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№ K00029      17.02.2023 ж 

«М м» дыбысы мен әрпі 

МУРЗАГАЛИЕВА САЙРАНГУЛ ЕЛЕУБАЕВНА                                                                     

Атырау облысы Құрманғазы ауданы                                                                                                       

"Мерей"бөбекжай балабақшасының.                                                                                                                                   

қазақ тілі мұғалімі    

Сабақтың мақсаты: «М м» дыбысы және оның әріп таңбасымен таныстыру, 

айтылу артикуляциясын меңгерту. Ойын арқылы тілін, сөздік қорлары М м 

дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасай білуге, сауатты әдемі, жазуға 

үйрету.Оқушылардың ой-өрісін, ойын арқылы тілін, сөздік қорларын, есте 

сақтау қабілетін, тапқырлық, іздемпаздық қабілетін дамыту.Ұқыптылыққа, 

адамгершілікке, парасаттылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу, өз ойын жеткізе 

білетін азамат ретінде қалыптасуына ықпал ету. 

Әдіс-тәсілдері: Ойын,түсіндіру, сын тұрғысынан ойлау. 

Көрнекілігі: кеспе әріптер, суреттер, сызбалар, әліппе дәптері,интерактивті 

тақта. 

Пәнаралық байланысы: тіл дамыту, көркем әдебиет. 

Оқу қызыметінің барысы: 

1.Ұйымдастыру кезеңі. 

а)  Оқу қызметін әзірлеу. 

ә) Психологиялық дайындық жасау. 

-Кәне , балалар, қазір ұйымдастырылған оқу қызыметін бастамас бұрын бізге 

қонақтар келіп отыр, солармен амандасып алайық:  

Біз әдепті баламыз 

Біз ереше боламыз 

Қонақтарды көргенде  

Сәлеметсізбе деп амандасып аламыз 

Балалар,біз бір-бірімізге жүрек жылуымызды алақандарымыз, жылы сөздеріміз 

арқылы жеткізіп, бүгінгі күнімізге сәттілік тілейік. 

Оқу қызыметімізді бастамас бұрын, менің сендермен ойын ойнағым келіп тұр. 

Ойын ойнаймыз ба? 

-иә 

Ой қозғау:  (Ойлан тап ойыны: сұрақ-жауап) 

Сауат ашу оқу қызыметінде нені үйренеміз? 

Дыбыс дегеніміз не?  
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Әріп дегеніміз не? 

Дыбыстар нешеге бөлінеді? 

Дауысты дыбыс қалай айтылады? 

Дауыссыз дыбыс қалай айтылады? 

Дауысты дыбыс қандай текшемен белгіленеді? 

Дауыссыз дыбыс қандай текшемен белгіленеді                                                                          

Топқа бөлу: дауыстылар, дауыссыдар, әріптер 

Сөз ойла,тез ойла : слайд анамен өткен сабақты пысықтау 

 

Жаңа сабақ  Жұмбақ жасыру: 

Мұртын сипап тілімен 

Бетін сусыз жуады 

Тышқанды аңдып түнімен 

Көзі оттай жанады. (Мысық) 

(слайдпен мысықтын суреті шығады) 

«Мысық» сөзінің басында қандай дыбыс естіледі? «М» 

Ал енді балалар, түйе өркешіне қарайық. 

Ұқсайды оған қай әріп ? (м)  

Олай болса, бүгін біз «М» дыбысы мен әріпімен танысамыз. 

Кәне М дыбысын айтып көрейік М , М , М . (қолымызды иегіміздің астына 

қойып) 

Ерін арқылы жасалады екен .Қысқа айтылады, дауыссыз дыбысқа жатады. М м 

Дауыссыз дыбыс екенін анықтап, көк текшемен белгілету.  

- Балалар қолдарындағы текшемен көрсетеді. 

(слайдттан моншақтың суретін көрсету) 

Ненің суретін көріп отырсыңдар? (мон-шақ ) 

М дыбысы сөздің қай жерінде естіледі? Басында . 

Бұл сөз неше буыннан тұрады? Екі. 

Неше дауысты? Екі . 

Текшемен жазу  тақтаға,орындарында : мал, мата, маса 

Артикуляциялық жаттықтыру 

Мы-мы-мы - мысық 

Мо-мо-мо - моншақ 

Ма-ма-ма - мақта 

Сергіту сәті: (слайд арқылы) 

М әріп таңбасын көрсету: (слайд сиқырлы әліппе) 

Әр топка тапсырма: 
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1.« Не артық?» ойыны. Суретте заттардың ішінде не артық, қалғанын бір сөзбен 

қалай атауға болады? 

- Алма артық, қалғанын бір сөзбен қалай атауға болады? Машиналар. 

- Машина сөзі М м дыбысынан басталады. (буынға бөлу, неше дауысты әріп 

бар) 

2.«Әріптер еліне саяхат» 

 Қызыл үйшік........                                     

Көк үйшік.............            

(Аа, Нн, Лл, Рр, Оо, Тт, Уу, Шш, Сс, Дд, Ыы, Мм) 
Дыбысталу ерекшелігіне қарай үйлеріне орналастырайық! 

3.«Орнын тап» ойыны. М м дыбысының орнын табу. Сөздің басында, 

ортасында, соңында кездеседі. 

Моншақ, мақта, машина– сөз басында; 

Домбыра, балмұздақ, алма– сөз ортасында; 

Қалам,шам,бағдаршам – сөз соңында кездеседі, сөздерді буынға бөлу 

Ойын: «Кім зерек» ойыны. М әріпінен басталатын затты тауып, оған сөйлем 

құрау 

Дәптермен жұмыс: 
дәптерімізді ашайық, 

Қолға қалам алайық. 

Салақтықтан қашайық, 

Әдемі етіп жазайық. 

Оқушыларға М м әріпінің элементтерін көрсету М м 

Ауада жаздыру. Дәптерге екі жол жаздыру.  

Қорытынды. 

Сұрақ-жауап: 
- Бүгін біз қандай дыбыспен таныстық? 

- М м дыбысы қандай дыбыс екен? 

- Әріп таңбасы неге ұқсас? 

- М м дыбысына байланысты сөздер айту. 

Бағалау: Оқушыларды өз білімімен бағалау. 
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№ K00030     17.02.2023 ж 

Нахождение части числа и числа по его части                      

ИШАНКУЛОВА АЙНУР КУРАЛОВНА                                                                                               

КГУ" ОШ №8" Г.Караганда                                                                                     

Учитель начальных классов 

Раздел: Время Раздел 2А Доли 

ФИО 

педагога 

 

Дата:   

Класс: 3 Количество присутствующих:  Количество отсутствующих: 

Тема урока Нахождение части числа и числа по его части. Время добрых 

дел 

Цели 

обучения в 

соответствии  

с учебной 

программой 

3.5.1.3 -  анализировать и решать задачи на нахождение доли 

числа и величины; составлять и решать обратные задачи 

3.5.1.4 -  анализировать и решать задачи на зависимость между 

величинами; на пропорциональное деление 

Цели урока анализировать и решать задачи на зависимость между 
величинами; на пропорциональное деление 

      Ход урока 

Этап 

урока/ 

Время 

Действия педагога Действия 

ученика 

Оцениван

ие 

Ресурсы 

Начало 

урока 

0-3 

Создание положительного 

эмоционального настроя. 

Добрый день. 

Проверяют 

рабочее 

место. 

Приветству

 Учебник, 

тетрадь,  

полоски 
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мин 

 

Заливистый школьный звонок 

Позвал опять на урок. 

Будьте все внимательны, 

А еще старательны! 

ют учителя 

Середи

на 

урока 

4-35 

мин 

1.Актуализация жизненного 

опыта.   

Целеполагание. 
Увеличить 33 на 37 

2) Уменьшить 80 на 42 

3) Найти сумму чисел 36 и 45 

4) Вычитаемое 47, разность 

13. Чему равно уменьшаемое? 

5) Я задумала число, 

прибавила к нему 65 и 

получилось 82. 

Какое число я задумала? 

6) К какому числу нужно 

прибавить 39, чтобы 

получилось 38? 

7)Увеличить 4 в 7 раз. 

8) У Оли 12 шариков, это на 6 

меньше, сем у Любы. Сколько 

шариков у Любы? 

Тема: Нахождение части 

числа/ величины и число/ 

величину по его/ее части: 

половину, четвертую, третью, 

десятую часть от чисел в 

 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы, 

формулиру

ют тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказыва

ют своё 

мнение. 

 

 

 

ФО 

«Словесн

ая 

похвала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё 

правильн

о 

 

ошибся 
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пределах 100 и сотен.  

Как вы думаете, какова цель 

урока? 

2. Работа над темой. 

Перед вами 4 одинаковых 

полосок. Разделите их на 

указанное количество частей. 

Запишите доли.1/2,1/3,1/4, 

 

Физминутка 

№2 стр 16самостоятельная 

работа под наблюдением 

учителя. 

27д, 9д 

Цель  
3.5.1.3 Анализировать и ре-

шать задачи на нахождение 

доли числа и величины; со-

ставлять и решать обратные 

задачи  

Критерии: 

Решает задачи на нахождение 

доли числа/величины  

Дескриптор:  

вычисляет и записывает ре-

зультат с наименованием  

№3 стр16 

5,9,18,9,4 

 

 

 

 

 

Отвечают 

на вопрос, 

ведут 

вычисления 

 

 

Повторяют 

движения за 

учителем. 

 

Самостояте

льно 

работают 

 

 

 

 

Вычисляют 

с 

комментиро

 

 

 

 

 

 

 

Всё 

правильн

о 

 

ошибся 

 

 

 

 

 

Ф.О 

выполнил 

без 

ошибок 

 

Допустил 
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№4 стр17 

9,8,18см,12см,20,15 

№5а-9кн 

№5б-10уч 

№6 стр17 

5см,2см 

ванием у 

доски 

 

Решают 

задачи 

1-2 

ошибки 

 

Не смог 

выполнит

ь 

 

 

Конец 

урока 

36-40 

мин 

Итог урока. Рефлексия. 

Ответы на вопросы: 

как решать задачи на 

нахождение доли числа и 

числа по его доли? 

Д/З стр 17, №8 

Дети 

отвечают на 

вопросы. 

Проводят 

самооценку 

работы на 

уроке. 

Работал 

отлично, 

всё понял  

Работал 

хорошо, 

есть 

ошибки  

Много 

ошибок 

Картинка 

смайлик 
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№ K00031   17.02.2023 ж 

Загляни внутрь себя 

ДОГАЛЕВА АКТОТЫ ТАЙЖАНОВНА                                                                                  

КГУ ОШ №8   г. Караганда                                                                                          

Учитель начальных классов        

Раздел: «Человек» 

ФИО педагога  

 Дата:   

 Класс: 3  Количество 

присутствующих:  

Количество 

отсутствующих: 

Тема урока Загляни внутрь себя. 

 Цели 

обучения в 

соответствии  

с учебной 

программой 

3.2.3.1 - определять расположение внутренних 

органов человека 

Цели урока знать, как определять расположение внутренних 

органов; 
      Ход урока 

Этап 

урока/ 

Время 

Действия педагога Действия 

ученика 

Оценивани

е 

Ресурсы 

Начало 

урока 

Создание положительного 

эмоционального настроя. 

Проверяют 

рабочее 

место. 

 Учебни

к, 
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0-3 мин 

 

Добрый день 

Если есть вопросы 

Или что сказать, 

На уроке надо 

Руку поднимать. 

Приветству

ют учителя 

тетрадь 

Середин

а урока 

4-35 

мин 

1.Актуализация жизненного 

опыта.   

Целеполагание. 

Ребята, для того, что бы 

узнать тему сегодняшнего 

урока, попробуйте отгадать 

загадку:         

  На земле он всех 

умней 

  Потому и всех 

сильней. 

Сегодня мы поговорим о че-

ловеке.  

- Нужно ли нам знать о 

человеке? 

Объясни, почему человек 

относится к позвоночным 

организмам. 

2. Назови части скелета 

человека. 

3. Что ты знаешь о мышцах? 

Как вы думаете, что такое 

внутренние органы человека? 

4. 5. Для чего, на ваш взгляд, 

нужно знать 

 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы, 

формулиру

ют тему 

урока. 

 

 

 

 

Высказыва

ют своё 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

ФО 

«Словесная 

похвала» 
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расположениевнутренних 

органов человека? 

6. Какие органы человека вы 

знаете, и где они находятся? 

2. Работа над темой. 

Рассмотрите иллюстрацию 

на стр58 

Что такое орган? 

Почему мы не видим органы, 

которые находятся внутри? 

Чтение текста стр 56  

Расскажи, что изобрели 

учёные, чтобы уви- 

деть внутренние органы 

человека 

Физминутка 

Чтение текста стр 57 

В теле человека различают 

три основные полости.  

Практическая работа. 

Определи в своём теле 

грудную полость. 

Основные органы грудной 

полости-это......: сердце, 

лёгкие, 

бронхи. 

 

 

 

 

 

Отвечают 

на вопросы 

 

 

 

 

Повторяют 

движения 

за 

учителем. 

Читают 

текст 

 

Выполняют 

практическ

ую работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.О 

выполнил 

без ошибок 

 

Не смог 

выполнить 
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2. Брюшная полость. 

Определи в своём теле 

брюшную полость. 

Работа в тетради. 

Цель 

3.2.3.1 Определять располо-

жение внутренних органов 

человека  

Критерии 

Описывает и соотносит изоб-

ражение внутренних органов 

с их названием  

Дескриптор 

определяет и записывает рас-

положение внутренних орга-

нов человека;  

- соотносит расположение 

внутренних органов с их 

названием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

тетради 

 

Выполняют 

задания с 

помощью 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО «Сова» 

(по типу 

светофора.) 

 

 

Конец 

урока 

36-40 

мин 

Итог урока. Рефлексия. 

Ответы на вопросы: 

Что такое внутренние органы 

человека? 

Дети 

отвечают на 

вопросы. 

Проводят 

самооценку 

 

Дети 

рисуют 

Картинк

а 

смайлик 
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Какие внутренние органы вы 

знаете? . С помощью каких 

аппаратов можно увидеть 

внутренние 

органы человека? 

2. Назовите три основные 

полости тела человека 

 

Д/З стр55-56 

работы на 

уроке. 

смайлику 

рот: 

Работал 

отлично, 

всё понял  

Работал 

хорошо, 

есть 

ошибки  

Много 

ошибок 
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№  K00033      17.02.2023 ж                     

                         Бір бағыттағы қуып жету және қалып қою қозғалысы 

СУЮНДИКОВА ЖАННУР АЙДЫНОВНА                                                                                      

Караганды қаласы    №8 Жалпы білім беретін мектебінің                                                                                    

бастауыш сынып мұғалімі 

      Бөлім: Табиғат құбылыстары. Қозғалысқа, түсімділікке берілген есептер 

Мұғалімнің  аты-жөні  

Күні:  

Сынып: 4 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Бір бағыттағы қуып жету және қалып қою қозғалысы  

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

4.2.1.8** қуып жету қозғалысы мен қалып қою қозғалысына байланысты  

формулаларды шығарып алу және қолдану  

4.5.1.9** артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына 

берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 

4.3.3.2 нысандардың бастапқы орны мен қозғалыс бағытын (бір-біріне 

қарама қарсы, бірінен - бірі қарама-қарсы бағытта) анықтау 

Сабақтың мақсаты  қуып жету қозғалысына байланысты формулаларды шығарып 

алады және қолданады; 

 артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына 

берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен 

шешеді; 

 нысандардың бастапқы орны мен қозғалыс бағытын (бір-біріне 

қарама қарсы, бірінен - бірі қарама-қарсы бағытта) анықтайды. 

      Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдаст

ыру,  

өзін – 

өзі 

тексеру 

 

Өткен 

білімді 

еске 

Ынтымақтастық атмосферасын 

қалыптастыру ширату жаттығуларын 

жасату арқылы жүреді.  

Топқа бөлу «Санау» әдісімен жүреді.  

Өткен тақырыпқа шолу, жаңа 

тақырыпты ашу: 

А)Үйге берілген тапсырманы тексеру. 

-Ал бүгінгі сабағымызда бір бағыттағы қуып 

жету, қалып қою қозғалысына берілген 

Жаттығу 

жасайды. 

Топтарға  

бірігеді. 

Тапсырма 

тексертеді. 

 

 

 

 

 

 

«Бас бармақ» 

әдісі. Жауабын 

толықтыру, 
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түсіру 

 

 

2 мин 

есептерді талдап шығаруды жалғастыратын 

боламыз.  

Оқу мақсаты жарияланады. 

-Табиғатта қандай өзгерістер болады? 

-Неліктен болады? 

-Олардың алдын алуға бола ма? Қалай? 

тиімді кері 

байланыс жасау. 

Жаңа 

білім 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

15 мин 

 

 

 

(Т)  1- тапсырма «Ойлан, жұптас, 

талқыла» әдісі.  
1)Ғалымдар Арал теңізі туралы мәлімет 

жинады. Теңіз ауданының кемуі туралы 

мәліметке қарап, есеп құрастырыңдар. 

1960 жылы Арал теңізінің ауданы 68900км2 

болған. ал 2015 жылы оның ауданы 8303 км2 

екені анықталды. Сонда осы жылдар 

аралығында теңіз бетінің ауданы неше км2 

кеміген? 

Ш: 68900-8303=60597км2 

Ж: теңіз бетінің ауданы 60597 км2 кеміген. 

2) Есепті шығарыңдар. 

Vжак=V1-V2=25-7=18км/саг 

t=S:Vжак=54км:18=3саг 

S1=V1*t=25*3=75км 

Ж: Катер 75км жүріп өткен. 

3) Есептерді шығарыңдар. 
t 1сағ 2сағ 3сағ 4сағ 5сағ 6сағ 7сағ 8сағ 

S1 

(км) 

15 30 45 60 75 90 105 120 

S2 
(км) 

105 90 75 60 45 30 1 0 

Ә) Ш: 1)V жақ=V1+V2=15+20һ35км/саг 

2) S=Vжақ*t=35*3=105км. 

Ж:Екі кенттің арақашықтығы 105км. 

Б) V2=12+3=15км/саг 

t=S:V1=60:15=4 

t2=12.00+4сағ=16.00 

Ж: бірінші велосипедші бірінші келеді. 

 

Сергіту сәтінде «Жаяу» әуенімен билеп 

сергиді. 

(Ұ, Д) 2- тапсырмада дәптермен жұмыс 

жүзеге асады. 

4) Есепті теңдеу құрып шығарыңдар. 

Ш: (85+х)*6=930 

85+х=930:6 

85+х=155 

Тапсырма

ларды 

орындайд

ы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеп 

сергиді.  

Тапсырма 

орындайд

ы. 

 

 

Дескриптор: 

-Мәліметке 

қарап, есеп 

құрастырады-

1балл. 

 

 

 

 

 

 

 

Есептердің 

шешуін, жауабын  

шығарады-2балл. 

 

 

 

Есептердің 

шешуін, жауабын  

шығарады-2балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есепті теңдеу 

құрып шығарады-

1балл. 

 

 

Математ

ика  

4-сынып 

3-бөлім  
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Бекіту 

13 мин 

 

 

 

 

 

 

 

X=155-85 

X=70 

Ж: екінші автокөліктің жылдамдығы 

70км/саг 

5) Есепті шығарыңдар. 

А)V =V1-V2=10-8=2км/саг 

t =S:Vжақ =6:2=3саг. 

Ж: Екеуінің арақашықтығы 3 сағат кейін 6км 

болады. 

Ә) V=V1-V2=12-6=6км/саг 

t=S:V=30:6=5сағ 

Ж: 5 сағаттан кейін біреуі екінші қуып 

жетеді. 

Саралау тәсілі: «Тапсырма» арқылы жүзеге 

асады 

Кейбір оқушыға: 
-Ұқсас тапсырма құрастыр. 

(Д)  3- тапсырма дәптермен жұмыс. 

6) Қозғалыс графигіне қарап, сұрақтарға 

жауап беріңдер. 

Ж:а)11.00-де қозғалған. 

ә) 90км арақашықтықта болған. 

б) 12.00-11.00= 1саг. 1сағаттан кейін кездесті. 

В) автокөлікте 60км/сағ, мотоциклде 

30км/сағ жылдамдық. 

Г) Қозғалыс тоқтап тұрған уақыт. 

Ғ) Тоқтағаннан кейінгі жылдамдығы 

автокөлікте 30 км/сағ, мотоцикльде 60км/сағ. 

7) а)Ш: с=V:(a*b)= 40:(5*4)=40:20=2см 

Ж:Қағаз қыстырғыш қорабының биіктігі 

2см. 

Ә) Ш: с=V:(a*b)= 12:(4*3)=1см 

Ж:Санау таяқшасы қорабының биіктігі 1см. 

Б) Ш: с=V:(a*b)= 280:(7*4)=280:28=10см 

Ж:Сыйлық пакеттің биіктігі 10см. 

Саралау тәсілі: «Тапсырма» арқылы жүзеге 

асады 

Кейбір оқушыға: 
42-бет №8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма 

орындайд

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

Есептің шешуін, 

жауабын  

шығарады-2балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қозғалыс 

графигіне қарап, 

сұрақтарға жауап 

береді-1балл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр заттың 

биіктігін есептеп 

шығарады-1балл.  

 

 

 

 

 

 

Қорытын

ды 

2 мин 

Кері байланыс: «Жетістік баспалдағы»  
әдісі бойынша өтеді.  

Үй тапсырмасы: 42-бет №9. 

Рефлексия 

жасайды. 

ҚБ қойылады.  
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№ K00034   17.02.2023 ж 

Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы 

ХАЛМАНОВА НИЛУФАР ИРИСТАЕВНА                                                                                             

Түркістан облысы                                                                                                               

Сайрам ауданы  № 17 ЖОМ                                                                                                 

Тарих жене география пәні мұғалімі 

Бөлім:  4 Әлеуметтік география  

4.1 Халық географиясы 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:   

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар 

саны: 

Сабақтың тақырыбы: Қазақстан халқының ұлттық және діни 

құрамы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.4.1.1 Қазақстан халқының ұлттық және діни 

құрамын анықтайды 

 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар Қазақстан халқының ұлттық, діни 

құрамы, таралып орналасуы жөнінде танысады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Білім алушылар Қазақстан халқының ұлттық, діни 

құрамы, таралып орналасуы жөнінде біледі 

Кейбір оқушылар үшін: 

Білім алушылар  Қазақстан халқының ұлттық, 

діни құрамы, таралып орналасуы жөнінде 

сипаттап бере алады.  

Құндылықтарға баулу:  «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша 

«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығына 

баулу. Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық 

және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен 

жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір бойы 

оқуға, еңбеу етуге, Қазақстандық патриотизм және 

азаматтық жауапкершілікке  деген дағдысы 
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қалыптасады. 
Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақ

ыты 

Педагогтің 

іс-әрекеті 

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурста

р 

Сабақтың 

басы 

Қызығушы

лықты 

ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, 

тыңдау дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-

ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы 

сабаққа белсенділігі артады. 

Тиімділігі: Оқушылар бір-біріне тілек айту арқылы 

жақындасады, көңіл-күйін көтереді және 

бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі 

көрінеді.  Оқушылардың оқуға деген 

қызығушылығын арттыру мақсатында мүмкіндігінше 

оларға таңдау еркіндігі беріледі. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптері 

 

ДК 

экраны 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» 

әдісі арқылы 

өткен 

тақырыппен 

жаңа 

сабақты  

байланысты

ру 

мақсатында 

ой қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. 

Оқушыларға 

жалпылама 

төмендегі 

сұрақтар 

1. Этнос дегеніміз не? 

2.Халық дегеніміз? 

3.Ұлт дегеніміз? 

4.Этнография 

дегеніміз? 

5.Депопуляция 

дегеніміз? 

 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалд

ы түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынад

а 

білдіріп,  
талқылау

ға 

белсенділ

ікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайс

ың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталанд

ыру.   
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және 

жаттығу 

түрлері  

беріледі. Әр 

оқушы өз 

оймен 

бөліседі. 

Өзгенің 

пікірін 

толықтырад

ы. 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау  

жасағаннан 

кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстыра

ды. 

және 

сабақтың 

тақырыбы 

мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: 

Бұл жерде 

саралаудың 

«Диалог 

және қолдау 

көрсету» 

тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы 

жаңа 

сабақтың 

мәтінін 

оқуға 

тапсырма 

береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады. 

Дескриптор:                    

Жалпы - 3 

балл 

1. Қазақстан 

халқының 

ұлттық және 

діни құрамын 

Тақырып

қа 

байланыс

ты 

интернет 

көздерін 

пайдалан
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сипаттап 

жазады 

 

ып бөліп 

шығару 

мүшелері

мен 

танысады

. 

 Тапсырмала

р 

айдарындағ

ы 1- 

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, 

мысал, үлгі 

көрсетеді. 

1-тапсырма 

 1.Этнос: оның саны 

мен топтастырылуы 

туралы әңгімеле. 

2.Кестені 

толтырыңдар: 

 

Сенің 

отбасыңда, 

туыстарыңның 

арасында 

қандай ұлт 

өкілдер бар? 

 

 

-Мектебімізде 

ше? 

 

-Сыныпта?  

-Достарыңның 

арасында? 

 

 

Дескриптор:                    

Жалпы - 3 

балл 

1.Этнос: 

оның саны 

мен 

топтастырыл

уы туралы 

әңгімелейді. 

2.Кестені 

толтыру: 

 

ДК 

экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерле

рі. 

Слайд. 

 Тапсырмала

р 

айдарындағ

ы 2- 

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, 

мысал, үлгі 

көрсетеді. 

2-тапсырма 

«Діндер 

классификациясына» 

қарап: 

А)Діндер қандай 

топтарға бөлінеді? 

Ә) Әлемдік діндерді 

ата. 

Дескриптор:                    

Жалпы - 4 

балл 

«Діндер 

классификац

иясына» 

қарайды; 

Діндер 

қандай 

топтарға 

бөлінетінін 

айтады; 

Әлемдік 

ДК 

экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерле

рі. 

Слайд. 
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діндерді 

атайды. 

Сабақтың 

соңы 

Ой 

толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін 

микрофон»  

әдісі. 

Мұғалім 

сабақты 

қорытындыл

ау 

мақсатында 

оқушыларды

ң сабаққа 

деген 

көзқарасын, 

рефлексиясы

н тыңдайды. 

 

Мақсаты:О

қушы алған 

білімін 

саралай 

білуге 

дағдыланад

ы. 

Тиімділігі:Т

ақырып 

бойынша 

оқушыларды

ң пікірін 

анықтайды. 

Жинақталға

н 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсатына 

жеткізетін 

тапсырмалар 

орындауына қарай, өз 

түсінгенін, пікірін,  өз 

ойын айту арқылы 

сабаққа қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Яғни «Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтыра

мын, басқа 

көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым 

бар». 

Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық 

жүйе 

бойынша 

оқушыларды

ң сабаққа 

қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

21 

 

 

деректердің 

құнды 

болуын 

қадағалайды

. 

Саралау: 
Бұл кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынд

ы» тәсілі 

көрінеді. 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? 

Сіз қабілетті оқушылардың 

алдына қандай тапсырмалар 

қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушыларды

ң 

материалды 

игеру 

деңгейін 

қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау 

көрсету», «Тапсырма», 

«Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  

іріктеуді, белгілі бір 

оқушыдан күтілетін нәтижені, 

оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың 

жеке қабілеттерін ескере 

отырып әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау 

сөзі» әдісі 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру 

туралы да ойланыңыз. 

1: 
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2: 

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы 

да ойланыңыз. 

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда 

неге назар аудару керек? 

1: 

2: 
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№ K00035     17.02.2023 ж 

 

Абай шығармаларын бастауыш сыныпта                                                                     

оқытудың тиімді әдістері 

 

ТОҚБАЕВА ГУЛЬШАТ ЖОЛДЫБАЕВНА                                                                                           

Түркістан облысы   Созақ ауданы Бабата ауылы                                                           

М.Маметова атындағы жалпы орта мектебінің                                                                                                                                                                                     

бастауыш сынып мұғалімі    

Бүгінгі білім мен техниканың қарыштап дамуы оқушының тұлғалық жетілуіне 

түрткі болуда. Жеке тұлғаның қажетін өтеуде мұғалім өзінің пайдаланып 

отырған отырған әдістеріне рефлекция жасай отырып, жетілдіре білуі қажет, сол 

жағдайда ғана білім мазмұнын меңгеріп, алдымыздағы шәкірттің тұлғалық 

шығармашылық жетілуіне мүмкіндік жасаймыз.                                              

Абай шығармаларынын оқытуда ең тиімді әдіс-тәсілдің бірі сын тұрғысынан 

ойлау. Өйткені сын тұрғысынан ойлауды  дамыту бағдарламасы көп електен 

өткен, әлемдік білім берушінің бірлескен еңбегінің нәтижесі.Жоба педагогика 

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

теорияларын басшылыққа алады. Сын тұрғыснан ойлау технологиясының , 

мінез машығына, назар аудара отырып. Тақырыптан ерекшелігі оқушылар сабақ 

барысында, Абай шығармаларының тақырыбы мен идеясы мазмұны, тіл 

ерекшелігіне немесе лирикалық кейіпкерге сын тұрғыдан қарап саналы шешім 

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

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

тәсілде оқушыға сенім арта отырып, олардың ой ұшқырлығы мен тіл 

көркемдігіне, мінез машығына назар аудара отырып тақырыптан ауытқымай 

отырып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Егер мұғалім оқу үрдісі барысында 

жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда оұушы шығдалып, белгілі бір 

жетістікке жетері сөзсіз. 
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Абайдың «Күз», «Қыс» сияқты өлеңдерін оқығанда, бастауыш сыныптардағыдай 

жыл мезгілдерінің әр түрлі белгілерін, табиғат көріністерін айту үстірт түсінік 

тудырмаса керек. Абайдың өзі табиғат көрінісі және жер бетіндегі тіршілік 

атаулының (адам, өсімдік, оның әлеуметтік халі т.б) бәрін де тұтастық қалпында 

сипаттап тұр. Ол тұтастықты даралап ыдыратқанда әрбір жеке ғылым саласының 

үлесінен (өсімдіктану, жаратылыстану, тәнтану, әлеуметтану, саясаттану, 

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

Сондықтан кейбір материалдың мазмұнындағы бірден көзге түсетін бөлікті 

екінші пәннің үлесіндегі жеңіл бір ұғым, мазмұнмен байланыстырып, 

интеграциялық сабақ өткіздім деу қисынсыздау болады. Бұл түрдегі 

байланыстың іске асырылуы мұғалімнен үлкен міндет пен жауапкершілік, 

сабаққа мүлтіксіз дайындықпен келуді талап етеді. 

Мектепте оқылатын оқу пәндеріндегі бай мазмұнмен оның күрделі құрылысы 

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

мұғалімнің мамандық дайындығының жан-жақты, биік дәрежелі болуы өте 

қажет. 

Абай шығармаларының табиғаты кешегіні айта отырып, бүгінгі күннің барысына 

жөн сілтейді. Кешегі айтылған Абай сөзі бүгін өз құнын жоғалтпақ түгіл, ол 

құндылық пен оған деген мұқтаждықты еселеп арттырғандай болады. 

Сондықтан да бұл жердегі интеграциялық байланыс мұғалімнің білімдік-

әдістемелік дайындығын қалайды. 

Абай өлеңдерінің терең мазмұнына бойлау үшін сабақты интеграциялық 

байланыста жүргізу бірден-бір тиімді әдіс болып табылады. 

Мәселен, «Интернатта оқып жүр» өлеңін оқытқанда оқушылардың 5 сыныпта 

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

ұғым беруге болады. Осы тұста тарихи жағдай ықпалын да сөз ету керек. Әсіресе, 

Абай өлеңдерін оқытқанда, тарихи жағдайға соқпай өтуге болмайды. 

Ақын өлеңдері өз заманының шындығын бейнелейді. Оны жалаң күйде бүгінгі 

ұғым, түсінікпен айту өлеңнің ішкі мазмұнын жоғалтады. «Интерната оқып жүр» 

өлеңіндегі «Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы»» – деген жолдар Абай 

заманындағы ел арасының бүліншілігінен хабар береді. Сол тұстағы білім 

алудағы тар ұғым, түсініктің қалыптасқанын аңғартады. 
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Оқудағы мақсат арыз, шағым жаздыру, сот ісінде бедел көтеру, біреуден есе 

қайтару дегендерге саяды. Мұның өзі отаршылдық алып келген саясат 

салдарынан қазақ елінің ішкі жағдайының өзгеруін көрсететінін ашып айту 

керек. 

Абай білім алудың мақсаты бұлардан әлдеқайда жоғары екендігін айтатынын 

ұғындыра отырып, әңгімені бүгінгі жағдайға бұрған орынды. 

«Нан таппаймыз демейді, 

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

ауысып, жер жүзінде идеялық түсініктерге өзгеріс еніп жатқанда халық көріп 

отырған қиындықты жеңу жолы – ел арасының бірлігі деген ұғымды биіктету 

және ел бірлігі деген түпкі тек сонау түркі қағанаты болып құрылғаннан бері келе 

жатқан мызғымас тұрақты ұғым екендігін ұрпақ көзқарасы мен дүниетанымына 

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

тұсын анықтап, ол бойынша түрлі-түрлі жұмыстар жүргізу қажет. 

Абай Құнанбаев шығармаларын оқыту бастауыш сыныптардан басталып, орта 

буында, жоғары сыныптарда түгел қамтылады. Абай шығармаларын бастауыш 

сыныптарында оқытқанда, оқушылардың ассоциациялық ойлауы мен қиялын 

дамытатын әдіс-тәсілдер пайдалану орынды деп есептейміз. 

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

сұрақтар беруге болады. 

1. Күз сөзі көз алдымызға қандай көріністерді елестетеді? 

2. Күз сендерге қандай сезім-күй туғызады? 

3. Күз қандай түсті елестетеді? 

Сұрақ, тапсырмаларға берілген жауаптарды жинақтап, оқушылардың 

дәптерлеріне немесе тақтаға еркін жазу, яғни оқушы жауаптары бойынша 

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

ассоциациясындағыларын бөлек теріп жинақтайды, оларды топтастырып 

шығуға болады. 

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

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

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

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

түсті табиғи деп таниды. 
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Көктем белгілеріне қатысты қойылған сұрақтарға «қар ериді», «жаңбыр», 

«үйлердің шатырына қатқан мұздардың еріп, тамшылап тұрғаны», «8 – наурыз», 

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

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

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

қызғалдақ түсін елестетеді. Мұндай жұмыс түрлерін ұйымдастырудағы басты 

мақсат оқылатын шығарманы дұрыс, өз дәрежесінде қабылдауға жағдай туғызу, 

оқушы қиялын ұштау болып табылады. 

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

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

ерекшелігі қандай?» деген сұрақтар табиғат ерекшеліктерін тереңдей ұғуға әрі 

жете түсінуге жетектейді. 

Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. 

Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрыңғыдай, 

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

оқушы ойын, ассоциациялық қиялын күз көріністерімен толықтырады, жаңа 

ұғым, түсініктерге, сезімге ойыстырады. Өлеңнің келесі жолдары сол 

ұғымдардың бояуын қанықтырып, өлеңнің әлеуметтік мәнін түсініп қабылдауға 

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

Оқыту жұмысының нәтижелі болуы оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап ала 

білуге байланысты. Себебі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. 

Ал сабақтың мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық, шығармашылық еңбегі, 

сондай-ақ сабақта оқыту мен тәрбиенің міндеттері, мақсаттары жүзеге 

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

көзқарасы қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, ұлы Абайдың шығармаларын бастауыш сынып оқушыларына 

үйрету барысында ең қажетті сыналған әдістемелерді пайдаланып, оларды әрбір 

сабақта жаңалап, жетілдіріп отыру, әрбір тақырыпты өтуге творчестволықпен 

қатынас жасау бүгінгі күннің ең зәру мәселесі болып табылады.  
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 № K00037     17.02.2023 ж 

 

Қазақстан бейнелеу өнері 

 

ХОРДАШБЕКОВ МҰРАТБЕК РАХЫМБЕКҰЛЫ                                                                  

Түркістан облысы Созақ ауданы Бабата ауылы                                                     

М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі                                                          

Бейнелеу өнері және сызу пәнінің мұғалімі  

Қазақ  бейнелеу өнері, ұлттық көркем мәдениеттің бір бөлігі.                                          

Ал Қазақстан бейнелеу өнері осы өлкедегі бейнелеу                                                         

өнері шеберлерінің шығармашылығы олардың  шығармаларынан  құралады. 

Қазақ суретшілері  график, кескіндеме шебері, сәндік қолданбалы өнермен 

айналысатын суретшілер, мүсінші және дизайн туындыларын жасайтын 

суретшілер болып бірнеше топқа бөлінеді. 

Қазақ бейнелеу өнерінің қайсы түрі болмасын тарихи, тұрмыстық, әскери, 

анималистік және т.б. жанрларға бөлінеді. Сонымен қатар графика, кескіндеме 

шығармаларының кейбірі натюрморт, пейзаж жанрларына жатады. 

Қазақстан бейнелеу өнері шығармаларының тақырыптары сан алуан.                               

Олар: «Ежелгі қазақ елінің салт дәстүрі», «Ұлттық ойындар», «Айтыс өнері», 

«Ұлттық киім», «Үй жиһаздары», «Азамат соғысы», «Қазан төңкерісі», «Ұлы 

Отан соғысы», «Ана образы», «Тарихи тұлғалар бейнелері», «Қазіргі еңбек, 

өнер, әдебиет, музыка, ғылым, қоғам қайраткерлерінің образы» деген ауқымды 

мазмұнды қамтиды. 

Қазақстан бейнелеу өнері шеберлерінің шығармалары республикалық шетелдер 

мен халықаралық көрмелерге қатынасқан. Көптеген шығармалар                                             

Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік көркемсурет музейінде, Қазақстан 

Суретшілер одағының, Қазақстан дизайнерлер одағының, Қазақстан Мәдениет 

Министрлігінің қорларында, суретшілердің жеке қорларында сақтаулы. 

Қазақстан бейнелеу өнері шеберлерінің шығармашылығы туралы жеке кітаптар, 

монографиялар шығып, кезеңдік басылымдарда бірнеше жүздеген мақалалар 

жарияланған. 

Қазақстан бейнелеу өнерінің негізін қалаған көптеген суретшілерін 

республикадағы сіңірген еңбегіне қарай «Қазақстан Республикасының Халық 

суретшісі», «Қазақстанның еңбексіңірге нөнер қайраткері» атақтары берілген. 

Қазақстан суретшілерінің ішінде көптеген өнер шеберлеріне Қазақстанның 

мемлекеттік сыйлықтары берілген.  
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Қазақстан бейнелеу өнерінің тарихында суретшілер шығармашылығына 

байланыст ы мынадай кезеңдерді көруге болады. Бірінші кезең өнерін 

оқушыларға таныстыру барысында – қазақ топырағындағы алғашқы бейнелерді 

қамтиды. Бұл қазантөңкерісіне дейінгі ШоқанУәлиханов пен МақыУәлиханов 

шығармашылығына қатысты.. 

Екінші кезең өнерін оқушыларға таныстырғанда – Қазан төңкерісінен Ұлы 

Отан соғысынан кейінгі жылдар арасы. Бұл кезеңнің өнеріне байланысты 

Н.Хлудов, Ә.Қастеев, К.Баранов, А.Бортников, Н.Крутильников, М.Лизочуб, 

А.Черкасский, А.Исмайлов, К.Ходжиков сияқты алғашқы суретшілердің 

шығармашылық еңбектер іқамтылады. 

Үшінші кезеңге өнерін оқушыларға таныстыру барысында – 1950 жылдардан 

басталатын қазіргі халық суретшілері А.Ғалымбаева, Г.Исмайлова, Қ.Телжанов, 

М.Кенбаев, С.Мәмбеев, Н.Нұрмұхаммедов, С.Романов, Х.Наурызбаев, 

К.Шаяхметов, А.Степановтардыңшығармашылығыталданады. 

Төртінші кезеңдегі қазақ өнерін оқушыларға таныстыруда – 60 жылдардан 

басталатын Қазақстан мен Ресейде көркемдік білімалған суретшілер С.Айтбаев, 

О.Нұржұмаев, Т.Тоғысбаев, А.Сыдыханов, Ж.Шарденов, М.Кисамадинов, 

А.Молдашев, Д.Шоқпаров,  

М.Қалқабаев шығармашылығы туралы әңгіме қозғалады. 

Қазақстан бейнелеу өнері тарихынан ертедегі жартастағы бейнелер ерекше 

орыналады. Қазақ халқы бұрыннан мал шаруашылығымен айналысқан. Халық 

шеберлері сәндік өнерге қажетті жүн, тері, шикізаттарды мал өнімдерінен алып 

отырған. Сондықтан қазақ халқының өнері оған қажетті материалдар, халықтың 

тұрмысы мен шаруалығына  тығызбайланысты. Қазақ халқының өнері ертедегі 

Қазақстан территориясын мекендеген сақ, үйсін, ғұн тайпаларының өнерімен 

тығыз байланысты. Олар мал шаруашылығымен  айналысып, көшпелі өмір 

сүрген. 
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                                                     №  K00038     17.02.2023 ж 

Сызықтық алгоритмдер 

ШАЙХСТАМОВА КАЛИМА ЫБЫРАЙҚЫЗЫ                                                                       

Түркістан облысы Созақ ауданы                                                                               

С.Қожанов атындағы шжжом КММ                                                                            

Цифрлық сауаттылық пәні мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 

«Біздің өміріміздегі алгоритмдер» 

Мектеп:  

 

Мұғалімнің аты-жөні:  

Сабақтың тақырыбы: Сызықтық алгоритмдер 

Сабақ 

негізделген 

оқу мақсаты 

(мақсаттары) 

2.4.1.1 нақты бір жағдаятқа арналған бірнеше сызықтық алгоритмдер 

құрастыру 

Сабақ 

мақсаттары 

Барлық оқушылар: 

Алгоритмге мысал келтіру 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Сызықты алгоритмді басқа алгоритм түрлерінен ажырату 

Кейбір оқушылар: 

Сызықты алгоритмнің блок-сызбасын білу 

Бағалау 

критерийі 

 Алгоритмге мысал келтіреді 

 Сызықты алгоритмді басқа алгоритм түрлерінен ажырата алады 

 Сызықты алгоритмнің блок-сызбасын біледі 

Тілдік мақсат 

Пәндік лексика мен терминология: 

эллипс-эллипс-ellipse 

 параллелограмм-параллелограмм-parallelogram 

 төртбұрыш-прямоугольник-rectangle 

Құндылықтар

ға баулу 

Құндылыққа баулу арқылы оқушылардың қарым – қатынас сыни ойлау 

жүйесін қалыптастыру, оны өмірде қолдана білуге дағдыландыру. 
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Пәнаралық 

байланыс 
Ағылшын, орыс тілі 

Алдыңғы 

білім 
Алгоритм не екенін біледі.  

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

8-9 минут 

Үй 

тапсырмасын 

сұрау.  

 Сәлемдесу 

«Психологиялық дайындық» оқушылар көңілін 

көтеру. 

 «Мозайка» әдісі арқылы жұптарға біріктіру. 

«Қар кесегі» әдісі арқылы өткен сабақты сұрау.  

  

 

Кеспелер  

Қар кесегі 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

24 минут 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Диалог»  

       Егер алгоритмнің N қадамы болса және олардың 

барлығы басынан аяғына дейін бірінен соң бірі 

тізбектеле орнатылатын болса, онда ондай 

алгоритмдерді сызықтық алгоритм деп атаймыз. 

    Сызықтық алгоритмде барлық бұйрықтар 

алгоритмде көрсетілгендей тізбектей орындалады. 

Осыған дейін қарастырылған барлық мысалдар: екі 

санды қосу, үй тапсырмасын орындау, жұмыртқа 

қуыру, т.б. сызықтық алгоритм болып табылды. 

Сызықтық алгоритм – тармақталу мен 

қайталану әрекеттері жоқ бір сызық бойында 

орналасқан алгоритм түрі. 

 

Кеспе арқылы сызықтық алгоритмнің блок 

сызбасын түсіндіру  

 Дәптер. 

 Компьютер 

 Bilimland 

  

 . 

  

  

  

 

 

 

 

Кеспе 
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Тапсырма. «Суреттер сөйлейді» әдісі. 

 

 
   1. Гүлге су құю      2. Жолдан өту      3. Алтын балық     

Дескрипторлар 

 Суреттерге қарап алгоритм құрастыру; 

 Құрастырған алгоритмді баяндау.  

 

Қалыптастырушы бағалау 

 

 

 

 

 

 

 Кеспе 

 

«Басбармақ» әдісі 

Сабақтың 

соңы 

7-8 минут 

  

Сабақты қорытындылау 

«Сұрақ-жауап» әдісі 

«БББ» әдісі 

Үйге тапсырма: 

Мәліметтерді оқып келу.  

Ауызша 

ынталандыру                  

Саралау – Сіз қосымша көмек 

көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 

Сіз қабілеті жоғары оқушыларға  

тапсырманы күрделендіруді  қалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау – 

Оқушылардың  

үйренгенін  

тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік техникасын 

сақтау 

 

 

Мен сабақта қолданған осы әдістерім 

арқылы өз мақсатыма жетемін деп 

ойлаймын. Оқушылардан алынған 

кері байланысына қарай түсінбей 

қалған сұрақтары бойынша келесі 

сабаққа, оқушы қабілетіне қарай 

тапсырмалар жоспарлаймын. Ал 

кейбір оқушыға қажеттілігіне қарай 

1.Жұптық жұмыс 

арқылы 

оқушылардың 

бірлескен әрекетін 

бақылау, өзін өзі 

бағалау бойынша 

жетістіктерін 

айқындау. 

Кауіпсіздік  ережесін  еске 

түсіру 
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диалог арқылы қолдау көрсетемін   

Рефлексия  

Сабақ \оқу мақсаттары шынайы ма? 

Бүгін оқушылар не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай болды? 

Мен жоспарлаған саралау шаралары  тиімді болды ма? 

Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 

Мен өз жоспарыма қандай түзетулер  енгіздім және неліктен 

Қорытынды  бағамдау 

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

1: 

2: 

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

1: 

2: 

Сабақ барысында  мен сынып  немесе жекелеген  оқушылар туралы менің келесі  сабағымды  

жетілдіруге  көмектесетін  не білдім? 

1: 

2: 
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№ K00039      17.02.2023 ; 

Бала бойындағы сенімділікті қалыптастыру 

ИДРЫШОВА МАНАТ КУАНЫШОВНА                                                                                      

Алматы қаласы,                                                                                                                        

№124 жалпы білімберетін мектеп КММ                                                                     

Психолог 

Қазіргі уақыт талабы – білімді, саналы, мәдениетті, адамгершілігі мол, 

қоғамда өз орнын таба білетін тұлға қалыптастыру.  Жеке тұлға дегеніміз – 

адамның психикалық рухани мәдениеті. Тұлға мәселесі қай уақытта да өзінің сан 

қырлы жақтарымен заман талабынан түскен емес. Бала алдымен тәрбиешісін пір 

тұтады.  Оның бейнесі- болашақтың бейнесіндей әсер етеді.Мұғалімнің жүріс-

тұрысы, ақыл-ой өрісі,іс-әрекеті, тәрбиесі мен шеберлігі оқушы психологиясына 

қатты әсер етеді.Жеке қасиеттері арқылы әсер етумен қатар мұғалім үшін 

оқушының қызығушылығы, бейім-қабілеті және басқа да психологиялық 

ерекшеліктері      басты орында болуы тиіс. Осы ерекшеліктерді ескеру мен дамыту 

оқушының жеке тұлғасын қалыптастыруда маңызды фактор болып табылады. 

  Дүниедегі ең тамаша туынды-тамаша тәрбие алып шыққан адам болып 

табы-лады.Баланы бастан демекші,мектепке алғаш келген балаға дұрыс тәрбие 

беру, ауытқушылықтан сақтап қалу мұғалімнің міндеті. Жақсы тәрбиемен есейген 

бала, ол қашанда біздің қуанышымыз. Психология ғылымы еш нәрсеге бейімі жоқ,  

қабілеті жоқ адам болмайды деп дәлелдеәді Сол себепті де баланың қабілетін 

кеңінен өрістете дамытуға мектеп мақсатты түрде ықпал ете алады.Олар өте 

сезімтал, нәзік, мұғалімнің жылы жүзін, күлімсіреген көз жанарын, көңіл-күйінің 

жайдары, жайсаң болуын тілейді. Осы қалыпты ұстаған мұғалімнің оқушысы 

ешқандай психологиялық ауытқушылыққа ұрынбайды. Психологиялық 

денсаулықтың дұрыс дамуы көңіл-күйге байланысты деуге де болады. 

   Психологиялық тұрғыдан алғанда адамдарға сеніммен қарау- балаға 

қажетті аса маңызды қасиет. Осы кезде балада үлкендердің талап-тілегінен шығуға 

деген тырысушылық,  үлкендердің көзіне түсуге деген талпыныс білдіре отырып, 

мінез-құлық ережелерін орындауға ұмтылады.  
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Осы ұмтылыс барысында оның бойында ар-ұят сияқты адамгершілік сезім пайда 

болады. 

 Оқушыныздың физиологиялық белсенділігін бақылаңыз. Балаңыз ұнататын 

спорт түрлеріне көңіл бөліп, тұрақты айналысуын қадағалаңыз.   Бұл балаңыздың 

ағзасын дамытумен бірге, назарының басқа жаққа аумауына мүмкіндік жасайды. 

Әртүрлі үйірмелерге қатыссын, бірақ үйірмеге де шек қою қажет. Себебі, үйірмеге 

көп баратын бала стреске тез түседі.Физиологиялық жағынан дамытуда сабақ 

үстінде бірнеше жаттығулар жасауға болады. Жаттығулар баланың денсаулығына 

ғана емес, көңіл-күйіне де әсер етеді. Түр-тұлғасына қатысты қиыншылықтар 

туындайды: 

- Неге ұзынмын/қысқамын? Секілді сұрақтар туындайды, өзін ұнатпау 

байқалады. 

- Айнаға қарай береді, шашын ретке келтірмей, далаға шықпайды. 

- Безеден құтылу үшін барлық шараға дайын келеді, әдемі көріну өте маңызды 

келеді. 

- Спортпен айналасып, күшті көрінгісі келеді, салмағын уайымдайды, 

- Денесіндегі қатынас сәйкессіздігі туралы көп ойланып, үрейленеді. 

-  Өзін қоғамдағы дене бітімі мінсіз тұлғалармен салыстырып, қапаланады. 

- Тіпті әке-шешесінің дене бітімін қомсынып, олар үшін ұялуы немесе қайғыруы 

мүмкін. 

Жыныстық даму жағынан да проблема болуы  ықтимал: 

- Негізгі жыныстық даму ( жыныстық органдардың дамуы) 

- Қосымша жыныстық даму ( денедегі өзгерістер: дауыстың өзгеруі, безеу 

шығуы, мұрт, сақалдың шығуы, кеуденің өсеуі т.б.) 

  Егер, дұрыс мағлұмат бермеген болсыңыз, бала өз бойындағы 

өзгерістерден ұялып,жалғыз қалуға немесе достарымен көбірек уақыт өткізуге 

құштарлық танытуы мүмкін. Осындай жағдайларда балаларға қолдау 

көрсетіңіз, түсіністік танытыңыз, көбірек көңіл бөліңіз, сенетіндігіңізді 

білдіріңіз. Ұялшақ балаларды мынадан анықтауға болады. Өзін-өзі бағалау 

тестін алғанда олар өздерін төмен көрсетеді. Содан байқап, мұғалімдер жұмыс 

жасаулары керек. 

  Өзін-өзі бағалау-өз қабілетіне, мүмкіндігіне, мінез-құлқына, ішкі жан-
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дүниесіне, басқа адамдардың ортасында өз орны  т.б. бойынша өзіне баға беруі 

болып табылатын адам санасының   құрамдас бөлігі. Өзін-өзі бағалау арқылы 

адамның мінез-құлқы реттеледі, өзіне сыни көзқараспен қарауға үйренеді. 

Оқушыны сенімділікке, ойлануға, шығармашылыққа  тәрбиелеуге баулиды. 

Адамның өзін-өзі төмен бағалауы мінез-құлықта күмәнданушылық, 

қызғану,іштарлық, көңілсіздік, ешкімге жоламау сияқты  сипаттар арқылы 

көріністер табады. Ал өзін тым асыра бағалау адамдармен дұрыс қарым-

қатынас жасай алмау, ашуланшақтық, мақтаншақтық сияқты мінез-құлықтарға 

апарып соғады. Жеке тұлғаның өзін-өзі бағалауы орташа деңгейде болғаны 

анағұрлым жақсы. 

Оқушының өзін-өзі бағалауын арнайы жағдаят арқылы анықтау. 

Мысалы, мұғалім бақылау жұмысы кезіңде баланың дәптеріне қарап әдейі қате 

бар екенін айтты делік (ол жұмыста қате болмаса да). Егер оқушы өзін жоғары 

бағалайтын болса, мұғалімге берден жауап қайтарып, дәлелдей бастайды, сөз 

таластыруы да мүмкін, т.б. Ал өзін дұрыс бағалайтын оқушы мұндай кезде 

сабырлық сақтайды. Қатені көрсетпеуін сұрайды, өзі табуға тырысады. Егер 

бала өзін тым төмен бағалайтын болса, мұғалімнің айтқанымен бірден келісе 

кетеді, өз бетінше ойлау қабілетінен айырылады.  

 Қорқыныш сезімінен арылуға және өз-өзіне деген сенімділікті 

арттыруға арналған ойындар мен жаттығулар. 

  Мақсатты: Ауызша сабақтар кезінде балаларда көбінесе қорқыныш пайда 

болады . Ұялшақ балаларда қорқыныш басым болады. Қорқынышы басым 

болса, баланың өз-өзіне сенімсіздігі жоғарылай  түседі. Үрей мен сенімсіздікті 

сезінуі мүмкін екендігін елестетіңіз және оларға көмектесуге тырысыңыз. 

Бірінші ойын: «Ватмандағы саяхат».                                                                              

Ойынға ватман мен бояулар керек. Бұл ойынды топпен немесе жеке балаңызбен 

ойнауға болады. Сіздің ұсынысыңыз: «Біз бүгін бірге ватманға саяхатқа 

шығамыз, Әрқайсымыз кезекпен ватманға жақындап суреттер саламыз. 

Ойынның талабы қылқамды немесе маркерді ватманнан үзбей сурет саламыз. 

Егер маркерді ватманнан үзсеңіз онда басқасы келіп, өз суретін сала бастайды. 

Әрқасында 10 сек ғана бар, әртүрлі сызықтарды салуға, түрлі-түсті бояуларды 
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қолдануға рұқсат». 

Екінші ойын: «Титаник» . 

«Балалар жұпқа бөлініп ,кім А ал кім  Б болады екенін анықтаңдар. 

Барлық А-лар үстел басын жақындап алдарына қағаз қолдарына қарындаш 

алып тұрады. Барлық Б-лар маған жақындайды мен олардың құлақтарына кез 

келген бір кинонын атын айтамын. Олар А-лардың арқаларына сол киноның 

суретін салады, ал А-лар сол суреттерді қағазға салып қай кино екенін тауып 

алу керек. Егер А-лар кононың атын тауып алса, дауыстамай 

Б-лардың құлақтарына сыбырлай қояды. Содан кейін балалар орындармен 

ауыстырылады». 

Үшінші ойын: «Дұрыс бағыттағы қадам» 

  Сендер менің 30 сұрағыма жауап беруге тиіссіңдер, егер сендер дұрыс 

жауап берсеңдер, онда мен бір қадам алға жасаймын, ал егер қате жауап 

берсеңдер онда бір қадам артқа шегінемін. Мен есік маңынан бастаймын. Бүкіл 

бөлмені өтіп, қайта орныма оралуға тиіспін. Мен сендердің қолдарыңдағы 

пешка ретінде боламын. Соңында көрейік қай жерге келеді екенмін. Сұрақтар 

пәндерге немесе арақатынастыққа байланысты алуға  болады ( не ұнайды, не 

ұнамайды, қандай қиялың бар т.б. ).  

Төртінші ойын: «Кандай кейіп?»  

 Мақсаты: Оқушылардың ұялшақтың сезімін төмендету. 

Мұғалім ахуал тізімін таратып береді. Бір бала оқушылардың қандай кейіпте 

қатып тұрып қалғанын шешу керек.  

«Толқиды теңіз бір, толқиды теңіз екі, толқиды теңіз үш. Қуаныш фигурасы 

(ахуал тізімін қара), орныңда қатып тұрып қал». Ахуалдар тізімі: қуаныш, ыза, 

үрей мейірім, қызығушылық, ұялшақтық, жетістік. 
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   Осындай тренингтер өткізілсе, балалардың бойындағы ұялшақтық мінездері 

төмендеп, көп көмек болары анық. Ондай балалар мұғалімнің назарында үнемі 

болуы керек. Әр баланың дұрыс дамып, жетілуі сіздердің қолдарыңызда. 

   Мен осы баяндамамды шығыс данасы Абдул Баханың сөзімен аяқтағым 

келеді: Мұғалімнің еңбегі бағбанның еңбегімен пара-пар, өйткені бағбан 

әртүрлі өсімдіктерді күтіп, баптайды. Кейбір өсімдіктер күн сәулесін сүйсе, 

кейбіреулері салқын самал көлеңкені, кейбіреуі ағынды су жағасын, ал кейбірі 

тау шыңын сүйеді. Кей өсімдік құмдақты жерді ұнатады. Әрқайсысы өзіне 

тиімді күтімді қажет етеді, ал олай болмаған жағдайда нәтижесі 

қанағаттандырылмайды. 
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№ K00040    17.02.2023 ж 

Патриоттық тәрбие – тәрбие негізі 

АЛДИБАЕВ БЕКЖАН НУРБАКОВИЧ                                                                                   

Алматы қаласы Білім басқармасы                                                                                                                                                      

"Қиын өмір жағдайындағы балаларды қолдау орталығы" КММ.                                  

Тәрбиеші 

Ұрпағымызды кеудесінде  намысы бар, білімді, туған елін, жерін сүйетін 

өнегелі ұрпақ етіп өсіргіміз келсе, бар назарды келешек ұрпақ тәрбиесіне 

аударуымыз қажет. Қазіргі білімнің болашағы мол факторларының бірі – 

патриоттық тәрбие. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 

мемлекеттік білім құжаттарында маңызды орынды патриотизм, патриоттық 

тәрбиеге береді. Әсіресе, оқушылар өзінің «қазақстандық» екенін мақтанатындай 

етіп тәрбиелеу үшін педагогика, халық педагогикасына сүйену қажет екеніне 

тоқталып, «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында жаңа қазақстандық патриотизм - 

біздің көпұлтты және көпконфессиялы қоғамымыз табысының негізі ретінде 

төмендегі мәселелерге назар аударды: «Болашаққа деген сенім болмаса, 

толыққанды мемлекет құруға болмайды.  

Мемлекет пен азаматтың мақсаттары барлық бағыттар бойынша сәйкес 

келуі өмірлік тұрғыдан маңызды. Мемлекеттің басты міндеті де осы. Азаматтар 

мемлекетке болашақ бар болса, даму үшін, жеке және кәсіби тұрғыдан өсу үшін 

мүмкіндіктер болса ғана сенім артады. Мемлекет және халық мұны сезініп, 

бірлесіп жұмыс істеуге тиіс. Өз бойымызда  және балаларымыздың бойында 

жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуіміз керек. Бұл ең алдымен елге және 

оның игіліктеріне деген мақтаныш сезімін ұялатады. Бірақ бүгінде қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа даму кезеңінде бұл түсініктің өзі жеткіліксіз. Біз бұл мәселеге 

прагматикалық тұрғыдан қарауымыз керек. Егер мемлекет әр азаматтың өмір 

сапасына, қауіпсіздігіне, тең мүмкіндіктеріне және болашағына кепілдік беретін 

болса, біз елімізді сүйеміз, онымен мақтанамыз. Осындай тәсіл ғана 

патриотизмді және оны тәрбиелеу мәселесіне прагматикалық және шынайы 

көзқарасты оятады».  
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Патриоттық тәрбиенің мазмұны мынадай қасиетті қалыптастыруды 

көздейді: Отанын сүю және азаматтығын мақтан тұту; өз отанының болашағы 

үшін, мамандығы үшін қызмет ету, ана тілін жетік меңгеріп сүйе білу халқының 

салт – дәсүрін, ерекшеліктерін білу, дінге, тарихи мұраларға құрметпен қарау, өз 

отандастарына, сондай – ақ басқа ұлт өкілдеріне адамгершілік көзқарас білдіру. 

Қазақстандық отаншылдыққа, ұлтжандылыққа, елдегі барлық халықтарды 

достық қатынасқа тәрбиелеу аса маңызды міндет. Қазір Қазақстан Республикасы 

– тәуелсіз мемлекет.  

Мұнда көптеген ұлттар мен халықтардың бір – бірімен тату – тәтті, 

сыйластық, ынтымақта қатынас жасауы тиіс. Қазақстан олардың бәрінің отаны 

болғандықтан біздің елді мекендеген барлық халықтар отаншылдық рухында 

тәрбиеленуі қажет. Мектеп оқушылары арасында жүргізілген жұмыстарымызда, 

сабақтарда оларды қазақстандық отаншылдыққа тәрбиелеуге ерекше мән 

беруіміз керек. Патриоттық тәрбиені ұрпақ бойына сіңіру үшін әр уақыттағы 

еліміздің басынан өткен оқиғаларды айта отырып, түсіндіру қажет. Оқушыларды 

тәрбие сағаттарында, орыс тілі  және әдебиеті сабақтарында  тарихи 

материалдарды оқыта отырып, ерлікке, жауынгершілікке, батылдыққа тәрбиелеу 

де отаншылдыққа тәрбиелеумен тікелей байланысты.  

Еліміздің кейінгі тарихи оқиғаларда өзгерісті кезеңдер де, әсіресе Ұлы Отан 

Соғысында,  өзін патриотизм мен халықтар достығының жолын ұстаушы ретінде 

көрсетті. «Жеңіс Күні», Кенес Әскерлерінің Ауғанистаннан шығарылған күніне 

байланысты іс-шаралар кезінде патриоттық тәрбие беру мақсатында ауықымды 

жұмыстар атқарамын. Атап айтқанда Ұлы Отан Соғысы және Ауған Соғысы 

әрдагерлерңмен кездесулер откызу, Тұрбат ауылы орталығында орналасқан Ұлы 

Отан Соғысында қайтыс болған ауылдастарымыздың Аллеясына гүл шоқтарын 

қою дәстүрге айналған. 2010 жыл «Қазанның 30 жылдығы» жалпы орта 

мектебінде Ұлы Отан Соғысыдағы Жеңістің 65 жылдығына арнап орыс тілі пән 

мұғалімдерінің «Мы тоже помним ту войну» атты аудандық семинарда «Отчизна 

в сердце моем» тақырыбында сыныптан тыс жұмыстар бойынша сабақты 

жоғары деңгейде өттім.  
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Тәрбие сағатының тәрбиелік міндетін толық жүзеге асыру үшін сынып 

жетекшісіне қосымша материалдар пайдалануға тура келеді. Сабақтың тәрбиелік 

міндетін анықтау өтілетін тақырыптың мазмұнына байланысты негізінен, 

бұрыннан белгілі оқу – тәсілдерінен  бөлек, өлке материалдарын пайдалану да 

оқушыларға Отан тарихын, өлке тарихын сүюге, құрметтеуге шақырады.  

Өз жерінің қадір – қасиетін біліп, танып өскен ұрпақ сол елдің азаматы 

болмақ. Осы мақсатта ауылымыздың қәсиетті жерлеріне, архитектуралық 

ескеркіштері «Ысмайыл Ата», «Ысқақ Ата», Түркістан қаласынадағы 

«Арыстанбаб», «Қожа Ахмет Яссауи»  Кесенелеріне топсеруендер 

ұйымдастырғанмын.             

 Бір жылға жоспар құрсаң егін ек,  

Жүз жылға жоспар құрсаң ағаш ек,              

Болашаққа жоспар құрсаң баланы тәрбиеле, деп шығыс нақылында 

айтылғандай, жас ұрпақты патриоттық тәрбие негізінде тәрбиелесек егеменді 

еліміздің көк байрағы көк аспанда мәңгілік желбіремек. 
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№ K00045    17.02.2023 ж 

Водное окрашивание стен вручную с помощью   валиков и кистей 

АЛЬЖАПБАРОВА ЛӘЗЗАТ ЕРМАХАНБЕТҚЫЗЫ 

Қаратау қаласы Талас ауданы                                                                                                                    

Қаратау құрылыс техникалық   колледжі 

Өндірістік оқу шебері 

 

Тема занятия Водное окрашивание стен вручную с помощью   валиков 

и кистей 

 

Тип занятия Урок закрепление практического занятия 

 

Цели, задачи: Научить учащихся  применять полученные знания, уме-

ния и навыки по выполнению  водного окрашивания  по-

верхностей стен вручную; 

Развитие навыков систематизации знаний, умений пред-

видеть возможные виды брака, применение теоретиче-

ских знаний на практике; 

Формирование умений самостоятельного выполнения 

операций в комплексе; 

Формирование знаний по самоконтролю качества выпол-

нения малярных работ.                

Перечень ожида-

емых результатов 

и (профессио-

нальных умений, 

которыми овла-

деют обучающи-

еся в процессе 

учебного занятия 

Продолжить формирование качеств личности: 

актуальность, самостоятельность, умение работать в 

звене, 

- ответственности за выполнение производственных 

работ; 

- любви и интереса к профессии; 

- бережного отношения к инструментам и материа-

лам; 

- взаимопомощи друг другу. 

          Продолжить формирование умения самостоятель-

ной работы. 

Техника безопас-

ности   

-Работы ведут строго в  спец одежде, защитных очках, ре-

спираторе.  
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-Применяют  инвентарные столики при  работе на  вы-

соте.  

-Рабочие должны работать в спецодежде, защитных  оч-

ках, особую осторожность, соблюдать   при нанесении 

купоросной грунтовки, что бы капли   не попали на кожу 

рук. 

-При шлифовании наждачной бумагой следует беречь 

пальцы.  

-Помещение должно иметь  хорошую вентиляцию . 

-Работу выполняют в респираторе и защитных очках.  

Охрана труда при 

выполнении ра-

бот 

 

Работы выполнять в спецодежде и исправным инструмен-

том; 

-при работе с металлическими шпателями быть 

осторожным; 

-не загромождать рабочее место и проходы материалами; 

-не бросать инструменты под ногами; 

-при работе инструментом с острыми углами не поранить 

себя и вблизи находящихся товарищей; 

-при шлифовании поверхности  работать строго в 

защитных очках. 

Предупреждение 

возможных оши-

бок: 

Несоответствие последовательности выполнения опера-

ций при подготовке и обработке поверхностей под вод-

ное окрашивание; 

-несоответствие водных красочных составов по интенсив-

ности и насыщенности цветовых тонов; 

-обязательно выполнять окрашивание всей стены сверху 

донизу во избежание появления «схваток»; 

-не должно быть видно на поверхности кистевых штри-

хов с расстояния 3м. 

Организационны

й этап /2мин/ 

Формирование психологического климата.приветствие на 

трех языках, распрашивать о насроениях, проверять 

посещаемость студентов,проверять готовность к 

практическим занятиям   
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Актуализация 

опорных знании 

студентов 

/10мин/ 

Выполнить каждому учащемуся  7 кв.м. 

улучшенной окраски поверхностей стен 

водоэмульсионной краской вручную при 

помощи кистей и валиков 

Норма времени = 4 часа;  

Норма выработки = 7 кв.м   
Сообщение 

нового урока/ 

Работа с 

практическими 

заданиями/60мин 

-Сглаживание поверхностей выполняют 

при    подготовке оштукатуренных   по-

верхностей 

под  окрашивание. 

-Выполняют обоймой с лещадью или  

шарнирной тёркой на ручке. 

-Возвратно-поступательными  движени-

ями с нажимом на рукоятку приспособле-

ния , угол  меж- 

ду  рукояткой  и  стеной   должен  быть 

около 40 градусов.   

-Сглаживание  ведут    радиальными 

участками, двигаясь  по  периметру поме-

щения. 

-Огрунтовка  поверхностей выполняется 

плавными  движениями, чтобы  кисть    ка-

салась поверхности только концами  во-

лос, непрерывно   поворачивая кисть   во-

круг   оси.  

-Стены  грунтуются сначала  горизонталь-

ными                                                            

движениями, а затем  вертикальными,  по-

толки  сначала 

перпендикулярно  направлению света, а   

затем  параллельно  напаравлению света.  

-Шлифование грунтованных поверхно-

стей. 

-Шлифуют поверхности после полного  

просыхания  покрытия вручную или  меха-

низированным способом.  
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-Вручную нажимая рукой на поверхность, 

обязательнопользуются  колодкой для  

укреп- 

леия шлифовальной шкурки, этоприводит 

к  

равномерному снятию шпаклёвочного  

слоя. 

Покозатели 

оценок  работ   

учащийхся 

 

1. Организация рабочего места 

2. Соблюдение техники безопасности и трудовой дисци-

плины 

3. Соблюдение технологического процесса 

4. Качества выполненной работы 

5. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

Самоконтроль ка-

чества малярных 

работ 

 

-Приёмы самоконтроля с применением  

таблицы операций по подготовке, обра-

ботке и окраске поверхностей водными со-

ставами; 

-Приёмы самоконтроля с применением 

 таблицы последовательности выполнения 

операций; 

-Приёмы самоконтроля с применением   

таблицы дефектов водных окрасок, при- 

чин появления и способа их устранения; 

 

Подведение 

итогов урока и 

рефлексия 

/15мин/ 

 
Информирование 

о домашних 

заданиях /3мин/ 

 Г.Г.Черноус «Технология штукатурных 

работ» 

А.М.Шепелев «Штукатурные работы» 

Г.Г.Черноус «Выполнение штукатурных и 

декоративных работ» 

Глава 5,стр 78 
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№ K00044   17.02.2023 ж 

Сәндеу, безендіру 

ЕЛШІБЕКОВА НҰРГҮЛ ЕСКЕРМЕСОВНА                                                                                    

Түркістан облысы Созақ ауданы                                                                                  

М.Маметова атындағы жалпы орта мектебінің                                                                 

көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  

1-Бөлім. Сәндік қолданбалы 

өнері 

Мектеп:  

 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8                            

Сабақ тақырыбы Сәндеу, безендіру   

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 

жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін 

пайдалану  

 

Сабақтың мақсаты - Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау 

барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерінің 

түрлерін  пайдалану жолдарын түсіну 

-  Қазақ  ұлттық элементтерінің ерекшеліктерін 

ажырату, салыстыру 

- Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау 

барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін 

қолдану  
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Бағалау 

критерийлері 

 

- Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау 

барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерінің 

түрлерін дұрыс  пайдаланады 

-  Қазақ  ұлттық элементтерінің ерекшеліктерін 

ажырата алады, салыстырады 

- Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау 

барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерінің 

түрлерін дұрыс қолданады 

 

Тілдік мақсаттар 

 

Терминология: фурнитура 

Сөз тіркесі : құрғақ басу 

Диалог: топтық жұмыспен 

 

Құндылықтар 

Қазақ ұлттық мәдениет элементтерінің 

ерекшеліктерін түсінеді  

Топтық жұмыс сыныптың бірігуіне ықпал етеді 

              

Пәнаралық 

байланыс  
Қазақстанның халық кәсіпшілігі.  Қазақстан  тарихы  

Саралау   Қолдау, сұрақ-жауап, бағалау. 

АКТ пайдалану 

дағдылары  
Оқушылар бұйымдарды сәндеу, безендіруге қатысты 

ақпараттарды  ноутбуктен қарайды 

Алдыңғы оқылым 

 

7-сынып Көркем еңбек. «Сәндеу». «Безендіру». 

 

Жоспарланған 

сабақтың кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурсы 

Сабақтың басы 

 

 

 

 

 

Раппорт – Заманауй үлгідегі  қазақ ұлттық 

мәдениет элементтерін киім үлгілеріне 

қолдана отырып дизайнерлерге өз 

үлесімізді қалай қосамыз? 

Сабақтың тақырыбын жариялау. 

Мақсат пен бағалау критерийлерін 

Үлестірм

елер, әр 

түрлі ою-

өрнектер, 

әр түрлі 

пішімдегі 
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Сабақтың ортасы 

оқушылармен бірге талқылау. 

- Шығармашылық жұмыстар мен 

бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық 

мәдениет элементтерінің қандай түрлерін 

білесіздер? 

Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 

жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет 

элементтерінің  түрлерін қалай 

ажыратамыз және салыстырамыз? 

 

Өткен материалды қайталау. 

«Үлгілі камзол» тақырыбына жасаған 

жұмыстарын топпен талқылайды. 

 Ең үздігін жарнамалайды. 

Әр топ өз ұсыныстарын айтады. 

Тапсырма 1 

Әр түрлі дереккөздерді пайдалана отырып, 

бұйымды ненің көмегімен және қандай 

жолдармен сәндеуге болатынын 

анықтаңдар. 

Топпен талқылайды, 1 оқушы  айтады 

Тапсырма дескрипторы 

Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 

жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет 

элементтерінің қандай түрлерін 

білесіздер? 

Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 

жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет 

элементтерінің  түрлерін қалай 

ажыратамыз және салыстырамыз? 

әр түрлі дереккөздерді пайдалана отырып, 

бұйымды ненің көмегімен және қандай 

жолдармен сәндеуге болатынын қалай 

анықтаймыз? 

және 

фигурада

ғы түрлі 

түсті 

қағаздар, 

киім 

үлгілері. 
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Тапсырма 2 Тәжірибелік жұмыс. 

 Әр түрлі пішімдегі бұйымдарды сәндеу, 

безендіру жұмысын топпен орындау. 

Қауіпсіздік ережелерін сақтау. 

Тапсырма дескрипторы  

1. Композиция құрылымы 

2.Дұрыс орналастыру 

3.Пішімге сәйкестігі 

4.Колоритті сақтай отырып таңдап алынған 

түстердің үйлесімдігі 

5.Бұйымға сәндік элементтердің дұрыс 

таңдалуы. 

6. Қауіпсіздік ережелерінің сақталуы 

Сабақтың соңында әр топ жұмыстарымен 

таныстырады. 

 Оқушылар бұйымның  қандай техникада 

орындалғанын, жасап шығару үшін қандай 

материалдар қолданғанын талдау арқылы 

түсіндіреді. 

Әр топ келесі топтарға ұсыныстарын 

айтады, жұмыстарына критерий бойынша 

баға беред 
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Сабақтың 

аяқталуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рефлексия 

 

Сіз жұмысының қорытындысына 

қанағаттанасыз ба? 

Табысты жеріміз қандай болды? 

Кімнің қандай ұсыныстары және 

тәжірйбелік жұмыстары ұнады? Себебі?  

Не қиын болды? 

 Болашақта немен жұмыс жасау  қажет? 

Ерекшеліктерді көрсете алдың ба? 

Оқушылар рефлексия бойынша сұрақтарға 

жауап береді. 

Бағалау 

Оқушылардың тапсырмаларды орындауын 

саралай бақылап, сұрақтар қойып, 

жетістіктерін мадақтап, кездескен 

қиындықтарды жеңу туралы ұсыныстар 

айту. 

Оқушылар дескрипторлар арқылы бірін-

бірі бағалайды. 

Жұмыс орындарын жинастыру 
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Қорытынды бағамдау 

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

1. 

2. 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да 

ескеріңіз)? 

1. 

2. 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекеленген оқушылар туралы 

менің келесі сабағымды жетілдіруге  көмектесетін не білдім? 

1. 

2. 
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