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№ P00044  24.03.2023 ж 

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім 

басқармасының 

Казталов ауданы білім беру бөлімінің 

«М.Жүнісов атындағы негізгі орта мектебі» КММ 

НАХУАНОВА АЙЫМГУЛ ЖАКСЫЛЫКОВНА 

Бастауыш сынып мұғалімі, педагог-зерттеуші 

 

 

Бөлімі: Менің мектебім Пәні:Әдебиеттік оқу 

Педагогтің аты-

жөні: 

Нахуанова Айымгул Жаксылыковна 

Күні:  

Сыныбы:2 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 
Мектеп 

 

Оқу бағдарла-

масына сәйкес 

оқу мақсаты 

2.1.4.1 – сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, вербалды 

емес тілдік құралдарды қолдану 

2.2.1.2 – шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті 

ақпараттарды белгілеп оқу 

2.3.2.1*- мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын 

ертегілер, жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды 

қатыстырып шумақтар мен санамақтар құрастыру 

 

Сабақтың 

мақсаты: 

Барлық оқушылар: өлеңнің (мақал-мәтел, жұмбақ, ертегі, 

тұрмыс-салт жырлары, әңгіме) жанрлық ерекшеліктерін 

анықтайды; кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттап, мінез-

құлқы мен іс-әрекетін бағалайды. 

Көптеген оқушылар:кейіпкердің сыртқы келбетін 

сипаттап, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалайды; 

қарапайым сұрақтарға, берілген тапсырмаларға  өз пікірін 

айта алады. 

Кейбір оқушылар: өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін 

анықтайды; өлеңнің мазмұнын түсінеді, өз ойларын қосып, 

дәлел келтіре алады.  
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Сабақтың барысы: 

 

Сабақ кезеңі Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурст

ар 

Сабақтың 

басы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулықпен 

жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қызығушы-

лығын ояту (Ұ)  

«Қар түйіршік-

тері» әдісі арқылы 

жүзеге асады. Бұл 

әдіс оқушылар ара-

сында жағымды ат-

мосфера орнатады 

Әр оқушы 1 ақ 

парақ алады.  

Оқушылардың өз 

қалаулары 

бойынша топтасып 

отыруларын 

сұрайды. 

 

Ширату 

тапсырмасы.  

Ойашар (МК). 

Тыңдалым, 

айтылым 

дағдысын 

қалыптастыру. 

«Ойтолғаныс» 
әдісі арқылы 

оқулықтағы 

суретке назарын 

аудартады, сұрақ 

қояды. 

 

 

Оқушылар ортаға 

шығып  

1 ақ парақ қағазға 

ең жақсы, жылы 

сөзді жазады да, 

қар түйіршігіндей 

домалақтайды. 

Біткен соң, 

барлық бала өз 

қарларымен 

атысады. Белгілі 

уақыт өткенде әр 

оқушы 1 ақ 

қағаздан алып 

жылы сөздерді 

оқиды. 

Топтасып 

отырады. 

Cуретке қарай 

отырып, суреттен 

кімдерді көріп 

тұрғанын айтады. 

Балалардың көңіл 

күйі туралы өз 

ойларын ортаға 

салады. Сұраққа 

жауап береді. 

Дескриптор: 

-Сұраққа жауап 

береді.  

Балдық 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

А4 

қағаздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетті 

суреттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кітап 

макеті   
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Дәптермен 

жұмыс 

 

 

 

 

 

«Пікірталас» әдісі 

арқылы кітап 

жайлы тапсырма 

береді. 

Төмендегідей 

топтарға бөлініп, 

кітап жайлы 

сөйлеуге 

дайындалу керек 

екендігін айтады.  

1-тапсырма 

«Белсенді 

оқылым 

тәсілдері» әдісі 

арқылы өлеңді 

түсініп оқытады, 

мазмұнын өз 

сөздерімен 

әңгімелетеді, 

сұрақтар қояды. 

1. Оқушылар 

мектепке қандай 

көңіл күймен 

барады? 

2. Оқушылар 

өздерін неге 

теңейді? 

3. Талапты, зерек 

оқушы қандай болу 

керек? 

4. «Қанаттанып 

қайтамыз» тіркесін 

қалай түсінесің? 

5. Автордың 

мектеп жайлы 

айтқандарына тағы 

не қосар едің?  

-Оқулықтағы 

тапсырмаға 

қарап, кітап 

жайлы сөйлеуге 

дайындалады. 

Дескриптор: 

-Оқушылар 

оқулықтағы 

тапсырманы 

ұғады.  

- Кітап жайлы 

сөйлеуге 

дайындалады.  

1-тапсырма 

Өлеңді оқиды, 

мазмұнын өз 

сөздерімен 

айтады.  

Сұрақтарға жауап 

береді. 

Дескриптор: 

- Өлеңді түсініп 

оқиды.         --М 

азмұнын өз 

сөзімен 

әңгімелейді.  

-Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

 

 

2-тапсырма 

Түсіндірме 

сөздіктің 

мағынасын 

түсінеді. 

Дескриптор: 

«Үш 

шапалақ» 

арқылы 

бағалау  

 

 

 

 

 

 

«Бағдар-

шам» әдісі  

 

 

Сюжетті 

суреттер 

 

 

 

 

 

 

 

Қ.Баянб

ай 

портреті 

 

 

 

 

 

 

Сергіту 

сәті: 

 

Кесте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыс 

дәптері 
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6. Өлеңді жаттап 

ал. 

2-тапсырма 

«Бір минут» әдісі 

арқылы түсіндірме 

сөздікпен 

таныстырады, 

Қ.Баянбай туралы 

мәлімет береді 

Сергіту сәті  

3-тапсырма 

«Бірге ойлаймыз» 

әдісі арқылы 

табиғатқа қатысты 

қатарды 

тапқызады, 

сұрақтар қояды. 

 

 

 

 

 

4-тапсырма 

Мұғалім сұрақтар 

қояды 

5-тапсырма 

Берілген 

жұмбақтардың 

шешуін тауып жаз. 

 

1. Мектепке келген 

оқушылардың 

жайнаған жүздерін 

көру мұғалімге 

-Түсіндірме 

сөздікпен 

танысады.  

- Автор жайлы 

мәлімет біледі.  

3-тапсырма 

Кестеде берілген 

тапсырманы 

ұғады, табиғатқа 

қатысты қатарды 

біледі. 

Дескриптор: 

-Табиғатқа 

қатысты қатарды 

табады.  

-Сұрақтарға 

жауап береді.   

4-тапсырма 

Сұрақтарға 

жауап береді. 

5-тапсырма 
Берілген 

жұмбақтардың 

шешуін тауып 

жаз. 

  Оқушылар 

жұмыс 

дәптерлерін 

алады. 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

тапсырманы 

орындай 

бастайды. 

Дескриптор: 

-Өлең жолдарын 

тиісті сөздермен 

сәйкестендіреді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

5 

 

 

қалай әсер етеді 

деп ойлайсыңдар? 

2. Жақсы баға алу 

үшін не істеу 

керек? 

 

Үйге: Мазмұнын 

өз сөзімен 

әңгімелеу 

-Берілген 

жұмбақтардың 

шешуін тауып 

жазады. 

-Түсінгенін айтып 

келеді 

Сабақтың 

соңы 

 

Рефлексия 

Бүгінгі сабақтан не 

үйренгені жайлы 

пікірін 

айтып,жазып,сатығ

а  жабыстырады.   

Рефлексия. 
«Жетістік 

баспалдағы» әдісі. 

Тақтадағы  

бөліктеріне апарып 

стикерлерін  

жапсыртады 

Кері байланыс 

береді. 

Оқушылар 

баспалдақтың 

үстіне жүрекше 

стикерлерін 

жабыстырады. 

 «Жетіс 

тік 

баспал 

дағы» 

Стикер 

лер 
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№ P00043  24.03.2023 ж 

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім 

басқармасының 

Казталов ауданы білім беру бөлімінің 

«М.Жүнісов атындағы негізгі орта мектебі» КММ 

ГАЛИМОВ ЖАРАС АХОНОВИЧ 

Дене шынықтыру мұғалімі, педагог-зерттеуші 

 

 

 

 

 

Бөлім 

 

Қозғалмалы  

ойындар 

 

Пәні; Дене шынықтыру 

Педаг

огтың 

аты-

жөні 

Галимов Жарас Ахонович 

Күні   

Сыны

п:4 

Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақ

тың  

тақыр

ыбы  

 

Қозғалмалы ойындар. Эстафеталық ойындар 

. 

Осы 

сабақт

а қол 

жеткіз

ілетін 

оқу 

4.2.8.1 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен 

эксперимент жасау және орындауға кірісу, олардың 

айырмашылықтарын бағалау 
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мақса

ттары  

Сабақ

тың  

мақса

ты  

 

Оқушыларды салауатты  өмір салтына беімдеу және  дене 

шынықтыру сабағына  қызығушылығын арттырады. 

  Нақты  дене  жаттығуларын  орындаудың  сапасын  көтеру  үшін     

ережелер мен  құрылымдық  тәсілдерді  түсіну және қолдану. 

 

Бағал

ау 

крите

рииі  

Тапсырма барысында денсаулық пен қауіпсіздік ережелерін сақтай 

алады.  

Байланыс, реттілік, топ қалыптастыру  

Өз шығармашылық ойларын анықтап, түсінеді 

 

Сабақ

тың 

кезеңі 

Мұғалімнің әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау  Ресур

стар  

Сабақ

тың 

басы 

Оқушылармен сәлемдесу, 

бүгінгі сабақтың 

тақырыбымен және бағалау 

критериімен таныстыру.Сабақ 

барысындағы немесе дене 

жаттығуларын орындау 

кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру. 

   Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыруда,  активити 

«Санамақ»ойынын ойнату.  

 Оқушыларды сапқа 

тұрғызу,сәлемдесу, 

оқушыларды түгендеу, 

сабақтың тақырыбын айтып, 

мақсатын түсіндіріп алдағы 

жүктемеге дайындау. 

«Сынып түзел», «тік тұр», 

«оңға», «солға», «оңға» оң 

Оқушы  өз 

жұбын 

табады 

 

 

Әдіс 

арқылы   

қайталау  

 

 

Сұрақ 

жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://engime.org/saba-tairibi-ltti-ojindar-sabatin-masati.html
http://engime.org/saba-tairibi-ltti-ojindar-sabatin-masati.html
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иықтан бұрылып мектеп спорт 

залын алға адымдап бас!» Қол 

созулы аяқтың ұшымен, қол 

желкеде өкшемен, қол жанға 

созулы аяқтың  сырт жақ 

қырымен жүру. «Жеңіл 

жүгіріп бас»  Қозғалыстағы 

жаттығулар жасалады. Қол 

белде әрбір адымға секіре 

жүгіреміз,оң және сол жақ 

жанмен тіркеме адымдай 

жүгіреміз, қолымыз алдыға 

созулы тізені көтере жүгіреміз, 

қол артқа толық жіберулі 

аяғымызды алақанға тигізе 

сілтей жүгіреміз, қолымыз 

жанға жіберулі аяғымызды 

алақанға тигізе жанға сілтей 

жүгіреміз. Қол желкеде алға 

еңкейе аяқты артқа сілтеп 

жүгіреміз, қол белде артқа 

шалқая аяғымызды алға сілтеп 

жүгіреміз. Ирелеңдей жүгіру. 

Тыныс алу жаттығулары. 

Мойынға, иыққа дамыту 

жаттығулары. Қолды созып 

жартылай, толық отырып 

жүру. 1,1,1,2,3;1,1,1,2,3.. 

сынып тоқта!1,2. 

Сыныпты 2 топқа бөлу. Әр 

топты 

секіргіштің, орындықтың, 

швед қабырғасының, 

обручтың қасына тұрғызып 

белгі бойынша жаттығу 

жасатамын. Топтық кезекті 

әдіспен жаттығуды 

жалғастырамын. 

http://engime.org/saba-jospari-otetin-jeri-sportzal-sinip-9-e-ral-jabditar--vole.html
http://engime.org/saba-jospari-otetin-jeri-sportzal-sinip-9-e-ral-jabditar--vole.html
http://engime.org/sabati-tairibi--futbol-alada-auisu-tehnikasi-sabati-masati-fut.html
http://engime.org/sabati-tairibi--futbol-alada-auisu-tehnikasi-sabati-masati-fut.html
http://engime.org/saba-jospari-saba-tairibi--gimnastikali-orinditi-nemese-borene.html
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Спорттық киімдеріне көңіл 

бөлу. 

Саусақтар жинаулы. 

Жаттығудың бір уақытта 

орындалуын қадағалау. 

Арақашықтықтарын назарда 

ұстау. 

Тыныс алуларын қадағалау.  

Сабақ

тың 

ортас

ы 

v  Қызықты эстафета 

Әр командадан бір-бір оқушы 

ортаға шығады. Олар сол 

аяғын артына бүгіп, аяғының 

мойынынан ұстап алады да, 

межелі жерге дейін сығар 

аяқтап  секіріп барып, қайта 

келгенде жүгіріп жарысып 

келеді де, саптың соңына 

тұрады, келесі бала ойынды 

жалғастырады. 

 v Доппен жарыс 

Бірінші бала екі баскетбол 

добын қолтығына қысып 

алып, межеге жүгіріп барады 

да, бір допты қалдырып, 

екінші допты келесі 

ойыншыға әкеліп беред. 

Келесі ойыншы бір доппен 

барып, екінші допты ала 

келеді. Ойын осылай жалғаса 

береді. 

 v Сыңар аяқ ойыны 

Екі команда  ойыншылары бір-

бірден шығып, сыңар аяқпен 

шеңберден бірін-бірі итеріп 

шығару. 

 v Таяқща және секіртпемен 

секіру ойыны 

Барлық 

оқушылар 

орындады: 

эстафета 

ойындарын

ың 

түрлерін 

біледі; 

эстафета 

ойындарын

ың 

ережелерін 

түсінеді; 

эстафета 

ойынының 

кезінде 

тапсырмал

арды 

ережелерге 

сай 

орындайды 

және  

көрсетеді . 

 Қауіпсізді

к ережесін 

сақтайды. 

Ойынның 

ережесін 

біледі,қорғ

Екі жұлдыз, 

бір тілек» 

әдісі арқылы 

бағалау. 

 

 

 

ҚБ «Бәрекел

ді,әттеген-

ай» 

 

 

Үлкен

, бос 

кеңіст

ік, 

ысқы-

рық. 

Шеңб

ерлер, 

секірт

пе 

жіпте

р, 

гимна

с-

тикал

ық 

матта

р, 

орын-

дықта

р, 

конус-

тар, 

бор, 

уақыт 

өлшеу

-іш. 

«Жеңі

л 
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Бірінші ойыншы  қолына 

таяқша алып, залдың 

ортасында жатқан секіртпеге 

дейін жүгіріп барып, 

таяқшаны қойп, серітпемен 

секіріп межені айналып сол 

жерге дейін келіп, секіртпені 

тастап, таяқшаны алып келесі 

балаға береді. Ойын 

осылай  жалғаса береді. 

 v Бір-бірінің үстінен секіру 

ойыны 
Саптатұрған балалардыңбарлы

ғыеңкеійпотырадыда, 

соңғыбала олардың үстінен ат

тап-секіріп, 

алдынакеліпотырақалады. 

Қалғанойыншыларда осылайж

алғастырады. 

Қайкомандамежегебіріншіжет

еді, солкомандажеңеді. 

 v Негізгі эстафеталық ойын 

Бұл ойынға  әр коандададн үш 

ойыншыдан шығады. Залдың 

екі жағында  тұрып, бір-

бірден  залды 

айналып  жүгіріп, келесі 

ойыншыға  таяқшаны береді. 

Қай команда этафетаны бұрын 

аяқтайды, сол команда жеңске 

жетеді 

            «Капитанға 

бағытталған доп» 

    Дайындық кезеңі. 

Ойыншылар тең екі командаға 

бөлінеді; әрбір команда 

аныстағы 

әдіс-

тәсілдерді 

құрады 

және оны 

ойында 

қолданады. 

 

атлети

-ка 

элеме

нттері 

бар 

эстафе

-та 

ойынд

ары»  

l 
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капитанды және аулаушыны 

таңдайды.Орталықшең беірге 

капитандар орналасады. 

     Ойынның мазмұны. Топ 

басшылары ысқырық белгісі 

берілген кезде  допты жерге 

тастайды. Допты игерген 

команданың әрбір ойыншысы 

оны ұшқан күйінде қағып 

алатындай етіп өз 

аулаушысына  лақтырып 

беруге ұмтылады. Осы кезде 

ұшып бара жатқан допты басқа 

команданың аулаушысы қағып 

алса, сол үшін ұпай иеленеді. 

Жеңімпаз ең көп ұпай алған 

команда болып табылады. 

     Ойын ережесі. 1. Доппен 

жүгіруге рұқсат етілмейді, 

ойыншы екі қадам жасауға 

болады, үшіншісінде допты 

басқа ойыншыға беру керек. 2. 

Егер аулаушы допты ауада 

немесе қарсыластың серпілісі 

кезінде қағып алса, доп 

ұсталынған болып есептеледі. 

3. Бір уақыттаекі 

ойыншыдопты қағып алса, 

онда дауды шешуші доп 

беріледі. 
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Сабақ

тың 

соңы 

 

Кері байланыс «Сэндвич» 

әдісі.  

Өз ойларын білдіреді. 

 

Өз көңіл күйлерін  бейнелеген 

стикерге сабақтан алған 

әсерлері бояу тапсырылады 

 

Осымен сабақ аяқталды. 

Сау болыңдар! 

 

Бүгінгі 

сабақтан 

түйген 

ойлары 

мен 

тұжырымд

арына 

байланыст

ы кері 

байланыс 

жасайды. 

 Рефле

ксия 

парағ

ы 
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№ P00042   24.03.2023 ж 

Communicationand technology 

МУХАМЕДИЕВА БАНУ ШАФИГУЛЛОВНА                                                                                                                          

Алматы қаласы, Алмалы ауданы                                                                                                                                            

«№124 жалпы білім беретін мектеп» КММ                                                                                                            

Ағылшын пән мұғалімі 

 

School: 

Date: Teacher name: 

Grade:7 Number present: absent: 

The theme Communicationand technology 

Learning 
objectives(s) that 
this lesson is 
contributing to 

7.C3 respect different points of view 

7.L3 understand more complex supported questions on a growing 

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

Lesson objectives All students will be able to 

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

Most students will be able to 

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

- predict possible answers during listening activity 

- give their opinion with the help of prompts 

Assessment 
criteria 

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

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

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

GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.  

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



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

14 

 

 

Cross curricular 
links 

Kazakh and Russian languages 

ICT skills Interactive board 

Previous learning Hobbies and leisure 

Plan 

Planned timings Planned activities (replace the notes below with your 

planned activities) 

Resources 

Beginning 
10 min 

 
 
 
 
 

2 min 

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

introduces the LO  

 

 

PPT 1 

 

 

 

PPT 2 

Middle  
 

5 min  
 
 
 

20 min  
 
 

 
 
 

13 min 
 
 
 
 

 

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

What about  our today’s theme?   Watch the video 

Ss –about ICT 
 

Pre – teaching: T uses flascard  technique to present 

new vocabulary. 

This order is repeated for each word . 

New words: navigator- 

                 memory stick 

                 printer; 

camera;  

refrigerator. 

Touching the flashcards 

 

 

 

 

 

PPT 3-10 
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10 min 
 

 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 

7 min 
 
 

Write the names of the most popular gargets.  

 

  

 

 

1_____________2______________3_____________ 

 

 

 

 

          6______________                     7_____________ 

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs. 

Comlate the dialogue with 4 of the words. 

 

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

 

Jason: OK, what's up?  

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

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

might be able to help me.  

Jason  I see. What's the problem?  

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

son.  

Jason: What type of file is it?  

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

I need to finish it by tomorrow.  

Jason: Do you think your computer might have a 

virus?  

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

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

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

to open.  

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

going to be around tonight?  

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

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

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

give them the time to study it.  

 

 

PPT 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

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

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

friends? 

T elicits from Ss what kind of information should they 

write in a missed spaces. 

Ss share their ideas.  

Listening: T plays the record twice and Ss match the 

speakers to the type of communication. T shows right 

answers on the PPT and Ss peer check.  

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

networking sites 

Students listen again and note down the benefits and 

negative points the speakers mention.  

 

Post-listening; Students discuss the advantages and 

disadvantages of technology.  

 
Prompts:  

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

one, but they’re texting to  

someone else. 

 Generally, I think technology is …. 

 The only problem with my smartphone is that I 

keep (gerund) when I should … 

 

 

End 

3 min 

Plenary 

White-spots strategy 

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

Homework: Learn new words. Make up sentences their 
own sentences. Weak Ss just make up sentences, 

 

 

PPT 13 
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stronger Ss have to make up a story with sentences with 
new vocabulary  

 

PPT 14 

Additional information 

Differentiation – how do you plan 

to give more support? How do 

you plan to challenge the more 

able learners? 

Assessment – how are you 

planning to check learners’ 

learning? 

Formative peer assessment for 

thelistening task: 

2-3 correct answers – Achieved 

1 correct answer – Working Towards 

 

 

 

 

 

 

 

Health and 

safety 

check 

ICT links 

 

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

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

 

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

Safety 
rules 
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№ P00048   28.03.2023 ж 

Шамалар арасындағы тәуелділіктер 

САРКЕНОВА НУРШАТ МАМБЕТАЛИЕВНА                                                                      

Алматы облысы Қарасай ауданы                                                                             

Шалқар орта мектебінің                                                                                             

Физика-математика пәнінің мұғалімі 

Бөлім:  Шамалар арасындағы тәуелділіктер 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы:6 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Шамалар арасындағы тәуелділіктер.  Шамалар 

арасындағы тәуелділіктердің    кестемен 

берілуі.(есептер шығару) 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

6.5.2.5 шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару; 

6.5.2.6 шамалар арасындағы тәуелділіктер-дің берілу 

тәсілдерін білу; 

6.5.2.7 сипаттамасы бойынша тәуелділіктің формуласын 

жазу; 

6.5.2.8 формуламен немесе графикпен берілген 

тәуелділіктердің кестесін құру; 

6.5.2.9 формуламен және кестемен берілген 

тәуелділіктердің графиктерін салу; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар шамалар арасындағы  тәуелділіктің берілу 

тәсілдерін анықтай алады; 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Білім алушылар тәуелді және тәуелсіз айнымалыны 

ажырата алады; 

Кейбір оқушылар үшін: 

Білім алушылар сипаттамасы бойынша тәуелділіктің 

формуласын жаза 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 
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қабілеті мен жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір 

бойы оқуға, еңбеу етуге, Қазақстандық патриотизм және 

азаматтық жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады. 
Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақ

ыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығуш

ылықты 

ояту. 

7 мин. 

(Ұ). 

Ұйымдастыру 

кезеңі: 

1. 

Оқушылармен 

амандасу, 

түгендеу. 

2. 

Ынтымақтаст

ық 

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 

Кітап, дәптер, 

қалам 

суреттері 

бейнеленген 

қима қағаздар 

топтамасы 

 ДК экраны 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен 

жаңа сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

1.Координатал

ық 

жазықтықтағы 

әр түрлі екі 

шаманың 

арасындағы 

тәуелділіктің 

сызықпен 

кескінделуі?         

Г Р А Ф И К 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 

оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  

талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 
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талқылау. 

Оқушыларға 

жалпылама 

төмендегі 

сұрақтар және 

жаттығу 

түрлері  

беріледі. Әр 

оқушы өз 

оймен 

бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара 

ұжымдық 

талқылау  

жасағаннан 

кейін мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

2. «Функция» 

терминін 

математикаға 

тұңғыш 

енгізген неміс 

физик - 

математигі?  

Л Е Й Б Н И Ц 

3. Квадраттық 

барлық 

қабырғалары 

ның 

қосындысы?       

 

П Е Р И М Е ТР 

4. Аргументке 

тәуелді 

айнымалы не 

деп аталады? Ф 

У Н К Ц И Я 

 

 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал кейбір 

көмек қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

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. Тік 

төртбұрыштың 

ауданы мен 

қабырғасының 

ұзындығы 

арасындағы 

байланысты 

анықтайды. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

бөліп шығару 

мүшелерімен 

танысады. 
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 1- тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, 

мысал, үлгі 

көрсетеді. 

1-тапсырма 

1. Формуланы 

толықтырыңыз: 

S=?·tкездесу 

V=a·b·? 

 

Дескриптор:                    

Жалпы - 4  балл 

1.Формуланы 

толықтырады. 

 

 

ДК экраны 

6-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Слайд. 

 2- тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, 

мысал, үлгі 

көрсетеді. 

2-тапсырма 

1. Келесі 

тәуелділікті 

сипаттайтын 

формуланы 

құрастырыңыз: 

1) текшенің 

көлемі V мен 

қабырға 

ұзындығы a. 

2) тікбұрышты 

үшбұрыштың 

ауданы S мен 

катеттер a  

және b. 

3) шеңбердің 

диаметрі D мен 

радиусы R. 

Дескриптор:                    

Жалпы - 3 балл 

1.Келесі 

тәуелділікті 

сипаттайтын 

формуланы 

құрастырады. 

 

ДК экраны 

6-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Слайд. 

Сабақтың 

соңы 

Ой 

толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін 

микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсатына 

жеткізетін 

тапсырмалар 

орындауына 

қарай, өз 

түсінгенін, 

пікірін,  өз 

ойын айту 

арқылы сабаққа 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Яғни «Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

басқа көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 
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Мақсаты:Оқу

шы алған 

білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі:Тақ

ырып 

бойынша 

оқушылардың 

пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

құнды болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 

тәсілі көрінеді. 

қорытынды 

жасайды. 

 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

Саралау. Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың 

алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

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 

 «Мадақтау сөзі» 

әдісі 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 
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қабілеттерін ескере 

отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

Жалпы бағалау 

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

ойланыңыз. 

1: 

2: 

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

ойланыңыз. 

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншы-

лықтары туралы мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

2: 
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№ P00051    28.03.2023 ж 

Бастауыш мектептегі пән аралық байланыстың ерекшелігі 

ТУЛЕШЕВА ГҮЛНАЗИЯ КӨКТЕСІНҚЫЗЫ                                                                            

Атырау қаласы                                                                                                         

Ғ.Мүсірепов атындағы  №5 мектебінің                                                         

бастауыш сынып мұғалімі. 

    Пәнаралық байланыс проблемасын педагогикалық, психологиялық жағынан 

зерттеумен қатар, философиялық тұрғыдын да көптеген ғалымдар зор көңіл 

бөлуде. Пәнаралық байланыстың философиялық негізіне дүниедегі барлық 

заттың, құбылыстардың бірімен-бірінің өзара байланыстылығы туралы, 

тұжырымдалған дүние туралы білімдер де бірімен-бірі байланыста болады. 

Пәнаралық байланыстың физиологиялық, психологиялық негізінің нәтижесі 

білімдер жүйесінің мида орналасуы адамның үнемі алға ұмтылушылығына 

жағдай туғызады да, оның шығармашылық әс-әрекетіне дайын бола 

алатындығын дәлелдейді. Оқушының  өз болмысын тануға көмектесіпғ 

қабілетін ояту, жаңа рухани күш беру білімнің ең маңызды мақсаты болып 

табылады. Оқушының  білім сапасының жоғары деңгейде болуы отбасындағы 

тұрмыс жағдайындағы ата-анасының білімділік деңгейіне байланысты. Әр 

баланың бойындағы ерекшеліктерді дәл танып, оны әрі қарай дамыту үшін ата-

анамен байланыс жасау, олардың отбасылық жағдайын зерттеу, ата-ананың 

өзінің қабілет дарыны қандай, арғы тегінде өнері дарыған адамдар бар болған 

ба, осылардың барлығын баланың балабақшаға қабылдаған күннен бастап 

зерттеу қажеттілігі туындайды. 

    Мұғалімнің  көздейтін мақсаты – балаларға  берілетін ғылыми 

білім негіздерінің бірлігін, пәнаралық байланысын сақтап отыру. 

Пәнаралық  байланыс кезінде оқушылардың ойының тиянақталуына, 

қиялдауына ұғымды меңгеруге, ойда сақтау мүмкіндіктерін арттыруға жағдай 

жасалады. Мектепке дейінгі жастағы балалардың жеке тұлғасын 

қалыптастыруда білім мазмұнының тиімділігі, оқытудың тиімді әдістерін 

іздестіру жолдары пәнаралық байланысты күшейтуге себебін тигізеді. 

    Пәнаралық оқытудың қазіргі оқыту тәрбиелеу, білім беру 

жүйесінде оқушылардың  дүние танымын тереңдете отырып, оқытудың 

тиімділігін арттыруға  көмектесуі  ғылыми педагогикалық  дәлелдеме ретінде 

танылады. Оқушылардың  әртүрлі пәндер бойынша алынған білім, біліктерді 

қабылдауы, түсініп-білуі, олардың жалпы ақыл-ойына серпін тудырып, 
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танымдық іс-әрекеттеріне шығармашылық сипат беріп, барлық алынған 

білімдерін жүйелейді. Пәнаралық байланыс арқылы оқытудың дамытушылық, 

білім және тәрбие берушілік қызметі объективті түрде кеңейіп, дамып отырады. 

Пәнаралық байланыс бастауыш сыныптарда білім және тәрбие беру міндеттерін 

шешуде ерекше әрі маңызды рөл атқарады.   

Сондықтан, олардың мәні мен меңгерілуі пәнаралық байланыс деңгейінде 

жүзеге асырылуы қажет. Білім беру жүйесі бастауыш мектеп оқушыларында 

өмір туралы дұрыс ой қалыптастырып, қоршаған дүниеге көзқарасын біртұтас 

жүйеге бағыттайды. Пәнаралық байланыстың мәні мен маңыздылығына, оның 

ең қажетті педагогикалық іс-әрекеттің бірі екендігін айта келе мынадай 

қорытынды жасауға болады: пәнаралық байланыс бастауыш мектепте жан-

жақты тәрбие беруді комплексті түрде жүзеге асыра отырып, педагогикалық іс-

әрекеттің, еңбектің ғылыми негізінде тиімді ұйымдастырылуына көмектеседі. 

Пәнаралық байланыстың философиялық негізіне дүниедегі барлық заттың, 

құбылыстардың бірімен-бірінің өзара байланыстылығы туралы тұжырымдалған 

білімдерде болатындығын өмір көрсетіде. Негізінде оқу пәндері әр ғылымның 

логикасына сүйенетіндіктен, олар бір-бірінен өз алдына 

оңашаланып,бөлектенбейді. Ең бастысы қазіргі кезде өздігінен білім алудың, 

оқытудың өзекті мақсаты пәнаралық байланыстағы ойлауды кеңінен дамытуды 

жүзеге асыру. Пәнаралық байланысын, бір-біріне тигізетін ықпалын, ортақ, 

негізгі тенденцияларын, әлеуметтік, экономикалық рухани ортақ белгілерін бір 

– бірімен сабақтастыру ортақ заңдылықтарын ашуды көздеуі тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

26 

 

 

20.03.2023 ж  № Р00036 

Қазіргі қоғамдағы тәрбиешінің рөлі 
 

БАЛАЖИГИТОВА АКГУЛ АЛИМБЕКОВНА 

Жетісу облысы Панфилов ауданы Көктал ауылы                                                   

«Балдырған балабақшасы» МКҚК 

 

Біз өмір сүріп отырған бүгінгі дәуір жаңаша көзқарасты, жаңашылдықты 

талап етеді. Білімнің дамуы – адамзат өркениетінің өлшемі. Білімі күшті ел 

озады, білімі әлсіз ел оған қызмет етеді. Олай болса, білім саласы үнемі 

жетілдіруді қажет етеді.  

Мектептегі басты тұлға мұғалім мен тәрбиеші екендігі даусыз. Тіпті қазіргі 

технологиялар ерекше дамыған заманның өзінде білім мен тәрбие сапасын 

қамтамасыз етудегі мұғалім мен тәрбиешінің рөлін еш нәрсемен ауыстыруға 

болмайтынын халықаралық тәжірибелер көрсетіп отыр. Демек, педагог 

біліктілігі – еліміздің бүкіл білім беру жүйесін алға бастырып, оны заман 

талабына сай етіп құрудың негізгі алғышарты, басты кепілдігі болып табылады. 

Білімді ұрпақты, бәсекеге қабіліетті мамандарды білімді мұғалімдер, жан-жақты 

кемел тәрбиешілер ғана тәрбиелеп шығара алады. 

Баланың шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында өткізілетін 

сабақ барысында жаңа технология элеметтерін пайдалану тиімді.Бұл орайда 

баланы жалықтырып алмаудың жолдарын қарастырып,төмендегі тәсіледерді 

тиімді қолдану қажет: 

-Бала қабілетін ашуда тіл шеберлігіне көңіл бөлу; 

-Білімін қосымша әдебиеттермен толықтыру; 

-Жылы сөздер арқылы үнемі балаға шабыт беріп отыру. 

Яғни әр тәрбиешінің алдындағы сәулелі мұрат-шәкіртіне білім,тәрбие беріп 

қана қоймай,әр баланың «менін» ашу.Сол «менді» шығармашылық тұлғаға 

айналдыру. «Күллі ғажайыптың ішіндегі ең тамашасы-тәрбиеленген адам» екені 

белгілі.Сәбиді жоғары деңгейдегі білім мен адамгершілікке баулитын 

тәрбиешінің бойында барлық асыл қасиеттердің табылуы тиіс.Өйткені тәрбиеші 

бала болмысын жүзін көріп тәрбиеші 

жаңашыл,білімді,іскер,қабілетті,жауапкершілік сезімді,жаңа технологияны 

толық меңгерген,өз ісінің шебері болуы керек. 

Бала қабілеті ашылуы үшін: 

1.Тәрбиеші білімнің ұдайы жетілдіріп,кәсіби шеберлігін шыңдауы тиіс. 

2.Бала білімі мен қабілетіне сеніммен қарау керек. 
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3.баланы ақпарат,жаңалықпен қамтамасыз етіп отыру қажет. 

4.Ата-анамен тығыз байланыс орнаған жөн. 

5.Баланы өмірге бейімдеуде дәл,дұрыс бағыт беріп,жеке ерекшелігіне көңіл 

бөлінуі керек. 

Оқу мен тәрбиенің егіз екенін бір сәт те естен шығармағаны жөн,соның 

нәтижесінде ғана сапалы білім мен саналы тәрбиеге қол жеткізуге болады. 

Жапсыру балалардың эститикалық сезімін,көркемдік талғамын 

оятып,шығармашылық қиялын дамытатын салалардың бірі болып 

саналады.Балалардың жас ерекшеліктеріне сай әр берілетін жаңа сабақ ойын 

ретінде өткізіледі,немесе ойын элементтері қосылады.Ойын барысында 

баланың қиялы дамып,сөздік қорлары молайып,оған қатысушылар арасында 

белсенді қарым-қатынас жүреді. Мысалы, «Темір жол» тақырыбында өткізілген 

сабақ барысында тек қана көрнекілік материалдар қолданбай, «Біздің пойыз 

келе жатыр» қимылды ойынын ойнатып З.Джаббарадзенің «Пойыз» өлеңін 

оқуға болады.Бұл әдіс балалардың шығармашылық қиялын дамытады. 

«Жапырақтар биі» атты сабақ барысында ,балалар,ең алдымен,табиғат 

материалымен танысып, «Жапырақ неге ұқсайды?» деген сынақ өткізеді.Бұл 

балалардың эститикалық сезімі мен шығармашылық қиялын дамытады. 

Жапсыру сабақтарында үнемі айырықша өзек ретінде әйтеуір бір нәрсе 

болса,соның айналасында басқа әрекет түрлері жинақталып,образдары терең 

түсінуге,оларды түрлі мәнерлі тәсілдер арқылы жасауға көмектеседі.Жапсыру 

әр баланың түрлі көркемдік шығармашылық әрекетке қатысып,қоршаған 

ортаның көркемдігін меңгеруге көмектеседі.Мысалы, «Біздің үйіміз» 

тақырыбына өткізілген жапсыру сабағында балалар өздерінің үйлері жайлы 

қысқа әңгімелеп,қаланың зәулім үйлері мен ауылдағы ата-әжелерінің үйлерін 

салыстыра отырып бейнелейді. 

Балалардың шығармашылық қабілеттерін арттырудың және бір тәсілі-сабақ 

барысында музыкалық шығармаларды тыңдау.Мысалы, «Гүлзар» тақырыбына 

өткізілген жапсыру сабағының алдында балалармен ауладағы 

гүлдерді,гүлзарларды тамашалап,сабақ барысында музыкалық шығарма 

тыңдатқан тиімді.Бұл әрекет балалардың шығармашылық қабілетін,сонымен 

бірге эмциясын,зеректігін,әлемнің әдемілігін терең түсінуге ынтасын тудырады. 

Балалар шығармашылық арқылы белгілі бір нәтижеге жету және моральдық 

қанағаттанушылық пен сүйсіну сезіміне бөленеді. Баланың бойындағы ерекше 

қасиеті,шығармашылық қабілетті ашу-тәрбиешіге,сіз бен бізге жүктелер 

жауапты міндет. 

№ P00054.  30.03.2023 ж 
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ТӘРБИЕДЕГІ  ҰЛТТЫҚ  ҚҰНДЫЛЫҚТАР 

ОРАЛБАЕВА ӘСЕМГҮЛ МАҚСОТҚЫЗЫ 

БҚО, Орал қаласы,Жоғары  инженерлік-техникалық 

колледжінің  химия және биология пәнінің  оқытушысы 

 

Ұлттық құндылықтар – әрбір ұлттың болмысында ғасырлар бойы атадан 

балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік қағидаттары. Ғасырдан-ғасырға 

жеткен халықтың қазынасы – тілі, ділі, салт-дәстүрі, әдебиеті мен өнері 

ұлтымыздың рухани байлығы.  

Құндылықтар – қоғам қолдайтын және адамдардың көпшілігі мойындайтын 

белгілі нысандардың және құбылыстардың, адамдық қасиеттер мен өзін-өзі ұстау 

ережелерінің тұлғалық және әлеуметтік-мәдени маңыздылығы. Осы орайда 

«Мәңгілік Ел» идеясын білім беру мен тәрбиелеуде іске асыруда елімізде 

жалпыұлттық идеяның құндылықтарын оқу-тәрбие жұмысының барлық түрлері 

арқылы кешенді түрде жүзеге асыру қолға алынды. «Мәңгілік Ел» идеясын білім 

беру мен тәрбиелеуде іске асыру тетіктеріне білім беру құндылықтарына 

қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікті, ашықтық пен 

ынтымақтастықты қалыптастыру, өмір бойы білім алу және тағы да басқалар 

жатады. 

Білім беру мазмұнын жаңарту аясында оқыту мен тәрбие бағыттары 

құндылық пен дағдыны дамытуға, ұрпақты жеке тұлға ретінде жетілдіруге, 

өзіндік іс әрекетін қалыптастыруға, пәндердің бір-бірімен байланысын 

күшейтуге ықпал жасайды. Яғни,  өзін-өзі тұлға ретінде жүзеге асыруына 

мүмкіндік беру мен қолайлы оқу ортасын құру қажеттілігі туындайды. 

«Ел боламын десең, бесігіңді түзе», деген Мұхтар Әуезовтың сөзі 

«тәрбиенің тал бесіктен басталатындығын» тағы да шегелеп тұрғандай. Елдің 

болашағы – өскелең ұрпақ, жастар, біздің балаларымыз. Ендеше оларға берілетін 

тәрбиеге ата-ана, мұғалім, бүкіл қоғам жауапты. 

Қазақ ақыны Мағжан Жұмабаев «Жас бала – жас бiр шыбық, жас күнде қай 

түрде иiп тастасаң, есейгенде сол иiлген күйiнде қалмақ» деп тұжырым жасаған 

екен. Бүгінгі жас ұрпақты бала шақтан, яғни ерте жастан ұлттық құндылықтарға 

сүйене отырып тәрбиелеу керек. Бүгiнгi дұрыс тәрбие алған жастар – болашақ 

жақсы азаматтар. 

 

 

Тәрбие неден басталады? Атам қазақта «Балаңды жеті жасқа дейін патшадай 

сыйла, он төрт жасқа дейін құлыңдай жұмса, он төрттен кейін – досыңдай 

сырлас» дейді ұлы халқым. Өмірге келген бауыр еті баласына ата-анасы барлық 
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махаббатын, жүрек жылуын, саналы ғұмырын арнайды. Солай болған, солай 

бола да береді.  

 Қазақстанның әлемнің білім кеңістігі мен ықпалдасуы «Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» аясында 

тәрбие үдерісін ұлттық құндылықтар негізінде ұйымдастыру отандық білім 

беруді жаңашаландыру және тәрбие мазмұнын көркейтуді талап етуде. 

Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт-дәстүрін, тілін 

білімін, адамзаттық мәдениетті, адами қасиетті мол терең түсінетін 

шығармашылық тұлға етіп тәрбиелеу өмір талабы, қоғам қажеттілігі.  «Қазақстан 

– 2050» ұзақ мерзімдік стратегиялық бағдарламасын белгілеп, әлемдік 

өркениетке бет алған тәуелсіз Қазақ елі үшін ұлттық құндылықтарды сақтап 

қалудың маңызы өте зор. Өйткені сонау ғасырлардан бүгінге жеткен ұлттық 

құндылықтарымыз (батырлар жырлары, ұлттық қол өнер, ұлттық спорт түрлері 

т.б.) - еліміздің дамуы мен мәдениетінің айнасы.  

Ұлттық тәрбие деп жеке тұлғаның ұлттық сана-сезімі мен мінез-құлқының 

қалыптасуын, яғни ана тілін, ата тарихын, төл мәдениетін және ұлттық салт-

дәстүрлерді меңгеруі негізінде қалыптасуын айтамыз. Ұлттық мәдени 

құндылықтар дегеніміз не? Қарапайым тілімен айтқанда ұлттық мәдени 

құндылықтар белгілі бір ұлтқа, ұлт азаматына тән зат, адами қадір-қасиет, яғни 

халық ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық рухани және материалдық 

құндылықтар. Адамның бойында қалыптасқан имандылық қадір-қасиеттер 

рухани құндылықтарға, ал адамдардың қолымен жасалған тұтыну заттары мен 

кәсібі материалды құндылықтарға жатады. Ұлттық құндылықтарды іріктеп, 

оқыту процесіне енгізу арқылы ұлттың тұнып тұрған асыл мұралық рухани 

байлығынан болашақта ел билейтін ұрпақтарды сусындатып, отбасында да, 

мектепте де ұлтжандылық пен отаншылдыққа баулып, өз халқын, өз мемлекетін 

көздің қарашығындай қорғайтын тұлғаларды тәрбиелеу. 

Ұлттық тәрбие мәселесі – адамзат тарихынан өн бойына ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасып келе жатқан ұлы мақсат. Бүгінде адамзаттың өркениеттің өзгеше 

биігіне көтерілген, үшінші мыңжылдыққа қадам басқан кезеңінде де жас 

мемлекетіміз үшін рухани асыл мұрат болып қазақстандық патриотизм, 

азаматтық парыз, тұлға бойындағы ұлттық құндылықтар мен ар тазалығы және 

тағы басқа қасиеттерді жатқызамыз. 

 

 

Президент Қ. Тоқаев отандық білім беру жүйесінің үздік үрдісін сақтай 

отырып, бір орында тұрып қалмай, әрдайым даму жолында болу керектігін үнемі 

атап жүреді. Президенттің айтуынша, бәсекеге қабілетті балаларды 
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қалыптастыруда басты үміт мұғалімдерге артылады. Педагогтардың, әлбетте  

ата-аналардың да міндеті – еліміз үшін лайықты азаматтарды тәрбиелеу. 

Олай болса, қазіргі кезеңде мектеп табалдырығынан бастап білім беруде ел 

тарихын терең қозғап, тәрбие сағаттарында қазақ зиялы қауымының еңбектерін, 

қоғам дамуына қосқан үлесін айтып түсіндіру арқылы оқушылардың адами 

құндылық қасиеттерін қалыптастыру. Сондай-ақ ұлттық салт-сананың өмірдегі 

қолданылмалы көріністері: рәсімдер, рәміздер, ырымдар, тыйымдар, жөн-

жоралғылар, сенімдер, кісілік рәсімдері, перзенттік парыз, адамгершілік борыш, 

ұрпақтық міндет арқылы іске асырылып ұлттық қасиеттерге айналады. 

Әрбір ұлттың ұлттық қасиеттері ұлттық тәрбиеге (халық педагогикасына) 

байланысты дамып, қалыптасқан. Халық педагогикасы ұлттық әдебиет пен сол 

ұлттың салт-дәстүрлерінен құралады. Әдебиет көркем шығармалар арқылы сан 

үйренуден бастап, шығарма кейіпкерлерінің тілін, ойын, іс-әрекеттерін, мінез-

құлқын, ұлттық қасиеттерін үлгі ретінде әсерлі баяндап, содан соң көркемдеп 

көрсетіп үйрету арқылы жеке тұлғаның адамдық қасиеттерін қалыптастырып, 

кісілік сана-сапасын арттырады. Ал ұлттық салт-дәстүрлер игі әдеттердің әдеп-

ғұрыпқа (әдепті іс-әрекетке) айналып, одан әдеп (ұлттық мәдени көрініс), 

әдептен дәстүр (мәдени үрдістің ұлттық дәрежедегі көрнісі), дәстүрден салт 

(дәстүрдің ұлттық санаға сіңіп, сөзсіз қолданыста болуы) қалыптасқанын 

көрсетіп, жеке тұлғаның ұлттық мәдени қасиеттерін қалыптастырады. Әрбір 

мәдениетті, білімді адам өзінің кәсіптік, дүниетанымдық деңгейін ұлттық 

мәдениетпен ұштастыра білуге міндетті. Мәдениетті болу үшін – білімді болу 

міндет. Білім беру мен тәрбиелеудің мақсатын айқындау үшін қазақ білімпазы 

Жүсіпбек Аймауытовтың мына сөздерін еске алған жөн. “Мектеп бітіріп шыққан 

соң бала бүкіл әлемге, өзгенің және өзінің өміріне білім жүзімен ашылған саналы 

ақыл көзімен қарай білсе, міне, білімдендірудің көздейтін түпкі мақсаты осы.  

Олай болса, ұрпаққа ұлттық құндылық қасиеттерін қалыптастыру негізінің 

бірден-бірі жүргізілетін тәрбиелік іс-шаралар. Осындай тәрбие жұмыстарын 

ұлттық құндылықтар негізінде мынадай іс-әрекеттер арқылы ұйымдастыруға 

болады. Мысалы: арнайы пәндер, оқу үдерісі, сыныптан тыс тәрбие, 

жұртшылықпен жұмыс, ата-аналармен жұмыс. Атап айтқанда арнайы пәндер 

арқылы, яғни «Абайтану», «Өлкетану», «Бауыржантану», «Өнер тарихы» сияқты 

пәндерді оқыту барысында; оқу үдерісінде негізгі пәндермен қоса, «Әдеп 

негіздері», «Әдеп және жантану», «Діндер тарихы» сияқты пәндерді меңгерту 

арқылы; сыныптан тыс тәрбиеде спорттық ойындарды, қолөнершілік шеберлікті 

дамытатын сайыстарды, шығармашылық қасиеттерді шыңдайтын іс-шараларды 

ұйымдастыру арқылы; ата-аналармен жұмыста «Ана мектебі», «Әкелер мектебі», 

«Ақсақалдар алқасы», «Зергерлер клубы» сияқты түрлі мектептер мен клубтарды 
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құру арқылы, ал жұртшылықпен жұмыста өнер-тәрбие отаулары мен 

этнографиялық клубтарды ұйымдастыру арқылы біз ұлттық 

құндылықтарымызды ұрпақ бойына дарыта аламыз.  

Ұлттық құндылықтардың бірі – ұлттық ойындар. Олар тек балаларды 

алдандыру, ойнату әдісі ғана емес, жас ерекшеліктеріне қарай көзқарастары мен 

мінез-құлқының қалыптасуына, тапқырлыққа, шешендікке баулитын, ой-өрісін 

жетілдіретін атадан қалған асыл мұрамызды кейінгі ұрпаққа жеткізу құралы 

болып табылады. Мысалы, асық ойыны — қазақ халқының ұлттық ойынының 

бірі. Асық ойыны баланың ойлау қабілетін дамытады, адаммен тез тіл табысуға 

үйретеді, денені шынықтырады, қан айналымы мен тыныс алу мүшелерінің 

жұмысын жақсартады, баланың көзі қашықтықтан көруге дағдыланады, 

мергендікке баулиды, бойдың жылдам өсуіне де көмектеседі. Демек, әрбір 

ұлттық құндылығымыздың өзіне тән маңызы мен мәні бар деген сөз. 

Ұлттық құндылықтар әр ұлттың меншігі болып табылады. Оны ұлт 

ұрпақтары сақтап, заманына қарай дамытып отыруы қажет. Егер халық өзінің 

ұлттық құндылықтарын жоғалтып алса, онда ол халық «ұлт» болудан қалады. 

Сондықтан қазақ халқы өзінің ұлттық құндылықтарын сақтауы керек.  

Егер қазақ халқын ұлт ретінде әлем елдері мойындасын дейтін болсақ, онда 

міндетті түрде ұлттық құндылығымызды көздің қарашығындай сақтап, үнемі 

байытып отыруымыз керек. Себебі ұлттық құндылық – ғасырдан-ғасырға 

жалғасқан, өмірдің қатаң сынынан өткен, маңызы айрықша құндылық, яғни асыл 

қазына. Егемендігіміздің арқасында ұмыт боп бара жатқан ұлттық 

құндылығымызды қайтадан қалпына келтіріп, түгендей бастадық.  

Сондықтан ұлттық құндылықтарды тәлім-тәрбиенің түп қазығына 

айналдыру маңызды іс. Әр халық өзінің жас ұрпағын қайырымды, адал, үлкенді 

құрметтейтін, ержүрек, ар-ожданы мол болып өссе дейді және бұл мәселені 

өзінің тұрмыс-салтына байланысты шешіп те келеді.  

Болашақ иелері жас ұрпақты толыққанды тұлғаға айналдыру үшін ұлттық 

құндылықтар арқылы тәрбие берудің  маңызы зор. Нақтырақ айтсақ, ана тілі мен 

ұлттық салт-дәстүрін құрметтейтін, басқа тілде де жетік сөйлей білетін, 

дүниетанымы, ақыл-ой парасаттылығы қалыптасқан, еңбекқор, мақсат қоя 

алатын және сол мақсатқа жету жолдарын таңдай білетін, жауапкершілігі мол, 

мінез-құлқы, айналадағы адамдарға, қарым-қатынас мәдениеті жоғары, Отанын 

сүйетін, күрделі жағдайларда нақты шешім қабылдай алатын, өзіне сын көзбен 

қарай білетін салауатты тұлғаны тәрбиелеуді басты мақсат етіп қоюымыз қажет.  

Осы құндылықтардың барлығы қанына дарып, бойына тарап, санасына 

сіңген ұрпағымызға еліміздің болашағының кілтін сеніп тапсыра аламыз.  

Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынов: «Балам» деген жұрт болмаса, «жұртым» 
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дейтін бала қайдан шығады» деген. Сондықтан ел болып, жұрт болып ұрпақ 

тәрбиесін қолға алу – басты шаруа. Тәрбие барысында ұлттық 

құндылықтарымыз арқылы жол көрсетер болсақ, жастарымыз еліміздің 

әлеуметтік-мәдени өзгерістеріне жоғары мәдениетті деңгейде бейімделеді. 

Бүгінгі таңда ұлтымыздың рухани байлықтарын көзіміздің қарашығындай 

сақтап, келешекке жеткіземіз деген мақсатпен ел болып бірлесе жұмыстар 

жүргізу керек деп есептеймін. Тіліміз мен ділімізді кіршіксіз күйінде  болашаққа 

мирас етіп қалдыру үшін әрқайсысымыз тамшыдай болса да үлес қосуымыз 

керек. Сонда ғана ұлы армандарымыз орындалады деп ойлаймын. 

Сайып келгенде, ХХІ ғасыр – жастардың ғасыры демекші, сол жастар да 

елдің құндылықтары үшін еңбек етуі керек. Рухани жаңғырып, Мәңгілік ел болу 

үшін құндылықтарымызды мәңгілік сақтап, өзімізден кейінгі ұрпақтарға 

мәңгілікке табыс етуіміз керек. Себебі ұлттық құндылықтар – ұлттың қазынасы. 
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НЕМЕСЕ 

ТЫМАҒЫ ТОЗҒАН ҚАЗАҚ 

 

ҚАЗИЕВА ЖАНСАЯ БАТЫРҚЫЗЫ 

Орал қаласы, Жоғары инженерлік-технологиялық колледжінің 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы 

 

 

Мұхтар Мағауиннің қай шығармасын алсаң да бір ерекше айрықты байқай 

аламыз. Сондай шығармаларының бірі – «Тазының өлімі». Жазушының бұл 

шығармасындағы негізгі оқиға желісі тазының күшік күннен бастап, өмірдің әр 

қырын тазының көзімен көріп, түйсінгені бойынша өрбіп, ең ақырғы өлімі 

арқылы тақырып ашылады. «Тазының өлімі» повесті арқылы ақын сол кезеңнің 

бейнесін суреттеп, қазақ халқының өмірі мен менталитетін паш етеді. 

Жануардың көзі арқылы адам қатыгездігін көрсетеді. Менің жеке пікірім 

бойынша, бұл шығарманың негізгі мақсаты, яки автордың оқырманға жеткізбек 

ойы тақырып бойынша тазының өлімін жеткізу емес, қазақтың бойындағы 

ұлттық құндылықтың жоғалып бара жатқандығы туралы ой салғысы келгендей. 

Повестті оқып отырғанда жай ғана бір эпизод деп ойлайтын жердің өзінде 

белгілі бір бөлек мағына жатуы бек мүмкін. Мысалы, автор шығарма арқылы бір 

көлемді ойды бере отырып, оның ішінде тағы бір жеке ойды білдіруі байқалады. 

Айтқым келгені, шығармадан «Итің дос болса жақсы, досың ит болса жаман» 

деген мақалға саятын эпизодтар бар. Ол эпизодтарды нақтылап көрсем: 

шығармадағы кейіпкер Қазының иті Лашынның оған өмірінің соңына дейін адал 

дос бола алғанын білеміз, сол секілді өзінің досым деп санайтын Есенжолдың 

Қазы өмірден кеткеннен кейін оған жасаған иттігі осыған дәлел сынды. 

Одан бөлек тірі жан иелерінің тазы ит Лашынның бастан кешкен оқиғалары 

арқылы мейірімсіздікке қарай бағыт алып жатқандығын көрсету де байқалады.  

 

Мысалы, Лашынның адамдардың қолынан жасалған қақпанға түсуі, 

тазының қасқырлармен жалғыз өзі арпалысуы, қызыл ала қанға көздері қызарып 

алған бөлтіріктердің «өздерін тапқан, емшек сүтін беріп асыраған» енелерін бас 
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сала жәукемдеуі бәрі-бәрі Лашынның мейірім атаулыдан көңілін мүлде суытады, 

ол үшін жер бетіндегі мейірім Қазымен бірге жоғалғандай болады. 

Шығармада жауыздықтың қасіреті жауыздықтан ғана туындайтынын 

жазушы қаншық қасқырдың өлімі арқылы тамаша көрсетеді. Өзі жауыздықпен 

ауыздандырған бөлтіріктері өзіне шапты. Осы бір ғана оқиғаға күллі табиғаттың 

заңы, өмірдің пәлсапасы, тіршіліктің жай-күйі сиып тұр.  

Ал тазыдан із де қалмады. Біраз жылдан соң ауыл еркектерінің басындағы 

тымақтары тозып, орнын елтірі мен арзан малақайлар басты. Бұл бізді жайлап 

келе жатқан жеңіл-желпі, жылтырақ мәдениеттің көрнісі. Тазымен бірге бастағы 

тымақ кетіп, енді арзан алдамшы мәдениет басымызға орнады.  

Жалпы, жазушы жеткізбек ойын оқырмандарға тікелей жеткізбесе де 

астарлап жеткізді және ол мақсатына жете алды. Дегенмен оны ұғынатындар осы 

повесттен хабары бар, оқыған оқырмандар ғана. Ал басқалары қайтпек?  

Ал басқаларының да осы шығарманы оқуы керек екендігін түсінсек те, 

оларға оқы деп бұйрық соға алмасымыз да анық. Бәлки, шығарманы оқып 

білмегендерге осы оқиға желісімен кино, не болмаса мультфильм түсіру керек 

болар. Десе де, әр дүниеде «бірақ» деген зат бар. Бірақ, мұндай шығармаларды 

теледидар арқылы көрермендерге ұсыну әжептәуір уақыт алады.  

Көрермендерге жол тартқанша, ұлттық болмысымызды ұмытып, арзан 

малақайға малданып, шет ел мазақтарынан шықпастай болып кіріп кетпесек 

болғаны... 
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