
«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

1 

 

 

№  O00043   02.03.2023 ж 

Етістік туралы білетінімді еске түсіремін 

ЖАСУЗАКОВА АЙКУМИС МУСАБЕКОВНА                                                                                                                           

Түркістан облысы. Мақтаарал ауданы                                                                                                                 

«Қ.Мүсірепов атындағы №20 ЖОМ» КММ                                                                                                            

Бастауыш сынып мұғалімі 

Бөлім: Атақты тұлғалар 1)  Қазақ тілі 

Педагогтың аты-жөні 1) Бастауыш пән мұғалімі:  Жасұзақова   Айкүміс 

Күні: 09.02.2023жыл 

Сынып: 3 "А"  Қатысушылар 

саны: 25 

Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Етістік туралы білетінімді еске түсіремін. 

Күн мен түн қалай ауысады ? 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту 

мақсаттары 

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағыт-

талған сұрақтар құрастыру және жауап беру; 

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан 

есім, етістік) табу. 

 

3.4.3.1 Жердің өз осінен айналуының салдарын түсіндіру  

Сабақтың мақсаты Берілген тапсырмалардан етістікті тауып астын сызады. 

Күн мен түннің ауысуын зерттеп, үйренеді. 

Сабақтың барысы.  

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

Ұйымдастыру кезеңі: 

Сәлемдесу,  оқу құралдарын түгелдеу. 

Сыныпта психологиялық ахуал орнату: 

Біз оқушы баламыз, 

Айтқан тілді аламыз. 

Дүниені аралап, 

Кілең бестік аламыз! 

 

"Күн мен түн"  ойыны арқылы 

оқушылардың көңіл күйлерін көтеру. 

 

 I. "Мозайка" әдісі арқылы топқа 

біріктіру: 

1- топ: Жер  (Зат есім) 

2-топ: Күлімдеген күн   (Етістік) 

3- топ: Айлы түн     (Сын есім) 

4-топ: Жұлдыздар  (Сан есім) 

Мұғаліммен 

сәлемдеседі.  

Оқу 

құралдарын 

дайындайды. 

 

Оқушылар 

шеңберге 

тұрып көңіл 

күй өлеңін 

айтады.  

 

 

 

Оқушылар 

қимыл іс - 

Мұғалім 

тарапынан  

"Жарайсы

ң" 

"Тамаша" 

"Өте 

ұтымды 

жауап " 

деген 

мадақтау 

сөздерімен 

жұлдыз - 

шалар ар - 

қылы  баға 

- 

лаймыз 

 

Слайд №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдыңғы 

білімді 
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Жеке жұмыс: 

Алдыңғы білімді еске  түсіру 

(пысықтау) 

 Wordwall  платформасындағы 

"Викториналық" сауалнама 

1. Бауыржан Момышұлы кім? 

(батыр, жазушы) 
2. Глобус нені бейнелейді? (Жер 

шарының моделі) 

3. Суретшінің іс - әрекетін  тап. 

(Сурет салады) 

4. Күннің шығуы мен бату бағытын 

анықта. (Шығыс пен Батыс) 

5. "Ұлы тұлғаны" анықта (Абай) 

6. Жердің өз осінен бір айналып 

шығуына кететін уақытты қалай  

атаймыз? (Тәулік) 

7. Берілген сөздердің ішінен 

етістікті тап. (ойнайды) 

8. Ғарышқа қай ұшу аппаратымен 

ұшады ? (Зымыран) 

әрекет 

жасайды. 

 

Оқушылар 

үстел үстіндегі 

қима 

қағаздардан  

ұқсас 

суреттерді 

тауып 

құрастырып, 

топқа бөлінеді. 

 

Оқушылар 

сұраққа жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген түріне 

қарай 

орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

еске 

түсіру 

тапсыр- 

малары.  

Сабақтың 

ортасы 

 

25 мин 

Айтылым: 

II. Жаңа сабақ 

 "Етістік"тақырыбына видео көрсету. 

Wordwall  платформасындағы "Ойлан, 

бірік, бөліс" әдісі арқылы сөз жұмбақты 

шешу 

 

Топтық жұмыс 

 

к ө г е р ш і н 

ү к і 

т ү й е 

ш а р 

і н 

   1.  Бейбітшілік құсы. 

2. Түнде ұшатын құс. 

3. Төрт түліктің шөлге ең шыдамдысы. 

4. Үрлеп аспанға ұшыратын зат. 

5. Тышқанның үй - мекені. 

 

Видео сабақ 

"Күн мен түннің алмасуы" 

тақырыбында видео көрсету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сөзжұмбақтың 

шешуіндегі сөз 

бойынша 

тыңдайтын 

мәтіннің не 

туралы екенін 

болжайды. 

 

 

 

 

Сөз жұмбақтың 

жауабын 

тауып, жазады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Оқылым, 

жазылым 

тапсыр -

малары. 
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Слайдпен түсіндіру.  

Глобуспен зертханалық көрсету. 

 

Тыңдалым: 

4-жаттығу. 

Мәтінді  тыңда  

 

      -Нарынның  құмды ауылынан шыққан 

домбырашы қыз туралы аңыз - әңгіме 

елден елге - тарап кетті.  

      -Несін айтасың, он саусағынан күй 

төгілнген майталман жорға дейді... 

      -Құрманғазыдан артық болмаса, 

ешқандай кемдігі жоқ шебер дейді... 

      -Ойбай-ау, ешкімнен де домбыра 

үйренбеген дейді... 

Дина Құрманғазыдан үйреніп қалған 

"Ақсақ киік " ,  "Алатау",  "Балбырауын", 

"Қайран шешем" күйлерін күн сайын 

әлденеше қайталап тартып отырушы еді. 

    -Домбырашы болу - оңай  нәрсе емес. 

Ең алдымен үнді, дыбысты  сүйе білу 

керек және оған өзіңше мән бере біл. 

Екіншіден, "Ерінбеген етікші болады" 

деген мақалды біздің ел бекер айтпаған. 

Ерінбеу, ұялмау, қысылмау керек. Өнер 

иесі өзін көп алдында еркін ұстау керек... 

        Құрманғазы айтқан осындай ақыл-

кеңестер де домбыра ішегінің сүйкімді 

дыбыстарымен бірге Динаның құлағына 

кетпестей ұялаған болатын . 

                       

 "Қазақ балалар әдебиетінің 

хрестоматиясынан" 

 

Балалар мәтінде кім туралы айтылған ? 

Жұптық тапсырма: 

"Ойлан,ізде,тап" әдісі 

1. Оқу  - білім азығы, 

    Білім – ырыс қазығы. 

2. Ерінбеген етікші болады. 

3. Жақсы кітап - жан азығы. 

 

Топпен жұмыс: 

Сергіту сәті: 

"Су" әдісі. 

 

Оқушылар күн 

мен түннің 

қалай  

алмасуына 

зерттеу 

жасайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәтінді мұқият 

тыңдап, 

берілген 

тапсырмаларды 

орындайды 

 

 

Мәтіннің 

ішіндегі 

мақалды тауып, 

дәптерге 

көркем, қатесіз 

жазады. 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмаларын 

орындайды . 

 

Сабақты 

пысықтау 

тапсырмаларын 

орындау 

 

 

Бөтелкедегі 

судың қимыл 

қозғалысын 

жасайды 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық 

тапсырмал

ар 
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Соңы 

5 мин 

Үй жұмысы 

4-жаттығу.   (44 - бет) 

Үй жұмысын 

орындап, onlain 

mektep-ке 

жүктеу. 

 . 

Кері 

байланыс: 

 

 

 

 

 

 
 

Оқушылар 

«Түрлі- түсті 

асықтар»  

арқылы кері 

байланыс 

жасайды 

 

Түрлі- 

түсті 

асықтар 
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№ O00038   02.03.2023 ж 

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі 

МАЗАНОВА ГУЛЬЖАН ТОЛЕГЕНОВНА                                                                                            

Ақмола облысы Степногорск қаласы Ақсу кенті                                                                                                

«№2жалпы орта білім беретін мектебі» КММ                                                                                                 

"Балдаурен" шағын орталығының тәрбиешісі 

Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы 

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

кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке дейінгі жаста 

сенсорлық дамудың  мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мүшелерінің 

әрекетін жетілдіру, қоршаған    орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез. 

Мектепке дейінгі педагогика саласындағы атақты шетелдік ғалымдар 

(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли т.б.)  толыққанды сенсорлық дамуды 

қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 

негізгі жағы болып саналатынын айтқан. 

Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының 

іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау 

баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары 

мен заттарын қабылдаудан тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте сақтау, 

ойлау, елестету – қабылдау негізінде құралады. Сондықтан қалыпты ақыл-

ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес. 

Балабақшада бала сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді, 

табиғат құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере 

бастайды. Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай 

алмайтын жағдай болады. Бірақ мәселе тек мұнда емес. Музыкант, суретші, 

құрастырушының табысын қамтамасыз ететін ерекшеліктерінің қатарында 

сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында 

ерте жаста жететін сенсорлық дамудың   жалпы деңгейі жатыр. 

Сенсорлық тәрбиелеудің басты бағыты -баланы  сенсорлық  мәдениетпен 

азықтандырудан  тұрады. 

«Сенсорлық   мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі 

педагогикаға     М.Монтессоридің  жұмыстарының  арқасында  енді. Бірақ, ол  

мұндай мәдениетке  қол жеткізу үшін  баланың сезім мүшелерін заттардың 

түсін, көлемін, пішінін  ажыра  білуге              жаттықтырып  отыру  жеткілікті  

деп санаған. Мұндай көзқарас қате еді. Баланың сенсорлық мәдениеті – адамзат 
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жасаған сенсорлық мәдениетті меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні 

туралы жалпыға ортақ қабылдаулар). 

Бала өмірде де заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа 

қасиеттерімен,  әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі. Ол 

өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр бала 

мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда 

адамзаттың сенсорлық мәдениетімен жоспарлы таныстыратын сенсорлық 

тәрбиелеу көмекке келеді. 

Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, 

сенсорлық  мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады. 

Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай 

алады  (мозаика құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды 

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

қасиеттеріне аса назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және 

оған назар салмайды. Сондықтан балаларды қарапайым тапсырмаларды 

орындауға үйрету кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты 

белгілері екендігін ұққан жөн. Үш жас кезінде балаларды сенсорлық 

тәрбиелеудің дайындық кезеңі аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық           

мәдениетті жүйелі меңгеруді ұйымдастыру басталады. 

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық 

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

жүргізілетін сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды 

болып табылады. Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса 

бастайды, бірақ осы жаста оқыту маңызды орын алмайды. Сондықтан ерте 

жастағы балаларға өнімді әрекетті және сенсорлық тәрбиелеу бойынша 

дидактикалық ойындар мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ. 

Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және 

жоспарлы сипатқа ие. 

Сенсорлық  тәрбие – балалардың сенсорлық 

процесінің  мақсатын  жетілдіру, (сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) 

дамыту. 

Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін 

қалыптастыру. 

Міндеттері: 

1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін 

қалыптастыру; 

3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және 
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сенсорлық эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше  қабылдауды 

қалыптастыру. 

Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары: 

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

Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау; 

Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау; 

Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара 

қатынасын 

белгілеу, үлгі бойынша қою . 

4 бөліктерден тұратын  ойып жасалған  суреттерден, бүтін қойма 

текшелерді 

құру. 

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

Жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, тік  

төртбұрыш)  байланыста бағдарлау; 

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

белгілеу,       топтау; 

Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу; 

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

өткізу. 

Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық 

тәрбиені  жүзеге  асырып, танылатын  үрдісін  дамытады (білуге 

құмарлық, қарапайым көрністерде өзара  байланысты  түсіну және 

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

бекіту әдістер ретінде  қолданады». 

Дидактикалық ойын міндетті, мазмұнды, ережелерді және ойын 

әрекеттерді енгізеді. 

Дидактикалық ойынның негізгі элементі дидактикалық міндет болып 

табылады. Ол сабақтардың бағдарламасы- 

мен тығыз байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке 

бағынып және   оны орындауын қамтамасыз етеді. Дидактикалық міндеттері 

әртүрлі (қарапайым математика ұғымдарың бекітуге байланысты болуы 

мүмкін). 

Дидактикалық ойындардың мағынасы қоршаған болмыста (табиғат, 

адамдар,                   олардың ара қатынастары, тұрмысы, еңбегі, қоғамдық  

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

беріледі. Олар әрбір  балаға ойында                      не және қалай істеуге 

тиісті  екендігін анықтайды, табысқа жету жолын көрсетіп жатыр. 
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Балаларда жүрiс тұрыста тойтарылу, өз мінез-құлқын  басқаруды 

тәрбиелеп жатыр.               

Ойын әрекеті – бұл ойын мақсатында балалардың  белсенділік таныту: 

түрлі-түсті  шарларды сырғанату, мұнараны талдау, матрешканы жинау… 

Сенсорикадағы   дидактикалық  ойындар мектепке дейінгі кіші жастағы 

балалар үшін           сан туралы білімдерін кеңейтуге және  бекітуге үлкен  

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

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

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

төмен, кең — тар, жуан — нәзік, көбірек — аз. Пішінді анықтау: шеңбер, 

шаршы, үшбұрыш. Кеңістіктің бағыттарын  танып білу: алға, артқа, оңға,солға. 

Уақытты бағдарлау: таңертең, күн, кеш, түн. 
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№ O00039    02.03.2023 ж 

Домбыра – халық мұрасы 

НҰРХАЛЫҚОВА ПЕРИЗАТ                                                                                             

Түркістан облысы. Созақ аудан Жуантөбе ауылы                                                   

С.Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебінің                                                      

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 

Бөлім:5 Музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы 

Педагогтің Т.А.Ә.  

Күні:  

Сынып: 7  Қатысушылар саны: Қатыспағандар 

саны: 

Сабақтыңтақырыб

ы 

Домбыра – халық мұрасы 

Оқубағдарламасынас

әйкесоқытумақсаттар

ы 

7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай 

көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 

мақала құрастырып жазу 

Сабақтыңмақсаты Білім алушылар жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай 

көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 

мақала құрастырып жазады 

 

 

Сабақтың барысы 

Сабақ 

кезеңі/Уақ

ыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

3  мин. 

 

 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі  

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру) 

(ҚО) Қызығушылықты ояту.  

-Күй дегеніміз не? 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 
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Сабақтың 

басы 

3  мин 

1-тапсырма 

-Күй қандай ұлттық 

аспаптарда ойналады? 

ЕББҚЕО 

-Күйдің қандай түрлері 

бар? 

Дескриптор:  
- ойтүрткі 

сұрақтарға 

жауап береді 

 

ҚБ:Жар

айсың! 

(мадақта

у сөз) 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 

 

ІІ. Мағынаны тану 

Тыңдалым 

2-тапсырма.Күй туралы 2 

аңызды тыңда. 

Дескриптор:  
- Мәтінді 

тыңдайды; 

- Шағын 

мақала 

құрастырып 

жаз; 

- Мақала  

жанрын сақта 

ҚБ:Жар

айсың! 

(мадақта

у сөз) 

10 

балдық 

жүйе 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 

 

 

 

 

 

 5-тапсырма. Мәтінді 

оқып, жанрын, стилін 

анықта, идесын жаз 

Дескриптор:  
- Мәтінді 

оқиды 

-стилін, 

жанрын 

анықтайды; 

-идеясын 

табады 

ҚБ:Жар

айсың! 

(мадақта

у сөз) 

10 

балдық 

жүйе 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың 

соңы 

Бекіту. 

Күйлерді табу. 

ҚБ:Жар

айсың! 

(мадақта

у сөз) 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері, 

суреттер 

 

Рефлексия 

кері 

байланыс 

 

«БББ» әдісі арқылы кері 

байланыс жасалады 
   

Үйге 

берілетін 

оқу 

тапсырма

сы 

8-тапсырма. «Қос жазба» 

күнделігін толтыр 
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Learning about map reading 

УТАРОВА НАГАНДА АМАНКОСОВНА                                                                              

Түркістан облысы Сарыағаш қаласы                                                                

С.Ысмайылов жалпы орта мектебінің                                                                 

ағылшын тілі пән мұғалімі 

 

Unit 3: Holidays and 

Travel 

School: 

Date: Teachername: 

CLASS:  7 Number

present:  

absent: 

Lesson title Learning about map reading 

Learning 

objectives(s) that 

this lesson is 

contributing to 

(link to the Subject 

programme) 

7.S4 respond with some flexibility at both sentence and discourse 

level to unexpected comments on a growing range of general and 

curricular topics 

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

argument in extended talk on a limited range of general and 

curricular topics 

7.UE14 use prepositions before nouns and adjectives in common 

prepositional phrases on a wide range of familiar general and 

curricular topics 

Levelofthinkingskil

ls 

Higher-order thinking skills 

Lessonobjectives All learners will be able to : 

 Identify true and false sentences with some support 

 Listen to the directions and fill gaps with some support 

 Make up sentences according to the picture with some sup-

port 

 Complete the sentences with appropriate prepositions with 

some support 

Most learners will be able to : 

 Listen to the directions and fill gaps  
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 Make up sentences according to the picture 

Some learners will be able to :  

 Make up a short story according to the directions  

Assessmentcriteria  Recognize the main idea of the conversation with some 

support 

 Apply the prepositions before nouns and adjectives in com-

mon prepositional phrases in practice 

Valueslinks  Students know how to travel and types of travelling 

Cross-

curricularlinks 

Geography 

Previouslearning A secular society with high spirituality 

Plannedtimings Planned activities (replace the notes below 

with your planned activities) 

Resources 

Start 

 

6 min 

Organisation moment 

Greeting 

Introducing lesson objectives to the learners 

Checking homework 
Activity –Inner and outer circle 

Students who are in an inner circle ask 

questions about their classmate’s last holiday. 

Students who are in an outer  circle answer 

these questions 

 

 

 

 

 

 

Middle 

8 min 

 

 

 

 

 

 

Task 1  

Activity – True &False quiz 

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

Melton Park and find out if these sentences 

are true or false. Correct false sentences. 

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

2. The playing field is near the leisure center. 

3. Margaret Hart's house is next to the 

Map worksheet 
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7  min 

 

 

 

 

 

 

 

newsagent. 

4. Norfolk Park has public tennis courts. 

5. The playing field has two football pitches. 

6. The bank is next to the museum. 

7. The supermarket is opposite the bank. 

8. The train station is on Ford Road. 

9. The school is opposite the turning for Oak 

Avenue. 

10. The leisure center is on Murphy Road. 

11. The bookshop is next to the library. 

12. The surgery closes at 6pm. 

13. The hospital is near the surgery. 

14. The museum is next to the art gallery. 

15. The post office is near the school, on 

Murphy Road. 

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

Task 2 

Pre -task   

Teacher says the directions and students 

draw them 

Take the 

second 

right 

Go 

past 

Go 

straight 

on 

Take the 

second left 

Traffic 

lights 

Opposite Round 

about 

Next to Turn left Turn 

right 

 

 

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

directions. Fill the gaps with the correct 

word to complete the directions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learnenglishte

ens.britishcouncil.o

rg/skills/listening-

skills-

practice/giving-

directions 

pictures & map  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
1. Go _______on. 

2. __________past the traffic lights. 

3. It's the building next to the library 

_____the left. 

4. ___________the roundabout turn left. 

5. Then _________the first left on to Green 

Street. 

6. Go__________ the traffic lights and take 

the _________right on to King's Road. 

Descriptors    A learner 

 Listens to the conversation 

 Fills the gaps 

Differentiation by abilities: less able 

students will be given a sheets of paper with 

first letters of directions. 

Task 3Activity – Picture Promt 

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

Make sentences according to the picture.  

 

Differentiation by task: More able students 

make up a short story. 

Task 4 

(I).Complete the following sentences using 

an appropriate preposition. 

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

2. She was angry ………me. (at / on) 

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

about) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

worksheets 
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4. She is quite capable … handling the 

situation on her own. (of / for) 

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

on) 

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

of) 

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

/ off) 

8. We are quite happy ……the outcome. 

(about / for) 

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

about) 

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

for) 

11. She is married………a young 

businessman. (to / with). 

Descriptors :     A learner 

 Completes the sentences 

 Uses appropriate prepositions 

AFL- Laminated paper 

End 

7 min 

Teacher gives smiles: 

I understand the prepositions and 

directions 

I  want to know how to use the 

prepositions 

I didn’t understand the prepositions 

Self –assessment paper 

Name__________________ 

№ Tasks Signs  

1 Speaking activity  

2 Listening activity  

Assessment Paper 
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3 Writing activity  

4 Writing activity  

Home task 

Goodbye! 

Additional information 

Differentiation – how do 

you plan to give more 

support? How do you plan 

to challenge the more able 

learners? 

Assessment – how 

are you planning to 

check learners’ 

learning? 

Healthandsafetycheck 
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№ O00027            02.03.2023 ж 

ТАРИХ САБАҚ ҮРДІСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

УСЕЙНОВА ГУЛЬНАР ДЖАНИБЕКОВНА                                                                  

Қызылорда облысының білім басқармасының                                                                                                                

Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің                                                                                                                             

«№ 33 орта мектебі» КММ                                                                                                                                                             

Тарих пәнінің мұғалімі 

 

Тарих сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін проблемалық 

тапсырмалар арқылы дамыту жаңа білім беру стандарттарында жазылған 

міндеттердің бірі – «динамикалық дамып, жаңартылып отыратын ақпараттық 

кеңістікте жылдам шарлауға, ақпаратты қабылдауға және пайдалануға қабілетті 

тұлғаны қалыптастыру . алуан түрлі ақпарат...» 

Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде шығармашылық тұрғыдан дамыған 

тұлғаға қажеттілік туындады. Ғылым мен техниканың дамуының жоғары 

қарқынына, жаңа ақпараттық технологиялардың пайда болуына байланысты 

адамның өнімді ойлауына қойылатын талаптар күрт артуда.  

Әрбір адам, әсіресе мектеп түлегі шығармашылық іс-әрекет элементтерін 

меңгеруі, яғни терең ойлау, қиын жағдайларда өз бетінше бағдарлау, стандартты 

емес шешімдерді қабылдау қажет. 

Бұл мақсатқа жетудің бір жолы – оқу әрекеті процесінде оқушылардың 

шығармашылық ойлауын қалыптастыру. 

Тарих білімін қоғам тарихын зерттеу негізінде оқушылардың әр түрлі 

қызмет салаларында ерекше және тұлғалық маңызы бар мәселелерді өз бетінше 

шешу қабілетін дамытудың арнайы ұйымдастырылған процесі ретінде анықтауға 

болады. Тарихи білімнің мәнін осылайша түсіну педагогикалық тәжірибенің 

көптеген өзекті мәселелерін шешуге алғышарттар жасайды, атап айтқанда 

проблемалық оқыту, тарихты оқытуда белсенді және интерактивті әдістерді 

қолдану. 
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Мұғалім оқушыларға тарихты оқыту барысында адамзат қоғамының өткені 

мен бүгіні туралы мәліметтерді жеткізіп қана қоймай, оқушылардың тарихи 

білімді ұғыну және қолдана білу дағдыларын қалыптастыру, тарихи оқиғаларға 

аналитикалық және сыни тұрғыдан баға беру, жаңа дереккөздерді талдай білу 

дағдыларын қалыптастыруда көп жұмыс жасайды. , және өз ұстанымдарын 

дәлелдейді.  

Шығармашылық әрекетке араласпай, диалог пен пікірталас тәжірибесін 

алмайынша бұл мәселелерді шешу мүмкін емес. Сондықтан қазіргі тарих пәні 

мұғалімінің сабақ формаларының арсеналы оқушы тұлғасының оқытудағы 

рөлінің өсуінің әсерінен жаңарып қана қоймайды, сонымен қатар материалды 

берудің жаңа формаларына қарай түрленеді.  

Тарих сабағында шығармашылық қабілеттерді дамыту процесі үздіксіз, 

жеке-жеке емес, жүйелі түрде жүргізілуі керек. 

Шығармашылық – бұл жаңа көзқарас, жаңа көзқарас, жаңа шешім, яғни 

қабылдаудың, ойлаудың және мінез-құлықтың әдеттегі стереотиптерінен бас 

тартуға дайын болу. 

Шығармашылық ойлау - бұл жаңа білім немесе әрекеттің өзіндік тәсілін 

ашуға, шығармашылық тапсырманы немесе мәселені шешуге бағытталған 

психикалық процесс. 

Біріншіден, шығармашылық қабілеттерді дамыту кез келген бизнесте 

шығармашылық көзқарасқа қабілетті бастамашыл, ойлау қабілеті бар тұлғаны 

тәрбиелеуге мүмкіндік береді. 

Екіншіден, тарихи талдау негізінде оқушыларға оқиғалар мен 

құбылыстарды түсінуге мүмкіндік береді. 

Үшіншіден, қазіргі тарихи сананы тәрбиелеуге, дербес, тұлғалық ойлауды 

дамытуға көмектеседі. 

Төртіншіден, шығармашылық қабілеттердің дамуы интеллектуалды, 

үйлесімді дамыған жеке тұлғаның қалыптасуына әкеледі. 

Тарих сабағында оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытудың бір 

жолы – оқу үрдісінің мазмұнына шығармашылық тапсырмаларды енгізу. 

Шығармашылық тапсырмаларға проблемалық тапсырмалар, проблемалық 

сұрақтар, жағдаяттар мен тапсырмалар жатады, олардың негізгі ерекшелігі 

көптеген дұрыс жауаптарға мүмкіндік береді.  
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Дәл осындай міндеттер адам шығармашылық іс-әрекетте, ғылыми ізденісте, 

өнер туындыларын жасауда, жетекшілік жұмыста, балалармен жұмыс істеуде жиі 

кездеседі - мұнда әзірленетін мәселелердің бір емес, көптеген шешу жолдары 

және көптеген түзетулері бар. жауаптар.  

Шығармашылық тапсырмалар оқушылардан ойлаудың үлкен дербестігін 

талап етеді. Дәстүрлі білім беруде негізінен конвергентті типтегі тапсырмалар 

қолданылады: мұндай тапсырмалардың шарттары бір ғана дұрыс жауаптың 

болуын болжайды, оны үйренген ережелерді, алгоритмдерді және заңдарды 

пайдалану негізінде қатаң логикалық пайымдаулар арқылы есептеуге болады. 

Қоғамның қазіргі жағдайы мұғалімдердің алдына балалардың дербес 

шығармашылық ойлауын дамытуды, білім беруді даралау мен саралауды 

көздейтін білім берудің жалпы сипатын қайта құру міндетін қойды. 

Білікті ұстаздар балаларды тәрбиелеу мен олардың психикалық және 

адамгершілік дамуы арасындағы байланыс мәселесіне назар аударды. Отандық 

және шетелдік педагогикада мектеп оқушыларының шығармашылық дамуы 

мәселесіне әсер ететін оқытудың әртүрлі теориялары жасалды. 

Педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, көптеген балаларда 

дарындылықтың жасырын әлеуеті бар және дамуға және қолдауға қажетті 

жағдайлар болған кезде олар ашылып, белгілі бір салада өзін көрсете алады. 

Көбінесе шығармашылықтың жасырын әлеуеті адамды қызметтің қандай да бір 

саласында талантты етеді.  

Шығармашылық адамның кәсіби құзыреттілігін, тиімділігін дамыту үшін 

қажет; білім беру; көпшілдік (ынтымақтасу, өзара әрекеттесу қабілеті), тіпті 

белгілі бір дәрежеде адамгершілік.  

 

Қазіргі мектептің жеке тұлғаның жан-жақты дамуына бағыттылығы 

оқушылардың жеке бейімділігін, олардың ақыл-ойын дамытуға байланысты 

шығармашылық іс-әрекеттермен білім, білік, дағдылар қалыптасатын оқу іс-

әрекетінің үйлесімді үйлесімі қажеттілігін білдіреді. белсенділік. 

Шығармашылық әдістемесі бойынша шығармашылық сабақтың құрылымы 

дәстүрлі сабақтан айтарлықтай ерекшеленеді және шығармашылық сабақтың 

мақсатына барабар, сабақтың мақсатын жүзеге асыратын блоктарды қамтиды. 

Шығармашылық сабақтарын құрудың логикасы оқу үдерісін шын мәнінде 
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дамытатын мақсатпен анықталады. 

Бұл технологияның психологиялық мәні – оқу процесін оқушыдан 

жоспарлау. Қажеттіліктерді жүйелі түрде ұйымдастырылған рефлексия – оқу 

үдерісі мен нәтижелерін қорытындылау арқылы да, уақытында тестілеу және оқу 

іс-әрекетін жоспарлауға оқушыларды тарту арқылы да анықтауға болады. 

Әрбір шығармашылық сабақ сегіз блоктан тұратын ақпараттық картамен 

ұсынылған: 

 Мотивация («Ғажайыппен кездесу») 

 Бағдарлама материалының мазмұны 

 Психологиялық түсіру (автожаттығу, ойын немесе дене шынықтыру 

үзілісі) 

 Пазл 

 Интеллектуалды қыздыру 

 Бағдарлама материалының мазмұны. 

 Компьютерлік интеллектуалды қолдау 

 Түйіндеме 

 

1. Мотивациялық блок (тосын, тосын). 

«Таңдану – барлық даналықтың бастауы» (Сократ). 

Таңғажайып объектілермен кездесу жүйесі, оларды қалай жасау керектігін 

шешу, мұның бәрі тарих сабақтарында ізденіс әрекеттеріне қызығушылық пен 

өнімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Мысал. «Жер бетіндегі алғашқы адамдар» тақырыбына сабақ. Мұғалім 

өзімен бірге таяқ, тас, садақ, жебе әкеледі. Қызығушылықты елестету мүмкін 

емес. Не үшін? Не үшін? Неліктен? Қалай? Біз түсіреміз бе? 

Мотивация жұмыс істеді. Таң қалдырады. Сабақ өте сәтті өтті 

2. Блок. Курс бағдарламасының мазмұны (жаңа материалды түсіндіру, 

әңгімелесу, талқылау). Жалпы оқушылардың шығармашылық қиялын, қиялын 

дамытуға бағытталған және тарих пәнін оқытуды қамтамасыз етеді . 

Бұл жерде күрделі мәселелерді шешуде тамаша жетістіктерге жету үшін үш 

фактор маңызды екенін есте ұстаған жөн: қабілеттер, мүмкіндіктер және 

даралық. Өткір, жанды қабылдау, абстрактылы және күрделі ойлау қабілеті, 

сөйлеу жеңілдігі. Бұл қабілеттерді басқалар оң бағалауы керек. 
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Мүмкіндіктерге және интеллектуалдық белсенділікке, мәселені өз бетімен 

шешуге, қоршаған ортаның ең жақсысын қабылдауға және өзін құзыретті және 

сенімді сезінуге мүмкіндік беретін ерте тәжірибелер кіреді. Дәл осы қасиеттер 

оқытуды ұйымдастырудың мазмұны мен әдістерін дамытады. 

Индивидуалдылық алғашқы екі фактордың ықпалын күшейтуге ықпал етіп, 

қабілеттердің қалыптасуына кедергі келтіруі мүмкін. Шығармашылық тұлғаның 

қалыптасуына қоршаған әлем оң ықпалын тигізе беруі маңызды. 

Мысал. Сабақтың тақырыбы «Антикалық дәуірдегі діннің пайда болуы» 

Шамандық емдік ғұрыпты бейнелейтін бейнеролик көрсетіледі. Балаларға 

мынадай сұрақ қойылады: Елестетіңізші, біз ежелгі шамандық ғұрыпқа тап 

болған этнографпыз. 

- Бұл жерде не болып жатыр? (Әртүрлі болжамдар, идеялар айту). 

– Осы заманда өмір сүргіңіз келе ме? Неліктен 

 

Блок 3. Психологиялық жеңілдік. Бұл блокта біз пайдаланамыз: 

- ми жарты шарларының дамуын үйлестіруге арналған дене жаттығулары; 

- релаксацияны, эмоционалды түсіруді қамтамасыз ететін 

психорегуляциялық жаттығулар мен аутогендік жаттығулар; 

- ойындар: спорттық-эмоционалды, би - импровизация, театрландыру. 

 

4-блок. Пазлдар. Заманауи шығармашылық сабақ құрылымының маңызды 

элементтерінің бірі – дизайнында тапқыр өнертапқыштық идея жүзеге 

асырылатын табиғи объектілер жүйесі – басқатырғыштар арқылы оқушылардың 

шығармашылық әрекеті. 

Пазл жүйесі шығармашылық ойлауды, тапқырлықты дамытады, 

байқампаздықты, білуге құмарлықты, зерттеушілік әрекетке қызығушылықты 

оятып, нәтижесінде интеллектуалдық белсенділікті арттырады. 

Пазл жүйесі оқушылардың оқытылатын материалға деген қызығушылығын 

оятып, ынталандырудың тиімді әдісі ретінде қызмет етеді. 

Біртұтас белсенді танымдық жұмыс түрінде жүзеге асырылатын оқыту өз 

алдына психикалық дамудың сипаттамасы және белгілі бір мағынада баланың 

өзіне байланысты психикалық дамудың ішкі жағдайы болып табылады. 
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Блок 5. Интеллектуалды қыздыру студенттерді ынталандыруға және оларды 

сыныптағы шығармашылық әрекеттерге қосуға мүмкіндік береді. Бұл 

тапсырмалар жүйесі арнайы білімді қажет етпейді, тек ой толғауды, 

тапқырлықты және өз бетінше шешім қабылдауды қажет етеді. 

Бұл  негізінен көрсетілген тапсырмаларды қамтиды: 

- гипотезаларды ұсыну; 

- объектілерді әдеттен тыс пайдалану; 

- үлгілерді табу; 

- адам сенгісіз жағдайлардан шығу жолын іздеу; 

- бар схемаға сүйене отырып құру; 

- мақсатты сұрақтар қоя білу және жауаптары бойынша тақырыпты анықтау. 

Ақыл-ой жұмысының әдістері мен ережелерін күшейтеді; ойлаудың 

өнімділігін қамтамасыз ететін әдістерді ашады; шығармашылық шешім 

қабылдау процесінің жеке кезеңдерін басқару дағдыларын қалыптастыру. 

Мысалдар. 

а) Ежелгі Египеттің папирусқа жазылған бірнеше математикалық есептер 

кітаптары сақталған. Міне, солардың бірі. 

7 үй болды, олардың әрқайсысында 7 мысық болды, әр мысық 7 тышқан 

жеді, әр тышқан 7 масақ жеді, әр масақ 7 өлшеп дән бере алады. Үйлердің, 

мысықтардың, тышқандардың, жүгері масақтарының және астықтың 

өлшемдерінің қосындысын табыңыз. 

б) Қазба жұмыстары кезінде табылған балшық тақта мұражайға түсіп қалды 

деп елестетіңіз. Ал планшетте жазу бар, одан бұл Вавилон патшасы 

Хаммурапидің перғауынға – жаулап алушы Тутмосқа жазған хаты екені шығады. 

Ғалымдар хатты шынайы деп тани ма, әлде бұл біреудің қалжыңы, еркелігі деп 

айта ма? Жауабыңызды негіздеңіз. 

в) Сізді «уақыт машинасында» қарабайыр кезеңге апарғаныңызды 

елестетіңіз. Ежелгі адамдардың аңшылықын куәгердің көзімен сипаттаңыз. Ол 

туралы сіздің сезімдеріңіз. Әңгімені мына сөздермен бастаңыз: «Біз бір төбеде 

тұрдық. Тыныш болды. Кенеттен жабайы айқай шыққанда ... ». 

 

Блок 7. Ойлауды компьютерлік интеллектуалды қолдау. 

Мотивациялық тапсырмаларда, басқатырғыштар сияқты тапсырмаларда, 
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интеллектуалды қыздыру тапсырмаларында бейнеленген идеяларды 

жалғастырады және тереңдетеді. Аспаптарды жүзеге асыру кезінде компьютерлік 

ортамен қамтамасыз етілген қосымша мүмкіндіктер пайдаланылады, атап 

айтқанда, мультимедиялық әсерлер, интерактивті өзара әрекеттесулер және т.б. 

Тапсырмалары бар блоктарда ұсынылатын тапсырмалар арасында тығыз 

байланыс бар.  

 

Шығармашылық компьютерлік ойындар арқылы бала жаңаны жасаушыға 

айналады, қоршаған дүниені ұйымдастырудың әртүрлі тәсілдерін меңгереді және 

жүзеге асырады, тұтас пен жекенің бірлігінің философиялық заңдылықтарын 

меңгереді; сандық өзгерістердің сапалық өзгерістерге айналуы. 

Мысал. 

а) Компьютерде «Мысыр тұрғындарының өмірі» кестесін құрастыр: 

1) Перғауын 

2) Дворяндар 

3) Жазушылар 

4) Фермерлер 

 

Блок 8. Түйіндеме. Шығармашылық сабақтың құрылымындағы соңғы блок 

– қорытындылау. Бұл кезеңде сабақты қысқаша қорытындылап, сабақ туралы 

пікірлерін аша отырып, ауызша кері байланыс беріледі. 

Алдымен сабақтың өзі бағаланады (қызықты – қызық емес, ұнады – 

ұнамады, т.б.) арнайы екі сурет – смайликтер – мұңды және күлімдеу арқылы. 

Балалар смайликтердің бірін көрсете отырып, сабаққа баға береді, т.б. Біз 

сабақты сапалы және эмоционалды бағалау туралы айтып отырмыз. Балалардың 

бағалауының басқа нұсқалары да мүмкін. Оларды біріктіру керек. 

Мысал. Сөйлемді жалғастыр: 

- Маған ұнады… 

- Маған ұнамады... 

- Мен білдім… 

- Мен үйрендім… 

- Мен жақсы жасадым... 
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Шығармашылық әрекетте өзін-өзі басқару қабілеттерін дамыту рефлексия 

арқылы жүзеге асады. Мектеп жасындағы рефлексия екі жақтан көрінеді: шешуді 

қажет ететін мәселені бағалау ретінде және өз ресурстарымды бағалау ретінде: 

мен бұл мәселені шеше аламын ба. 

Тарих білімін қоғам тарихын зерттеу негізінде оқушылардың әр түрлі 

қызмет салаларында ерекше және тұлғалық маңызы бар мәселелерді өз бетінше 

шешу қабілетін дамытудың арнайы ұйымдастырылған процесі ретінде анықтауға 

болады. Тарихи білімнің мәнін осылайша түсіну педагогикалық тәжірибенің 

көптеген өзекті мәселелерін шешуге алғышарттар жасайды, атап айтқанда 

проблемалық оқыту, тарихты оқытуда белсенді және интерактивті әдістерді 

қолдану. 

Тарих сабағында шығармашылық қабілеттерді дамыту процесі үздіксіз, 

жеке-жеке емес, жүйелі түрде жүргізілуі керек. 
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№ O00028   02.03.2023 ж 

 

ҚАЗАҚ ТАРИХЫ-ДАЛА ӨРКЕНИЕТІНІҢҚҰРАМДАС БӨЛІГІ 

 

АБДИКАДИРОВ ЕЛУБАЙ БИЖУМАЕВИЧ                                                          

Қызылорда облысының білім басқармасының                                                                                                                

Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің                                                                                                                             

«№ 33 орта мектебі» КММ                                                                                                                                                             

Тарих пәнінің мұғалімі 

 

Дала өркениеті - түркі тектес халықгардың, соның ішінде қазақтардың 

материалдық және рухани құндылықтарының даму сатысы; этномәдени жүйенің 

қалыптасуы.  

 Адамзат тарихын зерттеу барысында өркениет атауының өзіне әр түрлі, 

кейде бір-біріне қарама-қайшы анықтамалар қалыптасты.  

Америка тарихшысы Л.Морган (1818-1881) мен Ф.Энгельс оны адамзат 

дамуындағы жоғары, жазусызуды енгізу кезеңі ("тағылық — жабайылық — 

"өркениеттілік" ұштағаны арқылы) ретінде сипаттады.  

Кейінгі кездері бұл термин адамзат дамуының аймақтық, салыстырмалы 

түрде бір-біріне тәуелсіз жетілген пішімдерін бейнелеу үшін қолданылып жүр.  

Ә.Марғұлан, К.Ақышев, К.Байпақов, т.б. ғалымдар "көшпелілер өркениеті" 

атауын жиі колданса, Л.Н.Гумилев, О.Сүлейменов оның өрлеу дәуірінде, б.з.б. 9 

ғ-дан б.з. 11 ғ-ы аралығында, Жерорта теңізі жағалауы және Қиыр Шығыс 

елдерімен салыстырғанда жасампаздық эволюцияны бастан өткергенін 

дәлелдеді. Соның нәтижесінде еуропалық астамшылық пен таптык Дала 

уағыздамаға негізделген кеңестік тарихнама мансұқ еткен Еуразия кеңістігіндегі 

тарихи-мәдени ерекше құбылыс ғылымға "Дала өркениеті" деген атпен ене 

бастады. Оның әлемдік өркениетке қосқан үлесіне үндінің саяси қайраткері 

Д.Неру "Әлемдік тарихқа көзқарас" атты еңбегінде әділ баға беріп, "Атлас 

картаны ашсаң, алып Азия құрлығының койнына кіріп жатқан кішкентай 

Еуропаны көресің. Ол өз алдына дербес құрлық емес, Азияның жалғасы сиякты. 

Ал тарихты окитын болсаң — ұзақ уақыт бойы, белгілі бір кезенде Азияның 

үстемдік құрғанына көзің жетеді... 
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Дала тұрғындары жерді киелі мекен ретінде қастерлейді.  

Жер – малға шөп, нанға – дән, киіз үйге, домбыраға – ағаш. «Жерден шықтық 

– жерге, қайтамыз» деп сенген көшпенділер.  

Қазақты тамырымен, өткенімен байланыстыратын жер. Және тек 

мистикалық емес, тура мағынада да. Қазіргі Қазақстан аумағында көптеген 

археологиялық экспедициялар болды. Олардың нәтижелері көптеген ғасырлар 

бұрын Ұлы далада адамдардың қалай өмір сүргенін анықтауға көмектесті. 

Мысалы, 20 ғасырдың 2-жартысында Орталық Қазақстанда дала 

жұлдызшысының жерленген жері табылды. 

Көшпелілер арасында жұлдызды тамашалаушылар өте құрметке ие болған. 

Олар ауа райын болжап қана қоймай, астрономиялық болжамдар да жасады. Бұл 

пайғамбарлықтар күнделікті өмірде де, әскери және саяси қақтығыстарды 

шешуде де қолданылды. Жұлдызшының табылған бейіті оның биік лауазымын 

айғақтайды.  

Жерлеудің периметрі бойынша күн түріндегі тас төселген. Қабірдің тәжі 

қызыл граниттен жасалған жұлдызды бақылаушының мүсіні. Және көріпкелдің 

қалдықтарымен бірге олар метеориттің бір бөлігін жерледі. 

Ежелгі көшпенділер қабірде қалған заттар өлген адаммен о дүниеде бірге 

жүреді деп сенген. Ал ризашылықпен оның рухы жердегі өмірдегі ұрпақтарын 

қорғайды. Сондықтан археологтар дала қорымдарынан бағалы заттарды, қару-

жарақ пен тылсым жәдігерлерді жиі табады. 

Қайтыс болғаннан кейінгі осындай сыйлықтардың ең үлкен 

коллекцияларының бірі қазіргі Батыс Моңғолияның территориясынан Майхан-

уул жотасынан табылған. Моңғол және қазақ археологтарының бірлескен 

экспедициясы Түрік қағанатының құрамындағы мемлекеттердің бірінің жоғарғы 

билеушісі қағанның алып кесенесін ашты. Бұл атаудың тағы бір дыбысы «хан» 

дегенге құлағымыз көбірек үйренген. 

Майхан-уул кесенесі, зерттеулер бойынша біздің заманымыздың 7 

ғасырында салынған. Ұзындығы 40 метрден асатын қабірдің дәлізі оңтүстік-

шығысқа, күн шығысқа қарайды. Қабырғаның қабырғалары ежелгі 

көшпенділердің өмірі мен мифологиясының көріністерімен боялған. Қабірдің 

өзінен археологтар 350-ден астам артефакті тапты: монеталар мен зергерлік 

бұйымдар, киімдер мен зергерлік бұйымдар, жауынгерлік баннерлердің 
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қалдықтары, алтын тақ пен сынған тәж. 

Бірақ ғалымдарды ондаған саз мүсіндері - адамдар, жылқылар және тіпті екі 

минотавр қызықтырды. Қытайдағы атақты терракота әскері сияқты, саз 

сарбаздары мен қызметшілер билеушіні кейінгі өмірге дейін шығарып салуы 

керек еді. Алайда, Майхан-уулдағы мүсіндер аспан империясының жерлеу 

мүсіндерінен айырмашылығы, темір қаңқада жасалған, күйдіру кезінде оларға су 

шашылмаған. 

Қытайдан басқа өндіріс технологиясы, ғалымдардың пікірінше, ежелгі 

көшпенділердің Қиыр Шығыс шеберлерінен тәуелсіз және тәуелсіз терракоталық 

мүсіндерді ойлап тапқанын дәлелдейді. Мүмкін одан да ертерек. Бұл 

жаңалықтың маңыздылығын суретші-реставратор, «Қырым аралы» ғылыми-

реставрациялық зертханасының негізін қалаушы және меңгерушісі Қырым 

Алтынбеков ерекше атап өтті. 

Өркениеттің осы модернизацияларының, ашылуларының орталығы – дәл 

Орталық Қазақстан. Бұл ескерткіштерден көретініміз. Көшпелілер – мәңгілік 

қозғалыс, олар саудамен айналысты, сауда жолдарын басқарды, тарады, сол 

жерден табыс алды. Және, әрине, қарым-қатынас жасай отырып, олар жылқыны 

қолға үйрету, күйме жасау мәдениетін таратады. Олар орталық болды, бұл 

дәлелденді. 

Балшық күйдіру және керамикалық бұйымдар жасау ғалымдардың 

пікірінше, ежелгі көшпенділер планетаны алғаш игерген жалғыз қолөнер емес. 

Қазылған бейіттердің қазыналарының ішінде ат әбзелдерінің элементтері: 

тізгіндер, үзеңгілер, әбзелдер табылған. Жылқылар мүсін түрінде жасалып, 

қабырға суреттерінде бейнеленген. Көне түркі қорымдарында оқ-дәрілер мен 

бейнелер, кейде жылқы қалдықтары жиі кездеседі. Өйткені, жылқының көшпелі 

үшін маңыздылығы сонша, онсыз адам о дүниелік өмірге бара алмайды. Дала 

тұрғыны үшін жылқы – мәртебе мен байлықтың белгісі, қолайлы көлік, жылы 

тері, дәмді ет, сүт, қымыз. 

Солтүстік Қазақстандағы Ботай ауылының іргесіндегі көне қоныста адамдар 

мен жылқылардың бірлескен өмірі туралы көптеген қызықты мәліметтер 

айтылды. Оны 1980 жылы археолог Виктор Федорович Зайберт ашқан. Бір 

жарым жүз үйден тұратын қалада ғалымдар 130 мыңнан астам жылқы сүйектерін 

тапты. Белгілі болғандай, жергілікті тұрғындар жылқыны тек тамақ ішу және 
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міну үшін ғана пайдаланбаған: құрылыс кезінде жылқының сүйектері құралға 

айналдырылған және олардың саз балшықтары иленген. 

Бұл қаңқалар археологтарға басқа да қызықты мәліметтер берді. Ботайдан 

табылған жылқы қалдықтары шамамен 6 мың жыл - және олар осы уақытқа дейін 

белгілі түрлердің ешқайсысына жатпайды. Бұл жаңалық ғалымдарды күтпеген 

қорытындыға әкелді: сірә, қазақтардың ата-бабалары жылқыны дүние жүзіндегі 

барлық халықтарға қарағанда ерте қолға үйреткен. 

Жылқылардың алғаш қолға үйретілгенін бүкіл Ботай қонысы дәлелдейді. 

Дәл осы жерде шеберлер оларды қалай қолға үйрету керектігін білді. Өйткені, 

жылқылар бүкіл Еуразияда кездескен, бірақ оларды қолға үйреткен көшпелілер. 

Оларды қолға үйретіп, мол табыс әкелді. Жылқыларды Қытай императорлары да, 

оңтүстік, батыс және Жерорта теңізі императорлары да белсенді түрде сатып 

алды. Бұл көп ақша жұмсады. Қазіргі заманда жылқылар көлік сияқты. 

Ботай қонысы археологтарға даланың байырғы тұрғындарының өмірі 

туралы көптеген қызықты жайттарды ашты. Ертеде ауылдың құрылысы өте 

тығыз болған. Ұзындығы 50 метрге жететін көшелерде кейде әр жағынан 15-16 

тұрғын үй салынған. Үйлер бір шегесіз тұрғызылды: бөренелер саз және тастан 

жасалған қабырғаларға төселіп, күмбезді құрады.  

Шатырдың ортасында шаңырақ қалды - түтін мен күн сәулесі түсетін тесік. 

Үйдің ортасынан ошақ үшін шұңқыр қазды, ал қабырғалардың астында тамақ 

сақтайтын ойықтар болды. 

Ботай маңындағы олжа қазақ көшпенділерінің кешегі бейбіт өмірін 

көрсетеді. Алтын Адам – «Алтын адам» археологтарға өз өмірінің әскери жағын 

айтып берді. Алматыдан 50 шақырым жерде, Есік өзенінің жағасынан 50 жыл 

бұрын қазақ археологтары тапқан жәдігерлер кешені осылай аталады. 

 

Талай ғасыр бұрын Есік қорғаны талан-таражға түскен. Бірақ тонаушылар 

бір жасырын жерлеуді байқамады. Бірақ оны археологтар тапты. Құлыптан төрт 

мыңнан астам алтын бұйымдар табылды. Олардың арасында салтанатты қылыш 

пен қанжары бар алтын жалатылған сауыт қалдықтары бар. Кейінірек «Қырым 

аралы» ғылыми-реставрациясының қызметкерлері жүргізген қажырлы қайта 

құру ғылымға ежелгі көшпелі сақ тайпасынан шыққан жауынгердің ең алғашқы 

бейнесін берді. 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

29 

 

 

Кейінірек археологтар Қазақстаннан тағы төрт «алтын адамды» тапты. 

Қанатты барыс мінген Алтын Адам Қазақстанның ең танымал символдарының 

біріне айналды. Оның көшірмелері еліміздің көптеген қалаларында, соның 

ішінде Алматының бас алаңындағы Тәуелсіздік ескерткішінде орнатылған. 

2012 жылы Қазақстанның батысында «алтын адамның» жұбы табылды. 

Археологтар біздің дәуірімізге дейінгі 4-3 ғасырлардағы асыл әйелдің жерлеуін 

тапты. Бұл Қазақстанның «алтын» қорымдарының ішіндегі ең көнесі. Бай 

безендірілгендіктен табылған қалдықтар «Алтын ханшайым» деп аталды.Оның 

төбесі Алтын ханшайымның қорғанындағы бірегей және тарихи маңызды олжа 

болды. Археологтар қалпына келтірген нысан сақ пен иран көшпелілерінің 

қақтығысының шайқас көрінісімен безендірілген. Кейбір жауынгерлер 

күймелерде соғысады - бұл бүгінгі күнге дейін табылған күймелердің ең көне 

бейнесі. Сондай-ақ, археологтар қорғаннан алтыннан жасалған жүзден астам 

зергерлік бұйымдар мен салт-дәстүр бұйымдарын тапты. Өкінішке орай, теріден, 

сүйектен, матадан және басқа да органикалық заттардан жасалған заттар бүгінгі 

күнге дейін сақталмаған.  

Дегенмен, «Қырым аралы» зертханасы ойлап тапқан заманауи 

технологиялар мен әдістер өткенге жақсырақ қарауға мүмкіндік береді. 

Ал жаңа технологиялардың арқасында етегінде папоротник ұлуының 

бейнесі бар ою-өрнекті, былғарыдан жасалған аппликацияларды көрдік.  

Тері, майлы зат сияқты, ылғалды сіңіріп, жерді тығыздады. Терінің өзі, 

әрине, жоғалып кетті. Ал нығыздау арқылы былғарыдан жасалған барлық 

ерекшеліктерін, барлық әшекейлерін көрсетті. Бұл бізге бұрын ешбір археолог 

көрмеген, әлі де көре алмайтын жаңа ақпаратты ашты.  

Осы технологияның арқасында біз бұл ескерткіштің тарихын жақынырақ 

және тереңірек зерттейміз. 

«Жерден шықтық – жерге қайтамыз» деп көшпенділер көне заманға сенген. 

Жер адамдар оған қайтарған нәрселерді мұқият сақтайды: адамдар мен 

жануарлардың қалдықтары, өнер туындылары мен еңбек құралдары... Қазақстан 

халықтарының тарихы, олардың болмысының тамыры.  

Ал археология осы тамырларды әшкерелеп, қазіргі қазақтардың ата-

бабаларының Ұлы далада қалай өмір сүріп, қалай өлгені туралы көбірек білуге 

мүмкіндік береді. 
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