

4х=8 

Х=8/4 

Х=2(екінші тәрелкеде) 

9-2=7(бірінші тәрелке) 

Ж: Бірінші тәрелкеде-7 

алмұрт, екінші 

тәрелкеде- 2алмұрт 

 

Үй тапсырмасы 

 
 

 

 
 

 

 

 

Тапсырма

ны 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

орындайд

ы 

Кестені 

толтырад

ы 

 

 

 

 

 

 

Теңдеуді 

шешеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлшек 

сандарды 

қосып, 

Дескриптор: 

Теңдеулерді 

шешуде 

бөлімдері 

бірдей жай 

бөлшектерді 

қосу және 

азайтуды 

қолданады.-1 

Күрделі 

теңдеулерді 

ықшамдап, 

қарапайым 

түрге келтіріп 

шешеді-1Б 

 

 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

Дескриптор: 

Теңдеулерді 

шешуд 

жай теңдеуге 

айналдыруды 

біледі-1Б 

Күрделі 

теңдеулерді 

ықшамдап, 

қарапайым 

түрге келтіріп 

шешеді-1Б 

 

 

 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

Дескриптор: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суретт

ер 

 

 

 

 

 

 

Кесте 

 

 
Алмұрт

тың 

суреті 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байла

ныс 

азайтады 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

береді 

Есептеу 

жүргізе 

алады-1Б 

Бөлшек 

сандарды 

қосу мен 

азайту 

жолдарын 

біледі-1Б 

 

 

 

 

«Шеринг» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Суретт

ер 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байлан

ыс 

парағы 

 

 

 

 



23.02.2023 ж.    № M00034 

Жуан және жіңішке айтылатын сөздер 

КУШЕНОВА НАГИМА ДЖАЙЛАУХАНОВНА 

Түркістан облысы.  Мақтаарал ауданы                                                                                                          

«Қосжан Мүсірепов  атындағы                                                                                                                                 

№20 жалпы орта мектебі» КММ                                                                                                                 

Бастауыш сынып мұғалімі 

 
Бөлім: 

 
Дыбыс және әріп 

Педагогтің аты- 

жөні: 

 

Күні:  
Сынып: Қатысушылар 

саны: 
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Ақша қардың әлегі. Жуан және жіңішке 

айтылатын сөздер 

Оқу бағдарлама- 

сына сәйкес оқы- 

ту мақсаттары 

1.3.1.2 мәтін бөліктерін анықтап, жоспар 

құру; 

1.4.1.1 айтылуы мен жазылуы бірдей 

сөздерді көшіріп жазу және есту, есте 

сақтау арқылы жазу 

Сабақтың мақсаты Мәтін бөліктерін анықтап, жоспар құрады. 

Айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді есте 

сақтау арқылы жазады. 

Сабақтың барысы 

Сабақ

тың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау Ресурстар 



Басы Психологиялық 

ахуал 

қалыптастыру: 

«Көңіл күйді 

анықтау» 

Оқушылар бір 

параққа өздерінің 

көңіл күйін 

білдіретін суреттер 

салады. 

Қағаз 

қиындылары 

арқылы топқа 

бөліну. Жыл 

мезгілдері, 

жануарлар, құстар 

немесе басқа да 

суреттерді үшке, 

төртке, беске 

(неше топқа 

бөлуді 

жоспарлауыңызға 

қарай) қиып, 

араластырып, 

оқушыларғатарат

ады. 

«Көңіл күйді 

анықтау» 

Психологиялы

қ ахуалға 

беріл- ген 

тапсырманы 

бірге 

орындайды. 

Оқушылар бір 

параққа 

өздері- нің 

көңіл күйін 

білдіретін 

сурет(немесес

майлик) 

салады: олар 

суретте 

адамның бет- 

әлпетін 

келтіру 

керек(мәселен

, күліп немесе 

езу тартып 

тұр- 

 Қағаз 

қиынды

лары 



 

  тұрған, 

қабағын 

түйіп тұрған, 

бейтарап 

т.б). Олар 

суреттерін 

бір-біріне 

көрсетеді. 

Оларға 

сабақтың 

аяғына дейін 

көңіл 

күйлерін 

көтеріңкі 

деңгейге 

жеткізу 

жұмысы 

тапсырылад

ы. Немесе 

көңіл күйді 

табиғат 

құбылыстар

ы арқылы 

көрсе- туге 

болады: 

жарқырап 

күн шығып 

тұр, аспанды 

бұлт 

торлаған, 

жаңбыр 

немесе қар 

жауып тұр. 

Оқушылар 

қиындылар

  

6
4

 



дан суретті 

құрастыры

п, сол сурет 

бойынша 

бірігіп, 

топқа 

бөлінеді. 

Ортас

ы 

Оқулықпен жұмыс. 

«Ақша қардың 

әлегі» әңгімесінің 

авторы Бердібек 

Соқпақбаев жайлы 

қысқаша мағлұмат 

береді. 

Бердібек 

Соқпақбаев – 

жазушы. 1924 

жылы Алматы 

облысының 

Нарынқол 

ауылында туған. 

Балалар мен 

жасөспірімдерге 

арнап 20- дан 

астам әңгіме, 

повесть, романдар 

жазған. 

«Менің атым 

Қожа», «Балалық 

шаққа саяхат» т.б. 

шығармалары бар. 

1-жаттығу ауызша 

орындалады. 

Мәтінмен жұмыс. 

Мәтінді тізбектей 

оқыту. Мәтінді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

жаттығуда 

мәтіннің не 

жайында 

екенін 

айтады. 

Мәтінді 

оқып болған 

соң, мәтін 

соңында 

берілген 

сұрақтарға 

жеке-жеке 

жауап 

береді. 

Әр бөлікте 

не туралы 

айтылғанын 

анықтай 

отырып, әр 

 Танысты

рылым 

https:// 

adebipor

tal.kz/ 

kz/autho

rs/ 

view/22

23 

 

 
 

 

 

 

 

 



оқып болған соң, 

мәтін соңында 

берілген 

сұрақтарға жеке-

жеке жауап береді: 

Мәтін неше 

бөліктен тұрады? 

Оны неден 

байқадың? 

Әр бөлікте не 

туралы айтылған? 

бөлікке ат 

қояды. 

Мәтіннің әрі 

қарай қалай 

болғанын өз 

ойларынша 

айтып береді. 



 Дәптермен 

жұмыс 

Мұнда 

мұғалім к 

дыбысының 

сөздің басы 

мен 

ортасында, 

соңында 

кездесетінін 

айтады. 

2-жаттығу 

жазбаша 

орындалады. 

Дескриптор: 

– сөздерді 

оқыпшығад

ы; 

– қатесіз 

көшіріпжаза

ды; 

– сұрақтарға 

жауапбереді

. 

Әр оқушы 

жаттығу 

соңында 

берілген 

сұраққа 

жауап береді. 

Сөздегі 

дауысты 

дыбыстар 

жіңішке 

болса, сөз 

жіңішке 

Көркем жазу 

К К К К К К К 

к к к к к к кк 

2- жаттығуда 

сөздерді 

көшіріп жазады: 

әйнек, кінә, 

тәртіпсіздік,бү

гін. 

Сөздердің 

жіңішке 

айтылуы 

дауысты 

дыбыстың 

жіңішке 

болуына 

байланыстыекен

іне 

қорытындыжаса

йды. 

 

Сергіту сәті: 

«Жуан, жіңішке». 

Ойынды 

мұғалімнің 

түсіндіруі мен 

нұсқаулығы 

бойынша 

орындайды. 

 

 

 

 

3- жаттығу 

шығармашылық 

тапсырма 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

«Бас 

бармақ

» 

арқылы 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

«Отшаш

у» 

арқылы 

бағалау. 

Тақтадағ

ы жазу 

үлгісі 

Сергіту 

сәті 

жазылған 

шумақ- ты 

слайдтан 

көрсету. 

«Сергітусәтт

ері» жинағы 



айтылады: 

үй, 

көгершін, 

өзен. 

Сергіту сәті: 

«Жуан, 

жіңішке» 

Бір оқушы 

балалардың 

жанына 

барып, 

ақырын ғана 

«жуан, 

жіңішке» деп 

айтып келеді 

де, 

бір 

оқушының 

жанына 

барған кезде 

дауысын 

қаттырақ 

шығарып: 

– Жуан! 

(немесе 

жіңішке) – 

деп айтып 

қалады. Сол 

мезетте ол 

оқушы 

бірден өзі 

білетін кез 

келген жуан 

не жіңішке 

дыбысты 

айтып 

ретіндеорындала

ды. 

Бос торкөздерге 

керекті әріпті 

қойып оқиды. 

Осы сөздердің 

ішінен қалаған 

бір сөзден 

сөйлем құрап 

жазады. 

Мысалы: Күн, 

түн, жүн. Сана, 

шана, тана. Шөп, 

төк, сөл. 



үлгеруі 

керек. Айта 

алмай қалса, 

ол ойыннан 

шығады. 

Ойын 

осылайша 

жалғасабере

ді. 

3-жаттығу. 

Бос 

торкөздерге 

керекті әріпті 

қойып оқы. 

Осы 

сөздердің 

ішінен өзің 

қалаған бір 

сөзден 

сөйлем 

құрап жаз. 

Соң

ы 

Топтық 

жұмыс 

ұйымдастыру

. 

«Керме жіп» 

Топтық жұмыс. 

«Керме жіп» 

арқылы қағазда 

жазылған көп 

сөздің арасы- 

нан топ 

мүшелері 

жіңішке 

 Кірқыстыр- 

ғыш, қағаз 

қималары, 

жіп 
6
5

 
5
–
6
1
5
0
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23.02.2023 ж.   № M00036 

Learning about map reading 

БУХАРБАЕВА УМИТ ТОРТКУЛБАЕВНА                                                                                                  

Маңғыстау облысы  Бейнеу ауданы                                                                                                   

"Манашы жалпы білім беретін мектеп" КММ                                                                          

Ағылшын тілі пәні мұғалімі 

Unit 3: Holidays 

and Travel 

School: 

Date: Teachername: 

CLASS:  7 Number

present:  

absent: 

Lesson title Learning about map reading 

Learning 

objectives(s) 

that this 

lesson is 

contributing 

to (link to the 

Subject 

programme) 

7.S4 respond with some flexibility at both sentence and 

discourse level to unexpected comments on a growing range 

of general and curricular topics 

7.L3 understand with some support most of the detail of an 

argument in extended talk on a limited range of general and 

curricular topics 

7.UE14 use prepositions before nouns and adjectives in 

common prepositional phrases on a wide range of familiar 

general and curricular topics 

Levelofthinki

ngskills 

Higher-order thinking skills 

Lessonobject

ives 

All learners will be able to : 

 Identify true and false sentences with some support 

 Listen to the directions and fill gaps with some sup-

port 

 Make up sentences according to the picture with some 

support 

 Complete the sentences with appropriate prepositions 

with some support 

Most learners will be able to : 

 Listen to the directions and fill gaps  

 Make up sentences according to the picture 

Some learners will be able to :  

 Make up a short story according to the directions  
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Assessmentcr

iteria 

 Recognize the main idea of the conversation with 

some support 

 Apply the prepositions before nouns and adjectives in 

common prepositional phrases in practice 

Valueslinks  Students know how to travel and types of travelling 

Cross-

curricularlinks 

Geography 

Previouslear

ning 

A secular society with high spirituality 

Plannedtimi

ngs 

Planned activities (replace the notes below 

with your planned activities) 

Resources 

Start 

 

6 min 

Organisation moment 

Greeting 

Introducing lesson objectives to the learners 

Checking homework 
Activity –Inner and outer circle 

Students who are in an inner circle ask 

questions about their classmate’s last holiday. 

Students who are in an outer  circle answer 

these questions 

 

 

 

 

 

 

Middle 

8 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1  

Activity – True &False quiz 

(G). Work in a group. Look at the map of 

Melton Park and find out if these sentences 

are true or false. Correct false sentences. 

 
1. There isn't a river in Melton Park. 

2. The playing field is near the leisure center. 

3. Margaret Hart's house is next to the 

newsagent. 

4. Norfolk Park has public tennis courts. 

5. The playing field has two football pitches. 

6. The bank is next to the museum. 

7. The supermarket is opposite the bank. 

8. The train station is on Ford Road. 

9. The school is opposite the turning for Oak 

Map 

worksheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

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

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue. 

10. The leisure center is on Murphy Road. 

11. The bookshop is next to the library. 

12. The surgery closes at 6pm. 

13. The hospital is near the surgery. 

14. The museum is next to the art gallery. 

15. The post office is near the school, on 

Murphy Road. 

16. Mrs Simon's house is near the river. 

Task 2 

Pre -task   

Teacher says the directions and students 

draw them 

Take the 

second 

right 

Go 

past 

Go 

straight 

on 

Take the 

second left 

Traffic 

lights 

Opposite Round 

about 

Next to Turn left Turn 

right 

 

 

(I).Look at the map and listen to the 

directions. Fill the gaps with the correct 

word to complete the directions. 

 
1. Go _______on. 

2. __________past the traffic lights. 

3. It's the building next to the library 

_____the left. 

4. ___________the roundabout turn left. 

5. Then _________the first left on to Green 

Street. 

6. Go__________ the traffic lights and take 

 

 

 

 

 

 

http://learneng

lishteens.britis

hcouncil.org/s

kills/listening-

skills-

practice/givin

g-directions 

pictures & 

map  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
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8 min 

 

 

 

the _________right on to King's Road. 

Descriptors    A learner 

 Listens to the conversation 

 Fills the gaps 

Differentiation by abilities: less able 

students will be given a sheets of paper with 

first letters of directions. 

Task 3Activity – Picture Promt 

(G).Look at the picture. Work in a group. 

Make sentences according to the picture.  

 

Differentiation by task: More able students 

make up a short story. 

Task 4 

(I).Complete the following sentences using 

an appropriate preposition. 

1. She is afraid ……… the dark. (of / about) 

2. She was angry ………me. (at / on) 

3. I am not aware ……… this scheme. (of / 

about) 

4. She is quite capable … handling the 

situation on her own. (of / for) 

5. She is careless ………her looks. (about / 

on) 

6. I am not familiar ………this topic. (with / 

of) 

7. He is quite fond ……his grandmother. (of 

/ off) 

8. We are quite happy ……the outcome. 

(about / for) 

9. Are you interested …… witchcraft? (in / 

about) 

10. This table is made ……teakwood. (of / 

for) 

11. She is married………a young 

businessman. (to / with). 

 

 

 

 

 

 

worksheets 
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Descriptors :     A learner 

 Completes the sentences 

 Uses appropriate prepositions 

AFL- Laminated paper 

End 

7 min 

Teacher gives smiles: 

I understand the prepositions and 

directions 

I  want to know how to use the 

prepositions 

I didn’t understand the prepositions 

Self –assessment paper 

Name__________________ 

№ Tasks Signs  

1 Speaking activity  

2 Listening activity  

3 Writing activity  

4 Writing activity  

Home task 

Goodbye! 

Assessment 

Paper 

Additional information 

Differentiation – how 

do you plan to give 

more support? How 

do you plan to 

challenge the more 

able learners? 

Assessment – how 

are you planning to 

check learners’ 

learning? 

Healthandsafetycheck 
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23.02.2023 ж.   № M00038 

Тапсырма арқылы дене шынықтыру компоненттерін дамыту 

ҚАЙЫРБЕКОВА МЕРУЕРТ КАЗЫБЕКОВНА                                                                                                          

Қызылорда қаласы № 39 "Қызылөзек" орта мектебінің                                                                             

денешықтыру пәні мұғалімі 

Бөлім:  5-бөлім *Гимнастика /кросс/  даярлықнегіздері 

Педагогтің аты-

жөні: 
 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Қауіпсіздік ережесі. 

Тапсырма арқылы дене шынықтыру 

компоненттерін дамыту 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу 

мақсаты 

4.3.4.4. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене 

жаттығуларын орындау кезінде  қиындықтар мен 

тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдау 

және қолдану 

Сабақтың 

мақсаты: 

1.Денсаулықты нығайтуға байланысты жаттығу 

түрлерімен танысады; 

2.Жаттығу түрлерін көрсетеді; 

3.Жаттығу жасау барысында жаттығуларды ережелерге 

сай жасайды. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі 

Педагогтің 

іс-әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығуш

ылықты 

ояту. 

7 мин. 

(Ұ). 

Ұйымдасты

ру кезеңі: 

1.Оқушылар

мен 

амандасу, 

түгендеу. 

2.Ынтымақт

астық 

атмосферас

ын 

қалыптасты

руда 

Сап түзеп тұру 

арқылы 1, 2 санын 

реттілікпен саналу 

арқылы екі топқа 

бірігеді. 

І-топ: 

ІІ-топ: 

Топтың ережесі: 

1. ТҚЕ сақтау. 

2. Топ басшысына 

бағыну. 

3. Белсенді болу. 

4. Бір-бірін 

Мақсаты: 

Оқушылар 

бір-біріне 

тілек 

білдіреді, 

тыңдау 

дағдыларын 

дамытуға 

бағытталады

, сондай-ақ 

барлық 

оқушылард

ың 

Интерне

т 

ресурс

тары 
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шаттық 

шеңбері 

жүзеге 

асырылады. 

3.Оқушылар

ды топтарға 

біріктіру. 

 

тыңдау, өз 

пікірімен ашық 

бөлісу, 

басқалардың 

пікіріне 

құрметпен 

қарау. 

5. Уақыт шегінде 

жұмыс жасау. 

 

қатыстырыл

уы арқылы 

сабаққа 

белсенділігі 

артады. 

Тиімділігі: 

Оқушылар 

бір-біріне 

тілек айту 

арқылы 

жақындасад

ы, көңіл-

күйін 

көтереді 

және 

бауырмалды

ғын оятады. 

Саралау: 

Бұл жерде 

саралаудың 

«Жіктеу» 

тәсілі 

көрінеді.  

Оқушыларды

ң оқуға деген 

қызығушылы

ғын арттыру 

мақсатында 

мүмкіндігін

ше оларға 

таңдау 

еркіндігі 

беріледі. 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» 

әдісі 

арқылы 

өткен 

тақырыппен 

жаңа 

сабақты  

байланысты

https://youtu.be/wZ

dX7LqpEPQ 

Берілген сілтеме 

бойынша 

гимнастикалық 

жаттығу жасайды. 

 

Саптағы 

жаттығулар: 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалд

ы түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

Қалыпта

стыруш

ы 

бағалау: 
Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылау

https://youtu.be/wZdX7LqpEPQ
https://youtu.be/wZdX7LqpEPQ
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ру 

мақсатында 

ой қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. 

Оқушыларғ

а 

жалпылама 

төмендегі 

сұрақтар 

және 

жаттығу 

түрлері  

беріледі. Әр 

оқушы өз 

оймен 

бөліседі. 

Жаттығу 

жасайды. 

 

1.Қазақттың  

қандай 

ұлттық 

ойындарын 

білесіздер? 

2.Асық ату 

ойынының 

ережелері 

қандай? 

3.Ұлттық 

ойындардың 

артықшылы

қтары 

қандай? 

Оңға,солға,айналы

п бұрылу. 

Секіріп бұрылу. 

Жүру: 

Аяқтың ұшымен, 

өкшемен, 

Аяқтың ішкі, 

сыртқы жағымен. 

Отырып, 

жартылай отырып 

жүру. 

Назар аудару 

жаттығулар: 

- жүріс 

- жүгіріс 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді 

және 

сабақтың 

тақырыбы 

мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: 

Бұл жерде 

саралаудың 

«Диалог 

және қолдау 

көрсету» 

тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

 

ға 

белсенділ

ікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайс

ың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталанд

ыру.   
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Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

31 мин. 

Дене шынықтыру туралы негізгі білім. Мұғалім 

оқушыларды дене шынықтыру туралы ұғыммен, пән 

мазмұнымен, оның тарихымен, дене шынықтыру 

бөлімдерімен (жеңіл атлетика, қозғалыс және спорт 

ойындары, гимнастика, шаңғы, спорт ойындары) 

таныстырады. 

«Құлатпай жеткіз» ойыны. Оқушылар орындықта 

отырады. Әрбірінің аяғы астында әлдебір зат болады 

(ойыншық, қарындаш, фломастер). Бір аяқтың 

башпайларымен затты ұстап алып, оны қалай да болса (бір 

аяқпен секіріп не төрт тағандап қозғалып), бөлменің қарама-

қарсы бұрышына дейін жеткізу керек. Дәл осыны екінші 

аяқпен істеу керек. Затты құлатпай, тез орындаған адам 

жеңіске жетеді. 

Ойын ағзаның жалпы сау болуына және дұрыс жүру 

дағдысын тәрбиелеуге себеп болатын табанның бұлшықет-

сіңір аппаратын қатайтуға және ептілікті дамытуға берілген. 

Топтық 

жұмыс. 
«Ойлан, топтас, 

бөліс» әдісі.  

Мақсаты:Дене 

тәрбиесін жүзеге 

асыру – 

денсаулықты 

нығайту, білім 

беру, дамыту, 

тәрбиелеу 

міндеттерін 

шешуге 

арналған. Жеке 

тұлғаның 

денсаулық 

деңгейін 

арттыру, табиғи 

күш-қуатын 

нығайту, дене 

мүшелерін 

гигиеналық 

негіздері мен 

дене- қозғалыс 

қабілеті 

мүмкіндіктеріне 

сай, өз бетінше 

https://youtu.be/

MfYxLMTSWL

E 

Берілген 

сілтеме 

бойынша бейне-

роликті 

көріп,топтық 

ұжым ретінде 

қайталайды. 

Дескриптор

: 

-

Бейнеролик

ті мұқият 

көреді. 

-Топ ішінде 

бейнеролик 

желісін 

талқылайды. 

-Өз ойын, 

пікірін топ 

ішінде бір-

бірімен 

бөліседі. 

-Топтар 

арасында 

топтық 

шешім 

бойынша 

пікір 

алмасады. 

 

Оқушылард

ы 
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қимыл-қозғалыс 

жаттығуларын 

орындап, өзін- 

өзі үнемі 

дамытып, көңілді 

де сергек жүруге 

баулиды.  

ынталандыр

у 

мақсатында  

«От шашу» 

әдісі 
арқылы 

топтар 

арасында  

оқушылар 

бір-бірін 

бағалайды. 

Жеке, 

ұжымдық 

жұмыс 

Сапта тұрған 

кезде ара-

қашықтықтысақт

ап тұрыңыз. 

«Түзел!» деген 

бұйрықта оң 

жаққа қарай 

басты бұрып, 

түзеліңіз. «Тік 

тұр!» 

командасын 

орындау кезінде 

бастапқы 

қалыпқа түсіңіз. 

Саптағы 

жаттығуды 

жасаңыз. 

Сапатағы 

жаттығулар: 

тұрып бұрылу, 

жүру, жүріп 

келіп бұрылу 

және орнында 

тұрып бұрылу 

әдістерін 

көрсету. 

 

 

Дескриптор

: 

-Саптық 

жттығулард

ы біледі 

-Бөліну 

әдістері 

кезінде 

қателіктер 

жібермейді 

-Сапта 

жүру, бұрлу 

, тұруды 

меңгерген 

-Сапта 

дұрыс 

жүруді, ара-

қашықтықт

ы қатесіз 

орындайды 

 -Қауіп-

қатерді 

анықтый 

алады 

 

Сабақтың 

соңы 

Ой 

толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін 

микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

Мұғалім 

оқушылард

ы  

«Жапонды

қ бағалау» 

әдісі 
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оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты:Оқуш

ы алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі:Тақыр

ып бойынша 

оқушылардың 

пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

құнды болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

ойын айту 

арқылы сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

арқылы 

бағалайды. 

Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтыр

амын, басқа 

көзқарасым 

бар», 

«Менің 

сұрағым 

бар». 

Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық 

жүйе 

бойынша 

оқушылард

ың сабаққа 

қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 
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23.02.2023 ж.     № M00039               

 

Корень уравнения и слова 

 

Учитель математики 

ЖЕКСЕНБАЕВА ЖАМИЛЯ ИМИНОВНА 

 

23.02.2023 ж. № M00040              

 

Учитель русского языка 

ОТАРБЕКОВА МАКЫП КАМАЛБЕКОВНА 

 

Жетысуская область. Сарканский район.                                                                                                                                                     

П.Лепсы  СШ.им.Ушинского. 

                                                                                                                                                                     

Раздел ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОКПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ 

ФИО педагога Жексенбаева Ж.И  Отарбекова М.К 

Дата 22.02.2023 ж.ж 

Класс  5б Количество при-

сутствующих: 9 

отсутствующих: нет 

Тема урока Корень уравнения и слова 

Цели обучения, 

которые 

достигаются на 

данном уроке 

(ссылка на 

учебную 

программу) 

 

5.2.2.2  использовать приёмы проверки правильности 

решения уравнений 

5.2.7.1 извлекать информацию для выполнения 

конкретной задачи 

Цель урока Главной целью урока является показать, как 

взаимосвязаны между собой эти две науки, как и 

насколько одна из этих наук проникла в другую. 

Обобщить представления детей о понятии корень, 

используемом в таких предметных областях, как 

математика, русский язык,  

Ход  урока  
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Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Оцени

вание  

Ресурс

ы 

Организац

ионный 

этап 

 Психологический 

настрой-  

 
Учит. Русского языка :  

С тех пор, как 

существует мирозданье, 

Такого нет, чтоб не 

нуждался в знанье. 

Какой мы не возьмем 

язык и век, - 

Всегда стремился к 

знанью человек. 

- Здравствуйте дорогие 

ребята и уважаемые 

гости, из выше 

сказанных слов 

становится ясно, что 

здесь собрались именно 

те, кто “всегда стремится 

к знанию”. 

Учитель математики: 

Сегодняшний наш урок 

мы посвятим двум 

совершенно разным, на 

первый взгляднаукам - 

но точно самым важным 

и нужным- математике и 

русскому языку. 

Казалось бы, решили 

совместить 

несовместимое: слова и 

 

Дети дарят 

друг другу 

улыбку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддер

жка 

учител

я 

 

2-слайд 
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цифры, примеры и 

орфограммы, 

предложения и задачи. 

Учитель русского языка: 

Часто можно услышать 

такую фразу: «Ой, да что 

эта математика! Сухая 

наука. Выучил формулу - 

и решай задачи! Не то, 

что русский язык. Вот, 

где красота и гармония». 

Учитель математики: Да, 

так говорят многие. Но 

они забывают о том, что 

именно математика 

подарила нам такие 

слова как гармония, 

симметрия, пропорция. 

Сочетать несочетаемое - 

привычная работа 

нашего воображения, 

когда мы ищем 

объяснение 

непонятному. 

Учитель русского языка: 

 Ведь еще Антон 

Павлович Чехов говорил 

:« Гуманитарные науки... 

только тогда будут 

удовлетворять 

человеческую мысль, 

когда в движении своём 

они встретятся с 

точными науками и 

пойдут с ними рядом...» 

Прежде чем смело к 

 

 

 

 

 

Определяют 

тему урока.  

«Корень »

 

 

 

 

 

3-4 

слайд 
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задачам идти, 

      Разгадайте нашу 

тему урока! 

Загадка: 

Я у дуба, 

Я у зуба, 

Я у слов 

И у цветов. 

Нахожусь я в уравнении 

Я упрятан в темноту. 

Я не вверх, а вниз расту 

Основная 

часть 

Актуализация знаний о 

значении слова «корень» 

 

 Ребята, а ка-

кие бывают корни?  

(Заслушиваются 

ответы учащихся). 

 Давайте об-

ратимся к толковому сло-

варю, узнаем значение 

этого слова. 

Из рубрики «Это 

интересно». 

Это слово имеет 

несколько значений, оно 

является многозначным. 

В народе слово «корень» 

употребляют, когда 

говорят о важном, о 

Учащиеся 

зачитывают 

все значения 

слова корень. 

1) В русском 

языке 

основная 

часть слова 

без 

приставок и 

суффиксов. 

2) В 

математике: 

корень 

уравнения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 слайд 
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главном. Если речь идет о 

причине чего-то плохого, 

скажут корень зла, о 

серьезных ошибках 

говорят в корне 

неправильно. Если что-то 

надо основательно 

переделать, говорят о 

коренной переработке, 

коренной перестройке. 

Выражения «смотри в 

корень» или «зри в 

корень» - это значит 

выдели самое главное. 

 Значит, ко-

рень – это важная часть 

целого. 

 Сегодня мы с 

вами обобщим знания по 

теме «Корень». 

 О каких кор-

нях пойдет сегодня речь 

на нашем уроке? 

 

 

Тема урока: Корень 

уравнения и слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о корне 

слова, о 

корне 

уравнения. 

 

Определяют 

цель урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют 

6 слайд 

 

 

7-8 

слайд 

 

 

9 слайд 

 

 

 

 

10слайд 

 

11 слайд 

 

 

 

12слайд 

13слайд 

 

 

 

14 
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Критерии листа 

оценивания  

-   групповая 

работа – 2+2 

баллов 

-   индивидуальная 

работа – 1+1 балла 

-   парная работа – 

2 балла 

-  работа у доски – 1 

балл 

- активное участие 

на уроке  - 1балл 

 

 

1. Метод «Зиг заг»  

Сопоставить 

2. Определить 

неизвестный 

компонент 

1. 6 • х = 48 

уравнение 

 

 

Групповая  

работаПовто

ряют правило 

–  

индивидуаль

ная работа- 

проверяют 

друг друга 

 

Парная 

работа 

Учащиеся 

дают ответы. 

14 + х = 22 

26 – х = 

18 

19 + х 

= 27 

88 : х = 

11 

6 • х = 

48 

48 – х = 

40 

 

 

слайд 

 

 

 

 

 

 

15 

слайд 

 

 

16 

слайд 
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2. Х-13 =20 

3. 20: х= 5 

4. 36-х= 15 

5. Х+12=36  

3. Запишите уравнения 

с корнем 8 

 

 

 

Физминутка 

 

 

 

 

 
 

После того как вы 

выделили в слове основу, 

нужно подобрать 

однокоренные слова. 

Сопоставив 

однокоренные слова, 

выделяете наименьшую 

общую часть и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

определяют 

однокоренны

е 

слова,образуя 

группы 

родственных 

слов 

 

 

 

17 

слайд 

 

 

 

18 

слайд 

 

 

 

 

 

 

19 

слайд 

 

 

20 

слайд 
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обозначаете её как 

корень. Например, 

найдем корень в 

слове синева. Выделяем 

окончание, изменив 

слово: синевы, синевой. 

Выделяем основу: 

синева. Теперь 

подбираем 

однокоренные 

слова: синева, синий, 

посинеть. Как видим, 

общая часть всех слов 

– син, это и есть корень. 

Синева,синевы-это 

формы одного и того же 

слова.Выделим основу 

слова синева. 

Синева,синий,посинеть-

однокоренные слова 

 
Задание:ГР Поиграем в 

игру «Найди свое 

дерево». Вот 3 дерева с 

корнями ,а у вас есть -

листочки с этих деревьев 

( у детей на партах 

листики со 

словами).Задание: 

каждый листик должен 

найти свое дерево, и 

 

 

Учащиеся 

обнаруживаю

т лишнее 

слово из трех 

слов 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

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

62 

тогда образуются группы 

родственных слов. 

1-группа-рыб   Рыбак, 

рыболов, рыбачить, 

рыбалка, рыбка, 

,рыбешка.(рыбки,сазан,с

ом,) 

2-группа—ум-Умный, 

умница, умник, 

умненький, надоумить, 

разум.(умные 

дума,задуматься) 

3-группа-ворон -Ворона, 

ворон, вороной, 

вороненок, проворонил, 

вороний.(вороны 

,сорока,воробей) 

 

ИР «Лишнее слово» 

 В каждой тройке слов 

одно – не родственное. 

Обнаружьте его.  

1) Лес, лестница, 

лесничий; 2) честный, 

чесночный, чеснок; 3) 

седло, седловина, 

седина; 4) смешной, 

смешать, смешить; 

Ответ: лестница, 

честный, седина, 

смешать 

Закрепить повторение. 

 

Закреплен

ие 

полученн

 1 . Для посадки аллеи 

деревьев водитель привез 

Работа 

у доски.  

 21 

слайд 
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ых знаний несколько берез, и 14 

кленов. Всего посадили 

36 деревьев, полили 

водой. Узнайте, сколько 

посадили берез. 

1) х + 14 = 36 

х = 36 – 14  

х = 22Посадили 22 

березы 

2. В парке сажали осинки 

и рябинки. Осинок 

посадили 23 штуки и 

несколько рябинок. Всего 

было посажено 95 

деревьев. Сколько 

посадили рябинок?21 

2) 23 + х = 95 

х = 95 – 23  

х = 72Посадили 72 

рябинки 

Оценивание  

- Назовите 

корни 

уравнений. 

- Назовите 

однокоренны

е слова из 

текста задач. 

 

Посадки, 

посадили  

 

 

Сажали, 

посадили,пос

ажено 

Рефлексия Учитель математики: 

«Я - Математика! Я - 

Королева средь наук. 

И без меня все, как без 

рук. 

Не смогут вычесть и 

сложить, 

И даже точно день 

прожить. 

Моих фигур прелестный 

- Я понял, 

что … 

– Я узнал, 

что … 

– Я научился 

… 

 

  

22 

слайд 
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ряд 

Везде, куда не кинешь 

взгляд. 

Я Человечеству служу, 

Я ум в порядок 

привожу». 

Учитель русского языка: 

 «Да, ты прекрасна спору 

нет. 

Но всех важнее я на 

свете. 

Ведь нужен взрослым я и 

детям, 

И интересней нет меня 

наук. 

Я для людей -духовный 

друг! 

Я тоже Человечеству 

служу 

И в людях чувства 

добрые бужу». 

 

Чем был необычен 

сегодняшний урок? 

Понравился ли он?  
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МАЗМҰНЫ 

 

 ХУРМАНБЕТОВА МАРЖАН АМАНБАЕВНА 

 ШАКАРИМОВА ГУЛЬНАРА ЖАМАНҚҰЛҚЫЗЫ 

 КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНАКУЛЬ ЛЕСОВНА 

 ОРУНБЕКОВА АМАНГУЛЬ ТАВИРБАЙЕВНА 

 ЖУМАБАЕВА РОЗА ТАЖИБАЕВНА 

 МЫРЗАГАЛИЕВА ЛЭЗЗАТ АТАГУЛЛАЕВНА 

 УТАШЕВА МЕЙРГУЛ ЧАНГИТБАЕВНА 

 КУШЕНОВА НАГИМА ДЖАЙЛАУХАНОВНА 

 БУХАРБАЕВА УМИТ ТОРТКУЛБАЕВНА 

 ҚАЙЫРБЕКОВА МЕРУЕРТ КАЗЫБЕКОВНА 

 ЖЕКСЕНБАЕВА ЖАМИЛЯ ИМИНОВНА 

 ОТАРБЕКОВА МАКЫП КАМАЛБЕКОВНА 

 


