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ЖАҢА БАҒДАРЛАМА – ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАМА! 

КАСЫКБАЕВА ШЫНАР ТУРГЫНБЕКОВНА 

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Байзақ ауданы Кеңес ауылы 

«Айгүл» бөбекжай-бақшасының меңгерушісі 

 

«Өз эрудициясын кеңейту, сабақта қолдану үшін үнемі жетілдіру, 

 заман талабына сай көштен қалмай өзгеріп отыру – мұғалімнің  

басты қасиеті болуы тиіс» деп А.Б.Перкезе 

 

      Жас ұрпақтың ұлттық дүниетанымын әлемдік мәдени құндылықтармен 

жетілдіріп отыруға, ұлттық құндылықтарды сақтай білуге, өркениетті дүниеде 

болып жатқан өзгерістерді ескере отырып, тарихи экономикалық ахуалын терең 

танытуға жете назар аударуымыз қажет. Қашанда ел тұтқасын жан-жақты білімді 

ұрпақ ұстаған шақта ғана  өркениет  алға қарай дамымақ. Ол үшін қазіргі таңдағы 

жеке тұлға өзіндік дәлел нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, көңілді, 

белсенді, сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда 

құзырлылық танытатын бала ретінде қалыптасуын қамтиды.  

ХХI ғасырдың қарқынды ілгерілеу   ырғағына қатар ілесу үшін, өзара тығыз 

балалардың өз бетінше  оқу дағдыларын дамыту аса маңызды болып табылады. 

Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан шынайы проблемаларды  анықтап зерттей білуді талап ететіндіктен 

мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиеленушілердің танымдық процестерін дамтытып, 

оқу,жазу, тәжірибе жасау дағдыларын қалыптастырып, сол талапқа сай болатындай 

етіп және мектепке қиындықсыз көшіп, тез бейімделіп кетуіне жағдай жасау қажет.  

Сондықтан өз білімімді жетілдіру мақсатында Ақтау қаласында педагогикалық 

шеберлікті арттыру орталығында «Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

біліктілігін арттыру курсында жаңартылған білім беру мазмұнының» 

ерекшеліктерімен таныстым.  

Бағдарламаның түйінді идеялары болған: «4К» моделі, "Бала үні", "Ойын", 

"SMART" мақсат, "Бақылау", "Кері байланыс", "Танымдық оқиға", «Саралау»  мен 

үшін құнды ақпарат болды. Бұл бағдарлама  балалардың қажеттіліктері мен 

мүмкіндіктерін және жас ерекшеліктерін ескере отырып дамытумен бірге 

педагогтардың да кәсіби жетілуіне зор үлес қосатыны анық. Себебі бағдарлама 

мазмұнымен танысу барысында  балалармен қатар әріптестеріммен бірге 

ұжымдасып жұмыс жасап, ұтымды кері байланыс беруді үйрендім.  

Сонымен қатар болашақта осы бағдарлама аясында алған білімімді өзімнің 

тәжірибем барысында балаларды  оқыту мен тәрбиелеу үшін жүргізілетін барлық 

жұмыстардың мақсатын "SMART" мақсат етіп, яғни нақты, өлшенімді, қолжетімді 

әрі уақытпен шектеулі етіп  бала әрекетіне бағыттап, және балалардың жас 

ерекшелігін,  жеке қажеттіліктерін, қызығушылықтарын ескере отырып, баланы 

дамытуға арналған әр жұмыста "Бақылау" әдісін пайдалана отырып, саралап 

оқытатын боламын.  



Сонымен бірге бағдарламадағы түйінді идеялардың бірі және маған ерекше 

әсер қалдырғаны барлық ойын түрлерін жіктеп, "құрылымдалған ойын","педагог 

жетекшілігімен жүргізілетін ойын», "еркін ойын" деп жүйеленгені және осы 

ойындар баланың қызығушылығын, бір-біріне деген достық қарым-қатынасын 

арттырып, сөздік қорларын көбейтіп, шығармашылық қабілеттерін шыңдап, сыни 

ойлау дағдыларын жетілдіретіне көзім жетті.  

Осы ойын түрлері өз тәжірибемде өте тиімді әрі қолайлы болды.  

В. Сухомлинский: “Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы 

да мүмкін емес, ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті, ол 

арқылы баланың рухани сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние 

туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз – ұшқын білімге құмарлық пен еліктеудің 

маздап жанар оты” деп пікір білдірген.  Сондықтан ойын түрлерін мектепке дейінгі 

ұйымдарда жиі қолданылуы тиіс деп ойлаймын.  

Жаңартылған бағдарлама бойынша ұйымдастырылған оқу қызметтерінде 

балалар еркін, өз ойларын ашық жеткізіп, тәжірибе жасау арқылы үйреніп, өз 

мүмкіндіктері мен қабілеттеріне қарай дамуына оң ықпал етіп оытрғанын 

байқаймын. Сондықтан осы жаңартылған білім беру бағдарламасын құрастырушы 

және басшылық етіп отырған азамат пен азаматшаларға үлуен рахметімді айтамын.  

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің біліктілігін арттыру жолында жасап 

отырған игі істеріңізге алғыс айта отырып, сәттілік тілеймін. Енді бар жігерімді мен 

білімімді бере отырып, үлкен жауапкершілікпен  осы жаңа бағдарламаның әдіс-

тәсілдерін және түйінді тұстарын пайдалудың арқасында, еліміздің жас ұрпақтарын 

саналы да білімді, ақылды, тәрбиелі, заман талабына сай азамат пен азаматша 

болып өседі деген сеніммен өз эссемді аяқтаймын.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Y00067       02.02.2023ж. 

«ӘДІСКЕР–БАЛАБАҚША ЖҮРЕГІ» 

БЕКБЕРГЕНОВА ГУЛЬШАТ ШАДИБЕКОВНА 

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Байзақ ауданы Кеңес ауылы 

«Айгүл» бөбекжай-бақшасының әдіскері 

 

«Мен мектепке дейінгі мекеме әдіскерімін» 

Өз сөзімді бастай келе жаңашыл әдіскер қандай болу керек?- деген сұраққа жауап 

бергім келеді. 

Жаңашыл әдіскер 

- Әдіскер - технолог 

- әдіскер - басқарушы 

- әдіскер - педагог 

- әдіскер - зерттеуші 

Бірінші орында балаға жан тәнімен жылуын беру, өз мамандығын сүйетін жан 

болу керек. 

Менің өмірдегі бақытым – жүрек қалауым балалармен жұмыс жасау, балалардың 

қуанышымен күлкісінен нәр алу. Ғұлама ұстаз Әл - Фараби айтқандай «Білім 

берме, тәрбие бер» - деген екен «Тәрбие – өмірдің өзекті мәселесі» екенін есімізге 

сала отырып, біз өз - өзімізді ізгілікке, имандылыққа, ұлтжандылыққа, 

адамгершілікке, еңбексүйгіштікке тәрбиелесең ғана, баланы дұрыс баулығаның! 

Сонда ғана балаларымыздың болашағына, тәрбиесіне жауапты жандармыз. 

Балабақшаның әрбір күнін қызықты да тартымды, мәнді де мағыналы өткізуді 

жоспарлаған тәрбиешінің мақсаты – бала тағдырына жауапты екенін естен 

шығармау. Сол себептен өз ісімді балабақшамыздағы тәрбиешілердің заман 

талабына сай білімдерін жетілдіріп, шығармашылықпен жұмыс жасауына бағыт 

бағдар беріп қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын. Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы жұмыстардың басты бағыты оқу тәрбие процесін жүйелі жоспарлау, 

жаңа технологияларды дамыта отырып балаларды дамытудың тиімді жолдарын 

қарастыру мақсатында балабақша педагогтарын жаңа технологияларды меңгерту 

курстарына қатысып білімдерін жетілдіріп отыруда. Біздің балабақшамызда 

мамандардың өз шеберлігін арттыру мақсатында төмендегідей формада жоспарға 

сәйкес жұмыстары жүргізіледі. 

 

Біріншіден педагогтарымызды міндетті түрде біліктілікті арттыру курстарына 

жіберіп, білімдерін жетілдіру. 

Екіншіден педагогтарды көптеген Республикалық, Қалалық семинарларға жіберіп 

тәжірибе алмасу жұмыстары. 

Үшіншіден балабақшамызда ата - аналармен ынтымақтаста жұмыс жүргізу 

мақсатында «ашық есік» күндері, сонымен қатар «Жігіт сұлтаны», «Қош келдің, 

әз Наурыз!» «Әжелер сайысы», « Аналар сайысы», спорттық «Толағай сайысы» 

атты байқаулар, конкурстар, ертеңгіліктер дәстүрімізге айналдырып, балаларды 

қуанышқа бөлеу. 

Төртіншіден инновациялық ізденіс, түрлі тақырыптарда тәжірибе алмасу 

мақсатында семинар кеңестер өткізіп отыру. 

Жас мамандарға аға тәрбиешілер бекітіліп, білікті педагогтармен бірлесе отырып 



жас мамандармен де жұмыстар жүргізу жүйелі жолға қойылған. Әдіскердің яғни 

менің ұстанымын өзімнің айналамдағы тәрбиешілеріме кеңес беруге, барынша 

жан жақты ізденіп ақпараттар алып, балабақша тәжірибесінде кадрларымның 

қолдану жолдарын іздестіріп ұсынамын. 

Менің әдістемелік қызметімнің жетістігі өз педагогтарымның өзін - өзін тануға 

ықпал жасау. Әрбір педагог маман шеберлігін, шығармашылығын, талантын 

жаңғыртып, өз ісінің шебері атанса мен үшін үлкен мәртебе. Балабақша 

тәрбиешілері барлық балабақшалар секілді келешек ұрпақтың тәрбиелі болып 

өсуіне барынша қызмет етуде. Ашылғанына бес жыл толады. Аз уақыт ішінде 

көптеген жетістікке жетіп, әдістемелік кітаптарды жаңарттық, әлі де талай 

тәжірибе жинап еңбектенеміз. Сөзімді қорыта айтқанда балабақша кішкентай 

бүлдіршіндеріміздің екінші үйі. Балалар еліміздің болашағы қоғамымыздың өрлеп 

дамуы өсіп келе жатқан жеткіншектердің ой - өрісіне рухани адамгершілік тәрбие 

бере білуімізге байланысты. Сол келешек өсіп келе жатқан жас ұрпақтың иелерін 

жан - жақты ой - өрісін, өмірге бейімділігін, ақыл парасаты мол, халқын, салт - 

дәстүрін сүйетін бүлдіршін бала тәрбиелесек нұр үстіне нұр болады. 

                                              

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ G00015             02.02.2023ж. 

«ОРМАНҒА САЯХАТ» 

ГАЛИЕВА ЛАЗАТ ТЕНДИКОВНА 

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласы «Алпамыс» бөбекжай-бақшасы 

тәрбиеші. 

 

Мақсаты:Балаларды қоршаған ортамен таныстыру, айналамызға көмек көрсетіп, 

қамқор болуға және қайырымды болуға тәрбиелеу. Ұқыпты жұмыстана білуге 

дағдыландыру. 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті 

 

Балалардың 

 іс-әрекеті 

Себепті 

қызығушы 

лығын ояту 

кезеңі 

 

Жылулық шеңбері. 

Тәрбиешімен бірге шеңбер бойына 

тұрып, төмендегі өлең жолдарын 

орындайды. 

  Алқанды ашыйық, 

  Күннің нұрын салайық, 

  Таза ауадан салайық, 

  Жүрек жылуын салайық, 

  Осы жақсы лебіздерді 

  Бір-бірімізге сыйлайық. 

-жарайсыңдар, балалар. 

 

Қүз  туралы слайд көрсетіледі. 

Тәрбиеші балалардан қай мезгілді 

тамашалағандарын сұрайды. 

- Балалар тамашалағанымыз қай 

мезгіл? 

- Қүз мезгілі неше айдан тұрады? 

- Кім айлардың атауын атап береді? 

- Қүз мезгілінде қандай өзгерістер 

болады? 

 

- Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы 

жауап бердіңдер. 

 

Ғажайып сәт 

Есік қағылады. Есік алдында үлкен 

сәбіз жатады. 

-Балалар қараңыздаршы бұл неткен 

үлкен сәбіз еді? Бұны бізге кім 

жіберді екен? Сәбіз ішінде хат бар 

екен. Қанекей оқып көрейік. 

Хат оқиды. 

Балалар хатты қоян жіберіпті, бізді 

орманға көмекке шақырып жатыр 

 

 

Балалар шеңбер 

бойына тұрып, 

қимылдар жасап, өлең 

жолдарын қайталайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қүз 

3ай 

Қыркүйек,казан,караш

а. 

Күн салкындайды, 

құстар жылы жақка 

ұшып кетеді, ағаштар 

бүршік жарады, 

бәшешек шығады, т.б 

 

 

 

 

 

Балалар таңырқай 

қарайды. 

 

 

 

 

-иә 



екен.Қоянға көмектесуге орманға 

барамыз ба? 

Балалар орманға немен баруға 

болады? 

-Дұрыс айтасыңдар балалар, біз 

орманға автобуспен 

барамыз.Балалар орманға саяхатқа 

баруға дайынсыңдар ма? 

Ойын: «Жүреміз, 

жүгіреміз…»(тәрбиешін жетіліғімен) 

 

-Аялдамаға барамыз  

-Қәнекей тез – тез жүрейік, әйтпесе 

автобустан кешігіп қаламыз  

 

-Аялдамаға келдік, енді автобусқа 

отырамыз  

 

-Кетіп бара жатырмыз              

 / «Мы едем, едем, едем» балалар әні 

ойналады/ 

 

машинамен, 

автобуспен, поездбен. 

 

Иә 

(адам жүрісін салу 

үшін, қолымызбен 

аяғымызды соғамыз) 

(адам жүгірісін салу 

үшін, қолымызбен 

аяғымызды тез – тез 

соғамыз) 

(аяғымызды 

қолымызбен соғуды 

тоқтатып, қолымызды 

тіземізге қоямыз) 

(қолымызға рөлді 

алып, айналдырамыз) 

 

Ұйымдастыру

-шылық 

ізденіс кезеңі 

Балалар міне орманға да келіп 

жеттік. Орманның ауасы қандай 

таза? Ауамен аздап демалайықшы . 

Таза ауада демалған қандай жақсы 

( мұрынмен демалу жаттығуларын 

жасату) 

-Балалар қараңдаршы не көріп 

тұрсыңдар? 

-Балалар қараңдаршы қоян мұңайып 

отырған сияқты, қәне сұрайықшы не 

болғанын, мүмкін қоянға көмек 

керек шығар. 

-Сәлеметсіз бе, қоян?Сізге не болды, 

неге мұңайып отырсыз? 

Қоян. 

-Сәлеметсіңдер ме, 

балалар.Сендердің келгендерің 

жақсы болды ғой, маған сендердің 

көмектерің керек.Түлкы үйіме келіп 

менің көжегімді ұрлап 

кеткен.Көжегімді табуға 

көмектесіңдерші. 

-Балалар қоянға көмектесеміз бе? 

-Ендеше жолға шығайық.Балалар 

мына жерде көпір бар екен, қәнекей 

көпірден өтейік, орманның жолдары 

 

 

 

 

-қоян 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар қоянды 

тыңдайды. 

 

 

-ия 

 

 

(Массаж клемшелер 

үстімен өтеді) 

 

 

 

 

 



бүдір – бүдір екен, қәнекей 

жолдармен жүрейік.  

-Балалар мына жерде міне біздің 

іздеген Түлкімыздың өзі де тұр екен. 

Билингвальды компонент: түлкы-

лиса-fox 

-Түлкы,түлкы сен неге қоянның 

көжегін ұрлап кеттің? Көжекті жеп 

қойған жоқсың ба? 

Түлкы 

-жоқ жеген жоқпын. Балалар мыны 

конверттің ішінде менің сендерге 

дайындаған тапсырмаларым  бар, 

сол тапсырмаларды дұрыс 

орындасаңдар мен көжекті анасына 

қайтарып беремін. 

-Балалар түлкы тапсырмасын 

орындаймыз ба? 

-Ендеше түлкы тапсырмаларыңды 

айта бер. 

1 –тапсырма 

( Тәрбиеші  жетекшілігімен ) 

Д/о не 

жетіспейдіМаксаты:Балалар   

андардын дені мүшелерін 

біледі.оларды орналастыра алады. 

Шарты:Балалар андардын дене 

мушелері түйме аркылы 

орналатыру. 

 

2 – тапсырма. 
Дидактикалық ойын  «Жубын тап»  

( Құрылымдалған) 

Максаты:Балалар андардын  

біледі, андар туралы түсінеді. 

Шарты: Үқсас боліғің сол  аңның 

ұстіне кою. 

-Балалар біз түлкынын барлық 

тапсырмаларын орындаған 

сияқтымыз. Енді қасқыр қоянға 

көжегін қайтаратын шығар. 

Түлкы. 

-Жарайсыңдар балалар . Сендер 

менің барлық тапсырмаларымды 

орындадыңдар. Менде енді сөзімде 

тұрып , көжекті анасына 

қайтарайын. 

 

 

 

 

 

 

-ия 

 

 

 

 

 

 

Балалар тәрбиеші 

нұсқауымен 

жұмыстанады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар түлкы, 

қоянның айтқандарын 

тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар автобусқа 



Қоян. 

-Балалар сендерге көп- көп 

рахмет.Сендер қайырымды 

екенсіңдер.Сендер менің көжегімді 

түлкыден құтқару үшін түрлі 

тапсырмалар орындадыңдар. Мен 

осындай «Балдәурен» бөбекжайында 

ақылды, тапқыр балалардың барына 

қуанып тұрмын. 

-Жарайсыңдар балалар.Қоянға көп 

көмек көрсеттіңдер.Өздеріңнің 

ұшқыр ойларыңды , 

тапқырлықтарыңды қиындықтан 

қорықпайтындарыңды көрсеттіңдер. 

Балалар осымен орманға саяхатымыз 

аяқталды , енді өзіміздің тобымызға 

оралайық. 

Қәне бәріміз автобусқа отырайық. 

(Топқа оралау) 

отырып, топқа 

оралады. 

Іс-әрекеттің 

бағалау кезеңі 

Қорытындылау: Балалар біздер қай 

жаққа серуенге бардық? 

Орманнан не көрдіңдер? 

Кімге көмектестіңдер? 

-Балалар орманда тағы қандай аңдар 

мекен етеді екен? 

Сендерге серуен ұнады ма? 

Міне балалар ормандағы 

саяхатымыз аяқталды. Келесі 

серуенге қыс мезгілі шыққасын , қыс 

мезгілінің табиғатын тамашалауға 

шығамыз. 

Сау болыңыздар! 

Балаларды мадақтау. 

-Орманға 

 

-Әдемі табиғатты, 

қоянды, көжекті, 

қасқырды. 

-аю, қасқыр, түлкі, 

қоян 

 

 

 

 

 

-Иә 

 

Күтілетін нәтиже: 

Нені біледі:аңдар атауын, . 

Қандай түсініктерді игереді: қамқорлық, қайырымдылық. 

Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: тапсырмаларды тез орындау 
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«ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

АНУАРБЕКОВА АЙГУЛЬ АКИМЖАНОВНА 

Шымкент қаласы №38"Қуаныш" бөбекжай-бақшасы 

Дене шынықтыру нұсқаушысы 

 

Мектепке дейінгі ұйымдарда бала тәрбиесіне қажетті алуан түрлі жұмыстар 

атқарылады, соның ішіндегі маңызды бір саласы дене тәрбиесі болып табылады. 

Дене тәрбиесі бойынша жұмыс түрлерінің балалардың денсаулығына, дене 

бітіміне, ойлай білу қабілетін дамытуда маңызы ерекше. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі жұмысының сапасын және 

тиімділігін арттыру қазіргі педагогика ғылымының және қоғамның алдына қойған 

маңызды ісі болып табылады. Ал дене тәрбиесі арқылы баланың денсаулығын 

нығайту, өмірге қажетті қозғалыс дағдыларының дұрыс қалыптасуын іске асыру 

мемлекеттік маңызды жұмыс. Мықты денсаулықтың, дененің дұрыс жетілуінің, 

жоғары жұмыс қабілетінің негізі нақ осы мектеп жасына дейінгі балалық шақта 

қаланады, қозғалыс қызметінің қалыптасуы, сондай-ақ дене қасиеттерінің 

бастапқы тәрбиесі де осы жылдарда өтеді. 

Өмірді қорғау мен денсаулықты нығайту, бала организмінің қызметін жетілдіру, 

оның денені дұрыс жетілдірудегі ықпалы, жұмыс қабілетін арттыру дене жағынан 

тәрбиелеудегі ең басты міндеттер болып табылады. 

Бұл міндеттердің маңыздылығы мынада: ағзаның тез өсуіне және дамуына 

қарамастан, олардың қызметі жетілмеген, организмнің қорғаныс қабілеті нашар 

қалыптасқан кішкентай балалар сыртқы ортаның қолайсыз әсерлеріне тез 

ұшырайды. Сондықтан сүйек жүйелері мен байланыс буын аппаратының дұрыс 

әрі мерзімімен жетілуіне, бел омыртқаның физиологиялық иіндерінің 

қалыптасуына, табан дөңестерінің дұрыс жетілуіне ықпал жасау қажет. Барлық 

бұлшық ет топтарын, әсіресе, жиырмалы бұлшық еттерді қатайту, жүрек пен 

тамыр жүйесінің жетілуіне, оның әртүрлі және тез өзгеріп тұратын 

ауыртпалықтарға бейімделу мүмкіндіктерін арттыру, тыныс алу мускулатурасын 

қатайту, тыныс алудың тереңдігі мен ырғақтылығына, тыныс алуды қозғалыспен 

үйлестіру шеберлігін дамытуға мүмкіндік жасау, нерв жүйелері мен сезім 

органдарының дамуына көмектесу қажет [1]. 

Басты міндет, балалардың қозғалыстарын жетілдіру, қимылдық дағдыларын және 

дененің икемділік, шапшаңдық, күштілік, төзімділік сияқты қасиеттерін 

қалыптастыру болып табылады. 

Баланың қозғалыс дағдысы 7 жасқа дейін қалыптасып, әрі қарай даму, шыңдалу 

қызметі атқарыла бастайды. Бала ағзасының даму мен өсу үдерісінде бұлшық 

еттің күші қозғалыс факторлары арқылы артады. Сондықтан да мектепке дейінгі 

кезеңде балардың дене тәрбиесіне ерекше мән берілу керек [1]. 

Дене тәрбиесі ағзаны шынықтырып, бала психикасының дамуына үлкен әсер 

ететін, адам ағзасының барлық жағынан жетілуіне, қимыл әрекеті мен 

дағдысының, білімінің қалыптасуын қамтамасыз етуге бағытталған, көп қырлы 

педагогикалық іс. 



Мектеп жасына дейінгі балаларға дене тәрбиесін берудің мақсаты – балалардың 

денсаулығын нығайту, денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету, өйткені бұл кезде 

баланың дамуына қолайлы жағдай жасалса, бала денесі тез жетіліп өседі. 

Мектепке дейінгі шақта бала ағзасы әлсіз, әр түрлі жұқпалы ауруларға қарсы тұра 

алмайды, сондықтан оны аурудан сақтап, денсаулығын нығайтуда, қимыл әрекетін 

дамытуда, мәдени-гигеналық дағдысын, әдетін қалыптастыруда дене тәрбиесінің 

мәні ерекше. 

Міне, осындай мақсат көздейтін дене тәрбиесінің негізгі міндеттері: 1) баланың 

денсаулығын сақтау және нығайту; 2) мәдени-гигеналық дағдылар мен әдеттерді 

қалыптастыру; 3) бала денесін шынықтыру; 4) балалардың жүру, жүгіру, секіру, 

өрмелеу, лақтыру сияқты негізгі қимыл әрекеттерін дамыту. 

Мектеп жасына дейінгі баланың денесін шынықтыруды зерттеген белгілі 

ғалымдардың бірі Т.И. Осокина «...дене шынықтыруды педагогикалық ықпалмен 

мақсатты жүргізгенде нақты нәтижеге жетіп, бала денсаулығы нығайып, жалпы 

шыдамдылығы, жұмыс жасау қабілеті артып, жеке тұлға болып қалыптасып, жан-

жақты дамуына әсерін тигізеді деп көрсетеді [2]. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға дене тәрбиесін беру негізіне мыналар жатады: 

балалар күтімі және өсуіне қолайлы мәдени-гигеналық жағдай жасау, дұрыс 

жасалған күн тәртібі, тамақтандыру, дененің тазалығы,баланың жасына, ауа-

райына ыңғайлы киінуі, гимнастика және қимылды ойындар ойнату, ұйқысын 

ұйымдастыру, серуенге шығару, күнді, ауаны, суды тиімді пайдалану. 

Мектепке дейінгі «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны 

төмендегідей ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің түрлері: 

- дене шынықтыру; 

- валеология; 

- дербес қимыл белсенділігі, шынықтыру және сауықтыру шаралары, мәдени-

гигиеналық дағдылар арқылы балалардың тіршілік әрекеті мен тәрбиесін 

ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. 

Дене тәрбиесін ұйымдастырудың бұл формалары дене тәрбиесінің жалпы 

міндеттеріне және баланың жан-жақты дамуына жауап бере отырып, өзара 

байланысты болады: олардың әрбірінің өзіндік арнаулы міндеттері бар, олар 

мектепке дейінгі мекеменің күн режиміндегі міндеттің орнын анықтайды. 

Балабақшаның түрлі топтарындағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формаларының 

арақатынасы балалардың жасын және жеке басы типологиялық ерекшелігін 

олардың дене дайындығы дәрежесін, сондай-ақ белгілі бір топтың және бүкіл 

мекеменің нақты жағдайын ескере отырып, тәрбие-білім беру міндетімен 

анықталады. 

«Денсаулық» білім беру мазмұны білім беру қызметінің нәтижесі ретінде 

денсаулық сақтау құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған: 

–өзінің дене күш-қуатының саулығын ойлауға және тіршілік іс-әрекетінің 

қаціпсіздік ережесін сақтауға; 

 қимыл-қозғалыс дағдыларын меңгеруге; 

 түрлі оқиғаларға қатысты өзінің эмоциялық күйін білдіруге; 

 денсаулық сақтау негіздері мен жеке бас гигенасының дағдыларын меңге-

руге мүмкіндік береді [3]. 

Дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті– балаларға дене тәрбиесі 

жаттығуларын жүйелі түрде үйретудің негізгі формасы. Ұйымдастырылған оқу іс-



әрекетінің арнаулы міндеті барлық жастағы топтардың балаларын дұрыс қимыл-

қозғалысқа үйрету мен дене қасиетін тәрбиелеу болып табылады. 

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің маңыздылығы өзара байланысты сауықтыру, 

білім беру, тәрбиелеу міндеттерін жүйелі түрде жүзеге асыруда болып табылады, 

олардың орындалуы баланың дене күшінің дамуын, денсаулығының нығаюын, 

олардың дұрыс қимыл-қозғалыс дағдыларын игеруін, физкультура мен спортқа 

эмоционалды жағымды қатынасын қалыптастыруды, оның жеке басын жан-жақты 

қамтамасыз етеді. 

Мектеп жасына дейінгі балаға дене тәрбиесін беруде қимылды ойындардың орны 

ерекше. Қимылды ойындар бұлшық еттерді ғана іске қосып қоймайды, баланың 

бүкіл ағзасының, ішкі құрылысының қызметін, зат алмасуын күшейтіп, 

психикасының дамуына да ықпал етеді, жалпы денсаулығын нығайтады. Қимыл 

әрбір іс-әрекеттің негізін құрайды, тиімді ұйымдастырылған қимыл икемділікке, 

күштілікке, үйлесімділікке, әдемілікке баулиды, жұмыстың табысты болуын 

қамтамасыз етеді. 

Дене шынықтыруды қимыл-қозғалыс ойындары арқылы жүзеге асыру балалардың 

дене мүшелері мен көңіл-күйлеріне қатты әсерін тигізеді. Қимыл-әрекетке толық 

жағдай жасаудың, барлық бала ойыннан қуаныш табуға мүмкіндік жасаудың 

маңызы зор. 

Ойын барысындағы іс-қимылды дұрыс сапалы түрде балаға жеткізіп бірнеше рет 

қайталап әдетке айналдырғанда, бала ағзасындағы зат алмасу артып, жүйке жүйесі 

белсенділігін танытып, қан айналымы жақсарады. Қозғалыс барысындағы жиі 

демалудан бала ағзасындағы оттегіге деген қажеттілік артады. Дене 

шынықтырудың арқасында баланың көңіл-күйі жоғарылап, жүйке жүйесі бекиді. 

Дене шынықтыру нәтижесінде бала өзінің іс - әрекетіне және топтық тәртіпке 

үйреніп, оның ережесіне бағынады. Бұл оның жан-жағындағы оқиғаға мән беріп 

қарауына, төзімді болуына, тәртіпті сақтауына септігін тигізеді. 

Дене жаттығулары - дене тәрбиесінің негізі болып табылады. Дене жаттығулары 

баланың жас ерекшелігіне сай өзгеріп күрделене түседі. Жас шамасына қарай 

күрделене түскен жаттығулар өз құрамына күнделікті тұрмыстан, адам 

еңбектерінен, әскери қимыл қозғалыстардан сонымен қатар спорт түрлерінде 

кездесетін қозғалыс түрлерінен алынатын жаттығуларды енгізеді. Жаттығу кезінде 

баланың барлық тірек-қимыл мүшелері жұмыс жасап, барлық мүшелерінің іс-

қимылдары дамып, жүрек, тыныс алу және жүйке жүйелерінің қызметі арта 

түседі. 

Балабақша үшін жалпы дамыту жаттығуларын барлық топпен бір мезгілде 

орындатқан тиімді. Осы кезде қимыл-қозғалысты үйренуге барлық бала бірдей 

қатынасып, бірінен-бірі қалғысы келмей ат салысады. Келесі бірнеше баламен 

жұмыс арнайы жаттығу элементтерін меңгеру барысында әр баланы қозғалыс-

қимылға үйретіп қадағалау негізінде белгілі бір жетістікке жету мүмкіндігі туады 

деп көрсетеді. 

Балаларды қимылға үйретудің негізгі әдісі көрсету, түсіндіру және жаттығуларды 

балалармен бірге орындау болып табылады. Бұл әдістің қолдану барысы әртүрлі. 

Дене шынықтыру барысындағы қимыл-қозғалыс элементтерін орындаудың негізгі 

шарты оларды бірнеше рет қайталау және бірте-бірте жетілдіру болып табылады. 

Мектепке дейінгі ұйымдардың негізгі міндеттерінің бірі – балаға қимыл негіздерін 

үйрету. Негізгі қимылдарға жүру, жүгіру, секіру, лақтыру, өрмелеу сияқты 



қимылдар жатады. Балаларды мақсатқа бағытталған қимыл жасауға, қажет кезінде 

қимылды тежеу әрекеттеріне үйрету керек. Қимылдың тәрбиелік әсері де зор: 

ойын, гимнастикалық жаттығулар мен еңбек үстінде балалардың кеңістікті 

бағдарлау, шапшаңдық, дәлдік, ептілік қасиеттері, ұжымдық қарым-қатынастары 

тәрбиеленеді. 

Қимылды дамытуды жоспарлағанда мынадай жалпы қағидаларды ескеру керек: 

1) жаттығуларды, ойындарды, еңбек тапсырмаларын таңдағанда баланың қолынан 

келетін, оларды қызықтыратын, бүкіл ағзасының дамуына түгел ықпал жасайтын, 

бұлшық еттердің қимыл әрекетіне әсері барын сұрыптап алу; 

2) ойындар мен жаттығулар еңбек тапсырмаларын орындауға, жүру, жүгіру, 

лақтыру, секіру, өрмелеу сияқты қимылдардың дамуына ықпал ететін, дұрыс 

дағдыны қалыптастыратын болуы керек; 

3) физиологиялық жағынан әлсіз бұлшық еттерді нығайту, баланың тұлғасын 

дұрыс қалыптастыруға себепкер болуы керек; 

4) ұжымда жұмыс істей білуге жетілуін қамтамасыз етуге тиіс. 

Қорыта келе айтарымыз, бала ағзасын қалыпты өсіру үшін мектепке дейінгі 

ұйымда баланың дене тәрбиесін ұйымдастыруға тәрбиешілер ерекше мән беруі 

керек. 
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«БІЗ ШЫНЫҚҚАН БАЛАМЫЗ.» 

ЖУРМАНОВА МЕРУЕРТ ПЕРНАЛИЕВНА 

Шымкент қаласы №38"Қуаныш" бөбекжай-бақшасы 

Дене шынықтыру нұсқаушысы 

 

Мақсаты: Берілген тапсырмаларды зейін қойып орындауға үйрету. Ойын арқылы 

балалардың қимыл іс - әрекетін дамыту, тұлға бітімдерімен аяқ қол, кеуде бұлшық 

еттерін жетілдіріп оны әрі қарай дамыту. Балаларды ептілікке, шапшаңдыққа 

тәрбиелеу. 

Көрнекілігі: доптар, балықтар, қармақтар, қолшатырлар, массаж құралдары. 

 

Мотивациялық 

Бір қатар саппен спорт залға кіру. 

Өз орындарына тұру. 

Сәлеметсіздер ме. 

Балалардың көңіл - күйін сұрау 

Өзен бойына келіп балық туралы әңгіме айту. 

Іздену ұйымдастырушы 

Жаттығу:«Көңілді доп» 

Доп туралы тақпақ айтылады. 

Добым, добым, домалап 

Тоқтамайсың домалап 

Тентек болып кеттің деп 

Тұрмын сені тепкім кеп – деп допты алып қолымызды алдыға созып 

саусақтарымызбен допты айналдырамыз. 

 Қолды жоғары көтеріп саусақтармен айналдырамыз. Төсенішке отырып аяқты 

созып отырамыз допты қолға алып аяқтың ұшына дейін саусақпен айналдыра 

апарып, кейін қарай б. қ – қа келу. 

Жаттығу: «Қолшатыр» 

Жетекші жұмбақ жасырамын. 

Күн ашықта құр тұрамын, 

Бұлтты күні қыдырамын. 

Қолшатырды аламыз да ашқанда тұрып, қолшатырды жапқан кезде отырамыз. 

Қолшатырды ашып жерге қоя қолшатырды айнала жүгіріп жүру және бағытты 

ауыстырып тұрамыз. Б. қ – қа қайта ораламыз. 

Жаттығу: «Қолға, денеге арналған массаж құралдармен» 

Оң қолымда бес саусақ, 

Сол қолымда бес саусақ. 

Бесті беске қосқанда, 

Болады екен он саусақ – деп қолға массаж доптарды алып, алақанға, 

білектерімізге жүгіртіп жаттығу жасаймыз. Содан кейін қолдан жасалған массаж 

құралдарын алып арқаны уқалап жаттығу жасайды. Б. қ – қа келу. 

Жаттығу:«Балық аулау» 

Балық жүзді таза суда, 

Бір керіліп, бір жиырылуда. 



Жүзіп, жүзіп шаршағанда, 

Тығылады тасты құмда - деп, тақпақ айтып төсенішке отырып жетекшінің 

жаттығуды көрсету арқылы орындалады. Аяғымызды қосып алдыға соза 

отырамыз да қармақты алып судан балық аулау қимылын жасаймыз. 

Рефлекскі коррекциялаушы 
Тыныс алу жаттығуы: 

«Флешмоб» Буги - Буги 

Нені біледі: Жаттығуларды орындау. 

Қандай түсініктерді игереді: шапшаңдық, ептілік, ұйымшылдық 

Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Жетекшінің нұсқауы мен негізгі іс - 

әрекетті меңгереді. 
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Көрікті  көктем         

АБДУЛЛАЕВА ЖАНАР ЖАМАЛХАНОВНА 

ТОАӘДБ «Тілінде ауыр кемістігі бар баларарға арналған                                                                    

облыстық арнайы  мектеп-интернат»КММ                                                                               

Логопед                        

Пәннің  аты: Логопедиялық жеке  сабақ 

Логопедтің аты-жөні:  Абдуллаева  Ж 

Күні: 14.04.2022ж. 

Сынып  /  оқушының 

аты-жөні  

2   «ә»  Нұрланқызы  Еркеназ 

Сабақтың  тақырыбы: Көрікті  көктем 

Оқубағдарламасынасәй-

кесоқытумақсаттары: 

2.2.1.3 өз тәжірибесінен көргені бойынша 

әңгімелеу 

2.2.3.9 көптік,септік жалғауларды ауызша,жазбаша 

тілде қолдану . Қалыпты сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру  .  

Сабақтың  мақсаты: Артикуляциялық жаттығулар орындау , тіл, бет, жақ 

бұлшық еттеріне арнайы жаттығуларды  

жасау.Тілдің грамматикалық құрылымын 

қалыптастыру . Сурет бойынша сөйлеу тілін 

дамыту. Танымдық ойлау , есте сақтау , зейіндерін 

арттыру . 

Сабақтың барысы : 

Сабақт

ың 

кезең 

уақыт 

Логопедтің    әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағала

у 

Ресурс тар 

Бастал

уы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ертеңгілік шеңбері 

Қол алысып, қәне, біз, 

Достасайық бәріміз. 

Айтарым бар сендерге, 

Тез тұрыңдаршеңберге. 

Қандайжақсыбіртұру, 

Достармененбіржүру! 

Қандайжақсыдос болу! 

– Бір-

біріміздіңқолымызданұстап, 

алақанарқылыжүректіңжы-

луынсезініпүйренгенқандайта-

маша, қандайқуаныш! 

-Сәлеметсің бе , балақай? 

-Бүгінгі  көңіл күйің қалай? 

 

Шатттық 

шеңберіне 

қатысады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақтарға 

жауап  

береді. 

 

. 

 

 
 
 

Смайли

ктер 

арқылы  

бағалау. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

 

 

Смайликтер 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой 

қозғау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балақай  ,бүгінгі сабақта  

«Көрікті көктем» 

тақырыбында  сөз қозғап, ой 

бөлісетін боламыз 

-Қазір жылдың қай мезгілі? 

-Көктем белгілерін аташы. 

-Неге  көктем  мезгілін  

«Көрікті көктем» деп 

атаймыз? 

 
1-тапсырма. 

Артикуляциялық 

жаттығуларды орындау. -

Тіл, бет, жақ бұлшық еттеріне 

арнайы жаттығулар жасау. 

Артикуляциялық 

жаттығуларды дұрыс 

қалыптастыру үшін  ерін, тіл 

қимылдарын, жаттықтыру. 

Балаларды қызықтыру үшін 

және жаттығуды ойларына 

сақтап қалу үшін әр жаттығу 

әртүрлі атпен аталады. 

«Күрекше» – жалпақ тілді 

шығарып астыңғы ерінге ұстап 

тұру керек. Бірнеше рет 

қайталау керек. 

«Ине» -ауызды кең ашып тілді 

алға қарай жіңішкертіп 

шығарып 10-15 секунд ұстап 

тұру керек. 

«Төбешік немесе жота» – 

ауызыңды жартылай ашып, 

тілдің екі жақ шетін жоғары азу 

тістерге жапсырып, тілдің 

ұшын астыңғы тіске тіреп 

ұстау. 

 «Тәтті тосап» – жалпақ тілді 

шығарып жоғары ерінді жалап, 

тілді ауыз қуысына тереңірек 

апару. /15 рет қайталау/. 

2-тапсырма. 

Диафрагматикалық тыныс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

-Не үшін 

«Көрікті 

көктем» 

деп аталу 

себебін 

түсіндіреді. 

Суретке 

сипаттама 

береді 

 

 

 

 

1.Артикуля

циялық 

жаттығулар

ды орындай 

алады. 

2.Тіл, бет, 

жақ 

бұлшық 

еттеріне 

арнайы 

жаттығулар 

жасайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыл 

мезгілінің 

суреті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Тыныс алу 

жаттығуларык

өрсетілген 

суреттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Негізгі 

бөлім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алу жаттығу: Жылдам-

жылдам дем аласыз, аузыңыз 

ашық болсын. Ең дұрысы 

–  айнаның алдына орындық 

қойып, сүйене, иық, мойын 

дегендерді босата отырып 

жасау. Тек, иықтың 

көтерілмеуін қадағалаймыз. 

 
3-тапсырма. Сурет арқылы 

мәтін құрастыру. Сурет 

бойынша сөйлеу тілін дамыту. 

 
4- тапсырма .Ойын «Не 

істейді?»  

 - бұл ойында сөйлемдерді 

толықтыру арқылы көктемдегі 

болатын құбылыстарды  

табады  
1.Көктемде 

күн...  

A. жылы

нады  

B. суытад

ы  

C.  

батады  

D. салқы

ндайд

ы  

2.Көктемде 

ағаштар...  

A. иіледі   

B. сарғая

ды  

C. қурайд

ы  

4.Көктемде құстар ...  

A. жұмыртқала

йды  

B. ұшып кетеді  

C. ұшып келеді  

D. жем іздеп 

кетеді  

5.Көктем айлары ... 

деп аталады  

A. қаңтар,желт

оқсан, ақпан  

B. маусым,шіл

де,тамыз;  

C. наурыз,сәуір

,мамыр  

D. қыркүйек,қа

зан,қараша  

 

1.Коррекци

ялық 

диофрагмат

икалық  

тыныс 

алуын 

қалыптасты

ра  алады 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

1. Сурет 

бойынша 

мәтін 

құрастыру. 

2.Сурет 

бойынша 

сөйлеу 

тілін 

дамыта 

алады. 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

1. Көктем 

мезгіліндег

і табиғат 

құбылыста

рын табады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «Екі  

жұлдыз 

, бір 

тілек» 

әдісі 

арқылы 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жарай

сың!» 

«Керем

ет» 

«Сенің 

қолыңн

ан 

келеді»

деген 

мадақта

у 

сөзімен 

ынталан

дыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. жапыр

ақтайд

ы  

3.Көктемде 

күн 

астындағы 

мұздар...  

A. ерейді 

B. қатад

ы  

C. тамшы

лайды  

D. ісінеді  

4-тапсырма.Логоритмика  
әндетіп. Музыка  ырғағымен 

мәтін бойынша  қимылдарды 

орындау. 

Музыкалық-ауызекі ойыны 

 (музыкасы мен сөзі Е. 

Макшанцеванікі)  

Әндетеді және мәтін бойынша 

қимылдарды орындайды. 

 Қолды алға созайық,  

Одан артқа апарып,  

Тағы алға әкеліп, 

 Сәл сілкілейміз бәріміз (қолды 

сілку). 

 Біз билейміз буги-вуги,  

Айналамыз буги-вуги,  

Шапалақтап қолымызбен  

Осылай хлоп-хлоп (қол 

шапалақтау).  

Аяқты алға созайық,  

Одан артқа апарып,  

Тағы алға әкеліп,  

Сәл сілкілейміз бәріміз (аяқты 

сілку).  

Біз билейміз буги-вуги 

 Айналамыз буги-вуги 

 Шапалақтап қолымызбен  

Осылай хлоп-хлоп (қол 

шапалақтау). 

 Мұрынды алға созайық,  

Одан артқа апарып,  

Тағы алға әкеліп, 

 Сәл сілкілейміз бәріміз.  

Біз билейміз буги-вуги,  

Айналамыз буги-вуги,  

Шапалақтап қолымызбен  

 

 

Музыка  

ырғағымен 

мәтін 

бойынша  

қимылдард

ы орындай 

алады. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

Тапсырмағ

а зейін 

қойып 

мұқият  

орындайды 



Осылай хлоп-хлоп (қол 

шапалақтау).   

5-тапсырма: «Пликерс» 

ойыны 

-Көктемде аталып өтілетін 

«Наурыз» мерекесі туралы 

өлең берілген сондағы .... үш 

нүктенің орнына түсіп  қалған 

сөздерді,дұрыс орналастырып 

қойып оқу керек.   

Қарды ертіп жылғасы,  

Келді___________ -жыл басы.          

(Наурыз, Сәуір,Мамыр,Тамыз) 

Шуақ  төкті жарық –________,         

(күн,ауа,жер,су) 

Мейрамында халықтың.  

Жасыл құшақ жаз жайған, 

Болып жүрміз ______________ 

(мәз-майрам, ауырып, көңілді, 

арыстан )  

Бата беріп атамыз,  

Бата беріп апамыз,  

____________ болып жасалған 

(дәмді, ауыр, тұщы, ащы)  

Наурыз дәмін татамыз.   

Қорыт

ынды 

Рефле

ксия 

-  Кері байланыс.“Мезгілдер” 

1.Бүгінгі сабақтан қандай әсер 

алдыңыз?  

2.Көктем мезгілінің қандай 

ерекшелктерін білдің?   

   

Сабақ 

қызықт

ы 

болды 

,мен 

бәрін 

түсіндім 

Сабақ 

ұнады, 

кейбір 

тапсырм

аға 

түсінбед

ім 

Сабақ 

ұнамад

ы, мен 

ештеңе 

түсінбе

дім. 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

жасайды. 

Смайлк

тер 

Суреттер 

                            

 



№ G00029   03.02.2023 ж 

Денсаулықты нығайтуға арналған                                                                               

ойындар мен эстафеталар 

БЕКЖУМАЕВА ГУЛЬМИРА УСЕНОВНА                                                                                                                         

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы                                                                                                                                       

№18 жалпы білім беретін мектептің                                                                                                                                                                                       

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі  

Күні:  

Сынып:    

Сабақ тақырыбы Денсаулықты нығайтуға арналған ойындар мен 

эстафеталар 

Оқу мақсаттары 4.2.2.1 көшбасшылық рөлдерімен кезектесе алмасып, 

әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және 

топта жұмыс істей білу 

Сабақ мақсаттары Барлығы: Білім алушылар дене белсенділігін дамыту 

және бағалау үшін тәуекелді басқару стратегиясын 

түсінеді. Қауіпсіздік ережелерін сақтайды 

Көбі: Білім алушылар дене белсенділігін дамыту және 

бағалау үшін тәуекелді басқару стратегиясын 

түсінеді,көрсетеді. Қауіпсіздік ережелерін сақтайды 

Кейбірі: Білім алушылар дене белсенділігін дамыту және 

бағалау үшін тәуекелді басқару стратегиясын 

түсінеді,көрсетеді және жүзеге асырады.  Қауіпсіздік 

ережелерін сақтайды, күрделі мәселелерін түсінеді 

Жетістік 

критерийлері  

Түрлі жаттығу жұмыстарын орындау барысындағы болуы 

мүмкін қауіп-қатерлерді анықтайды 

Тілдік  мақсаттар 

 

стайер, жүру, жылдамдықтан жәй жүгіруге ауысу,фитнес 

компоненттері: күш, жылдамдық,шыдамдылық, 

иілгіштікесептік уақыт, нақты уақытқадам, аяқ 

қозғалысыдене өзгерістері: жүрек соғысы /тыныс алу 

ырғағы,терлеу 

қарқындылық ырғағы: төмен, орташа, қуаттысүйектердің, 

буындардың тығыздылығыфизикалық белсенділіктің 

артықшылықтары:. Әлеуметтік, ментальдық, 

физикалықдинамикалық жылыну, қалыпқа келу 

Құндылықтарды 

дарыту  

Оқушыларды белсенділікке, патриоттыққа, болжай білуге, 

өз ойын жеткізуге тәрбиелеу. 

Пәнаралық 

байланыстар 

Физики,музыка,биология 

АКТ қолдану 

дағдылары  

Планшет қолдану 

Бастапқы білім  

 

Сабақтан тыс іс-шаралар 

кезінде,спорттық,командалық,қимыл-қозғалыс 

ойыныңдарында тәжирібесі бар. 



 

Сабақ барысы 

Б-барлық  сынып, Т-топтық, ЖЖ- жұпптық жұмыс, Ж- жеке, 

Тәж -оқушы тәжірибесі,К- мұғалімнің көмегі, Ф-фор.бағалау. 

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурста

р 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыр

у кезеңі: 

(Ұ) “Гүлмен 

тілек” әдісі 
арқылы 

оқушылардың 

бір-біріне 

жақсы тілек 

айту арқылы 

жағымды 

ахуал 

қалыптастыру. 

 

Топта жұмыс 

жасау ережені 

еске түсіру. 

 

Топтастыру. 

Оқушыларды топтарға 

біріктіруді 

ұйымдастыру: 

Фигуралар көмегімен 

оқушыларды 3 топқа 

біріктіру. 

I   –  Үшбұрыштар 

тобы 

II –  Дөңгелектер тобы 

III – Төртбұрыштар 

тобы 

 

Мақсаты: 
оқушылар 

бойында 

идея немесе 

тілек білдіру, 

тыңдау 

дағдыларын 

дамытуға 

бағыттау, 

сондай-ақ 

барлық 

оқушыларды 

қатыстыру 

арқылы 

оқыту 

жағдайлары

н теңестіру. 

Тиімділігі: 
оқушыны 

бір-біріне 

тілек айту 

арқылы 

жақындасты

рады, көңіл 

күйін 

көтереді, 

бауырмалды

ғын оятады. 

Фигура

лар 

салынғ

ан 

конверт 

 

Ортасы Дайындық  

бөлімі. 

Білім 

алушыларды 

қатарға 

тұрғызу 

сәлемдесу, 

сабақ 

мақсаттарыме

н таныстыру. 

Бір орында 

оңға,солға, 

(Т, Тәж, Ф) Оқушылар 

кіші топтарда белгілі 

бір бұлшық еттер 

тобына (түрлі топтарға 

түрлі нұсқалар) дене 

қыздыру 

жаттығуларын немесе 

белгілі бір қызмет 

түрінен кейін қалыпқа 

келтіру жаттығуларын 

құрастырады. 

Мысалы, бірінші топ-

  



кері бұрылу 

алаң шетімен 

қолды жоғары 

көтеріп, аяқ 

ұшымен және 

қолды белге 

қойып 

өкшемен жүру. 

Аяққа толық 

отырып,қарапа

йым жүріс 

және қолды 

иық тұсынан 

айналдырып 

отыру. 

Жүруден 

жүгіріске өтіп 

алаң шетімен 

жүгіру.Қосарл

анып жасау 

арқылы жалпы 

шынығу 

жаттығуларын 

жасау. 

жүгіретін қысқа 

қашықтыққа, екінші 

топ-лақтырудан 

кейінгі қалыпқа 

келтіру. 

Құрастырылған 

кешенді басқа топ 

оқушыларына 

көрсетуді ұсыныңыз. 

Құрастырылған 

кешендерді топтар 

арасында бағалау. 

(ЖЖ, Тәж, Ф) «Кім 

алысқа». 

Оқушыларды жұпқа 

бөледі. Әріптестер 

құралдың ұшу 

арақашықтығсындай 

жерде бір-біріне 

бетімен қарап тұрады. 

Тұрған жерлерін 

фишкамен белгілейді. 

Алғашқы болып әлсіз 

ойыншы лақтыруды 

орындайды. Оның 

әріптесі құралдың 

түскен жеріне барып 

тұрады да, лақтыруды 

осы жерден орындап, 

қайтарады. Осы 

әдіспен кім мықты 

екені анықталады. 

Алғашқысында 

лақтыруды мұғалім 

ұсынған  әдіспен 

орындайды. Одан 

кейін лақтырудың 

басқа да тәсілдерін 

ойлап табуға 

тапсырмаберіледі.Тапс

ырманы аяқтағаннан

 кейін оқушылар 

лақтырудың әдістерін 

және  лақтыру 

дағдыларын дамытуға 

тиімді әсерін 

салыстырып 



талдайды. 

Сабақтың 

соңы 

Ой 

толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Аяқталмаға

н сөйлем» 

әдісі. 

Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты:Оқу

шы алған 

білімін саралай 

білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі:Тақ

ырып 

бойынша 

оқушылардың 

пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

құнды болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды

» тәсілі 

көрінеді. 

Жеке жұмыс:  - 

бүгінгі сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, ....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

- мен өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

- маған ерекше 

ұнағаны..... 

- сабақтан соң 

маған........келді 

- бүгін маған..........сәті 

түсті. 

- қызықты болғаны..... 

- ......қиындық 

тудырды. 

- менің түсінгенім..... 

- енді мен......аламын. 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас 

бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық 

жүйе 

бойынша 

оқушыларды

ң сабаққа 

қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 
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МҰҚАШ ЖАЗИРА ӘДІЛБАЙҚЫЗЫ                                                                                                                               

Алматы қаласы № 4 арнайы мектеп- интернатының                                                                                       

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

 School: 

Date: Teacher name: 

Grade:7 Number present: absent: 

The theme Communicationand technology 

Learning 
objectives(s) 
that this lesson 
is contributing 
to 

7.C3 respect different points of view 

7.L3 understand more complex supported questions on a 

growing range of general and curricular topics 
7.L6 deduce meaning from context in supported extended talk 
on a range of general and curricular topics  
7.S5 keep interaction going in longer exchanges on a range of 
general and curricular topics 
7.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to 
talk about a limited range of general topics, and some curricular 
topics 

Lesson 

objectives 

All students will be able to 

- use new topical vocabulary  
- match at least 2 communication types to the speaker 

Most students will be able to 

- match 2-3 communication types to the speaker 
Some students will be able to 

- predict possible answers during listening activity 

- give their opinion with the help of prompts 

Assessment 
criteria 

Students will be considered successful if they are able to 
match the types of communication in listening section with 2-
3 correct answers 

Value instilled 
at the lesson 
(including 
Global 
citizenship key 
elements (GC) 

GC Knowledge and understanding: The importance of 
respect and protection of human rights. 

GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.  

GC Values and attitudes: appreciate own individuality and 
individuality of other people. 

Cross 
curricular links 

Kazakh and Russian languages 

ICT skills Interactive board 

Previous 

learning 

Hobbies and leisure 

Plan 



Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with your 

planned activities) 

Resources 

Beginning 
10 min 

 
 
 
 
 

2 min 

Warming up:  
Divide the class into two groups of equal size.One 
group should stand in a circle,looking out.The other 
group should stand in a larger circle around 
them,looking in.So the two circles of students will be 
facing each other , with a partner for each student. 
What is the Kazakh for bag? 
watch,laptop,ID card ,keys,mobile phone, money, mp3 
player,ticket 
Techer asks students come to teacher’s table and choose 
one piece of the puzzle then find the other parts of the 
puzzle which have other students by this way you will 
collect three pictures and compound three groups W 
Teacher asks: Look at your pictures, what are they? 
T elicits from Ss the theme of the lesson and 

introduces the LO  

 

 

PPT 1 

 

 

 

PPT 2 

Middle  
 

5 min  
 
 
 

20 min  
 
 

 
 
 

13 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lead – in: T asks Ss to brainstorm their ideas about 

What about  our today’s theme?   Watch the video 

Ss –about ICT 
 

Pre – teaching: T uses flascard  technique to present 

new vocabulary. 

This order is repeated for each word . 

New words: navigator- 

                 memory stick 

                 printer; 

camera;  

refrigerator. 

Touching the flashcards 

Write the names of the most popular gargets.  

 

  

 

 

1_____________2______________3_____________ 

 

 

 

 

          6______________                     7_____________ 

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs. 

Comlate the dialogue with 4 of the words. 

 

• Ann:Hi Jason,. I have a question for you.  

 

 

 

 

 

 

PPT 3-10 

 

 

 

 

 

 

PPT 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 min 
 

 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 

7 min 
 

Jason: OK, what's up?  

• Ann:I've been having a problem with my com-

puter. I know you're an engineer so I thought you 

might be able to help me.  

Jason  I see. What's the problem?  

Ann I have a file that I can't open for some rea-

son.  

Jason: What type of file is it?  

Ann:  It's a Word document I've been working 

on. I need to finish it by tomorrow.  

Jason: Do you think your computer might have a 

virus?  

Ann: No, I checked and there weren't any.  

Jason: OK. I'm not sure what's wrong. If it's pos-

sible, email the file to me and I'll see if I can get 

it to open.  

• Ann: OK, I'll do that when I get home. Are you 

going to be around tonight?  

Jason: Yeah, I'll be home after 8PM. Send it to 

me when you get a chance and I'll call you later. 

Pre – listening: T gives each S a copy with the task and 

give them the time to study it.  

Then (T explains the meaning of “keep in touch”) and 

asks the question: How do you keep in touch with your 

friends? 

T elicits from Ss what kind of information should they 

write in a missed spaces. 

Ss share their ideas.  

Listening: T plays the record twice and Ss match the 

speakers to the type of communication. T shows right 

answers on the PPT and Ss peer check.  

Answers: 1 text messages, 2 Skype, 3 a blog, 4 social 

networking sites 

Students listen again and note down the benefits and 

negative points the speakers mention.  

 

Post-listening; Students discuss the advantages and 

disadvantages of technology.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

audio 

 

 



Prompts:  

 I get really annoyed when you’re talking to some-

one, but they’re texting to  

someone else. 

 Generally, I think technology is …. 

 The only problem with my smartphone is that I 

keep (gerund) when I should … 

 

End 

3 min 

Plenary 

White-spots strategy 

Learners evaluate their achievement according LOs of 
the lesson. Learners write questions what was unclear 
and still needs some explanation. 

Homework: Learn new words. Make up sentences their 
own sentences. Weak Ss just make up sentences, 
stronger Ss have to make up a story with sentences with 
new vocabulary  

 

 

PPT 13 

 

 

PPT 14 

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? 

Formative peer assessment for 

thelistening task: 

2-3 correct answers – Achieved 

1 correct answer – Working Towards 

 

 

 

 

 

 

Health 

and safety 

check 

ICT links 

 

Differentiation can be by 
task, by outcome, by 
individual support, by 
selection of teaching 
materials and resources 
taking into account 
individual abilities of 
learners (Theory of 
Multiple Intelligences by 
Gardner). 

Differentiation can be used 
at any stage of the lesson 
keeping time management 
in mind 

 

Differentiation: 1) While introducing 
new vocabulary strong Ss can make 
up their own sentences with new 
words. 2) In pre – listening activity 
strong Ss can easily predict possible 
words. 3) As a hometask weak Ss 
just make up sentences, stronger Ss 
have to make up a story with 
sentences with new vocabulary 

Safety 
rules 

                                                        

 

 

 

 

 

 



                                                    № G00030    03.02.2023 ж. 

Бастауыш  сыныптарда оқытудың                                                                                                      

жаңа  технологиясын қолдану 

НЕТАЛИЕВА ГҮЛНАР ЖЕКСЕНҚЫЗЫ                                                                                                        

Атырау қаласы                                                                                                                                            

№24 орта мектебінің                                                                                                                          

бастауыш сынып мұғалімі 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім 

қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің 

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

жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Мектеп 

өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп келе жатқан жеке 

тұлғаны жан –жақты дамыту. Соның ішінде мүмкіндігі шектеулі оқушылардың 

дамуына да жаңа технология элементтерін пайдалану өз әсерін тигізуде. Бастауыш 

мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін, ерекше құнды, 

қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім үздіксіз білім берудің алғашқы 

баспалдағы, қиын да жауапты іс. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, 

жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі зерттеліп,мектеп өміріне енуде. Қазіргі 

заманның талабына сай болу және жаңа формация мектебінде жұмыс істеп жүрген 

педагогтардың алдында тұрған  проблемаларды шешу негізгі мақсат болып 

табылады, олар: 

·        баланы оқи білуге үйрету 

·        баланы ойлауға үйрету 

баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау. 

Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің 

мақсаттары кеңейіп, үлкен өзгерістер үстінде. Әр педагогтың міндеті-оқушының 

шығармашылық ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау, жағдаяттар 

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

талдау жасауға талпыныс беру. 

Бұл технология несімен өзіне баурап алғандығын бірнеше сұрақ- жауап ретінде 

бергім келіп отыр.  

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы немен қызықтырады?  

• Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен.  

• Оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің /стратегияларының/ көптігімен.  

• Оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен. 

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының өзге технологиялардан 

қандай ерекшеліктері бар?  

• Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы /қызығышылықты ояту, 

мағынаны ажырату, ой толғаныс/ .  

• Негізгі үш кезенінің маңыздылығы.  

• Стратегиялардың психологиялық астары мен ерекшеліктері.  

Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге 

жетелейді, ойлануға үйретеді. Педагогикалық технология оқушылардың жеке 

басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық 



қызметтің, іс- әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы 

белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны 

шығармашылыққа жетелейді.  

Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға , 

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

әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушыға оның 

бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Өз тәжірибемде 

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, сабақта және 

сабақтан тыс уақытта дамытуда Сын тұрғысынан ойлау жобасының көптеген 

әдіс- тәсілдерін қолданамын:  

• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас 

тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/  

• Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма, 

сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/  

• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу,  

мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға /Вендиаграммасы, аялдамамен 

оқу стратегиясы/  

• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/  

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

стратегиясы  

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

қайшы элементтер стратегиясы/  

• Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/  

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» қолданып жүрмін. 

«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану 

оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың 

тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды. 

Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш сынып 

оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең керекті 

пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім деңгейін 

көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. 

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

Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін көтеруге 

ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын сабақтың 

сапасын арттыруда үлесі зор. 

Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында жұмыс 

жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін дамытуда, өздік жұмысының 

тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан ойлау» барысындағы әдіс-тәсілдер 

білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болатынын тәжірибе көрсетті. 

    Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы ұстаз бен оқушыны ізденуге 

жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын 

бағыт. 

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

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

табылады. Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде жаңалық 

ашылады, тұлғаның дамуы жеделдейді. Оқушы ойын осылайша шыңдауға 

мүмкіндік туады. 



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

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

3.Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау. 

4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін қолдану. 

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

6.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау. 

Сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі 

оқушының: 
- Сабаққа қызығушылығы артады; 

- Нақты өз деңгейінде бағаланады; 

- Жеке қабілеті айқындалады; 

- Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді; 

- Даму мониторингі айқын көрінеді; 

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

- Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе? 

- Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті, -деген сауалдар төңірегінде 

ойлауға үйренеді. 

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

- Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау; 

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

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

- Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау; 

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

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

Өз іс-тәжірибемде сыни тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушылардың 

танымдық қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп көңіл 

бөлемін. 

Қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялардың бірі – 

сын тұрғысынан ойлауды дамыту қабілетін қалыптастыруға бағытталған әдіс-

тәсілдер. Осындай әдістеме негізінде жасөспірімдерге терең де тиянақты білім 

беруді өз тәжірибемде жиі қолданамын. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының 

басты ерекшеліктерін сабақтарымда қолданылу жолдарына тоқталмақмын. 

Балалардың қызығушылықтарын ояту мақсатында сөзжұмбақ шешіліп, бүгінгі 

күннің тақырыбын оқушылар өздері анықтады. 

1. «Болжау» стратегиясы 

2. «Екі жақты күнделік» стратегиясы 

3. «Топтастыру» стратегиясы 

4. «Әдебиет үйірмесі» 

5. «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1-ші «Болжау» стратегиясы. 

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

жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді. 

2-ші «Екі жақты күнделік» стратегиясы. 

1. Мәтіннен өздеріне әсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз. 



2. Қысқы мезгілдегі табиғаттағы тіршілік 

3.Жылқышының еңбегі 

3-ші «Топтастыру» стратегиясы. 

«Қыс мезгілі» сөзін оқушылар қағаз бетіне түсіреді. 

4-ші «Әдебиет үйірмесі»  

• Шағын әңгіме «Қыс мезгіліндегі тіршілік» 

• «Қызықты қыс еліне» суретті аяқта 

5-ші «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1.Зат есім (1 сөз) 

2. Сын есім (2 сөз) 

3. Етістік ( 3 сөз ) 

4. Қорытынды ой (4 сөз ) 

5. Зат есімге жуық мәндес сөз (1 сөз) 

Ал сабақтың нәтижелігін көрсететін кезеңнің бірі -бағалау. Балаларды 

ынталандыру мақсатында формативті бағалаудың орны ерекше .Өйткені, әр топ 

қорғаған сәтте оқушылардың бір- бірін қошеметтеп, күш жігер беріп 

отыратындарын көргенде көз қуантты. Топ басшылары өз топтарындағы 

балаларды бағалайды. 

Қорыта келгенде. Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың 

белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық 

қабілеттерін сабаққа және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-тәсілдерді 

қолдануға болады. 

Мұнда басты назар аударатын нәрсе – оқушылардың ауызша, жазбаша тілдерінің 

өзара ұштастырыла отырып және соған сәйкес жұмыстың ауызша, жазбаша түрде 

көрініс табуларын талап ету. Соның негізінде ғана біздіңше, тіл байлығы мол, 

сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз. 

     Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің басты 

талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан 

түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың 

маңызы ерекше. 

Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа 

ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, 

шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. 

Оқушылардың шығармашылығын, танымдық белсенділігін арттыруда 

шығармашылық сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденісі. 

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

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

қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтерілді.Егер де жаңа 

технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз 

нәтижесін береді деп ойлаймын. 

Баяндамамды Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың мына сөзімен аяқтағым 

келеді: «Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 

тағдыры ұстаздың қолында» 
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Балабақша-тәрбиемен білімнің алғашқы баспалдағы 

ҚАЗНАБАЕВА САУЛЕ ТЕЛЕУХАНОВНА                                                                                                       

Жетысу облысы Талдықорған қаласы                                                                                                        

Өтенай ауылындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар                                                            

«№21 орта мектеп» КММ.                                                                                                            

Тәрбиеші  

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру еліміздің ертеңі,өсіп келе жатқан жас ұрпақ 

білімінің тереңдігімен өлшенеді. Қазақ халқының нағыз азаматын тәрбиелеп өсіру 

негіздерін қалыптастыратын тұңғыш мектеп- ол балабақша 

Қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен еліміздің 

білім беру саласының әлемдік білім кеңістігіне өтуі білім беру саласында, соның 

ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға уақыт талабына сай өзгерістерді 

енгізуді талап етіп отыр. 

Барлық білімнің бастауы – балабақшада.Ендеше мектепке дейінгі білім беру 

саласының басты міндеттерінің бірі – өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру 

үрдісіне заманауи әдістерін енгізу.  Әрине  бұл үшін мектепке дейінгі білім беру 

мекемелерінде балалардың жеке басының қалыптасуы мен 

дамуына  педагогтардың заманауи инновациялық технологияларды қолдана білу 

сауаттылығына да байланысты. 

Тәрбие мен білім – егіз. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі мем-

лекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Егемен еліміздің талабына 

сай  мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру, қазіргі заманға сай білімді де тәрбиелі 

ұрпақ тәрбиелеу – білімді, жан-жақты тәрбиешілердің еншісінде. Заман өзгерген 

сайын  әдіс-тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып жатыр.Жаңа заман баласы –ер-

теңгі еліміздің болашағы.Біздің балабақшамызда балаларға үздіксіз білім беруде 

барлық жағдай қарастырылған. Себебі қазіргі заман балаларының берілген ақ-

паратты тез қабылдауынан, есте сақтау қабілеттері жоғары дамығандығын 

байқауға болады. 

Мектепке дейінгі мекеме балаларына  үздіксіз тәрбие мен білім беру келешек 

ұрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл 

болуына тікелей әсер ететін балабақша тәрбиешілері. Қазіргі таңда мектепке 

дейінгі білім беру мекемелерінде тәрбиешілердің  ұстанымы ауысқан: ол 

балаларға басшы емес, білім беру қызметінің тең қатысушысы. Мұндай оқыту 

баланың интеллектуалды қабілеттілігін айтарлықтай шамада анықтайды, 

балаларға мінезін қалыптастыруға, байланыс тілді, логикалық ойлауды,  дүние-

танымды дамытуға, сыни ойлауды қалыптастыруға және жеке мүмкіндіктерді 

беретін дамытушы орта құруға мүмкіндік береді. 

 Сондықтан осы шақта балалармен анағұрлым жан-жақты дамытушылық әре-

кеттер жүйелі жүргізілсе, жұмыс соншалықты нәтижелі болады.  Тәрбиелі, білімді 

ұрпақ балабақшадан мектепке дайын шәкірт болып шығады. 

Балабақша – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес. Мұн-

дағы тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан 

дамытады. Бала – болашағымыз, бала – қуанышымыз. Ендеше мектепке дейінгі 



үздіксіз тәрбиемен, біліммен қамту өзіміздің басты мақсаттарымыздың  бірі екенін 

қуана айта аламыз. 

«Бала естігенін айтады, көргенін істейді» – деп қазақ халқы бекер айтпаған. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор. 

Кішкентай сәбилеріміз ата – анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен, 

жүріс – тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі алуға 

тырысады.  Балабақшаның балаға беретін тәлім – тәрбиесінің қаншалықты мықты 

болуы , сол балабақшада қызмет ететін педагогикалық ұжымға, нақтырақ айтар 

болсақ, тәрбиешіге  байланысты. 

Тәрбиеші– киелі мамандық. Ол ертеңгі болашақты , болашақ иесін – ұлтын 

тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу , оған ғылым негіздерінен мағлұмат беру, баланы 

өмір сүруге икемдеу, адами қылықтарды бойына дарыту – ол оңай шаруа емес. 

Тәрбиеші – суретші, әртіс, әдебиетші, ақылшы, дос және бала жанын бағамдар 

психолог. 

Осы бүлдіршіндеріміз әр мерекелік іс-шараларға белсене ат салысып өз өнерлерін 

көрсетуге тырысады. Балалардың ішінде әнші, биші, бояушы, сызушы балаларды 

байқауға болады. 

Кішкентай балалар тәрбиеші көмегімен киініп, жуынып, сүртінеді, бір -біріне 

көмектеседі, «рахмет, кешір, өтінемін» сөздерін айтып отырады.. Осылайша 

мейірімділіктің негізі қаланады немқұрайлықтың пайда болуына, құрбыларына, 

үлкендерге қалай болса солай қарауға мүмкіндігі жасалмайды. 

Тұрмыстық қызметте топтағы ойыншықтарды жинау, оларды күтіп ұстау, топты 

таза ұстау. Ұйымдастырылған оқу қызметіне қажетті ермексаз, тақтайша, 

қылқалам т. б дайындауға көмектесуі. Осылайша біз   бүлдіршіндерімізді 

қайырымдылыққа, кішіпейілділікке шақырып, жақын адамдарына қамқор болуға 

үйретеміз. 

Әрбір жасалынған істен кейін «Жарайсыңдар балалар! Тобымыз немесе ойын 

алаңымыз қандай сәнді болып қалды, бәрекелді!» деген сөздерді есту арқылы 

жасаған еңбектерінің дұрыс екеніне көз жеткізеді.. 

  

Балабақша-келешек,ел басқарар, жер суына иелік етер, ел халқын гүлдендірер, 

мерейін өсіріп, мәртебесін биіктетер жасампаз жандарды шыңдап өмірдің ең 

басты сатысын қалайтын киелі ұя. 

Балабақшамыздың жақсы жетістіктерге жетуі, әрбір тәрбиешінің өз еңбегінің 

нәтижесімен, жаңалығымен біліктілігі мен білімдерінің арқасы деп 

білеміз.Балабақша топтарында өз жұмысын жақсы білетін, бірінші,екінші санатты 

мамандар жұмыс жасайды. Балабақша ұжымының әрбір қызметкерлерінің 

міндеті- күнделікті тәрбиеленуші бүлдіршіндерге бақыт сыйлау. 

«Үйренер нәрсең-білім мен мейірімділік»-деп, Жүсіп Баласағұн  айтқандай, 

балабақша ұжымы әрбір күнін ізденіспен өткізеді. 

Осындай маман иелерінің кәсіби шеберлігін арттыруда олардың маңдай тері 

еңбектерінің жемісін көруге көмегін тигізетін әдіскер қауымының атқарар еңбегі 

қашанда ауқымды, маңызды,қажетті және жауапты іс болып қала 

бермек.  Педагогтарымыз үнемі, шығармашылық ізденіс жолында.. 

Біздің мамандығымыздың қыры да, сыры да сол – күн сайын көз алдымызда 

өсіп,  дамып келе жатқан жас ұрпақпен жұмыс істеу.  Өмірге келген әрбір нәресте 

отбасында ата-анасынан бастап барлық туған туыстардың махаббаты мен 



жылулық шапағатына бөленіп өседі.Әр отбасында тәлім – тәрбие алып 2 жасқа 

толғанда ата-аналар жүректерінің бір-бөлшегін сеніп толықтай бір күнге 

балабақша әкеліп тапсырады.Сол орайда ананың орнына ана бола білетін ол-

балабақша тәрбиешісі. Балабақша баланың   өмірге аттаған алғашқы қадамы. 

Басқан алғашқы қадамынан баланың болашағы қаланады.  Әрбір кішкентай ғана 

бүлдіршінді өмірге енді аяқ басқан сәтте көңілінің кілтін тауып, олардың тұлға 

болып қалыптасуына сүбелі үлес қосатын алтын ұя. Аса сабырлықты, 

шыдамдылықты, жылулықты қажет ететін үлкен кәсіп иелері жұмыс 

атқарады. Отбасында еркелеп, өз дегенін, қалауын орындатып қоятын ерке 

балалар да жоқ емес. Бір үйдің кенжесі, бірі тұла бойы тұңғышы. Бірақ, балаларға 

бірдей тәрбие беріп, бірыңғай тәртіпке баулитын орта-тағы да балабақша. 

Балабақақшадағы оқу қызметтері  бес сала бойынша іске асып, балалар бойына 

ойын түрінде білім нәрін сусындатады. Тілін дамытып ортаға бейімдеп қарым-

қатынасқа икемдейді, Қарапайым математикалық ұғымдарын қалыптастыру 

арқылы  оң мен солын,ұзын қысқа үлкен кішісін ажыратуға,жапсыру, 

мүсіндеу,суретсалу  арқылы шығармашылығы дамып, түрлі ойындар арқылы 

әлеуметтік ортаға бейімдейді, қоршаған ортада табиғат құбылыстарымен 

жақынырақ танысады. Өздері түрлі рөлдерді сомдай отырып, салмақтауды 

үйренеді, сонымен бірге шынығып, салауатты өмір салтын  ұстап  өсуі жолында да 

берілетін осы балабақша жұмысының еңбегі  ұшан теңіз. 

Қазіргі заман талабына сай өнерлі, шығармашылыққа бай, жан-жақты дамыған, 

өздерінің жағымды жақтарын көрсете білетін, өз ойларын ашық айтатын ұрпақ 

тәрбиелей отырып, мәңгілік ел болып қалыптасудың алғашқы қадамдары деп 

білемін. Салыстырмалы түрде сөйлейтін болсақ, кімнің пікірімен бөліссек те 

балабақшаға барған баламен, бақшаға бармаған баланың арасындағы 

айырмашылық жер мен көктей. Қай жағынан болмасын –адамдармен қарым-

қатынас жасағанда да, сөйлеу мәнерлерінде де, өз ойларын жеткізе білуде де 

тағысын сол сияқты көптеген құбылыстарда да айырмашылықты байқап жатамыз. 

Ата-ана балаларын балабақшаға берместен бұрын «ол жерде балам не үйреніп 

шығады, тәрбиеші қандай болады екен?»- деген сұрақтар мазалайтыны 

түсінікті.  Сондықтан да бақша-тек балаға бас көз болып қарайтын, осы еңбектері 

үшін мемлекеттен жалақы алатын адамдардың жұмыс орны деп қарамау керек. 

Керісінше, бақша менің балама білмегенді үйретіп, жақсыны беріп, жаманнан 

жирендіретін, білімді де білікті мамандардың ордасы деп білуі керек. Сонымен 

бірге балаларын өздерінен де асқан жауапкершілікпен бала тәрбиесіне мән беретін 

–сенімді тұлғалардың мекені деп те баға беретіндей дәрежеге жеткізуіміз керек. 

Балабақшада дұрыс тәлім – тәрбие бере алсақ, ол ертең мектепке барып саналы 

түрде сапалы білім алуға тырысады.  Болашақ заңгерлерді – әділдікке үйрету, 

дәрігерлерді – жауапкершілікке баулу, мейірімділікке үйрету, құрылысшыларды – 

нақтылыққа тәрбиелеу – барлығы тәрбиешінің қолында. Сондықтан да өз 

бойымызда әділдік те, мейірімділік те, жауапкершілік те болу қажет. 

Балабақша – баланың жүйелі түрде білім – тәрбие алатын ең алғашқы қоғамдық 

ошағы. Балабақшаның балаға беретін тәлім – тәрбиесінің қаншалықты мықты 

болуы, сол балабақшада қызмет ететін педагогикалық ұжымға,нақтырақ айтар 

болсақ, тәрбиешіге байланысты. Баланын   болашаққа қадам алып,жан-жағымен, 

қоршаған ортасымен танысып,ең бірінші білім, тәрбиемен сусындайтын орны – 

балабакша. 



Сондықтан  тәрбиешілер бүгінгі күннің жаңалығынан сырт қалмай, үнемі ізденіс 

үстінде жүру керек.Олай болса заман талабынан қалмай, заманауи болашақ 

балаларды  тәрбиелейік. Балабақша баланы ең алдымен тәртіпке, жауапкершілікке 

үйретеді. Бала тәрбиесі бесіктен басталады. Отбасындағы тәрбие мен 

балабақшадағы тәрбиені ұштастыра отырып, әрі қарай жақсы жолға түсуіне 

себепкер болады. Қазіргі заманда әр отбасында дүниеге келген сәбиді, өсіп жатқан 

буынды өзінің ана тілімен сөйлету-ұлттық қасиетіміздің дамуының бірден бір 

жолы. Мектепке дейінгі тәрбие саласында ұлттық тәрбиенің негізгі міндеттерінің 

бірі-халқымыздың ежелден келе жатқан салт-дәстүрлерін ана тілінде түрлендіріп, 

сол арқылы баланың тілін дамыту. Әрбір бөбектің өз ана тілінде тілі шығып, осы 

тілде ойлау қабілетінің дамуы-ұлттық мінез-құлықтың қалыптасу жолы. Ана 

тілінің қадір-қасиетін жастайынан түсініп өскен баланың жақсылыққа жаны 

құмар, таза, пәк, инабатты, биязы болып өсетініне өмір тәжірибесі куә. 

  

Тоқсан ауыз сөздің  тобықтай түйіні  «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде 

көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер 

айтылмаған. Сондықтан, алдымызға келген әр бір бүлдіршінге балабақшадан 

бастап тәлім-тәрбие беріп  ұлтжандылыққа тәрбиелейік. 

Балабақша бақыттың ең бірінші баспалдағы, баланың болашағы. Бала тәрбиесі – 

үлкен өнер. Әр балаға, әр түрлі тәсіл керек. Біреуіне ақыл айтсаң да жетеді, 

біреуне ақыл жүрмейді, мінез – құлқына қарай басқа амал табу керек.Бала жүрегі 

кішкентай ғана күй сандық, ол кілтін тапсаң ғана ашылады. 

Қорыта келіп, өмірін осы қызметке арнаған адамды, өз өнерін, бойындағы барлық 

қасиеттерін дарытқысы келетін адамды нағыз тәрбиеші деп атауға болады. Олай 

дейтінім болашаққа ізгілік нұрын себушілер. Сол ұлы тәрбиелі жолда 

шаршамайық, ізгілік нұрын себуші, жол нұсқаушы тәрбиешілер. 
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Баланың сөйлеу тілін дамытуда ертегінің маңызы 

 

ҚАНИЕВА ЖАНЫРЫС ӨТЕГЕНҚЫЗЫ 

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы                                                                                                         

«№18 жалпы білім беретін мектеп».                                                                                                                       

Педагог дефектолог 

 

Уақытылы дұрыс, таза сөйлеуді меңгеру - толыққанды тұлға ретінде қалыптасуда 

маңызды мәнге ие. Тілдік қабілеті жақсы дамыған адам қоғамдық қатынасқа жеңіл 

енеді, ол өзінің ойларын, көкейдегі сұрақтарын түсінікті етіп жеткізе алады. Ал, 

керісінше түсініксіз сөйлеу - қоршаған ортамен өзара қатынасты барынша 

қиындатады және адам мінезіне де өз әсерін қалдырады. Тілдегі мүкістік баланы 

үлгерімсіздікке әкеледі де, баланың өзіне деген сенімділігін жоғалтады, ал мұның 

арты теріс нәтижеге әкеп соғады. Сондықтан баланың сөйлеу дұрыстығы жөнінде 

ерте кезден - ақ қамданған жөн.  

Сөйлеу дағдысы туа біткен қабілет емес, ол біртіндеп қалыптасады. Дыбыстай 

білудің қалыпты болуының негізгі шарты - артикуляциялық аппараттың 

толыққанды жұмысы. Артикуляциялық жаттығулар артикуляция құрылысын тіл, 

ерін және жұмсақ таңдай бұлшықеттерінің қимыл - қозғалысының қалыпты 

болуына, сөйлеу кезінде сөздегі дыбыстар анық шығуына өз әсерін тигізеді. 

Артикуляциялық жаттығулар жас талғамайды, себебі бұл жаттығуларды кішіден 

бастап үлкенге дейін қолданады. Артикуляциялық жаттығулармен жұмыс бастау 

негізінде балаға алдымен ерін және тілдің қимыл - қозғалысы жөнінде көңілді тіл 

ертегілері арқылы жүргізуге болады. Бұл кезеңде яғни ертегі желісі бойынша тіл 

жаттығуларын бала алғашқыда айнаға қарап, жаттығуды 2 - 3 рет қайталайды. 

Ертегі аяқталған соң балаға жаттығудың үлгі суреті көрсетіледі, бала сол арқылы 

тіліне жаттығулар жасайды. Жаттығуды орындау барысында дауыс ырғағын 

қалыпқа келтіру, тыныс алу жаттығулары және есту қабілеттерін дамыту қатар 

жүреді. Баланың жасына қарай тіл жаттығулары күніне екі рет, жаттығу уақыты 5 

- 7 минутты қамтиды. 

Хайуанаттар бағында.(тіл ертегісі) 

Ертеде тіл болыпты. Бір күні тіл хайуанаттар бағына баруға жолға шығады.                  

Тіл жолда жаяу келе жатып, әбден шаршайды. Тынығып алайын деп тал түбіне 

отырса, көгалда жайылып жүрген үйір аттарды көреді. Тіл аттардың біреуіне 

жақын келіп, жалынан ұстап, атқа мініп, хайуанаттар бағына қарай шабады.                 

("Ат шауып келеді" жаттығуы. Таңдайды тоқылдату).                                                           

Тіл хайуанаттар бағына жеткен соң, есік алындағы ілулі тұрған айнаға келбетін 

қарайды. Шашы жалбырап, үсті басы шаң болған екен.                                                         

Тіл тарағын алып, шашын тарай бастайды. ("Тарақ" жаттығуы. Тілді тіспен тістеп, 

әрлі - берлі (алға - артқа) қозғалту).                                                                                           

Тіл шашын тарап болған соң, хайуанаттар бағына кіреді. Байқап қараса, тоған 

судың ішінде үлкен, ауызы кең ашылғанан біреу отыр екен.                                                  

 

 

Бұл сусиыр еді.("Сусиыр" жаттығуы. Ауызды кең ашу, жаттығуды 3-4 рет 



қайталау).                                                                                                                                        

Тіл әрі қарай жүре бергенде бақылдаған дауысты естиді. Артына бұрылып қараса, 

тоған судың шетіне бақаны көреді. ("Бақа" жаттығуы. Үстіңгі және астыңғы 

тістерімізді қабыстыру).                                                                                                   

Сусиырды, бақаны тамашалап болған соң, тіл тұмсығы ұзын, өзі үлкен тау тәрізді 

жануарды көреді. Бұл тұмсығымен денесіне су шашып тұрған піл еді. ("Піл" 

жаттығуы. Ерінді алға қарай жиыру).                                                                                         

Тіл тор ішінде ұзына жатырған түтікшені (шланг) көреді.                                                          

Бір кезде әлгі түтікше қимылдайды. Бұл ұзын жылан екен. ("Жылан" жаттығуы. 

Күлімсіреп, ауызды ашып, тілді алға шығарып, кейін жасыру).                                                                    

Жаттығуды 3 - 4 рет қайталау. Хайуанттар бағын аралап жүріп, тіл кештің қалай 

батқанын білмей қалады. Үйге қайту керек екенін біліп, тіл сағатына қарайды. 

("Сағат" жаттығуы. Тілді алға шығарып, оңға - солға қимылдату (сағат тілі 

тәрізді).                                                                                                                                         

Тіл сағатына қарап, үйге қарай бет алады. Тіл үйіне кіріп, есігін жауып алады. 

Көңілді серуен.  (тіл ертегісі) 

Ертеде өз үйшігінде бір тіл өмір сүріпті. Тіл таң атысымен ерте оянып, үйінен 

шығып, күн барма екен деп жоғары қарап, жер балшық па екен деп төмен қарап, 

оңға - солға бұрылып, тіл жүре беріпті. Жолда келе жатса, тіл шөп арасынан "пық 

- пық - пық" деген дыбысты естиді. Тіл жерге қарай үңіліп, дұрыстап қараса, шөп 

арасында жүрген үсті тікен кірпіні көреді. ("Кірпі" жаттығуы.                                                 

Ауыз жабық күйде, тілді ерінмен тістің арасына қойып, томпайту).                                        

Тіл одан әрі қарай жүре бергенде, бір топ балалардың футбол ойнап жатқанын 

көріп, балалармен бірге футбол ойнайды. ("Футбол" жаттығуы.                                            

Ауыз жабық күйде, тілді оңға қарай, содан соң солға қарай тіл ұшымен бетті доп 

тәрізді томпайту). 

Футбол ойынынан кейін тіл алтыбақанға отырып, тербетіледі.("Алтыбақан" 

жаттығуы. Тілдің ұшын үстіңгі тістің ішкі бетіне тигізу, содан соң астыңғы тістің 

ішкі бетіне тигізу).                                                                                                              

Алтыбақанда тербетіліп отырған тіл алаңның ортасында ашулы тұрған 

күркетауықты көреді. Күркетауық біреумен ұрысып тұрған тәрізді 

көрінеді.("Күркетауық" жаттығуы, ауызды ашу, тілді үстіңгі еріннің жоғарғы 

бетіне көтеріп, была - была - была деп қайталау).                                                           

Күркетауықтың дауысынан қорыққан тіл үйіндегі анасына қарай жүгіреді. Үйге 

кірген кезде, дәмді астың иісі шығады. Анасы бәліш пен құймаққа қамыр әзірлеп 

жатыр екен.("Қамыр илеу" жаттығуы, тілді тіспен тістеп та - та - та буынын 

қайталау, ерінмен тілді бірге ұстап пя - пя - пя буынын қайталау).                                               

Тіл анасына құймақ пісіруге көмектеседі. Тілдің пісірген құймағы дәмді 

болады.("Құймақ" жаттығуы, тілді астыңғы ерінге жалпақ күйде қойып, 

қозғалтпау). Тіл өзінің пісірген құймағын кесеге құйылған ыстық шаймен 

ішеді.("Кесе" жаттығуы, тілді алға шығарып, тілдің ұшын жоғары көтеру).                       

Анасы тілге кеш батты, ұйықтайтын уақыт болды - дейді. Тіл беті - қолын жуып, 

тісін тазалайды.("Тіс тазалау" жаттығуы, тіл ұшымен үстіңгі және астыңғы тісті 

жалау). Тіл ұйқыға кетеді. 
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Бастауыш сыныптарда оқытудың                                                                                      

жаңа технологиясын қолдану 

 

БОЗАЕВА МАНАТ ХАИДБАЕВНА 

Маңғыстау облысы,  Жаңаөзен қаласы 

№ 18 жалпы білім беретін мектеп                                                                                                

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім 

қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің 

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

жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Мектеп 

өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп келе жатқан жеке 

тұлғаны жан –жақты дамыту. Соның ішінде мүмкіндігі шектеулі оқушылардың 

дамуына да жаңа технология элементтерін пайдалану өз әсерін тигізуде. Бастауыш 

мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін, ерекше құнды, 

қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім үздіксіз білім берудің алғашқы 

баспалдағы, қиын да жауапты іс. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, 

жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі зерттеліп,мектеп өміріне енуде. Қазіргі 

заманның талабына сай болу және жаңа формация мектебінде жұмыс істеп жүрген 

педагогтардың алдында тұрған  проблемаларды шешу негізгі мақсат болып 

табылады, олар: 

·        баланы оқи білуге үйрету 

·        баланы ойлауға үйрету 

 баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау. 

Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің 

мақсаттары кеңейіп, үлкен өзгерістер үстінде. Әр педагогтың міндеті-оқушының 

шығармашылық ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау, жағдаяттар 

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

талдау жасауға талпыныс беру. 

Бұл технология несімен өзіне баурап алғандығын бірнеше сұрақ- жауап ретінде 

бергім келіп отыр.  

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы немен қызықтырады?  

• Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен.  

• Оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің /стратегияларының/ көптігімен.  

• Оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен.  

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының өзге технологиялардан 

қандай ерекшеліктері бар?  

• Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы /қызығышылықты ояту, 

мағынаны ажырату, ой толғаныс/ .  

• Негізгі үш кезенінің маңыздылығы.  

• Стратегиялардың психологиялық астары мен ерекшеліктері.  

Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге 

жетелейді, ойлануға үйретеді. Педагогикалық технология оқушылардың жеке 

басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық 



қызметтің, іс- әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы 

белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны 

шығармашылыққа жетелейді.  

Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға , 

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

әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушыға оның 

бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Өз тәжірибемде 

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, сабақта және 

сабақтан тыс уақытта дамытуда Сын тұрғысынан ойлау жобасының көптеген 

әдіс- тәсілдерін қолданамын:  

• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас 

тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/  

• Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма, 

сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/  

• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу,  

мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға /Вендиаграммасы, аялдамамен 

оқу стратегиясы/  

• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/  

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

стратегиясы  

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

қайшы элементтер стратегиясы/  

• Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/  

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» қолданып жүрмін. 

«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану 

оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың 

тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды. 

Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш сынып 

оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең керекті 

пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім деңгейін 

көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. 

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

Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін көтеруге 

ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын сабақтың 

сапасын арттыруда үлесі зор. 

Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында жұмыс 

жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін дамытуда, өздік жұмысының 

тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан ойлау» барысындағы әдіс-тәсілдер 

білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болатынын тәжірибе көрсетті. 

    Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы ұстаз бен оқушыны ізденуге 

жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын 

бағыт. 

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

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

табылады. Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде жаңалық 

ашылады, тұлғаның дамуы жеделдейді. Оқушы ойын осылайша шыңдауға 

мүмкіндік туады. 



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

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

3.Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау. 

4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін қолдану. 

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

6.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау. 

Сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі 

оқушының: 
- Сабаққа қызығушылығы артады; 

- Нақты өз деңгейінде бағаланады; 

- Жеке қабілеті айқындалады; 

- Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді; 

- Даму мониторингі айқын көрінеді; 

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

- Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе? 

- Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті, -деген сауалдар төңірегінде 

ойлауға үйренеді. 

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

- Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау; 

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

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

- Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау; 

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

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

Өз іс-тәжірибемде сыни тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушылардың 

танымдық қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп көңіл 

бөлемін. 

Қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялардың бірі – 

сын тұрғысынан ойлауды дамыту қабілетін қалыптастыруға бағытталған әдіс-

тәсілдер. Осындай әдістеме негізінде жасөспірімдерге терең де тиянақты білім 

беруді өз тәжірибемде жиі қолданамын. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының 

басты ерекшеліктерін сабақтарымда қолданылу жолдарына тоқталмақмын. 

   Балалардың қызығушылықтарын ояту мақсатында сөзжұмбақ шешіліп, бүгінгі 

күннің тақырыбын оқушылар өздері анықтады. 

1. «Болжау» стратегиясы 

2. «Екі жақты күнделік» стратегиясы 

3. «Топтастыру» стратегиясы 

4. «Әдебиет үйірмесі» 

5. «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1-ші «Болжау» стратегиясы. 

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

жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді. 

2-ші «Екі жақты күнделік» стратегиясы. 

1. Мәтіннен өздеріне әсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз. 



2. Қысқы мезгілдегі табиғаттағы тіршілік 

3.Жылқышының еңбегі 

3-ші «Топтастыру» стратегиясы. 

«Қыс мезгілі» сөзін оқушылар қағаз бетіне түсіреді. 

4-ші «Әдебиет үйірмесі»  

• Шағын әңгіме «Қыс мезгіліндегі тіршілік» 

• «Қызықты қыс еліне» суретті аяқта 

5-ші «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1.Зат есім (1 сөз) 

2. Сын есім (2 сөз) 

3. Етістік ( 3 сөз ) 

4. Қорытынды ой (4 сөз ) 

5. Зат есімге жуық мәндес сөз (1 сөз) 

Ал сабақтың нәтижелігін көрсететін кезеңнің бірі -бағалау. Балаларды 

ынталандыру мақсатында формативті бағалаудың орны ерекше .Өйткені, әр топ 

қорғаған сәтте оқушылардың бір- бірін қошеметтеп, күш жігер беріп 

отыратындарын көргенде көз қуантты. Топ басшылары өз топтарындағы 

балаларды бағалайды. 

    Қорыта келгенде. Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың 

белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық 

қабілеттерін сабаққа және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-тәсілдерді 

қолдануға болады. 

Мұнда басты назар аударатын нәрсе – оқушылардың ауызша, жазбаша тілдерінің 

өзара ұштастырыла отырып және соған сәйкес жұмыстың ауызша, жазбаша түрде 

көрініс табуларын талап ету. Соның негізінде ғана біздіңше, тіл байлығы мол, 

сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз. 

     Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің басты 

талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан 

түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың 

маңызы ерекше. 

Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа 

ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, 

шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. 

Оқушылардың шығармашылығын, танымдық белсенділігін арттыруда 

шығармашылық сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденісі. 

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

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

қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтерілді.Егер де жаңа 

технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз 

нәтижесін береді деп ойлаймын.  

Баяндамамды Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың мына сөзімен аяқтағым 

келеді: «Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 

тағдыры ұстаздың қолында» 
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№ G00036   03.02.2023 ж. 

Геометриялық фигуралардың және сандардың тізбегі 

ЕГИЗБАЕВА РОЗА ЖАЛГАСБАЕВНА                                                                                     

Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы.                                                                                      

Күйкен жалпы білім беретін мектеп.                                                                                     

Бастауыш сынып мұғалімі 

Білім беру ұйымының 

атауы 

 

Пәні: Математика 

Бөлім:  

Педагогтің аты-жөні: Егизбаева Роза 

Күні:  

Сынып: 2  

 Тақырыбы Геометриялық фигуралардың және сандардың тізбегі 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаты: 

2.4.3.2. Берілген заңдылық бойынша тізбекті құрастыру, 

тізбектегі заңдылықтың бұзылуын  табу. 

Сабақтың мақсаты Геометриялық  фигуралар мен сандар тізбегіндегі 
бұзылған заңдылықтарды тағайындайды, түзетеді. 

 Сабақтың барысы 

Сабақ-

тың  

жоспар-

ланған 

кезеңдері 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресус 

тар  

Сабақтың 

басы  

2  минут 

I.Ұйымдастыру. 

Сәлемдесу.  

Психологиялық дайындық 

Тілек айту.  

Аспанымыз ашық болсын!  

Көк туымыз биік болсын!  

Ата-анамыз аман болсын!  

Деніміз сау, еліміз тыныш 

болсын! 

1.Мұғаліммен 

сәлемдеседі. 

2.Оқушылар бір-

біріне тілек 

айтады. 

Жарайсыңда

р! 
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2  минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үй тапсырмасын тексеру: 

8-тапсырма 

Төмендегі алгоритм бойынша 

шаршы сал. 

• Дәптерге сызықтардың 

қиылысқан жеріне 

Б нүктесін белгіле. 

• Б нүктесінен жоғары қарай 5 

торкөз санап, 

О нүктесін белгіле. 

• О нүктесінен оңға қарай 5 

торкөз санап, 

K нүктесін белгіле. 

• K нүктесінен төмен қарай 5 

торкөз санап, 

С нүктесін белгіле. 

• Салыну реті бойынша осы 

нүктелерді сызықтармен   қос. 

Қандай фигура шықты? Әріптерді 

фигураның 

салыну ретіне қарай оқы. Бұл сөз 

нені білдіреді? 

                                    

Есепті шығарып 

келгенін айтады. 

Жауаптарын 

салыстырады. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауызша 

мадақтау 

 

Жарайсың! 

 

 

 

Үлестір 

ме 

қағаз 

Сабақтың 

ортасы 

1минут 

  

 

 

Білу. 

3 минут 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларды оқу   мақсаты 

және бағалау критерийімен 

таныстырамын. 

III. Жаңа тақырып.  

Білу және түсіну  Оқулықпен 

жұмыс.  

1-тапсырма.    

Дәптерге геометриялық 

фигуралардан тұратын  

төмендегідей тізбек сал. Әр 

тізбек қандай заңдылық   

бойынша құрылған? 

 

 

 

 

 

 

 

«Заңдылық» 

ережесін 

тұжырымдайды, 

мысалдар 

келтіреді. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Дескриптор

: 

1.Заңдылық

ты 

анықтайды 
 
 
 

 

Оқулық 

плакат 
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3минут 

 

 

 

 

 

3минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2минут 

 

 

 

3минут 

Бұлар – тік төртбұрыштар

 
Әр көк дөңгелектен кейін 1 

жасыл шаршыдан тізбектелген.

 
2 күлгін шаршыдан кейін 1 қызыл 

дөңгелек тізбектелген. 

 
2 көк дөңгелектен кейін  1 күлгін 

шаршы одан кейін 2 жасыл 

дөңгелек тізбектеліп 

қайталанады. 

 

2-тапсырма.    Қазақтың ою-

өрнегі тізбегіндегі заңдылықтың   

бұзылған жерін тап.  

 
3-тапсырма.      

Сандардың тізбегін құр және 

жаз. 

а) Үстемелей отырып: 

3-тен 30-ға дейін үш-үштен; 

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30. 

5-тен 50-ге дейін бес-бестен. 

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 

ә) Шегере отырып: 

20-дан 2-ге дейін екі-екіден; 

20,18,16,14,12,10,8,6,4,2 

40-тан 4-ке дейін төрт-төрттен. 

40,36,32,28,24,20,16,12,8,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қазақтың ою-

өрнегі тізбегіндегі 

заңдылықтың 

бұзылған жерін 

анықтайды 

 

тізбектің құрылу 

заңдылығын  

анықтайды және 

тізбектің 

бұзылуын табады. 

 

 

 

 

Сергіту сәтін  іс-

қимылмен 

көрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дескриптор
: 
1.қазақтың 

ою-өрнегі 

тізбегіндегі 

заңдылықты

ң бұзылған 

жерін 

анықтайды 

Дескриптор

:  
1.  санды 

қоса 

отырып, 

сандар 

тізбегін 

құрады, 

жазады; 

2.санды 

азайта 

отырып, 

сандар 

тізбегін 

құрады, 

жазады. 
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3минут 

 

 

 

 

 

 

3минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3минут 

 

 

 

 

4минут 

 

 

 

 

 

4минут 

 

 

 

 

Сергіту сәті  

«Асық»  әні 

ЕБҚ тапсырмасы    

4-тапсырма.                                             
а) Артық өрнекті тап. 

18 + 15=33      17 + 16=33                       

14 + 18=32 

33 + 0=33         29 + 4=33                     

33 – 0=33 

 34 – 1=33         30 + 3=33 

ә) Заңдылықты анықтап, тізбекті 

жалғастыр. 

300, 200, 400, 300, 500, 400, 600, 

500,  700, 600.   

(100 азайту, 200қосу) 

5-тапсырма.      Мысалдарды 

шығар. Әр бағандағы мысалдар   

қалай құрылған? Заңдылықты 

сақтап, келесі  мысалдарды жаз 

және шығар. 

10+10=20            29+11=40 

20+10=30            38+12=50 

30+10=40            47+13=60 

40+10=50            56+14=70 

 

100-15=85             100-35=65 

100-25=75              100-45=55 

 

6-тапсырма.  Әріптің мәнін 

тауып, есептеуді орында.  

в=(26+4)-18=30-18=12 

а=(23-9)13=14+13=27 

 

7-тапсырма.  Теңдеулерді шеш. 

100 – х = 57       с + 34 = 98 

Х=100-57           с=98-34 

Х=43                  с=64 

артық өрнекті 

анықтайды, сандар 

тізбегін 

жалғастырып 

жазады. 

 

 

 

заңдылықты 

анықтайды, 

жалғастырады. 

 

 

 

 

 

 

әріптің мәнін 

тауып есептеуді 

орындайды. 

 

 

теңдеулерді 

шешеді. 

 

 

 

 

 

Сурет бойынша 

есеп құрастырады. 

 

 

фигураларды 

түстері бойынша 

реттілікпен 

орналастырады, 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

1.тізбектің 

құрылу 

заңдылығын 

анықтайды 

және 

тізбектің 

бұзылуын 

табады. 

Дескриптор

: 

1. 

заңдылықты 

анықтап, 

артық 

өрнекті 

табады; 

2.заңдылықт

ы анықтап, 

тізбекті 

толықтырад

ы. 

 

Дескриптор

: 

1.  әріптің 

мәнін тауып 

есептеуді 

орындайды. 
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3минут 

100-43=57          64+34=98 

57=57                           98=98 

8-тапсырма. 

Сусабын-500тг 

Сабын-200тг 

Майлық-?тг 

Ш: 500+200=700тг 

      900-700=200тг 

Ж: Майлық 200 тг тұрады. 

10-тапсырма.  

 
Тазалық  

Тазалық - денсаулық кепілі. 

фигуралардағы 

әріптерден 

құралған сөздің 

мағынасына назар 

аударады. 

Қосынды ларды 

салыстырады 

Дескриптор

: 

1.теңдеулерд

і шешеді. 

 

 

 

Дескриптор

: 

1. Сурет 

бойынша 

есеп 

құрастырады

. 

 

Сабақтың  

соңы 

2 минут  

 

 

2мин 

 

 

2мин 

IV.Сабақты қорытындылау. 

(оқу мақсаты мен бағалау 

критерийлеріне оралу): 

-Бүгінгі оқу мақсаты қандай 

болды? 

-Жетістік критерийлеріне жеттік 

пе? 

Үй тапсырма : 9-тапсырма 

Оқушылардың білімін бағалау 

Рефлексия 

 

 

 

 

Үй тапсырма 

сын жазады 

Кері байланыс 

жасайды 

 

 

Мадақтау 

сөздерін 

айту 

 

 

Балдар 

жиынтығын 

қою 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байла 

ныс 

пллака 

ты 

900тг 
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 АНУАРБЕКОВА АЙГУЛЬ АКИМЖАНОВНА 
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 НЕТАЛИЕВА ГҮЛНАР ЖЕКСЕНҚЫЗЫ 

 ҚАЗНАБАЕВА САУЛЕ ТЕЛЕУХАНОВНА 

 ҚАНИЕВА ЖАНЫРЫС ӨТЕГЕНҚЫЗЫ 

 БОЗАЕВА МАНАТ ХАИДБАЕВНА 

 ЕГИЗБАЕВА РОЗА ЖАЛГАСБАЕВНА 

 


