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ЛӘЗЗАТ БЕКБАЕВА, 

«Аягүл» балабақшасының тәрбиешісі 

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б. Момышұлы ауылы 

 

КЕЛДІ МІНЕ- АЛТЫН КҮЗ! 

Мақсаты: Күз мезгілінің ерекшеліктері туралы, 

білімдерін бекіту. Табиғат әсемділігін 

эстетикалық түрде сезіну. Күз көрінісін ән, би, 

ойын арқылы сипаттау. Жұмбақ, өлең арқылы 

байланыстыра сөйлеу дағдыларын дамыту. 

Табиғатқа сүйіспеншілігін тәрбиелеу, қорғау, 

аялау сезімдерін қалыптастыру. 

Залды безендіру: сахнаның ортасында 

жапырақтар тігілген түрлі түсті маталар, шарлар, 

залға ілінген күзгі жапырақтар. 

Көрнекіліктер: жемістер, көкөністер муляжы. 

Кейіпкерлер: Күз аруы, Сәбіз, Алмұрт 

Балалар музыка әуенімен залға кіреді. 

Жүргізуші: Бұлттар төніп, жерге шөгіп, 

Дымқыл тұман басады. 

Шөп сарғайып, өңі тайып, 

Дала сұры қашады. 

Бой жаза алмай, ойнай алмай, 

Денең мұздап тоңады. 

Бөбектерім, айтыңдаршы, 

Бұл қай кезде болады? 

Балалардың жауаптары: Күз мезгілі 

Музыка әуенімен Күз аруы кіреді. 

Күз аруы: Ой, балалар, балалар, 

 Қоңырқай күз болыпты. 

 Қурап жапырақ солыпты. 

 Алма, өрік, шиелер, 

 Себеттерге толыпты. 

-Сәлеметсіңдер ме, балалар! Сіздердің бала 

бақшаларыңызға да күз келіпті. Менің 

көйлегімнен ұшқан қызыл, сары жапырақтар 

сіздердің залдарыңызға қоныпты. 

Жүргізуші: Иә, Күз Аруы, сіз біздің «Келді міне- 

Алтын күз!» мерекемізге қош келдіңіз! 

Күз аруы: Балалар, сендер айтып беріңдерші 

біздің жақсы көретін күз мезгілінде қандай 

ерекшеліктері бар? Мен сендерге сурет белгісін 

көрсетемін, ал сендер маған сол туралы сипаттап 

беріңдер. Жауап берген балаға әдемі жапырақ 

сыйланады. (бұлт, бидай масақтары, жемістер 

толған себет, сарғайған ағаш, құстар) 

Балалардың жауаптары: (осы суретке қатысты 

сипаттау сөйлемдері). 

Күз аруы: Балалар, менің сүйікті мезгілім туралы 

білімдеріңіз өте жақсы екен. 

Қайың, терек басынан, 

Қызыл, сары жапырақ. 

Жерге түсіп шашылған, 

Жел үрлесе қалықтап. 

Менің көйлегімде, залда күздің ерекшелігі сары, 

қызыл жапырақтар. Ал олар қай ағаштан 

түскендерін тани аласыздар ма? 

Ойын: «Өз ағашыңды тап» 

Шарты: Үлкен суретте қайың, емен, үйеңкі 

ағаштары бейнеленген. Шашылған 

жапырақтардан өз ағашына сай жапырақты 

таңдап іліп қою керек. Кім тез болады, сол жеңеді. 

Күз Аруы: Біздің балалар ағаштар жапырағын 

білгеніне риза болдым, күзгі өлкемізді әсемдейтін 

менің жапырақтарым сіздерге би билесін. 

Би: «Жапырақтар» 

Жүргізуші: Күз аруы, сіздің құрметіңізге 

балалардың басқа да өнерлерін тамашалаңыз. 

Ән: «Қолшатыр» 

Тақпақтар: 

Мереке: Берекесін сыйлауға, 

Өлкемізге күз келді. 

Жемістерін жинауға, 

Шақырады біздерді. 

Бейбарыс: Құстар қайтты ән салып, 

Бұлт шарлады аспанды. 

Қыс келеді жар салып, 

Күзгі суық басталды. 

Музыка әуенімен Алмұрт пен Сәбіз бір-бірімен 

дауласып музыка залына кіреді. 

Сәбіз: Мен тәттімін! 

Алмұрт: Жоқ, мен тәттімін дедім ғой! 
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Ару Күз: Сендерге не болған, достар! Бір-

бірлеріңмен таласа бермей, балалардан сұрап 

көріңдер. 

Алмұрт: Балалар, сәбізге айтыңдаршы мен 

тәттімін ғой! 

Сәбіз: Сен тәттілеу болсаң, менің дәрумендерім 

көбірек! 

Күз аруы: Онда балалардан сұрайық. Сәбіз бен 

Алмұрттың қандай пайдасы бар? 

Балалардың жауаптары. 

Жүргізуші: Сендер енді келістіңдер ғой 

балалардың жауаптарымен? Екеулеріңіз де 

пайдалы, тәтті екенсіздер! 

Күз аруы: Балалар, мен сендерге қызықты ойын 

даярладым. Алмұрттың достары кім? (балалар 

жемістерді атайды) Сәбіздің достары кім? 

(балалар көкөністерді атайды) 

Ойын: «Көкөніс пен жеміс» (Жеміс пен 

көкөністерді ажыратып, екі себетке салу). 

Ән: «Жаңбыр» 

Тақпақтар: 

Бекжан: Шиемін мен шиемін, 

Піскенше тон киемін 

Бала келсе қасыма 

Басымды мен иемін. 

Аян: Дөп-дөңгелек сары 

Ішінде бар дәні 

Қызығасың көріп, 

Оның аты –өрік 

Айзере: Нарттай қызыл алмамын,  

Мәз болады алғандар. 

Жазда әдемі киінем 

Тілді балдай үйірем 

Жігер: Іші толған шәрбат 

Дәмі қандай әйбат 

Үзесің бірден жүзін 

Оның аты – жүзім. 

Би: «Саңырауқұлақтар» 

Сәбіз бен Алмұрт: Балалар, жеміс пен 

көкөністерден мамаларыңыз күзде қандай тағам 

жасайды? Білесіңдер ме? (Балаладың жауаптары). 

Сәбіз бен Алмұрт: Онда ойын ойнайық. 

Ойын: «Салат пен тосап» 

Шарты: Балалар жеміс, көкөніс киімдерін, 

маскалар киіп, музыка әуенімен еркін билейді. 

Музыка тоқтағанда балалар екі топқа бөлінеді. 

Алмұрт: мен сіздерге жұмбақ жасырайын 

1. Ұзын мұртты сарылар, 

Қойнында наны бар. (бидай) 

2. Көк лағым көгенде жатып семіреді (қарбыз) 

Отыз көйлек киінген, 

Бір түйме жоқ ілінген. (қырыққабат) 

3. Үстіне тігіп қолшатыр, 

Астында қызғылт дәу жатыр. (қызылша) 

Тақпақтар: 

Нұрбол: Күзім, күзім, күзім, 

Пісті алма, жүзім. 

Тұрғанда бәрін күз беріп, 

Кел алайық, біз теріп. 

Самғат: Мерейлі күз, мырза күз, 

Сыйлығыңа ризамыз. 

Аппақ арай таңымызда, 

Шомыламыз нұрға біз. 

Би: «Шық тамшысы» 

Тақпақтар: Ақмоншақ, Еркеназ, Нұртас, 

Әміржан. 

Ару Күз, Алмұрт, Сәбіз: Балалар, сендер көкөніс 

пен жемістерді талғамай көп жеңдер, сонда қыс 

мезгілінде ауырмайсыңдар. Бірақ, барлығын 

жуып жеңдер. Ал енді сендердің өнерлеріңе көп 

рахмет! Біз басқа балабақшалардың балаларының 

өнерлерін көріп келейік. Сау болыңдар. 

Жүргізуші: Сау болыңдар, достар! 

Жүргізуші: Балалар, «Келді міне- Алтын күз!» 

мерекесі осымен аяқталды. Жомарт күз бізге 

тобымызға сыйлық тастап кетіпті, соны алайық. 

Өнерлеріңе рахмет! 
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ОРЫНБАСАР ЖУМАДИЛОВА, 

«Көгершін» балабақшасының тәрбиешісі 

Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Ақбақай ауылы 

 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПІШІНДЕР ЕЛІНЕ САЯХАТ 

Мақсаты: Геометриялық пішіндерді үш 

сипаттама (түсі, пішіні, көлемі) арқылы тани 

білуі.1-5-ке дейін сандарды қайталап, санамақтар 

айтқызу. Геометриялық пішіндерден берілген 

тапсырмаларды құрастыра білуге дағдыландыру. 

Логикалық ойлауларын, есте сақтау қабілеттерін 

дамыту. Зейінділікке, ойшылдыққа, қамқорлыққа, 

бір-бірімен қарым-қатынас жасау білу тәрбиелеу. 

Көрнекіліктер: Паравоз суреті, геометриялық 

пішіндер, үйдің, балапанның, құрттың суреттері. 

Әдісі- тәсілдері: Көрнекілік, түсіндіру, сұрақ-

жауап, көркем сөз, Дьенеш логикалық блоктармен 

жұмыс өткізу, дидактикалық ойындар. 

Билингвалды сыңары: пішін –фигура, 

үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, 

домалақ-круглый, тіктөртбұрыш-прямоугольник.  

Балалар, мен бүгін сендерді пішіндер еліне 

саяхатқа шақырамын. Саяхатқа бару үшін қандай 

көлік түрін таңдаймыз?  

-Нені көрдіңдер? (паравоз) 

-Мына паравоз неден жасалған? (пішіндерден) 

-Ал, тез вагондарға орналасайық. Сақ 

болыңыздар, есік жабылды, поезд жолға шықты.  

-Балалар, жолда жалықпас үшін сендермен 

«Сұрақ-жауап» ойынын ойнайық, жауабын 

ауызша емес, карточкамен көрсетеміз. 

Дидактикалық ойын: «Сұрақ-жауап» 

Мақсаты: Балалардың санды есту және оны 

цифрмен көрсету дағдысын қалыптастыру. 

Көрнекіліктер: Әр баланың алдында 1-ден 5-ке 

дейін цифрлар. 

1. Бағдаршамда неше көз бар? (3) 

2. Қолғапта неше саусақ бар? (5) 

3. Адамда қанша көз бар? (2) 

4. Жұлдыздың неше бұрышы бар? (5) 

5. Аспанда неше күн бар? (1) 

-Жарайсыңдар, балалар! Балалар орманға келіп 

жеттік. Жан-жақтарыңа қараңдаршы жылдың қай 

мезгілі? (қыс) 

-Ормандағы мына ерекше ағашты ғана қалың қар 

басып қалыпты. Ағаш неге ұқсайды? (шырша) 

-Жоғары жағында не жатыр? (тышқан-мышь) 

-Балалар биыл жыл басы тышқан жылы келе 

жатыр, ал мына тышқанның көңіл-күйі жоқ 

сияқты неге? 

Себебі жаңа жылда шыршаны қар баспай 

жарқырап тұрғанын қалайды. Қараңдаршы 

ағаштың астынан қорапша тауып алдым, қандай 

пішінге ұқсайды? Қорапша ішіндегі тышқанның 

тапсырмаларын орындап тышқанды қуантайық.  

Орындарына отырып тақтаға назар аударайық. 

Әйгілі Венгер математик ғалымы Дьенеш екі-үш 

ғасыр бұрын геометриялық пішіндерді ойлап 

тапқан екен. Осы геометриялық пішіндерден бізге 

негізгі 4 түрін ұсынып отыр. Олар: төртбұрыш, 

домалақ, үшбұрыш, төртбұрыштан және қызыл, 

сары, көк түстерден, үлкен-кіші жуан –жіңішке 

көлемдерден тұрады екен. 

Балалар тақтаға шығып пішіндерді, көлемдерді, 

түстерді көрсетеді. 

-Балалар байқадыңдарма, біз мініп келген 

паровозда осы геометриялық пішіндерден 

тұрады.  

-Келесі тапсырмасы геометриялық пішіндерден 

заттық сурет үлгісіне қарап үй құрастыру. 

Шарты: Суреттегі пішіндерден негізгі пішіні мен 

түстері сәйкес келетін пішінді тап. Соңғы 

тапсырмасында жиналып тұрған геометриялық 

пішіндерден үлкен-кіші жуан-жіңішке көлемдерін 

тауып түстерін атаңдар? 

Слайд «Пішіндер» тамашалаймыз 

Дидактикалық ойын: «Неге ұқсайды?» 

Сергіту сәті: «Саусақтар» 

-Жарайсыңдар бүгін біз қайда саяхаттадық? Не 

көрдік? 

-Ол жақтан қандай пішіндермен таныстық? 

-Қандай тапсырмалар орындадық? Сендерге 

ұнады ма? 
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-Жарайсыңдар, балалар тышқанға қараңдаршы 

көңіл-күйі тамаша ол жаңа жылға жаңа киімін 

киіп сендерді жаңа жылдарыңмен құттықтап зор 

денсаулық, мол бақыт тілеп жатыр. Сендерге 

кәмпитті сыйға тартады, сау болыңдар! 

 

Күтілетін нәтиже: 

Нені біледі: Геометриялық пішіндерді ажырата 

алады; 

Нені жасай алады: Заттық суреттерді құрастыра 

алады; 

Нені қолдана алады: Тапсырмаларды 

орындайды. 

 

 

 

АИДА КӨШЕРБАЕВА, 

«Қарлығаш» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі 

Жамбыл облысы, Шу қаласы 

 

КҮЗ МЕРЕКЕСІ 

Мақсаты: Күз туралы балалардың дүние 

танымдарын арттыру, күз мезгілінің қоршаған 

ортаға әсерін таныту. Сөздік қорларын молайту. 

Тапқырлық, жылдамдық, ұшқыр ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

Кіру: Әсем әуеннің ырғағымен балалар жапырақ 

ұстап кіреді 

Балалар орындарына отырады 

Ойын: «Кім тез жинайды»? 

Бастауыш: Сәлеметсіздерме? Құрметті ата-аналар, 

ұстаздар және балалар біздің алтын күз атты 

ертеңгілімізге қош келдіңіздер. Ел байлығын 

арттырған берекелі де мерекелі күз мерекесі құтты 

болсын, әр отбасына, әр шаңыраққа құт береке 

молшылық алып келсін. 

Меңгеруші: Р. Ж. сөз беру 

Бастауыш: Ал балалар біз мерекемізді бастаиық 

балаларымыздын күз мерекесіне арналған 

тақпақтарын тамашаланыздар 

Иса: Қарашы күз келді күз келді 

Жапырақ жаиыпты іздерді 

Құс біткен керуен тізеді 

Қара бұлт қабағын түиеді 

Аизере: 

Құс біткен керуен тізеді 

Қара бұлт қабағын түйеді 

Алтын сары қызыл көк 

Алуан алуан жапырақ 

Жандос: Қарашы күз келді күз келді 

Сары алтын жауыпты іздерді 

Құс біткен керуен тізеді 

Көңілсіз неткен күз еді 

Ануар: Сап сары маңай 

Сап сары тоғай 

Соңғы әнін айтып 

Құс кетті қайтып 

 

 

Айару: Ән салындар күліндер 

Жайнап гүлдей жүріңдер 

Келіңдер күз тойын тойлайық 

Би билеиік ойнайық 

Бекарыс: Жапырақ ұшты 

Суық та түсті 

Сонда да бізге 

Қызық көп күзде 

Өлең: Бұл қай кезде болады? 

Құмырсқа кіреді. 

Бастауыш: Балалар бізге кім келді?Менде 

білмеймін. Онда барлығымыз сұрайық. Құрметті 

қонақ мырза, сіз кім боласыз? 

Құмырсқа: Мен құмырсқамын, құмырсқамын, 

Шебер- ақпын жұмысқа. 

Азақ жинап қуысқа, 

Қол жаймаймын туысқа. 

Еңбек етіп әркез мен, 

Шаршамаймын жұмыстан. 

Балалар сендердің араларында еңбекқор, еңбек 

еткенді жақсы көретін балалар барма? 

Бастауыш: Әрине бізде еңбек еткенді жақсы 

көреміз! 

Райынбек: Жемісі мол теретін, 
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Күз дос екен бізбенен. 

Бәрін тауып беретін, 

Жомарт екен күз деген. 

Мәди: Жетті желмен алтын күз, 

Жеміс жинау салтымыз. 

Жиып теріп болған соң, 

Той жасайды халқымыз. 

Жасын: Әр жыл сайын қарсы алып, 

Сабан тойын тойлаймыз. 

Өлен айтып ән салып, 

Қызығына тоймаймыз 

Иса: Жеміс жидек пісіп жатыр, 

Түсіп жатыр бау бақта. 

Жапырақтар ұшып жатыр, 

Түсіп жатыр жан жақта,   

Өлең: «Қыстын қамын ойлаймыз» 

Құмырсқа: Енді балалар мен сендердің 

білімдерінді тексеріп көрейін. Сендерге қоятын 

сұрақтарым бар. Балалар жемістер қайда өседі? 

Бал: Жемістер талдарда өседі. 

Құмырсқа: Көкөністер қайда өседі? 

Балалар: Көкөністер жерде өседі. 

Ойын: «Сиқырлы қап» 

Құмырсқа: Мен мұнда өз достарымды көріп тұрмын. 

Кәне ортаға шығып би билейік. 

Би: «Құмырсқалар» 

Бастауыш: Ал құмырсқа саған рахмет! Сен біздің 

көңілімізді көтеріп, өлен айтып, би билеп, ойын да 

ойнатып. Саған үлкен рахмет. Мына бидайлар саған. 

Қыста бізді есіне ал. 

Құмырсқа: Жарайды, рахмет балалар, мен 

қоштаспаймын, қайтадан ораламын. Сау болындар! 

Күз ханшайымы кіреді: 

Бастауыш: Балалар бізге қонаққа күз ханшайымы 

келді 

Күз ханшайым: Сәлем менің достарым, 

Өмірге көп қосқаным. 

Күз сыйлығын алындар, 

Сыйлығына қанындар. 

Молшылыққа кеңеліп, 

Шаттық әнге салындар. 

Балалар қарандаршы талдағы жапырақтар қандай 

түске айналды? 

Балалар: сары, қызыл. 

Күз ханшайым: Құстар қайда ұшып бара жатыр? 

Балалар: Жылы жаққа 

Күз ханшайым: Бұл өзгерістер жылдын қай 

мезгілінде болады. 

Балалар: Күз мезгілінде болады. 

Күз ханшайым: . Күз мезгілі туралы қандай тақпақ 

білесіндер? 

Аянат: Сап сары ғып даланы 

Бояпты ғой күз деген 

Құстар қанат қағады 

Қоштасқандай бізбенен 

Ұлан: Қыстың жақын қалғанын 

Жапырақтар білгендей 

Желмен ұшып барады 

Жерге қонып үлгермей 

Аяулым: Қуандырып біздерді 

Мерекелі күз келді 

Кел жемісті алтын күз 

Кемелденген халқымыз 

Нұрай: Құстар қайтты ән салып 

Бұлт шарлады аспанды 

Қыс келеді жар салып 

Күзгі суық басталды 

Артур: Осень осень не спеши 

И с дождями подажди 

Даи еще нам лета 

Солнышка и света 

Нұрдаулет: Алтын сары қызыл көк 

Алуан алуан жапырақ 

Күзгі бақта күлімдеп 

Көз тартады атырап 

Рамиль: Қандай әсем тамаша 

Бүгін біздін аулада 

Алтын күздеи құлпырдық 

Бүгін бізде бәріміз 

Нурислам: Күзім ау күзім ау 

Мінезін бұзық ау 

Жаңбырын сіркіреп 

Келгенің қызық ау 

Бауыржан: Сарғаиды тоғай 

Сап сары маңай 

сонғы әнін айтып 

Құс кетті қайтып 

Бағдаулет: Алтын сары қызыл көк 

Алуан алуан жапырақ 

Күзгі бақта күлімдеп 

Көз тартады атырап 

Өлен: «Осень в гости к нам идет» 

Би: «Полечка» 

Күз ханшайым: . Балалар мен бағана мына бір 

талдын түбіне, көп-көп себетке салынған алмаларды 

дайындап жинап кеткем, жапырақтар ұшып жауып 

тастапты. Маған көмектесесіндерме? Себетті табуға. 

Балалар алма салынған себетті іздейді. Табады 

Күз ханшайым: Балалар бұл себеттегі алмаларды 

сендерге сыйлаймын. Менің күзгі сыйым. 

Құмырсқа жүгіріп кіреді: Тоқтандар! Тоқтандар! 

Менінде сендерге сыйлығым бар. Үлгердімау 

әйтеуір. Балалар сендердің маған сыйлаған 

бидайларының жартысынан мынадай тәтті бәліш 

пісіріп әкелдім. Апайларына берейін, балабақшаға 

барғанда, бәріне дәм татқызады. 

Бастауыш: Рахмет сіздерге құмырсқа, күн 

ханшайымы 

Күз ханшайым: мен құмырсқамен қоштасу. 

Балалар шығып кетеді. 
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К.А. МАЙМАКОВА, 

«Қарлығаш» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі 

Жамбыл облысы, Шу қаласы 

 

МАЛДЫҢ АДАМ ТІРШІЛІГІНЕ ПАЙДАСЫ 

Мақсаты: сабақта халқымыздың мал 

шаруашылығы жөнінде балаларға түсінік бере 

отырып, үй жануарларын ажыратуға және 

аттарын дұрыс атауға үйрету, малды күтіп 

баптауға, оған қамқорлық жасауғ, а төрт түлік 

малдың адам тіршілігіне пайдасын түсіндіру. 

Сондай –ақ балалардың логикалық ойлау 

қабілеттерін арттыру. 

Билингвалды ком. : түйе-верблюд-camel, қозы-

ягненок-lamb, ешкі-козел-goat. 

Сөздік жұмыс: құлын, бұзау, лақ, қозы, бота, 

төлдері, жалы, мүйіздер. 

Көрнекіліктер: үй жануарларының суреттері мен 

ойыншықтар, төрт түлік малынан алынған тағам 

түрлері. 

Оқу іс-әрекеті: сәлемдесу үш тілде. 

Сабақ барысында балалар алдымен қонақтарға 

қара жылы жүзбен амандасып, орындарына 

жайғаса бергенде залға жеті қазынаның бірі 

саналатын ит келеді. Келген иттің аты жоқ екен. 

Тәрбиеші балалармен келісіп, оған Құтжол деген 

ат қояды. 

-Құтжол тобымызға қош келдің! Біздің 

сабағымызға қатысып, балалардың білімдерін 

бағалап отыр. 

Жылулық шеңбері: 

 Қол алысып қане біз, 

 Достасайық бәріміз. 

 Айтарым бар сендерге, 

 Тік тұрыңдар шеңберге. 

 Қандай жақсы тік тұру, 

 Достарыңмен бір жүру. 

 Қайырлы күн жер –Ана, 

 Қайырлы күн достарым! 

 Сендерді көрсем қуанам. 

-Балалар біздің тұратын Республикамыз қалай 

аталады? 

- Қазақстан Республикасы. 

-Балалар, суретте не көріп тұрсыңдар? 

(Жайлауды). 

-Дұрыс. Суретте тағы не бейнеленген? (Киіз үй, 

үй жануарлары). 

-Дұрыс. Біздің Қазақстан елі әрқашанда мал 

шаруашылығымен айналысқан. Ерте кезде 

адамдар малды күтіп баптау үшін, киіз үй тігіп, 

жайлы жерлерге көшіп-қонып жүріп, мал баққан. 

Сонымен бүгінгі сабағымызда үй жануарларымен 

және олардың төлдерімен танысамыз. 

-Балалар, сендер қандай үй жануарларын 

білесіңдер? 

-Түйе, қой, ешкі, сиыр, жылқы. 

-Дұрыс. Олар қандай жануарларға жатады? (Үй 

жануарларына). 

-Неліктен үй жануарлары дейміз? 

Балалар жауап беруге қиналса, тәрбиеші: Себебі 

олар үйде адамның көмегімен өсіріледі. 

Халқымыз үй жануарларын өте қастерлеген – деп, 

төрт түлік малдың адам тіршілігіне пайдасын 

айтып, түсіндіреді, жұмбақ жасырады. 

1) Кезекті бір жануар, 

Үстінде екі тауы бар. (Түйе) 

2) Кішкене ғана бойы бар, 

Айналдырып киген тоны бар. (Қозы) 

3) Желп –желп етіп сақалы 

Қолыңнан дәм татады. (Ешкі) 

Тәрбиеші: Дұрыс, ендіүй жануарларының 

төлдерін ойыншықтар арқылы көрсете отырып, 

атап шығайық. 

-Балалар мынау қандай жануар? (Сиыр). 

-Төлі қалай аталады? (Бұзау). 

-Мынау қандай жануар? (Жылқы). 

-Төлі қалай аталады? (Құлын). 

-Мынау қандай жануар? (Түйе). 

-Төлі қалай аталады? (Ботақан). 

-Мынау қандай жануар? (Қой). 

-Төлі қалай аталады? (Қозы). 

-Мынау қандай жануар? (Ешкі). 
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-Төлі қалай аталады? (Лақ). 

Осылайша атап болған соң, үй жануарларының 

адамға пайдасын айтып түсіндірген жөн. Мысалы: 

Сиырдың қандай пайдасы бар? 

-Сүтін ішеміз, қаймағын, майын, етін жейміз. 

-Ал жылқының қандай пайдасы бар? 

-Қымызын ішеміз, етін жейміз, арбаға жегіп мініп 

көлік етеміз. 

Сергігу сәті: 

 Дөңгеленіп тұрамыз 

Уықтарды құрамыз. 

Айналамыз, айналамыз 

Киіз үйді құрамыз. 

Содан кейін «Төлін тап» ойыны ойналады. Бұл 

ойында төлдердің суретінің астындағы қалташаға 

өздері анықтаған төлдердің суретін апарып 

салады. Содан соң төлдерге байланысты 

тақпақтарын айтады. Бұл ойын арқылы балалар 

малдың төлдерін бір-бірінен айыра білуге және 

олардың аттарын дұрыс айтуға үйренеді. 

 Ботақан Торпақ 

Айналайын, ботам,  Айналайын, торпақ, 

Қандай күлте жотаң.  Бола берме қорқақ. 

Табандарың жалпақ,  Тысқа шық та заула, 

Теріп жейсің жантақ.  Тар болып тұр аула. 

 Құлыншақ    Лағым 

 Құлын-құлын, құлыншақ,  Жалт-жұлт етіп лақ, 

 Желкілдейді тұлымшақ.  Жағалайысң бұлақ. 

 Құйрығында құндызы,  Секіремін деп бірақ, 

 Маңдайында жұлдызы. Қала көрме құлап. 

Тақпақтар айтылып болған соң, барлық балалар 

бірге отырып, келген Құтжол иттің көрген 

білгенін айтқанын, әңгімесін тыңдайды. Құтжол 

балаларды мадақтап, оларға жеке-жеке 

смайликтер үлестіреді. 

Тәрбиеші жұмбақ жасырады. 

 Үлкенге де, кішіге де, 

 Үріп келе жатады. 

 Таяқ алсаң ініне, 

 Кіріп бара жатады. (Күшік). 

Иттің суреті көрсетіліп, әңгімеленеді. 

-Иттің қандай дене мүшелерін білесіңдер? 

(Балалардың жауабы) 

-Дұрыс, ал күшік жабайы жануар ма, әлде үй 

жануары ма? 

-Жоқ, ол үй жануарларына жатады. Ит адамның 

досы. 

-Балалар иттердің пайдасы бар ма? (Олар үйді, 

қораны, малдарды күзетеді). 

- Дұрыс. Ендеше балалар мына үлгіге қарап, 

күшікті мүсіндейік. (Күшікті қалай мүсіндеу әдіс-

тәсілдерін көрсетіп, түсіндіру. Ерекшеліктеріне 

тоқталу. Кесек ермексазды алып, оны үзіп алу. 

Денесін домалақтау. Екінші бөлігін үзіп алып, 

мойнын, басын, аяқтарын жасау жұмыстары 

жалғасып, жұмыстың жүйелігі бекітіледі. ) 

Жұмыс орындау барысында қиналған балаларға 

көмек көрсетіледі. Күшік дайын болған соң, 

балалар оған ат қояды. 

Оқу іс-әрекетін қорыту: 

-Балалар бізге қонаққа кім келді? 

-Ненің мүсінін жасадық? 

-Жарайсыңдар балалар! 

Күтілетін нәтиже: 

Не білді: үй жануарларын, төлдерін. 

Игерді: есте сақтау, ойлау қабілетін дамыту. 

Меңгерді: суретке. ойыншықтарға зейін қойып, 

үй жануарларының ерекшеліктерін меңгерді. 
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ГУЛНАЗ АБСАМАТОВА, 

«Қарлығаш» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі 

Жамбыл облысы, Шу қаласы 

 

ТАҢҒАЖАЙЫП ӘЛЕМІГЕ САЯХАТ 

Мақсаты: Таңғажайып әлеміне саяхат ұйымдастыра отырып, балалардың өздері білетін ертегілерді 

естеріне түсіру. Есте сақтау, сөздік қорларын молайту және ақыл ойын дамыту. Ауыз әдебиетіне, көркем 

шығармаға қызығушылықтарын арттыру.  

Сөздік жұмыс: Ертегі кейіпкерлері, саяхат, ғажайып сәт.  

Билингвалды сыңары: Ертегіге саяхат-путешествие по сказкам, орман дәрігері- доктор Айболит, 

Қарханшайымы- Снежная королева.  

Заттық дамыту ортасы: ТСО, үлестірмелі заттар 

Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің атқаратын іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті 

Мотивация-лық 

кезең 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізденуші-

ұйымдасты-рушы 

 

Шаттық шеңбері 

Тәрбиеші:  

-Балалар сендерге айтатын жақсы жаңалығам бар. 

Сендерді бүгін ғажайып саяхат күтіп тұр. Сондықтан 

шаттық шеңберімізді ғажап сөздерден бастайық.  

-Балалар өте ғажап сөздер, өйткені біз баратын 

ғажайып елінде ертегі кейіпкерлері бізді қонаққа 

шақырып жатыр.  

Осы кезде дауылдың боранның дауысы шығады. 

Қарханшайымы келеді.  

-Сәлеметсіңдер ме балалар. Менің естуімше сендер 

«Ғажайып еліне» саяхатқа шығатын болыпсыңдар. 

Мен қатыгез Қарханшайыммын, сол себептен жақсы 

жаңалығым жоқ, өйткені мен ертегі кейіпкерлерін 

мұзды қамалға қамап, мұздатып тастадым. Егер 

оларды құтқарғыларың келсе асығыңдар. Естеріңде 

болсын, алдарыңнан көптеген қиын әрі қызықты 

тапсырмалар шығады, егер дұрыс орындасаңдар 

сиқырлы күшім кетіп отырады. Кездескенше сау 

болыңдар.  

Тәрбиеші:  

-Ал тездетейік, бізді ертегі кейіпкерлері күтіп қалған 

шығар. Поезға отырып ғажайып еліне жетейік.  

Балалар поездға міну үшін жол билетін алу керек.  

-Мен оны ұйымдастырып қойдым. Бәріміз мына 

тәтті кәмпиттерден бір-бірден алыңдар, осы 

сендердің жол билеттерің болады. Ал енді 

қолдарыңа қараңдар, қызыл тәтті алғандарың қызыл 

қорапша тұрған партаға, ал көк тәттілер алған 

балалар көк қорапша тұрған партаға отырыңдар. 

Яғни ол біздің вагондарымыз болады. Ал енді 

вагондарға отырып болсақ жолға шығайық.  

Балалар шеңбер бойына 

тұрды. 

 

Тілек сөздер айтады.  

-Арыстандай айбатты 

болайық.  

-Тапқыр қояндай тапқыр 

болайық. 

 

 

 

Балалар Қарханшайымына 

таңдана қарады. 

 

 

 

-Сәлеметсіз бе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар ертегі 

кейіпкерлерін құтқару 

үшін жолға шығады.  

 

Пойызға міну үшін жол 

билеттерін алады. Қызыл 

тәттілер алған балалар 
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Слайдтан поезд көрсетіліп, балалар ғажайып еліне 

жетеді.  

- Міне балалар ғажайып еліне де жеттік. Біз ертегі 

кейіпкерлерін мұзды қақпадан құтқарып алу үшін, 

«Ғажайып алаң» ойынын ойнап тапсырмаларын 

орындау керек. Ойын: «Ғажайып алаң» 

Алдымызда бос торкөздер берілген, мен сұрақты 

оқимын, сендер кезек-кезек әріптерді атап, жауабын 

табасыңдар. Алдымен бірінші екі топқа бөлінейік. 

Мұқият қарасаңдар көк түсті қорапшалар бір 

қатарда, қызыл қорапшалар бір қатарға орналасқан 

екен. Қалай бөлінсек екен, ойларыңды айтыңдаршы.  

-Неліктен? 

- Жарайсыңдар! Ал енді сұрағымызды мұқият 

тыңдаңдар. 

- Арық қойдан да, биші ешкіден де айырылып қалған 

ертегі кейіпкерлері?  

А Қ Ы М А Қ 

 

Қ А С Қ Ы Р 

 

-Маубас атанып мазаққа қалған ертегі кейіпкерлері? 

Ж А Л Қ А У 

 

М Ы С Ы Қ 

 

-Жеті қазынаның бірі» ертегісіндегі арыстанның 

қызметшісі? 

Ж О Л  А Р Ы С 

 

-«Ғажайып алаң» ойынының тапсырмаларын 

орындап болдық.  

Балалар мына мұзды қақпа ашылып жатыр.  

-Мына кесте суреттерге қарап, біз қай ертегі 

кейіпкерлерін құтқарғанымызды білуге болады.  

 
-Ал енді келсі кейіпкерлерді құтқаруға жолға 

шығамыз.  

Слайдтан көрсетілген суретті әуенмен келесі қақпаға 

келеді.  

Ойын: «Ғажайып буындар» 

-Осы тапсырманы дұрыс орындасаңдар келесі ертегі 

кейіпкерлерін мұзды қақпадан құтқарып аламыз.  

Мына ғажайып буындарды өз орындарына қойсақ 

аюдың туған күніне келген қонақтарды біле аламыз.  

-Ба, ар, тан, рыс, тыш, май, жол, мыл, қан.  

-Мына суретке қарап, сөйлем құрайық. Аюдың туған 

күні қалай өткенін білейік.  

Балалар мұзды қақпа ашылып, қай ертегі 

кейіпкерлерін құтқаратынымызды кесте суреттерге 

қарап табайық.  

 

Сергіту сәті 

Өлеңді ырғақпен балалар билейді.  

 

 

Ойын: «Орман дәрігеріне көмек» 

қызыл текше тұрған 

партаға, көк тәттілер алған 

балалар көк текше тұрған 

партаға жайғасып 

отырады. 

 

 

 

 

Балалар поезда отырған 

кейіп көрсетеді. 

 

 

 

 

 

Ойын шартын түсініп 

қызыға ойнайды 

-Дауысты және дауыссыз 

болып екіге бөлінеді.  

-Дауысты дыбысты қызыл 

текшемен, дауыссыз 

дыбысты көк текшемен 

белгілейміз. 

 

-Ақымақ қасқыр.  

 

 

 

 

 

-Жалқау мысық.  

 

 

 

 

-Жолбарыс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тапқыр қоян ертегісі 

кейіпкерлерін құтқардық. 

 

 

 

 

Ойын тапсырманы мұқият 

тыңдайды. 

 

 

 

-Май-мыл.  

-А-рыс-тан.  

-Жол-ба-рыс.  

-Тыш-қан. 
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Тақтада жануарлар берілген, оның астындағы есеп 

мысалдарды шешеміз. Жауабына қарай орман 

дәрігерін санның 5 тен кейінгі өсу ретімен 

жылжытып отырамыз.  

 
-Енді алдарыңда тұрған қорапшаларыңды ашып 

қараңдар, ішінде неше түрлі ойыншықтар бар. 

Алдымен мысалдарды орындап ойыншықтарды 

орналастырып, орман дәрігеріне жол көрсетіңдер.  

Тапсырманы орындап болған соң мұзды қақпа 

ашылады. Ал енді қақпа ішіндегі ертегі 

кейіпкерлеріне қарайық, қай ертегі кейіпкерлері? 

 
 

-Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар, осы ертегіні 

сахналап берейік.  

Слайдтан Қарханшайымы шығады:  

-Балалар менің ең соңғы тапсырмам бар, маған 

ғажайып сәт сыйлаңдар. Мен сонда мейірімділігімді 

төгемін.  

-Қане балалар лазерлеріңді қолдарымызға алып 

шеңбер болып тұрып аспанға, яғни төбеге жағайық.  

Қарханшайымы:  

-Балалар сендер маған керемет ғажайып жұлдыздар 

сыйладыңдар. Енді менің де сендерге арналған 

сыйлығымды балабақшаға қойып кеттім. Мен енді 

қатыгез Қарханшайымы емеспін, мейірімді 

Қарханшайымы болдым. Рахмет сендерге.  

Балалар енді бәріміз поезға мініп, балабақшамызға 

қайтайық.  

-Міне тобымызға да келдік. Қараңдар балалар мына 

жерде Қарханшайымы сыйлығын тастап кеткен 

екен, ашып көрейік.  

Тәрбиеші салютты алып шығады. Салютты атып, 

ішінен жүрекшелер шашылады. Балаларды мақтап 

мадақтау. 

Балалар сурет бойынша 

әңгіме құрады.  

-Аюдың туған күніне 

маймыл, арыстан, 

жолбарыс, тышқан қонаққа 

келді. Олар туған күнде 

тәтті тоқаш жеді. 

Сергіту жаттығуын 

орындап балалар сергіп 

алды. 

 

Ойын шартын түсініп 

қызыға ойнайды. 

 

Мысал есептерді шығарып, 

орман дәрігерін сандардың 

өсу ретімен суреттерге 

апарады. 

 

 

 

-Бұл Сәруар ертегісі.  

 

 

Балалар ертегіні ролдерге 

бөлініп сомдады. 

 

 

 

Балалар шеңбер бойына 

жатып, лазер жарығымен 

төбеге жұлдыздар жасады. 

 

 

Балалар поездға мініп 

балабақшаға қайтады. 

 

 

Салютке қызыға қарады.  

Балалар алған 

сыйлықтарына қуанышты 

көңіл-күйде болды. 

Күтілетін нәтиже:  

Білуі: Ертегі кейіпкерлерін суреттеріне қарап ажыратады.  

Меңгеруі: Жаңа сөздерді меңгерді.  

Жасай алуы: Тапсырмаларды дұрыс орындай алады. 
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МЕРУЕРТ ТУРСЫМБЕКОВА, 

музыкальный руководитель Ясли сад «Қарлығаш» 

Жамбылская область, город Шу 

ПОТЕРЯННЫЕ НОТКИ 

Цели и задачи занятия: 

Художественно-эстетические: 

- создание радостной атмосферы;

- закрепление музыкальных понятий (мажор,

минор, высокий, средний и низкий регистр,

оркестр) и жанров (марш, танец, песня);

- реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

Познавательное развитие: 

- формирование первичных представлений об

объектах окружающего мира, о свойствах и

отношениях объектов окружающего мира (форме,

цвете, размере и т. п. ),

- расширение представлений о малой родине,

знакомство с традицией отмечать день рождения

города Тюмени;

- совершенствование умения ориентироваться в

пространстве, понимая смысл пространственных

отношений (слева-справа, сверху-снизу)

Речевое развитие:

- обогащение активного словаря (знакомство с

понятием слова «секрет»);

- развитие связной, грамматически правильной,

диалогической формы речи (слушать и понимать

заданный вопрос, правильно формулировать

ответ);

Физическое развитие:

-формирование правильной осанки, умения

осознанного выполнения движений.

Оборудование: картинки с изображением

деревни, картинки с изображением муз.

инструментов, ноты, воздушные шары, кукла

Кузя бибабо, сундучок, бумага, султанчики,

русские народные инструменты.

Ход занятия: 

Муз. рук. : Здравствуйте, ребята. (пропевая) 

Дети: Здравствуйте. (пропевая) 

Муз. рук. : А давайте с вами споем нашу добрую 

песенку и всем пожелаем доброго утра. 

Попевка «Доброе утро» [2] 

Муз. рук: Пришла я к вам, ребята, сказку 

рассказать. Вы любите сказки?  

 Между двумя холмами, на берегу речки 

Безымянки, есть небольшая деревенька. Домики в 

этой деревушке маленькие, деревянные, на 

теремки похожи. Оконца в них резные, ворота — 

расписные, на каждой крыше — деревянный 

петушок. Загляденье! (показывает картинку) В 

одном из таких домиков живет дружная семья, а в 

уголке за печкой, в самом теплом и укромном 

местечке, обитает маленький домовенок Кузя. 

Как и положено домовым, следит он за порядком 

в доме, охраняет мир и покой. Был у Кузьки 

крохотный сундучок. А сундучок этот был не 

простой. Вроде и с виду он неприметный, 

маленький, но на самом деле сундучок этот — 

волшебный. Есть один маленький секрет у 

сундучка. Если опустить в него рисунок или 

картинку какую, то он непременно расскажет 

сказку про то, что нарисовано на картинке. Вот 

только много в нем всяких разных секретов 

хранится, один интереснее другого. [1] 

Звучит чихание Кузи и появляется Кузя (кукла 

бибабо) 

Кузя: Ну вот, наконец-то дошел. Здравствуйте! 

Скажите, люди добрые, я в детский сад пришел? 

Муз. рук: Здравствуй, Кузя. Да, ты правильно 

пришел. Это детский сад № 1 города Тюмени. 

Кузя: Ой, именно к вам мне и надо (ставит 

сундучок на стол). Я вчера в новостях слышал, 

что праздник в вашем городе скоро будет. Это 

правда? (ответ детей). Только я не расслышал 

какой (ответ детей). Я люблю ходить на дни 

рождения, там всегда много вкусненького. 

Муз. рук. :Да, Кузя, 29 июля все жители Тюмени 

будут отмечать день рождение города. День 
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города — ежегодный праздник практически всех 

городов России - это, как правило, самый 

массовый, самый большой по размаху подготовки 

праздник, затрагивающий всех жителей города. В 

этот день проводятся разные праздничные 

мероприятия — выступления руководителей 

города, парады, шествия, ярмарки, праздничные 

концерты. День города обычно заканчивается 

фейерверками и салютом. Ровно431 год назад29 

июля1586 года началось строительство 

Тюменского острога, с которого и начал расти 

наш прекрасный город Тюмень. 

Кузя: Ой, так он еще маленький, почти как я. Но я 

не просто так пришел, я с подарком пришел. И 

подарок этот в моем волшебном сундучке 

находится. 

 Открывает сундучок и…не может его 

открыть. 

Кузя: Ой, бяда, бяда, огорчение!Все пропало! 

Сундучок не открывается! Что же делать? 

Появляется Б-Я. 

Б-Я: Что же делать? Собрался на праздник, а меня 

с собой не позвал! Вот я и заколдовала твой 

сундучок! 

Кузя: Ой, бяда, бяда, огорчение! 

Муз. рук. : А как же нам расколдовать сундучок? 

Б-Я: Изумрудные мой! Для того, чтобы 

расколдовать сундучок, нужно найти ключ. 

Муз. рук: Какой еще ключ? 

Б-Я: Какой, какой. .. Нужно найти все семь нот, 

которые и являются ключом для расколдовывания 

сундучка. 

Муз. рук. : А где же нам их найти? 

Б-Я: Я вам подскажу где их найти, только сначала 

вы мои задания должны выполнить. 

Муз. рук. : Мы готовы, да ребята? (ответ детей) 

Б-Я: Вот вам первое задание: назвать, что за 

музыка звучит. Кузенька, яхонтовый мой, идем ко 

мне. 

Муз. рук: Мы готовы. Ребята, слушаем 

внимательно, можно подвигаться под музыку и 

потом назвать жанр. 

Муз. рук. включает по очереди марш, вальс, 

полька, песня. Дети двигаются под музыку и 

называют жанр. 

Б-Я: Хорошо справились. Даю подсказку, где 

находятся нотки. 

Круглый, гладкий, как арбуз… 

Цвет — любой, на разный вкус. 

Коль отпустишь с поводка, 

Улетит за облака. 

или (Он - на нитке-поводке. 

Нитка держится в руке. 

Легкий, праздничный, смешной 

И в придачу надувной. ) Воздушный шар 

Б-Я: Молодцы! 

Муз. рук. : Но здесь столько воздушных шариков, 

в каком из них находятся нотки? 

Б-Я: Не спеши, изумрудная моя. Первую нотку 

найдете, угадав следующую загадку: 

У малины и клубники, 

Помидора и брусники 

Вкус, конечно, очень разный, 

Ну а цвет похожий — … (Красный) 

Дети ищут красный шарик, находят его, отдают 

муз. рук-лю, который лопает его и находит в нем 

первую нотку. Муз. рук. кладет нотки возле 

сундучка. 

Вот вам вторая загадка: 

Каждый апельсин им полон, 

Веселей с ним даже клоун, 

Он повсюду на лисе 

И на белке в колесе. (оранжевый) 

Б-Я: Хорошо, с первой задачей справились. 

Теперь второе задание: Научите меня петь. 

Муз. рук: Б-Я хочет научится петь. Чтобы 

научится петь нужно сначала подготовить свой 

голос к пению. Поем в нижнем регистре «Вот 

какой дом большой». Еще раз. Хорошо. А теперь 

давайте послушаем как птички поют…. и споем 

как птички. (в верхнем регистре: «Чик, чирик». Б-

Я поет низко). Как – то не получается у нас 

хорошо спеть. Давайте настроим наши антеннки 

(показываем рукой движение вверх и поем 

глиссандо вверх на звук «У», потом немного вниз, 

потом опять вверх и немного покрутили в верху – 

стаккато «у-у-у», и опять опустились в низ «у-у-

у») Ну вот, теперь настроились. Еще раз споем как 

птички (у Б-Я тоже получается). Б-Я, у тебя есть 

друзья? 

Б-Я: Конечно! Змей Горыныч, Кощей 

Бессмертный, Кот Баюн. 

Муз. рук. : Мы тебя научим песню про дружбу 

петь. Песня называется «Без друзей никак 

нельзя». (поем песню) 

Б-Я: Хорошая песня, прилечу в лес спою ее своим 

друзьям. Отгадав следующую загадку, вы узнаете 

в каком шарике следующая нотка. 

Каждый апельсин им полон, 

Веселей с ним даже клоун, 

Он повсюду на лисе 

И на белке в колесе. (оранжевый). 

Дети находят оранжевый шарик и в нем вторую 

нотку. Муз. рук. кладет вторую нотку рядом с 

первой. 

Б-Я: И со вторым заданием справились. Третье 

задание: Найти картинку музыкального 

инструмента, который звучит. 

Б-Я: Третью нотку найдете в шарике вот такого 

цвета: 

Он в яйце есть и в цыпленке, 

В масле, что лежит в масленке, 

В каждом спелом колоске, 

В солнце, в сыре и в песке. (Желтый цвет) 

Находим желтый шарик и нотку кладем рядом с 

сундучком. 
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Б-Я: Молодцы. Готовы к четвертому заданию? 

(ответ детей). Нужно сыграть на музыкальных 

инструментах. 

Дети играют и поют р. н. шуточную песню «Жил 

у нашей бабушки черный баран». 

Б-Я: И с этим заданием вы справились. 

Следующая загадка поможет вам найти шарик 

нужного цвета: 

Он с лягушкой может квакать, 

Вместе с крокодилом плакать, 

Из земли с травой расти, 

Но не может он цвести. (Зелёный цвет) 

В зеленом шарике находится четвертая нотка, 

которую кладем рядом с другими нотками. Пока 

дети находят шарик Б-Я разбрасывает мусор. 

Б-Я: Как хорошо у вас все получается! А я тут 

похулиганила немного. 

Муз. рук: Б-Я ты разве не знаешь, что мусорить 

нельзя? Мы сейчас мусор соберем, а ты нам 

скажешь, в каком шарике находится пятая нотка. 

Дети собирают мусор в пакет. 

Б-Я: Быстро справились. А загадка моя 

следующая вот какая: 

Он на небе в день погожий 

И на незабудках тоже, 

А на крыльях мотылька, 

Может он взлететь с цветка. (Голубой цвет) 

В голубом шарике пятая нотка. 

Б-Я: Задание вот какое: я тут в газете прочитала 

стихотворение, но никак не могу понять, что 

значит это стихотворение. 

Муз. рук. : Прочитай нам, а мы тебе поможем 

понять. 

Б-Я читает: 

Звук живет в любом предмете 

Сколько их-посмотри! 

Звук – шутник, играя с нами, 

Любит спрятаться внутри. 

Б-Я: Вот я и говорю, что ничего не понимаю, как 

это? 

Муз. рук. :Мы тебе сейчас объясним и даже 

покажем. Ребята, а какие бывают звуки? – 

громкие и тихие, высокие и низкие, музыкальные 

и шумовые. Сейчас мы тебе покажем, как это. 

(муз. рук. и воспитатель раздают мусор детям). 

У нас в руках не мусор, а инструменты шумового 

оркестра. 

Б-Я: А что такое оркестр? (ответ детей) А-а-а. 

Ну и что может получится из этого мусора? 

Муз. рук. : Садись и слушай. (под музыку Делиба 

«Пиццикато» исполняется шумовой оркестр. 

Взрослым можно предложить подыграть на 

воздушных шариках) 

Б-Я: Вот здорово! За это вы получаете 

следующую подсказку-загадку: 

Им треть флага занята, 

Он в название кита, 

И в букете васильковом, 

И на ящике почтовом. (Синий цвет) 

В синем шарике шестая нотка, которую кладем 

рядом с сундучком. 

Б-Я: Следующим заданием веселите меня. 

Муз. рук. : Знаем мы веселую музыкальную игру. 

Давайте в нее сейчас все вместе сыграем. Эта игра 

волшебная. Нужно выучить волшебные слова: 

«Ку, ку, ку, чи, чи». Эти слова будут превращать 

нас в разных животных, которых мы будем 

изображать. 

Играем в игру. 

Б-Я: (усталая, улыбающаяся) Ух, давно я так не 

веселилась. Вот вам последняя загадка: 

Увидав его под глазом, 

Драчуна жалеют сразу, 

А вот баклажан и слива 

С ним довольны и счастливы. (Фиолетовый цвет) 

Находят шарик фиолетового цвета, а в нем 

нотку. Положив рядом с сундучком звучит звук 

превращения. Б-Я. отдает Кузю муз. рук-лю. 

Б-Я: Ну вот, ключ подобран правильно и сундучок 

расколдован (открывает сундучок). Ну и где твой 

подарок? 

Кузя: Ура! Сундучок расколдовался. В сундучке 

мой подарок. (Муз. рук. достает из сундучка 

флешку). Да, на этой флешке музыка для 

зажигательного танца, ведь на дне рождении 

принято веселиться и танцевать. 

Муз. рук. Мы приглашаем всех с нами станцевать 

этот несложный танец. Исполняется флешмоб. 

Б-Я: Ох, как весело у вас тут! Даже уходить-то не 

хочется. Но мне пора. Кузьма, пойдем домой. 

Совсем я добренькая стала. Сейчас пирогов с 

ягодой напечем! Всем до свидания! (Б-Я с Кузей и 

сундучком уходят) 

Муз. рук. : И нам пришла пора прощаться. До 

свиданья дети. (дети поют в ответ: До свидания) 
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??, 

?? 

?? 

ОЗЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҰЛТТЫҚ 

ПЕДАГОГИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІМЕН ЫҚПАЛДАСТЫРУ 

Бұл әдістемелік құралдағы менің мақсатым 

қазақтың ою-өрнек өнерініңің тарихы сыры мен 

оны дамытушы шеберлердің маңызын аша түсу. 

 Қазақстанның бүгінгі күнгі өнері туралы 

сөз қозғасақ, әдетке айналып кеткен қазақ 

қолөнерінде кеңінен қамтылатын ою-өрнектер 

тұрмыстық мазмұндық мәселелері мен 

экзистенциалдылыққа тартымдылық тәрізді 

көріністерінің де жалғасып жатқанын атап 

өтпеуге болмайды. Кәсіби өнердің дамуының осы 

сәті оюшылардың осы заманғы тұтынушыға 

жеткізуге ұмтылатын идеялар кешенінің нақты 

байқалатын шоғырланушылығымен де 

сипатталады. Бүгінгі күннің қолөнері контекстік 

жағынан аса толықтырылған, кей жағдайда сол 

себепті қарапайым көрермен түсіне де бермейді. 

Ою оюшылар мектебінің қалыптастырылуы 

сатысының алдыңғы кезеңдеріндегі тәжірибелері, 

бүгінгі күні толық түсінуіміз болашақтың ісі 

екенің біле отырып, ұлттық өнердің тұтас, 

сыйымды, өзіндік сипатқа ие феномен бола 

алатын, біртұтас түрде жиналатын сияқты 

болады. Осы процес ұлттық менталитетке 

байланысты жаңа ою оюшылар тілін 

қалыптастырумен тығыз байланыста болып отыр. 

Ол өзінің сыртқы стильдік көріністерінде 

айтарлықтай шартты, орташалау, рәміздік, 

метофорлық немесе тіпті ашықтан- ашық 

метафизикалық сипатқа ие болды. 

 Бүгінгі күнгі өнерде оның алдынғы 

қатарлы түрлері қолөнерінің арақатынасын 

анықтау оңай жұмыс болмауы әбден мүмкін. 

Алайда, соңғы жылдары республикамыздағы 

кәсіби қолөнерінің алғашқы қадамдарына сай 

қолөнерінің көпқырлылығы мен даму деңгейінің 

қарқыны, ырғағы қолөнердің қайта жандануында 

көрініс табуда. Ол бұл күндері ең алдымен ою-

өрнек жұмысының технологиялық 

процестеріндегі күрделі жұмыстарға 

байланыстылығында. Ою оюшылар да нысан мен 

жұмыстарға қатысты мәселелерге аса қатты назар 

аударатын болды. Кей уақыттарда олар өздерінің 

әр композицияларында алдарына ерекше мақсат 

қояды, содан кейін оны жетілдіріп шыңдалған, 

шеберлік пен көркемдік тұрғыдан тамаша 

шешімге дейін жеткізетін болған. Ұлттық 

мәдениетімізді меңгермей, мәдениетті тұлға 

тәрбиелеу және ұлттық сананы қалыптастыру 

мүмкін емес. Қай кезеңде болсын адамзат 

алдында тұратын міндеттердің ең бастысы, өзінің 

ісін, салт-дәстүрін, жалғастыратын салауатты, 

саналы ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. Білімді, 

өнерлі, жан-жақты тәрбиелі жастар ұлтымыздың 

баға жетпес қазынасы, сондықтан жастарды жан-

жақты қабілетті азамат етіп өсірудегі халық 

қолөнерінің тәлім-тәрбиелік, білім-танымдық 

рөлі орасан зор. Халық бұрын ғылым мен білімге 

қолы жетпеседе, қолөнерді мұрат тұтып, сулулық 

пен әсемдікті талғайда, таңдайда білген. Казіргі 

кезде осы қолөнерімізбен бүкіл шет елдерге 

танымал болып, халықты таңдай қақтырып 

отырмыз. Сондықтан оқушыларды көркем еңбек 

сабағында ұлттық ою-өрнектердің технологиясын 

оқушыларға үйрету-этнопедагогикалық және 

эстетикалық жақтан үлкен маңызға ие. 

Ұлттық ою-өрнек технологиясы және 

оның этно-мәдени сипаты. 

Қазакстан Республикасының Елбасы Н. Ә 

Назарбаев өзінің 2003жылғы 4 сәуірінде халыққа 

арналған жолдауында «Біз өз мәдениетіміздің 

құндылықтарын сақтай отырып, байыппен алға 

жылжи беретін боламыз» деп, атап көрсеткен 

болатын. 

Қоғамдағы болып жатқан бетбұрыстар, 

саяси көзқарастар асында қазақ елінің тарихын 

шынайы тұрғыда танып-біліп, салт-дәстүріне, 

рухани мұрасына қасиетпен қарау ерекше 

маңызға ие болып отыр. 

«Болашақ-өткен тарихты білуден 

басталады»дейді, Баласұғын бабамыз, ал әлемнің 

екінші ұстазы аталған Әл-Фараби: «Халық өткен 

өмірі тарихын білмесе, өзінің өмір сүріп жатқан 

дәуірінің қадірін бағалай алмайды» деген екен. 

Олай болса, тарихқа, тарихи бастауларға мәдени 

мұраларымызға қаншалықты терең үңілсек, 

қоғамдағы қазіргі жағдайларды соғурлым жақсы 

түсінетін, білетін боламыз. Сондай қажеттіліктің 

бірі-халық қолөнері. 

М. Әуезов «Өнерден қуат алмаса, 

тіршіліктің шырағы өшеді»демекші, өсіп келе 

жатқан ұрпағымызға өз халқының өнерін бойына 

сіңіріп өсу-педагогтердің қазіргі кездегі кезек 

күтірмейтін мәселесі. 
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Еліміздің белгілі ойшылдары Ш. 

Уалиханов, Ы. Алтынсарин, А. Кунанбаев, М. 

Жумабаев жастар тәрбиесіне еліміздің рухани 

негізіндегі байлығын, халық мұраларын, салт-

дәстүрлерін жиі пайдалану қажеттілігіне көп 

көңіл бөлген. Мектеп қай халықтың болсын ұлт 

ретінде жойылып кетпеуі үшін қызмет етеді. 

Өйткені ол сол халықтың төл мәдениеті, тілі мен 

салт-дәстүрін сақтап, одан ары дамытудың алтын 

көпірі. Халықтың қалыптасуының алдыңғы 

шарты ол -білім. Ал шынайы білім беру-ұлттық 

сананы қалыптастыру мен дамытудың басты 

құралы. Мемлекеттік «Білім» бағдарламасында: 

балалар мен жастарды тәрбиелеудің ең көкейкесті 

мәселесі ретінде, білім мекемесінде 

оқушылардың этностық-мәдени ерекшеліктерін 

ескере отырып тәрбиелеу, білім берудің тиімді 

тәсілі деп көрсеткен. «Қазақтар -тек ою әлемінде 

өмір сүретін сияқты» деп Ә. Марғұлан 

айтқанындай халық мұрасындағы ұлттық 

өрнектердің үйлесімді реңдерінде ата-

бабамыздың тұрмыс-салт дәстүрі 

бейнеленгенішыңдық. Халықтың тарихын. 

шежіресін, географиясын, мінезін, ерлігін дәл 

бейнелейтін ою-өрнек құдіретті өнер. Ұлттық 

мәдениетімізді меңгермей, мәдениетті адамзат 

тәрбиелеу мүмкін емес. 

Қазақстан РеспубликасыныңБілім және 

ғылым министірлігі 1993 жылғы ұлттық «Тәлім -

тәжірибе тұжырымдамасын» барша бұхара 

халыққа ұсынды. Онда мұғалімдердің білімін 

жетілдіру институтында ұлттық-тәлім тәрбие 

курстарын жүйелі түрде ұйымдастырып отыру 

ерекше атап көрсеткен еді. Бірақ зерттеу 

нәтижесінде көрсетіп отырғандай, қазақ 

мектептерінде ұлттық қолданбалы өнер түрлерін 

дамыту ойдағыдай емес. Осы мәселелер бойынша 

жинақталған мағлуматтарды талдай отырып мына 

өзекті мәселелер алдан шығып отыр. 

1. Зерттеу барысы айқындаған 

қанағатанарлық сапаға көтеріле алмауының 

бірден-бір себебі: оқушыларға ұлттық 

қолданбалы қажетті оқу материалдарының және 

дидактикалық құралдардың жеткіліксіздігі. 

2. Жалпы қолданбалы өнер саласында

түсініктері бар, бірақ ол түсініктері үстірт және 

ұлттық өнер табиғатының мазмұнымен. мәнімен 

үйлесім таппай, әрі оқушылардың 

шығармашылық ой -қиялы мен талғам өрісіне 

ықпал етпейтін жағдайда жүргізіліп, нақтылы 

көркемдік білім көздерін айқындауға дұрыс көңіл 

бөлінбеген. 

3. Ұлтық тәрбие беру ісінде халық

педагогикасының озық үлгілері мен қолданбалы 

өнердің ұлттық дәстүрлері тиімді 

қолданылмайды. 

Осы жүргізілген жұмыстарға ой қорытып 

түжырымдасам жалпы оқушыларға қазіргі көркем 

еңбек сабағында ұлттық өнерді оқытудың тиімді 

әдіс-тәсілдеріне жататындар мыналар: 

-оқушыларды халықтың өнеріне сендіру,

оның арнаулы түрлерін оқытып үйрету; 

-ұлттық өнердің жасалуы мен орындалу

жолдарына жаттықтыру, дағдыландыру; 

-халық өнерінен үлгі өнеге алу және

еліктеу; 

-оқушылардың ұлттық шығармашылық

сезімдерін көтермелеужәне дамыту, ойлау мен 

таным қабілеттерін қалыптастыру. Қазақтың 

ұлттық ағаш ою-өрнегінің этно-мәдени 

қызметінқарастыра келе оны халық игілігіне 

айналдыру мақсатында төмендегі мәселелер 

көтерілсе ел игілігі үшін нұр үстіне нұр болар еді. 

-Ұлттық мәдениет, өнер» пәндері гимназия

сыныптарына ғана емес, жалпы орта мектептерде 

жүргізілсе; 

• Республика деңгейіндегі ұлттық мәдени

құндылықтарға арнайы мерзімді басылым 

шығарылса; 

• Ұлттық ою-өрнегіміз халықтық 

дәрежеге жеткізсек; 

• Халықтың қажеттілігіне жасалған 

қолөнер бұйымдарында қазақтың ұлттық ою-

өрнектері қолданылса; 

• Қазақстан Республикасының бір қаласы

-ұлттық мәдени қала дәрежесіне көтерілсе.

Ою-өрнек өнері дайындығының 

теориялық -әдістемелік негіздері 

Қазақстанның бүгінгі күнгі ою-өрнек өнері 

туралы сөз қозғасақ, әдетке айналып кеткен қазақ 

ою-өрнек өнеріндегі ұлттық тұрмыстың 

мазмұндық мәселелері мен экзистенциялыққа 

тартымдылық тәрізді көріністерінің де жалғасып 

жатқанына атап өтпеуге болмайды. Ою-өрнектің 

кәсіби тұрғыда дамуының осы сәті оюшылардың 

осы заманғы тұтынушыға жеткізуге ұмтылатын 

идеялар кешенінде нақты байқалатын 

шоғырланушылығымен де сипатталады. Түрлі -

түстер, композициялар, фактура немесе пластика 

көмегімен шығу көздері, жылдар бойы 

шыңдалған, әдеттегі құндылықтар мен тығыз 

байланысқан. Осы процесс барысында 

шығармалардың нысандарымен атқарылатын, сол 

бағытта тамаша туындыларды дүниеге әкелетін 

бейнелеушілер мен мүсіншілердің 

шығармаларында нысан ролін әсемдік ерекшелік 

факторының күшеюі жүзеге асырылуда. Ою 

оюшылар кез- келген, тіпті ең ауыр қабылданатын 

шығармашылық көріністерді қабылдау 

мүмкіндігінің бар екендігіне сенімі бар және сол 

туралы көрермендерді де сендіре алады. 

Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлық 

өнерінің, түркілердің монументалдық 

пластикасының, тастарға ойылған графикасының, 

ежелгі алтын мен қола мүліктерінің мүрасы 
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ежелгі өнер иелерінің мирасқорлары, бүгінгі күнгі 

оюшылардың творчестваларынан да орын табуда. 

 Ұлттық өнер шеберлері тәжірибесінен 

 Ою-өрнек өнері халықтың шынайы рухани-

эстетикалық танымымен біте қайнасып кеткен 

этнографиялық мәнге ие көрінісімен ерекше, 

құнды болғандықтан, ұлт мәдениетін 

айқындайтын өте қажетті сала. Міне, осы ою-

өрнектің тарихын, ерекшеліктері мен дамуын 

зерттеуші ғалымдар, бұл саланы да өзіндік үлгіде 

дамытып, жаңғыртып отыратын шеберлері 

болғандықтан, олардың шығармашылық 

еңбектері өзге өнер түрлеріндегі адамдардікі 

сияқты көзге түсіп бағалана бермейтіні белгілі. Біз 

өз тарапымыздан осы ою-өрнек айшықтарын 

тудырушы ел ішіндегі аз шеберлердің еңбектерін 

саралап қарасақ. Қазақстан Республикасы 

мәдениет ақпарат және қоғамдық келісім 

министрлігінің бағдарламасы бойынша «Алматы 

кітап » баспасынан шыққан, ұлттық өнерді 

зерттеуші Маргарита Өмірбекованың 

«Энциклопедия» атты қазақтың ою-өрнектері 

туралы шыққан үлкен альбом кітабы. Сонымен 

қатар Республикамыздағы ою-өрнек шебері 

Қазақстан Республикасы ою оюшылар одағының 

мүшесі, суретші-педагог Сапар Асқарұлы 

Төленбаевтың еңбегін атап өтпеске болмайды. 

Бұл кісінің өзіне тән басқаға үлгі болатын сабақ 

берудегі әдістемесінің қызықты да ұтымды 

жақтары өте көп. Ол әркезде өзімен бірге түрлі-

түсті қағаздар алып жүретін, кез келген уақытта 

қажетті сәтте, жылдам-жылдам айқыш ұйқыш 

қағазды кескілеп тастап, білімгерлерге ұстатып, 

оларға жайлап жазғызып жайдырғанда, одан 

шыққан әдемі, күрделі ою-өрнек тізбектері тура 

сиқыршының керемет әрекеттерінен туындаған 

дүниелердей көрінетін. Бұл адамның өз ісінің 

шеберлігі тек шәкірттерін ғана емес, кәсіби маман 

әріптестерін тәнті ететін. 

 Осындай ұлттық өнер шебері А. С. 

Төлебаевтың тәжірибелерін зерделеу ою-өрнек 

саласындағы мамандар мен ұстаздарға пайдалы 

нәтижелерін беретіні сөзсіз. 

Сондықтан бұл жоғарыдағы зерделенген 

жағдай қазақтың ою-өрнегінің ұлттық 

мазмұнындағы эстетикалық ой-түйсіктерін терең 

пайымдап игеру үшін өнер саласының мамандары 

мынандай педагогикалық мәселелерді анықтап, 

шешімін табу керектігін айқындайды. 

• Қазақ ою-өрнегінің әр-түрлі тарихи

кезеңдегі композициялық 

ерекшеліктерін анықтап, оның даму 

жолдарын зерделеп ғылыми негіздерін жүйелеу 

• С. Төленбаевтың ұлттық өнердегі

өзіндік орнын, қолтанбаларын анықтап, ою-өрнек 

жасау тәсілін, әдістемелерін игеру үшін жан-

жақты зерттеулер жүргізу. 

• Болашақ суретші-педагогтарды 

дайындауда ұлттық ою-өрнектердің тарихын, 

мазмұның, қосымша үлгілерін теориялық және 

практикалық негіздерін тереңдетіп оқытудың 

жүйелі түрдегі әдістемелік жолдарын айқындау 
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10. О. Жанбыршиев. «Кескіндеменің техникасы

мен технологиясы». Алматы-2014,31 бет.

11. Ф. Ф. Гадеева, М. З. Гайдукевич Көрме

каталогі Алматы-2006,135 бет.

12. А. Кастеев «мастера изобразительных

искусств Казахстана » Алматы. «Өнер»2006,11

бет.

13. «Искусства Казахстана »Алматы.2002.75 бет.

14. «Искусства Казахстана »Алматы.200.7 бет.

15. Б. К. Барманкулова «Павел Зальцман» Көрме

каталогы. Караганды.1983. 58 бет.

16. Ергалиева «Этнокултура традиции в

современной искусстве Казахстана»

Алматы,2009,62 бет.

17 «Қазақстан мен Орталық Азияның дәстүрлі

және қазіргі өнері» Алматы,2013,120 бет.

18. А. Б. .Бишняков, К, В. ЛИ, Р. Т. Көпбасынова

қазақ тіліне аударған Д. Т. Базарбаев

«Қазақстандағы бейнелеу өнері»

ХХ ғасырИзобразительное искусста Казахстана.

Алматы. «Атамүра»,211,331 бет

19. Валентин Антощенко-Оленов. Алматы.

«Өнер»,1983,101 бет.

20«История искусства Казакстана»Очерки-ә том.

Алматы. 2014,92 бет. .

21 А. С. Шипанов. «Әуесқой жас суретшілер мен

мүсіншілер». Алматы, «Мектеп».2009,170 бет.

22. Үкі Әжиев. Алматы. «Өнер»2014,38 бет.

23. «Современное искусттво Казахстана; һ:

проблема и поиски». Алматы. . «Мектеп»2009.75

бет.

24. Бишняков А. Б. .Базарбаева. Д. Т.

Мухамеджанов Д. А. Ли. К. В. Көпбасынова Р. Т.
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«Қазақстанның ХХ ғ. бейнелеу өнері»Алматы. 

«Рауан»2005.46 бет. 

• «Приоритеты развития на современном 

этапе». Алматы.2011,123 бет. 

• М. Ш. Өмірбекова «Традиционная культура 

казахов». Алматы. «. Алматы кітап».2014,87 бет. 

27. Жарықбаев «Афоризмы об 

искусстве»Алматы.2011.115 бет. 

28. С. Қасимов. «Казақ халқының қолөнері» 

Алматы «Қазақстан « 2009.62 бет 

 

Қорытынды 

Ою-өрнек мәдениеті ертеден келе жатқан 

қазақи көркем таным. Біз көп айта беретін ұлттық 

идеология дегеніміздің өзі мәдениетке сүйенеді. 

Сондықтан біз шекараны қалай қорғасақ, салт---

дәстүрімізді, мәдениетімізді де солай қорғауымыз 

керек. Қоғам мүшелерінің парасат деңгейі мен 

рухани биіктігі жоғары болған сайын мемлекет 

негізінің іргетасыда соғурлым берік болмақ. 

Осы қағиданы анық түсінгеннен кейін 

мемлекеттің алдынанмәдени дамудың бағытын 

таңдау, оны таңдаған соң сол дамудың 

стратегиялық концепциясын жасамай 

тұрыптұрып, мемелекеттік идеология туралы 

ойлаудың өзі жалаң идея, сөз жүзіндегі игі ғана 

болыпқалары сөзсіз. Қазақтың мәдениет және 

өнертану ғылыми орталығы осы концепцияны 

жүзеге асыру үшінарнайы бөлім ашылып, іске 

кірісіпкетті. 

Қазақстан-территориялық, экономикалық 

және геосаясижағынан өзге мемлекеттерге 

ұқсамайтынбірден -бір ерекше мемлекет. Бұған 

келіп, республиканың өз ішіндегі әр түрлі ұлттық 

және ұлыстардың тілдік және ментальдық әр 

алуандығын қоссақ, мәдени дамудың жалпы 

мемлекеттік стратегиясын жасап шығу оңайға 

соқпасы белгілі. Ол үшін әр түрлі тілдік, діндік 

және тарихи-мәдени ерекшеліктерді, заң 

ғылымының өкілдері де белсене араласуы қажет. 

Қазақстан мәдениеті деген үлкен ұғымға 

негізгі ұйытқы болатын қазақ мәдениеті ертең қай 

бағытта дамуы керек?Азиялық па, еуразиялық па 

түркілік пе, әлде мусылмандық негізде 

ме?Қазақстанның қазіргідей саяси жағдайында 

бір ғана ұлттық шеңберде дамуды мақсат 

етіп қоюдың өзі дүние-әлемде қалыптасып 

отырған бүгінгі таңдағы шындық жағдайды 

ескермегендік болып табылады. Ұлттық мәдени 

дамудың болашағын негізге ала отырып, біз 

өзімізді қоршаған басқа да озық үлгідегі мәдени 

дәстүрлер мен ағымдарды есепке алуға тиіспіз. 

Мәдениет ұлтты қорғайды, сол ұлттың 

басын құрып отырған мемлекетті қорғайдв. Бұл 

дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Демек, 

мемлекет те өз мәдениетін қорғауы керек, оның 

жаңарып, түрленіп, гүлденіп отыруына баса көңіл 

бөлу қажет. Мәдениетті күнделікті болыпжататын 

көңіл көтерер фактретінде қабылдамай, ұлттың 

негізі, мемлекеттің тірегі деп қарайтын кез жетті. 

Олай болмаған жағдайда ұлт мәдениетінің 

босаған орнын басқа елдің жат өнері жайлап 

алады. Ол Жоңғар шапқыншылығынан әлде қайда 

қауіпті. 

 ХХIғасырда ою-өрнек өнері өз маңызын 

жоймағаны ақиқат. Бұрынғыдай ою-өрнек 

сызғанға бүгінгі өркениет адамының уақыты 

жетеме?Әрине жоқ. Олай болса ою-өрнектің 

технологиялық нұсқасын оқушыларға үйрету 

бүгінде өзекті болмақ, дегенмен, жақсы нәрсе 

жерде қалмайды және екі адам өмір мен өнер 

туралы достық реттегі әңгімеде бір-біріне сын 

көзбен қарауға мүмкіндік беретін, ою-оюшылар 

ерекше түс белгісін табуды қажет ететін модель 

болса, модель ою-өрнек үшін шығармашылық пен 

өнердің мәнін тқсіндірудің құралы болмақ. 
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АСЕМКУЛЬ КАНАПЬЯНОВА, 

№198 жалпы білім беретін 

мектеп мұғалімі

МҰРАЖАЙЛАР ТУРАЛЫ ТҮСІНІК 

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары 

Мұражайлар туралы білімдерін толықтыру, мұражайларды 

пайдалану, ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу (жергілікті / 

аймақтық компоненттің негізінде) 

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: Мұражайларды топтастыра алады 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Мұражайлардың ерекшеліктеріне қарай топтастырып, 

интерпретациялайды. 

Кейбір оқушылар: 

Мұражадың жұмыстарына баға бере алады 

Бағалау критерийі 

Қолдану 

Мұражайлардың түрлері мен қызметіне сәйкес ажыратып, 

ұйымдастыруына баға бере алады 

Тілдік мақсаттар Оқушылар. .. істей алады 

(оқылым); Мұражайлардың даму тарихы туралы ақпаратпен 

танысады 

(айтылым); Мұражайлардың негізгі түрлерінмен қызметін 

дәлелдейді 

(тыңдалым), мұражайдың маңыздылығы туралы өз ойларын 

жеткізеді, сыныптастарымен пікір алмасады. 

(жазылым) Жаңа ұғымдарды жазып алады 

Пәнге қатысты сөздер мен сөз тіркестері: тарихи мұражайлар, 

жаратылыстану мұражайы, кешенді мұражай 

Талқылауға арналған тармақтар: Қазақ қоғамы үшін 

мұражай аса қажет өйткені. .. . 

Құндылықтарға баулу «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының ұлттық қауіпсіздік және 

еліміздің бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық 

тұрғыдан қатысу құндылығына баулу 

Пәнаралық байланыс Тарих, география 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

 Сабақтың басы 

 10минут 

Ұйымдастыру кезеңі. 

1. Сыныппен сәлемдесу.

2. Психологиялық ахуал туғызу

Интербелсенді тақта арқылы бейнеролик көрсетіп

сабақтың тақырыбын ашады.

Оқушылар сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттары

таныстырылады.

Оқушыларға түрлі түсті фишкалар беру арқылы.

Оқушымен бірге бүгінгі сабақтың табыс критерийін, яғни

күтілетін нәтижені талқылау.

«Мұражай» термині тақтаға жазылады. «Атаулар

туралы үш сұрақ» әдісін қолданып, оқушылардың

зейінін шоғырландырамын.

1. Қайда? Бұл терминдерді сіз бұрынырақта қайда және

қандай мағынада кездестіріп едіңіз?

Түрлі 

суреттердің 

қиындысым

ен 

Сұрақ 

жазылған 

парақшалар 

тарату 
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2. Қалай? Өз тәжірибеңізбен осы атауларды қолданудың 

мысалдарын келтіре аласыз ба? 

3. Қандай? Осы сабақта бұл атаулар қандай қолданыста 

болады деп ойлайсыз? 

Түрткі сұрақ: Мұражайдағы экспонаттарды жеткізу, 

өңдеумен қандай мамандар айналысады? 

Сабақтың ортасы 

20минут 

Жаңа сабақты меңгерту 

Оқушыларға алдын ала ресурстар таратылады 

Мұражай, музей, (грек тілінде museіon – муза сарайы) – 

тарихи-ғылыми дерек ретіндегі ескерткіштерді, өнер 

туындыларын, мәдени құндылықтарды, т. б. мұраларды 

сақтап, жинақтап, ғылыми-танымдық қызмет атқаратын 

мекеме. 

Музей заттық және рухани құндылықтарды танытуда, 

ғылыми тұрғыда зерттеп, оның нәтижелерін 

насихаттауда, осы негізде тәлім-тәрбие беруде маңызды 

рөл атқарады. Музей ғылымның, білімнің, мәдениеттің 

қалыптасуына ықпал ететін ғылыми мекеме ретінде 

өскелең ұрпақтың тәрбиесіне, тарихи сананың 

қалыптасуына ықпал етеді. 

Тарихы мен дамуы 

Музей алғашында бағалы бұйымдар мен заттар, мәдени 

жәдігерлерді сақтайтын қазыналық қор ретінде 

қалыптасты. Музейлердің қалыптасуына көне 

замандардағы коллекциялар негіз болды. Ежелгі Рим 

шешені Марк Туллий Цицерон: “коллекция – шашыранды 

заттарды бір топқа біріктіру” деп түсіндірді. 

Коллекциялау ісімен Аристотель, Рим патшасы Юлий 

Цезар, т. б. айналысты. Еуропада тарихи музейлер 16 – 18 

ғ-ларда пайда болды. Музейдің қалыптасуы ұлттық сана-

сезімді оятуға, мәдени-саяси идеяларды (ой-сезімді) 

насихаттауға көмектесті. 1820 ж. Германияда өнер 

музейлері құрылды. 1811 ж. Ресейде – Феодосияда, 1825 

ж. Одессада, 1828 ж. Керчьте археологиялық бағыттағы 

және әскери-тарихи музейлер құрылды. 19 ғ. 

этнографиялық зерттеулердің дамуы нәтижесінде 

этнографиялық музейлер құрылып, олар ғылыми-зерттеу 

орталықтарына айналды. Олар: Будапешт (1872), 

Стокгольм (1874), Париж (халықтану музейі, 1877), 

Роттердам (1883) қалаларында құрылған этнографиялық 

музейлер. Ашық аспан астындағы алғашқы 

этнографиялық музейлер Скансенде (Стокгольм, 1891), 

қасиетті Мартинде (Словакия, 1893), Софияда (1893) 

Брюссельде (1897), Краковта (1910), Арнхемде 

(Нидерланды, 1912) құрылып, ірі ғылыми ізденістермен 

айналысты. 

Түрлері және қызметі 

Мұражай негізгі бaғыты тұрғысынан бірнеше топтарға 

бөлінеді: тарихи музейлер (жалпы тарих, археологиялық, 

антропологиялық, этнографиялық, нумиcматикалық, т. б. 

), көркемөнер музей (көркемөнер, мүсін, қолөнер, 

қолдaнбалы өнер, театр, музыка кино, т. б. музейлер), 

‘‘жаратылыстану музейі’’ (биологиялық, зоологиялық, 

геологиялық, минералдық, палеонтологиялық, т. б), 

техникалық музейлер (авиация, автокөлік, кеме жасау, 

тау-кен ісі, өнеркәсіп, өндіріс өнімдері, т. б. ), ‘‘кешенді 

музейлер’’ (тарих, шаруашылық, жаратылыстану, т. б. 

бағыттарды біріктіріп, жұмыс істейтін кең профильді 

слайдтар 

Ғаламторда

н алынған 

дереккөздер 
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өлкетану музейлері), мемориалдық музейлер (мемлекетке, 

өнерге, әдебиетке ғылымға еңбегі сіңген белгілі 

адамдардың жеке өнері мен қызметіне арналған 

музейлер). Музей ісінің негізгі бағыттары – музейлік 

мұраларды (жәдігерлерді) жинау, есепке алу, сақтау, 

қорларды жүйелеу, қайта қалпына келтіру (рестоврация), 

консервациялау, зерттеу нәтижелерін ақпарат 

жүйелерінде тарату, музейдің кадрлық жүйесін жетілдіру. 

Музей жұмыстарын ұйымдастыру түрлеріне: көрмелер, 

экспозициялар ұйымдастыру, тақырыптық дәрістер, 

ғылыми-практикалық конференциялар өткізу, музейлік 

басылымдар шығару, т. б. жатады. Мысалы, Қазақстандық 

музейлерде кейінгі жылдары 20 мыңнан астам көрмелер 

мен дәрістер өткізілді. 

Жұптық тапсырма: 

«Ойлан, жұптас, талқыла» әдісі арқылы мәтінмен 

танысып, мұражайлардың қызметіне қарай 

ерекшеліктерін «Салыстырмалы карта» кестесіне 

толтырыңдар және берілген сөздерді пайдалана отырып, 

географиялық сараптаманың негізгі кезеңдерін 

реттілікпен көрсетіңдер  

Тарихи жаратылыстану кешенді 

. 

критерий дескриптор 

Мұражайлардың түрлері 

мен қызметіне сәйкес 

ажыратып, 

ұйымдастыруына баға 

бере алады 

Ұйымдастыру 

ерекшеліктерін айқындай 

отырып, қызметіне қарай 

жіктейді 

ҚБ. Өзара бағалау. Дәптерлерін ауыстырып «Сэндвич» 

әдісі арқылы бірін бірі бағалайды. 

Кері байланыс 

Жеке жұмыс 

«Топтау» әдісі арқылы Мұражайдың қажеттілігін 

дәлелдеңіз 

критерий дескриптор 

Мұражайлардың түрлері 

мен қызметіне сәйкес 

ажыратып, 

ұйымдастыруына баға 

бере алады 

мұражайдың 

қажеттілігін 

айқындайды. 

ҚБ Мұғалімнің бағалауы «Смайлик» әдісі 

 Топтық тапсырма «Таңғалдыру сәттері» әдісі 

бойынша Жергілікті компонентті қамту аясында 

геологиялық мұражайдың тиімділігін арттыру жөнінде 

ұсыныстарыңызды көрсете алатындай буклет 

дайындаңыздар 

Қорытынды: Буклет жасау кезінде қандай қорытындыға 

келдіңіз? 

Бағалау критерийлері Дискрипторлар 

«Таңғалдыру 

сәттері» әдісі 

Жергілікті компонентті 

қамту аясында мұражайдың 

кесте 

Мұражай 
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бойынша Жергілікті 

компонентті қамту 

аясында мұражайдың 

тиімділігін арттыру 

жөнінде 

ұсыныстарыңызды 

көрсете алатындай 

буклет дайындайды 

тиімділігін арттыру жөнінде 

ұсыныстарды ретімен қояды 

Жергілікті компонентті 

қамту аясында мұражайдың 

тиімділігін арттыру жөнінде 

ұсыныстардың біріне буклет 

әзірлейді 

Дайындаған шығармашылық 

жұмыстарын ұсынады 

ҚБ «Екі жұлдыз, бір тілек» 

(топтар арасындағы кері байланыс) 

Сабақтың соңы 

10минут 

«Жетістік баспалдағы» әдісі арқылы итерактивті 

тақтадағы баспалдақтар сатысына жеткен жетістіктері 

бойынша түйген ойларын жазып қалдырады 

Үйге тапсырма: 

Таңдауың бойынша бір мұражайға презентация жасау. 

«Қазіргі қоғам жастарының тәрбиесінде мұражайлардың 

алатын орны» эссе 

кесте 

ASHIRGUL TURGINBAEVA, 

Teacher of the Kazakh language and literature 

Zhetysai city of the Republic of Kazakhstan 

HARMONY OF BELOVED SPOUSES OF ALASH VETERANS AND 

RUSSIAN DECEMBRISTWOMEN IN THE WORLD OF LOVE 

Annotation 

In this small scientific work are studied in 

comparison the ways of life full of struggle of the 

beloved spouses of Alash veterans and Russian 

Decembrist women, whowerea victim of the leftist 

policy of the Soviet era. 

Keywords: Alash veterans, democrats, 

Decembrists, Alash movement, Siberian prison, 

Karkaralinsk petition. 

"It is impossible to reach the future 

withoutknowing the past" 

Al-Farabi. 

Independence is a garden that lasts for 

thousands of years. IndependentRepublic 

ofKazakhstanhas become a democratic, secular, legal, 

civilizedcountry. Over the course of twenty-

eightyears, a number of pages of history have 

beenmodernized. Our past is completed, our present 

is enriched, our future is defined, our borders are 

defined, our honor is glorified. Our confidence in the 

bright future is growingeveryday. We mustremember 

our freedom in the course of history, which is 

movingtowards a happy future. Therefore, we 

mustrememberhow independence came to us, the 

descendants of the great steppe, whattreasures and 

lions we lost in the struggle for independence. 

There is a saying: "It is impossible to reach the 

future withoutknowing the past". Independence is the 

result of millennialbattles for us. Let'stalk about the 

place of Alash Veterans in the history of literature and 

the history of the country, who sacrificed their lives 

for independence at the beginning of the 

twentiethcentury. Today, the theme of Alash 

hasbeenmastered in domesticscience. However, in the 

history of literature, this topic needs to be 

reconsidered in terms of the requirements of 

independence. At the beginning of the 

twentiethcentury, the idea of nationalfigures, led by 

A. Bokeikhanov, became the cornerstone of the idea

of the Alash movement. The Alash movementdid not

appear in 1917, as some say. There are manyopinions

in science about the history of itsorigin. That is, the

1st Alash movementbegan with the anti-

Christianmovement of the Russian Empire in 1902-



№10 (37) Qazan 2020 jyl     QAZAQ BILIMI 25 

1903, the 2nd movement with the 

Karkaralinskpetition, and the 3rd movement with the 

FebruaryRevolution of 1917. The laststatements 

about the three-stage Alash movement are true. And 

nowlet'smove on to the main topic. We honor the 

veterans of Alash, we honor their names. And what 

do we know about their beloved spouses, about our 

Kazakh women who sufferedtogether in the darkdays 

and nights, who were faithful to our Lions for the rest 

of their lives? Textbooksavailable to schoolchildren 

do not mention this. 

On December 14, 1825, Russian 

aristocratstook to the streets in St. Petersburg to 

protestagainst the Russian tsar. The uprising was 

brutallypunished and bloodshed. December 14 

wentdown in history as the "BloodySunday", when 

the protestmovement was crushed. Among the 

insurgents in the massacre were men and brave 

Russian women. Five of the organizers of the uprising 

were sentenced to death, 31 were chased by dogs, 

some were imprisoned, and the rest were sent to the 

Caucasuswar. When the Decembrists were deported 

to Siberianprisons, their beloved spouses, now the 

mothers and sisters of one of them, spent their lives 

with their fellowcitizens in search of a dog that 

hadlongbeen like Barsakelmes. He endured the 

hardships of destiny and the bitter sufferings of life. 

When they were young, theylost their wealth and 

relatives in order to reach their husbands. According 

to the decree of TsarNicholasat that time, the children 

of deportees, despite the fact that their fathers were 

aristocratic, were consideredslavesassoonasthey were 

born. Russian writers wrote about it and films were 

made. Russian Decembrist women 

AlexandraMuravyeva, MariaVolkonskaya, 

TrubetskayaEkaterinaIvanovna, whose names are 

honored. 

EkaterinaTrubetskaya is the protagonist of the 

poem "Russian Women" by the Russian poet N. A. 

Nekrasov. She was with her husband in Siberia until 

the end of her life, aloyal, courageousmother who 

raised4daughters and 3 sons. 

Despite the protests of parents,11 Decembrist 

women traveled to Siberia to live with their husbands, 

despite the protests and joys of life, and 120 tookpart 

in the uprising, which was authorized by 

TsarNicholashimself. MariaNikolaevnaVolkonskaya 

was giving birth when her husband Volkonsky was 

imprisoned for rebellionagainst the tsar. When she 

heard about the situation, she left for St. Petersburg. 

Her father was veryupset by Maria'sactions and 

negativelyblessed her daughter. Butwhenthe father 

heard thathis daughterfoundVolkonsky, 

kneltdownand told him that she was ready to go to the 

ends of the earth with him, and that she left with her 

husband, he said, "What a wonderfulgirl my daughter 

was, how I did not appreciate her". M. Volkonskaya 

lived with her husband in a Siberian prison and gave 

birth to three children, knowing that their children 

would be born slaves. The great poet Pushkin was 

amazed by the true and enduring love of this 

Decembrist woman, who was considered to be the 

possessor of a powerful feeling. .. 

In the last century, in the Soviet erato speak 

openly, to praise, toappreciate about Russian 

Decembrist women, the beloved spouses of Kazakh 

Alash veteranswas impossible. 

Pure perfect gemstone, 

 Pure perfect gemstone, 

 The water lies at the bottom. 

 Pure perfect thought, 

 The thought lies at the bottom. 

 The stone at the bottom of the water, 

 It comes out when the water is agitated 

 Pure perfect thought, 

 It's exciting- [page 18, 1-37] as saidthe bard, 

"philosopherof nomads"Asan Kaigy, I believe that 

today's great steppe generations have an opportunity 

to tell about our ancestors who passed away. 

True purity, tenderness, self-sufficiency, 

modesty, love-resistance are qualities that are 

inherent in the nature of Kazakh girls. One of the 

legendaryheroes of love, the 

beautifulFatimaZeinullinovnaGabitova lived from 

1903 to 1968. This dear sister, who lived in a 

verydifficultperiod, gotmarried to one of the three 

baitereks, the poet I. Zhansugurov. In 1938, when the 

poet Iliyas was shot with an innocent slander, Bilal-

Fatimagotmarried toM. Auezov, MuratAuezov was 

born in their family. Coincidentally, this beautiful 

Kazakh woman married three Kazakh writers and 

passed on their descendants. 

 In the darkyears that began in 1937, the lives 

of the beloved spouses of our lions, who were 

innocently slandered, were nolessthan the lives of 

Russian Decembrist women. Information about the 

beloved wife of Alash Veterans and their moral life is 

not available to schoolchildren. 

Whyshouldn'tschoolchildrenknow about it?! 

Magzhan Zhumabayev's wife Zyliha and 

SakenSeifullin'swifeGulbahramsufferednolessthan 

Russian Decembrist women. Progressivecitizens of 

our people, who thought that the Kazakh people were 

a victoriouscountry, fought for that noblecause and 

put their lives on the line, were accused, convicted, 

expelled and shot in the 1930s as "counter-

revolutionaries", "nationalists" and "enemies of the 

people". As a result of the dictatorial policy, not only 

the veterans of Alash, but also their families, parents 

and relatives were in trouble. For example, the father 

of the beloved poet M. Zhumabayev, Bekenand the 

motherGulsum were shocked to hear that their son 

was accused of beingan "enemy of the people. " The 

policy of persecution of the Kazakh 

intelligentsiabroughtimmeasurablesuffering to the 

Kazakh society. Thus, the topic of Alash was 
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officiallyclosed. S. Seifullin, a talented poet, writer, 

mysteriouscomposer, poet, statesman, was one of the 

first to fallinto the blackhole. 

1937. Some Zhaisans and Jampozs were 

arrested. Gulbahram comforted Saken, who was silent 

in fear. On September 24, two black ravens came and 

took Saken away. At that moment, Gulbahram 

confiscated the search warrant. She struggles with the 

villains, has a little Ayan in her hands, and manages 

to hide the manuscripts and a little money in her 

husband's hands. She kept the manuscripts of Saken 

as her eyes and made every effort to resurrect her 

beloved husband, Saken. After Saken's imprisonment, 

the authorities gave his apartment to writer K. 

Abdykadyrov and his car to Zhabayev. Gulbahram 

had to take her little son out of the house. Walking in 

the field with her baby, she cooled her son Ayan. The 

baby died on the train. Gulbahram, who lost her son 

and daughter, decided to see Saken. She saw the 

honorary citizen on the threshold of the prison. 

However, when she saw him, she almost fainted. The 

Soviets pulled out Saken's teeth, beautiful mustache 

and nails with forceps. About this G. Batyrbekovna 

wrote: "In 1938, when the investigation was over, I 

met Saken, knocking on every door and crying. Better 

a poor horse than no horse at all. In front of her stood 

a living ghost who looked a little like Saken, his face 

was sunken, his teeth were falling out, only his tongue 

was playing in his mouth, he was tired of interrogation 

and kicking ”[p.18, 2-29]. She wrote that this was the 

last time she saw her husband. About 15-20 days later, 

Saken was shot dead along with the sons of the 

Kazakh pomegranate. Twenty years later, on 

February 22, 1958, the name of Saken, a Kazakh poet, 

was acquitted. A stubborn mother, who lost her 

beloved Saken and children, became angry and 

adopted a girl from an orphanage. She and her 

adopted daughter Laura keptSaken's house, climbed 

to the top of heroism and loyalty, and showed that she 

is a loyal and courageous lover. At the same time, it 

should be noted that just as Russian sculptors erected 

a monument to the Decembrist women, Gulbahram 

deserves a gold monument. 

Gulbahram's work, a manuscriptpreserved in 

the SakenSeifullinMuseum, is a symbol of 

unseenheroism, motherly courage, bravery and valor. 

The name of Gulbahramcan be equated with the name 

of Saken, a man who devoted her life to such a 

beloved citizen. One of such dearsisters is the life 

partner of I. Zhansugurov and M. Zhumabayev. M. 

Zhumabayev's wife Zylihavisited Karelia 14 times, 

while Magzhanwas in prison, the bitter cold and heat 

showed that she was ready to go to hell with her own 

hands, trying her best to prove that Magzhan was 

innocent. [p. 18, 4-10]Magzhan's poems and works 

written in prison were published in newspapers. 

When our sister Zyliha was first slandered and 

imprisoned by the beloved poet M. Zhumabayev, she 

wrote a letter to the Russian writer M. Gorky, 

acquitted her beloved husband and released him from 

prison. When he was imprisoned for the second time 

and chased by a dog, she cared for him and served him 

in prison until the poet disappeared. Although 

Magzhan died, she kepthis family andchildren, 

especially the poet's works, until her 80s. She passed 

away singing the name of Magzhan, the merit of his 

citizen for the people. 

 Zyliha Zhumabayeva-poet M. Zhumabayev's 

wife. Summing up my research on the selflessness, 

perseverance, submissiveness, devotion to the 

beloved of Kazakh girls on the theme of Alash, I 

would like to say that we need to study this topic in 

more depth and be a faithful bride to the six Alash. I 

would like to suggest that we erect a monument to our 

mothers and make feature films about their lives. I 

would also like to link the research with the moral life 

of Russian Decembrist women, because this topic is 

not of interest only to Kazakh youth, is not belong to 

only Kazakh youth. There is a saying: "If you do not 

evaluate history correctly, the future will stone you". 

In general, we need to understand the importance of 

such research to give a fair assessment of ambitious, 

pure lovers and reveal their comprehensive 

educational image in the education of young people. 

First of all, it is clear that the sacred notion of 

independence will be deepened and our independence 

will be long-lasting, if the Alash intellectuals, who 

show that Kazakh girls are strong and steadfast lovers, 

revive the names of their beloved spouses and pass 

them on to the descendants of the great steppe. 

Secondly, it is a theme that shows that the 

fateof the neighboring Russians and Kazakhs are the 

same, their dreams and goals are the same, that the 

two peoples are countries of common interest. 

Thirdly, the lives of Russian Decembrist 

women and Alash Veterans' wives, who have become 

mothers of courage and true love in order to save their 

families, are a good indisputable example for some 

mothers and abandoned children, who have become a 

heartbreaking disease in any society. 
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ШУЛПАН ИСМАГУЛОВА, 

«Арман» бөбекжайының тәрбиешісі 

БҚО, Бөрлі ауданы, Бөрлі ауылы 

ОРМАНҒА САЯХАТ 

Мақсаты: 1. Табиғаттың жанды нысандары туралы түсініктерін жүйелеу. 

2. Ағаштарды тану, ажырату және атай білуге дағдыларын дамыту.

3. Өсімдіктер әлеміне қызығушылығын тәрбиелеу. Табиғатты қорғауға тәрбиелеу

ҰОҚ түрі: саяхат

Әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, көрнекілік

Қажетті көрнекі құралдар: ағаштар түрлерінің суреттері

Алдын ала жүргізілетін жұмыс: иллюстрацияларды фотоларды қарастыру, бейне түсірілімдер,

әңгіме, суреттерді қарау

Билингвальды компонент: жануар-животные- animals су-вода- water; ағаш-дерево- tree

Іс-әрекет кезеңдері Педагогтың қызметі Балалардың әрекеттері 

Ынтасын ояту 

Ғажайып сәт: 

Орманшы: Сәлеметсіңдер ме, балалар! 

-Мен сендерді орманға саяхатқа шақыруға келдім

- Менің сендерге сұрақтарым бар, сыйлықтарым

бар.

Жұмбақ жасырайын, шешіп көріңдер.

-Күн жылынса киінді, Суытса шешті киімді

-Қандай ағаштарды білесіңдер?

Балалар қуанады, 

жауап береді. 

-Ағаш

Ұйымдастыру 

іздестіру 

Әңгіме 

-Балалар, табиғат деген не?

-Біз нені табиғат деп айта алмаймыз?

Дұрыс, табиғат адамнан тәуелсіз өмір сүре

алады. Және табиғат бөлінеді екі топқа: жанды

және жансыз.

-Жанды табиғатқа не жатады?

Неге сіз оларды жанды табиғат деп айтаcыз?

Сендер дұрыс жауап бердініз, бірақ кішкентай

шемекі ден бір орында тұрып өсетін өсімдіктер,

жанды табиғатқа жатады.

-Не туралы мен әңгімелеп отырмын?

-Дұрыс бұл ағаштар.

-Ия, балалар ағаштар және өсімдіктер.

- Жансыз табиғатқа не жатады?

Ойын тақтада «Топтастыру»

Ойын: « Жаңды-жаңсыз»

Шарты: қозғалу, бір орында тұрып қалу.

Эксперимент:

Балалар үстелге назар аударыңыз, оның үстінде

бор және стақандар ішінде су,

-Борды сыңдырамыз, не айтасыз, сыңдырғаннан

кейін бор сол күйінде қалды ма?

Суды бір стақаннан екінші стақанға бөліп

құйдық, не өзгерді?

Билингвальды компонент: жануар-животные-

animals су-вода- water; ағаш-дерево- tree

Сергіту сәті: Боран соқты оң жақтан

Боран соқты сол жақтан 

Қар лақтырып ойнаймыз 

-Табиғат ол біздің

айналамыз

- Адамның қолымен

жасалған заттарды

-Құстар, жануарлар,

жәндіктер, балықтар

- Олар тамақ ішеді,

демалады, көбейеді,

қозғалады, қартаяды.

-Бұл ағаштар.

-тастар, құм, , жер, күн,

ай. жаңбыр

- иә, ол сол бор тек екі

кішкентай бөлшек

болып қалды

- жоқ су су болып қалды.
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Су өтеді қолғаптан 

Біздің балалар ағаштар туралы таппақтарын 

оқып береді: 

-Балалар, орманға барамыз. Орманда өзін-өзі 

ұстау ережелерін естерімізге түсіреміз. 

Ойын: «Болады-болмайды» 

Шарты: дұрыс жауап беру 

Болмайды: 

-Ағаш бұтақтарын сындыруға 

-Құстың ұясын бұзуға болмайды 

-Гүлдерді басуға 

-Кұшақ-құшақ гүлдерді теруге 

Болады: 

-Тек қаңа соқпақ жолдармен жүру 

-қоқыс тастауға болмайды 

-Гүлдерді иескеуге болады 

-Ағаш отырғызу 

-Жарайсыңдар! 

-Көзімізді жабамыз, орманға саяхатқа шығамыз 

«Орман күйі» (Звуки леса) 

-Орманды деген не? 

Орман деген қызықты әлем! Кейбір заттарды біз 

байқамаймыз. Мысалы, Адамдар мұрнымен 

демалады. не бар қызықты деп айтасыз?Таза ауа 

ол қайдан келеді? 

--Дұрыс, жапырақтар, көмір қышқыл газды 

жұтып бізге таза ауа береді. Осындай процесс 

фотосинтез деп аталады. 

-Орман бәріңе есігін ашпайды, Тек қаңа жақсы, 

мейірімді балаларға. Амандасамыз. Сиқырлы 

сөздерді айтамыз! 

-Сәлеметсінбе орман! 

Жақсылықты қолдаймыз 

Табиғатты қорғаймыз 

Слайд №1 Шырша 

Слайд №2 Аққайын 

Слайд №3 Емен 

Ғажап ағаштар 

Слайд №5 Баобаб 

Слайд №.6Сүт ағашы 

Ағаштар адамдарға ұқсайды ма? 

ойын « Ағашқа айналу» 

шарты: Балалар екі топқа бөлінеді 

1 топ: тамырлар (отырады дөнгелете) 

2топ: ағашқа айналады (олар ортада тұрып, 

қолдарында жапырақ) 

1 этап: Жаз мезгілі 

«Жапырақтар»: Су ішеміз-су ішеміз» су сұрайды 

«Тамырлар» шапшан-шапшан су берген 

қимылын жасайды. 

2 этап: Күз мезгілі 

«Жапырақтар»: Су ішеміз-су ішеміз» су сұрайды 

Тамырлар су бермейді 

Тәрбиеші: Балалар, не болды? 

Бәрі хормен: Күн салқын, су салқын 

Ортада тұраған балалар қолдарындағы 

жапырақтарды жерге түсіреді. 

 

 

 

 

Ақ-қырау Еркебулан 

Ертеңгісін байқадым 

Жердің беті ақ қырау 

Дәл маржан деп 

айтамын 

Төгілуге шақ тұр-ау 

Һзеніме, көліме 

Әсем ою ойыпты 

Ағаштардың бәріне 

Алқа тағып қойыпты. 

Емен Линар 

Егістікті көлемді 

Қоршай ектік еменді 

Ескен желден егінді 

Қорғап тұрар ол енді 

Жөке Әділет 

Гүлзар бақта мекені 

Көрген кезде жөкені 

Елтіп жұпар иісіне 

Ара қаптап 

Қарағай Самира 

Таум баурайы-жағалай 

Биік-биік қарағай 

Оқтай –түзу бойлары 

Шымыр өскен баладай 

Қарағаш Жангир 

Көше бойы аралас 

Қаптап өскен қарағаш 

Жемісі жоқ болса да 

Саясы көп дара ағаш 

-Ағаштар береді 

Балалар хормен 

қайталайды. 

 

. 

 

 

 

-Жоқ 

-Діңі, тамыры, бұтақтар 

-Ұқсайды 

-Бұтақтар қолымызға 

ұқсайды, діңі біздің 

денемізге, ұзын ағаштар-

ұзын адамдарға 

ұқсайды. Олар тірі, өседі 

қартаяды. 

Балалар ойынға белсенді 

қатысады. 
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Орманшы: Сендердің қамқорлықтарыңызды 

көріп риза болып тұрмын. Өте ақылды балалар 

екенсіңдер. Табиғатты өте жақсы көресіңдер 

екен. Мен сендерге сыйлық әкелдім. Әр балаға 

беремін. Сыйлығымның құпиясын ашайын осы 

тұқымдардан балабақша ауласында ағаштар 

өсіріңдер. Ал ендеше мен өз табиғат әлеміне әрі 

қарай жолға шығайын, сау болыңыздар. 

Қалын қалай қалын орман 

Қалын орман, кәрі орман 

Сенде құпия жетеді 

Ағаштармен, құстардың мекені 

 

Рефлекторлық 

түзетушілік 

-Ағаштардың құрылысы қандай? 

-Ағаштар жақсы өсу үшін не керек? 

- Ағаштардан бізге қандай пайда? 

Балалар, сіздерге бүгінгі оқу іс-әрекеті ұнады ма? 

Табиғат біздің анамыз 

Жер-ана біздің панамыз 

Таза болса табиғат 

Бізде аман боламыз 

Шеңберге тұрады. 

Балалар сұрақтарға 

жауап береді. 

Жақсы көңіл күйде оқу 

іс-әрекет аяқталады. 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ағаштардың түрін, сыртқы көрнісіне қарап танып, ажырату, дене бөліктерін. 

Меңгереді: алуан түрлі болтындығын, ағаштар туралы жалпы мәліметтерді; 

Дағдыланады: қамқорлықпен қарайды, ағаштарды қорғайды 

 

 

А.Н. ДУЗКЕЕВА, 

№84ЖББ мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары 

Алматы қаласы, Түрксіб ауданы 

 

АБАЙ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ТІЛ 

Әлем алдында қасқайып, мақтанышпен 

атын ауыз толтырып айта алатын ақынымыз – 

Абай Құнанбайұлы. Әсіресе, мәдениетіміздің, 

әдеби тіліміздің қалануы жолында Абай 

атамыздың тілінің шеберлігі қазақ поэзиясына 

үлкен мәртебе әкелді десек те артық болмас. 

Ибраһим қолданған ұлттық әдеби тілдің маңызы 

қандай? Қазіргі таңда қызыл тілдің қадір – қасиеті 

сақталып келе ме? 

 Абай мен ұлттық тілдің арасында ерекше 

бір байланыс бар. Ол өлеңге өзгеше леп қосып, 

жаңашылдықпен байытып, көркемдік мәнін 

биіктетті. Рухани мәдениеттің өркендеуіне жол 

салып берді. Өзінің бойындағы талантын 

ұлтының рухани игілігіне қызмет етуге арнаған 

ақын шығыс тарихын, дүние тарихын зерттеді. 

XIX ғасырдың өзінде - ақ ұлттық тіл мен адамды 

үндестіре білген сөз құдіретінің алыбы жан-

жағына зер салып, терең зерделеумен болды. 

Мәселен, он алтыншы қарасөзінде: « Қазақ 

құлшылығын Құдайға лайық болсын деп қам 

жемейді», - дейді, жұрт қылғанды істеп жүрген, 

үйреніп - білуге еш ұмтылысы жоқ адамдар 

жайлы сөз қозғайды. Осы тұстан жай ғана сөзді 

емес, ақиқатқа, ақылға негізделген бай тілді 

көреміз. Бұл Абай заманының көрінісі ғана емес, 

жаңа XXI ғасырдың да қайғысы деп ойлаймын. 

Себебі, қарапайым күнделікті тұрмыста да өзгені 

көріп, осы да жетеді деп қолымызды сілтей 

саламыз. 

 Ауыздан ауызға тарап, талай 

ауыртпалықтан аман қалған тіліміз, маңдайалды 

би – шешендердің, сөз қадірін ұғынғандардың 

ықпалымен еш ұмытылмай, сақталып келеді. Қара 

халық тұрмақ патшалардың өзі сөзге қонақ 

бергені белгілі. «Датым бар» дегені «бас кеспек 

болса да, тіл кеспек жоғын» аңғартқандай. Ал, 

данышпан Абай атамыз: « Сөз түзелді. Тыңдаушы 

сен де түзел» деп бекер айтпаса керек. Алайда, 

сөйлем тұрмақ сөздің басын қоса алмайтын 

қандастарымыз жетіп артылады бұл күнде. Тілдің 

қасиетін, сөздің құдіретін түсіне білмейтіндер 

кесірінен текті халқымыздың тіліне дақ түспесе 

екен деймін. 
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Адамзаттың ақыны, ғұлама, ағартушы, 

философ, композитор, ойшыл, қазақ жазба 

әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлын 

исі қазақ танымауы мүмкін емес. Ахмет 

Байтұрсынұлы «Қазақтың бас ақыны» атаған 

ақынның мұрасы еліне таусылмас қазына. 

Ғұмырының әр сағатында елінің қамын жеп, 

ұйқысы сергек болған Абай ақынның ақындық 

келбеті ғана емес адамдық келбеті де әр қазаққа 

ыстық. Шығыста туылып, бар қазаққа Шығыстан 

шығып, жан - жағына нұрын шашқан Күн секілді 

болған Абай өз еліне білім нұрын шашты. 

Адамдықтың ақ туын желбіреткен Абай 

ғұмырының әр сәті біз үшін құнды. Себебі, әр 

сәтінен қағазға түскен өнегелі өмір өрнегі 

аңғарылады. Ғибратты ой түйіндері мен астарлы 

философиясы астасқан Абай еңбектерінің адам 

болам деп ұмтылушы кісіге берері мол. Абай 

өлеңдері мен қара сөздерін оқып, көңілге тоқып, 

сол қара сөздердің терең тағылымымен 

тәрбиеленіп өспеген қазақ баласы кемде - кем. 

Себебі, Абай қара сөздерінде бейне бір саған 

қарама - қарсы отырып, әңгімелесіп отырған 

сияқтанады. Абай шығармалары дәуір шындығы 

мен тұлға шеберлігінің шендескен тұсы. Қазіргі 

қазақ тіліне енгізген «нұрлы ақыл», «жылы 

жүрек», «ыстық қайрат» сияқты метафоралар 

тілді көркемдеуде ерекшелік пен бейнелілік 

қалыптастырған. Талас -тартыстары тоқталмаған 

Шығыс пен Батыс арасын бөліп жармай, 

тоғыстыруға тырысқан ойшыл. Абай жас 

күнінінде және медресседе оқыған жылдары 

Шығыс әдебиетінің 4 жауһарларына қанық болса, 

есейген соң орыс әдебиетімен қауышып, орыс 

ойшылдарымен таныс болған. Абайда Низами, 

Сағди шығармаларының желілері де, Тургенев 

шығармашылығының да мотивтері кездескен. 

Абай негіздеген «толық адам» концептісі 

философияда, соның ішінде қазақ 

философиясында кеңірек талданып келеді. 

Абайтанушылар сөзінше, Абайдың бар 

шығармашылық мұрасы осы бір «толық адам» 

тұжырымында жинақталып, қорытылған дейді. 

Абайдың толық адам туралы ойының төркіні 

«Ғылым таппай мақтанба» өлеңінен басталып, 

ақынның «Адам болам десеңіз» деген ұраны 

аясында әрі қарай кеңірек таратылып, уақыт өткен 

сайын күрделену үстінде. Толық адамның бойын 

құрайтын ізгі қасиеттер «Ғылым таппай 

мақтанба» өлеңінде айқындалып, айшықталып 

бейнеленген: 

Бес нәрседен қашық бол, 

Бес нәрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз. 

Тілеуің, өмірің алдыңда, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Өсек, өтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер малшашпақ 

Бес дұшпаның білсеңіз. 

Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым, ойлап қой – 

Бес асыл іс, көнсеңіз, - 

Осы өлеңді білмейтін қазақ жоқ шығар. 

Абайды оқып, Абай туралы сөз қозғаған адам 

қанша десеңізші! Пікірлер күнде бес өзгереді, 

тіпті оны қадағалап та үлгермейсің, ал Абай сол 

қалпы. Өлеңге жайлы айтар болсақ, әбден 

түсінікті өлең. Жаман мен жақсының ара-жігін 

бөліп, талдап жазған. Мүмкін дәл солай қабылдау 

керек шығар?. . Дегенмен бір талдау жасасақ, 

өлеңде жақсы қасиет пен жаман қасиеттерді қатар 

беру сәтті шыққан. Мысалы: Өсек, өтірік, 

мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. .. Бәрі де 

осы өсектен басталады. Әңгіме болсын деп өсек 

айтамыз. Ал өсектің арасында міндетті түрде 

өтірік қоса жүреді. Өсек пен өтірік айтатын адам 

осы «қабілетін» мақтануға келгенде де тамаша 

пайдаланады. Осы үшеуі негізі еріншек, жалқау 

адамның әрекеті. Тірлігі бар адамның өсек айтуға 

да уақыты болмасы сөзсіз! 

 Абай-дана, Абай-дара. «Қалың елім, 

қазағым, қайран жұртым» деп өткен дана 

Абайдың ғұмыры мен парасаты, даналығымен 

көмкерілген шығармашылылығы қай дәуірде де 

құндылығын жоғалтпақ емес. Абайдың қоғамды 

ізгілендіруге ұмтылған жүрегінің түбінен шыққан 

өлең жолдары барша адамзатқа шамшырақ 

тәрізді. Биыл туылғанына 175 жыл толып отырған 

ұлы тұлғамыздың ермек үшін жазбаған өлеңдері 

мен қарасөздерінің құндылығы телегей-теңіз. 

Абай сынды ардақты ұлға лайықты құрмет 

көрсетпеу адамдығымызға, қазақтығымызға сын. 

Асқақ ұлы ақынды ардақтаған абзал. 

Ұлттық тіл-ұлттың ең басты кілті. Себебі, 

тіл- бүкіл бір халықтың жүрегі. Оның бойында 

ұлттық болмыс, ұлттық рух, дәстүр мен салт 

жатыр. Бүгінгі күні ұлттық тіліміз арқылы 

санамыздың бір түкпірінде жатқан, өткен тарихқа 

деген көзқарасымыз түзеліп, келешекке деген 

сеніміміз ұлғайды. Ұлттық тілімізде Абайға 

дейінгі жыраулар, батырлар, хандар шешендікпен 

небір дауды шешіп, соғыстың бетін қайтарған 

болса, Абайдан кейінгі қазақ тілінің ерекше 

қолданысқа түсуі- оның қазақ поэзиясын халық 

ішіне идіріп әкелуі болды. Әрине, Абайға дейін де 

поэзия болды. Бірақ ол зар заман жырлары мен 

дастандары. Ал Абай тілінде сұлулық пен 

ерекшелік үндесіп жатыр. Ұлттық тілдің құрамы 

жағынан қазақтың ауызша тарап келген байырғы 

әдеби тілін негіз етіп алған Абай, тілімізді өз 

заманында жаңа сатыға көтерді. 

Дүние жүзі тарихында ешбір елде бірде-бір 

жазушы өз тұсынан жаңадан тіл жасап көрген 

емес және жасамаған да. Керісінше, барлық 

елдердің ұлылы-кішілі жазушыларының қай-

қайсысы болсын өз шығармаларын жазуға өзінің 
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ана тілін тірек еткен. Сол себептен де, өзге елдің 

жазушылары сияқты, Абайдың тілінде қазақтың 

жалпы халықтық тілінің сипаттары мен 

нормаларының толық сақталуы орынды да. Абай 

қолданған тілде, мәдениет пен оның өрнегі, 

бейнелілігі мен көркемділігін алсақ, ол заманда 

оған бұл жағынан теңдесерліктей ешбір ақын-

жазушы, әдеби тілдің басқа бір үлкен я тұтас 

ескерткіші болмағаны анық. Расында да, Абай 

қазақ тіліне көп жаңалық енгізген, олардың 

дамуына жаңа жол салған, бағыт берген ұлы 

классик. 

Сонымен қатар, Абай осы арнадан 

құралатын бай тілдік материалды әрі ұштастыра 

отырып, әрі оған үңіле қарай отырып, оның ішінен 

өз шығармаларына керектісін ғана іріктеп алған. 

Сол сұрыпталып алынған сөздер мен сөз 

тіркестерін кәдімгі халық тілінде қалыптасқан 

дәстүр бойынша қолданумен бірге, ақын олардың 

кейбіреулеріне, шығармаларының мақсаты мен 

ерекшелігіне қарап, я қосымша мағына жамап, я 

сәл де болса өзгеше реңк үстеп, азды-көпті 

өзгертіп те жұмсаған. Бірақ Абайдың сөз 

қолданудағы бұл өзгешеліктері балғын бола тұра, 

ұлттық тілдің табиғатына орай құрылғандықтан, 

халық тілінің заңдарын да бұзбай, соларға 

сәйкестеніп тұра қалады. Осының нәтижесінде 

Абайдың өлеңінде де, тілінде де халық өлеңіндегі, 

халық тіліндегі үйреншікті өрнектер де, олардан 

өзгешерек. Бірақ ана тілінің рухына сай, оған 

ешқандай да жаттығы жоқ, өзара бір-бірімен 

үндесіп кетеді. 

 Қорытындылай келе, Абай ана тілін 

болашақ ұлттық үлкен әдеби тілге айналдыруға 

бүкіл ойымен, жан-тәнімен кірісіп, орасан көп 

еңбек етті. Себебі, осы күнгі бай, ұлттық әдеби 

тіліміздің мызғымас негізін қалаған және оның 

кейінгі кездердегі дамуына жол салып берген ұлы 

адамның бірі болғандығы қуантады. Абай 

алғашқы тұста ұлттық тілдің дамуына жол салған 

тұлғаның қатардағысы емес, бірегей тұлғасы 

болды. Абайдың: 

Көп адам бұдан бұрын бой алдырған, 

Бой алдырып аяғын көп шалдырған, 

Өлді деуге сия ма, ойлаңдаршы, 

Өлмейтұғын артына сөз қалдырған?- 

дейтін өлеңі автордың өзіне арнап 

айтқандай. Көптеген асыл сөз мұрасын сақтаған 

Абай тілі бізге аса қымбат. Ендеше ұлттық тіл мен 

ұлттық дәстүр өлмесе, ертеңгі ұрпақ үшін, жалпы 

адамзат үшін үлкен мәнге ие болары сөзсіз. 

 
 

АЙНУР ДАУБАЕВА, 

№7 арнайы түзету мектеп интернатының логопеді 

Кызылорда қаласы 

 

«C» ДЫБЫСЫ МЕН ӘРПІ 

Мақсаты: 

Білімділік: «С» дыбысынның анық айту 

дағдысын бекіту. «С» дыбысының сөздегі орнын 

анықтауын үйрету. Зат есімдерін сын есімдерімен 

және етістіктермен дұрыс қиыстырыа сөйлем 

құрастыру дағдысын бекіту, сөз қорын молайту. 

Дамытушылық: фонематикалық естуін дамыту; 

артикуляциялық апарат мүшелерінің қозғалысын 

дамыту; ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту; 

байланыстырып сөйлеуін дамыту. 

Тәрбиелік: оқушыларды дұрыс, анық сөйлеуге 

тәрбиелеу. 

Түзету жұмысы: ұсақ моторикасын нығайту. 

Әдіс-тәсілдер: әңгіме, түсіндіру, көрнекілік, 

қайталау, ойындар. 

 

Құрал-жабдықтар: айна, артикуляциялық 

жаттығулардың суреттері, суреттер, карточкалар, 

ойыншықтар, «Дельфа» логопедиялық тренажер, 

GoTalk 20+ (ГоуТок). 

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі 

2. Демдік жаттығу 

«С» дыбыстың дұрыс айтылуы үшін оны 

дамытатын жаттығулар жасайық. «Дельфа» 

логопедиялық тренажер 

«Майшам» ойыны. Мұрынмен дем алып, ауаны 

ауызбен шығарайық, «майшамды» сөндірейік. 

«Шай» Мұрынмен дем алып, ауаны тілдің ұшына 

жіберу, ыстық шайды суытайық. 

«Қар» қардың ұшқанын көрейік. 

3. Артикуляциялық жаттығулар 

Ерінге арналған жаттығулар: «Құрбақа», «Піл». 

Тілге арналған жаттығулар: «Күлше», «Сағаттың 

тілі», «Тістерді тазалау», «Мысық ашуланды», т. 

б. 

4. «С» дыбысының артикуляциясын анықтау, 

сипаттамасын беру 

- Сен қандай дыбысты дұрыс айтып 

үйрендің? 
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- «С» дыбысын айтқанда ерніміз, тіліміз не 

істейді? Айыздан қандай жел шығады? «С» 

дыбысы ненің дыбысына ұқсайды? 

- Ерніміз – жимию тірінде. Тілдің ұшы 

астындағы тистердің артында тұр. Ауаны тілдің 

ұшына жібереміз. 

- Бүгін біз «С» дыбысын сөздерде қайталап, 

дұрыс айтуын бекітеміз. Бізге сиқырлы кітапша 

келді. Оның ішіндегі тапсырмаларды дұрыс 

орындау керек. Ал тапсырманы дұрыс орындаған 

үшін жұлдызша сыйға беріледі. 

 

 

 

 

5. «Жаңғырақ» ойыны 

Мақсаты: «С» дыбысын буындардың ішінде 

айтылуын машықтандыру 

 Шарты: Буын ұйқастарды қайталау. 

са – са – са - ызыңдайды ма-са (маса) 

рыс –рыс –рыс - кележатыр жолба-рыс 

(жолбарыс) 

су – су – су - іштім салқын - су (су) 

ас-ас-ас жолда жатыр т-ас (тас) 

ұс-ұс-ұс аспанға ұшты қ-ұс (құс) 

ыс-ыс-ыс жинадым ыд-ыс

  (ыдыс) 

міс-міс-міс – сатып алдым же-міс (жеміс) 

6. Фонематикалық есту қабілетін дамыту 

Дыбыстардың, буындардың ішінде «С» дыбысты 

естігенде шапалақта: 

т, п, ш, к, с, ма, то, жа, сы, ду, жо, са, жу. 

7. «Берілген буындарға сөздерді жина» ойыны. 

Шарты: са, се, су, сы, т. б буындары бар оқушы 

суреттерді табу тиіс. Артынша буынды және сөзді 

қайталайды. 

Мысалы: са – сағат, сақина, сандық, сабын; се – 

кесе, ас – асқабақ, сы – сырға, сыпырғыш, су – 

сурет, су и т. д. 

8. «Суреттерді топтастыр» 

Мақсаты: Ой-өрісін дамыту. 

Шарты: Суреттерді белгілі бір тақырып бойынша 

топтастыру. Егер осы тапсырманы орындауға 

бала қиналса оған асханадағы керек жарақтарды 

жинау ұсынылады; жабайы жануарлардың 

суреттерін бөлек жинау; 

9. «Сөздерді дұрыс, анық айт» ойыны. 

Мақсаты: GoTalk 20+ (ГоуТок) құрал арқылы, «С» 

дыбысты сөздердің ішінде дұрыс айтылуын 

бекіту. 

10.  «Фотоаппарат» ойыны. 

Мақсаты: Есте сақтау қабілетін дамыту. 

Шарты: Сиқырлы фотоаппаратты қолданып 

«суретке түсіріп ал» (есінде сақта) барынша 

көбірек суреттерді есте сақта. 

11.  «Дыбыстың орнын тап» 

 Мақсаты: дыбыстық талдау қабілетін дамыту. 

 Оқушы суреттерге қарап, заттардың атауларын 

атайды. Сөздегі «С» дыбысының орнын табады. 

12. Сергіту сәті. Логоритмика. 

13. «Қасында не тұр?» 

Шарты: суреттер біртіндеп орналастырылады 

және балаға түсіндіріледі: «үстелдің қасында 

сөмке - сөмкенің қасында есік». Бала өздігінен 

суреттерді қойып, тапсырманы орындайды. 

14. Жаңылтпаш 

Сорпа іштік, сорпа істық, 

 Сондықтан, қорқа іштік 

15. «Айтқан сөзді қайтала, сұрақтарға жауап 

бер!» 

 Мақсаты: «С» дыбысты сөйлемдердің ішінде 

дұрыс айтылуын бекіту. 

Шарты: балаға бір сөйлем айтылады. Бала 

сөйлемді қайталайды. Сөйлемге байланысты 

сұрақтар қойылады. бала бір сөзбен жауап береді. 

Мысалы: мысық үстелге секірді. - мысық үстелге 

секірді. – не секірді? – мысық – мысық не істеді? 

– секірді. - қайда секірді? – үстелдің үстіне. 

16.  «Мысық» ойыны. 

 Мақсат: Кеңістікте бағдарлауды үйрету. 

 Шарты: Оқушы мысықтың үстелге қарағанда 

орналасқан жерін айтады. 

17. «Сәуле» ойыны 

 Мақсаты: «С» дыбысты сөйлемдердің ішінде 

дұрыс айтылуын бекіту. 

Шарты: суреттер пайдаланылып, мәтін оқылады. 

Бала суретке қарап, 

мәтінді қайталайды. 

18.  Сабақ қорыту 

 Бүгін қандай дыбысты қайталадық? Қалай 

ойлайсың, сен бүгін «С» дыбысын анық, жақсы 

айттың ба? Ол қандай дыбыс? 

 «C» дыбысын айтқанда тілдің ұшы қай жерде 

орналасады? 

Оқушымен бірге қанша жұлдызшаны жинағанын 

санап, логопед жақсы жұмыс істеп, 

тапсырмаларды дұрыс орындап, дыбысты анық 

айтқаны үшін баланы мақтайды. 

Күтілетін нәтиже: 

Нені біледі: дыбыстың артикуляциясын, 

буындарда және сөздерде анық айтады. 

Қандай түсініктерді игереді: «С» дыбысының 

сөздерде және сөйлемдерде дұрыс, анық 

айтылуын бекітті. 
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ЖАНСАЯ АЛИПОВА, 

Ақсуат негізгі орта білім беретін мектебінің 

мектепалды даярлық топ тәрбиешісі 

Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы 

 

ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУҒА 

АРНАЛҒАН ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР 

Ересек адамдарға сәби жасынан бастап 

мектепке дейінгі кезеңдегі балалардың сөйлеу 

тілін жылдам және жеткілікті деңгейде 

меңгеруіне, сөздік қорын молайтуға, дұрыс 

сөйлеу тілін қалыптасыруға көмектесетін бірнеше 

тәсілдерді ұсынамыз. баланың туылғанынан 

бірінші күннен бастап баламен міндетті түрдегі 

сөйлесу сөйлеу тілінің дамуының бастапқы және 

маңызды талаптарының және тәсілдерінің біріне 

жатады. балалармен қандай да болсын қарым-

қатынасқа және іс-әрекетке сөз ілестіріледі. 

жанұяда барлық көңіл балаға бөлінеді. әсіресе 

бала үшін анасының онымен сөйлесуінің маңызы 

зор. бала үшін ана – өмір, махаббат, 

жайлылықтың, еркелетудің және жеке 

толғаныстардың көзі. басқалардың сөздеріне 

қарағанда анасының айтқан сөздері өте әсерлі 

болады. сонымен бірге ерте жастағы баланың 

сөйлеу тілінің қабылдауы мен дамуына 

Жанұялық және әлеуметтік тәрбиенің 

үйлесуі арқылы жағымды жағдай туғызу керек. 

Сөйлеген адамның бет-әлпетін көру. баланың 

сөйлеу тілін табысты дамыту үшін оның есту 

қабілетіне ғана емес, оның көру және ет сезім 

арқылы әсер ету керек. бала ересек адамның сөзін 

естіп қана қоймай, оны көруі де маңызды. бала 

сөйлеу тілін ересек адамның бетінің құбылысын 

бақылап, оларға еліктей отырып, өздері айта 

бастайды. түсінуді дамыту үшін бала затты көріп 

қана қоймай, қолымен ұстауы да маңызды. 

Әңгіме айту – баланың сөйлеу тілін 

дамытудың тиімді тәсілдерінің бірі. ол балаларға 

өте ұнайды. балаларға түсінуге қолжетімді және 

қарапайым, шағын ертегілерді, тақпақтарды 

айтады. Өлеңдерді, әңгімелерді балалардың 

жақсы қабылдауы үшін оларды жатқа айтқан 

тиімді. оны тыңдаған балалардың ыңғайлы 

отыруы, оның бет-жүзін көріп отыруы қажет. 

сонымен бірге әңгімелеушінің өзі де балалардың 

әсерін бақылап отыруы үшін олардың беттерін 

көріп отыруға тиісті. балаларға тыңдауға ештеңе 

бөгет жасамауы керек. 

Суреттерді қарау – бұл жағдайдағы сөйлеу 

тілі көрнекі болып, түсінуге қол жетімді 

болатынындықтан, бұл да сөйлеу тілін 

дамытудың жақсы тәсілдерінің бірі. сондықтан 

әңгіме барысында сурет көрсету немесе сурет 

бойынша әңгіме айту өте тиімді болады. 

Ойын – бұл балалардың сөйлеу тілін және 

ойлау қабілетін дамытудың ең тиімді тәсілі. ойын 

балаларға қуаныш, қанағаттану сезімін әкеледі, 

бұл сөйлеу тілін белсенді қабылдаудың және 

өздігінен белсенді сөйлеуді ынталандырудың 

күшті құралы болып есептеледі. бір қызығы сәл 

ересек балалар өзімен-өзі үндемей отырып 

ойнаса, ал ерте жастағы балалар өзінің ойын 

сыртқа шығарып, айта отырып ойнайды. 

Ойыншықтармен ойнау – ерте жастағы 

балаларға ойыншықты тек ойнауға ғана беріп 

қоймай, онымен қалай ойнау керек екендігін 

көрсету сөйлеу тілінің және ойлау қабілетін 

дамытуға көп көмектеседі. бұндай 

ұйымдастырылған, сөйлеу тілін ілестіретін 

ойындар балаларды қызықтыратын және олардың 

дамуына көмектесетін кішкене қойылымдарға 

айналады. 

Сөйлеу тілдік материалдарды қайталау. 

балалар ересек адамдардың сөзінен естігендерін 

есте сақтауға және жатқа айтуға қабілетті. бұл 

үшін сөйлеу тілі материалын бірнеше рет 

қайталау керек. үлгі ретінде берілетін 

материалдар: пойыз келеді: ту-ту-ту. 

балалар айғайлайды: ау-ау-ау. 

 Қоңырау сыңғырлайды: динь- динь- динь. 

Даңғара тарсылдайды: там-та-там. 

кірпі пысқырады: фу-фу-фу. 

көкек шақырады: ку-ку, ку-ку. 

есек айғайлайды: иа-иа-иа. 

бала жылайды: іңгә-іңгә. 

жылқы кісінейді: и-го-го, и-го-и-го. 

тауық қытқылдайды: ко-ко-ко. 

Қой маңырайды: бе-бе-бе. 

тышқан шиқылдайды: пи-пи-пи. 

Музыкамен сүйемелденген декламация 

және ән айту балалардың сөйлеу тілін дамытудың 

маңызды құралдарының бірі. балалар оларды 

қызыға тыңдап, музыка естілгенда қайталауға 

тырысады. 

Балаларға кітап оқу да олардың сөйлеу тілі 

мен ойлау қабілетін дамыту құралы болып 

саналады. бұл балаларды қызықтырады және 

оларға ұнайды, кейіннен кітаптарды қарап 
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отырып, оларға оқығандарды жатқа айту арқылы 

кітапты балалардың өздері «оқи» бастайды. 

балалар кейбір қызықты кітаптарды жатқа есте 

сақтауы мүмкін. 

Балаларды қоршаған ортамен таныстыру да 

балалардың сөйлеу тілі мен ойлау қызметін 

дамытуға көмектеседі. балалардың назарын 

оларды қоршаған заттарға және өмірге аудару 

және олар туралы әңгімелесу өте маңызды. 

 
 

 

РЫСКУЛ УМЕШОВА, 

№10 мектеп-интернатының бастауыш сынып мұғалімі 

Алматы қаласы, Бостандық ауданы 

 

ЖОБАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСІ – БІЛІМДІ ҰРПАҚ 

ДАЙЫНДАУДЫҢ АЛҒЫ ШАРТЫ 

Қазақстан өз кезегінде дүниежүзілік озық 

білім беру жүйесінің қатарына кіруді мақсат еткен 

ел. Осы мақсатқа жету жолында еліміздің білім 

саласында атқарылып жатқан жұмыстар өте көп. 

Солардың бірі бастауыш сыныпта «Жобалық 

оқыту технологиясын» қолдану әдісі. 

Қазақстанның болашақ білімді ұрпағын 

оқытуда мұғалімнің шығармашылық білімі, 

біліктілігі мен интеллектуалы ең маңызды рөлге 

ие. Әрбір кәсіби шебер, ізденімпаз, ғылыми 

зерттеуші мұғалім оқушысына да креативтілік, 

белсенділік, жауапкершілік, ой-өрісінің кеңдігі, 

сауаттылық, танымдық әрекетке 

қызығушылығының басымдығы сынды 

дүниелерді бойына сіңіруіне барынша күш 

салатыны сөзсіз. Міне, осындай ұстаз ғана қазіргі 

жаңа жүйеге ойысқан білім саласының көшінен 

қалыспай, оқушысын оқи білуге, ойлауға үйрете 

алады, жаңа ұрпақтың терең білімді меңгеруіне 

ықпал етеді. 

Әр педагогтың міндеті – оқушының 

шығармашылық ойына бағыт беру, 

шығармашылық ізденісті қолдау, шиеленіскен 

мәселе туғызып, оның шешімін табуға бағыттау, 

жаңаны іздеуге, жүйелі зерттеулерге талдау 

жасауға талпыныс беру. Осы қажеттіліктерді 

оқушыларға меңгерту барысында жобалық оқыту 

әдісі тәжірибеге енгізілді. 

Бастауыш сынып оқушыларына жобалық 

оқыту технологиясының әдіс-тәсілдерін үйретуді 

сабақ барысында және сабақтан тыс уақытта 

оқушылардың жоба жұмыстарын ұйымдастыру 

тәжірибесін талдау мен оның тиімділігін анықтау 

жұмыстары арқылы атқарылады. Осы оқыту 

әдісінің арқасында оқушы өзіндік іс- әрекетін 

қалыптастыратын, проблемалардың шешімдерін 

таба алатындай, көздеген нәтижелерге қол 

жеткізу қасиеттерін бойына сіңіреді. 

Жобалық оқыту әдісінің негізгі міндеттері 

оқушының ғылыми зерттеушілік іс- әрекеттерін 

қалыптастыру, жобаның кезеңдерінің 

технологиясын меңгеру және оқу- тәбие үрдісінде 

қолдану, оқушының өзіндік дамуын жүзеге асыру, 

оқушының ерекше (жобалық) ойлау қабілетін 

және өмірге деген ғылыми көзқарасын 

қалыптастыру, оқушыларға болашақ 

мамандықтарды жобалауға, оған дайындалуға 

жәрдемдесу, оқушының шығармашылығын 

дамыту, оқушы дамуына мониторинг жүргізу 

болып табылады. 

Бастауыш сынып оқушыларының сабағы 

кезінде жобалық оқыту әдісін ұтымды пайдалана 

білсе, жеке тұлғаға, тәжірибеге бағытталған, 

үздіксіз білім беру принциптеріне негізделген 

танымдық іс- әрекетті ұйымдастыру формаларын, 

әдістемелерін, оқу бағдарламаларын, авторлық 

зерттеулерді жасақтау сияқты дүниелерді 

қалыптастыруға үлкен ықпал етеді. 

Оқушылардың зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру және жоба жұмысын жасауға 
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мақсатты, әрі жүйелі түрде бағыттау керек екені – 

бүгінгі күннің басты талабы. Сондықтан да 

жобалау технологиясының тиімділігі күннен 

күнге артуда. 

Жобалау технологиясын қолданудағы 

басты мақсат – оқушылардың қызығушылығын, 

ынтасын дамыту, әрбір жұмысты өз бетінше 

жүргіздіре отырып, білімін жетілдіру, ақпараттық 

бағдарлау біліктілігін қалыптастыру және сыни 

тұрғыда ойлау қабілетін арттыру арқылы әр түрлі 

қоғамдық ортада өзін-өзі көрсете білуге бейімдеу. 

Жоба тақырыбын дұрыс таңдаған оқушы 

жобасының жоспарын дұрыс түзіп шықса және 

осы мақсатын жүзеге асыра білсе – ол қоғамда 

өмір сүруге дұрыс бейімделген тұлға болып 

қалыптасады. Түрлі жағдайда тиімді шешім 

қабылдай отырып, әртүрлі адамдармен тіл 

табысып, әр ортада дұрыс бағыт-бағдар бере 

алатын қасиетке ие болады. 

Жобалау технологиясының негізінде 

оқушылардың жұппен немесе топпен бірігіп 

дайындайтын шығармашылық жұмыстар жатыр. 

Осы технологияны меңгерудің арқасында бүгінгі 

кішкентай оқушы болашақта ұжыммен жұмыс 

істеуге, бірлесе проблемаларды шешуге 

бейімделеді. 

Жобаның тиімділігі – көзбен көріп, 

құлақпен естіп, есте сақтай отырып оқушыны 

ізденіске, іскерлік пен танымдық ынтаға, 

шығармашылық қабілетті жетілдіру арқылы түрлі 

мәселелерді шеше білуге, тапқырлыққа, жаңа 

ғылыми ізденіске жетелеуде. Міне, сондықтан да 

әрбір бастауыш сынып мүғалімі үшін жобалау 

технологиясын терең меңгеріп, бұл әдісті өз 

сабақтарында тиімді қолдануы ертеңгі ұрпақтың 

білімді болуының бірден бір кепілі саналады. 

 
 

            

ЖУПАР ТЕНЕБЕКОВА, САНИЯ ЧАЛГЫМБАЕВА 

воспитатели начальных классов 

КГУ «Специальная школа-интернат №4» 

ВКО г. Семей 

 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Цель: Формирование знаний о домашних 

животных. 

Задачи: 

Образовательная – развивающая: Познакомить 

учащихся о домашними животными, и о их роли 

в жизни человека. 

Коррекционная цель: Развивать логическое 

мышление, развивать наблюдательность, 

монологическую и диалогическую речь, 

корректировать произношение. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к 

животным и к окружающей среде. 

Речевой материал: домашние животные, 

детёныши, сарай, конура. 

Оборудование: речевые таблички, ЗУА, экран, 

наглядность, волшебный мешочек, игрушки, 

аудиозапись, пазлы. 

Ход занятий: 

1 Организационный момент: 

За экраном Сели красиво 

 - Как ты меня слышишь? 

2 Установка на речь: 

За экраном - Как мы будем слушать? 

 - Мы будем слушать внимательно 

 - Как мы будем говорить? 

 

- Мы будем говорить громко, чётко, внятно. 

3 Психологический настрой 

Ребята все встали 

Повернитесь все друг к другу 
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И пожмите руки другу 

Руки верх все поднимите 

И вверху пошевелите 

Скажем весело «Ура» 

Молодцы, сели. 

4 Фонетическая зарядка: 

Пропоём гласные звуки А, О, У, И. 

- Какой у нас дежурный звук? 

- Дежурный звук «С» 

5 Речевая пятиминутка: 

За экраном - Какое сейчас время года? 

 - Сейчас время года- Осень. 

 - Как тебя зовут? 

 - Меня зовут …. . 

 - Как твоя фамилия? 

 - Моя фамилия …. . 

 - Сколько тебе лет? 

 - Мне …. лет. 

6 Сегодня мы поработаем по плану 

 План занятия: 

1 Мы узнаем тему занятий 

2 Мы познакомимся с детёнышами домашних 

животных 

3 Будем узнавать голоса домашних животных 

4 Будем играть в игру «Кто где живёт?» 

5 Будем собирать пазлы 

6 Проведём итог занятий 

 

А сейчас мы с вами проведём словарную 

работу 

 Детёныши – это дети животных. 

Сарай – это где живут животные корова, лошадь, 

овца. 

Конура – это домик для собаки. 

I. Первое по плану что будем делать? 

- Мы узнаем тему занятий. 

Меиржан выходи к доске, вот тебе волшебный 

мешочек достань, что там лежит? 

 Кто это? – это корова 

Денис: кто это? 

Какие эти животные? – домашние животные. 

Молодцы! 

Сегодня тема нашего занятия: «Домашние 

животные» 

За экраном - Тема занятия? 

 - «Домашние животные» 

 - Какие это животные? – это домашние 

животные. 

- кто это? – это корова 

А где живут домашние животные? 

Лошадь, корова, овца живут в сарае. 

Собака живёт в конуре 

Кошка живёт в доме. 

- Что такое сарай? 

- Что такое конура? 

 

- Что мы делали? 

- Мы узнали тему занятий. 

 

II. Что мы будем делать? 

- Мы познакомимся с детёнышами домашних 

животных. 

 -Детёныши кто они? 

 

- Да ребята у животных есть детёныши. 

- Кто это? – это корова 

У коровы есть кто? – Телёнок 

- Кто это? – это собака 

- У собаки есть кто? – Щенок 

- Кто это? – кошка 

- У кошки есть кто? – Котёнок 

- Это кто? – это лошадь 

- У лошадя есть кто? – Жеребёнок 

- Это кто? – это овца 

- У овцы есть кто? – Ягнёнок 

 

- Что мы делали? 

- Мы познакомились с детёнышами домашних 

животных. 

Мы наверное устали. Давайте сделаем зарядку. 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – нагнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

Пять – руками помахать, Шесть – на место тихо 

сесть. 

III. Дальше, что мы будем делать? 

- Будем узнавать голоса домашних животных. 

Слушаем внимательно. 

 - Чей это голос? 

- корова 

- собака 

- кошка 

- лошадь 

-овца 

 

Денис: покажи корову. 

- Что мы делали? 

- Мы узнали голоса домашних животных. 

IV. Сейчас будем играть в игру «Кто где 

живёт?» 

Подойти все ко мне. 

Мы с вами поиграем в игру. 

- кто это? 

- это корова 

- это кошка 

- это собака 

- это лошадь 

- это коза 

Хорошо! 

А теперь вы должны найти свой домик. 

- Где живёт лошадь, корова, овца? 

-Лошадь, корова, овца живут в сарае. 

- Где живёт собака? 

- Собака живёт в конуре. 

- Где живёт кошка? 
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- Кошка живёт в доме. 

 

- Что мы с вами делали? 

- Мы поиграли в игру «Кто где живёт?». 

V. А сейчас что будем делать? 

- Будем собирать пазлы. 

Будьте внимательны. 

 

Работа на голое ухо. 

За экраном - Что мы сделали? 

 - Собирали пазлы. 

- Какое у тебя животное? 

- У вас какое животное? 

- А эти все какие животные? – Домашние 

животные. 

- А у вас есть дома домашние животные? 

VI. Итог занятия: Ребята, ы сегодня молодцы у 

меня отвечали на вопросы, знаете домашних 

животных. 

Я вам сейчас подарю смайлики. 

 
 

            

ЭЛЬВИРА НАУРЫЗБАЕВА, САНИЯ ЧАЛГЫМБАЕВА, 

воспитатели начальных классов 

КГУ «Специальная школа-интернат №4» 

ВКО г. Семей 

 

МОЯ ПРОФЕССИЯ - ВОСПИТАТЕЛЬ! 

«Чтобы достигнуть цели в воспитании, 

воспитатель должен обладать прекрасными 

достоинствами и быть глубоко мыслящим. Лишь 

владея этими качествами, можно воспитать 

разумного человека, желающего всем быть 

братом, думать о счастье людей, радеть за 

других» 

 Мухтар Ауезов 

 

 

 Мир детства радостен и тонок, как флейта 

плавающий звук. 

 Пока смеется мне ребенок, я знаю, что не 

зря я живу. 

 И каждый день, как на премьеру, вхожу в 

притихший школьный класс, 

 Иду сюда не для карьеры - здесь каждый 

мне ребенок рад. 

 Быть в гуще радостных событий. .. И так на 

протяженье лет - 

 Судьба моя - ребячьи души! Нет лучшей 

доли на земле! 

 

 Кто такой воспитатель? 

 По словарю С. И. Ожегова и Д. Н. Ушакова 

воспитатель – это лицо, воспитывающее кого-

нибудь, специалист, занимающийся 

воспитательной работой». А в моем понимании – 

это, человек, прежде всего любящий детей, 

человек, которому присущи доброта и 

милосердие. 

Почему я выбрала профессию воспитателя? 

Ответ на этот вопрос очень прост: для меня это не 

просто профессия или работа - это мое призвание. 

И мой выбор профессии был более чем 

сознательным. 

У каждого человека есть своя дорога, 

которую он выбирает и идет по ней всю жизнь. 

Моя дорога - мой выбор - работа с детьми. 

Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно 

понимаю, что не могу провести грань, где 

заканчивается моя работа и начинается личная 

жизнь. Наверное, это и есть моя дорога, зовущая 

и ведущая к счастью педагогической 

деятельности, к бесконечной жизни в душах моих 

воспитанников. Я не работаю, я живу 

воспитателем. Мне нравится быть воспитателем. 

Я осознаю, что самый простой путь к тому, чтобы 

получать удовольствие от жизни – это получать 
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удовольствие от того, что ты делаешь каждый 

день, и верить в мечту. 

Воспитатель сегодня – это грамотный 

специалист, владеющий методикой воспитания и 

обучения школьников. И я стремлюсь быть таким 

воспитателем. Быть воспитателем в современных 

условиях сложно и ответственно, так как нужны 

не только всесторонние знания, опыт, но и 

огромное терпение. Нужно постоянно находиться 

в творческом поиске, вносить в работу что-то 

новое, ведь целью профессии является 

воспитание детей, подготовленных к дальнейшей 

жизни, уверенных в себе, желающих учиться 

дальше. 

Я - воспитатель, и моё назначение, прежде 

всего, - сделать детей счастливыми, любить 

разумной любовью, когда реальной 

воспитывающей силой становятся такие качества 

педагога, как чистота собственных поступков, 

искренняя открытость перед детьми и 

уважительное к ним отношение. 

Каждодневный труд воспитателя – это 

познание характера каждого ребенка, это 

понимание его желаний, эмоций, чувств. А 

характер у каждого воспитанника свой. Иногда 

просто опускаются руки, но стоит ребенку 

улыбнуться, как ты понимаешь, что по-другому 

не можешь, потому что вся душа открыта для них, 

моих, моих родных, ставших за эти годы 

близкими и дорогими. Не зря ведь воспитанники, 

живущие в интернате в круглосуточном режиме, 

забывшись, часто называют нас мамами. Разве это 

не высшая степень доверия? 

Каждое утро, приходя на работу, я вижу 

глаза детей. В одних – настороженность, в других 

– интерес, в третьих – надежда, а в чьих-то пока 

только равнодушие. Какие они разные! У каждого 

своя душа, свой особый мир, который нельзя 

разрушить, которому надо помочь раскрыться. 

Уверена, что детей надо любить такими, 

какие они есть. Воспитывать в них чувство 

собственного достоинства и ответственность за 

себя и свои поступки, хвалить, поощрять, 

одобрять, создавать положительную атмосферу 

взаимопонимания. Верю в возможности каждого 

ребёнка, в то доброе, что в нём заложено. 

Мой педагогический опыт приходил 

поэтапно, а вместе с опытом формируется и 

педагогическое кредо, в основу которого 

положена любовь к детям. 

На своих занятиях я стараюсь учить детей 

доброте, заботе о ближнем, уважению к другим 

людям, с раннего детства формируя такие черты 

характера, которые помогут ему стать человеком 

и гражданином общества. Прививаю любовь и 

уважение к родному дому, школе, родной улице, 

городу, чувство гордости за достижения нашей 

страны. 

Свою задачу, как педагога, я вижу в том, 

что, учитывая интересы детей, постепенно, с 

любовью вести их вперед, развивая в них 

творческие силы. Ведь каждый садовник знает, 

что через час после посадки яблонька еще не 

плодоносит. Ей нужно расти и цвести, нужно 

время. И без времени, этого лучшего помощника 

и друга, сделать ничего нельзя. И огорчаться не 

следует. Надо жить и работать, сохраняя весёлый 

и бодрый тон - об этом всегда утверждал 

замечательный педагог Макаренко. 

Для того чтобы заинтересовать детей и 

направить их внимание, я стараюсь использовать 

разнообразные дидактические материалы. 

которые помогают детям лучше усваивать 

пройденный материал. Однако основным видом 

деятельности, наиболее эффективным для 

занятий с воспитанниками, считаю игру. 

Ведь игра – это путь ребенка к познанию 

жизни. Игра – это средство самореализации и 

самовыражения. Игра – это самостоятельная 

деятельность детей, в которой они постигают 

явления окружающей действительности, 

развивают речь, творческую фантазию, 

изобретательность. 

На протяжении всей своей педагогической 

деятельности, я использую игру, как метод 

всестороннего воспитания и обучения детей. 

Еще Л. С. Выготский говорил о том, что для 

ребенка игра - это трудная работа над самим 

собой. Поэтому предметно - игровую среду в 

классе я организовала таким образом, что каждый 

ребенок спокойно мог выбрать занятие себе по 

душе. Игровые уголки "Парикмахерская", 

"Стройка", "Гараж", "Больница", "Магазин", 

"Семья" расположены так, чтобы дети могли 

играть небольшими подгруппами. Особое 

внимание я уделяю играм детей в "Семью", 

пытаясь научить детей уважительному 

отношению друг к другу и "детям" в своей 

"семье". 

 В игре широко используется жизненный 

опыт ребенка, осваиваются новые элементы 

поведения. Используя игру, мы ускоряем, 

усиливаем процесс развития ребенка, его 

приобщения к социальным ценностям. 

Дидактическая игра будит детское воображение, 

создаёт приподнятое настроение, так как она 

наиболее близка ребёнку. Игру считаю самым 

точным показателем проявления детских 

способностей, возможностей. В игре вижу 

источник физического и психического развития 

ребёнка, могущественный фактор, 

способствующий развитию и упражнению всех 

детских способностей. Огромное внимание 

уделяю дидактическим играм, которые требуют 

от ученика проявления наибольшей 

самостоятельности: «Помоги животным», «Куда 
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пойдешь, что найдешь», «Назови слово», 

«Вкусные слова» и т. д. 

Очень важно учить слабослышащего 

ребёнка не только словам и фразам, 

существующим в языке, а формировать у него 

потребность общения, всяческий побуждать его к 

названию предметов действий, чтобы он мог 

выразить свои желания, чувства, мог 

удовлетворить свой познавательный интерес к 

окружающему миру словесными средствами. 

 Каждая игра имеет развивающий характер, 

дети учатся думать, мыслить, рассуждать, 

устанавливать причинно – следственные связи 

между предметами, действиями, явлениями. Так 

как дети с нарушением слуха воспринимают 

материал на зрительной основе, стараюсь 

подобрать иллюстрированный материал; особое 

внимание учащихся обращаю на смысловое 

содержание слова; каждое использованное в игре 

слово, фраза неоднократно повторяются 

учащимися в процессе хорового 

индивидуального, сопряженного проговаривания, 

объясняется по смыслу. 

 В дидактических играх применяю 

групповую и индивидуальную работу, совместное 

обсуждение, создаю ролевые ситуаций. 

Учитываю индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, настроение, желание и возможности. 

 Нужно заботиться о том, чтобы 

деятельность ребёнка была успешной, - это будет 

подкреплять его интерес к играм и занятиям. 

Ребята очень любят заниматься 

продуктивной деятельностью. На занятиях по 

конструированию из бумаги я использую задания 

с элементами оригами, что очень помогает 

приучить ребят доводить начатое дело до конца, 

быть спокойными, развивать настойчивость и 

целеустремленность. 

Для научно - методической организации 

учебного процесса я использую такие книги и 

журналы, как "Сурдопедагогика", "Дошкольная 

педагогика", "Начальная школа Казахстана", 

"Классный руководитель", "Внеклассная работа", 

а также методические пособия и программы по 

дошкольному воспитанию. 

Горжусь, что причастна к становлению их 

личности, оказанию помощи родителям в 

адаптации детей к дальнейшей жизни в 

современном обществе. Как педагог, я несу 

ответственность за то, чтобы каждый мой 

воспитанник состоялся как личность, чтобы 

осознал, кто он, понял, каковы его возможности, 

что умеет, чего хочет, к чему стремится… 

Л. Н. Толстой писал: «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец, мать, он будет лучше того учителя, который 

прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни 

к ученикам. Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, он – совершенный 

учитель». 

Очень приятно, когда твою работу 

положительно оценивают не только дети, но и их 

родители. Однако верно и то, что в работе 

воспитателя важна не благодарность, а сам 

процесс постоянного общения с детьми, потому 

что высшая награда для воспитателя – любовь 

детей. Я благодарна судьбе за то, что она помогла 

мне в выборе дела всей моей жизни. 

Таким образом, кто-то становится 

воспитателем целенаправленно, еще со школьной 

скамьи, понимая ценность этой великой 

профессии и, ставя перед собой цель, добивается 

ее, а для кого-то этот путь нелегок и тернист. Но 

людей несущих это гордое звание, объединяет 

одно - они с радостью отдают свое сердце детям. 

Девизом своей профессиональной 

деятельности я считаю такие слова О. Уайльда: 

«Лучший способ воспитать хороших детей – это 

сделать их счастливыми». А если мои ребятишки 

счастливы, то для меня это высшая награда. 

Значит я счастлива! 
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НАҒИМА БАТЫРБЕКОВА, 

№45»Ақ Орда» мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі 

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы 

 

ӨСІМДІКТЕР - ТІРІ АҒЗАЛАР 

Осы сабаққа қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

1,2,1,1 Өсімдіктердің негізгі сипаттамаларын және олардың өмірлік 

формаларын анықтау 

1,1,2,1 Қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жүргізу  

Сабақ мақсаттары  Барлық оқушылар: 

Өсімдіктің тірі ағза екенін түсіндіре алады. 

Көптеген оқушылар: 

Жанды және жансыз табиғатты ажыратады. 

Кейбір оқушылар: 

Өсімдіктердің адам өміріндегі маңызын айтып бере алады. 

Бағалау критерийі Өсімдіктердің өмірлік формаларын (ағаш, бұта, шөп) анықтайды 

Ағаш, бұта және шөптердің негізгі белгілерін сипаттайды  

Тілдік мақсаттар   Өсімдіктердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын талқылайды және 

салыстырады 

Пән лексикасы және терминология: 

Жанды табиғат, жансыз табиғат, өсімдік, нысан 

 Сыныптағы диалог \ жазылым үшін тілдік пайдалы бірліктер 

Жанды және жансыз табиғаттың айырмашылығы қандай? 

Жыл мезгілдеріне байланысты өсімдіктер қалай өзгеріп отырады? 

Өсімдіктердің адам өміріндегі маңызы қандай? 

Жазылымға арналған тапсырмалар: 

• Жанды ағзаларды бояйды. 

Жансыз заттарды сызады 

Құндылықтарға 

қалыптастыру 

Сын тұрғысынан ойлау, топтық жұмыс барысында өзара сыйластық, 

жауапкершілікті сезіну, білім алуға дайын болу. 

Пәнаралық 

байланыс  

Дүниетану, көркем еңбек 

Бастапқы білім Өсімдіктердің түрлерін біледі. Өсімдіктер тіршілігіне не қажет екенін 

біледі.  

АКТ қолдану 

дағдылары 

Интербелсенді тақта 

  Сабақ барысы  

Жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың басы мин 

 

 

Психологиялық ахуал 

Өрт дегенім-гүл екен, 

Отқа ұқсап тұр екен. 
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 Лүпіл қағып жүрегім, 

Үзіп алдым біреуін. 

Сыйлайын деп досыма 

 

Топтастыру (Балалар жасанды гүлді жылы сөздер айтып, 

бір-біріне ұсынады) 

Гүлдердің түсіне қарай топқа бөлу 

1 –топ қызыл 

2- топ сары 

3 –топ көк 

 

 

Ортасы 

 

 

 

 

 (Ұ)«Ойлан, сипатта» 

 

Балалар « Табиғат – Анадан » сендерге хат келіпті. 

Сол хаттағы жұмбақтарды шешіп көрейік. 

1. Жазда жатсаң көлеңкесіне алады, 

Қыста жақсаң жаның рахат табады 

  (ағаш) 

2. Жасыл ине киемін 

Жайлаймын тау биігін 

Жаңа жылды тойласаң 

Төріңдемін үйіңнің (шырша) 

3. Ағайынды бәрі, шықса жасыл, түссе сары 

 (жапырақ) 

Балалар, ағаш, шырша, жапырақ деген сөздерді 

топтастырып бір сөзбен қалай айтуға болады? 

- Өсімдік 

Табиғатта заттардың түрі көп. Оларды жанды және 

жансыз табиғат деп бөледі. (тас, топырақ, су және 

бөлме гүлін көрсету) 

 

(Т) «Кім жылдам» 

3 топқа суреттер беріледі. Заттардың жанды немесе 

жансыз екенін ажырату 

 

 
 

ҚБ: «Геометриялық» фигуралар арқылы бағалау 

 

3 2 1 

   

 

Дескриптор: 

Заттардың жанды немесе жансыз екенін біледі. 

 

Сергіту сәті 

Тербеледі ағаштар 

Алдымнан жел еседі 
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Кіп – кішкентай балалар 

Үп –үлкен боп өседі (қимылмен көрсетеді) 

 

 (Ұ) «Ойлан және жауап бер» 

 Тас пен өсімдік 

Тас пен өсімдікті салыстыр. Нені байқадың? 

Өсімдіктердің тірі ағза екенін қалай білуге болады? 

 
Тапсырмаларды орындағаннан кейін шағын тә 

жірибелік жұмыс жасаңыздар. Жұмыс барысында 

оқушылар мынадай сұраққа жауап беруі тиіс: Біздің 

айналамызда жанды заттар бар ма? Егер ауа райы 

қолайлы болса, далаға шығуға болады, егер 

мүмкіндік болмаса, жұмысты сыныпта 

орындаңыздар. 

ҚБ: «Күлегештер» арқылы бағалау 

 

Дескриптор: 

Тас пен өсімдікті салыстырады. 

Өсімдіктің тірі ағза екенін біледі. 

 

(Ж) Дәптермен жұмыс. 

Суретке қара. Жанды ағзаларды боя. Жансыз заттарды 

сыз 

 

 
ҚБ: Бағалау: жұлдызша арқылы 

Дескриптор: 

• Жанды ағзаларды бояйды; 

 Жансыз заттарды сызады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлме гүлі тас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыс дәптері 

 

 

Сабақтың соңы 

Рефлексия  

 

 

 

 

 

 

   
Өтежақсы жақсы Орташа 

 

  

Көңіл – күйің қандай?  Күле- 

геш- 

тер 
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АҚМАНАТ СЕРІКҚЫЗЫ, 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

Қызылорда облысы бойынша ПҚБАИ 

аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА КЕҢ АУҚЫМДЫ 

ДАҒДЫЛАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

ХХI ғасырда әлемдік өркениет төрінен 

орын алу үшін, елдің экономикалық өсуі мен 

азаматтарының әл-ауқаты үшін білім керек екені 

уақытпен дәлелденген қағидат. Осы тұста 

«Балалар мектеп қабырғасынан шыққанда 

табысты болуы үшін нені білуі керек? Мектепте 

нені үйренуі керек?» деген сауалдардың 

туындауы заңды. 

ХХІ ғасырдың мектептері өздігінен білім 

іздейтін, жеке тұлға ретінде өзіндік идеялары, 

көзқарастары мен құндылықтары бар, сыни ойлай 

білетін, өз білімін жетілдіруге мүдделі, өзінің 

алдына нақты мақсаттар қоя білетін, өз білімін 

кез-келген ортада іске асыра алатын, түрлі 

адамдармен ынтымақтастықта қарым-қатынас 

жасап, пікірін еркін жеткізе алатын, түрлі 

технологияларды меңгерген азаматтарды 

дайындауы керек. Ол үшін оқушыларға тек білім 

берудің жеткіліксіз болары сөзсіз. Сол себепті де 

жаңартылған оқу бағдарламалары оқушылардың 

бойында қалыптастыру көзделетін құндылықтар 

мен дағдыларды дамытуды көздеп отыр. Бүгінгі 

мақаламда осы ХХІ ғасырда бәсекеге қабілетті 

тұлға қалыптастыру үшін қажетті дағдыларға 

тоқталғым келеді. 

Алдымен дағды сөзінің мағынасына көз 

жүгіртер болсақ, дағды - автоматты түрде 

жасауға дейін жеткізілген әрекет. Демек ол 

оқушының көп рет қайталау жолымен белгілі бір 

іс-әрекеттерді орындауға машықтануы. ХХІ 

ғасырда табысқа қол жеткізу үшін оқушылардың 

бойында қалыптастыру көзделетін кең ауқымды 

дағдылар: 

Олар: 

- сын тұрғысынан ойлау; 

- білімді шығармашылық тұрғыда қолдана 

білу қабілеті; 

- проблемаларды шешу қабілеті; 

- ғылыми-зерттеу дағдылары; 

- қарым-қатынас дағдылары (тілдік 

дағдыларды қоса алғанда); 

- жеке және топпен жұмыс істей білу 

қабілеті; 

- АКТ саласындағы дағдылар. 

Дағдылардың көш басында сын 

тұрғысынан ойлаудың тұруының өзі жай емес. 

Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, 

өзіндік сана-сезім, тәртіп секілді қасиеттермен 

ерекшеленетін сын тұрғысынан ойлауды 

дамытудың адам өміріндегі орны ерекше деп 

ойлаймын. Себебі «Жалпы сыни тұрғыдан 

ойлайтын оқушылар белсенді болады, .. . 

мағынаны анықтау үшін саналы түрде 

стратегиялар қолданады; олар. .. ештеңеге 

сенбейді, мұндай адамдар жаңашыл идеялар мен 

келешекке ашық болады». 

И. Кант «Оқушының ақыл-ойын басынан-ақ 

өзіндік сыншылдыққа, өзіндік көзқарастарын өз 

бетінше қорғай алуға, қарсы пікірлерге жауап 

табуға үйрету керек» екендігін дәлелдесе, Дж. 

Курфис бойынша «Cыни ойлау – білім 

тапшылығы жағдайында нақты жауабы жоқ 

сұраққа ұтымды жауап беру». Сондықтан да оқу 

бағдарламаларына сәйкес білімді меңгерту үшін 

оқушыларға күрделі ақыл-ой еңбегін, жақсы есті, 

дамыған қиялды және оқуға шығармашылық 

тұрғыдан келуді талап ететін тапсырмалар 

көбірек берілуі керек. Ойды дамыту үшін білім 

көлемін тек дайын күйінде меңгертудің орнына 

бақылау, талдау, қорытынды, интерпретация 

секілді дағдыларды қалыптастыру маңызды. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
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Екінші дағды - білімді 

функционалдықпен және шығармашылық 

тұрғыда қолдана білу қабілеті. Американдық 

психологтардың анықтамасы бойынша 

шығармашылық дегеніміз – бұл тани білу, жаңа 

бір нәрсені анықтауға ұмтылу және өз тәжірибесін 

терең түйсіне білу қабілеті. Шығармашылық, 

психологиялық тұрғыдан алғанда, жаңа 

материалдық рухани құнды дүние тудыратын 

әрекет. Ал педагогикалық тұрғыдан алсақ, 

шығармашылық дегеніміз – адамның белсенділігі 

мен өз бетінше жұмыс істеуінің жоғары түрі және 

ол әлеуметтік қажеттілігі мен өзінің 

ерекшелігімен бағаланады. 

Шығармашылық – барлық адамда болуға 

тиісті сапа. Алайда, біздің өмірімізде әр адамның 

жаңалық ашуы сирек кездесетін жағдай. 

Американдық ғалым Н. Роджерс мұның себебін 

адамның бала кезінен бастап «Сен мынаны дұрыс 

жасамадың!», «Бұл қате!», «Олай емес!» деген 

сынау сөздерді көп естуінен деген пікірде. Күнде 

өзгеріп отырған бүгінгі жаһандану заманында 

биіктерді бағындыру, нәтижелерге жету тек 

шығармашыл адамдардың қолынан келеді. Сол 

себепті де оқушыға белгілі бір көлемдегі білім, 

білік, дағдыларды меңгерте отырып, сабақтағы 

оқушының шығармашылық рөлін арттырып, 

еркіндігін қамтамасыз ету, сол арқылы 

оқушылардың даралық, интеллектуалдық және 

шығармашылық қабілеттерін, бейімділіктерін 

ашу және дамыту қажеттігі туындап отыр. Әрине, 

бұл мәселені неғұрлым ерте қолға алса, соғұрлым 

нәтижелі болары сөзсіз. 

Жоғарыда айтылған дағдылармен тығыз 

байланыстағы кең ауқымды дағдылардың бірі – 

проблемаларды шешу қабілеті. Оқушыларға 

бастауыш сыныптарда проблеманы шешуді 

ұсыну арқылы мұғалім оқушылардың Пиаже 

сипаттаған танымдық даму сатыларының нақты 

бір операциялық кезеңінде екенін есте сақтауы 

керек. Осы жастағы балаларға проблема 

ұсынғанда мұғалімдер абстарктілі, ойдан 

шығарылған нәрселермен жұмыс істегеннен гөрі, 

қарапайым бірақ нақты мысалдарды 

пайдаланғаны абзал. Физикалық материалдар мен 

шынайы өмірден алынған мысалдарды жиі 

пайдалану оқу үдерісін тиімді етеді. 

Бүгінгі білім беру саласының маңызды 

мәселелерінің бірі баланы ізденушілікке баулу, 

оған ғылыми зерттеу дағдысы мен білігін игерту 

болып саналады. Ғылыми зерттеу дегеніміз 

ғылыми әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, белгілі 

бір объект жөнінде жаңа білім қалыптастырумен 

аяқталатын жүйелі және арнайы мақсатқа 

көзделген объектілермен танысу. Аристотельдің 

мынандай сөзі бар: «Таң қалу арқылы адамдар 

философияға жақындай бастайды, олар 

алдындағы қиын мәселені шеше келе одан ары 

жолдың жалғасында одан да қиын мәселелердегі 

қиындықтарды түсінеді», яғни қызығушылық 

зерттеу әрекетінің қозғаушы күші. Балаларды 

оқытуда зерттеу әдісін қолдану қажеттілігі 

олардың табиғи қызығушылығы қоршаған 

ортасына деген құштарлығының 

басымдылығымен түсіндіріледі. Оқушының 

өзіндік зерттеу әрекеті оның өзіндік талабын 

қанағаттандыруға ықпал етеді. 

Зерттеу әрекеті, біріншіден, оқушылардың 

коммуникативтік мүмкіндіктерін дамытады, яғни, 

категориялық ұғымдарды қабылдау үшін 

базистік, арнайы терминдердің мәнін ұғыну 

керек. Екіншіден, ақпараттық қызмет атқарады: 

тақырыбына байланысты белгілі жүйелер және 

олардың құрамдас бөліктерін, құрылымдары, 

заттар мен құбылыстардың арасындағы өзара 

байланыстарды ашып көрсетеді. Үшіншіден, 

оқушының жеке тұлғасын қалыптастыруға үлес 

қосады. 

«Жан дүниесінде тілді үйрену басты 

жұмыс емес, жанама жұмыс болғандықтан, 

бала әуелі тәжірибеге талпынып, нәрсемен 

танысып, сонан кейін сол нәрсе туралы сөйлесін, 

жазсын, оқысын, тілге үйренсін» деген Ж. 

Аймауытовтың сөзін ескерсек, ғылыми зерттеу 

дағдысымен тығыз байланыстағы дағды – 

коммуникативтік дағдылар, яғни, қарым-

қатынас жасау дағдылары. 

Оқылым, жазылым, айтылым және 

тыңдалым- бастауыш сыныптардағы барлық 

пәндер үшін маңызды болып табылатын қарым-

қатынас жасау дағдылары. Сондықтан да 

оқушыларға осы төрт дағдыны барынша 

жетілдіруге мүмкіндік берудің маңызы зор. 

Бастауыш сынып оқушыларының 

коммуникативтік дағдыларын қалыптастыруда 

сындарлы оқыту тәсілдері оқушылардың алдыңғы 

білімдерін ұштастыра отырып, жаңа білім алуы 

туралы тұжырымдамаға негізделеді. Бұл жерде ең 

маңыздысы: оқушылардың алдыңғы алған 

дағдылары жаңа дағдыларды меңгеруге үлкен 

ықпалын тигізеді, ал егер ол ескерілмесе, онда 

білім тереңге бармай, үстірт меңгеріледі. Мұндай 

үстірт білім оқушыға қазіргі әлемде жетістікке 

жету үшін қажетті жоғарыда аталған сын 

тұрғысынан ойлау, рефлексия және басқа да 

дағдыларын, алған білімін өмірде қолдануына 

кері әсерін тигізеді. 

Айтылым дегеніміз- өзге адамдармен 

қарым-қатынасқа түсу барысында ойымызды 

жеткізу үшін тілдік бірліктерді қолдану. 

Жазылым хабарды қағаз бетіне түсіруді 

қамтамасыз етеді. Жазу арқылы коммуникацияға 

түсу үшін біз әріптер мен сөздерді пайдалана 

отырып, сөйлем құрай алуымыз керек, ал 

сөйлемдерді топтастыру арқылы біздер өз 

ойымызды жеткізе аламыз. Оқылым дағдысы 
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мәтінді жазу, айтудан гөрі, оған жауап қайтару 

немесе мақсатқа сай әрекет етуді білдіреді. Ол 

үшін біз мәтін тілін сөздер деңгейінде, сөйлем 

деңгейінде және тұтастай мәтін деңгейінде түсіне 

алуымыз қажет. Тыңдалым дегеніміз тілге сай 

әрекет ету, яғни тілдің дыбыстық мағынасын 

түсіну. Тыңдалым ауызекі сөйлеу тілін 

қамтығандықтан, оның тілі жазба тілден өзгеше 

болып келеді. 

Тілдік дағдыларды қалыптастыруда – 

оқытуды дамыту, өздігінен дамитын, дұрыс 

шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіретін 

тұлға қалыптастыруға негіз болады. 

Жеке тұлғаның дамуында оқушының өз 

бетінше, яғни жеке жұмысы маңызды роль 

атқарады. Өз бетінше жұмыс білім берудің 

бұрынғы оқушыны пәндік білім, біліктердің 

белгілі бір жиынтығымен қаруландыру секілді 

приоритетін түбегейлі өзгертуде. Бүгінгі өзіндік 

жұмыстың негізгі мақсаты оқушылардың 

танымдық міндеттерін қалыптастыру, 

шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын 

жетілдіру, білімге қүштарлығын ояту. 

Ақпаратты тарату мен жариялауда, білім, 

білік және дағдылармен алмасуда екіден асатын 

адамдардың сөйлеу арқылы атқарылатын 

әрекеттесу үдерісі – бірлескен жұмыстың рөлі 

ерекше. 

Бірлескен оқу ортасында оқушылар 

әлеуметтік және эмоционалдық тұрғыдан да дами 

түседі, өйткені олар көзқарастарды тыңдап, өз 

идеяларын айтуға және қорғауға мәжбүр болады. 

Мұнда оқушылар сарапшылардың немесе мәтін 

аясында шектеліп қалмай өздерінің ерекше 

тұжырымдамалық түсініктерін құруды бастайды. 

Осылайша бірлескен оқу жағдайында оқушылар 

құрбы-құрдастарымен қарым-қатынас жасауға, 

идеяларды ұсынуға және қорғауға, әртүрлі 

ұстанымдармен алмасуға, басқа 

тұжырымдамаларға күмәнмен қарауға және 

жұмысқа белсенді қатысуға мүмкіндік алады. 

Заманауи дағдылардың бірі - ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану. 

Оқушылар өздерінің АКТ-ны қолдану 

дағдыларын барлық пәндерге арналған білім беру 

бағдарламаларын меңгеру барысында дамытады. 

Яғни, АКТ-ны пайдалана отырып ақпаратты табу, 

құру, мәліметтер мен ой түйіндерімен бөлісе және 

алмаса отырып құрал-жабдықтар мен 

қосымшалардың кең ауқымын пайдалану арқылы 

өз жұмысын бағалайды және жетілдіреді. 

Қорыта келе, «Адам үшін іс-әрекетінің 

қашан да қоғамдық әлеуметтік мәні зор. Іс-

әрекеттің саналылығы мен мақсаттылығы, 

жоспарлылығы мен жүйелілігі оның ең басты 

белгілері болса, алда тұрған міндетті шешу, яғни 

ойлаған істен белгілі бір нәтиже шығару – оның 

екінші бір басты белгісі болып табылады» деп 

ғалым Қ. Жарықбаев айтқандай, алда тұрған 

мақсат-міндеттерді орындай отырып, ХХІ 

ғасырда табысты болатын азаматтарды тәрбиелей 

берейік. 

___________________________ 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Мұғалімге арналған нұсқаулық, ІІІ деңгей, «НЗМ» ДББҰ ПШО, 201 

2. Мұғалімге арналған нұсқаулық, Бастауыш сынып пәндері бойынша педагог кадрлардың біліктілігін 

арттыру курсы, «НЗМ» ДББҰ ПШО, 2015 

3. Пән бағдарламалары, «НЗМ» ДББҰ ПШО, 2015 

4. Интернет материалдары 

 
 

ГУЛЬМИРА МАМБЕТОВА, 

«№148 қазақ орта мектебі» КММ-нің бастауыш сынып мұғалімі 

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

 

МОНЕТАЛАР 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

1.1.3.6 1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20 теңгелік монеталармен түрліше төлем жасау 

Сабақтың 

мақсаттары 

Барлық оқушылар: Монеталарды ажыратады, атайды, салыстырады. 

Төлем жасау үшін 1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20 теңгелік монеталарды жинақтайды 

http://forum.orleu-edu.kz/misc.php?action=redirect&hash=58aad32d8b2babbc127862e8f9cdbfe2c2d3507d&pid=38633
http://forum.orleu-edu.kz/misc.php?action=redirect&hash=58aad32d8b2babbc127862e8f9cdbfe2c2d3507d&pid=38633
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Көптеген оқушылар:1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20 теңгелік монеталардың 

ерекшеліктерін сипаттайды 

Кейбір оқушылар: Теңгелік монеталардың адам өміріндегі маңызы туралы 

әңгімелейді 

Бағалау 

критерийлері 

Монеталар мен олардың тобын салыстырады 

1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20 теңгелік монеталармен әр түрлі амалдар орындайды 

Тілдік мақсаттар Оқушылар монеталарға қатысты сөздік қорларын молайтады 

Пән лексикасы және терминология: монета, заттың құны, бағасы, теңге 

 

Диалог/ жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері 

Талқылауға арналған тапсырмалар 

Монеталар туралы не білеміз? 

Монеталар бізге не үшін қажет? 

Монеталар болмаса не істер едіңіздер? 

Жазылымға арналған тапсырмалар: 

Монеталарды салыстырып жазады 

Құндылықтарды 

қалыптастыру 

Монеталарды жинақтауда сын тұрғысынан ойлау 

Топтық, жұптық тапсырма орындау барысында қарым-қатынас жасау 

қабілеті, өзгелердің көзқарастарына құрметпен қарау құндылықтары 

дамиды 

Пәнаралық 

байланыстар 

Дүниетану (оқу құралдарының бағасын анықтауда) 

Жаратылыстану (тағамдардың бағасын анықтауда) 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Интербелсенді тақта 

 

Бастапқы білім Үйдегі және мектепалды даярлықта ақша, теңге туралы білімі бар 

САБАҚ БАРЫСЫ 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

 

Сабақтың басы Психологиялық ахуал қалыптастыру 

Әмияндағы тілектер 

Ширату жаттығуы 

«Қапшық ішінде не бар? 

Ішінде теңге монеталары / 1тг, 2тг, 5тг, 10 тг,20 тг/ 

бар қапшық алып, монеталар дыбыс шығаратындай 

қапшықты сілкіп қағу 

- Мына қапшық ішінде не бар деп ойлайсыңдар 

- Соның ішінде қандай ақша? 

Сабақ тақырыбы мен мақсатын таныстыру 

Топқа біріктіру 

Таңдап алған монеталардың бір бетінде топтардың: 

1-топ. MAGNUM 

2-топ. SMALL 

3-топ. SULPAK 

аты бейнеленеді. 

 

 

 

 
 

Монеталар салынған 

қапшық 

 

 

 

 

Топ аттары жазылған 

монеталар 

Сабақтың ортасы (Ұ) «Теңгені таны» ойыны 

Қапшықтан алған монеталарды атайды, оларды өсу 

ретімен қояды  

ҚБ. Лайк арқылы бағалау  

 

(Т) «Кім шапшаң» ойыны 

Әр топқа әмиянда салынған монеталар беріледі. 

Оқушылар бұлардың көлеміне, түсіне қарай 

ерекшеліктерін атайды. 

Әр топ өз пікірін айтады, басқа топтар қайталамай 

өздерінің ойларын қосады. 

 

монеталар 

 

 

лайктар 

 

 

 

 

Монеталар 
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Дескриптор: 

❖ Монетаның көлемдеріне қарай ерекшеліктерін 

атайды 

❖ Монеталар түстерін ажыратады 

ҚБ.  

 

- Монеталар бізге не үшін қажет? 

 

(Ж) «Дүкендер» ойыны 

 

Балалар қай дүкенге баратынын таңдайды 

   

 -13тг  -3тг  -8тг 

-4тг -9 тг -7тг 

-7тг  -17тг -19тг 

 

ҚБ. Дүкендегі заттар 

(Ө) Берілген монеталардың құнын салыстыр 

 
 

Дескриптор: 

❖ екі монетаның құнын салыстырады; 

❖ бірнеше монеталар жиынтығының құнын 

салыстырады 

 

ҚБ. Бағдаршам 2-жасыл 

 1-қызыл  

 

 

смайликтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интербелсенді тақта, 

суреттер, желім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыс парақшалары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағдаршам түстері 

 

 

Сабақтың соңы  Рефлексия 

 

 

   
 

 

 

 

Оқушылардың 

есімдері жазылған 

таяқшалар, тиын 

салғыштар 

  

Білдім 

Түсіндім 

... 

Қолданамын 

 



 QAZAQ BILIMI                                                                                 №10 (37) Qazan 2020 jyl 48 

БАКЫТ ДУКЕНБАЕВА, 

«№148 қазақ орта мектебі» КММ-нің бастауыш сынып мұғалімі 

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

 

МҰҒАЛІМ МӘРТЕБЕСІ – МЕМЛЕКЕТ АБЫРОЙЫ 

Ұстаз мамандығының беделін арттыру кез 

келген мемлекеттің білім беру саясатының басты 

бағыттарының бірі саналады Тәуелсіз еліміздің 

жас жеткіншектеріне сапалы білім мен саналы 

тәрбие беру ісі ең алдымен мектептегі 

мұғалімдердің білімі мен біліктілігіне 

байланысты. 

Мұғалім беделінің төмендеуіне әсер ететін 

объективті және субъективті факторлар болатыны 

белгілі. Объективті факторлар қоғамдық жүйеге, 

мемлекеттің ішкі саясатына байланысты 

жәйіттар. Күнкөріс қамымен 90-шы жылдары 

көптеген мұғалімдер басқа салаларға ауысып 

кетті. Табыс жақсы болғандықтан мектепке 

оралғандары шамалы болса керек. Жаппай нарық 

экономикасына көшу кезінде жеке меншік оқу 

орындары көбейіп, арзан оқу ақысымен 

студенттерді оқытып, орта деңгейде білім алған 

мұғалімдер қатары да көбейді. Олардың қатарын 

жоғары оқу орындарының «сырттай оқу» 

бөлімдерін ақшаның күшімен оқып бітіргендер 

толықтырды. Осындай факторлардың бәрі 

мұғалім беделінің төмендеуіне тікелей әсер етті. 

Ал «орташа» деңгейдегі мұғалімдер шәкірттеріне 

өз деңгейінде ғана білім беретіні түсінікті. 

Үш ауысымды мектептерде жұмыс істеу, 

жаз-күз мезгілінде оқушыларды апта сайын көше 

сыпыруға апару, сайлауға қатысты үгіт-насихат 

жұмыстарына, халық санағы кезінде үй аралап 

тізім жасау, жергілікті әкімдіктер тарапынан түрлі 

жиындарда залды толтыру үшін мұғалімдерді 

жұмсау және т. б. қосалқы тапсырмалар 

мұғалімдердің уақытын жеп, оларды 

шаршататын. 

Ақпарат құралдарында мұғалімді 

балағаттау, жәбірлеу, ұру тәрізді оқиғалар жиілеп 

кетті. Жоғары оқу орындарына түсуші 

талапкерлердің төменгі балл жинағандары 

амалсыздан мұғалімдік мамандыққа баратын 

жағдайы да белгілі. Жалақының аздығынан, 

қалалық жерде пәтер алу мүмкіндігінің 

шектеулігінен, мұғалім жұмысының 

қиындығынан және т. б. себептерден мектептерде 

ер мұғалімдер үлесі де азайып кетті. Көп жылдық 

тәжірибесі бар мұғалімдердің айтып жүргеніндей 

бұл мектептегі ұлдар тәрбиесіне, болашақ ер 

азаматтың мінез-құлқының, батыл да жігерлі 

болып қалыптасуына зиянын тигізуі мүмкін. 

Мұғалім беделінің түсуі оқушылаардың білім 

сапасына ғана емес, кейбір өңірлердегі 

мектептерде химия, физика, математика, 

ағылшын тілі пәндері мұғалімдерінің 

тапшылығына да әкелді. 

Ал, қазіргі бәсекеге толы дүниеде 

мұғалімдік қызметке барынша дарынды 

адамдарды тарту өмірлік қажеттілікке айналуда. 

Философтардың пайымдауынша өткен 

ғасырдың 90-шы жылдары мен XXI ғасырдың 

басы жаңа заман болып табылады. Жаңа қоғам 

жаңа қатынастар қалыптастырады. Жаңа заман 

жаңа адамды дүниеге әкеледі. 

Жаңа адамды тәрбиелеу, білім беру 

мектептен, мұғалімнен бастау алады. Елбасымыз 

осыдан бірнеше жыл бұрын айтқанындай «жаңа 

формацияға жаңа педагог қажет» болуда. 

Әлеуметтанушылар Қазақстан қоғамының 

әлеуметтік құрылымының өзгеруі басталғанын 

айтуда. Ұрпақ алмасуда. Өткен ғасырдың 

соңында және XXI ғасырдың басында туған 

жастар үлкен өмірге араласа бастады. Оларды 

бүгінгі қоғамның локомотиві деп бағалайды. 

Жастар заманауи жаңа талаптар мен 

технологияларға сай білім алуға ұмтылуда. 

Сондықтан жоғары оқу орындары да жаңа заман 

талаптарына сай, сапалы педагог мамандар 

даярлау ісіне баса назар аударуда. Талапты, 

дарынды жас ұстаздар мектепке жаңа идея, жаңа 

леп әкеледі. 

Мемлекет басшысы әр жылғы Жолдауында 

білім беру ісіне, ұстаздар қауымына үнемі көңіл 

бөліп отыратыны көпшілікке мәлім. 

Елбасының тапсырмасымен құрылып, 

жұмыс жасап жатқан Назарбаев зияткерлік 

мектептері еліміздің білім жүйесіндегі үлгісі 

болуда. Үкімет тарапынан «Үздік педагог» 

конкурсы ұйымдастырылып, «Ең үздік ұстаз» 

атағы тағайындалып, конкурстардан үздік 

шыққандарға көлемді сыйақылар берілуде. 

Елбасы Жолдауындағы педагог мәртебесін 

көтеру туралы хабар тек ұстаздар қауымын ғана 

емес барлық қоғам мүшелерін қуантты десе де 

болады. Өйткені еліміздегі әрбір балалы жанұя 

ерте ме, кеш пе мектеппен байланысты болады. 

Баласына білім мен тәрбие беретін мұғалімінің 

жалақысының аз, тұрмысының жұтаң болғанын 

ешкім де қаламайды. 
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Нарықты экономикаға көшкен тұста 

мұғалімнің әлеуметтік жағдайын көтеру кезек 

күттірмес маңызды мәселенің біріне айналды. 

Мұғалімнің мәртебесін көтеру ең алдымен оның 

материалдық жағдайын жақсартуға тікелей 

байланысты. Осы бағытта игілікті істер басталып 

та кетті. 

Мемлекет басшысы өзінің Жолдауында 

мұғалімдерді қоғамдық жұмыстарға тартуды 

тоқтатуды тапсырды. «Қазақстандықтардың әл-

ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауында 

Мемлекет басшысы білім сапасын арттыру 

мәселесін ерекше айтты. 

Бұл заң мұғалімнің құқықтық жағдайын, 

әлеуметтік-экономикалық жағынан қорғалуын 

құқықтық тұрғыда реттейтін болады. Сонымен 

бірге мұғалімнің қоғам алдындағы міндеттері мен 

жауапкершілігі де нақты айқындалатыны белгілі. 

«Мұғалім мәртебесі туралы» заң қабылдау 

қажеттігі ТМД елдерінде 2004 жылдан бері 

көтеріліп келе жатқан мәселе екені белгілі. 

Қорыта келе, «Алты алаштың баласы бас 

қосқанда қадірлі орын - мұғалімдікі» деп Алаш 

қайраткері Мағжан Жұмабаев айтқандай 

болашақта ұстаздарға көрсетілетін сый-құрмет 

ерекше болады деп сенеміз.  

АЛИБЕК ИСАХОВ, ПЕРИЗАТ ОМАРОВА, 

преподаватели кафедры математического и компьютерного моделирования 

Казахский Национальный университет мени Аль-Фараби, 

механико-математический факультет, 

г. Алматы 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

КАФЕДРЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В связи с всемирной пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19)в период 

жесткого карантина кафедра математического и 

компьютерного моделирования механико-

математического факультета КазНУ имени Аль-

Фараби, оперативно перешла на дистанционное 

обучение в цифровом формате. Кафедра 

математического и компьютерного 

моделирования сумела своевременно 

адаптироваться в условиях столь часто 

меняющихся тенденций современных реалий на 

фоне динамичного и развивающегося общества. 

Развитая информационно-коммуникационная 

инфраструктура кафедры также позволила 

профессорско-преподавательскому составу 

проводить лекционные, семинарские и 

лабораторные занятия по действующему 

расписанию без допущения их срыва. 

Преподаватели и студенты кафедры 

активно использовали электронные системы 

дистанционного обучения «Универ 2.0» и 

«MOODLE», а такжепрограммные комплексы 

«Zoom» и «MicrosoftTeams»в рамках 

образовательного процесса. Проведение учебного 

процесса на информационно-образовательной 

платформе «MicrosoftTeams» стало возможным 

благодаря партнеству КазНУ и «Microsoft». 

После ослабления карантина и с началом 

нового учебного года руководством КазНУ было 

принято решение перехода к традиционному 

процессу обучения для магистрантов и 

докторантов университета. Такое решение 

основывается на малочисленности академических 

групп магистрантов и докторантов. Тем не менее, 

онлайн формат образования продолжает 

действовать для студентов бакалавриата. С рядом 

нововведений появились и явно выраженные 

преимущества такого формата обучения. Теперь 

студенты в случае их отсутствия могут 

«пересмотреть» занятия благодаря функции 

записи. Такая функция также положительно 

сказывается на успеваемости студентов, ведь 

теперь они пересматривают записи при 

возникновении непонятных моментов. В силу 

многочисленности студентов бакалавриата, при 

привычном процессе образования возникали 

некоторые трудности, которые перестали быть 

актуальными в новом формате обучения. На 

онлайн платформе обучения, например, 

преподавателя ясно слышат и видят все студенты 

дисциплины. Потоковые лекционные занятия, 

проводимые ранее, теперь в полной мере 

проходят практически индивидуально для 

каждого студента в частности. Студенты-
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интроверты в силу особенностей своего характера 

теперь могут задать вопрос преподавателю 

онлайн. Кроме того, сотрудники кафедры 

математического моделирования всегда готовы 

пойти навстречу обучающимся. Так, например, 

для студентов со слабым Интернет соединением 

или не имеющих необходимого оборудования, 

предусмотрена возможность проведения занятий 

в корпусе механико-математического факультета 

с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

 Применение современных технологий в 

учебном процессе не представляет затруднений 

для сотрудников кафедры математического и 

компьютерного моделирования, ведь мобильные 

технологии и гаджеты использовались ими и 

ранее. Для профессорского-преподавательского 

состава кафедры в приоритете остается 

качественное и беспрерывное получение 

образования студентами. С этой целью все 

преподаватели имеют ноутбуки и планшеты. 

Использование современного оборудования 

также позволяет проводить заседания кафедры в 

назначенное время без срывов. Кураторы-

эдвайзеры всегда готовы предоставить 

консультации по процессу онлайн-обучения 

студентам-первокурсникам, впервые 

столкнувшимся с дистанционным образованием. 

Слаженная работа коллектива кафедры приносит 

свои плоды даже на фоне глобальной пандемии. 

Непрерывно и последовательно продолжая 

обучение и оставаясь на волне новых веяний, 

диктуемых современным миром, профессорско-

преподавательский состав кафедры 

математического и компьютерного 

моделирования искренне надеется на скорейшее 

улучшение эпидемиологической ситуации в 

стране и мире. 

 

 

ЭЛЬЗА ЕЛЕКЕЕВА, 

Еркінқала орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Атырау облысы, Атырау қаласы 

 

ТАБИҒИ ДЫБЫС КӨЗДЕРІ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 

Оқу мақсаты 1.5.3.2 дыбыстың табиғи және жасанды көздерін ажырату 

1.1.2.2 көрсетілген экспериментті түсіндіру 

Сабақтың мақсаттары Барлық оқшылар: дыбыстың табиғи және жасанды көздерін 

ажырату арқылы көрсетілген экспериментті түсінді. 

Көптеген оқушылар: дыбыстың табиғи және жасанды көздерін 

ажырату арқылы көрсетілген эксперименттің маңызын айта алады. 

Кейбір оқушылар: дыбыстың табиғи және жасанды көздерін 

ажыратады және көрсетілген экспериментті түсініп өмірмен 

байланыстыра отырып мысалдар келтіріп айта алады. 

Бағалау критерилері -Табиғи дыбыс көздерімен танысады және біледі. 

-Табиғи және жасанды дыбыс көздерін ажыратады. 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Білу, түсіну, қолдану 

Тілдік мақсаттар -дыбыс 

-дыбыс көзі 

-табиғи дыбыс көзі 

Құндылықты дарыту - Шығармашылықи және сын тұрғысынан ойлау. 

-Қарым-қатынас жасау қабілеті 

Пән аралық байланыс  

АКТ қолдану 

дағдылары 

Интербелсенді тақта, бейнежазба  

Бастапқы білім Дыбыс ұғымын туралы түсініктері бар. 

Уақыты  Сабақ барысы Ресурстар 

Сабақты

ң басы 

 

Ширату 

«Таңда да, таста» әдісі арқылы алдыңғы білімді еске түсіру. Бір парақ 

беріледі, сол параққа өткен сабақ бойынша бір сұрақ жазады да 

 

А4 қағаз 
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қағазды умаждап тастайды. Шеберге тұрып 25 секунд бір- бірлеріне 

лақтырып қағазда араластырады. Уақыт біткеннен кейін қасында 

жатқан қағазды алып сұраққа жауап берді. 

Балалар сурет қиындылары арқылы жапырақтың сыбдыры, құстардың 

сайраған үні, бұлақтың сылдырын таңдау арқылы топқа бөлінеді. 

Түрткі сұрақтар: 

Топтарыныздың атауы бойынша қандай ақпарат бере аласыздар. 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

 

Белсенді оқу тапсырмалары (топта, ұжымда) 

2. «Кинометафора» әдісі арқылы 

«Табиғи дыбыс көздері » туралы бейнежазба көрсету. 

Топта оқушылар бейнежазбада көргендерін талдап «табиғи дыбыс 

көздері»сөзіне түсінік береді.  

 

 

 

Оқушыларды 

топтарға 

бөлуге 

арналған 

суреттер 

 

 

 

 

 

Интербелсенді 

тақта 

Сабақты

ң ортасы 

 

 

 

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

Белсенді оқу ортасын қалыптастыру мақсатында бірлескен оқу тәсілін 

қолдана отырып құрылымдалған топтық жұмысты ұйымдастырамын. 

1-топ. 

«Суреттер сөйлейді» әдісі арқылы сурет беріледі. Астындағы сұраққа 

жауап беру. 

 
Д: Білім алушы 

-Табиғи дыбыс көздерін біледі. 

-Суретке қарап өз ойларын айта алады. 

- Табиғи дыбыс көздерінің дауысын сала алады. 

2-топ. 

«Топтастыру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д: Білім алушы 

-Табиғи дыбыс көздерін біледі. 

-Табиғи дыбыс көздерін топтастырып жаза алады. 

3-топ. «Кел, бояйық» әдісі арқылы суреттердің ішінен табиғи дыбыс 

көздерінің суретін тауып, бояу. 

Суретін салу 

ҚБ: «Үш шапалақ» әдісі арқылы бір – бірлерін бағалайды. Өз 

тарапымнан кері байланыс жүргіземін. 

 

«Мен зерттеушімін» әдісі арқылы табиғи дыбыс қалай таралатынын 

анықтау. 

1. Су құйылған ыдыс және тас дайындап ал. 

2. Тасты судың ішіне тата. 

3. Суды бетінде пайда болған толқындарға мұқият қара. 

 Толқындар дыбыстың қаралу жолдарын көрсетеді. 

Д: Білім алушы 

-Қарапайым тәжірибе жасайды. 

-Негізгі дыбыстардың таралу ерекшеліктрін түсінеді. 

Жазылым 

 

оқулықпен 

жұмыс 

 

 

 

 

Табиғи дыбыс 

көздерінің 

суреттері 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топты 

мадақтау, 

толықтыру 

жасау, тиімді 

кері байланыс 

орнату. 

А4 форматы, 

стикер, маткер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табиғи дыбыс 

көздері 
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(Ұ. Ж. ) Жұмыс дәптеріне жазу 

«Айырмашылығын тап» әдісі арқылы бес айырмашылықтытап және 

орында. Табиғи дыбыс көдерін белгіле. 

Суретін салу 

Д: Білім алушы 

- Екі суретті салыстыру арқылы айырмашылығын табады. 

- Табиғи дыбыс көздерін табады. 

ҚБ: «Плюс, минус» әдісі арқылы жұптасып бір-бірін бағалайды. Өз 

тарапымнанкері байланыс жүргіземін. 

 

Саралау тапсырмасын оқу қарқынына қарай мұғалімнің көмегін қажет 

етпейтін оқушыларға тапсырма беру. 

«Сызбаны толтыр» 

Дыбыс қалай таралады? Берілген тұжырымдарды мұқият оқыңыз. 

Дұрыс тұжырымдардың тұсына «+» таңбасын қойыңыз. 

Дыбыс бір бағытта ғана таралады.  

Дыбыс барлық бағытта таралады.  

Жақын жерден шыққан дыбыс қатты естіледі.  

Дыбыс тек адам сөйлегенде ғана таралады.  

Алыстан шыққан дыбыс ақырын естіледі.  

 

Д: Білім алушы 

-дыбыстың таралуына қатысты дұрыс тұжырымдарды анықтайды. 

- табиғи дыбыс көздерін табады. 

ҚБ: Өз тарапымнан кері байланыс жүргіземін. 

  

Қажеттілігіне қарай мұғалімнің көмегін көп қажет ететін оқушыларға 

«Тыңда да, бөліс» әдісі арқылы құлақ қаппен табиғи табиғи 

дыбыстарды естіртіп не естігені туралы айтады. 

Д: Білім алушы 

-табиғи дыбысты естіп, ненің дыбысы екенін айта алады. 

-естіген дыбыс атауларына сипаттама береді. 

ҚБ: Өз тарапымнан кері байланыс жүргіземін. 

(Ж. Ж) 

«Су-ли-фо»әдісі арқылы оқушылардың екеуінің біреуі бірінші болса 

сол сол оқушы табиғи дыбысты өзатының қасына жазады. 

Ең көп сөз жазған оқушы жеңімпаз болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А4 қағазы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма 

жазылған А4 

парақ беті 

Сабақты

ң соңы 

 

 

«Өрмекшінің торы» әдісі 

-Табиғи дыбыс көздері дегеніміз не? 

(Табиғи дыбыс көздері - адамның дауысы, жапырақтың сыбдыры, 

құстардың сайраған үні, бұлақты сылдыры). 

-Әлемде адам естімейтін дыбыстар бола ма? 

(Әлемде адам естімейтін дыбыстар да болады. Мысалы, 

ультрадыбыстар және инфрадыбыстар). 

- Ультрадыбыстар дегеніміз не? 

Ультрадыбыстар адам құлағына естілмейтін толқындар. 

Ультрадыбысты жануарлар (жарғанаттар, балықтар, жәндіктер) 

қабылдай алады. 

- Инфрадыбыстар дегеніміз не? 

- Ал тербеліс жиілігі төмен дыбыс толқындары инфрадыбыстар деп 

аталады. 

Бұл дыбыстарды адам құлағы қабылдамайды, бірақ олар белгілі бір 

дәрежеде адам организміне әсер етеді. 

 

 

Оқулық, А4 

парағы 

 

 Кері байланыс 

«Күлегештер» арқылы сабаққа кері байланыс жүргізу. Әр оқушы не 

ұнады, не ұнамады, түсінбегені жөнінде жазып, тақтаға жабыстырады. 

Смайликтер 
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АСЕЛ ИБРАЕВА, 

Жалпы білім беретін №39 орта мектептің 

тарих пәні мұғалімі 

Атырау облысы, Атырау қаласы 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы 

бойынша оқушылар өз дағдыларын қалай 

қалыптастырады. Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында Біз 

жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, 

қанымызға сінген, бүгінде тамырымызда 

бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз 

керек» деп айтылған. Соған байланысты ұлттық 

тәрбие – рухани жаңғырудың негізін қалыптасуы 

керек. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – 

оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру 

ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, 

зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, 

АКТ – ны қолдану, коммуникативті 

қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс 

жасай білу, функционалды сауаттылықты, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны 

тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту 

әдіс-тәсілдерді курс барысында ұғындық. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының 

ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. 

Спиральділік қағидаты бойынша құрылған оқу 

бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру 

үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған 

танымдық теорияға негізделеді. Оған оқу 

мақсаттарын зерделей отырып тапсырмаларды, 

сабақтарды құрастыру барысында көз жеткіздік. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, 

критериалды бағалау жүйесіне өтеді. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың 

үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің 

нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың 

пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: 

қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. 

Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. 

Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың 

ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналасуға 

ықыласын туғызады. Кеңестік заманнан қалған 

бес балдық бағалау жүйесі жойылды. 

Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен 

оқу үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады 

және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле 

отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері 

байланысты қамтамасыз етеді және балл немесе 

баға қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға 

мүмкіндк береді. Жиынтық бағалау оқу 

бағдарламасының бөлімдерін (ортақ 

тақырыптарын және белгілі бір) оқу кезеңін 

(тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 

оқушының үлгерім туралы ақпарат алу 

мақсатында балл және баға қою арқылы 

өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және 

жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша 

қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі 

Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, 

Финляндия сынды дамыған елдерде 

пайдаланылады. Кіріктірілген білім беру 

бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы 

да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік 

дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт 

дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» 

орналастырылған және бір-бірімен тығыз 

байланысты. Айталық, қарапайымнан күрделіге 

қарай шиыршық бойымен дамып, өрлей түскені 

жай ауызекі тілде ғана ойын жеткізуден, күрделі 

мәтіндер құра білу дағдылары шыңдалып, тілдік 

құзыреттіліктері шыңдала түседі. Бүкіл әлемде 

білім беру жүйелерінің келешек ұрпаққа қандай 

білім беретіні туралы мәселе қайта қаралуда. Осы 

мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты 

болу үшін нені оқыту керек?» және «Оқытудың 

тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі 

сауалдар туындайды. Бұл сауалдар оқу 
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бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге 

асыруда пайдаланылатын педагогикалық 

әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды 

жаһандану, сондай-ақ, ұлттық экономикаға да 

ықпал етуде және қазіргі уақытта экономикалық 

дамуды қамтамасыз етуге бағытталған 

халықаралық бәсекелестік артты. Білім беру 

жүйесін жаңартуға арналған бұл экономикалық 

дәлелдерге қоса, қазіргі жиырма бірінші ғасырда 

басқа да негіздер бар: байланысқа бейімділікті 

арттыру, әлеуметтік өзгерістер, ауа райының 

өзгеруімен байланысты мәселелер, бүкіл әлемдегі 

халықтың қарқынды өсуі, заманауи әлеммен өзара 

табысты байланысу үшін қажетті және келешек 

күннің әлемімен өзара байланысу үшін қажетті 

дағдыларды қазіргі таңдағы мектеп 

жасөспірімдері талап ететін шектеулі ресурстарға 

деген сұраныстың өсуі. Сондықтан оларға 

заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, 

білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім 

жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді 

Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту 

деңгейінежеткізу керек. Мектеп бітіруші 

түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі 

оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс 

пен ақпаратты терең талдау машығын игеру 

болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей, қазіргі 

таңда елімізде жаппай білім беру мазмұны 

жаңартылуда. Жаңартылған бағдарлама бойынша 

әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке 

қарай білім алушыны баулу, қоғамнан өз орнын 

таба білетіндей сапалы маман болуына 

бағытталынған. Ал осы уақытқа дейін біздің 

елімізде жалпы білім беретін мектептерде білім 

алушылар күтілетін нәтижеге көз жеткізбей, түрлі 

әсер етуші факторлар ықпалымен мамандық 

таңдап, ақыр соңында сол оқыған мамандықтары 

бойынша жұмысқа тартыла алмай отырғаны 

бәрімізге белгілі. Орта білім мазмұнын жаңарту 

аясында әзірленген оқу бағдарламалары 

оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа өтуі 

кезінде білімі мен дағдылары қайталанып 

тексеріліп отыратын спиральділік қағидаты 

бойынша құрылған оқу бағдарламасы моделіне 

негізделген. Оқу үдерісінің алға ілгерілеуі айқан 

көрінуі үшін, оқу мақсаттары өзара тоғысқан 

бөліктер мен бағыттарға біріктірілген. Айталық, 

қарапайымнан күрделіге қарай шиыршық 

бойымен өрлей түскені жай эссе жазудан әңгіме 

тіпті повесть жаза алатындай дағдыға ие болып, 

тілдік құзыреттіліктері шыңдала түседі. 

Мұғалімдердің пайдаланатын оқыту әдісі 

оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын 

қамтамасыз ету үшін маңызды. Осы орайда жаңа 

бағдарламаны меңгеру барысында ерекше есте 

қалған мына әдіс-тәсілдер сабақтың тиімді өтуіне, 

оқушы бойында қажетті 4 дағдыны (тыңдалым, 

айтылым, жазылым, оқылым) қалыптастыруға 

ықпал ететіні сөзсіз: «Қабырғадағы роль», 

«Ыстық орындық», «Пікірлер сызығы», 

«Саналылық аллеясы», «5 сұрақ, 5 жауап», «5 

қадам», «Драма әдісі», «Маңыздылық аймағы», 

графикалық органайзерлер – «Дара диаграмма», 

«Қос диаграмма», «Оқиға тауы», «Хикая 

картасы», «Стоп кадр» т. б 

Қорытындылай келе, жоғарыда келтірілген 

тұжырым Қазақстанда білім беру саласына 

өзгеріс қажет екенін анық көрсетеді. Технология, 

коммуникация мен ғы лым салалардағы мұндай 

елеулі өзгерістер әлемдік экономикаға 

айтарлықтай ықпал ете отырып, 21 ғасырда 

табысты болу үшін әрбір азаматқа қажетті білім 

мен дағдыларды алға тартады. Білім беру 

бағдарламасының мазмұны, педагогикалық 

тәсілдер және бағалау тәсілд ері бір мақсатқа 

жұмылдырылуы тиіс. бұл жаңартылған білім беру 

бағдарламасы бойынша менің көкейге түйгенім: 

алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа 

жету жолында шәкірттердің жүрегіне жол тауып, 

әрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, егемен 

елдің ұл -қыздары білімді де білікті болып 

шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, 

іргесі мықты ел боламыз. Қазіргі білім беру 

жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман 

дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - 

мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің 

шығармашылығындағы ерекше тұс - оның 

сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба 

білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, 

арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз 

кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін 

шексіз сүйетін адам. Ұстаздықтың ұлы жолында 

өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды 

тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ 

деп ойлаймын. 

Мұғалімдер пайдаланатын әдіс оқудың 

тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Критериалды 

бағалау екіге бөлінеді: қалыптастырушы және 

жиынтық. Қалыптастырушы бағалау оқу 

үдерісінің ажырамас бір бөлігі болып табылады, 

тоқсан барысында мұғалім тарапынан жүйелі 

өткізіліп отырады. Күнделікті тәжірибеде білім 

алушылардың ілгерлеуін, меңгеру деңгейін өлшеу 

үшін қалыптастырушы бағалаудың түрлі 

әдістерін қолдануға болады: «Екі жұлдыз, бір 

ұсыныс», «Бағдаршам», «Бір минуттық эссе», 

викториналар, сұрақтар т, б. Жиынтық бағалау 

белгілі бір кезеңде оқу бағдарламасы мазмұнын 

меңгеру деңгейін анықтауға, тіркеуге мүмкіндік 

береді. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі – спиральді 

қағидатпен берілуі. Спиральді қағидат бойынша 

құрылған білім беру бағдарламасы Джером 

Брунердің «Білім беру үдерісі» атты еңбегін де 

қарастырылған. Брунердің жұмысына негізделген 
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спиральді білім беру бағдарламасының ерекше 

сипаттары: оқушы мектепте оқыған кезде 

тақырыпты немесе пәнді бірнеше рет қайталап 

оқиды; әрбір қайталап оқыған сайын оның 

күрделілігі арта түседі; жаңа білім алдыңғы 

біліммен тығыз байланысты және бұған дей ін 

алынған ақпарат тұрғысынан қарастырылады. Әр 

пәннің өзінің жеке сөйлеу стилі бар, оны нақты 

пәннің «академиялық тілі» деп атауға болады. 

Тілдік мақсаттар академиялық тілді үйрену үшін 

маңызды құрал болып табылады. Оқушылардың 

өздерінен қандай нәтиже күт ілетінін түсінуі 

тілдік мақсаттардың анық құрылуына 

байланысты. Сондай-ақ, тілдік мақсаттар 

мұғалімдер мен оқушылардың оқуға деген 

ынтасын арттырып, қолдауына көмектеседі. Пән 

мұғалімдері оқушылардың пән мазмұнын 

меңгеріп, академиялық тілді дамытуына қолда у 

көрсетеді. Оқушы жетістігін нақты бағалау – білім 

беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. 

«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны 

өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы 

керек», -деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, 

қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол 

қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз ісінің шебері 

ғана жоғары жетістіктерге жетеді. 

Тәуелсіздік жылдарында еліміз екі процесті 

– саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды 

қатар жүргізіп, белгілі бір нәтижеге жетті, қазіргі 

уақытта жаңа тарихи кезеңге – Рухани жаңғыру 

кезеңіне аяқ басты. Рухани жаңғыру бізден 

ұлттық санамызды қалыптап, бәсекеге қабілетті 

болып, кез-келген мәселеге прагматистік 

тұрғыдан келуді, жалпы алғанда ұлттық 

бірегейлігімізді сақтай отырып дамуымызды 

талап етеді. Рухани жаңғырудың ең басты шарты 

– «білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу» 

Өйткені, ҚР Тұңғыш Президенті «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты Бағдарламалық 

мақаласында атап көрсеткендей, «табысты 

болудың ең іргелі басты факторы білім екенін 

әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі, 

құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік 

қоятын ұлт қана табысқа жетеді». Бұл жерде 

әңгіме еліміздің болашағы туралы. Оның ертеңі – 

жас ұрпақтың қолында. Бүгінгі жас ұрпақ, 

болашақ маман Қазақстан Республикасы «Білім 

туралы» Заңының 8-бабында көрсетілген 

міндеттер бойынша: «Ұлттық және жалпы 

адамзаттық құндылықтарды игеріп, ғылым мен 

практика жетістіктеріне негізделген білім 

алулары керек». Ендеше, біздің ұстаздарымыз 

оқытудың жаңа технологияларын енгізіп, білім 

беруді ақпараттандырып, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу арқылы 

оқытуды сауатты, сапалы жүзеге асырып, 

мамандардың кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастырғанда ғана қоғамымыздың дамуына 

елеулі үлес қоса алады. Бұл істердің барлығын 

жүзеге асыратын еліміздің ұстаздар қауымы. 

Ендеше, бүгінгі ұстаздар қауымына қойылатын 

талап та жоғары болмақ. Олар жан-жақты, 

әлемдегі жаңалықтардан мағлұматы бар, үнемі 

шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін 

шыңдайтын жеке көзқарасы бар, соны қорғай 

білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, 

білімді де білікті, көп оқитын, көп тоқитын, 

білімін күнделікті ісіне шебер қолдана білетін, 

өзінің оқушысын өз бетінше білім алуға баулитын 

кәсіби маман иесі болуы керек. Бұл өмір талабы. 

Ұстазда ұйымдастырушылық, құрылымдылық, 

бейімділік, сараптамалық қабілеттердің де болуы 

шарт. 
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