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№ D00042   10.02.2023 ж 

 

Сөйлеу не үшін қажет? 

 

КАРИМОВА НУРЛЫ НУРЛЫБЕКОВНА                                                                                                                                     

БҚО, Бөкейордасы ауданы.                                                                                                                                               

«Алғашық бастауыш мектебі»КММ                                                                                                                             

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Білім беру 

ұйымыны

ң атауы 

 

Пәні: Ана тілі 

Бөлім: Тіл және сөйлеу 

Педагогтің 

аты-жөні: 

 

Күні:  

Сынып:  1 сынып.  

Сабақтың 

тақырыбы

: 

№1 сабақ.  Сөйлеу не үшін қажет? 

Оқу 

бағдарлам

асына 

сәйкес 

оқыту 

мақсаты: 

1.2.1.2 оқу түрлерін (буындап оқу, тұтас оқу, 

мәнерлеп оқу, түсініп оқу) қолдану; 

1.3.6.1 жазу жолын, жоларалықты, жолдың 

жоғары және төмен сызықтарын сақтап, 

әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен 

байланысын көркем жазу талаптарына сай 

жазу 

 Сабақтың  

мақсаты 

Сөйлеудің не қажет екенін біледі 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі// 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушы ның 

әрекеті 

Бағалау Ресурс 

тар 
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Сабақ 

тың басы 

5 минут 

 

 

 

 

Өткенді 

пысықтау 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ 

тың 

ортасы 

20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру 

Біз балдырған баламыз, 

Құстай қанат қағамыз. 

Дүниені аралап, 

Оқып білім аламыз. 

 

 

 

 

Өткенді пысықтау 

Оқу құралдарын тап. 

Белгіле 

 

 
 

 

 

Жаңа тақырып 

«Топтастыру» әдісі 

– Адамға 

сөйлеу не 

үшін қажет 

деп 

ойлайсыңдар

? 

 

 

ЕБҚ 

Адамдар сөйлей алмаса 

не болар еді? 

Сұраққаж жауап айт 

 

Оқушылар 

шеңберде 

жиналып,мұға

ліммен бірге 

бүгінгі сабаққа 

сәттілік 

тілейді. 

 

 

 

 

 

Оқу құралдар 

ын белгілейді 

 

 

 

 

 

 

Тақтадағы 

топтастыру 

сызбасын 

толтырады 

 

 

 

 

 

 

Жеке жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дескриптор

: 

Оқу 

құралдарын 

біледі 

Тапсырман

ы толық 

орындады 

 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

Адамға 

сөйлеу не 

үшін қажет 

екенін 

біледі 

Топтастыру 

жасай алды 

 

 

 

 

 

 

Суретт

ер 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу 

құралд

ары 

ның 

суретте

рі 

 

 

 

 

 

 

Сызба 

 

 

 
 

 

Оқулы

қ 
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ЕҚБ 

Сөйлеу түрлерін ата.( 

жазбаша, ауызша)Біз ең 

көп қолданатын сөйлеу 

түрі.(ауызша) 

 

 

Оқулықпен жұмыс 

Айтылым 

1-жаттығу  

 Алдымен мұғалім 

сөйлемдерді дауыстап 

оқып береді. 

-Суретте кімдер бар? 

–Нұртілек кіммен 

сөйлесіп тұр? 

–Олар не жайында 

сөйлесіп тұр деп 

ойлайсыңдар? 

–Айналасында нелер 

бар? 

–Дұрыс айтасыңдар, 

балалар. Жер бетінде 

алуан түрлі тіршілік 

иелері бар. Солардың 

ішінде адам ғана 

сөйлей алады. Олай 

болса, бүгінгі 

сабағымыз «Сөйлеу не 

үшін қажет?» деп 

аталады. 

 

 

Сөйлеу 

түрлерін 

атайды 

 

 

 

 

 

 

 

Суретпен 

жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өлеңді мәнер 

леп оқиды 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке жұмыс 

 
 

 

 

 

 

 

Нақты 

жауап! 

 

 

 
 

Дескриптор

: 

Суретпен 

жұмыс 

жасай алды 

Сөйлеудің 

маңыздылы

ғын түсінді 

 

 

 
 

Дескриптор

: 

 

 

 

 

 

 

 

Суретт

ер 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оқулы

қ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулы
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Сергіту сәті 

2 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақты 

қорыту 

6минут 

 

 

 

 

 

Оқылым 

2-жаттығу 

– Құстар, жануарлар 

сөйлей ала ма, қалай 

ойлайсыңдар? 

Алдымен өлеңді 

мұғалім дауыстап, 

мәнерлеп оқып береді. 

 

ЕБҚ: 

Егер адамдар сөйлей 

алмаса не болар еді? 

Ойыңды айт. 

 

 

ЕҚБ: 

Сөйлеу түрлерін ата. 

(Ауызша және 

жазбаша) 

 Олардың қайсысын 

көбірек қолданамыз? 

(ауызша) 

 

Дәптермен жұмыс 

А дыбысы сөздің 

басында, ортасында, 

соңында, яғни барлық 

буынында кездесетініне 

назар аударады. 

Сауатты, көркем жазуға 

дағдыланады. 

 

Сергіту сәті 

Шығармашылық 

жасайды 

 

 

 

 

 

Көркем жазу 

А А А А А А 

а а а а а а 

 

 

 

 

Суретті 

бояйды 

 

 

 

 

 

 

Дәптерге 

көшіріп 

жазады 

 

 

 

 

 

 

Ж: 

Қарқылдайтын 

– қарға. 

Қаңқылдайтын 

– қаз. 

Шиқылдайтын 

Өлеңді 

мәнерлеп, 

түсініп 

оқыды 

Өз ойларын 

еркін 

жеткізді 

 

 

Жарайсың! 

 

 

 

 

Кереметсің 

балақай! 

 

 

 

 

 

Көркем 

жазу 

емлесін 

сақтап 

жазды 

А әрпінің 

жазылу 

емлесін 

біледі 

 

 
 

қ 

 

 

 

 

 

Суретт

ер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыс 

дәптері 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Көркем 

жазу 

үлгісі 

тараты

лып 

берілед
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Қосымша 

тапсырма 

2минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

5 минут 

 

 

 

тапсырма: 

Бейбітшілік құсын 

бояңдар. 

Оқушылар бояған 

суреттерін тақтаға 

іліп,сезімдерімен 

бөліседі. 

 

 

 

Көркем жазу минуты 

3-жаттығу 

 

 
 

 

4-жаттығу.  

Суреттермен 

сәйкестендіреді. 

– Қарқылдайтын 

не? 

– Қаңқылдайтын 

не? 

– Шиқылдайтын 

не? 

– Ырылдайтын не? 

 

 

 

ҚЖ: 

Дұрыс-бұрыс» ойыны 

Мұғалім балаларға 

бүгінгі сабаққа орай 

– торғай. 

Ырылдайтын – 

ит. 

 

 

 

 

Ойын ойнайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

жасайды 

Дескриптор

: 

Көркем 

жазу 

емлесін 

біледі 

Дәптермен 

жұмыс 

жасай алды 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

Суреттерме

н 

сәйкестенді

ре алды 

Жануарлард

ың 

дыбыстауы

н біледі 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

і 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байлан

ыс 

тақтас
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бірнеше сөйлем 

айтады. Оқушылар 

оларға«дұрыс» немесе 

«бұрыс» деп жауап 

береді. 

– Бүркіт адам 

тілінде сөйлейді. 

– Жоқ. 

– Бұлбұл сайрайды. 

– Иә. 

– Көліктер 

ызылдайды. 

– Ара гүрілдейді. 

– Шегіртке 

шырылдайды. 

– Жаңбыр 

шақырады. 

– Әтеш  

тырсылдайды. 

 

Кері байланыс 

 

 

 

 

«Білім 

сандығы» 

әдісі 

 

 

 

ы 
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№ D00048  10.02.2023 ж 

Дидактикалық ойын түрлері және оның ерекшеліктері 

 

ЖАНКУЛИЕВА НЕСИБЕЛИ ХАЙРУЛЛАЕВНА                                                              

Маңғыстау облысы   Ақтау қаласы                                                          

"N31"Еркемай" бөбекжайы Тәрбиеші                                                               

педагог зерттеуші 

 

Ойын балалардың негізгі іс-әрекеті ретінде психологиялық, анатомиялық-

физиологиялық, педагогикалық маңызы зор қызметтер атқарады. Ойын баланың 

даму қуралы, та-ным көзі, білімдік, тәрбиелік, дамытушылық мәнге ие бола 

отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Ойынды әрбір 

адам ойнап өседі, ойынды көп ойнаған адамның дүниетанымы кең, жаны таза, 

жүрегі нәзік, нағыз сезімтал тұлға болмақ. Әрине, ойын адамның дамуына, 

қалыптасуына әртүрлі әсер береді. Кей бала ойында шынайы өмірді бейнелесе, 

кей бала ішкі сезімін білдіреді. Ойынның дамуына және баланың ойынға 

араласуына әсер ететін факторлар өте көп.             Мысалы, үлкендердің ойынға 

басшылық жасауы, ойыншықтар, баланың өсетін ортасы, балалар ұжымы, 

баланың тәрбиесі т.б. Дегенмен де ойын тек әрекет емес, балалардың да, 

үлкендердің де қызығушылық ермегі, адамды рахат және қанағат сезіміне 

бөлейтін іс-әрекеті. Балалар тұрмақ, үлкен адамдар да әлікүнге дейін ойнайды, 

әрине ойынның түрлері өте көп. Балалар ойынына талдау жасайтын болсақ, оның 

өзгеріп отыруы балалардың жас және жеке дара ерекшеліктеріне бай-ланысты. 

Мысалы, сюжеттік рөлді, қимыл-қозғалыс, драматизациялық, музыкалық, 

дидактикалық, құрастыру, ұлттық, спорттық, дамытушы ойындардың түрлері 

бар. Әрқайсысының өзіндік мәні, ерекшеліктері, мазмұны, ережелері, тәртібі, 

білімдік, тәрбиелік, дамытушылық функциялары бар. Оның әрқайсысына жеке 

тоқталатын болсақ, сюжеттік рөлді ойындар ойынның алғашқы танымы десек, 

артық болмас.Балалар ойындарының тәрбиелік маңызын жоғары бағалай келіп, 

А.С.Макаренко былай деп жазды: «Бала өмірінде ойынның маңызы зор, ересек 

адам үшін еңбектің, жұмыстың, қызметтің қандай маңызы болса, нақ сондай 

маңызы бар. Бала ойында қандай болса, өскен соң жұмыста да көп жағынан 

сондай болады. Сондықтан келешек қайраткерді тәрбиелеуалдымен ойында 

басталады». Мысалы; сюжеттік — рөлді ойындар.Ойынның негізгі ерекшелігі ол 

балалардың қоршаған өмірді — адамдардың қимылын, іс-әрекеттерін бейнелеу 

болып табылады. Ойында бөлме теңіз, аспан кеңістігі де, темір жол вагоны да 

болуы мүмкін. Балалар жағдайға ойынның өздері ойлаған түпкі ниеті мен 

мазмұнына лайықты маңыз береді.Ойын іс-әрекетінің тағы бір ерекшелігі — 

оның әрекеттік сипаты. Балалар ойын шығарушылар, ойынды жасаушылар 

болып табылады. Олар ойында өздеріне мәлім өмір құбылыстары мен оқиғалары 
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туралы білімдерін бейнелейді, оларға өзінің қатынасын білдіреді.Балалар 

ойынының ерекшелігі сондай-ақ бейненің, ойын әрекеті мен сөздің ұштасуымен 

өзара байланыстылығында. Бұл оның сыртқы белгісі емес, шын мәні. Ойында 

бала өзі бейнелеген қаһарманның іс-әрекетімен, сезімімен тыныстайды. Кейде 

бейненің баланы баурап әкететіні соншалық, ол тіпті өзін әдеттегідей 

шақырғанға жауап та қатпайды.Балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті бала жалғыз 

болғанның өзінде ойыншықтармен сөйлесіп жүреді. Ойынға қиялдағы 

қатысушылармен әңгімелеседі, өзі мен мамасы үшін, науқас кісі мен дәрігер үшін 

сөйлеседі және т.б. Сөз нақ бір ойын әрекетін сүйемелдеуші болып табылады, 

бейнені, оған баланың өз қатынасын толығырақ ашады.Ойын процесінде сөйлесу 

қарым-қатынасы үлкен рөл атқарады. Сөйлесе жүріп балалар пікірлесіп, әсер 

алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойында сөзбен 

уәделесу ұйымдастырушылық қызмет атқарады, балалар арасында өзара түсінісу 

мен достықтың, қоршаған өмірдің қайсыбір фактілері мен құбылыстарына 

бірдей көзқарастың пайда болуына және дамуына көмектеседі.Бейненің, ойын 

әрекеті мен сөздің өзара байланысы ойын қызметінің өзегі болып табылады, 

шындықты бейнелеудің құралы қызметін атқарады.Ойынның негізгі 

құрылымдық элементтері мыналар: ойынның түпкі ниеті, сюжеті немесе 

мазмұны; ойын әрекеттері, рөлдер; ойынның өзінен туатын және балалар 

жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын ережесі. Бұл элементтер өзара тығыз 

байланысты және ойынды балалардың өзінше бір іс — әрекеті ретінде 

көрсетеді.Ойынның түпкі ниеті — бұл балалардың нені және қалай 

ойнайтынының жалпы анықтамасы, мәселен: «дүкен», «аурухана», «қызы мен 

шешесі», «балабақша» және т.с.с. болып ойнау. Ол сөзде тұжырымдалып, ойын 

әрекеттерінің өзінде бейнеленеді, ойынның мазмұнында қалыптасады және 

ойынның өзегі болып табылады.Ойынның түпкі ниетіне қарай ойындарды азды-

көпті мынадай типтік топтарға бөлуге болады:а)   тұрмыстық құбылыстарды 

бейнелейтін ойындар («отбасы», «мектеп», «балабақша» және т.б. болып 

ойнау);ә) жасампаз еңбекті бейнелейтін ойындар (корабль салу, үйлер, 

стадиондар тұрғызу жәнет.б.);б)    қоғамдық оқиғаларды, дәстүрлерді 

бейнелейтін ойындар (мерекелер, демонстрациялар, қонақтарды қарсы алу, 

саяхаттар 

т.т.).Ойындарды бұлай бөлу, әрине, шартты ғана, өйткені ойын өмірдің алуан 

түрлі құбылыстарын бейнелеуді қамтуы мүмкін.Ойынның сюжеті, мазмұны — 

бұл оның жанды тұлғасын құрайтын, ойын әрекеттерінің, балалардың өзара 

қарым-қатынастарының дамуын, көп жақтылығын және өзара байланысын 

анықтайтын… Ойынның мазмұны оны қызықты етеді, ойнауға деген ықылас пен 

ынтаны қоздырады.Ойынның құрылымдық ерекшелігі мен түйіні — бала 

атқаратын рөл. Ойын процесінде рөлге берілетін маңызына қарай көптеген 

ойындар рөлді немесе рөлді-сюжетті ойындар деп аталады. Рөл әрқашан адамға 

немесе жануарға, ол қиялдағы қылықтарға, іс-әрекеттерге, қарым-қатынастарға 
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қатысты болады. Солардың бейнесіне енген бала сол өзі қалап алған нәрсеге 

айналады, яғни белгілі бір рөлді ойнайды. 

Ойын процесінде балалардың өздері (ал кейбір ойындарда — ересектер) 

ойнаушылардың мінез-құлқы мен өзара қарым-қатынасын анықтайтын және 

реттейтін ереже белгілейді. Ереже ойынға ұйымшылдық, тұрақтылық сипат 

береді, оның мазмұнын баянды етеді және қарым-қатынас пен өзара қарым-

қатынастардың одан арғы дамуын, күрделене түсуін айқындайды. Сонымен бірге 

ойын ережесі жасқаншақ, ұялшақ балалардың ойынға белсендірек қатысуына 

көмектеседі. 

Ойынның осы құрылымдық элементтерінің бәрі типтік болып табылады, бірақ 

олардың түрлі маңызы бар және әртүрлі ойындарда түрліше арақатынаста 

болады. Әрине ойынның әр түріне сипаттама беруге болады, дегенмен ойынның 

ішінде дидактикалық ойындардың білімдік, тәрбиелік, дамытушылық мәні зор. 
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№ D00044   10.02.2023 ж 

 

Картоп косылған тұшпара 

 

ТУЛЕНДИЕВА МАКБАЛ КАМБАРОВНА                                                                            

Жамбыл облысы Талас ауданы                                                                                     

«Қаратау құрылыс-техникалық колледжі» КМҚК                                                                                                                                                                                          

Өндірістік оқыту шебері 

Сабақ   тақырыбы:____Картоп косылған тұшпара 

Модуль /пән атауы____Арнайы технология 

Педагог ________М.Қ.Тулендиева_дайындады 

 

1.Жалпы 

мәліметтер:  

Курс, топ 

0508-209б 

3 курс 

Сабақтың түрі Алған білімді жинақтау,қорытындылау 

2. Мақсаты, 

міндеттері:  

Тұшпара  айындау технологиясын меңгереді 

.технологиялық карта көрсетеді 

Тұшпаранын тағамдық құндылығы, тағамның құрамы, 

дайындау технологиясы, сапасына қойылатын талаптар, 

ұсыну ережесі, сақтау мерзімдері туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

 

3. Оқу-жаттығу 

процесінде білім 

алушылар 

меңгеретін 

күтілетін 

нәтижелер және 

(немесе) кәсіби 

дағдылар тізбесі 

Тұшпара сұрыпталымын біледі,орындау тәртібін 

біледіі.өнімді даярлайды 

  

 

4. Қажетті 

ресурстар 

жұмыс дәптері, нұсқаулық-техникалык картасы .смартфон, 

т.б. 

Азық-түліктер:нан,сут,май,кептірілген нан 

ұнтағы,картоп,маргарин,пияз,сәбіз. 

Автор:Аспаздык,Г.Бесімбаева,Б.Бесімбаев 
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5. Сабақтың барысы /90мин/ 

Ұйымдастыру 

кезеңі /2мин/ 

Психологиялық ахуал қалыптастыру. Үш тілде амандасу, 

көңіл күйлерін сұрау, студенттердің сабаққа қатысуын 

тексеру, дәрісхананың сабаққа дайындағын тексеру 

Студенттердің 

оқудағы 

белсенділігін 

арттыру /10мин/ 

 
 Жаңа сабақты 

хабарлау/  

Пратикалық тапсыр-

малармен жұмыс 

жасау  /60мин/ 

Қамырды дайындау үшін 4 стақан ұн, 100 мл сүт, 100 мл су, 

1 жұмыртқа,1 шай қасық тұз керек. 

Ал тұшпараның ішіндегі салманы өзіңіз тұтынатын жануар 

етінен жасаңыз, яғни қандай жануар етін қолданатыңызды 

өзіңіз білесіз. 

Тұшпараны сиыр етінен жасағыңыз келсе, салма үшін 1 келі 

майлы сиыр еті, 3 пияз, 1-1,5 шай қасық ірілеу тұз және 

ұнтақталған бұрыш қажет. 

 

Қамырдың иленуі 

1. Алдымен ұнды ыдысқа төбешік етіп елеп, ортасын 

шұңқыр жасаңыз. 

2. Жұмыртқаны жарып, оған тұз қосыңыз да жұмыртқаны 

шанышқымен араластырыңыз. 

3. Содан кейін аз мөлшермен сүт қосылған суды құйып, 

қамырды илеңіз. 

Есіңізде болсын, қамыр қолға жабыспайтындай айтарлықтай 

қатты болу керек. Бірақ ұнды көп себудің де қажеті жоқ. 

Сондай-ақ, тұшпараға арналған қамырды сүт қоспай 

дәстүрлі рецепт бойынша да дайындауға болады. Сонда 

дайын тұшпараның қамыры тығыз консистенциялы болып, 

езілмей піседі. 

Ал суға сүт қосып иленген тұшпара айтарлықтай нәзік 

болады. Бірақ, соған қарамастан қамыр өзінің тығыздыңын 

жоғалпайды. Сондықтан сүт тек тұшпараның дәмін 

айтарлықтай жақсартады. 

Қамырды шар секілді дөңгелек жасап, азық-түлік орайтын 

пленкаға орап, 40-60 минутқа бөлме температурасында 

қалдырыңыз. 

1. Тұшпараға арналған жентекті дайындаңыз. 

. Етті жуып, суын сорғытып және үлкен кесек қылып 
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тураңыз. 

3. Пиязды тазалап, 2-4 бөлікке бөліңіз. 

4. Ет мен пиязды ет тартқыштан өткізіңіз. 

5. Жентек дайын болғанда оған тұз бен ұнтақталған бұрыш 

қосып, тартылған етті жақсылап араластырыңыз. 

Тұшпара дәмді болсын десеңіз салмаға арналған ет майлы 

және пияз көп болу керек. 

1. Қамырды бірнеше бөлікке бөліңіз. 

2. Қамырдың бір бөлігін жұқалап жайыңыз. Қажеттілікке 

қарай, қамырға ұн себіп жайсаңыз болады. 

3. Жайылған қамырды шеңбер етіп кесу үшін жұқа стақан 

немесе басқа да ыңғайлы ойықты пайдаланыңыз. Содан 

кейін кесілген қамырларды жинап, клесі қамырды дәл сол 

тәртіппен жайып, дайындаңыз. 

. Қамырдың ортасына шамамен бір шай қасық жентек 

салмасын салыңыз. 

5. Салма қамырдың дәл ортасында тұру үшін нанның жиегін 

біріктіріп, қысыңыз. 

6. Жарты ай пішінді болған тұшпараның екі жағын 

біріктіріп, өзіне тән пішінде жасаңыз. 

7. Тұшпара дайындамасын тұшпаралар бір-біріне 

жабыспайтын етіп тақтайға жинаңыз. 

Пісірілуі 

1. Кәстрөлге су құйып, оған тұз бен лавр жапырағын және 

бұрыш қосып қайнатыңыз. 

2. Қайнаған суға тұшпараны салып, олар бір-біріне және 

кәстрөлдің түсіне жабысып кетпес үшін жақсылап қасықпен 

араластырыңыз. 

3. Тұшпараны бір қайнатып алыңыз. Және тұшпаралар 

судың бетіне шыққаннан кейін шамамен 7-10 минут дайын 

болғанға дейін пісіріңіз. 

4. Тұшпара піскенде оны кепсермен сүзіп алып, ыдысқа 

салып, бетіне сары майды бірнеше кішкене бөлікке бөліп 

қойыңыз. 

Тауық жентегінен (фарш) жасалған тұшпара 

Қамыр илеу үшін 500 гр ұн, 1 жұмыртқа, 1 стақан сүт, 1 шай 

қасық тұз керек.Қамыр илеу үшін 500 гр ұн, 1 жұмыртқа, 1 

стақан сүт, 1 шай қасық тұз керек. 

Салма дайындау үшін 10 гр тұз, 400 гр тауықтың жон еті, 

150 гр пияз, 2 гр ұнтақталған қара бұрыш қажет. 

Дайындау әдісі 
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1. Тұшпараның қамырын дайындаңыз. Ол үшін шұңқыр 

ыдысқа ұн елеп, оған тұз бен жұмыртқа және сүт қосыңыз. 

Содан кейін қамырды қолмен жақсылап қысып, илеңіз де 

тұшпара салмасы дайын болғанша тындырып қойыңыз. 

2. Салманы үйде талтылған жентектен де, дүкеннен сатып 

алынған жектектен де жасауға болады. Бірақ, үйде жасалған 

жентек әлдеқайда дәмдірек. Себебі, майлы емес тауық еті 

мен пияз қосылған тұшпара нәзік, әрі шырынды болады. 

Жентек дайындау үшін тауық етін кесектерге бөліп, ет 

тартқыштан өткізіңіз. 

 

3. Пиязды ет тартқыштан өткізудің қажеті жоқ, себебі 

пияздың шырыны ағып кетеді. Сондықтан оны ұсақтап, 

қолмен тураңыз. 

4. Ет тартыштан өткізілген тауық етіне туралған пиязды 

қосып, тұздап бұрыш себіңіз де, жақсылап араластырыңыз. 

5. Қамырды оқтаумен жайып, стақанмен басып шығыңыз. 

6. Қамырдан жасалған шеңбердің ортасына шамамен бір 

шай қасық тауық женсегін салып, тұшпара түйіңіз. 

7. Түйілген тұшпараларды ұн себілген тақтайға жинаңыз. 

Егер көп мөлшерде жасасаңыз тұшпара тізілген тақтайды 

мұздатқышқа қойып, оларды қатырыңыз. Содан кейін 

мұздатылған тұшпаларады пакетке салып, мұздатқышта 

сақтаңыз. 

8. Жаңа түйілген немесе мұздатылған тұшпараны тұз 

қосылып қайнатылған суға салып, шамамен 7 минут 

пісіріңіз. Піскен тұшпаралар судың бетіне қалқып шығуы 

керек. 

9. Тауық еті қосылған тұшпараны қалауыңызға қарай 

тұздық, қаймақ, көкөніс қосып жесеңіз болады. 

Табада қуырылып әзіргенген тұшпара 

1. Барлық қажетті өнімдерді дайындап алыңыз. Тұшпараны 

мұздатқыштан шығарып, жібітіп алу керек. Оны тек 

күнбағыс майына ғана емес, сонымен қатар зәйтүн майын да 

қосып қуыруға болады. 

2. Тамаға өсімдің майын құйып, орташа температурада 

жақсылап қыздырыңыз. Мұздатылған тұшпараларды бір 

қабатқа тізіп, қуырыңыз. Тұшпараны тіпті, өсімдік майы 

мен сары май қоспасына да қуыруға болады. 

3. Тұшпаралардың бір жағы қызарғанда, басқа жағын 

аударып, пісіру керек. Піткен тұшпараларды шанышқымен 
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немесе кепсермен алған ыңғайлы. 

4. Қызған майға суды қауіпсіз қосу үшін табаны оттан 

алыңыз. Содан кейін дәміне қарай қара бұрыш пен тұз 

салыңыз. Сондай-ақ, тұшпараға лавр жапырағы мен күнзе 

дәнін де қосуға болады. 

5. Тұшпара қуырылған табаға жылы су құйып, табаны отқа 

қойып, қайнатыңыз. Барлық қосылған сұйықтық еру үшін 

шамамен 5-7 минут пісіру қажет. 

6. Қуырып пісірілген тұшпараны дастарханға ыстық күйінде 

де қоюға болады. Оларды қаймақпен, үгітілген сарымсақ 

қосып жеуге болады. Сонда хош иісті және сәл ащы тұздық 

шығады. 

Сабақтың нәтижесін 

шығару және 

рефлексия /15мин/ 

 
Үй тапсырмасы ту-

ралы ақпараттан-

дыру /3мин/ 

 

Сүзбеден жасалған ыстық тағамдар технологиясын көрсету 

 

 

       

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

15 

№ D00052  10.02.2023 ж 

 

«Көркем еңбек» пәні арқылы  

 шығармашыл тұлғаны қалыптастыру 

 

ЖАНКУЛИЕВА АЙГУЛЬ ХАЙРУЛЛАЕВНА                                                                   

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы                                                                         

«№17 жалпы білім беретін мектеп»КММ                                                             

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

Қоғамдағы ақпараттық инновациялар, жаһандық үрдістер, еңбек нарығындағы 

жоғары сұраныстар, білім кеңістігіндегі бәсекелестік  креативті  ойлайтын, 

жаңаша шешім қабылдайтын, шығармашыл тұлғаны  қалыптастыруды талап 

етеді. Бүгінгі білім беру парадигмасы өзгерді, «өмір бойы білім алу» моделі 

тұлғаның іс-әрекеті мен  өмірлік ұстанымын жаңаша қабылдауға мүмкіндік 

туғызды. Білім мазмұнының жаңаруы, жаңа реформаның жүзеге асуы  тұлғаның 

дамуы мен қалыптасу факторына ерекше әсер етуде. 

Сондықтан да мектептің алдында  тұрған негізгі міндеттердің бірі-әр адамның 

табиғи бейімділіктері мен құндылық бағдарларын ескере отырып, өзін-өзі 

жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі өзектендіруге  мүмкіндігі бар 

шығармашыл  тұлғаны қалыптастыру. 

Шығармашыл тұлғаны қалыптастыру күрделі әрі көпфакторлы процесс. 

Философия ғалымдарының пікірінше, шығармашылық танымдық іс-әрекеттің 

ең жоғары формасы болып табылады, оның барысында объективті материалдық 

және рухани құндылықтар жасалады. 

Шығармашылық ұғымы ғалымдардың зерттеулерінде әртүрлі аспектіде 

қарастырыла бастады. Оның әдіснамалық деңгейі педагогика  ғылымында 

С.Лысенкованың, В.Шаталовтың, Ш.Амоношвилидің  еңбектерінде терең 

зерттелді. Олардың тұжырымы бойынша, жеке тұлғаның толыққанды дамуына 

іс-әрекеттің екі түрі әсер етеді: оқу және шығармашылық. 

С.И.Ожеговтың сөздігінде: «Шығармашылық- мәдени және материалдық 

құндылықтарды, жаңа идеяларды құрастырудың жоғары формасы»- деп 

айтылған болатын 

Энциклопедиялық сөздікте шығармашылық ұғымына мынандай анықтама 

беріледі: «Шығармашылық — ойлау іс-әрекетінің ең жоғарғы формасы». 

Шығармашылықты дамыту оқушылар төмендегі іс-әрекеттерді меңгереді: 

 көркем ойлаудың қарапайым дағдыларын меңгеруі; 

 көркем бейнелерді өзара салыстыра білуі; 

 кескіндеменің бейнелі мазмұнына эмоционалды көңіл бөлуі мен көркем 

бейнелердің көңіл- күйін түсінуі; 
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 халықтық-қолданбалы өнері туралы мағлұматты білуі; 

 сәндік іс-әрекеттің дағдыларының болуы 

Жеке тұлға оқу үрдісінде қарым-қатынас жасау  арқылы дамиды, білім, білік, 

дағдыны қабылдайды және шығармашылық әрекеттер орындау негізінде өзінің 

мүмкіндіктерін жетілдіреді. Шығармашылық құзыреттілік музыка, қолөнер, 

сурет салу т.б. іс-әрекеттің нәтижелі түрлері арқылы қалыптаса бастайды. 

Баланың интеллектісін жан-жақты дамытуда көркем еңбек пәнінің  маңызы 

ерекше. Себебі, шығармашылық қабілеттің маңызды бөлігі еңбек арқылы 

дамыйды. Мектепте оқытылатын әр пәннің мазмұны оқушының жан-жақты 

дамуына, оқушының шығармашылық дағдысының қалыптасуына  мүмкіндік 

береді. Сол пәндердің бірі «Көркем еңбек» пәні. 

Бұл пән мектеп бағдарламасында кіріктірілген (интерактивті) пән болып 

табылады. Бейнелеу өнері мен технологияның  мазмұндық кешенін құрайды. 

Бұл пәннің мақсаты оқушыларға көркем ойлаудың қарапайым дағдыларын 

меңгерту, эстетикалық талғамын ояту, қолдаңбалы өнердің түрлерінен мағлұмат 

беру, сәндік-қолдаңбалы технологияның маңызды бөлігімен таныстыру т.б.  

Бағдарлама мазмұны мектеп оқушыларының пәнаралық үйлесімділігін 

дамытуға негізделген. Атап айтқанда, бейнелеу өнері мен технологияның 

тақырыптарын оқыту нәтижесінде білім алушы әртүрлі біліктер мен 

дағдыларды игереді. Сонымен қатар бағдарлама мазмұнында заманауи 

технологияның түрлері мен ерекшеліктеріне талдау жасалынған. Қыз 

балаларды халық педагогикасының негіздері арқылы үй мәдениетінің 

элементтерімен таныстыруға да ерекше мән берілген. Бұл ұлттық тәрбиенің 

үйлесімділігі мен сабақтастығын дәріптеу, болашақ ұрпақтың ұлттық санасын 

қалыптастыру болып табылады. Осындай тенденция білім беру 

парадигмасының ұлттық сипатқа ие болуының бірден-бір кепілі болмақ. 

Оқу пәнінің білім беру  мазмұны төмендегі бес бөлімнен тұрады: 

1) визуалды өнер; 

2) сәндік-қолданбалы өнер; 

3) дизайн және технология; 

4) үй мәдениеті; 

5) тағам дайындау  мәдениеті. 

Бағдарламадағы тақырыптар оқушының көркем өнер, заманауи дизайн және 

технология саласындағы білімдерін кеңейтеді. Әртүрлі ғылымдардың 

интеграциялық байланыстары арқылы  оқушылар көптеген мәліметтермен 

танысады. Оқушылардың танымдық қызығушылықтары оянып, белсенділіктері 

пайда болады, жаңа затты әдемі жасауға деген ұмтылысы артады. 

Визуалды өнер бөлімінде бейнелеу өнерінінің құралдары, классикалық 

бейнелеу өнерінің үздік туындылары, қазақстандық суретшілердің 

шығармашылығы, бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары, натюрморт өнері, 

ұлттық сәндік натюрморт, пейзаж, табиғатпен үйлесімділік, индустриалды 
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пейзаж, қала пейзажы, сызықтық перспектива, пластикалық пішіндер өнері, 

мүсін өнері, шығармашылық жұмыс, көрме ұйымдастыру т.б. тапсырмалар 

беріледі. Шығармашылық тапсырмаларды орындау оқушылардың зерттеушілік 

және креативті ойлау мүмкіндігін дамытады. Визуалды өнер бөлімінде берілген 

бейнелеу өнерінің құралдары арқылы оқушылар әртүрлі тапсырмаларды 

орындайды. Бейнелеу өнерінің құралдарымен танысып, олардың 

ерекшеліктерін, түрлерін ажыратуға үйренеді. Нысананы елестету, санаға 

бейнелеу, зейінді бір арнаға шоғырландыру    сияқты үрдістер психологиялық 

қабілеттерді қажет етеді. 

Классикалық бейнелеу өнерінің туындылары ұлттық болмысты, ондағы 

дүниетанымдық көзқарасты бейнелейді. Креативті идеялар мен қиялдарды 

санада бейнелеуге мүмкіндік береді.  Пейзаждағы түстік үндестік керемет 

кескіндікдік колорит қалыптастырып, оқушының қиялы мен арманын 

шыңдайды. 

Тылсым табиғат әлемінің тұңғиық сыры мен шынайы болмысын бейнелеу өнері 

арқылы жеткізу оқушының дүниетанымын, табиғатқа деген ерекше қасиетін 

қалыптастырады. 

Сәндік-қолданбалы өнер бөлімінде сәндік-қолданбалы өнердің мазмұны, негізгі 

формалары мен ерекшеліктері, Қазақстан халқының сәндік-қолданбалы 

өнерінің тарихы, сәндік-қолданбалы өнердегі заманауи және дәстүрлі емес 

материалдар, сәндік бұйым, бұйым дайындау, өру өнері, өру түрлері т.б. 

мәселелер берілген. 

Қазақстан халқының өнерінен мағлұмат бере отырып, оқушылардың 

дүниетанымын кеңейтеді. 

Дизайн және технология бөлімінде оқушылар конструкциялық материалдарды 

өңдеуді үйренеді.  Әртүрлі сымдарды қолдану негізінде пішіндер жасайды. 

Қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды 

орындайды. Инновациялық және креативті әдістер негізінде оқушылар 

жобалауды, жоспарлауды, графикалық сызуды үйренеді. Дизайн оқушының 

шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуға негіз болады. Дизайн пәнінің 

құрылымы мен принциптерін үйрену арқылы оқушының шығармашылық ойы 

қалыптасады, белгілі бір пішінді немесе кеңістікті өзгертуге әрекет жасайды. 

Оның әдемілікке, сұлулыққа деген ішкі түйсігі оянады. Сыртқы әлем мен ішкі 

дүниенің арасындағы гармония маңызды болып табылады. Заманауи 

тенденциялар, архитектуралық өзгерістер, интерьер құралдары, эстетикалық 

талғам т.б. бұл ғылымның өзектілігін нақтылай түседі. Жаңа мәдени сұраныстар 

мен қажеттіліктердің пайда болуы заманауи мәдениеттің дамуына ықпал етеді. 

Себебі, мәдениет қоғам дамуының алғышарты және шешуші факторы болып 

табылады. 

Тамақтану мәдениеті бөлімінде адам ағзасына пайдалы және зиян заттармен 

танысады. Дұрыс тамақтанудың ережелерін меңгереді. 
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Жоғарыда аталған көркем еңбек пәнінің мазмұны оқушылардың іскерлігі мен 

ептілігін дамытады. 

Сабақта мұғалім оқушылардың еңбекке деген икемділігі мен іскерлігін 

қалыптастырудың әдістері мен технологияларын үйретеді. Еңбек етудің 

алғашқы белгілері отбасында қалыптасады. Баланың тұрмыстық іс-әрекеттерді 

орындау барысында оның белгілі бір сапалары көріне бастайды. Баланың 

бойындағы әртүрлі қабілеттерді ашу мұғалімдердің құзыреттілігінде. 

Бейнелеу өнері мен Технология пәндерінің интеграциялануы арқылы пайда 

болған көркем еңбек пәні оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға, рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. 

Көркем еңбек пәнінің мазмұнына халықтың қолөнері, ою-өрнек түрлері, дизайн, 

витраж, мозайка құрастыру сияқты қызықты тақырыптар беріледі. 

Көркем еңбекте шығармашылық жұмыстарды орындау барысында қазақтың 

ұлттық мәдениет элементтерін пайдаланады. Қолөнердің түрлерін жасау 

оқушының эстетикалық талғамын, іскерлігін, еңбекқорлығын жетілдіреді. 

Қолөнер бұйымдарын оқушыларға жасату әсемдікке, сұлулыққа тәрбиелеуге 

мүмкіндік береді. 

Еңбек әрекеті арқылы қоғамға қажетті қолөнер бұйымдарының сан алуан 

түрлерін өз қолдарымен дайындап, оны өмір қажеттілігіне қолдануға мүмкіндік 

береді, ол біріншіден жеке тұлғаның шығармашылық идеясын дамытады, 

екіншіден жеке кәсіпкерлікті дамытуға ықпал жасайды. 

Көркем еңбек пәні қолдың моторикасын жақсартады. Сонымен қатар 

психологиялық процестері, атап айтсақ, түйсік, қиял, елестету т.б. 

дамыйды.  Оқушы белгілі бір заттың бейнесін салу үшін,   ойша өзі образ 

жасайды, соны қағаз бетіне түсіреді. 

Қорыта айтқанда, жаңартылған білім мазмұнында бұл интеграциялық пән 

ретінде, оқушылардың шығармашылық, креативтілік, жаңаша ойлау, жоспарлау, 

жобалау т.б. мүмкіндіктерін ашуға көмектеседі 
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№ D00053  10.02.2023 ж 

 

Шабу құралдарын жұмысқа дайындау, кескіш бөліктерін қайрау 

 

МӘСЕЛБЕК ЖЕҢІСБЕК  МАНАТБЕКҰЛЫ                                                                            

Жамбыл облысы Талас ауданы                                                                                     

«Қаратау құрылыс-техникалық колледжі» КМҚК                                                  

Өндірістік оқыту шебері 

 

Модуль бойынша практикалық жұмыстардың орындалуы. 

Материалдарды өңдеуді орындайды 

Сабақ   тақырыбы: 8.17. Шабу құралдарын жұмысқа дайындау, кескіш 

бөліктерін қайрау.  

Модуль /пән атауы КМ 01 «Бөлшектерді өңдеу» бойынша оқу жұмыс 

бағдарламасы 
ОН 1.1 Материалдарды өңдеуді орындау. 

(модуль немесе пән атауы) 

 

1.Жалпы 

мәліметтер:  

Курс, топ 

2курс, АТ 0716-21-9б 

Сабақтың түрі Оқу  тәжірибесі 

2. Мақсаты, 

міндеттері:  

Біліктілік мақсаты: жұмыс орнын оңтайлы 

ұйымдастыруды үйрену, металды шапқан кезде дұрыс 

жағдайда тұру; детальдарды дұрыс бекіту және 

соққыларды тиімді беруге,  инструментті қайрауды; 

шабудың түрлі тәсілдерін, механикаландыроылған  

инструментпен жұмыс атқаруды үйрену 

 студенттерге құрал-саймандарды жұмысқа дайындауды, 

олардын қызметтерін пайдалану әдістерін көрсету. 

Дамтушылық мақсаты: оқушының шығармашылық, 

іскерлік қабілетін дамыту, көркемдік талғамын тереңдету, ой 

өрісін дамыту. 

Тәрбиелік мәні: оқушыны шеберлікке, төзімділікке, 

ұқыптылыққа, дәнекерлеу шеберханасында қауәпсіздік 

ережелерін сақтауға тәрбиелеу. 

3. Оқу-жаттығу 

процесінде білім 

алушылар 

меңгеретін 

студенттерге құрал-саймандарды жұмысқа дайындайды, 

олардын қызметтерін пайдалану әдістерін біледі. 
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күтілетін 

нәтижелер және 

(немесе) кәсіби 

дағдылар тізбесі 

4. 

Қажеттіресурстар 

слесарлық верстак; жаттығатынқұрылғылар; 

сақтандырушыкөзілдірік; аяқтыңастында решетка 

тәріздітақтай. 

И н с т р у м е н т т е р  м е н  м а т е р и а лдар: салмағы 500— 

600 гслесарлықбалғалары; қашаулар; крейцмейсельдер.  

5. Сабақтыңбарысы/90мин/ 

Ұйымдастыру 

кезеңі /2мин/ 

Сәлемдесу ,Студенттерді  түгендеу,білім алушылардың 

құрал жабдықтарын  түгендеу 

Студенттердің 

оқудағы 

белсенділігін 

арттыру /10мин/ 

Сергіту сәті: заманауи техникалар туралы бейне материал 

қараймыз. 

Нығайту: демонстрациялау әдісін қолданамыз. 

Сұрақтарға жауап береміз. 

Металды шабуға арналған бейне материал қараймыз. 

Жаңа сабақты 

хабарлау/  

Пратикалық 

тапсыр-малармен 

жұмыс жасау  

/60мин/ 

1.Шапқымен кесудің мәні және міндеті. 
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Шапқымен кесу деп металдарды бөліктерге бөлу үшін 

немесе олардың артық қабаттарын шауып тастау үшін 

қолданылатын операцияны айтады. Бұлар алдын 

ала,тұрпайы операцияларға 

және шапқымен кескеннен 

кейін тағыда өңдеуді керек 

ететінге 
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жатады.  

  Шапқымен кесу дәлдігі 0,5- 1 мм шамасында 

болады.Шапқымен кесу кезінде кесетін аспаптар қашау 

және крейцмеисель ал ұратын құрал - балға. 

2.Металл шабу процесі. 

Шапқымен кескен кезде кесу аспабы металды бөліктерге 

бөледі немесе жонқалайды. 

Кесу процесін қолайлы жағыдай туғызу үшін кескіш 

аспаптардың кесетін бөлігі сына тәрізді пішінді етіп 

жасайды.Сондықтан,соққан кезде олар кесетін туғызу үшін 

кескіш аспаптардың кесетін бөлігі сына тәрізді пішінді етіп 

жасайды. 

Құрал ұшының өңделетін бетке қараған жағын артқы деп 

атайды да, жоңқаланатын шетке қараш жағын алдыңғы 

қыры дейді.Ол екеуінің қиылысқан тұсында кесетін жиегі 

(кесетін жүзі) болады.Құралдың алдыңғы және артқы 

қырларының арасындвғы бұрышы үшкірлену бұрышы 

дейді. 

3. Шапқылап кесу аспаптары. 

Шапқы-көлденең қималы сопақша стержень.Шапқының 

кесетін, соғатын және ұстайтын орта бөлігі болады.Кесетін 

бөлігі сына тәрізді болып жасалады. Оның екі қырын егеп 

қайрағаннан кейін, ол екі жақтың қиылысқан жерінде 

кесетін жиігі (жүзі) пайда болады. Шапқының негізгі 

өлшеміне кесетін бөлігінің жалпақтығы жатады. 

Стандартталған өлшеммі мыналар: 5,10,15,20 және 25мм. 

Шапқының соғатын бөлігі- сабының жоғары қарай 

жіңішкере беретін төбесі домалақтана біткен түсі. 

Шапқыны У7 және У8 маркалы болаттардан дайындайды. 

Крейцмейсель- бұл жіңішке шапқы, ол деталдарға ойық, 

жырашық қашап салу үшін қолданылады. Крейцмейсель де 

стандартталған. Оның жүзінің жалпақтығы 2,5,8,10,10 және 

15мм болады. Профилі күрделі жырашықтарды  жартылай 

шеңбер, төртбұрыш және т.б. жасау үшін 

крейцмейсельдердің арнаулы фолмалары қолданылады, 
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олардың  жүзі кесетін жиігі бар дөңгелектеу не бұрыш 

жасай орналасқан болады және т.б. Оларды көбінесе 

жырашықтар (канавочниктар) деп атайды. 

4. Шапқының негізгі тәсілдері мен ережелері 

Металды қысқышқа қысып қойып та, металл тақтаға немесе 

төске салып қойып та шапқымен кеседі. Үлкен темірлерді 

жатқан жерінде-ақ кесе беруге болады. Қысқаша қысып 

кішірек темір беттерін өңдейді, жырышық жасайды, тақта 

және ұзыншақ темірлерді кеседі. 

Шапқымен кесу жұмыстарына стулдық қысқыштар 

қолайлы, олар орнықтырақ келеді. Паралель қысқыштарды 

қолданған кезде шапқымен кесуді оның жылжымайтын 

жақтарына қарай бағыттау керек . Бұл детальдың орнықты 

тұруын жабдықтайды және қысқышты жақсы сақтайды 

Соққыны жұмсарту үшін бұйымнвң астына ағаш не металл 

астар қойылады. Металды бөліктерге бөлу, 

табақша  металдан дайындама кесіп алу үшін оларды металл 

тақтаның, төсті, рельстің үстіне салып кеседі. Балғамен 

соғудың (сермеудің) үш түрі бар: 

   1.Қолдың басын қозғалту 

   2.Шынтақ қимылы 

   3. Тық буынның қимылы 

5.Техника кауіпсіздік ережесін жұмыс орнында қалай 

сақтаймыз? 

Шапқымен металл кескенде қауіпсіздік техникасының 

ережелерін қатаң сақтау керек. Ол ережелер мына 

төмендегідей. Кескіш аспаптар, балғалар, балға саптары 

ешбір сызат жарықсыз, ойлып сынған жерлері болмау керек, 

болғанының басы сапқа мықты отырғызылуы керек. Металл 

кесу процесінде шапқының ұратын бөлігін емес, жүзін 

ауық-ауық карап қою керек. Металды кесіп болар кезде 

соққының күшін азайту керек,әйтпесе оның шеті ұшып, 

шапқы қолдан шығып кетіп көрші кісіге тиюі мүмкін. 

Сынғыш металдарды өңдегенде қорғаныш тор қолданған 

және көзге көзілдірік киген дұрыс . 

Кескіш аспапты кайраған кезде көзілдірік болуы керек және 

станоктың жылжымалы қалқанын төмен түсіріп қоған жөн. 

Жұмыс орнында тәртіп болуын сөзсіз қадағалау қажет. 

Аспаптар қысқыштыңекі жанына: шапқы крейцмейсель сол 

жақта, балға оң жақта , кескіш аспаптардың жүзі слесарьға 

қарап орналасуы керек, балғаның шаппасы қысқышқа тие 
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орналасқаны жөн. Тексеру аспаптары верстактың қарсы жақ 

шетіне таман жатуы керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін 

верстак үстін қылдан жасалған щеткамен тазарту керек. 

 

Сабақтың 

нәтижесін шығару 

және рефлексия 

/15мин/ 

Тапсырманың шарты, қалай орындау қажет екендігі 

түсіндіріледі.  

Сұрақтарға ауызша жауап беру: 

Балғаның қанша түрі болады ? 

Шапқының қаншы түрі ? 

Соққының әдістерін атау? 

Қалыптастырушы бағалау. Сұрақтарға жауаптар. 

Студенттердің білімі мен қызмет әдістерінде анықталған 

кемшіліктерді түзету  

Өзін-өзі бағалау әдісі арқылы студенттер өздерін бағалайды.  

Бүгінгі сабақтан алған әсерлерін жазады.  

- сабақта нені түсіндім ? 

 - не қиындық тудырды ?  

- маған ерекше не ұнады? 

 - сабақ қандай әсер қалдырды? 

 

Үй тапсырмасы 

туралыақпарат-

тандыру/3мин/ 

Тақырып бойынша реферат жазу 
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МАЗМҰНЫ 

 

 КАРИМОВА НУРЛЫ НУРЛЫБЕКОВНА 

 ЖАНКУЛИЕВА НЕСИБЕЛИ ХАЙРУЛЛАЕВНА 

 ТУЛЕНДИЕВА МАКБАЛ КАМБАРОВНА 

 ЖАНКУЛИЕВА АЙГУЛЬ ХАЙРУЛЛАЕВНА 

 МӘСЕЛБЕК ЖЕҢІСБЕК  МАНАТБЕКҰЛЫ 


