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МАТЕМАТИКА ӘЛЕМІНІҢ МАҚТАНЫШТАРЫ  

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің механика-математика факультетінің 

корпусында математикалық және компьютерлік моделдеу кафедрасының базасында көрнекті 

ғалымдар Смағұлов Шалтай Смағұлұлы мен Данаев Нарғозы Тұрсынбайұлының құрметіне 

аудиториялар ашылды. Кафедра меңгерушісі мен кафедраның оқытушылар құрамы Ш.С. Смағұлов 

және Н.Т. Данаев атындағы аудиториялар ашу бастамасын қолдап, ұйымдастыру жұмыстарына 

жауапкершілік алды. Екі кабинет те бакалавриат, магистратура және докторантура студенттері үшін 

дәрістік және практикалық сабақтарды өткізуге бағытталған. Кабинеттің техникалық жабдығына 20 

ноутбук, интерактивті тақта және 2 үлкен экран кіреді, олар математикалық және компьютерлік 

моделдеу кафедрасы оқытушыларының жеке жауапкершілігінде болады. 

Смағұлов Шалтай Смағұлұлы - физика-математика ғылымддарының докторы, 

профессор, Қазақстан Республикасының Инженерлік академиясының академигі, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ол есептеу және қолданбалы 

гидродинамика саласында, соның ішінде Навье-Стокс теңдеулерін, магниттік 

гидродинамика теңдеулерін, тұтқыр сығылмайтын сұйықтық теңдеулерін шешудің үнемді 

сандық әдістерін жасауға үлкен үлес қосты. Ш.С. Смағұлов есептеуіш және қолданбалы 

математиканың өзекті мәселелері бойынша 60 ғылым кандидаты және 10 ғылым 

докторларын дайындады. Сонымен қатар, отандық және шетелдік ғылыми басылымдарда 

жарияланған 120-дан астам ғылыми жұмыстар мен 7 монографиялардың авторы болып 

табылады. Шалтай  Смағұлұлы -
"Сұйықтық пен газ динамикасын сандық моделдеу", "Теория және есептеу эксперименті" ғылыми жұмыстар 

циклі үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығына ие болды. 

Данаев Нарғозы Турсынбайұлы - ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, есептеу 

гидродинамикасы және ақпараттық технологиялар саласындағы танымал маман. Н. Т. 

Данаев ағым сипаттамаларының үлкен градиенті бар аудандарда қисық сызықты 

торларды тұрғызудың жаңа әдістерінің авторы, оның көмегімен күрделі 

аудандардағы газ және гидродинамиканың көптеген мәселелері оңтайлы шешілді. Ол 

20 кандидатты және 8 физика-математика ғылымдарының докторын және 4 PhD 

докторын дайындады. Нарғозы Тұрсынбайұлы 200-ден астам ғылыми еңбек, оның 

ішінде 7 монография, 4 оқу құралы және зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік 

тіркеу туралы 15 куәлік жариялады. Н.Т.Данаев көптеген мемлекеттік 

марапаттардың, соның ішінде Қазақстан Республикасының ғылым, техника және 

білім беру 

саласындағы мемлекеттік сыйлығының, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"сыйлығының иегері болып 

табылады. 

Н.Т. Данаев профессор Ш. С. Смағұловпен бірге жемісті ғылыми-педагогикалық қызметті 

ұйымдастырып, Қазақстанның көрнекті ғалымдары арасында лайықты орын алды. Олар бүгінгі күнге дейін 

алған білімі мен тәжірибесі үшін алғыс білдіретін жас ғалымдар мен жоғары білікті мамандардың тұтас буынын 

тәрбиелей алды. Олардың механика-математика факультетінің қалыптасуы мен дамуына қосқан зор үлесін атап 

өткен жөн. Сауатты құрылған оқыту жүйесінің арқасында олар пәнаралық білім бар және кәсіби маман бола 

алатын түлектерді дайындай алды. 

Шалтай Смағұлұлы мен Нарғозы Тұрсынбайұлының шәкірттері, сондай-ақ отбасы мүшелері Ш.С. 

Смағұлов атындағы және Н.Т. Данаев атындағы аудиторияларды ашу туралы ұсыныс жасап, факультет пен 

кафедраға кабинеттерді оқытудың заманауи тәсілдеріне сәйкес толық жабдықтау үшін қаржылық қолдау 

көрсетті. Бұл іс-шара-қолданбалы математика саласында Қазақстанның ғылымы мен білімінің дамуына үлкен 

үлес қосқан көрнекті ғалымдарға құрмет көрсету. Ұрпақтардың, әріптестер мен шәкірттерінің естелігі-ең жақсы 

марапат және олардың еңбек қызметінің маңыздылығының көрсеткіші. Математикалық және компьютерлік 

моделдеу кафедрасының оқытушылары мен студенттері осы іс-шараларды ұйымдастыруға аса 

жауапкершілікпен қарады және аудиторияларды заманауи стандарттар бойынша техникалық қамтамасыз ету 

үшін қаржылық көмек көрсеткені үшін алғыс білдіреді. 

ИСАХОВ АЛИБЕК АБДИАШИМОВИЧ,  
ОМАРОВА ПЕРИЗАТ ТАНИРБЕРДИЕВНА, 
ЖАНДАУЛЕТ ЕЛДОС  ЖАНДАУЛЕТҰЛЫ,  

преподаватели кафедры математического и компьютерного 
моделирования Казахский Национальный университет 

имени Аль-Фараби, механико-математический факультет
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МАРЖАННҰР МАКИБАЕВА, 
Қазақ ұлттық өнер университетінің скрипка мұғалімі  

Нұр-Сұлтан қаласы 

ҚАЗАҚСТАН КАМЕРАЛЫҚ ОРКЕСТРЛЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ 
АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 

 XVII ғасырдан бастау алып, қазіргі уақытқа 

дейін көркем мәдениетке, аспаптық өнер дамуына 

ықпал етуге белсенді үлес қосқан, әр дәуірдің 

музыкалық өміріне сипаттамаларын бағыттайтын 

камералық оркестр өнері мәдени өмірде дәйекті 

құбылысқа айналды. Люлли, Корелли, Вивальди, 

Бах сынды ұлы композиторлар жетекші еткен 

камералық оркестрлері өз замандастарын таң 

қалдырып, сүйсіндіретін. Ал Гайдн, Моцарт, 

Брамс, Дворжак, Григ, Сен-Санс сияқты 

данышпан композиторлар камералық 

оркестрлерге сүйеніп 

шығармаларшылықтарының салмақты бөлігін 

осы жанрға бағыттаған. Рихард Штраус, Шенберг, 

Барток, Стравинский, Веберн, Мартин, Онеггер, 

Мийо, Хиндемит, Шостакович, Свиридов, 

Шнитке, т. б. сынды композиторлардың 



 QAZAQ BILIMI                                                                                  №11 (38) Qarasha 2020 jyl 6 

шығармалары ХХ ғасырдың музыка мәдениетіне 

қосқан теңдесі жоқ мұра. 

Қазіргі уақытта опера, балет, симфониялық 

концерттер бірте-бірте «камернизация» үдерісіне 

ұшырап жатыр. Көркемдік фильмдерге арналған 

музыка камералық оркестрлердің орындауында 

жиірек жазылуда. Камералық оркестрлік 

орындаушылық тез дамып келеді: ол концерт 

өмірінің ажырамас бөлігі, сол себепті жаңа 

ұжымдар қалыптастыру процессі белсенді болып 

келеді. Камералық музыка танымал фестивальдар 

мен мәдени іс-шаралардың маңызды бөлігіне 

айнады. 

 ХІХ ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың 

басындағы қазақ өлкесінің әлеуметтік-

экономикалық өмірінде болған өзгерістер ескі 

қалалардың өсуімен, жаңа қалалардың пайда 

болуымен, әсіресе, олардың ірі әкімшілік 

орталықтарына айналып қана қоймай, оларды 

мекендеген халықтың шаруашылығында және 

мәдени, қоғамдық өмірінде үлкен рөл атқаруымен 

сипатталды. Қазақстанның уездік 

орталықтарында жергілікті органдар музыкалық 

мекемелерді ұйымдастыруға баса көңіл бөлді. Бұл 

халықты саяси ағарту міндеттеріне байланысты 

еді. Қазақстан мен Ресей экономикалық және 

саяси қатынастардың бірігуі негізінде, екі 

халықтың достығы нығайып, екі мәдениет бір-

бірінің дамуына мейлінше әсер етті. Әсіресе, 

музыка саласында көрші елдің ықпалы зор еді. 

 Қазақстанға жер аударған прогрессивті-

демократиялық қайраткерлердің тұрмысында 

скрипка және басқа да музыкалық аспаптарда 

ойнау кең айқымда көрініс тапқан. Елді мекенде 

көп шоғырланған осындай музыкалық қауымдар 

жергілікті әнші, күйшілердің музыкалық 

талғамының классикалық бағытта өсуіне әсер 

бергені сөзсіз. ХІХ ғасырда қазақ халқының 

арасында скрипка, балалайка, гармоника сынды 

аспаптар халық тұрмысына, мәдени өміріне ене 

бастады. Орыс халқының музыканттары сол 

аспаптарда қазақ халық әуендерін ойнай бастаса, 

қазақтың аспапшылары да танымал орыс 

шығармаларын орындауға әуестік танытты. 

 Әсіресе, қазақтың қобызына тектес болып 

келетін скрипка аспабына деген қызуғышық қазақ 

халқы арасында күн арта өсті. Б. Сарыбаевтың 

сөзіне сенсек: «ХІХ ғасырдың соңында қазақ 

ауылында скрипка пайда болады. Оны туыстас 

аспапқа ұқсағандығы үшін, кей кездері қобыз деп 

атаған. Скрипкада көне доғаша келген смычокпен 

әдетте төрт ішектің орнына үш ішекте жиі 

ойнаған»[1] Жаяу Мұса, Мұқа, Мұхит, 

Мұсылманқұл, Уахап Қабығожин сынды қазақ 

әншілер мен күйшілердің скрипкада ойнағаны 

жайлы деректер кездеседі. Еліміздің біртуар 

ақыны, Абай Құнанбаев өз балаларының 

музыкадан сауат алғанын қалап, Семейден сол 

кездегі елге белгілі музыканттар Сүлеймен мен 

Біткенбайды шақырған. Біреуі скрипкадан сабақ 

берсе, екіншісі домбырада тәлім берген. Абай 

Құнанбаев музыканттарға әрдайым қолдау 

көрсетіп, өз үйінде айтыстар, шағын концерттер 

өткізіп отырған. 

 Мұхит есімімен аты алты алашқа белгілі әнші, 

халық композиторы Мұхамбет-керей скрипка мен 

домбыраның құлағында ойнаған. Мұхамбет-керей 

өзінің Шаңгерей, Сақыпкерей, Жанша, Жүсіп 

есімді аға-інілерімен квинтет болып, қазақ және 

орыс би әуендерін қамтитын репертуармен түрлі 

жиындарда көрермендер алдында өнер көрсеткен. 

 Көп ұлтты халқы бар Сібір, Орта Азия мен 

Қазақстан жеріндегі саябақтар мен қала 

орталықтарында ХІХ ғасырдың соңында ұлттық 

әуендердің негізінде жазылған әр-түрлі өңдеулер 

мен попурри ойналуы көрініс табады. Әдетте, сол 

шығармаларды жергілікті музыканттар ішекті 

аспаптар және үрмелі аспаптар оркестріне арнап 

шығарған болатын. Сол жердегі тұратын 

ұлттардың құрамына қарай попурри негізінде 

жазылған шығармаларда орыс, татар, украин, 

қазақ, өзбек, башқұрт әндері естілетін. 

 Б. Ерзакович өзінің қазақ пен ресей 

мәдениеттерінің өзара сыбайластығы жайлы 

жазған еңбегінде былай деп көрсеткен: 

«Музыкалық мәдениеттің қалаларда жайылуына 

үрмелі мен ішекті аспаптар оркестрлерінің үлесі 

зор еді. Оркестрлердің құрамы тек кәсіби 

музыканттардан ғана тұрмай, басқа да мамандық 

иелерінен, атап айтқанда, кіші деңгейдегі 

шенеуніктер мен әр саладағы өнерпаздар 

жиналған болатын. Олардың орындауындағы 

репертуарға классикалық музыканың жеңіл 

«саябақтық» шығармалары, оркестр 

жетекшілерінің қолдарынан шыққан орыс, қазақ, 

татар, украин әндеріне жазылған «фантазия» мен 

«попурри» негізіндегі өңдеулер кіретін. » [2] 

 Гарнизон, өрт сөндіру қызметі, мәдени 

клубтарда қызмет атқаратын немесе арнайы 

жергілікті және шақырылған музыканттардан 

құрылған оркестрлердің орындауындағы осы 

шығармаларды халық ашық аспан астында 

тыңдай алатын. Осындай концерттер арқылы 

жергілікті тұрғындар бірте-бірте классикалық 

бағыттағы балет, опера және оперетта, би 

жанрындағы музыкасымен таныса бастады. 

Ойналып отырған шығармалардың арасында 

Глинка, Чайковский, Моцарт, Бетховен сынды 

ұлы композиторлардың туындылары мен орыс, 

қазақ, татар халық әндерінің өңдеулері 

тыңдаушылардың назарына ұсынылатын. Түрлі 

ұлттардың әуендерінен құрылған попурри секілді 

шығармалардың арқасында көршілес ұлттардың 

бір-бірінің музыкасымен білісуіне, ұлт аралық 

достықтың нығаюына ықпал етті. Осындай 
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музыкалық қойылымдардың халықтың мәдени 

өміріне берген үлесі зор еді. 
 Қазақ жеріне түрлі себептермен келген 

музыкант-аспапшылар өздерінің педагогикалық 

және концерттік қызметтері арқылы еуропалық 

музыканың Қазақстан жеріне таралуына үлкен 

септіктерін тигізді. Солардың бірі Семей 

қаласындағы «Салондық» оркестр. И. Коганның 

жазуына сүйенер болсақ, В. И. Мельников 

бастаған Семей қаласының кішігірім камералық 

оркестрі өзжерлестерімен қоса, ресубликамыздың 

кей аймақтарындағы музыка сүюші қауымның 

арасында танымалдылыққа ие болды. Оркестрдің 

құрамы: : скрипкашылар – А. П. Кожевников, Е. 

М. Станевский, пианисттер – Н. Н. Жарова, В. М. 

Трубяной, альтист – В. И. Громов, виолончелист 

–В. И. Мельников. Олардың орындауында Бах, 

Бетховен, Чайковский, Сен-Санс, Венявский, 

Вьетан, Шопен, Ромберг, Поппер сынды ұлы 

композиторлардың таңдаулы шығармалары 

тыңдармандарға жетті. Сонымен қатар, өнер 

ұжымы кинотеатрларда түрлі фильмдерге 

сүйемелдеу жасау үшін жиі шақыртылатын. [3] 

 Атақты геолог, Қаныш Сатпаев жастайынан 

өнерге құмар болған. Ән айтумен қатар, домбыра, 

гитара, мандолина, скрипкада ойнап музыкалық 

қабілетін шыңдай түскен. Павлодар училищесінде 

оқыған кезінде (1911-1914жж. ) кішігірім 

музыкалық ұйым құрып басшылық еткен, 

оқушыларды музыкалық аспаптарға баулыған. 

1913 жылы училищенің көркемөнер ұйымының 

ішінде кішігірім ішекті аспаптар оркестрі 

құрылады. Оркестрдің құрамында скрипка, 

гитара, мандолина сынды ішекті аспаптар болды. 

1920 жылдары Қазақ ғылым академиясының 

президенті, Қаныш Имантайұлы Баянауылда 

Қазақ және Ресей мәдени ағарту бөлімінің 

төрағалық ету кезінде көркемөнерпаздар ұйымын 

құрып, сахналанған қойылымдарында өзі 

скрипкада ойнаған. 
 1914 жылы Өскеменде камералық оркестр 

құрылады. Александр Осипович 

Щепельниковтың жетекшілігімен оркестр 

мерекелік концерттерде, көркемөнерпаз 

ұйымдарда, қалалық парктерде өнер көрсетіп 

отырған. Бұл оркестрдің құрамындағы 

музыканттар Өскеменнің мәдениет өміріне 

музыкалық дамуының іргетасын қалаған алғашқы 

профессионалды өнер иелері еді. 

 Ұлы Қазан төңкерістен кейінгі жылдары Таир 

Жұмыртбаев бастаған көркемөнерпаз 

скрипкашылар ансамблі жергілікті сахналардың 

көзайымы болды. 

 1919 жылы Ақмолада музыкалық мектеп, ал 

келесі жылы театр, музыка және би үйірмелері бар 

«Халық үйі» ашылды. Осы жылы Верныйда 

жергілікті гарнизонның мәдени ағарту 

коллегиясы жанынан П. М. Виноградовтың 

бастамасымен Қызыл әскерлер хоры 

ұйымдастырылды. Көп ұзамай қалада әскер 

пәлімдері мен парктерде ойнайтын симфониялық 

оркестр жұмыс істей бастады. 1920 жылы 

Орынборда музыка мектебі мен музыка 

кітапханасы, сондай-ақ халық аспаптары 

оркестрлері үшін көркемдік репертуар 

құрастыратын комиссия ұйымдастырылды. 

Петропавлда осы жылы халықтық консерватория 

ашылды. Бұл жылдары ұйымдастырылған 

музыкалық мекемелер радио мен теледидардың 

орнына халыққа идеологиялық тәрбие беруде 

маңызды рөл атқарды. 1931 жылдың басында 

Алматыда күн сайын әуе толқыны арқылы қазақ, 

орыс, украин, татар, ұйғыр және т. б. елдердің 

музыкасын беретін ірі радиохабар бекеті өз 

жұмысын бастады. Қазақтың радиоорталығының 

қарамағында штаттық солисттердің үлкен тобы, 

симфониялық оркестр, халық аспаптар ансамблі, 

тұңғыш профессионалды Қазақ хоры, Ішекті 

квартет, фортепианалық трио қызмет атқарды. 

1957-1967 жылдар аралығында Қазақстан 

музыкасы мәдениетінің дамуына Қазақ ССР 

Мемлекеттік симфониялық оркестрі мен қазақ 

радиосының Камералық оркестрінің құрылуы 

ықпал етті. Осы ұжымдардың келуімен 

концерттік қызметтің күшеюі сипат алды. 

 ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырда 

Қазақстанда көрініс тапқан кәсіби еуропалық 

ансамбльдердің шығармашылығы бірнеше 

жылдардан кейін бой түзейтін халық аспаптар 

ансамбльдері, симфониялық және камералық 

оркестрлердің құрылуына өз септігін тигізгені 

анық. 

 Қазақстандағы камералық оркестр өнері 

кішігірім көркемөнерпаз ұйымдардан бастау 

алып, бір ғасырдан астам даму жолын өткізіп, 

қазіргі таңда әлем оркестрлерінің қасында тең 

дәрежелі орынға жайғасты. Кезінде жеке меншік 

оркестрлердің мұрагері болып келетін 

«Солисттер академиясы», «Қазақстан 

камератасы» сынды қазіргі таңдағы еліміздің 

жетекші кәсіби камералық оркестрлері әлемдік 

сахнада қазақ музыка өнерін паш етіп жүр. 
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БІРЖАН ОРМАНБЕКОВ, 
«ШҚО Семей қаласының білім бөлімі» ММ 

«№11 жалпы орта білім беретін мектеп»КММ-нің 

тарих пәні мұғалімі 

АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ – ҰЛЫ ОЙШЫЛ 

Сабақтың мақсаты 
 

А. Құнанбаевты ақын, жазушы, ойшыл, қоғам қайраткері ретінде 

айқындайды 

Тілдік мақсаттар Пәндік лексика мен терминология: 

Медресе, Ғақлия, жазба әдебиеті, орыс зиялы қауымы, ағартушы, жадидтік 

мектептер, кітапхана, дәстүрлі өнер, ақын, композитор, кәсіптік мектептер, 

зайырлы мектептер, интернат, училище 

Біздің тобымыздың пікірі бойынша, 

Жәңгір хан қанаушы/ағартушы болды, өйткені. .. 

Біздің ойымызша. .. өйткені. .. 

Біз сіздердің пікірлеріңізбен келісеміз/келіспейміз 
Бұл оқиға /өзгеріс маңызды/ешмаңызсыз болды, өйткені… 

Біздің анықтағанымыз. .. 

Қорытындысында. .. 

Алдыңғы 
меңгерілген білім 
 

XVIII ғ. Қазақстанның мәдениетін біледі 
Ш. Уәлихановтың өмірбаяны, Қазақстан ғылымына қосқан үлесі, Ы. 

Алтынсариннің педагогика саласындағы ролін біледі 

 Сабақ барысы 
Сабақтың 
қезеңдері 

Сабақта орындалатын іс - әрекеттер 

 

ресурстар 

Басы 

10 мин 

 

Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби 

тілінің негізін салушы. Ұлы Абайдың портретін көрсету 

 
Ж Келесі сұрақты қою:  

Ұлы Абайдың 

суреті: 

 

 Суретте кім бейнеленген? 

Осы тұлға туралы небілесіңдер? 

Қандай еңбектері үшін әлемге танымал болды? 

Еңбектердің бүгінгі күні қандай маңызы бар? 

Ж «Ұлы», «Танымал» ұғымдарын қалай түсінесіңдер? Бүгінгі 

күні ұлы, танымал болуы үшін қандай қасиеттерге ие болу 

қажет? 

 

Ортасы 

20 мин 

 

 

 

Зерттеу (Қара сөздер, оқулықпен жұмыс) 
Абайдың қарасөздерінің бүгінгі күнгі өзектілігі мен 

маңыздылығын анықтау үшін зерттеу тапсырма беру 

Ж Қарасөздерді келесі бағыттар бойынша жұптарға бөліп беру: 

1. Білім, ғылым, еңбек. 

 

 

 

Абай Құнанбаев 

(өмірбаяны, 
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10 мин 

 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

2. Адамгершілік, достық, зұлымдық, бірлік. 

3. Мал мүлік. 

4. Билік. 

Талдау (топтық/ жұптық) 
1. Қарасөздердің негізгі ойын анықтау. 

2. Қарасөздердің құндылықтарын анықтау. 

3. Бүгінгі күнмен байланысын анықтау. (Мысалдармен 

көрсетеді). 

4. Абай заманы мен бүгінгі күннің өмірін салыстырып, Венн 

диаграммасын пайдалана отырып, құндылықтардың 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. 

Жұптар талдаған қарасөздердің ішінен ең басты, мыңызды 

дегендерін таңдап, қағаз бетіне жазып, сынып қабырғаларына 

жабыстырады. 

Ж Жұптарға бүгінгі күндегі бір проблемалық жағдаятты беріп, 

Абайдың қарасөздеріне негізделе отырып, жағдаятқа талдау 

жасайды (дұрыс немесе бұрыс қылық), оны қалай 

шешуге болады? қандай кеңес бересін?Оқушылар өздерінің 

таңдаулары мен кеңестерін негіздеу қажет. 

Сұрақ: 

1. Қазіргі жастардың жалпы адами құндылықтарға көзқарасы 

қандай және қандай баға береді? 

2. Өмірде өзінің лайықты орнын тауып, нәтижелі өмір сүру 

үшін адамға қандай қасиеттер керек? 

Деректермен жұмыс. Оқушыларға Абай туралы жазылған 

пікірлер мен естеліктерді ұсыну және кесте бойынша жұмыс 

жасату 

Не білемін? Не білгім келеді? Қандай жолмен 

(қалай) білуіме, 

анықтауыма болады? 

   
 

еңбектері) 

 

https: //abaialemi. 

kz/kz/page/view?id

=1 

 

 

 

Абай 

шығармалары 

https: //semeylib. 

kz/?page_id=965 

 

 

 

Абай туралы 

естеліктер: 

https: //abai. 

kz/post/78 

(«Әкем Абай 

туралы» Т. 

Құнанбаев) 

http: //abai-inst. 

kz/?p=1363 

(Дж. Кеннан 

естелігі) 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы 

5 мин 

 

 

2 мин 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

2 мин 

 

«Білім ағашы». Ағашқа сұрақтар жазылады/ ілінеді (стикер), 

оқушылар берілген сұрақтарға жауап береді 
1. Абайдың балалық кезі туралы не білесің? 

2. Абайдың дүниеге көзқарасын қалыптастыруға қандай 

факторлар әсер етті? 

3. Абайдың орыстың зиялы қауым өкілдерімен қарым 

қатынасы қандай болды? 

4. Абайдың аудармашылық қызметі туралы не білесің? 

5. Абайдың халық ағарту ісіне қосқан үлесі қандай болды? 

6. Ақынның шығармаларын ата 

7. Абайдың өлеңін жатқа үзінді оқы 

8. Абай жайлы роман жазып шығарған автор кім? 
Б/Т «Үш сөйлем» 
Біз Ұлы Абайды бүгінгі күні қалай естесақтауға тиіспіз? сабақ 

тақырыбының сұрағын қою. Оқушылар жауаптарын қысқа әрі 

нақты үш сөйлем арқылы білдіреді. 

«Қане, тап». Оқушыларға суреттер көрсетіледі, олар кейіпкерді 

танып, Абайға қатыстылығын, байланысын анықтайды 

1. Александр Македонский (Абай «Ескендір» поэмасын 

жазды) 

2. Жаз («Жаз» өлеңі) 

3. Қарға мен түлкі (Абай И. Крыловтың «Қарға мен түлкі» 

мысалын аударды) 

4. Шәкәрім Құдайбердіұлы (Шәкәрім Абайдың шәкірті) 

5. А. С. Пушкин (Абай А. С. Пушкиннің шығармаларын 

аударды) 

6. М. Әуезов (М. Әуезов «Абай» романын жазды) 

 

 

 

https://abai.kz/post/78
https://abai.kz/post/78
http://abai-inst.kz/?p=1363
http://abai-inst.kz/?p=1363
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«Тарихи әліппе» Берілген әріптерге сөздер құрастыру 

(тақырыпқа сәйкес сипаттама беру) 

1. А - 

2. Б - 

3. А - 

4. Й (И) – 

Жазбаша тапсырма беру (қалыптастырушы бағалау) 

Қорытынды. 

Әр оқушыға бір стикерден таратылады: 

1. Стикердіңбір беті: сабақта өзім үшін ең маңызды 

дегенқандай дүниені ұғындым? 

2. Екінші беті: бұнытүсінуге қандай екі фактор әсер етті? деген 

ой тұжырым жазуға тапсырма беру. 

 

 

 

ФАРИЗА КЕНЖЕСАРИЕВА, 
Қостанай гуманитарлық колледжі 

«Педагогика» пәнінің оқытушысы 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДЫҢ ТАЛАБЫНА СӘЙКЕС 
БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ ДАЯРЛЫҒЫН НЫҒАЙТУ 

Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, Қазақстанда 

МДҰ-да орын саны айтарлықтай арттырылды. 3-6 

жастағы балаларды МДТО (Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу және оқыту) қызметтерімен 100% 

қамтуға қол жеткізу үшін әрине одан әрі 

ұлғайтуды талап етеді. 3-6 жастағы балаларды 

қамту және қолжетімді орындардың саны туралы 

2014жылғы мәліметтерге негізделген есептеулер 

бойынша 2015-2020 жылдары 3-6 жастағы 

балаларды толық қамтуды қамтамасыз ету үшін 

125 мың орын қажет. [1.90бет] 

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту 

жүйесінің қарқынды дамуы кәсіби және өз 

мамандығына қызығушылығы тұрақты, нақты 

педагогикалық міндеттерді шешу барысында 

психологиялық-педагогикалық білімдерді 

пайдалана алу үрдісін терең меңгерген, іскер 

мамандарды көптеп қажет етеді. Күтілетін 

мамандардың жетіспеушілігі байқалады. МДТО 

үшін қосымша кадр ресурстарына, негізінен 

педагогтерге қажеттілікті көрсетеді, себебі олар 

тікелей балалармен жұмыс жасайды және 

баланың дамуына сапалы қызмет көрсетулерге 

қолжетімділікті қамтамасыз ете алады. 

Қазақстанда білім беруді дамытудың Мемлекеттік 

бағдарламасында 3-6 жастағы және 2 жастағы 

балалар үшін желіні кеңейтуді өтеу үшін, сондай-

ақ зейнетақы жасындағы педагогтерді ауыстыру 

үшін 2020жылға қарай МДТО қосымша 25мың 

талап етілген қызметкерлерге қажеттілік 

көрсетіледі. Бұл 2020 жылы қажет болатын 15 

мың дерлік тәрбиешілер мен басқада 2700 

психолог, 3000 нан астам музыкалық 

қызметкерлер мен дефектологтар, 5000 дерлік 

басқа қызметкерлер қажет. Қазіргі кезде 

Қазақстанда МДТО –да жұмыс істейтін 67мың 

тәрбиелеуші бар. [1.91бет] Егер Қазақстанда 

ЭЫДҰ елдеріне сәйкес кеңейтілуді жоспарласа, 

нақтырақ айтқанда 2-3 жасқа дейінгі балаларды 

қамтуды қолға алынса, МДТО жүйесі 

қызметкерлердің үлкен санын талап етеді. 

Бүгінгі таңда заман талабына сай 

қоғамның әр түрлі экономика, мәдениет, білім, т. 

б. салаларында даму қарқынды жүруде. Осыған 

орай қазіргі тәрбиеші имиджіне қойылар талап та 

күн сайын арту үстінде. Сондықтан да қазіргі 

уақытта қызмет барысында әр түрлі 

педагогикалық қиыншылықтарды жеңе білетін, 

бала мен тәрбиеші арасындағы жақсы қарым-

қатынасты орната алатын, білімді педагог-

тәрбиешілерді дайындап шығаруда оқытушы 

педагогтар қауымының сіңірер еңбегі зор. Ал, 

студенттер яғни болашақ мамандарымыздың 
сапалы және саналы даярлығы қай деңгейде? 

Оларды жоғарыда айтылған талаптарға сай етіп 

қалай дайындауға болады? 

Болашақ педагог-тәрбиешілер 

педагогикалық-философиялық және мәдени 

тұжырымдар жатқан білім беру парадигмасының 

тұжырымдамасын меңгерген, жантану ғылымы 

мен педагогика негіздерін, іс-әрекет теориясын 

жетік түсінген, мемлекеттік тілді жетік білуі және 

шет тілін кәсіби қажеттілігіне қарай білуі тиіс. 

Сонымен қоса, табиғаттың, қоғамның, адам 
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өміріндегі өзгерістерді тұжырымдай отырып, 

техникалық дамудың қарқындылығын сезіне алу, 

суреттей алуға машыққан, сөйлеу тілі нақты және 

анық, ақпараттық коммуникативтік технологияны 

еркін игере алатын, оқытудың техникалық 

құралдарын меңгере білетін болуы тиіс. 

Педагог мамандардың кәсіби даярлығын 

шыңдауда, жеке және жас ерекшелік 

психологиясы мен түзету педагогикасының 

негіздерін оқытудың маңызы зор. Сонымен қоса, 

тәрбие теориясын оқыту және сараптауға үйрету, 

студенттер яғни болашақ мамандарға елдік және 

шетелдік қажетті бағдарламаларға шолу жасалу, 

кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы 

педагогикалық тәжірибе кезінде мамандық 

туралы ақпараттың маңызды дереккөздері дұрыс 

ұсынылса педагогикалық көп міндеттің шешімі 

табылары сөзсіз. 

Болашақ педагог балалардың танымдық 

қызығушылығын дамытуға дайындығы болуы 

үшін кәсіптік білім шеңберінде арнайы ғылыми 

негізделген технологияны меңгеруі қажет. 

Болашақ тәрбиеші мамандарды кәсіптік 

дайындаудың мақсаты – олардың кәсіби 

педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру, 

балалардың танымдық қызығушылығын дамыту, 

практикалық шығармашылығымен байланысты 

маңызды стратегиялық бағытымен байланысты 

мәселелерді тиімді шешуге қабілеттілігін 

қалыптастыру. 

Сонымен қатар, болашақ кәсіби 

мамандарды дайындауда олардың әдіснамалық 

мәдениетін жетілдіру негізгі міндеттің бірі. 

Педагогика ғылымындағы негізгі түсініктеріне 

қатысты мәселелерді түсіндіру, абстрактылыдан 

нақтылыққа өту деңгейлері ретіндегі білім 

берудің түсініктерін меңгерту, педагогикалық 

білімнің өз тарихи даму бірлігін түсіну және 

өзіндік жол көрсетуге деген ұмтылыс, 

педагогикалық сананың шындығына сыни 

көзқарас қалыптастыру, педагогикалық процестің 

басқа да қатысушыларының ойпікірлері мен 

педагогикалық жеке танымдық әрекетінің жүрісі, 

алғышарты, қорытындыларына байланысты 

рефлексия, педагогиканың гуманистік, 

дүниетанымдық қасиетін түсіну. Педагогикалық 

процестің ережелері мен принциптері, 

мақсаттары, заңдылықтарының өзара 

байланысын болашақ педагогтың түсінуі 

дегеніміз әдіснамалық мәдениетті меңгеруі деген 

сөз. 

Жас ұрпаққа саналы тәрбие және сапалы 

білім беру деңгейі ең алдымен мектепке дейінгі 

тәрбие мамандарына, олардың іс-тәжірибесінің 

қалыптасып, кәсіби шеберлігінің шыңдалуына 

тікелей байланысты. Мектепке дейінгі 

мекемелерде баланың жеке басының дамуын 

қамтамасыз етуші, тәлім - тәрбие өнегесінің 

бастаушысы, жарқын істердің үлгісі, бала қиялын 

самғатып, үлкен өмірге қадам басуға көмектесетін 

басты тұлаға тәрбиеші. 

Сондықтан да, педагог төмендегі 

талаптарға сай болуы тиіс деп есептейміз, 

ақпаратты сақтау, талдау, жеткізу негіздерін 

білуге, қосымша білім беру бағыты бойынша 

білім беру саласының мазмұнын білуге, 

бағдарламаға, оқу-әдістемелік кешенге талдау 

жасай білуі, сондай-ақ, қажетті дидактикалық 

материалдарды әзірлей білуі тиіс. Педагогикалық 

зерттеу жүргізе білуге үйрету, қосымша білім 

беруді іске асыруға мүмкіндік беретін жекеленген 

әдіс-тәсілдерді қолдана алуға үйретуге 

міндеттіміз. Негізгі құзыреттіліктерді, кәсіби 

коммуникативтік, мәселенің шешімін тауып, 

ақпараттық құзыреттіліктерді игере білуге 

бағыттау, нақты әдебиеттермен қамтамасыз ету 

міндетіміз. 

Міне, осы жоғарыда айтылған талаптар, 

болашақ педагог мамандарға кәсіптік білім беру 

мекемелері қабырғасында және өндірістік 

тәжірибелік сабақтарда қамтылса, елімідегі 

МДТО талабына сәйкес білікті кәсіби мамандар 

шығатынына сенеміз. 

Әдебиеттер 
1. «Қазақстандағы мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» елдік шолу, аударма. Авторлар: И. 

Литженс, М. Тагума, Э. Мелхуиш және Т. Шмис. 

2. Педагогиканы оқыту әдістемесі. Оқулық. Алматы, 2011ж. Ав. Ә. Мұханбетжанова. 

3. Аралбаева Г. К. Мектепке дейінгі педагогика. - Алматы, 2012 

4. Жұмабекова Ф. Мектепке дейінгі педагогика. -Астана, 2012 

 

 

 

ТЕМІРҒАЛИ МҰРАДЫМ, 
Жәңгір Хан атындағы БҚАТУ, 

???Жәңгір Хан атындағы БҚАТУ-нің  

физика пәнінің мұғалімі Бисенгалиева Асыл Макымовна 
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ФИЗИКА ҚҰРЫЛЫСШЫ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

Физика - бұл ғылыми пәндердің жиынтығы, 

ғимараттар мен құрылыстардың құрылысы мен 

жұмысына байланысты физикалық құбылыстар 

мен процестерді қарастыру және сәйкес 

инженерлік есептеулердің әдістерін жасау. 

Құрылысшы мамандығында физиканың негізгі 

және жиі қолданылатын бөлімдері құрылыс жылу 

техникасы, құрылыс акустикасы, құрылыс 

жарықтандыру инженері болып табылады. 

Құрылыс физикасы ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылысы мен жұмысына 

байланысты құбылыстар мен процестерді егжей-

тегжейлі зерттейді. Бұл құбылыстар мен 

қасиеттер физикалық шамалармен сипатталады. 

Құрылыс қызметі қоршаған ортаның белгілі бір 

жағдайларымен: температура, ылғалдылық, ауа 

құрамы, заттардың тығыздығымен тығыз 

байланысты. Құрылыс физикасының ғылым 

ретінде қалыптасуы 20 ғасырдың басынан 

басталады. Осы уақытқа дейін құрылыс 

физикасының сұрақтарын инженерлер мен 

сәулетшілер практикалық тәжірибе негізінде 

шешіп отырды. Құрылыс құрылымдарының ішкі 

және сыртқы атмосфераның жойғыш физикалық-

химиялық әсеріне ұзақ мерзімді төзімділігін 

инженерлік есептеу әдістерін жасау үй-

жайлардың ішкі микроклиматының және сыртқы 

климаттық жағдайлардың өзгеру заңдылықтарын 

зерттеу қажеттілігімен байланысты. Ғимараттар 

мен олардың құрылымдарына сыртқы әсер S. f-

нің дербес бөлімі ретінде қарастырылады. - 

атмосфералық физика мен жалпы климатология 

жетістіктері негізінде дамып жатқан құрылыс 

климатологиясы. Көп жағдайда климаттың әсері 

күрделі (температура мен желдің, жауын-шашын 

мен желдің және басқаларының бірлескен әсері). 

Құрылыс климатологиясының қарқынды 

дамуына әр түрлі климаттық жағдайларда 

құрылыс көлемінің ұлғаюы ықпал етеді. 

Құрылыс аэродинамикасы - температура 

мен қысымның айырмашылығынан туындайтын 

жел және басқа ауа ағындарының ғимараттары 

мен құрылыстарына әсерін зерттейтін 

құрылымдық физиканың жеке бөлімі. Сыртқы 

беттерге аэродинамикалық қысымның таралуын 

ескеру табиғи және жасанды (механикалық) 

желдетуді жобалау, жергілікті қардың жылжуын 

болдырмау үшін маңызды (мысалы, ғимарат 

шатырында), сондай-ақ ғимараттар мен 

құрылыстарға жел жүктемесін орнату үшін 

маңызды. Үй-жайлардың ішкі климатының 

ерекшеліктері олардың ғимаратта орналасуына 

және соңғысының аэродинамикалық 

сипаттамаларына байланысты, өйткені үй-

жайларда температура мен ылғалдылықтың 

таралуы табиғи ауа алмасу жағдайымен 

байланысты. Әр түрлі геометриялық контурлары 

мен көлемдері бар құрылыс нысандарының 

аэродинамикалық сипаттамаларын зерттеу 

өндірістік және қоғамдық ғимараттардың жақсы 

жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ әр 

түрлі климаттық жағдайларда қала құрылысының 

ұтымды түрлерін орнатуға мүмкіндік береді. 

Барлық құрылыс негізінен физика заңдарына 

негізделген. 

Ал кез-келген инженер-құрылысшының 

міндеті - құрылыс құрылымдары мен 

құрылымдарының беріктігі мен өзгермейтіндігін, 

сондай-ақ олардың өнімділігін қамтамасыз ету. 

Құрылыста материалдардың кедергісі сияқты пән 

маңызды (құрылым элементтерінің беріктігін, 

қаттылығы мен тұрақтылығын білу және есептеу 

маңызды). Сондай-ақ, құрылыс инженерлері мен 

сәулетшілері жылу қорғау, деформация, 

инсоляция (күн жылуы және күн сәулесінен 

қорғау), дыбыс оқшаулау, бөлме акустикасы, 

рұқсат етілген жүктемелер және т. б. 

Құрылыс физикасын одан әрі дамытудың 

болашағы 

ғылыми зерттеудің жаңа құралдары мен 

әдістерін қолданумен байланысты. Мәселен, 

мысалы, материалдардың құрылымдық-

механикалық сипаттамалары және олардың 

құрылыс құрылымдарындағы ылғал күйі 

ультрадыбыстық, лазерлік сәулелену, гамма-

сәулелер, радиоактивті изотоптар және т. б. 

қолдану арқылы зерттеледі. 

Сыртқы ғимарат конверттері 

келесі жылу техникасы талаптарына жауап 

беруі керек: суық мезгілде жылуды қажетсіз 

жоғалтуды және ыстық климат жағдайында жазда 

үй-жайлардың қызып кетуін болдырмайтын 

жеткілікті жылу қорғайтын қасиеттерге ие болу; 

ондағы будың конденсациясын және адам 

денесінің жылу сәулесінен осы бетке бір жақты 

салқындауын болдырмау үшін қоршаудың ішкі 

бетінің температурасы белгілі бір деңгейден 

төмендемеуі керек; рұқсат етілген шектен 

аспайтын ауа өткізгіштігі болуы керек, оның 

шамадан тыс ауа алмасуы қоршаулардың жылу 

қорғайтын қасиеттерін төмендетеді, үй-жайларда 

ыңғайсыздық пен жылу жоғалтуға әкеледі; 

ғимаратты пайдалану кезінде ылғалдылықтың 

қалыпты режимін сақтау, бұл өте маңызды, 

өйткені қоршауды ылғалдандыру оның жылу 

қорғау қасиеттері мен беріктігін төмендетеді 

Физиканың әдістері 

қоршауларда және олардың қоршаған 

ортасында болатын физикалық процестерді 

талдауға негізделген. Олар үшін физикалық 

модельдеудің математикалық әдістерін қолдана 
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отырып, осы процестерді зертханалық және 

далалық зерттеулер қолданылады. 

Әрбір құрылыс құрылымына көптеген 

күштер әсер қ, 

мысалы, қысу және созылу күштері. Бұл 

күштер ғимарат құрылымын жүктейді. 

Сондықтан оларды жүктеме деп атайды. 

Физикадан алған білімдеріне сүйене 

отырып, 

кәсіптік оқыту сабақтарында біз заманауи 

стандарттар мен сапаға сәйкес келетін 

ғимараттардың модельдерін жасаймыз. Менде 

осы бағытта жоғары білім ала отырып құрылыс 

саласындағы физикаға аса қызығушылық 

танытамын 

 

 
 
 

 
ЖҰЛДЫЗ ЕСЕНОВА, 

Жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Жезқазған қаласы 

МЕКТЕП ӨМІРІ. ӘДЕПТІ БАЛА - АРЛЫ БАЛА 

Дамытушылық
: 

Жаңа тақырып бойынша әртүрлі диалогтік минимумдар арқылы сұхбат құру 

мәдениетін қалыптастыру. 

Тәрбиелік: Тілдік коммуникация арқылы кітап оқуға бейімдеу. 

Сілтеме: Оқу бағдарламасы, «Қазақ тілі» оқулығы 

Жетістік 
критерийлері: 

Оқушының төменгі жетістігі (ОТЖ): қазақ тілінде шығрманың кейіпкері 

Жанар жайлы ақпараттар береді. 

Оқушының орташа жетістігі (ООЖ): қарапайы сөйлеу үлгілері арқылы 

Жанардың, оның мінез-құлқын, шығармадағы көрністерді сипаттай алады. 

Оқушының жоғарғы жетістігі (ОЖЖ): тақырып аясында сыныптастарымен 

қазақша сүйікті кейіпкері туралы тілдесе алады, қарапайым сөйлеу үлгілері 

арқылы сүхбаттасады. 

Жаңа сөздер: Сырт тейнесі, қосаусыз мылтық, үңірею, шеке, тап-тақыр, құлпыру, жайнау. 

Сабақта 
қолданылатын 
материалдар: 

Интерактивті тақта, «Менің атым - Қожа» көркем суретті фильмі, тақырыпқа 

қатысты суреттер, плакат, маркерлер, суреттер, кесте. 

Оқыту әдістері: Түсіндіру, сұрақ-жауап, сипаттау, әңгімелеу, «Мен жұлдызбын» тренингі, 

ассоциаграмма, диаграмма, «Сөзтізбек» ойыны, «Кубизам» әдісі, «Броундық 

қозғалыс» әдісі «Ішкі және сыртқы шеңбер» техникасы. 

Дереккөздері:  Әдістемелік құрал, дидактикалық материалдар, сөздік. 

Тапсырмалар: Сабақ барысындағы мұғалім мен оқушының іс-әрекеті: 
Тапсырма  Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті 
Оқушыларға 
психологиялық 
ахуал туғызу 

Оқушылармен амандасып, түгендеу. Оқушыларды екі 

қатарға тұрғызып, «Мен жұлдызбын» тренингін 

өткізеді. 

Оқушылар екі қатарға 

тұрады. Өздеріне 

ұнайтын танымал 

тұлғалар (актерлер, 

жүлдызшалар, т. б. ) 

кейпінде бір-бірімен 

сәлемдеседі. 
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Өткен сабақты 
тексеру  

Өткен сабақтың тапсырмасын тексереді. 

Кемшіліктерді анықтайды, түзетеді, бағалайды. 

Тапсырманы айтады, 

тақырып бойынша 

сұрақтарға жауап 

береді. 

І.Қызығушылы
қты ояту 

Оқушылардың жаңа сабаққа деген қызығушылығын 

ояту мақсатында «Ой шақыру» көркем суретті 

фильмнен үзінді әдісін пайдаланып, «Жанар» сөзіне 

ассоциаграмма құрғызады. 

Әр оқушы ілулі тұрған 

плакатқа маркермен өз 

ойын жазады. 

ІІ.Мағынаны 
тану 

1. Сөздікпен жұмыс. А) Мұғалім интерактивті 

тақтадан тақырыпқа қатысты жаңа сөздермен 

таныстырады, аудармасын айтады. Оларды оқиды, 

оқушыларға қайталатады. 

Тыңдалым. Оқылым. 
Жаңа сөздерді 

тыңдайды, қайталайды. 

Айтылым. Дұрыс 

айтылуымен ауызша 

жаттығу жүргізеді. 

2. Мәтінмен жұмыс. 
А) Айтылым. Дұрыс айтуға, жаңа ақпаратты 

қабылдауға машықтандыру үшін 1- тапсырманы 

орындатады.  

Айтылым. Сұрақтарға 

жауап береді. 

Ә) Жазылым. Дұрыс, сауатты жазуға машықтандыру 

үшін 2 – тапсырманы орындатады. 

Жазылым. Қожаның 

портретін диаграммаға 

түсіреді. 

3. Мәтінмен жұмыс. А) Тыңдалым. Оқылым. 
Мәтінді мәнерлеп, дұрыс оқуға машықтандыру үшін 3 

– тапсырманы орындатады. 

Тыңдалым. Оқылым. 
Мәтінді тыңдайды, 

түсініп оқиды, тақырып 

қояды. 

Б) Айтылым. Дұрыс айтуға, жаңа ақпаратты 

қабылдауға машықтандыру үшін 5- тапсырманы 

орындатады. 

Айтылым. Жанар 

туарлы қосымша 

мәлімет жинайды, 

сұрақтарға жауап 

береді, диаграмманы 

толтырады, келбетін, 

мінезін сипаттап 

айтады. 

4. Сергіту сәті. Топтық жұмыс. «Сөзтізбек» ойынын 

ұйымдастырады. Қатар бойынша үш топқа бөледі. Әр 

топқа үш сөзден береді. 

«Сөзтүзбек» ойынынң 

шартын орындайды: әр 

оқушы берілген сөзге 

бір сөз қоса отырып, 

«Жанар-ақылды қыз» 

тақырыбына мәтін 

құрайды. 

ІІІ.Ой толғаныс Жұптық жұмыс. Оқулықтағы 8-тапсырманы 

орындатады. 

Жазылым. Синквейн 

дайындайды.  

V. Бағалау Формативті бағалау. Мұғалім оқушылардың өзара 

бағалауы бойынша қорытынды бағаны өзі қояды. 

«Ішкі және сыртқы 

шеңбер» техникасы 

бойынша өзара бір-

бірін бағалайды. 

VI.Үйге 
тапсырма 

Оқулықтағы 7-тапсырманы орындау. 

 

 

VII. Рефлексия Мүғалім кері байланыс әдісімен кесте толтырады. Оқушылар сабақтан 

алған әсерлерін кестеге 

толтырады. 
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РАШ КУСАИНОВА, 

Қ. Шыңғысов атындағы 5 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Жезқазған қаласы 

КҮЗ КЕЛДІ 

Сабақ 
мақсаттары 

Барлық оқушы. Оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді мәнерлеп оқиды. 

Көптеген оқушылар. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді, 

кесте толтырады. 

Кейбір оқушылар. Тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана отырып. Өзара 

байланысқан сөйлем жазады. 

Бағалау 
критерийлері 

Жалпы мазмұнды түсіну үшін мәтінді оқиды. 

Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. 

Өзара байланысқан сөйлем жаза алады. 

Тілдік 
мақсаттар 

Пәнге тән лексика мен терминология: Өзгеру, сыныптас. 

Бастапқы білім Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: 

Үшінші сыныпқа барамын. Табиғат өзгерді. Олар-менің сыныптастарым. 

Жоспар 
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері 

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың басы Психологиялық ахуал қалыптастыру. Ынтымақтастық 

атмосферасын орнату үшін оқушылар парталас достарымен 

қазақша амандасады: 

-Сәлем, достым! (амандасады) 

-Қалің қалай? (иықтарынан қағады) 

-Қалай демалдың? (құлақтарынан тартады) 

-Мен сені сағындым! (қолдарын жүркетеріне қояды) 

-Қош келдің! (қолдарың жаяды) 

-Күніміз сәтті болсын (құшақтайды) 

Қызығушылықты ояту. Мұғалім оқушыларға интерактивті 

тақтадан күз мезгіліне байланысты дайындаған слайдтарын 

көрсетеді. Ой шақыру сұрақтарын қояды: -Балалар, күз 

мезгілі туралы не айтасыңдар? 

Сөздікпен жұмыс. А) Мұғалім оқулықта «Оқылым. 

Айтылым» айдары бойынша берілген суреттерге қарауларын 

сұрайды, суретте не бейнеленгенін сұрайды, иниерактивті 

тақтадан тақырыпқа қатысты жаңа сөздермен таныстырады, 

аудармасын айтады. Оларды оұқиды, оқушыларға 

қайталатады. Ә) «Дұрыс айт!» айдарында берілген сөздерді 

дұрыс айтуға машықтандырады, бірнеше рет қайталатады. 

Тренинг 

жазылған 

парақшалар 

 

 

 

 

 

 

Тұсаукесер 

Оқулық. 

Таныстырылым 

 

 Мәтінмен жұмыс. Оқушылардан аудиотаспадан мәтінді 

тыңдатады. «Сөздік кесте» әдіс арқылы оқушылармен бірге 

жаңак сөздердің мағынасын анықтайды, сөздердің 

мағынасын түсіндіреді (1-тапсырма). 

Оқылық, 

аудиотаспа, 

кесте 
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Сөздікпен 
жұмыс 

Сен қалай 
түсінесің? 

Орысша 
аудармасы 

өзгереді   

«Қызықты суреттер» тәсілі бойынша берілген суреттерді 

мәтін мазмұны бойынша орналастырады (2-тапсырма). 

 

 

Оқулық, 

суреттер 

 Берілген мәтінді оқушыларға оқытады, «Стикердегі диалог» 

әдісі арқылы әр сөйлем бойынша сұрақ жазғызады (3-

тапсырма). Оқушылар әр сөйлем бойынша сұрақтарды 

желімқағаздарға жазып, қабырғаға іледі, кейін пікірлерін 

қорғайды. 

«Салыстырмалы кесте» тәсілін пайдаланып, сөз тіркестерін 

оқытады, бір-бірімен салыстырады (4-тапсырма). 

Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша 

сұрақтарға жауап береді (5-тапсырма). Тақырыпқа қатысты 

суреттерді мұғалімнің өзіңе де дайындауға болады. 

6-тапсырманың негізінде шарты бойынша адасқан 

қосымшаларды орнына қойып жазғызады. 

Сергіту сәті. Мұғалім оқушыларды орындарынан тұрғызып, 

сергіту жаттығуын жастады. 

Орнымыздан тұрамыз, 

Қолды белге қоямыз, 

Бұрыламыз оңға бір, 

Бұрыламыз солға бір, 

Біз бақытты баламыз, 

Гүл-гүл жайнап жанамыз, 

Жаттығулар жасасақ, 

Жақсы серігіп қаламыз. 

Оқулық, 

қабырғаға 

ілінген 

ватмандар, 

түрлі-түсті 

маркерлер 

Ғаламтор 

ресурстары 

Салыстырмалы 

кесте 

 

Кеспе қағаздар 

 

 

Сазды әуен 

Сабақтың соңы «Оймоншақ» дидактикалық ойынын ұйымдастырады, 

сыныпты үш топқа бөледі, «Сабақ басталды» тақырыбында 

мәтін құрауларын сұрайды (7-тапсырма). 

Бағалау 

«Бес бармақ» тәсілі 

Барлығын түсіндім 

Енді түсініп келемін 

Түсінбедім 

Кері байланыс. «Рефлексиялық шеңбер» тәсілі. Оқушылар 

шеңберге тұрып, төмендегі сұрақтарға жауап береді: 

1. Сабақ барысында көңіл-күйің қандай болоды? Неліктен? 

2. Бүгін сабақта не білдіңіз? 

3. Сабаққа қатысуыңды қалай бағалайсың? 

4. Сабақта қандай қиындықтар туындапды? 

5. Сабақ аяқталғанда көңіл-күйің қандай? Неліктен? 

Үйге тапсырма. Үй тапсырмасы ретінде «Күз келді» 

тақырыбына сурет салу, салған суреттерін сипаттап беру 

тапсырылады. Тапсмырманың шарты, қалай орындалу 

қажеттігі түсіндіріледі. 

Оқулық 

 

 

Ғаламтор 

ресурсы 

 

 

 

Рефлексикалық 

Шеңбер 

 

 

А4 парағы, түрлі 

түсті 

қарындаштар, 

маркерлер, 

сырлы бояу 

Қосымша ақпарат 
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АЛИЯ КАРИМОВА, 

№35 «Болашақ» балабақшасының тәрбиешісі 

Көкшетау қаласы 

ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА 

 Білімділік: Балалардың қарапайым математикалық 

дағдыларын қалыптастыра отырып, сандар жайлы 

түсініктерін тереңдету, геометриялық пішіндерді 

тануға, тура және кері жаңылмай санауға 

ынталандырып, тапсырмалар арқылы ықпал ету; 

қарым - қатынас, көмек көрсету, сыйластықты 

қалыптастыру. 

 Дамытушылық: Балалардың логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту, Монтессори технологиясы 

бойынша саусақ моторикасын дамыту 

Тәрбиелік: Балаларды тапқырлыққа, 

ізденімпаздыққа тәрбиелеу. 

Әдіс тәсілі: түсіндіру, сұрақ - жауап, 

Қостілді компонент: бір, екі, үш, төрт, бес. алты, 

жеті, сегіз, тоғыз, он Один, два, три, четыре, пять, 

шесть семь, восемь девят, десят. 

Мотивациялық – қозғаушылық - Сәлеметсіздер 

ме, балалар! Сәлеметсіз бе! - Балалар, бүгін бізге 

қонақтар келіпті, қане амандасайық! Біз әдепті 

баламыз, Айтқан тілді аламыз Амандасу үлкенге, 

Тәрбиенің басы ғой. Алдыменен қонақпен Амандасып 

аламыз. Ал қанекей бәріміз. Сәлеметсіздер ме!- дейік 

үлкенге Жылулық шеңбер. - Қане, балалар 

барлығымыз бір - біріміздің қолымыздан ұстап күн 

жасайықшы. 

-Балалар: айтыңдаршы біз қандай баламыз? 

-Балалар: әдепті, ақылды, өтірік айтпаймыз, көрікті, 

мейірімді т, б - Жарайсыңдар, балалар, бүгінгі күніміз 

сәтті өттсін. 

Балалар: қорапқа назарын аударады - Бір жылда 

неше мезгіл бар? - Төрт мезгіл. Кәне, атап 

шығайықшы. .. (қыс, көктем, күз, жаз) -Ал қазір 

қандай жыл мезгілі? Балалар: көктем мезгілінде 

қандай ерекшіліктерді байқайсыңдар? - Бүгін бізде 

қарапайым математикалық ұғымдар туралы ерекше 

сабақ Ұйымдастырушылық ізденіс кезеңі. «Ғажайып 

математика» еліне саяхатқа барамыз. –Балалар 

саяхатқа біз қалай барамыз? - Балалар: Сиқырлы 

кілемшемен Балалар: біздің сиқырлы кілемшемізді 

тышқан тесіп кетіпті, ал кәнекей кілемшемізді жамап 

жөндеп саяхатқа шығамыз. -Балалар мына тесіктер 

қандай пішіндерге ұқсайды? Балалар геометириялық 

пішіндерге – Қандай пішіндерді білесіңдер? Балалар: 

Ұшбұрыш, төртбұрыш, тік төртбұрыш, дөңгелек, 

сопақша. Дұрыс айтасыңдарМынау түрлі - түсті 

пішіндерді қараңдаршы. Тәрбиеші: мына пішін жайлы 

кім жұмбақты шешеді сол пішінді жамайды 1. Шуақ 

шашқан күнге Ұқсаймын көбірек, менің атым 

(дөңгелек) 2. Барлық шатыр ұқсайды тек өзіме, Бірден 

білер құлақ асқан сөзіме. (үшбұрыш) 3. Теледидар 

таныс екен баршаға, Ал пішінім ұқсайды ғой 

(шаршыға 4. Төрт бұрышым бар, төрт қабырғам бар 

ұқсаймын ессікке? (Тіктөртбұрыш) 5 Ұқсаймын мен 

қауынға Ерекше мен пішінмін, Кім табады, кім 

айтады? Жауабын (Сопақша) Балалар, геометриялық 

пішіндерді ажырата білсек, енді «Ғажайып 

математика» еліне саяхатқа баратын кілемшемізге 

қарап геометриялық пішіндерді орналастырайық! 

Қараңдаршы, балалар, қандай әдемі кілемшелер 

жасадыңдар. Жарайсыңдар! Ендеше көзімізді жұмып 

кілемшемізге орналасып саяхатқа аттанайық 

Ғажайып сәт -Балалар қараңдаршы біз математиа 

еліне тап болдық бізді Математика қаншайымы қарсы 

алды. Ханшайым: Матемтика еліне қош келдіңдер! 

Менің ғажайып әлемінде сендерге арнаған тосын 

сиым бар. Ол үшін сендер менің дайындап қойған 

тапсырмаларымды орындаңдар. Сол кезде ғана мына 

сиқырлы қорап ашылады. Балалар қорапқа назарын 

аударады- Балалар, енді сиқырлы қораптың ішінде не 

бар екенін білгілерің келе ме? Мына қорапты 

ашуымыз керек, ол үшін мына тапсырмаларды 

орындауымыз керек 

1 - тапсырма. «Сан қатары» 1 - ден 5 - ке дейін тура 

және кері санау үш тілде санау. 1-5 тақпақтар айту 

Зейне Мені білгің келсе, мен таяқша бірмін Барлық 

санға жол бастап, Ең басында тұрамын 

Мерей: Бірден кейін тұрамын, Сандар іші тұрағым 

Бірді бірді қосқанда, Иіліп мен шығамын 

Анвар: Екіден соң әрқашан, Үш саны болып 

қаламын. Қос мүйізі майысқан, Ұлттық ою саламын. 

Меруерт: Достар мені төрт дейді, Беске бірім 

жетпейді. Бірақ үшке ағамын, жақысымын бағаның. 
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Амина: Әр қолда саусақ бес бестен, Шықпас тегін ол 

естен. Біліп санның шамасын, Мысал ойлап табасың 

2 - тапсырма. Дидактикалық ойын. Сандардың 

көршісін табу. «Жоғалған сан». (1 - ден 10 - ке дейін 

сандар бойынша ретімен тұрады. ) 

Санамақтар айту 

Нұрислам: Бір дегенім – білеу, 

Екі дегенім – егеу, 

Үш дегенім – үскі, 

Төрт дегенім – төсек, 

Бес дегенім – бесік, 

Алты дегенім – асық, 

Жеті дегенім – желке, 

Сегіз дегенім – серке, 

Тоғыз дегенім – торқа, 

Он дегенім – оймақ, 

Он бір қара жұмбақ. 

Асылжан: Он саусақ Жалғыз саусақ тіпті де, 

Ұстай алмас жіпті де. 

Екі саусақ бірікті, 

Ине қолға ілікті. 

Үш саусағым орамды, 

Жүгіртеді қаламды. 

Өнерлі екен он саусақ: 

Қала салсақ, жол салсақ… 

Іңкәр; Нешеуміз 
Бір үйде нешеуміз? 

Кел, санайық екеуміз. Бас бармағым - әкем, 

Балалы үйрек – анам, 

Ортан терек - ағам, 

Шылдыр шүмек – мен, 

Кішкене бөбек – сен. 

Сергіту сәті: «Аяқпенен топ, топ» әні: Бір серігіп 

алсаңдар одан әрі жалғастыру. 

3 - тапсырма. Логикалық есептер 

1. Апасы Сезімге дүкеннен төртбұрышты үш доп 

әкелді. Сезім біреуін Аянатқа берді, біреуін Мерейге 

берді. Сезімде неше доп қалды? (төртбұрыш доп 

болмайды). 

2. Балабақша ауласында өсіп тұрған қайың ағашында 

2 алма бар екен. Бір алманы торғай жеді, біреуін қарға 

жеді. Қайыңда неше алма қалды? ( (қайыңда алма 

өспейді) 

3. Аспанда неше жұлдыз бар? ( (аспанда көп жұлдыз 

бар)) 

4. Бір қоянның құлағы нешеу? ( (бір қоянда екі құлақ 

болады) 

5. Екі аюда неше бас бар? (екі бар) - 6. Мынау ненің 

суреті? - Қолда қанша саусақ бар? 7. Ағашта 3құс 

отыр, оның 1 - уі ұшып кетті, ағашта қанша құс қалды? 

8. Себетте 2 алма, табақта 3 алма қосқанда барлығы 

болады неше алма 4. тапсырма- «Суреттегі заттарды 

сандармен сәйкестендір» (Манно жармасымен 1-5 

шейін жазу) Мысалы: 1 қияр 1 деп жазу. 

Қорытынды: 
- Балалар бүгін біз қайда бардық? Балалар: 

Геометриялық пішіндерді кілемшеге орналастырдық. 

1 - ден 5 - ке дейін тура және кері санадық. Жұмбақтар 

шештік. «Ғажайып математика» елінде қонақта 

болдық -Ол жерде сендер не істедіңдер? Балалар: 

тапсырманы орындадық- Жарайсыңдар, балалар, ал 

кәнекей балалар бүгінгі күнгі сабақтан алған 

әсерімізді мына ағашқа ілейік Бәріміз келген 

қонақтармен қоштасайық. Көріскенше күн жақсы, Сау 

саламат болайық. 

Күтілетін нәтиже: Біледі: - Балалар, геометриялық 

пішіндерді ажыратады Игереді: Тура, кері санауды. 

Түсінеді: Сандарды тура және кері санау, логикалық 

есептер, жұмбақтар шешу зейінді, ұқыпты, мейірімді, 

есте сақтау, ойлау қабілеттері, дамыған. 

 

 

 

КУЛЯНДА САРИЕВА, 
учитель математики средней школы имени Ш. Валиханова 

 п. Индерборский, Атырауской области 

КЕЙС- ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Новый качественный уровень среднего 

образования Республики Казахстан 

обеспечивается на основе принципиально нового 

методологического подхода к организации 

содержательной и процессуальной сторон 

образования, в котором главный акцент делается 

на результат. Особенность предлагаемого 

подхода заключается в создании образовательной 

системы, в которой регулируются ожидаемые 

результаты для каждого уровня школьного 

образования. Образование всегда было и будет 

стратегически важной сферой человеческой 

деятельности, важнейшим ресурсом страны, 

который обеспечивает ее экономический рост и 

конкурентоспособность. Как известно, 

международные и отечественные эксперты 

неоднократно указывали на отличительные 

особенности нашей традиционной системы 

образования, в центре которой - в большей 

степени способность запоминания, нежели 

способность мышления. Преподавание в 

большинстве случаев ведется с акцентом на 

теорию, и меньшее внимание уделяется 

практическому применению знаний. В 
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образовательных же системах передовых 

мировых держав, стран Организации 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), акцент делается прежде всего на 

развитие компетенций. Такие страны добиваются 

больших экономических успехов за счет высокой 

конкурентоспособности человеческих ресурсов 

(Корея, Япония, Финляндия и т. д. ). 

Мы ставим перед собой цель повышать 

качество образования за счет перехода на новое 

содержание школьного образования, в центре 

которого - развитие функциональной грамотности 

школьников, навыков самостоятельного поиска, 

критического анализа и оценки, то есть 

осуществить переход от «человека знающего» к 

«человеку, способному творчески мыслить, 

действовать, саморазвиваться». Основным 

направлением общемировых тенденций в системе 

школьного образования стал переход от 

традиционного репродуктивного метода 

обучения к новой конструктивной 

компетентностной модели образования. 

Невысокие результаты учащихся в 

исследовании PISA, TIMSS еще раз 

демонстрируют, что давно поставленная пред 

школой цель подготовить выпускников к 

свободному использованию математики в 

повседневной жизни в значительной степени не 

достигается на уровне требований 

международных тестов, оценивающих 

сформированность математической грамотности. 

(Математическая грамотность- способность 

человека определять и понимать роль математики 

в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. ) 

Причины этого кроются в крайностях реализации 

академической направленности школьного курса 

математики, что приводит к уменьшению 

внимания к практической составляющей 

обучения математике в школе. Давно известно, 

что выполнение сколь угодно сложных 

алгоритмов не развивает творческих 

способностей учащихся, а в худшем исполнении, 

приводит к тому, что даже и повторить эти самые 

алгоритмы учащийся оказывается не в состоянии. 

Именно это является причиной четверти 

неудовлетворительных оценок по математике, 

получаемых ежегодно при проведении ЕНТ. 

Актуальность этой темы бесспорна. 

Для образования возникла новая 

проблема: подготовить человека, умеющего 

находить и извлекать необходимую ему 

информацию в условиях ее обилия, усваивать ее в 

виде новых знаний. В связи с этим особую 

актуальность приобретает проблема овладения в 

процессе обучения не только системой знаний, 

умений и навыков по математике, но и 

универсальными учебными действиями по их 

приобретению и применению. 

 По известной в мировой педагогике 

Таксономии целей обучения Бенджамина Блума 

существующий стандарт позволяет ученику 

хорошо освоить только 2 из 6 уровней познания - 

«знать» и «понимать». Применение кейс- 

технологий на уроках математики позволит 

достигнуть следующие уровни познания: 

«применять», «анализировать». 

 Главное её предназначение: развивать 

способность разрабатывать проблемы и находить 

их решение (при этом акцент делается не на 

получение готовых знаний, а на их выработку, на 

сотворчество учителя и ученика!) Кейс-

технология опирается на совокупность 

следующих дидактических принципов: 

Индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся, учет особенностей 

познавательных стилей и потребностей. В 

процессе обсуждения и размышления каждый 

будет использовать собственные возможности, 

дополнять и развивать суждение. 

Вариативность. Данный метод 

предполагает возможность опоры на 

разнообразный материал и способы его 

обработки, что обеспечивает свободу в 

обучении и возможность выбора. 

Прагматизм в обучении. При работе с 

кейсами восприятие обучающегося 

направлено в первую очередь на поиск 

информации, которая позволит решить 

проблему, ответить на вопросы. 

Активность обучения обеспечивается 

непосредственным вовлечением обучающихся 

в решение «реальных» проблем. 

Самоменеджмент, то есть умение 

работать с информацией. 
 Цели кейс - технологии: 

➢ отработка умений работы с информацией; 

➢ активизация познавательной деятельности; 

➢ повышение мотивации к учебному процессу; 

➢ умение делать правильный вывод на основе 

группового анализа ситуации; 

➢ приобретение навыков чёткого и точного 

изложения собственной точки зрения; 

➢ выработка навыков критического оценивания 

различных точек зрения, осуществления 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Виды кейсов: 

➢ Практические 

➢ Обучающие 

➢ Научно-исследовательские. 

Основные требования к кейсу: 
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-исследовательская проблема должна 

быть актуальна и не иметь однозначного  или 

очевидного решения; 

- соответствовать тематике курса; 

-достаточное количество информации 

для проведения анализа и 

нахождения решения; -представленная 

информация должна быть противоречива, 

тогда она повлечет дискуссию между 

школьниками. 

Использовать кейс-технологию возможно 

как на учебных занятиях, так и во внеурочной 

деятельности. Всё зависит от цели, которую хочет 

поставить учитель, применяя кейс- технологии. 

Использование данной технологии в 

образовательном процессе предусматривает 

следующие цели и задачи: 

1. Формирование компетентности в 

сфере самостоятельной познавательной 

деятельности. 

2. Формирование умений видеть 

проблему и наметить пути ее решения. 

3. Развитие интереса к процессу 

познания на уроках. 

 Применение кейс-технологии позволит 

сформировать у учащихся высокую мотивацию к 

учебе; развить такие личностные качества, 

значимые для будущей профессиональной 

деятельности, как способность к сотрудничеству, 

чувство лидерства. 

Предмет: геометрия 

Вид кейса: практический 

Тип кейса: аналитический 

Тема урока: Площади фигур. 

Учащимся предлагается обсчитать стоимость 

ремонта в актовом зале средней школы им. Ш. 

Валиханова. 

Задание группам. 

Группа1. Произвести вычисления для настила 

паркета и побелки стен в актовом зале. 

Покраска стен: краска предназначена для 

отделочных работ внутри помещения. Работы 

проводят по бетону, кирпичу, штукатурке, дереву, 

ДВП, ДСП, оштукатуренным или ранее 

окрашенным поверхностям. 

Расход:1 литр краски на 5 м2 окрашиваемой 

поверхности. 

Цена 1 баки (3 литра) -8000 тг. 

 
Группа 2. Произвести вычисления для пошива занавеса сцены. 

Группа 3. Произвести вычисления для пошива чехлов на стулья. 

Группа 4. Произвести вычисления для изготовления жалюзи на окна 

Вид работы  Количество 

материала  

Стоимость 

материала 

Общая 

стоимость 

Настилание инолеума  
 

1 м2-  
 

Жалюзи    1м2-  
 

Занавес    1 м-  
 

Чехлы на стулья   1м-  
 

Побелка стен   1 кг-  
 

Вопросы для обсуждения. 

• С чем вы сегодня познакомились? 

• Каким практическим навыкам вы научились? 

• Какие математические знания вам помогли на уроке? 
Анализируя свои уроки, я прихожу к выводу, что использование кейс- технологий формирует у 

обучающихся высокую мотивацию к учебе; развивает способность к сотрудничеству, ориентироваться 

в возрастающем потоке информации, чувство лидерства; сформировать основы деловой этики. Работа 

по кейс-технологии формирует у обучающихся первичного опыта работы с информацией 

самостоятельно; работать по алгоритму; самоконтроль и промежуточная диагностика; релаксация. 

  



 

 

№11 (38) Qarasha 2020 jyl                                                                                    QAZAQ BILIMI 21 

  
ЫРЫС АМАНГЕЛЬДЫЕВА, КОРЛАН КАЙРАНБЕКОВА, 

№11 жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімдері 

Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы 

ОҚУ-ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІС-
ТӘСІЛДЕРІН ЕНГІЗЕ ОТЫРЫП, ӘРБІР БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ 

БІЛІМГЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН, ТАЛПЫНЫСЫН 
АРТТЫРЫП, ӨЗ БЕТІМЕН ІЗДЕНУГЕ ЖОЛ АШУ 

 Әрбір ұстаздың алдына келген бала да 

әртүрлі ойлау қабілетінде болады, мысалы кейбірі 

шапшаң ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі 

тақырыпты баяу қабылдап, оған тапсырманы 

(тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді болып 

табылады. Қазіргі кезде егемен елімізде білім 

берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие 

үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып 

отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, 

білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, 

жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер 

ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім 

беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің 

ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі 

маңызды мәселелердің бірі. Ғылым мен 

техниканың жедел дамыған, ақпараттық 

мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой 

мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, 

талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты 

міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру 

кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының 

қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық 

жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының 

қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді 

жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы 

қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты 

деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны ендіруді 

міндеттейді. 

 Білім беру саласы қызметкерлерінің 

алдына қойылып отырған міндеттердің бірі — 

оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру 

және қазіргі заманғы педагогикалық 

технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда 

оқытушылар инновациялық және интерактивтік 

әдістемелерін сабақ барысында пайдалана 

отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне 

ықпалын тигізуде. Әрбір педагогтің 

инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың 

педагогикалық шарттары: инновация туралы 

білімі; инновацияны жан-жақты меңгеру; 

инновациялық іс-әрекет диагностикасын меңгеру; 

инновацияны тәжірибеге ендіру жұмыстары; 

инновацияны практикада дұрыс қолдану. 

Әрбір білім беру ордаларында бүгінгі 

таңда белең алып отырған кемшіліктері 

баршылық, атап айтатын болсақ: білім сапасының 

төмендігі; білім саласына мемлекет тарапынан 

реформалар жүргізілгенімен оқудың нәтижесінің 

болмауы; құжаттар көптеп шығарылғанымен 

мардымсыздығы; білім алушылардың өздігінен 

білім алу дағдысының болмауы; білім алушылар 

мен оқытушылардың бірлескен шығармашылық 

еңбектерінің болмауы. Бұл тығырықтан шығудың 

бірден-бір жолы оқу-тәрбие процесінде 

инновациялық әдіс-тәсілдерін енгізу, әрбір білім 

алушылардың білімге деген қызығушылықтарын, 

талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге жол 

ашу. Инновациялық процестің негізі — 

жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың 

тұтастық қызметі.  Инновация білім 

деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Білім 

сапасын арттырудағы жаңа инновациялық 

технологияларды оқып, үйреніп, сараптай келе, 

мынадай тұжырым жасауға болады: 

— білім алушылардың білім, білік сапасын 

арттырудағы жаңа инновациялық технология 

түрлері сан алуан, оларды таңдау жэне одан 

шығатын нәтиже оқытушының кәсіби 

біліктілігіне тікелей байланысты; 
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—жаңа инновациялык технологияларды енгізу 

жүйелі әрі мақсатты 

түрде жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге 

болады; 

— жаңа инновациялық оқыту технологияларын 

енгізу барысында әрбір оқу орнының 

материалдық-техникалық базасының бүгінгі 

талапқа сай еместігі, әрі жетіспеуі, кадрлық 

әлеуметтің төмендігі көп кедергі жасайды. 

Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім 

алуының бірден-бір шарты — оқу 

орындарындағы білім беру процесіне жаңа 

инновациялық технологияларды енгізу екендігі 

сөзсіз түсінікті. Сондықтан ғылымитехникалық 

прогрестен 

қалыспай, жаңа педагогикалық инновацияларды 

дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана 

білу – әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып 

табылады. Менің ойымша, оқу орындарында 

инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны 

жүзеге асыру міндет. 

Қорыта келгенде, жаңа инновациялық 

педагогикалық технологияның негізгі, басты 

міндеттері мынадай: 

• әрбір білім алушының білім алу, даму, 

басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде 

ұйымдастыра білу; 

• білім мен білігіне сай келетін бағдар 

таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу; 

• өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру, дамыту; 

• аналитикалық ойлау қабілетін дамыту. 

Осы орайда жаратылыстану пәні 

бойынша, «Жануарлардың тіршілік үшін күресі», 

«Судың түрлі күйі», «Ай-жердің табиғи серігі» 

атты тақырыптардағы сабақтарда жаңа 

технологиялардың тиімді әдістерін қолдануға 

болады. Сонымен қатар сабақтарда «кубизм», 

«топтастыру», «бес жолды өлең», «түртіп алу 

жүйесі», «венн диаграммасы» стратегияларын жиі 

пайдалануға болады. Оқушылардың 

қызығушылығын арттыру үшін осындай тиімді 

әдістердің пайдасы бар. Бұл сабақтардың дәстүрлі 

сабақтардан өзгешелігі топтап отырып, 

оқушыларға жеке, жұпта, топта ойларын ортаға 

салып талдайды. Осы стратегияларды 

пайдаланып өткізген сабақтарда өз ойын анық 

айтып, өзін еркін ұстап, өз білімін өзі талқылауға 

оқушыларға мүмкіндік жасалынады. Ортаға 

салған ойларын мәтіндегі негізгі ойға 

сәйкестендіріп қағаз бетіне түсірерде де 

қорғайды. Әр топ қағаз бетіне түсірген 

сызбаларды талқылап, сөйлейтін оқушы да топ 

мүшелерімен бөліскен ойларын жинақтап 

сөйлеуге дайындалады. Бірінші кезеңде 

оқушылар әрі ойланып, әрі еске түсіріп, әрі 

жазып, өз ойларын саралап, өзге оқушылардың 

пікірін тыңдап, білімін кеңейте түседі. Ортамен 

қарым-қатынас жасай білуге, басқаны тыңдай 

білуге, топта бір тұжырымға келуге, топ алдында 

өз ойын қорғай білуге, айта білуге үйретеді. 

Оқушылардың жазған пікірі басқа оқушылардың 

пікірін тыңдап толықтырып, топта сызба ретінде 

түсіргенде ойындағы негізгі қажеттігін жазады. 

 Эссе - өз ойын еркін білдіру, ішкі жан 

дүниесін ұғу, күнделікті өмірде туындайтын 

ойларды айту мақсатында қолдануға мүмкіндік 

жасайды. Бұл жерде оқушыларға «Қозғалыс 

сыры», «Өсімдіктердің адам өміріне пайдасы», 

«Гүлді өсімдіктер» тақырыптарында үйге эссе 

жазып келуге тапсырма беруге болады. Сын 

тұрғысынан ойлау технологиясының негізіндегі 

сабақ процесінде мұғалім мына нәтижеге жетеді: 

• жүйелі тапсырма беруге ұмтылады; 

• оқушыны басқа жақтарынан таниды; 

• өзін жетекші бағыттаушы ретінде таниды; 

• өзі білмейтін ақпараттарға тап болады; 

• оқушының жұмысын бағалайды. 

 Осы міңдеттерді орындауды ұстаз өзінің 

тақырыбы мен сабақ үрдісінде стратегияларды 

ұтымды пайдаланып, оқушылар арасында жеке, 

топтық іс әрекеттерді ұйымдастырады. «Сын 

тұрғысынан ойлау үшін оқу мен жазу» 

стратегияларын сабақта пайдалана отырып өткізу 

барысында мынадай қорытындыға келуге болады: 

• оқушы мен мұғалімнің кең дәрежеде сыйласуына; 

• оқушыларға өз пікірін айта білуіне; 

• оқыту процесіне барлық оқушыларды қамтуға; 

• шығармашылық қабілеттерін ашуға жағдай 

жасайды. 

 Ең басты сын тұрғысынан ойлау 

бағдарламасы оқушылардың жеке тұлға болып 

қалыптасуына оң нәтижесін беретін жоба. Жаңа 

технологияларды күнделікті сабақ процесінде 

пайдалану үшін, әр мұғалім өзінің алдында 

отырған оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере 

отырып, педагогикалық мақсат мүддесіне 

байланысты, өзінің шеберлігіне байланысты 

таңдап алуға болады. Жаңа технологияны жүзеге 

асыруда мұғалім белсенділігі, ізденіс, өз 

мамандығына деген сүйіспеншілігі, алдындағы 

шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады. 

Сондықтан оқыту үрдісіндегі жаңа әдіс-тәсілдер 

оқу мазмұны мен оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне қарай таңдап алудың маңызы 

зор. Қазіргі таңда оқытудың озық 

технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-

жақты маман болу мүмкін емес. Сабақта 

қолданылған жаңа технологиялардың өзі әрбір 

мұғалімнің шеберлігіне байланысты әрқалай 

жүзеге асырылуы мүмкін. Жаңа технологияны 

қолдануда оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығын арттырып қана қоймай, үлкен 

ізденіспен, шығармашылыққа жетелеуге де 

болады. Оқу-тәрбие процесіне инновациялық 

әдіс-тәсілдерін енгізе отырып, әрбір білім 
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алушылардың білімге деген қызығушылықтарын, 

талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге жол 

аша біледі. Нәтижесінде оқушы: 

• тіл байлығы жетіледі; 

• еркін ойлауға мүмкіндік береді және өз 

ойын еркін жеткізе алады; 

• оқыту процесінде жаңа технологияларды 

қолдана отырып білімін шыңдайды; 

• жаңа оқыту үрдісін қалыптастырады; 

• өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады, 

жан-жақты ізденеді; 

• ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық 

мәдениеті қалыптасады. 

• ақыл-ойын дамытады; 

• шығармашылық белсенділігі артады; 

• ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді. 

 Әр мұғалім сабақ өткізген кезде 

оқушыларға сапалы білім беру үшін жаңа 

технологияларды пайдалана отырып, сонымен 

қатар компьютерді, интербелсенді тақтаны 

қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың 

қызығушылығы арта түсері анық. «Қазіргі 

заманда жастарға жаңа технологиямен 

байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа 

білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап 

көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында 

жаңа технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру 

мен тиімділігін арттырудың маңызы зор деп 

білемін. 

 

 

 

 

ТАБИҒАТ УТЕГЕНОВА, 
№153 Ш. Есенов атындағы мектеп-лицейінің 

информатика пәні мұғалімі 

АБАЙДЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

Кеңдік. Биіктік. Тереңдік. Осынау бір-бірінен 

ажырамас үш ұғым арқылы Абай жырындағы, Абай 

сөзіндегі ұлылықты ұғып, ұрпаққа ашып айтамын, 

не биікке шығамын, не тереңге бойлаймын деген 

адамның өзі жоғары шықса, басы айналары, төмен 

түссе тұншығары анық. Өйткені, Абай рухы 

аспандай асқақ, қара жердей қасиетті, ақын ойы 

таудан да биік, теңізден де тұңғиық. Қазақтың кең 

байтақ даласындай барлық құпия сырын ішке түйіп 

жатыр. Абайдың бір өзі- тұтас әлем және көрінгенге 

ашыла бермейтін, қалтарысы көп жұмбақ әлем, 

зерттелмеген мұхит, игерілмеген ғарыш. 

 «Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, 

 Өлмейтұғын артына сөз қалдырған», -деп 

төрелігін өзі айтып кеткен ұлы Абай күні бүгінге 

дейін жарқын бейнесімен де, жалынды жырларымен 

де бізбен бірге жасап келеді. Ұлы ақынның бізге 

берген еншісі, қалдырған аманаты- асыл сөздері. 

Осы асыл сөздерін оқып, одан өнеге алу-әр қазақтың 

парызы. 

 Қарасөз жазудағы мақсаты бірінші сөзінде 

айтылған. Дана Абай өз толғауын тұжырымдап 

түсіндіреді, түсінігін әңгімелесіп отырғандай 

өткізеді. Ақын шығармаларында қанағатшыл, 

рахымшыл болуды, терең ойлауды, адам бойында 

ар-ождан, ұят, ынсап сияқты асыл қасиеттер әр 

уақытта болу керектігін айтады. 

Қарасөз 

 

 1. Қарасөз дегеніміз- көркем әдебиеттің бір 

саласы. Өлең, 

 сөзден айырмасы-онда сөз ырғағы еркін, 

өлеңдегідей 

 белгілі өлшем болмайды. 

 2. Ерекшелігі-нақыл, әңгіме, насихат түрінде 

келеді. 

 3. Сюжеті-кейіпкері болмайды, түрлі өмір 

құбылыстары- 

 қоғамдық мәселелер жайлы ой толғау түрінде 

болады. 

 4. Қарасөз – арабтың «ғақлия» деген сөзімен 

мәндес. 

 5. Ғақлия-көркем сөз, дана сөз, асыл сөз деген 

мағынаны 

 білдіреді. 

 6. Абайдың қара сөзінің саны-45 

 7. Бұл қарасөздер 1890-1898 жылдар арасында 

жазылған. 

 8. Қарасөздер алғаш рет Семей қаласында 1948 

жылы «Абай» 

 журналында жарық көрді. 

 9. Абайдың қарасөздері орыс, қытай, француз т. 

б. көптеген 

 әлем тілдеріне аударылды. 

 Абайдың қарасөздері құдіретті мұсылман 

қауымын қадірлейтін Құраны сияқты. Қарасөз 

өмірден алынған, мысалдармен берілген, өзі 

оқушыға сұрақ қояды, әрі өзі жауап береді. Бізге 

терең өсиет, озық ойлар айтып, санамызға құяды. 

Гуманистік, ағартушылық, әлеуметтік ойлары, дін 

туралы пікірімен бірігіп, тұтас қазақ халқының 

философиялық концепциясын құрайды, көркемдік 

сана мен философиялық сананы ұштастырады. 

 Ақын өзінің қарасөздерінде адамның жеке 

тұлғалық болмыс- бітімі, рухани тазалық пен 

адамның жетілуі туралы көбірек ой толғайды. Ол 
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бірде тереңдетіп, астарлатып, енді бірде қарапайым 

тілмен оқушысына түсінікті етіп айтады. Қай 

қарасөзін алсақ та белгілі бір өмірдің қазіргі 

кезеңімен тікелей байланыстылығын сол кездің 

өзінде көре білген. Әр сөзі қысқа, нәрлі, тартымды, 

адамзат дүниесіне қатысты мәселелерді ескерген. 

Қарасөздерінің көлемі шағын болғанмен, мазмұны 

бай. 

 Абай өзінің шығармаларында қазақтың 

ежелгі салт-сана, тәлім-тәрбие дәстүрлері туралы 

мол пікір – қорытындылар келтіреді. Олардың оң-

теріс, озық-тозық қырларын сарапқа салып, күні 

өткен кертартпа жақтарынан аулақ болып, 

келешектің жемісті тұстарын дамыта, жетілдіре 

түсуді қуаттайды. Ол халықтың тәлім тәрбие 

дәрежесін анықтауда оның тарихи-табиғи 

болмысын еске алып отырады. Халықтың мінез-

құлқын, моральдық-психологиялық халін 

бейнелейтін абстракциялық белгі-көрсеткіштер 

ретінде қызықты мақал-мәтелдердің мағынасына, 

пәлсафасына үлкен мән берген. Бұл толғам оның 

көптеген педагогикалық сипаттағы қарасөздері мен 

өлеңдерінде кездесетін мақал сөздер жөніндегі 

пайымдауларынан анық байқалады. Мәселен, өзінің 

жиырма тоғызыншы қарасөзінде ол қазақтың тәлім-

тәрбиелік мәні бар бірсыпыра мақал мәтелдеріне 

талдау жасайды, теріс жағын әшкерелей, дұрысы 

қалай болуы туралы өз төрелігін айтады. Ол сөзін 

былай бастайды: «Қазақтың мақалдарының көбінің 

іске татырлығы да бар, іске татымақ түгіл, не 

құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны 

да бар». 

 Әуелі «Жарлы болсаң, арлы болма» дейді. 

Ардан кеткен соң, тірі болып жүргені құрысын. Егер 

онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпен 

мал тап деген сөзі болса, ол-ар кететұғын іс емес. 

Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, 

жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек-ол 

арлы адамның ісі. 

 «Қалауын тапса, қар жанады», «Сұрауын 

тапса, адам баласының бермейтіні жоқ» деген-ең 

барып тұрған құдай ұрған сөз осы. Сұрауын 

табамын, қалауын табамын деп жүріп қорлықпенен 

өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не 

аққан терден сұрау керек қой. 

 Көріп отырғанымыздай данышпан халық 

тәлімгері кертартпа, жөнсіз мақал 

қорытындыларына, қарама-қарсы адал еңбекті, 

жерге, терге сүйеніп, «Жан аямай көсіп қалуды» 

балама ретінде ұсынып отыр. Сөздің жалғасында ол 

даңғойлықты, мақтаншақтықты, мінез-құлықтағы 

бейшаралық пен опасыздықты, мейірімсіздікті 

уағыздайтын бірсыпыра мақалаларды әшкерелеп, « 

Атың шықпаса, жер өрте», «Жүз күн атан болғанша, 

бір күн бура бол», «Алтын көрсе періште жолдан 

шығады», «Ата-анадан мал тәтті, алтынды үйден 

жан тәтті» қазақтың осындай білместікпен айтылған 

сөздеріне бек сақ болу керек дейді. Мұндай 

сұрыптау Абайдың бесінші, алтыншы 

қарасөздерінде кездеседі. 

 Отыз тоғызыншы сөзінде ата-бабадан келе 

жатқан халық педагогикасындағы «мінді істерді», 

яғни теріс қағидаларды бір бірлей тастап келеміз деп 

шүкіршілік етеді. Әсіресе, мінез-құлықтағы екі асыл 

қасиетті айрықша қастерлеп, «Сол аталарымыздың 

осы екі ғана мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел 

қатарына кірер едік» деп армандайды. Ол мінезі 

қайсы десең- деп жазыпты Абай, әуелі- ол заманда 

ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш-

қонды болса, дау-жанжалды болса, билік соларда 

болады екен. «Бас-басыңа би болсаң, манар тауға 

сыймассың, басалқаңыз бар болса, жанған отқа 

күймессің» деп мал айтып тілеу қылып, екі тізгін, бір 

шылбырды бердік саған, берген соң, қайтып 

бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жеңілтемін деп, 

жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп 

тырысады екен. 

 Абай өсиет еткен қазақ халқына бұрыннан 

тән мұндай жақсы сипаттарды сақтау, оны 

орнықтыра беру-тәуелсіздікті енді ғана алып, етек-

жеңді жия бастаған қазіргі ел азаматтары үшін 

қасиетті парыз, бұл қазіргі педагогика мүддесіне де 

толық үйлеседі. 

 Абайдың қырқыншы сөзі- қазақтың ұлттық 

мінез-құлқындағы, психологиясындағы қисынға 

қиғаш келетін жағдайлар мен қайшылықтар туралы 

терең де салдарлы сауал-сұрақтар түрінде жазылған, 

оларға дұрыс жауап табу-оқушыдан үлкен өмір 

тәжірибесін, пәлсафалық және педагогикалық білім, 

парасат талап етеді, ойландырады. Солардың 

біразын келтірейік: 

 «Зинһар, сендерден сұрайын деп жүрген ісім 

бар. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы 

жоқ, тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ 

болатұғыны қалай?» 

 Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, «жарықтық» 

деп жалбырып қалып, мақтай қалып, өз елінде содан 

артық адам болса да, танымайтұғыны қалай? 

 Қай қазақты көрсем де, баласы жасырақ 

болса, оның басынан пәрмене болып жүріп, 

ержеткен соң суық тартатұғыны қалай? 

 Екі жақсы бір елде сүйіскен достығына тұра 

алмайды. Кейбір антұрғандардың тым-ақ тату 

болатұғыны қалай? 

 Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақ та қоймай, 

тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге, өтірікке 

сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден 

естіп, ұқпай кетпейтұғыны қалай?. .. 

 Абайдың қарасөздері мен өлеңдерінде 

халықтың діни тәрбие туралы салиқалы ойлар мен 

ескертпелер айтылады. Қазақ қауымында 

имандылық пен адамгершілік тәлімдер тығыз 

байланыста қатар жүруін қуаттайды. Ол қазақ 

мұсылманшылдығында орын алған шалалықты, 

екіжүзділікті де дөп басып көрсетіп, шын 

имандылық жолын нұсқай, бұл дүниеге де, ахиретке 

де адал болуға баулуды мұрат етіп қояды. 

Күнделікті күн-көріс, байлық-мансапты күйттеп, 

діни сенімге, құдай жолын адал ұстауға немқұрайды 

қараушыларға қарсы болады, мұндай жағдайды 

халық тәрбиесіндегі кешірімсіз күнә санайды. Ол 
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отыз төртінші сөзінде былай деп жазады: «Қай 

адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы 

ахирет қайғысынан, ахирет қуанышынан артық 

болса-мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздін 

қазақ та мұсылман екен. Егерде екі нәрсе кез болса, 

бірі ахиретке керекті, бірі осы дүниеге керекті, бірін 

алса, бірі тимейтұғын болса, сонда біреу ахиретке 

керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын 

деп, жоқ егер кез болмайтұғын болса, дүниеге 

керектіні алса, енді ол кісі жанын берсе ахиретті 

дүниеге сатқаным жоқ деп, нануға бола ма?» 

 Абай басқа да бірсыпыра қарасөздері мен 

өлеңдерінде халық тәрбиесіндегі, салт-дәстүріндегі 

жарым мұсылманшылдық, діни көзбояушылық 

тәріздес кінәраттарды қатты сынғы алады, 

ажуалайды. Мысалы, « Абралыға» деген өлеңінде 

осындай дүмше молдалықты былайша сынайды: 

Мен жасымнан көп көрдім, 

Мұсылманды, кәпірді. 

Абралыдай көрмедім, 

Намаз білмес пақырды. 

Қирақатын оқытып, 

Қөріп едім шатылды. 

Ниет қыла білмейді, 

Не қылады нәпілді. 

 Абайдың шығармаларына үңіле қарасаң, 

үнемі көретінің қайшылығы шиеленісіп жатқан 

қоғам құбылысы. 

 Ұлы ағартушы шығармаларындағы өзекті 

тақырыптың бірі-халқын өнер, білімге шақыру. Осы 

жолдан ақын қаламынан өнер-білімге қатысты мол 

нақыл сөздер туған. Ақынның өнер- білім, ғылым 

туралы қарасөздері үлкен философиялық 

түйіндеулерге бай. Олардың оқушылар 

дүниетанымын, өміртануын қалыптастыруда 

қызметі барынша мол. 

Мысалы, «. .. Ғылым бағу. Жоқ, ғылым 

бағарға да, ғылым сөзін сөйлеуге де адам жоқ, 

білгеніңді кімге үйретесің, білмегеніңді кімнен 

сұрарсың. Елсіз-күнсізде кездемеңді жайып салып, 

қолыңа кез алып отырғанның не пайдасы бар?»-

дейді Абай. 

 Әрине, Абай «білгенімді кімге үйретейін 

мен» деп тектен-текке айтпаса керек. Қазақтың 

даласының сонша артта қалғандығы-надандығы, 

«Надандық-ғылым, білімнің жоқтығы»-деп, осы 

надандықпен күреске түсті. Мұны өзінің алдына 

үлкен бағдарлама, зор мақсат етіп қояды. 

«Мақсатым-тіл ұстартып, өнер шашпақ, наданның 

көзін ойып, көңілін ашпақ», - деген нақыл сөзі осы 

мақсатта туған. 

 Бірде жыр алыбы-Жамбылдан: «Абайдың 

ақындығына байланысты қандай пікір айтасыз?» деп 

сұрағанда, ХХ ғасырдың Гомері атанған ұлы жырау 

былай депті: Абай-ақын емес, пайғамбар. Ол-

ғұлама. 

 Бұл заңды. Өйткені Абай-тұтас бір халықтың 

рухани әлемі. Артыңда асыл мұрасы-ұрпақтан-

ұрпаққа жетер, мәңгілікке ұласар асыл қазына. 

 Сабақтарымда оқушылардың Абай 

шығармашылығынан алған білімдерін, ақынның 

жұмбағы көп мұрасының бірі-қарасөздері туралы, 

олардың тәрбиелік мәні мен қоғамдық маңызы 

туралы пікірлесіп отырамын. Әр оқушы өзінің 

көзқарасын білдіріп, пікірін айтады. 

Сұрақ-жауап түрінде: 

1. Абайдың қарасөз жазудағы мақсаты 

қандай? 

2. Қарасөздерін мазмұны жағынан қалай 

топтастыруға болады? 

3. Қарасөздері мен өлеңдерінің өміршеңдігі. 

4. Абай мұраларының бүгінгі ұрпақты 

тәрбиелеуде алатын орны. 

5. Не себепті қарасөздерін жасы ұлғайған 

шағында жазды? 

6. Мен Абайды оқу арқылы нені үйрендім? т. 

б. 

 Абайдың қарасөздері, ұлы ақынның келер 

ұрпаққа жазған өсиетнамасы-ұлы ақынның 

поэзиясы мен философиясының заңды жалғасы. 

Жер ортасы жасқа келгенде алысып-жұлысқан, 

айтысып-тартысқан, қажып-жалыққан, қазақтың 

қылып жүрген көп ісінің баянсызын, байлаусызын 

көрген, бәрі қоршылық екенін білген Абай оқшау 

ойларын қағазға түсіреді, халық қасіретіне көкірегі 

қарс айырылады, ғылым мен білімге, еңбекке 

шақырады. «Туғанда дүние есігін ашады өлең, 

өлеңмен жер қойнына кірер денең» деген өлеңінде 

айтылған ойды одан әрі дамытып: «Адам баласы 

жылап туады, кейіп өледі» деген қорытынды 

жасайды. Абай көрген, түйсігімен танып –білген 

қайғы-қасірет, зұлымдық, қараулық қара қазақтың 

көзінен қан болып ақса, Абайдың тілінен сөз болып 

ағады. Адам баласын қор қылатын не? Адамды 

жақсы атандыратын қандай қасиеттер? Абай 

қарасөздерінен осы сауалдарға толық жауап табуға 

болады. Адам баласын қор қылатын үш нәрсе: 

надандық, еріншектік, залымдық. Адамның асыл 

қасиеттері: қанағат, рахым, талап, еңбек, ақыл. 

 Абай жырлары мен поэмаларындағы Қайрат, 

Ақыл, Жүрек секілді мәңгі кейіпкерлермен 

қарасөздерде де жолығамыз. Осы үшеуінің басын 

қосатын-Ғылым. 

 Ақын отыз бірінші сөзінде күллі ақыл мен 

ғылымды тоздыратын төрт нәрседен: 

салғырттықтан, ойыншы-күлкішілдіктен, қайғыға 

салынудан, құмарлықтан сақтандырады. 

 Абай бүкіл қазақ халқының мақтанышы ғана 

емес, ар-ұяты, ұлттық намысы. Абай шыққан биік, 

Абай бойлаған тұңғиық қазақ халқының шыққан 

шыңы, ой түбіне сүңгіген тереңі. Абай – қазақ 

жырының тәңірі, қарасөзінің пайғамбары ғана емес, 

қазақ рухының жиынтығы, қазақ ұлтының көсемі. 

 Абай жыры келешекке де мәңгі – бақи 

сәулесін шашып, жолымызды нұрландырып 

тұратын осындай өміршең асыл қасиеттерінен деп 

білеміз. 

 Абай туралы сөз- қашан да халық туралы сөз. 

Өйткені Абай –мәңгілік. Демек, Абай тақырыбы да 

өміршең, мәңгілік тақырып. Қай халықтың 

болмасын тарих алдында өзінің табиғи тегін, қадір-

қасиетін, құдіретін танытатын дүние-оның басқа 
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болмысымен қатар, алдымен рухани өмірі. Ал оның 

үздік көрінісі-сөз өнері, әдебиеті, поэзиясы. Сол 

әдебиетіміздің, поэзиямыздың шоқтығы, шыңы-

Абай. Абайдай асыл да, абзал азаматы бар ел – 

бақытты ел. Біздің халқымыздың асыл перзенті, 

тамаша туындылардың иесі 

Абай Құнанбаев санаулы ұлылардың 

қатарындағы ұлы адам. 

 Ақынның кейінгі ұрпаққа қалдырған мұрасы, 

нақыл сөздері, өмір туралы философиялық ой-

тұжырымдары әлі де талай ғасырға ескірмей, сол 

таза қалпында қызмет етері сөзсіз. 

 Абайды білдік, таныдық, ұқтық дейтініміздің 

бәрі- бекершілік. Адамдыққа, еңбекке, білімге, 

қайырымдылыққа, халқының мүддесі жолындағы 

адалдыққа Абай тағылымы ауадай қажет екеніне дау 

жоқ. Халқының қасіретін, мұңын, арманын Абайша 

ұқпаған қазақтан қайраткерлік, күрескерлік, 

имандылық қасиет шықпайтыны да ақиқат. 

 Абай бүгінгі мынау аласапыран заманда да 

биіктен қол бұлғап тұрғандай. Қазіргі мынау күйкі 

тірлігімізге жаны ауыратын секілді. Бірақ ұлы 

ақынды бәріміз болып зердемізбен тыңдадық па, 

қалдырған ғибратын орындадық па?. Абай 

заманында ел билеуден аулақтаған. Бірақ ол 

адамдардың жан дүниесіне жол ашқан. Сол арқылы 

арманы мен үмітін жүзеге асырмақ болды. 

 Абай ғибраттары бүгінде төбеңнен заң болып 

төніп те тұрған жоқ. Ол – тыңдаған, ұққан, түсінген 

адамға дос, серік. Абай мыңдардың, миллиондардың 

санасына өзінің шынайы сұлу, сергек, кіршіксіз таза 

қалпында дарығанда ғана дәру, бос қиялдан, 

уағыздан ада, нағыз өмірлік қағида, тағылым болып 

қалмақшы. Кемеңгер бабамыздың арман-мұңы- 

бүгінгі ге, болашаққа аманат. Сол үшін де Абайдың 

әр сөзі, тағылымы мен аманаты бізге қымбат. 

 Сөз соңында айтарым, Абай – қай заман 

болмасын, өзінің ақыл-парасатымен әлемдік ойды 

билеп тұрған кемел тұлға. Қазақтың тоғышар 

мінезінің психикасын ашу, жамандыққа тосқауыл 

қою, ұлттық рухты өшірмейтін кеселді кескілеу – 

тек шын зорлардың қолынан келетін қарекет емес 

пе? Қазақ жайын Абайдай асырып айтқан ешкім 

жоқ. Ендеше, көкірегінде сәулесі бар әрбір жан ұлы 

Абайға үңілсін. Өйткені « адам өткенге қарап өседі, 

бүгінге қарап бой түзейді, болашақты болжап күн 

кешеді». 

 Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

« Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты 

Қазақстан халқына жолдауында былай делінген: 

Биыл – біз үшін қастерлі жыл. Біз ел тәуелсіздігінің 

20 жылдығына қадам бастық. Бодан жұртты 

бүгінгідей бостан күнге жеткізген бұл жолда біз биік 

белестерді бағындырдық. Алдымызда атқарылар 

қыруар істер бар. Бүл жолда біздің ең басты 

байлығымыз- берекелі бірлігіміз. Мен 

ауызбіршіліктен айнымайтын ақ жүрек жұртымның 

қуатты ұлтқа, шуақты ұлысқа айналарына кәміл 

сенемін. Халқымызда « бақ берерде елге ырыс 

қонады, ұстанған жолы дұрыс болады» деген аталы 

сөз бар. 

 2030 жылы біздің ұрпақтарымыз бұдан былай 

әлемдік оқиғалардың қалтарысында қалып 

қоймайтын елде өмір сүретін болады» 

 Олай болса, Абай атамыз айтқандай, бір- 

бірімізді дос, бауыр тұтып, ақынның ұлағатты 

сөздерінен ғибрат алып, тәуелсіз еліміздің болашағы 

баянды болуы үшін саналы, салауатты ұрпақ 

тәрбиелейік демекпін. 
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МАРЖАН АБДИКАДИРОВА, 

№31 «Салтанат» бөбекжай – бақшасының тәрбиешісі 

Шымкент қаласы 

КҮЗ СЫЙЫ 

Мақсаты: Табиғаттың күз мезгіліндегі өзгерістері жайлы балалардың білімдерін тереңдету. Күзгі 

табиғаттың әсемдігін сезіне білуге және оны қорғауға, адамдардың еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу. 

Балалармен дәстүрден тыс әдістер арқылы жұмыс жасай отырып, логикалық ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

Көрнекілік-құралдар: Күз мезгілінің суреттері, көкөністер мен жемістердің муляждары, ағаштардың 

суреттері және жапырақтары, мақталы таяқшалар, гуашь, себет. 

Әдіс-тәсілдер: Түсіндіру, көрсету, әңгімелеу. 

Оқу іс-әрекетінің 
кезеңдері 

Тәрбиешінің іс-әрекеті Баланың іс-әрекеті 

Мотивациялық- 
қозғаушылық 

Балалар, оқу қызметімізді бастамас бұрын 

табиғат жылуын сезініп шаттық шеңберін 
құрайық. 
Шаттық шеңбері: 
Табиғат біздің анамыз, 

Табиғатқа баламыз. 

Иіліп сәлем береміз, 

Біз әдепті баламыз. 

 
 
Балалар сәлемдеседі. 

Ұйымдастыру-
шылық- ізденістік 

Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын, 

шешуін табасыңдар ма? 

Жұмбақ: 
Өрік, алма,   

Жидек жүзім піседі. 

Қауын, қарбыз 

Қияр, сәбіз дүкендерге түседі. 

Астық пісіп, орақ түсіп, 

Қырман дәнге толады. 

Бөбектерім айтыңдаршы, 

Бұл қай кезде болады? 

 

-Иә, дұрыс айтасыңдар. 

-Балалар, қазір қандай мезгіл? 

-Күз мезгілінде табиғатта қандай өзгерістерді 

байқадыңдар? 

-Ауа-райы қандай болады? 

-Адамдар қалай киінеді? 

-Құстар қайда ұшып кетті? 

 

Балалар, күз мезгілінде табиғатымыз өте әдемі 

түске боялады. Айналаның барлығы алтын 

сары түске енеліп, ағаштардың жапырақтары 

жерге түсіп, күзде адамдар жемістер мен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Күз. 

 
 

 

 

 

 

 

Сұрақтарға жауап береді. 
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көкөністерін жинап алады. Күз мезгілі 

мерекелі-берекелі, молышылығы бай жыл 

мезгілі екен. 

 

Балалар күз мезгілі туралы тақпақтар 

білесіңдер ма? 

 

Балаларға күз мезгілінің табиғаты туралы 

слайд көрсету. 

-Балалар, күзде не піседі? 

-Күздегі адамдардың еңбегін атаңдаршы? 

-Балалар, есік қағылған сияқты. Бізге қонаққа 

кім келді екен? 

-Балалар, бұл кісі Бағбан атай екен. 

Балалар, Бағбан атай - бау-бақшаны егетін 

адам. Бағбан атай бізден көмек сұрай келіпті. 

Бағбан атайға көмектесеміз бе? 

-Сәлеметсіңдер ме, балалар?! 

-Иә, балалар мен сендер көмек сұрап келіп 

тұрмын. Менің бау-бақшамда жемістер мен 

көкөністер пісіп тұр. 

Сендер соны жинап бересіңдер ме? 

 

Дидактикалық ойын: «Бауда ма. бақшада 

ма?» 

Мақсаты: Жемістер мен көкөністердің қайда 

өсетіндерін, ажыратып айтады. 

Сергіту сәті: 
Тербеледі ағаштар, 

Бетіме жел еседі. 

Кіп-кішкентай ағаштар, 

Үп-үлкен болып өседі. 

 

Балалар, жарайсыңдар, менің жемістер мен 

көкөністерімді лезде жинап бердіңдер! Мен 

сендерге тағы бір тапсырма бергім келіп тұр. 

Тапсырманы орындайсыңдарма? 

Дидактикалық ойын: 
«Жапырағынан таны!» 

Мақсаты: Ағаштарының жапырақтарына 

қарап, ағаштарды атайды. (терек, қайың, емен) 

 

-Балалар, Бағбан атайға біз сыйлық жасайық. 

Күзгі табиғаттың суретін салып, бояп берейік. 

Балалардың жұмыстары. 

 

Бағбан атай: Жарайсыңдар, балалар, мен 

кетейін бау-бақшамда жұмыс көп. Сендерге 

көп рахмет. Маған жемістерім мен 

көкөністерімді жинап бердіңдер. Меніңде 

сендерге сыйлығым бар. Менің жемістерімнен 

дәм татыңдар. 

Сау болыңдар, балалар! 

 

 

 

 

Нұрсұлу. 

Алтын-сары, қызыл, көк, 

Алуан-алуан жапырақ. 

Күзгі бақта күлімдеп, 

Көз тартады атырап. 

Айару 

Күздің Қазан айында, 

Алма, алмұрт піседі. 

Жапырақтар сарғайып, 

Сыбдыр-сыбдыр түседі. 

 

-Сәлеметсіз бе! 

 
-Иә, Бағбан атай жинап 

береміз. 

 

-Балалар жемістер мен 

көкөністерді себетке 

жинап береді. 

 

 

 

 

Балалар іс-қимыл жасайды. 

 

 

 

-Иә 

 

 

(терек, қайың, емен) 

жапырақтарын әр ағаштың 

өзіне апарып қояды. 

 

 

 

Күзгі ағаштың бейнесін 

салып, мақталы таяқшамен 

қызыл, сары, жасыл 

түстерді пайдаланып, 

жұмыс жасайды. 

 

 

 

-Сау болыңыз! 
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АРАЙЛЫМ КУЗЕМБАЕВА, 
«Қамысты ауданы әкімдігі білім беру бөлімінің Бестөбе орта мектебі» ММ 

бастауыш сынып мұғалімі 

 Қостанай облысы 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТІЛ МӘДЕНИЕТІН 
ДАМЫТУ 

Оқушылардың тілін дамыту негізінде баланың 
сөздік қорын дамыту, жаңа сөздермен 
таныстырып, ойын дұрыс, жүйелі айтып 
беруге, сөйлей білуге үйретуді мақсат тұтамын. 
Оқушылардың тілін дамыту барысында сөздерден 

сөз тіркесін, сөз тіркесінен сөйлем, сөйлемнен 

күрделі ой, күрделі ойдан әңгіме, шығарма 

құрастыруға дейін сөздерді өзара 

байланыстырып, ойды жүйелеп айтуға, айтқанын 

жазбаша түрде жеткізе білуге дағдыландыру 

жолындағы әдіс – тәсілдерді талап етеді. 

Оқушының ауызша сөйлеу тілін дамытудың 

барлық пәндерге бірдей ортақ қатысы бар. 

Сондықтан оқушының сөздік қорын байыту, 

сөйлеу, жазу тілін дамытуға барлық мұғалімдер 

жауапкершілікпен қараған дұрыс деп санаймын. 

Ауызша тіл дамыту әдістері осындай жүйеде 

жүргізіледі: 

1. Ауызша суреттеп сөйлеу әдісі 

Табиғат көрінісін, суреттен көргенін, көрмеден, 

түрлі мәдени орындардан алған әсерін, жанды - 

жансыз заттарды көз алдында тұрғандай етіп 

суреттеп баяндауға дағдыландырады. Суреттеп 

сөйлеуге баулуда оқушы жауапкершілігі артады. 

Себебі бір нәрсені суреттеуде, сол заттың 

белгілері мен ерекшеліктерін айтуда оқушы әр 

ұғымның атауын іздестіріп, сөздік қорын 

байытады. 

2. Мәтін оқу әдісі 

Мәтін оқу ауызша, жазбаша, тіл дамыту 

жұмыстарына ортақ категория. Мәтін оқу, мәтінді 

мазмұндау оқушы тілін дамыту жұмыстарының 

әдіс - тәсілдерінің бірінен саналады. 

3. Ойдан әңгіме, өлең шығарту әдістері 

Оқушылар қиялға өте бай келеді. Сондықтан 

оқушыларға өз қиялдарынан шағын әңгіме, ертегі 

айтқызып, өлең шығарту жұмысы жүргізіледі. Бұл 

оқушылардың ауызша, жазбаша тілін дамытады. 

Оқушы тілін дамытуда жазбаша жұмыстар басты 

роль атқарады. 

4. Жазбаша жұмыстарды:1) Хабарлау2) Баяндау 

3) Әңгімелеу әдістері түрінде жүргізуге болады. 

Оқушы тілін дамытуға еркін тақырыптар ұсынуға 

немесе сұраққа жауап бергізу арқылы да әңгіме 

жаздыруға болады. Оқушы тілін дамытудың 

негізгі объектісі – шығарма жаздыру. Оқушыға 

шығарма жазғызудағы мақсат - оның ойын, 

пікірін әдеби тілмен жатық, сауатты жаза білуге 

және шығармашылық ізденіске баулу, логикалық 

ой - өрісін кеңейтуге машықтандыру болып 

табылады. 

5. Түрлі - түсті суреттер немесе өз ортасына 

байланысты баяндау әдісі. 

Өз ортасына байланысты «Менің досым», «Менің 

әкем», «Менің күшігім» т. б 

6. Мәнерлеп оқу әдісі 

Тіл дамыту әдісінің бір түрі мәнерлеп оқу. Мұның 

пайдалы жағы оқушылар сөйлеу тілі мен әдеби 

тілдік норманы сақтап оқуға төселеді. Поэзияны 

сүюге, сөз байлығын еркінше пайдаланып, 

жүйелеп айту шеберлігін жетілдіруге үлкен 

септігін тигізеді. «Қай ертегіде кездесемін?», 

«Мені білесің бе?» деп алып кейіпкерлердің 

үлкейтіп салынған суреттерін көрсету арқылы кім 

екенін, қай ертегіде кездесетінін айтқызып, 

мінездеме бергізу арқылы білгендерін ауызша 

жеткізе білуге үйрету жұмысы да тіл дамытудың 

негізгі бір жолы болып саналады. Мұның өзі 

оқушылардың көркем шығарма оқуға деген 

қызығушылықтарын арттыруға көмектеседі. Ең 

бастысы оқушылардың өзін сөйлету арқылы 

сөйлеу тілдері дамиды. Жаттау, мәнерлеп оқу, 

мазмұнын айта білу, сұрау - тапсырмаларға жауап 

жазу, кейіпкерлерге мінездеме бере отырып, 

салыстырмалы әдіске негізделіп жазылған 

үлеспелі кестелерді толтыру т. б. Әдістер үзбей 

ақтарылып отырса, жақсы нәтиже берері сөзсіз. 

Мектепте түрлі әдіс - тәсілдерді, мүмкіндіктерді 

пайдаланып, оқушының тілін дамытуға, тіл 

байлығын, тіл мәдениетін арттырып, тәрбиелеуге 

үлкен мән берген жөн. 

Ана тілді жетік білу, қастерлеу, ардақ тұту да 

осыдан келіп шығады. 
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ЖАННА АКБОЛАТОВА, 
««№48 ЖОББМ» КММ-нің 

мұғалімі 

ҚАНДАЙ КӨЛІК ТҮРЛЕРІ БАР? 

Сабақ 
мақсаттары  

- Көлік түрлерінің қажеттілігін түсінеді; 

- Қоғамдық көлікте өзін-өзі ұстау ережелерін біледі 

- Көлік түрлерін олардың қажеттілігінеқарай ажыратады  

Бағалау 
критерий 

Көлік түрлерін анықтайды және қажеттілігін талқылайды 

Қоғамдық көліктегі өзін-өзі ұстау ережелерін түсіндіреді 

Пән аралық 
байланыс 

Көркем еңбек-суреттерді анықтайды, бояйды Математика 2.5.2.2 (геометриялық 

фигуралар жиыны).  

Тілдік 
мақсат 

Көлік түрлерін ажырата алады және аттарын дұрыс атайды. 

Пәнге тән лексика мен терминология: 
Әуе көлігі, жерасты көлігі, жер үсті көлігі, су асты көлігі, су көлігі 

Диалогпен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер 
-көлік деген не? 

-көліктің қандай түрлері бар? 

-көліктердің айырмашылығы не? 

Құндылықт
ы дарыту 

Мәңгілік ел: Біз - үлкен ел, үлкен отбасымыз. Индустрия 

Сөздікпен 
жұмыс 

Көлік – транспорт 
Ыңғайлы – удобно 
Ыңғайлы көлік – удобная машина 
КЕМЕ – КОРАБЛЬ 
ҰШАҚ – САМОЛЕТ 
ТІКҰШАҚ – ВЕРТОЛЕТ 
ПОЙЫЗ – ПОЕЗДЬ 
Сапалы – качественный 

Бастапқы 
білім 

Көлік түрлері 

  Сабақтың барысы   
 

Сабақтың 
кезеңі\уақыт
ы  

Педагогтің әрекеті  Оқушының 
әрекеті 

Бағалау  Ресурстар 

Басталуы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Білу және түсіну 

Кеудесінде жаны жоқ, 
Тамырында қаны жоқ. 
Май жейді. Су ішеді. Бұл 
не? -Бұл: Көлік -Балалар, 

бүгінгі сабағымыздың 

тақырыбы қандай болуы 

мүмкін? Дұрыс 

айтасыңдар. Көлікке 

байланысты 
Бейне ролик көрсету -
Көлік деген не балалар? -
Қандай көліктерді 
білесіңдер? Өтедұрыс, 
жарайсыңдар балалар! -

Ертеде адамдар бар ауыр 

жүкті өздері арқаларына 

салып баратын жерлеріне 

жаяу барған. Содан 

адамдар көлік ретінде ең 

 
 
Оқушылар 
оқулықтағы 
негізгі 
тақырыппен 
танысады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https: //www. 
youtube. 
com/watch?v=4c
z9SYqDg6E 
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алғаш үй жануарларын 

пайдаланған. Қазақ халқы 

ат, түйені көлік қылып 

мінсе, үндістер пілді, ал 

кейбір шығыс халқы есек, 

бұқаларды көлік қылған 

екен. Содан кейін адамдар 

ең алғаш көлікті ойлап 

тапқан оған күйме-онымен 

адамдар баратын 

жерлеріне барған, ат арба 

онымен адамдар шөп, ауыр 

жүк тасыған. Қазіргі таңда 

бұл көліктердің маңызы 

төмендеді. Көлік 
түрлерінің суреттері 
бойынша бөлу 1 – топ 
«әуе көліктері» 
2 – топ «су көліктері» 
3 – топ «жерүсті 
көліктері» 
4 - топ «жерасты 
көліктері» 
Жеке жұмыс 

Бағалау 
критерийі: 
Өлеңдегі таныс сөздерді 

атайды; 

Таныс сөздерді 

қатыстырып сөз тіркестері 

немесе сөйлем 

құрастырады; 

Өлеңде кездесетін 

көліктерді анықтап, 

белгілейді. 

-Осы көліктер жайлы не 
білесіңдер? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қ. б: 
топтарды 
смайликтар 
арқылы 
бағалау 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
https: //www. 
youtube. 
com/watch?v=sy
2YIGU-AYY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ортасы 
 

Жеке тапсырма: 

"Дұрыс, дұрыс емес" 
ойыны. 
Жол ережесі туралы айту 
Жол белгілері – көлік 

қозғалысын реттеу 

мақсатында көше мен жол 

бойына қойылатын 

арнайы белгілер 
Дескриптор: 
Жол ережелеріне 

байланысты суреттерді 

дұрыс және дұрыс емес 

кестелеріне жіктейді. 

Топтық жұмыс. 

 
 
 
 
Оқулық, топтық 

тапсырмалар 
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Төрт топқа алдарына 

суреттер беріледі, сол 

суретке қарап жасайды. 

1-топ Түрлі түсті қағаздан 

көлік түрін құрастыру. 

2-топТүрлі түсті қағаздан 

тікұшақ жасайды 

3-топТүрлі түсті қағаздан 

кеме жасайды 

4-топТүрлі түсті қағаздан 

автобус жасайды 

Дескриптор 
-түсті қағаздан көлік 

түрлерін құрастырады 

-тәртіп ережелерін 

әңгімелейді 

Сәйкестендір 
Сен автобус немесе 

ұшақтың жолаушысысың. 

Жол жүру кезінде белгілі 

бір ережелерді ұстануың 

керек 

. Екінші бағанды бірінші 
бағанмен сәйкестендіріп 

боя. 
Дескриптор 
Қоғамдық көліктегі тәртіп 

ережелерін сәйкестендіріп 

бояйды. 

Балаларға 

автокөлікті

ң  

Жүргізушіні 

алаңдатуға 

болмайды 

Ұшақта 

ұшу кезінде 

Қауіпсіздік 

белдігін салып 

алу қажет 

Автокөлікт

е 

Алдына 

отыруға 

тыйым 

салынған 

Автобуста 

жол жүру 

кезінде 

Ұялы 

телефонды 

өшірген абзал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балала

рға 

автокө

ліктің  

Алдына 

отыруға 

тыйым 

салынған  

Ұшақт

а ұшу 

кезінд

е 

Ұялы 

телефонд

ы 

өшірген 

абзал  

Авток

өлікте 

Қауіпсізд

ік 

белдігін 

салып 

алу қажет 

Автоб

уста 

жол 

жүру 

кезінд

е 

Жүргізу

шіні 

алаңдату

ға 

болмайд

ы  
 

 

 

 

 

 

 

Топтық 

жұмысты 

«Басбармак
» әдісі 
арқылы 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ"Оң 

иығын қағу" 

 
 
 
 
 
Түрлі түсті 
қағаз 
қиындары, 
желім 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сәйкестендіру 

 

Аяғы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 

4-тапсырма. Жұптык 
жұмыс. • Суретте 

бейнеленген ертедегі және 

бүгінгі күннің көлік 

түрлерін салыстыр. 

Ертедегі көліктерді бүгінгі 

тұрмыста қолданылуына 

мысал келтір Дескриптор: 
• -ертедегі және бүгінгі 

көлікті салыстырады; • -

көліктердің қолдануына 

мысал келтіреді; 

Интервью әдісі 
Оқушылардан: - Адамдар 

көлік түрлерін қандай 

мақсатта қолданады? -Әуе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұптық 

жұмыс 
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Кері 
байланыс 

көлігі не үшін қажет? -Су 

көлігі не үшін қажет? -

Метро біздің қалада бар 

ма? БББ кестесі 
Оқушылар сабақтан алған 

серлерін стикерге жазу 

арқылы жабыстыру. 

Жасыл түс Білдім Сары түс 

Білгім келеді Қызыл түс 

Білмедім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жинаған 

смайлдарды 

жинау 

арқылы 

оқушылард

ы бағалау 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЛЯЗЗАТ ТОБАШЕВА, 
КМҚК №5 «Тамаша» бөбекжайының қазақ тілі оқытушысы 

 Қостанай облысы 

АЙТУҒА ОҢАЙ 

Мақсаты: айтуға оңай бағдарламасы арқылы балаларға жыл бойы өткен тақырыптарды еске 

түсіріп қайталау. 

- Дидактикалық ойындар арқылы балалардын білімдерін тексеру 

- Суретке қарап сөйлемдер құрау 

- Жыл бойы өткен өлең, тақпақтарын айту 

Білімділік: оқытушының айтқаның тындап, түсіне білуге, сұрақтарға жауап бере білуге 

үйрету 

Дамытушылық: сөздік қорын байыту, есте сақтау қабілеттерін дамыту 

Тәрбиелік: бағдарлама арқылы бір бірін сыйлауға тәрбиелеу 

Көрнекі құралдар: жыл мезгілдері бейнеленген плакат, көкөністер мен жемістердің 

суреттері, үй жануарлары мен жабайы аңдар, отбасы мүшелері туралы слайд, қазақтың 

ұлттық ыдыстары мен тағамдары туралы слайд және т. б. 

Полилингвальдық компонент: жыл мезгілдері – времена года, күз – осень, қыс – зима, көктем 

– весна, жаз – лето, көкөністер мен жемістер – овощи и фрукты, үй жануралары мен жабайы аңдар 

– домашние и дикие животные, отбасы – семья, ыдыстар мен тағамдар – посуда и блюда. 

 

Қызметтің 
кезеңдері 

Оқытушының қызметі Балалардың қызметі  

Мотивациялық 
түрткі болатын 

Қош келдіңіздер бүгінгі студия қонақтары және 

экраннан тамашалап отырған теле көрермендер, 

бүгінгі бағдарламаны өте қызықты әрі көңілді 

өткізгіміз келіп отыр. 

Айтуға оңай бағдарламасының бүгінгі 

тақырыбы қазақша сөйлеу оңайма? Шындап 

келгенде қазақ тілінде өзге ұлт өкілдеріне 

сөйлеу оңайма? Осы мәселені көтергіміз кеп 

отыр, бүгінгі бағдарлама тақырыбын осыған 

арнап отырмын. Қазақ тіліне тән дыбыстардың 

өзін өзге ұлт тұрмақ өзіміздің қазақтардың өзіне 

қиынға соғады. Статистикаға сүйенсек қазақ 

тілін білсеңіз, өзге тілді менгеру қиынға 

соқпайды екен. 

Бүгінгі тақырыпты біз Қарағанды облысы 

Жезқазған қаласының № 5 «Тамаша» 

Балалар безендірілген 

бөлмеге ерекше 

көзқараспен қарады. 

Балалар студияға кіреді 

. 

 шақырып отырмыз.  «Балапан»  
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 тобын студияға шақырамыз 

Ұйымдық – іздену - Сәлеметсіздерме балалар,  қош 

келдіңдер! 

- Балалар өздерін туралы қысқаша айтып 

өтсендер 

1. Балалар өздері туралы айтып өтеді. 
 
2. Балалар бізге қонаққа Спанч боб келді. 
Спанч боб өзімен сары, ақ, жасыл түсті шарлар 

әкеледі. 

Шарлардын түстеріне қарап жыл мезгілдерін 

анықтап айтады. Сары шар күз мезгілі. Ақ шар 

қыс мезгілі. Жасыл шар көктем мезгілі. 

3. Спанч боб тағы 2 Себет әкеледі. Себетте 

көкөністер мен жемістер бар. 

Көкөністер мен жемістерді орындарына қояды 2 

себетке бөліп салады. 

Балалар көкөністер мен жемістерді себеттерге 

салуымыз керек. 

2. Сергіту сәті: Аяқпенен топ, топ, топ 
Ал қолынмен хлоп, хлоп, хлоп Бір оңға бір солға 

Айналайық кел мында Қолымызды бір сілтеп 

Басымызды шайқайық Бір онға бір солға 

Ойнайықшы кел мұнда Секіреміз жоғары Қиын 

емес шақыру 

Бір онға, бір солға Секірейік кел мұнда 

 

- Сәләмәтсіз ба? 

 

1. - менің атым Алеша 

- Менің тегім 

Бародавкин 

- менің жасым 5 

- мен Тамаша 

балабақшасына барамын 

- Мен Жезқазған 

қаласында тұрамын 

2. - мынау Күз мезгілі. 

Күзде жаңбыр 

  жиі жауады.  

   

 Күзде жапырақтар

 сарғайып жерге түседі. 

Күзде күн салқын.  

 Күз  айлары 

қыркүйек, қазан, қараша. 

Қыс, күз, көктем туралы 

тақпақтарын айтады. 

3. - мынау қияр менде 

қияр бар 

- Мынау алма

 менде алма бар. 

4. Балалар сергіту сәтін 

жасайды. 

5. - Мынау құлын, құлын 

жылқының төлі 

- Мынау қасқыр, мынау 

қоян 

 

6. - мынау ата, атада таяқ 

бар 

- мынау әже, әжеде ұршық 

бар 

 

7.  Мынау бесбармақ, 

қуырдақ, бауырсақ, қамыз, 

құрт 

 

 

 

 

 

 

5. Студия қонақтарының қоятын 
сұрақтары бар 
Үй жануарлары мен жабайы аңдарды атап 

берініздер 

 

6. Біздің почтамызға хат келді. Алкенова 

Жансая ханым Қарағанды қаласынан хат 

жолдапты. Балалар Отбасы мүшелерін атап 

берсеніздер дейді. 

 

7. Балалар бізге студияға қонырау шалып 
жатыр 
- Сәлеметсіздер ме балалар, жүргізуші 

ханым! Мына Айтуға онай бағдарламасынан 

сендерді көріп қуанып отырмын. 

- Мынау Астау, 

торсық, тегеш, 

бүйрек ожау, тегеш пен аяқ 

тостағанда 
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- Саламатсыз ба сіз кімсіз өзініз туралы 

қысқаша айтып өтсеніз? 

- Менің есімім Ақбата Мұратбекқызы мен 

Нұр - Сұлтан қаласынан хабарласып тұрмын. 

Бағдарламаны көріп балалар қазақша жақсы 

сөйлеп жатыр соған қуанып отырмын. 

- Айта берініз Ақбота ханым сізді тындап 

тұрмыз 

- Балалар қазақтын ұлттық тағамдары мен 

ыдыстарын атап бере аласыңдар ма? Соны 

білгім кеп тұр. Алдын ала Рақмет. 

- Өте жақсы сұрақ. 

 

Қазақтын ұлттық ыдыстары мен 

тағамдарын айтып берсендір. 

 

 

 

 
ГҮЛНҰР ОТАРАЛИЕВА, 

«№14 Шынар бөбекжай-бақша» МКҚК-ның 

Жаңаөзен қалалық білім бөлімінің психологы 

ҰСАҚ МОТОРИКАНЫ ДАМЫТУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ 

Мақсаты: ұсақ және жалпы моториканы 

дамыту, екі қолдың да бағдарлауын арттыру, 

алақан, қол бұлшық еттерін дамыту. Балалармен 

сәлемдесу. Орындықта дұрыс отыру 

ережелерімен таныстыру. 

-Балалар, осы апта бізде қандай апталық болып 

жарияланады?. . 

-Балалар, бүгін біздер қол саусақтарына 

арналған түрлі жаттығулар орындаймыз. Сендер 

дайынсыңдар ма? 

1. Жаттығу «Түрлі түсті моншақтарды өз 

ұяшығына сал» 

Мақсаты: ұсақ және жалпы моториканы 

дамыту, балаларды түстерді ажырата білуге 

үйрету; балалардың негізгі түстер жайлы (қызыл, 

сары, жасыл, көк) білімдерін бекіту. 

Қажетті құрал- жабдық түстері әртүрлі 

моншақтар, ыдыс, түрлі түсті жұлдызшалар. 

Балаға бірнеше бөлікке бөлінген ыдыс 

ұсынылады. Әртүрлі түсті моншақтар ыдыстың 

дәл ортасына араластырылып салынады. 

Ыдыстың жан-жағында орналасқан бөлшектеріне 

түстер бейнеленген жұлдызшалар салынады. Бала 

жұлдызшаның түстеріне байланысты 

моншақтарды бөліп салып шығуы тиіс. 

2. Жаттығу: «Судан заттарды қасықпен ал» 

Мақсаты: ұсақ және жалпы моториканы 

дамыту; балаларды түстерді ажырата білуге 

үйрету; балалардың негізгі түстер жайлы (қызыл, 

сары, жасыл, көк) білімдерін бекіту. 

Қажетті құрал-жабдықтар: су құйылған үлкен 

ыдыс, түстері әртүрлі таяқшалар, қасық, түрлі 

түсті құты. 

Баланың алдына су құйылған ыдыс беріледі. 

Ыдыстың ішіне сумен бірге түстері әртүрлі 

таяқшалар салынған. Бала түстеріне байланысты 

таяқшаларды үстелдің екінші жақ шетінде тұрған 

түрлі түсті құтыларға түстеріне байланысты 

қасықпен алып салуы қажет. 

3. Жаттығу: «Ұнтақ жармамаен сурет салу» 

Ұнтақ жарма құрылымы бойынша теңіз құмына 

өте ұқсас болып келеді. Баламен жұмыс жүргізу 

барысында теңіз құмының орнына тоңазытқышқа 

5минутқа салынған ұнтақ жармасын қолдануға 
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болады. Баланың орындығына екі жақты скотчты 

пайдалана отырып орындыққа бекітіп, табаққа 

5мм тереңдікте ұнтақ жармасын салып 

пайдалануға болады. 

Мақсаты: ұсақ және жалпы моториканы дамыту. 

Ұнтақ жармамаен сурет салудың нұсқалары 

1. Әріптер мен сандарды үйрету. 

2. «Қазына іздеу». Ұнтақ жармамаен және 

қарақұмықпен немесе күрішпен сурет салу. 

(Ұнтақ жармасының арасына түрлі түсті 

күріштер, қарақұмық, моншақтар жасырып қою) 

3. Ұнтақ жармасына көптеген сурет салуға 

болады. 

Қажетті құрал- жабдықтар: табақ және ұнтақ 

жарма, әртүрлі моншақтар. 

1. Балаларға ұнтақ жарма салынған табақ 

беріледі. Балалар табақтарда жасырынып тұрған 

моншақтарды табуы қажет. 

2. Ұнтақ жармасына күн, үй, ағаш, алма бұлттың 

суреттерін салу. 

3. Жаттығу: «Түрлі түсті түтікшелер алқасы» 

Мақсаты: ұсақ моториканы дамыту, сипап сезуді 

қалыптастыру; бала түтікшелерді түстері 

бойынша ажырата білуді үйренеді, түтікшелерді 

түстері бойынша ажырата білуді үйренеді, 

түтікшелерді жіпке тізуге дағдыланады. 

Қажетті құрал- жабдықтар: түрлі түсті 

қорапшаларға салынған түтікшелер және жіптер. 

Балаларға әртүрлі түстерге боялған түтікшелер 

ұсынылады. Әртүрлі түсті жіптер қосымша 

беріледі. Бала өзіне түскен жіптерді пайдалана 

отырып сол жіптің түсіндей түтікшелер алқасын 

тізіп шығады. 

5. Жаттығу: «Кім жылдам?» 

Мақсаты: ұсақ моториканы дамыту. 

Қажетті құрал- жабдықтар: жіп, түрлі түсті 

суреттер, қарындаш. 

Балаларға жіптің бір шақ шетіне қарындаш, 

екінші жақ шетіне түсті суреттер бекітілген жіп 

ұсынылады. 

«Ойынды баста» деген нұсқау берілгеннен кейін 

балалар қарындашқа жіпті жинай бастайды 

6. Жаттығу: «Кім немен қоректенеді?» 

Мақсаты: ұсақ моториканы дамыту, 

жануарлардың нелермен қоректенетіні жайында 

білімдерін кеңейту. 

Қажетті құрал- жабдық: шырпы қорапшалары, 

сыртында жануардың суреттері бар шырпы 

қорапшасы таратылады. Балаға «Бұл қандай 

жануар? Немен қоректенеді?» деген сұрақтар 

қойылады. Бала сұрақтарға жауап беріп 

болғаннан кейін қорапшаны ашу ұсынылады. 

Қорапшаның ішінде дұрыс жауабы жасырылған. 

Психолог: Балалар, бүгін біздер көптеген саусақ 

жаттығуларын жасадық. Сендер орындықта 

отырып жаттығу жасаудан сәл шаршаған да 

боларсыздар. Біз қазір орнымыздан тұрып, 

арқамыздың шаршағанын басу мақсатында 

жаттығу жасап бір сергіп алайық. 

Жаттығу 
Балалармен бірге жаттығу жасалады. Сол 

шеңберде отырып, арқаларын беріп дөңгеленіп 

отырады. Екі қолдың саусағымен балалар бір-

бірінің арқасына жасалатын жаттығуымыз 

баланың ұсақ қол моторикасын, арқа бұлшық 

еттерін сергітіп дамытады. 

«Күн ашылды» 

Күн ашылды (Балалар арқасына күннің суретін 

салады) 

Шуақтар шашылды (Күннің жан- жағына 

шуақтар салады). 

Әжем бауырсақ иледі (Арқаларын жәй қасу) 

Атам отын жарды Екі қолын түзулеп арқасын 

жәй ұру 

Жаңбыр жауа бастады Саусақ ұшымен арқаға 

ұру 

Балалар үйге қарай жүгірді Екі қолмен арқасын 

жылдам әрі ауыртпай ұру 

Күн ашылды Балалар арқасына күннің суретін 

салады 

-Жарайсыңдар, балалар ал енді бәріміз осы 

сапты бұзбай тобымызға оралайық 

Сау болыңыздар! 

 

 
ГУЛЬБАРШЫН МУХАНШАРОВА, 
№ 14 «Колосок» бөбекжайы МКҚК-нің 

 жоғары санатты қазақ тілі пәні мұғалімі  

БҚО, Орал қаласы 
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ОЙЫН ОЙНАП, ҮЙРЕТЕМІЗ 

Игі істің басы – тіл, 

Тәрбие басы тіл 
Махмуд Қашқари 

Ойын баланың жан серігі. Қай бала 

болмасын ойнап өседі. Ойын сырттай қарағанда 

анау айтқандай қиындығы жоқ, оп оңай көрінуі 

мүмкін, ал іс жүзінде бала үшін ойынға қатысты 

басқалармен тіл табысып, өзінің ойлаған ойын 

іске асыру оңай емес. Ойын бала бойындағы 

қандай да болмасын бір өнердің бастау деп 

білеміз. Тіл үйрету барысында әрбір оқу 

қызметінде дидактикалық ойын түрлерін және 

өзара сөйлесу үлгілерін қолданған дұрыс. Қазақ 

тілі оқу қызметі кезеңдерінде ойын элементтерін 

дидактикалық материал ретінде пайдаланудың 

маңызы зор. Балабақшадағы қазақ тілін үйрету 

оқу қызметінде ойын түрінде өтуін тиімді 

пайдалану, балалардың қызығушылығын 

арттырады, тілін жетілдіреді және дамытады,  

есте сақтау,ойлау қабілеттерін тапқырлығын 

ұшқырлайды. Ойындарды дұрыс таңдап, қазақ 

тіліне тән дыбыстардың дұрыс айтылуын, қазақ 

тілінде ауызекі сөйлесе білуді меңгертуге 

дайындау деп есептеймін.  

Қазақ тілін ойын арқылы қызықты өткізу 

үшін, тақырыпқа сай көрнекіліктерді, 

дидактикалық материалдарды, ролдік ойындарды 

оқу қызметінің кезеңдерінде  қолданамын 

бойларын сергітемін,  қимылды музыкалық 

ойындарды да ойнатып келемін.   Ойын балаға 

тілді үйрену үшін қажетті жағдай жасайды 

сондықтан да мен өз тәжірибемде ойын 

технологиясын жүйелі түрде қолданамын. Мен 

ойын түрлерін қолданған кезде мектепке дейінгі 

жастағы тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктерін 

ескерілуіне үлкен   жауапкершілікпен қараймын. 

    Бой сергіту сәтін тақырыпқа 

байланыстыра отырып сөздердін дыбысталуы мен 

мәнерлеп айтылуын қадағалай отырып қимыл 

әрекеттерінің де мазмұнына сәйкестендірудің 

маңызы зор. 

3-4 жас аралық балаларына «Күз» 

тақырыбына: 

Қоюланып тағы бұлт,  

Жауды жаңбыр себелеп 

 Жапырақты жамылып , 

Бұға қалды көбелек.  

«Балабақша»тақырыбына: 

Біз кішкентай баламыз, 

Өсіп - өніп толамыз. 

Көкке қарап талпынып,  

Күнге қолды созамыз  

Қыс мезгілімен таныстырғанда: 

Далада қар борайды,  

Ақ мамыққа орайды. 

Мұз болады қатады,  

Жып жылтыр болып жатады. 

Құстар атауларын үйреткенде «Қарға, 

қарға, қарғалар 

Қар үстінде жорғалар» жаңылтпашын 

үйретемін. 

4-5жас аралығындағы балаларға 

Аспанда бұлт торлайды.  

Жаңбыр жауды себелеп 

Кішкене бұтақ астына. 

Тығылып алды сұр көжек.  

Сонымен бірге қазақ тілін үйретуде таным 

білім саласын кіріктіріп өткізгені тиімді мұнда 

балалардың тіл үйренуге қызығушылығы артады 

және жаңа сөздерді бірден жаттап алады. 

Мысалы: Қол ұшына қара да, 

Үшбұрыш сыз ауада 

Сол қол бос тұрмасын, 

 Шеңбер жасап тынбасын.  

Қазақ тілін ойын арқылы қызықты өткізу 

үшін, тақырыпқа сай көрнекіліктерді, 

дидактикалық материалдарды, ролдік ойындарды 

оқу қызметінің кезеңдерінде  қолданамын 

бойларын сергітемін,  қимылды музыкалық 

ойындарды да ойнатып келемін.   Ойын балаға 

тілді үйрену үшін қажетті жағдай жасайды 

сондықтан да мен өз тәжірибемде ойын 

технологиясын жүйелі түрде қолданамын. Мен 

ойын түрлерін қолданған кезде мектепке дейінгі 

жастағы тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктерін 

ескерілуіне үлкен   жауапкершілікпен қараймын. 

    Бой сергіту сәтін тақырыпқа 

байланыстыра отырып сөздердін дыбысталуы мен 

мәнерлеп айтылуын қадағалай отырып қимыл 

әрекеттерінің де мазмұнына сәйкестендірудің 

маңызы зор. 

3-4 жас аралық балаларына «Күз» 

тақырыбына: 

Қоюланып тағы бұлт,  

Жауды жаңбыр себелеп 

 Жапырақты жамылып , 

Бұға қалды көбелек.  

«Балабақша»тақырыбына: 

Біз кішкентай баламыз, 

Өсіп - өніп толамыз. 

Көкке қарап талпынып,  

Күнге қолды созамыз  

Қыс мезгілімен таныстырғанда: 

Далада қар борайды,  

Ақ мамыққа орайды. 

Мұз болады қатады,  

Жып жылтыр болып жатады. 
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Құстар атауларын үйреткенде «Қарға, 

қарға, қарғалар 

Қар үстінде жорғалар» жаңылтпашын 

үйретемін. 

4-5жас аралығындағы балаларға 

Аспанда бұлт торлайды.  

Жаңбыр жауды себелеп 

Кішкене бұтақ астына. 

Тығылып алды сұр көжек.  

Сонымен бірге қазақ тілін үйретуде таным 

білім саласын кіріктіріп өткізгені тиімді мұнда 

балалардың тіл үйренуге қызығушылығы артады 

және жаңа сөздерді бірден жаттап алады. 

Мысалы: Қол ұшына қара да, 

Үшбұрыш сыз ауада 

Сол қол бос тұрмасын, 

 Шеңбер жасап тынбасын.  

Ал, балалар, тұрайық Алақанды 

ұрайық.Оңға қарап иіліп,Солға қарай иіліп Бір 

отырып, бір тұрып,Бір тынығып алайық. 

Орнымыздан тұрайық, Белімізді жазайық. 

Жоғары төмен қарайық, Солға, солға түзу тұр. 

Алға қарай бір адым Бойымызға күш жинап.  

Бір дем алайық.Кәне, кәне тұрайық, Үлкен 

шеңбер құрайық,Алақанды ұрайық, Отырып бір 

тұрайық.Оң жаққа бұрылып, Сол жаққа бұрылып, 

Бір шапалақ ұрайық. 

 Қазақ тілі оқу қызметі үстінде жүргізілетін 

жұмыс түрлері, тақырыпқа сай алынған тәрбиелік 

мәнді ойын түрлері, балалардың ойлау 

белсенділігін қажет етеді, ойын түрлерін орнымен 

дамытып қолданып оны қызықты ету балаларды 

ынталандырады. Балаларға қазақ тілін үйрету 

басты мақсаты қандай да алға қойылған 

меңгерілуге «Коммуникация» саласының 

тармағын балаларға біртіңдеп ойын түрінде 

жеткізе білу.  

Өз тәжірибемде «Дидактикалық ойындарды 

қазақ тілі оқу қызметінде қолдану» әдістемелік 

тақырыбы бойынша орыс тілінде тәрбиелеп 

оқытылатын топтарда қазақ және өзге ұлт 

балаларын қазақ тіліне оқыту барысында аталған 

тақырыппен жұмыстанудамын. Мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарты мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 

бағдарлама мазмұнын негізіне алып 

«Коммуникация» білім беру саласының базалық 

мазмұнының қазақ тілі оқу қызметінде 

төмендегідей түрлері: тіл дамыту; көркем 

әдебиет; қоршаған ортамен таныстыру; 

мемлекеттік тілін үйрету арқылы жүзеге 

асырылады сонымен бірге ұлттық тәлім – 

тәрбиеде адалдыққа, имандылыққа, ізгілікке 

баулуға бағытталған бағдарламалар тармақтарын 

қолданып келемін. 

Қандай да болмасын ойын әрекетін 

нақышысына келтіріп нақты мақсат қойып 

шартын балаларға түсіндіріп аламын. Қазақ тілі 

қызметінде баламен бала болып ойнап тақырыпқа 

байланысты ойын түрін таңдап алып ойымды іске 

асырамын. Мысалы: «Отбасыда» дамыту 

ойынында. «Отбасы» тақырыбымен таныстыру 

барысында ортаңғы тобында балалармен отбасы 

мүшелерін - Ата, әже, әке, ана, ұл, қыз атай білуге 

үйренетін болса  

 Балаларға жас ерекшелігіне сай отбасы 

мүшелер атауларын айтқызып байланыстырып 

сөйлей білу тілін, мұғалім қойған сұрағын түсініп 

жауап бере білу тілін жетілдіремін. 

Мысалы:Отбасыда кім бар? Отбасыда ата бар. 

Отбасыда әже бар.т.с.с. 

 Ойын: «Әтештің қауырсынын жина» 

мақсаты: Әтештің қауырсын түс атауларын атай 

білуге үйрету. Қандай? сұрағымен жұмыстану, 

байланыстырып сөйлеу тілін жетілдіру.   

Ойын: «Көкөністі ата», « Көкөністі себетке 

сал». Іс- әрекет білдіретін сөздермен таныстыру. 

Қойылған сұрақты түсініп, дұрыс жауап беруге 

тілдерін жаттықтыру. Тіл үйрену 

қызығушылығын арттыру. Ойын «Салт- 

дәстүрлерді ата». 

Күнделікті қазақ тілі оқу қызметінде бала- 

мұғалім- орта серіктестік қарым қатынасы 

туындайды, бала еліктегіш болады сондықтанда 

мұғалім өзінің оқытушы қызметін жоғары 

деңгейде (аталған тақырыпқа сай , тиімді 

әдістерді қызықты, ойынды бірге ойнай білетін) 

балаға жеткізе білетін жолдарын таба білсе бала 

тақырыпты меңгергенін аңғармай да қалады. Ол 

ойнап күн тәртібінің кезендерінде де, әлеуметте 

де меңгерген білімін жүзеге асыруға 

тырысады.Сөздерді тыңдап түсінуге, сұрақтарға 

жауап бере білу, сұрақ қоя білуге үйрету. Бала 

ойын іс әрекет үстінде белгілі бір затты 

(ойыншықты, немесе ойыншық бейнеленген 

суреттерді, немесе тірі және өлі табиғат 

құбылыстар суреттері бейнеленген) үлестірмелі 

құралдарды қолымен ұстап, құлағымен естіп, 

тілімен айтып немесе дыбыстап өз жүрегімен 

еркін қабылдаса әр іс әрекетке қойылған мақсаты 

шешіліп нәтижелілігі арта түседі.  

 Ойын кезінде барлығы бірдей тең. Ол тіпті 

қабілеті төмен балалардың да қолынан келетін іс. 

Тіпті тіл даярлығынан нашар бала да ойында 

бастаушы да болуы мүмкін: кей кездегі бұл 

тапқыштық пен түсінгіштік пәнді білуден 

маңызды болады. Теңдік сезімі, еліктей мен 

қуаныш атмосферасы, тапсырманың қолынан 

келетіндігін сезіну – сөзінде басқа тіл сөздерін 

еркін қолдануға бөгет жасайтын балалардың 

ұялшақтық сезімін жеңуге мүмкіндік береді, және 

оқыту нәтижесіне жағымды әсерін тигізеді. 

Байқаусыз тіл материалы меңгеріледі – «мен 

басқаларымен бірдей сөйлесе алады екенмін». 

Сонымен бірге ойынды оларға тән белгілер мен – 

сөйлеу ықпалының мақсаттылығымен, 
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күтпегендігімен, әсерлілігімен шынайы сөйлеу 

арқылы араласуға барынша жақындатылған 

сөйлеу үлгісінің көп қайталанатын пысықтауы 

үшін мүмкіндік туатын жағдайдағы түрлі – 

жағдайлы жаттығу ретінде қаралады. Мектеп 

жасына дейінгі балалардың ұйымдастырылған іс-

әрекеті барысында пайдаланылатын ойын 

элементтері балалардың қазақ тілін жеңіл игеріп, 

жаңа сөздерді бекітуге көмектесумен қатар 

балалардың логикалық ойлану қабілетін, дербес 

ой-қиялын дамытып, өз пікірлерін білдіруге, 

ұтқыр шешім қабылдауға дағдыландырады. 
 
 

 

АИДА ИМАШЕВА, 
Жамбыл атындағы мектеп-гимназиясы, КММ-нің 

бастауыш сынып мұғалімі 

КӨЛЕҢКЕНІ ӨЗГЕРТУГЕ БОЛА МА? 

Оқу мақсаты ➢ көлеңкенің кедергі өлшеміне және жарық көзінен кедергіге дейінгі 

қашықтыққа тәуелділігін зерттеу және түсіндіру; 

➢ зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның 

артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу; 

➢ алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну.  

Сабақтың мақсаты Барлық оқушы: 
Суретке қарап дене көлеңкесін сәйкестендіре алады. 

Оқушылардың көбі: 
Дене көлеңкесі дене өлшеміне сай болмауы мүмкін екендігін біледі. 

Оқушылардың кейбірі: 
Дене көлеңкесі қандай шамаларға тәуелді екендігін анықтап қорытынды 

жасайды. 

Бағалау критерийі Дене көлеңкесін сәйкестендіреді; 

Дене көлеңкесі не үлкен не кіші бола алатындығын түсінеді; 

Дене көлеңкесін кішірейту және үлкейту жолдарын анықтап, қорытынды 

жасайды; 

Тілдік мақсат 
 

Тақырыпбойынша әңгімелегенде, жауап бергенде терминдерді пайдаланады. 

Пәндік терминология мен тірексөздер 
жарық көзі, көлеңке, кедергі 

Құндылықтар Шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау, қарым-қатынас мәдениеті, 

тіршілік қауіпсіздігін сақтау 

Пән аралық 
байланыс 

Дүниетану, көркем еңбек 

Алдыңғы 
меңгерілген білім 

3-ші сыныпта оқыған көлеңке тақырыбы.  

Сабақ барысы 
Жоспарланған уақыт Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 
Сабақтың басы 
10 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Топқа бөлу.1. Жарық 2Көлеңке, 3. Кедергі. 
Әрқашан күн сөнбесін 
Аспаннан бұлт төнбесін. 
Қасымда болсын анам 
Болайын менде аман. 
 
«Жүзім шоқтары» 

Ақ жарық дегеніміз не? 

Ақ жарық неше түстен құралады? 

Ақ жарықты ашқан ағылшын ғалымы? 

Кемпірқосақта неше түс бар? 
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Сабақтың ортасы 
25 минут 

Қараңғы бөлмеде не көреміз? 

Жарықты қайдан кездестіреміз? 

 

 

 

 

 

 

Жауабы: Көлеңке. 

Ендеше бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз: Көлеңкені 

өзгертуге бола ма? 

➢ Мақсатымыз: көлеңкенің кедергі өлшеміне және 

жарық көзінен кедергіге дейінгі қашықтыққа 

тәуелділігін зерттеу және түсіндіру; 

Көлеңке дегеніміз не екенін кім айтады? 

«Білімқұмарлар» бейнежазбаны көру. 

Жарық денеге келіп түскен кезде 

дененің келесі жағында пайда 

болатын қараңғы дақ

 
                                      Жарық 

 

 

    Табиғи                                                Жасанды 

 

топқа жіктейді. СТО. 

Суретте: жеті қарақшы, поляр шұғыласы, ай, жанып 

жатқан ағаш, майшам, жарқырауық қоңыз, үстел шамы, 

қол шам, шам, жанып тұрған сіріңке шиі, күн сәулесі. 

(Табиғи жарық көздері дегеніміз – ол өздігінен сәуле 

шығаратын денелер; жасанды жарық көзі – адамның 

арнайы іс-әрекетінің нәтижесінде жарық шығаратын 

қолдан жасалатын денелер. ) 

ДЕСКРИПТОР 

Табиғи жарыты таба алады. 

Жасанды жарықты таба алады ҚБ. 

 Бейнеле 
Дене сәулесінің түсуіне байланысты дененің 
көлеңкесін тауып бояу. 
Сабақтағы кездесетін жаңа сөздерге зер салайық: 
Жарық-свет-Light 
Көлеңке- тень-shadow 
Зерттеу жұмысы: 

Зерттеу тақырыбы:

«Көлеңкенің өлшемі қандай шамаларға тәуелді?»

 
Зерттеу сұрағы: 

«Көлеңкенің өлшемін қалай өзгертуге болады?» 

«Егер дене мен жарық көзінің арасын алшақтатсам 

көлеңке үлкейе ме әлде кішірейеме?» 

«Көлеңкесін тап»ойыны. 

 
Дәптермен жұмыс. 
 
Көптілділік 
айтып жаттығу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мен 

жүгірсем ол 

да жүгіреді, 

 
Мен мүдірсем 

ол да мүдіреді. 
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Көлеңкесін тап

 
ДЕСКРИПТОР 
Дене көлеңкесін сәйкестендіреді; 

Дене көлеңкесі не үлкен не кіші бола алатындығын 

түсінеді; ҚБ. 

Ойлан. 
Ненің көлеңкесі болмауы мүмкін? Оқушылардың 

жауабын тыңдап болғаннан кейін. Келесі тәжірибені 

жасап көрсетемін. 

Ол үшін сіріңке шиін жағып 10–15 см қашықтықта 

қабырғаға тақау керек, шидің көлеңкесі көрінеді. Бірақ 

оттың көлеңкесі түспейді. «Қабырғадан сіріңке шиінен 

жағылған оттың көлеңкесі неліктен көрінбейді?» - 

деген сұрақ қою қажет. Олар әр түрлі қызықты 

жауаптар айтуы мүмкін. (жарық келесі бір жарық 

арасынан ешқандай кедергісіз өте алады) Міндетті 

түрде өрт қауіпсіздігін сақтау, сіріңке шиін жағып 

ойнамау керегін ескертемін! 

Сен білесің бе? 
Көлеңкені қалай қолдануға болады? 

(Көлеңке театры, күн көзінен қорғану, көлеңке сүйгіш 

өсімдік өсіру үшін). 

Ерте кезде уақытты анықтау үшін «Күн сағаттары» 

қолданылғанын, оның жұмыс істеуі көлеңкенің 

түсуімен байланысты. Сондай-ақ қазақ халқы ерте 

кезден аспан денелерін, оның ішінде Күн сәулесін 

уақытты анықтауда қолданғаны туралы мәліметпен 

бөлісу. 

Өзіндік жұмыс. Аңдардың саусақпен көлеңкелі 
бейнесін көрсету. 
ҚБ. Мұғалімнің жазбаша кері байланысы.  

 
 
 
 
 
 
 
4. Топтық жұмыс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқу. 
 
 
 
 
 
 
 
Жаттығу жұмысы 
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Журнал редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттелді. 

«Рухани жаңғыру» баспа орталығында басылды. 

Пішімі 17,5х24,5 көлемі 11 баспа табақ. Офсеттік басылым 

Таралымы 1000 дана 

Тапсырыс №437 

Бағасы келісімді. 

Қаріп түрі «Таймс». Қағазы офсеттік 




