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БАСТАУ СӨЗ
   

  Қазіргі таңда дүниежүзілік білім жүйесі деңгейіне сәйкес келетін, сапалы білім беруге жағдай
жасайтын, жастардың үйлесімді дамуына бағытталған білім беру көзделіп отыр. 

Осы орайда 2014 жылы білім беру мекемелерінде «Қазақстандық жол — 2050:  Бір мақсат,  бір
мүдде, бір болашақ» Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауын  қолдау  барысында  Республикалық  45minut.kz  басылымы  және  жергілікті  білім
бөлімдерінің  қолдауымен  «Болашақты  бірге  жасаймыз»  тақырыбында  ғылыми  практикалық
семинарлар өткізілді.

Семинар  мақсаты:  Педагогикалық  кадрлар  біліктілігін  көтерудегі  7  модулдік  бағдарламаның
негізгі идеясын жүзеге асырып, мұғалімдердің кәсіби тәжірибесіне енгізу. Семинар барысында ІІ —
ІІІ  –  деңгейлік  курстардан  өткен  мұғалімдер  мен  біліктілігін  арттырудың  негізгі  тұғырына
байланысты тақырыптарында шебер кластарын ұйымдастыру. 

Педагогикалық  іс-тәжірибені  насихаттау,  педагогтың  әдістемесін  және  шығармашылық
байланысын кеңейту.  Осы мақсатты жүзеге асыруда,  белгілі  бір білім көзін меңгерген тұлға ғана
емес,  сонымен  бірге  өзін-өзі  жетілдіруге,  таратуға,  дамытуға,  қолдана  білуге  қабілетті  шәкіртті
тәрбиелеу – бүгінгі  күннің қағидасы. Ал мұндай тұлғаны тәрбиелеу үшін мұғалім құзыретті  болу
керек. Педагогтың кәсіби құзыреттілік ұғымы тұлғаның біртұтас құрылымындағы теориялық және
практикалық дайындығының бірлігі, кәсібилігі арқылы жүзеге асыру және тәжірибесін ортаға салу. 

Семинар жұмысы пленарлық және секциялық бөлімдер бойынша өткізілді. 
http://www.45minut.kz  арқылы  онлайн  түрде  басқа  да  облыстардан  қатысушылар  қатысуға

мүмкіндік жасалған. 
Семинар  бағдарламасы  аясында  білім  мекемелерінің  көрмесі  ұйымдастырылып,  семинар

қатысушылары және онлайн түрде http://www.45minut.kz (Күнделікті 40 мыңнан астам қолданушы)
Республика ұстаздарына ұсынылады. Cеминардың материалдары негізінде топтастырылған ұстаздар
жинағы шығарылды. 

Тәжірибе  алмасу бағытында  топтама  жинаққа  Қызылорда  облысы ұстаздарының материалдары
және Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Ақтөбе т.б облыс ұстаздарының еңбектері қосылды.

Семинар барысында көңілге түйгенім, ұстаздар арасында тәжірибе алмасу бағытында тақырыптық
семинарларға  сұраныс  бар.  Семинардың  мақсатына  сай  деңгейлік  курстардан  өткен  ұстаздар
деңгейлік  курстарға  оқуға  талаптанып  жүрген  әріптестеріне  барынша  қолдау  көрсетіп,  алған
білімдерімен бөлісуге әзір екендіктерін білдірді. 

Оқу мен оқытудағы жаңа әдіс тәсілдерді қолдану арқылы жоспарланған сабақтарының оқушылар
үшін  қызықты  да  пайдалы  екендігін  өз  тәжірибелерінде  дәлелдеп,  жаңашыл  көшбасшы  ретінде
әріптестеріне  тәжірибе  таратты.  Ал,  талаптанушы ұстаздар болса  білім  алуға деген құштарлығын
көрсетті. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат,  бір мүдде,  бір
болашақ»  атты  кезекті  Жолдауда  айтылғандай:  Біздің  болашаққа  барар  жолымыз
қазақстандықтардың  әлеуетін  ашатын  жаңа  мүмкіндіктер  жасауға  байланысты.  ХХІ  ғасырдағы
дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар. Бұл үшін біз не істеуіміз
керек? 

Біріншіден, барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім берудің
барлық  буынының  сапасын  жақсартуда  бізді  ауқымды  жұмыс  күтіп  тұр.  2020  жылға  қарай
Қазақстандағы  3-6  жас  аралығындағы  балаларды  мектепке  дейінгі  біліммен  100  пайыз  қамту
жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар
ұсыну маңызды. 

Орта  білім  жүйесінде  жалпы  білім  беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі
оқыту деңгейіне жеткізу керек.  Мектеп түлектері  қазақ,  орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс.
Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау
машығын игеру болуға тиіс.

                                                           
 Ізгілік Байдрахманұлы Нағиев

                            Республикалық 45minut.kz басылымы редакторы
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН 
ЛОГИКАЛЫҚ  ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУҒА ҮЙРЕТУ ТИІМДІЛІГІ

Темиргалиева Шынар Бактыгереевна
БҚО, Казталов ауданы, Казталов ауылы

Казталов ауданының білім беру бөлімінің 
 бірінші санатты бастауыш сынып әдіскері

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың  мемлекеттік бағдарламасында жалпы білім берудің
мақсаты – қазіргі қоғам талабына сай алынған терең білім, білік, дағдылар мен құзырлықтардың негізінде еркін
бағдарлай білетін, қойылған мақсатқа танымдық қызмет жасау арқылы жете алатын, өз бетінше дұрыс, тиімді
шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Оны жүзеге асыру – мектептерде оқушылардың
танымдық белсенділігін арттыруға септігін тигізетін оқу процесін ұйымдастырудың тәсілдерін, әдістері мен
нысандарын іздестіруге өзекті сипат береді.Сондай-ақ, мемлекеттік бағдарламада, оқу процесіне педагогикалық
пайдалану  -  оқушылардың  танымдық  белсенділігін  дамытудың  басты  бағыттардың  бірі  екендігі  атап
көрсетілген.

Баланың болашағы, оның интеллектуалдық дамуы мен адамгершілік бейнесінің қалыптасуы және еңбекке
қатынасы көп жағдайда бастауыш сыныптарда анықталады. Бастауыш мектеп балаға білім беріп қана қоймай;
яғни  сөйлеу,  оқу,  қоршаған  орта  жөнінде  дұрыс  көзқарас  қалыптастыру,  жағдайларды  объективті  түрде
бақылап  талдау  жасауға  үйрету,  ойын  дұрыс  айтуға,  салыстыра  білуге,  дәлелдеуге,  сөйлеу  мәдениетіне
үйретеді.

Бастауыш сынып оқушыларымен жүргізілетін логикалық есептердің оқу процесіндегі маңызы зор. Мұндай
есептер оқушының ойлау қабілетін, математикаға деген қызығушылыған арттыру үшін өте тиімді. Логикалық
есептер, математикалық олимпиадаларда, әр түрлі жарыстарда жиі қолданылады.

Логикалық есептер жиі орындату – сол тиімді әдістердің бірі. Ол балалардың ойлау белсенділігін арттырып,
оларды  есептеуге  деген  үлкен  қызығушылық  тудырады,  оқушылардың  есте  сақтау  қабілеті  арта  түседі,
математикалық тілі жетіледі.

Жұмбақ есептер балаларға тез санауды үйретіп, дүние танытады, күлдіргі , қызықты әзіл есептер баланың
қисынды ойлауымен математикалық есептеу қабілетін дамытады, ал логикалық жаттығулар шапшаң ойлауға,
тапқырлыққа төселдіреді.  

Логикалық есептер шығару арқылы қарапайымнан күрделіге қарай көңіл аударылады.  Бірте – бірте ақыл
ойды  жетілдіруге  көмектесетін  есептерді  шешуге  әкеледі.Логикалық  есептерді  шығаруға  үйрету
арифметикалық  амалдар,  тапсырмаларды  табиғи  жолмен  шешу,  софизм  ұғымын  түсіндіріп,  оны  шешуге
үйрету,  ойын  арқылы  шығару,  логикалық  сөздерді  жіктеу,  түсіну  және  дұрыс  қолдану,  терең  ойлап,  бір
заңдылықты қажет ету, қарапайым ой-қорытындыларды жасау тәрізді логикалық біліктілікті қалыптастыруға
берілген тапсырмалардан қарастырылды. Сонымен қатар оқушылардың ойлау жүйесінің дұрыс қалыптасуына,
тілдік қорының дамуына және оқушының өз ойын түйіндеуге аса мән беріледі.  Оқу процесінде математика
сабақтарында педагогикалық және ауызша есептеу логикалық есептерді шығару тәсілдерін пайдалану арқылы
оқушылардың  логикалық ойлау қабілеттері мен танымдық белсенділіктерін арттырады.

Логикалық  есептер
1. Жолаушының бір ешкісі, бір капустасы, бір қасқыры бар. Ол өзеннің бір жағынан екінші жағына екі

орынды қайық арқылы өтуі керек. жолаушы ешкіні, капуста және қасқырды өзеннен қалай өткізді? Қасқырды
ешкімен қалдыра алмайды, ал ешкіні капустамен қалдыра алмайтыны белглі болса? 

Шешімі: Ол үшін үшеуін де қадағалаусыз қалмауы керек. Бірінші қатынағанда жолаушы өзеннің ар жағына
ешкіні апарады. Екінші қатынағанда жолаушы қасқырды алады, капуста қалады. Өзеннің ар жағына жеткен соң
қасқырды  қалдырып,  ешкіні  қайтадан  өзеннің  бер  жағына  әкеледі.  Үш  қатынағанда  ешкіні  қалдырып,
капустаны  өзеннің  ар  жағына  апарады.  Капустаны  қалдырады  да,  өзі  бер  жаққа  қайта  оралады.  Төрт
қатынағанда ол ешкіні өзеннің ар жағына шығарады.

2.Айдынның Асқардан бойы ұзын, бірақ Жанаттан кіші. Кім ұзын? Шешімі:   Жанат – ұзын
3.Қараңғы бөлмеде майшам мен керосин лампасы бар. Бірінші не жағасыз? 
Жауабы: шырпы
4.Суға қай кезде қолды кесіп алуға болады? 
Жауабы: егер оны мұз етіп қатырса
5.Үш литрлік және бес литрлік суды қалай өлшеуге болады? 
Жауабы: 3+3=6 6-5=1 3+1=4л
6.Тоғыз литрлік және төрт литрлік екі ыдыс берілген. Осы ыдыстардың 
көмегімен бактан алты литр суды қалай алуға болады? (суды бакқа қайта құюға болады) Шешімі: 9-4-4=1 9-

4=5 5+1=6
7.Мотоцикл жүргізушісі ауылға келе жатқанда жолдан өзіне қарсы ұш 
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жеңіл машина және бір камазды кездестірді. Ауылға неше машина бара жатыр? Жауабы: Бір ғана мотоцикл
   8.  Бір елде 20 қала бар.  Оның әрқайсысы бір-бірімен ауебайланыста жұмыс жасайды.  Бұл елде неше

әуебайланыс бар? Шешімі:19+18+17+....+3+2+1=190
9. Поштада 5 әртүрлі конверт және 4 әртүрлі марка сатылады. Неше тәсілмен 1 конверт пен 1 марка сатып

алуға болады? Шешімі: 5*4=20
10.Егер кез келген хатты кез келген курьерге бере алатын болсақ, әртүрлі 6 
хатты 3 курьер арқылы поштаға неше тәсілмен жіберуге болады? 
Шешімі:3*3*3*3*3*3=729
11.Тақтада 7 зат есім, 5 етістік, 2 сын есім жазылып тұр. Сөйлем құрау үшін 
әр сөз табынан бір сөзден алу керек. Мұны неше тәслмен жүзеге асыруға 
болады? Шешімі: 7*5*2=70
12.Дөңгелек бойында он бес бала тұр. Әрбір қыздың оң жағында бір ұл 
тұр.Ұлдардың жартысының оң жағында бір ұлдан тұр, ал қалған ұлдардың  
жартысының оң жағында бір қыздан тұр. Неше қыз? Неше ұл бар?
 Шешімі: Әр қыздың оң жағында ұл тұрғандықтан, қыздар мен ұлдардың    
 жұптары бар(қ,ұ). Бірақ ұлдардың жартысының оң жағында ұлдар    
 тұрғандықтан, дөңгелек бойында ҚҰҰ болуы керек. Ал қалған ұлдардың       
 жартысының оң жағында қыздар болуы керек. 5-қыз, 10-ұл.
Логикалық  есептерді  орынды  әрі  шеберлікпен  пайдалана  білу  сабақтың  нәтижелілігі  мен  сапасын

арттырудың  да  негізгі  тәсілдерінің  бірі  екендігін  тәжірибе  көрсетіп  отыр.  Ең  алдымен  оқушылардың
зеректілігін, ойлау қабілетін дамытатындай есептер шығара білуге үйрету керек. Бастауышта әзіл есептер мен
сұрақтар  ауызша  есептеулерде  зеректілікке,  тапқырлыққа  баулиды.  Оқушыны ұшқыр   ойлауға,  тез  шешім
қабылдауға  дайындайды.  Логикалық  тапсырмалар  арқылы  жұмыстың  тиімділігін  байқауға  болады.Оқушы
оқулық көлемінен  шығып,оза  оқыту,  белсенділігі  мен  іскерлік  қабілеттілігін  арттырып,  шығармашылықпен
жұмыс істеуге ұмтылады.

Қорыта айтқанда, оқушыларды шығармашылыққа, өз бетімен іс-әрекет етуге бағытталған тапсырмалар саны
көбейгенде ғана, өз пікірін айта алатын, оны дәлелдей білетін, өмірге деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан,
үнемі  ізденіс  үстінде болатын,  қоғам дамуына  үлес  қоса  алатын,  жан-жақты жетілген  жас  ұрпақ  өкілдерін
дайындай аламыз.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1.Логикалық ойлау қабілетін дамыту //Қазақстан мектебі. Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. –

Алматы, 2008, №11.
2.Тапқырларға тапсырма.  Ескен Елубай.  Алматы 1996
3. “Логика әлемі” 4 сынып    К.Ерешова. Н.Үсенова. А:Фазылова  2011жылы
4.Дидактикалық материалдар мен ойындар және қызықты тапсырмалар.
5. Ә.Наурызбайқызы, М.Әубәкірқызы, С.Мұқамбетқызы.Алматы  “Рауан”1994

********************************************************************************************
ТУҒАН ЖЕРІМДІ СҮЙЕМІН

Ақтөбе қаласы. Благодар орта мектебінің 
4 А класс оқушысы Жүрсін Лаура

Жетекшісі: Исабекова Айманкүл Шайқұлқызы

Мен  туған  жерім  -  Кішіқұм  бойындағы  -  Шалқар  өңірі.   Шалқарда  Кеңес  Одағының  батыры  -  Ідіріс
Үргенішбаев, сықақшы, жазушы - Үмбетбай Уайдин, әнші Жанар Айжанова, белгілі жүргізуші, "Жайдарман"
бағдарламасының негізін қалаушы - Есен Елеукен,  саясаткер, президент жанындағы аппарат басшысы - Марат
Тәжин сияқты елімізге әйгілі  адамдар туып  өскен.  Менің туған жерім Тоғыздан Ақтөбе  қаласының әкімі
болған  Сержан  Жаманқұлов,  техника  ғылымының  докторы,  профессор  Нағашыбай  Жадырасинов  шыққан.
Осындай атақты адамдар туып-өскен ауылымды, туған жерімді  мақтан тұтамын. Шалқардай шалқыған көлі бар
құтты мекенде көптеген білім ордалары, бала-бақшалар, мұражайлар, мәдениет үйлері, ескерткіштер бар.

Шалқар қаласының маңында ұлт-азаттық көтерілістің батыры Есет Көтібарұлының  кесенесі орналасқан.

Басынан еш қар кетпеген,
Асқар-асқар тауларым.
Қозы-лақтар тойып жеген,
Көгал-көгал жайлауым.

Ақша бұлттар қалықтаған,
Көк-көңбек, мөлдір аспаным.
Жап-жасыл болып жайқалған,
Бой түзеген жас талым.

Балықтар жүзіп ойнаған,
Айдын шалқар көлдерім.
Табиғаты ерекше
Шалқар құтты мекенім,
Туған жерім бұл менің.
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ҚАЗІРГІ ҚОҒАМҒА ҚАЖЕТТІ ДИЗАЙН ӨНЕРІ

Ақтөбе гуманитарлық колледжі
бейнелеу өнері пәнінің оқытушысы

Булеков Самат Жолдыбаевич 

Дизайн -   әлемдегі   заттарды  көркемдеп  құрастыру,   заттық  ортаның  рациональды  тұрғызылуының
нұсқаларын  жасау. Дизайн  -  шығармашылық  қызмет , алға  қойған  мақсаты  өндірістік  өнімнің   формальды
сапасын  анықтау  болып  табылады: 

-  өнімнің  сыртқы  кескіні   және  өте  ерекше;
- дара  құрылымдық  және  қызмет  көрсету  байланысы,  дайындаушының  көз  қарасын  және  

тұтынушының  көз  қарасымен  өнімді  бір  бүтінге  айналдырады .
Дизайн  ( ағылшын  сөзінен  desin  -  жобалау, ойлау,  сонымен  қатар  жоба,  жоспар, сурет,  термин, заттық  

әлемдегі  жобалау  бойынша  қызметтің  жаңа түрін  көрсетеді. Дизайн  XX ғасырдың  басында  заттық  
ортаның  көрінуі  және  қызметтік  қасиетінің  берекесіздікте  қалыптасу  жері  сияқты  пайда  болды.  Дизайн  
қазіргі  қоғамға  қызмет жасауға  сәйкес  рациональды  тұрғызылуының  күрделі   нұсқаларын   өңдейді .  Кей  - 
кезде   дизайн  өндірістік  өнімнің  эстетикалық  қасиетін   жобалады.  Яғни  оның  бір  аумақты  түсіндіреді  
деп  есептеледі.  Бірақ,   дизайн  заттық  ортада  адамның  тіршілік  етуіне,  тұтынушының,  өндірістің   қызмет  
етуінде  -   өте  кең  әлеуметтік  -  техникалық  мәселелерін   шешеді.  Дизайн  жобалаудың  барлық  дәстүрлі   
түрлермен ,  яғни  нақты  адамдардың  өміріне  енгізілуімен  және  толықтай   жаңа  заттық  ұйымның  қоғамына
байланысты,  затты  әлемде  қиындықтарды  шеше   отырып  ерекше  қатынаста  болады .

Дизайн   сөзі   жобалаудың  түрлерінің  нәтижесін  білдіреді. Мысалы:  заттың  дизайны,  автомобиль  
дизайны,  былай   айтылғанда  ол  қазіргі  тәжірбиемен  байланыспайды  және  қоғамның  әр  кезеңде  
туындауын  ойлап  тапқан  нәрселік  әлемнің  морфологиясын   білдіреді.  Бұл  ойда  алғашқы  тұрмыстық  
дизайн  жөніне,  XYIII  ғасырдағы  дизайн  жөнінде  айтылған.

90 жылдарда  графикалық дизайнда  мамандар дизайнның  жаңа  мүмкіндіктерін  көрсету  үшін  амалдар  
іздей  бастады және  олар  афиша, жарнама, ақпарат  құралдарын  пайдаланды . олар видеожазба , фото және  
баспа  қолданылды. Осы  арқылы  дизайнерлер  өздерінің  жұмысын  жұртшылыққа  таратты. 

    Компьютердің  пайда  болуымен  жаңа  дизайн  саласы  да  туындады.      Әңгіме    компьютердің  өзі 
жөнінде  емес , ол дизайнерлердің  жұмыс  істеуіне  олардың  шығармашылығын  дамытатын  жаңа 
бағдарламалардың  пайда  болуында . Қазіргі  таңда  дизайнердің  қалауында  - теледидар, интернет, баспа 
құралдарының бірнеше түрлері бар.

    Дәстүрлі   фотобейнемен  қатар  актуальды  өнерде  бірге  жүреді. Мысалы. Американ  суретшісі Люсинда  
Девлиннің  интерьерлі  фотосы «Пари – Фото»  Европадағы  үлкен  және  бірегей  жәрмеңкедегі фотосы  онда  
американ   түрмелеріндегі  камера,  ондағы  өлім  жазасына  кесілген  шарт    ( электр үстелі , дар )   кездері  
суреттелген .  Техника  жөніндегі  сөз қозғасақ, қазіргі  кезде  сәнде «металмен» - қолтаңба  алюмини 
пластиналарға  жабыстырылып, оны  ламинаттайды, осыдан  өте   әсерлі  жылтыр суреттер  пайда  болды. Өте  
белгілі  сәнді   кейіпкер  және  богемалар, моделдер  мен әншілер  суреттері  қолмен боялып  - олар  өте  құнды  
жақтауларға  салынып  дәстүрлі  кескіндеме  секілді   суретке  айналдыру   сәнге   енген,  сурет   XIX   
ғасырдағы    сияқты   суретке (видеожобаға ,  объектіге )  дайындалатын  нобай  ретінде  қолданылады . 

    XX ғасыр  мен XXI ғасырдағы  дизайн  тіліндегі  сәнді  сөз -  жеңілділік  пен  мөлдірлік. Адамдар  
механизмі  көзге  көрініп  тұратын  сағаттар  тағып, мөлдір  сөмке  мен  аяқкиімдер  киіп , мөлдір  үрмелі  
креслолар  да  отырады. Мұнда  түсінікті , анық болу  керекті  ұғындырады , ашықтылығымен де ерекшеленеді  
және  сонымен  қатар белгі , ирония да  бар. Жастар  киімінде  ең  маңыздысы   белгілік, себебі  киімдердің  ең  
басты  функциясы -  белгі, сигнал. Сәнге  нейлон  қайта  келді.  Тіпті  дивандарда  күлгін, қарақызыл металлик  
түстес, хаки, кэмел  түстес  резинкедегі нейлон  тыстар   кигізілген. Диванның  арқалығында  да   қалталар  
болуы  мүмкін.   Ал  креслоның  темір  шынтақ  қойғышында   матадан  тігілген  журнал  салуға   арналған  
қалталар  қондырылған .  Еркіндік , тұрпайылық  қазіргі  жастардың   мінез  -  құлқына  сай  келетін   сияқты: 
себебі  төмен  және  терең  дивандар , дөңгелек  және  пішінсіз,  аяқсыз  пуфтар, пластик  креслолар -  бұларда  
еркін  отырып,  демалуға  болады. Ерекше  есте  қаларлық, ашық  жиһаздар  бүгінгі  таңда  сәнде . 

     Қызықты үлгілерді  HIYOAO  тобының  жас  итальян  дизайнерлері  ұсынды. Олардың  кеңкөлемді  иілген
құбыр  мен  тордан  жасалынған  темір   металл   үлгілері   жинақты   жаңаша көрінеді. TLN  табындағы  жұмсақ
жиһаздар  үлгісі  бір – бірімен  сүйінпеншілікпен  құшақ  айқастырған  денелердің   бейнесін  көрсеткендей . 
Металл   тетіктері мен  пенорезина  қолданылып  жасалынған   бұл  жиһаз  дизайн  саласындағы   жаңа  
ашылым   болды.  Үлкен  қызығушылықты  боялмаған  ағаш  және  ескі  үлгімен   ешқандай  желімсіз  тек  қана 
біріктіру  арқылы  құрылған   суперэкологиялы  жиһаздар  оятады .

    Сонымен  қатар  бүгінгі  таңда  адамзат   жоғарғы  технологиядан  шарашады  және  олар   қарама – қарсы  
этностильге , шынайылыққа  ұмтылады. Бұрынғыша  қарапайым  геометриялық  пішіндерді  пайдалану  бірақ  
міндетті  түрде  пропорция жағынан  шектелмейді . Сәнде   дәстүрлі  материалдармен  қатар: фарфор ,  ағаш , 
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қағаз , мата  және  жартылай  мөлдір  пластик қолданылды. Дүниежүзілік   шаруашылардың  жаңа  мата  
үлгілерінде  шынайы  бояудағы  жасанды  жібек  қолданылған.     Осыған  орай   жаңашыл  шығармашылық  
өзінің  көпмағыналығымен   және   жаңа  материалды  таң  қаларлық  өзгерістер  енгізе  отырып  болашаққа  
ұмтылып, ал ескіні   ұмыттырмайды .Жаңаша   өнердің  ерекше ретінде  эклектика  саналады. Барлық  өнер  
үшін  архетип талапқа  сай .

     Өте  бірнеше  түрлі  ретроспективтер  кезекпен  және  бірге  жиһаз, кафе, көңіл көтеретін орындарды  
безендіруге, тұрғын интерьерлерге  кіргізіледі, бірақ  барлық  жерде  жаңаша  материал ,техникалық  
жетістіктермен  толықтырылады . Бар  жерде  жаңашылдық  мәнмәтіде  есептелінеді, ырғақта, үндестікте  болу  
қажет. Материалдар  мен  пішіннің  біртұтас  болуы:  кездейсоқтық  көп  кездессе,  соншалық  қызықтырақ  
болады .

      Бұрынғының материалды  ортасы  ұжымдық  және  анонимді  шығармашылықтың   желісі  болса, XX 
ғасыр өнерімен   архитектура  тарихына  қондырушылар, фарфор  мен  әйнекте  жұмыс  жасайтындар, кілем  
тоқушылар,  жиын  -  тойды   безендірушілер,  индустриальды  дизайнерлер  кірді. Осылардың  ішінде  Ле  
Корбюьзе, Мис  ван  дер Роэ, Пабло  Пикассо, Коко  шанель, Френк  Ллойд  Райт,  Вальтер  Гропиос, Владимир 
Татлин, Константин  Мельников, Кристиан  Диор, Реймонд  Лоуи, Ээро  Сааринен   және  тағы  да  басқалары .

Жұмыс барысында инені, түйреуішті киімге, үстелге немесе кездейсоқ затқа түйреп қоюға болмайды. Оларды
арнайы жастықшаларға түйреу керек.

Жіпті тіспен үзуге болмайды, өйткені ерінді зақымдауы мүмкін.
Инелерді арнайы ине салуға арналған заттарға не арнайы жастықшаларға, ал түйреуішті қақпағы бар қорапта 

сақтау керек.
Сынған инені үйірмені жүргізушіге берген жөн. Электрүтігімен жұмыс кезінде:
Электр үтігін ток көзіне қосқан, не ағытқан кезде үтіктің бауынан емес, қосқыштан ұстау керек.
Үтік ыстыққа төзімді, жиегінде жіңішке тақтайшалар қағылған үстелге қойылуы тиіс, өйткені, еденге, не 

аяққа түсіп кетуі мүмкін. Құлаған кезде үтіктің жұмыс істемей қалуы да мүмкін.
Үтікпен жұмыс кезінде басқа нәрсемен айналысуға, оны токқа қосулы күйінде қараусыз қалдырып кетуге 

болмайды.
Мата түріне байланысты үтіктің терморегуляторының дискі дұрыс қойылу керек. Егер үтікте терморегулятор

болмаса, оның шамадан тыс ысып кетпеуін қадағалау  қажет.
Жұмыс кезінде үтік табанының астына ток түсіп кетпеуін; жұмыс уақытында баудың оратылмауын қадағалау

керек, өйткені бұл сымнан үзілік кетіп, үтіктін жұмыс істемей қалуын тудырады.
Электр үтіктің дұрыс істеуін қадағалау. Оның дұрыс жұмыс істемей тұрғанын сезген бойда токтан ағытып, 

жүргізушіге айту керек. 
Жұмыс уақыты аяқталған соң үтікті электр тогынан ажыратып, оны әбден суыту керек. Сосын үтік бауын 

оның  құлақшасына орап, тік тұрған күйінде, құрғақ, жерге қою керек.

Қауіпсіздік ережесі:
1.Қайшының қолмен ұстайтын бөлігін өзіңізге қаратып, оң жаққа қою керек. (ұшты бөлігі қолды 

жарақаттамас үшін). Қажет емес кезде қайшының ұшы жобық күйінде тұруы керек.
2.Қайшының еденге түсұп кетпеуін қадағалау қажет, өйткені жерге түскен қайшы сені немесе қасыңдағы  

жолдасыңды жарақаттауы мүмкін.
3.Қайшыны біреуге берген кезде ұш жағын  өзіңізге қаратып беру керек.
4.Машинаның қозғалатын бөлектерінің қасына қайшыныны немесе инені қоюға болмайды.
5.Инені саусаққа кіргізіп алмас үшін оймақты қолдану керек.
6.Тігу күйінде даттанған инені пайдаланбау керек, себебі матадан қиын өтеді, әрі сынып кетіп саусақ 

жарақаттауы мүмкін.
7.Жұмыс барысында инені, түйреуішті  үстелге немесе кездейсоқ затқа түйреп қоюға болмайды. Оларды 

арнайы жастықшаларға түйреу керек.
8.Жіпті тіспен үзуге болмайды, өйткені ерінді зақымдауы мүмкін.
9.Инелерді арнайы ине салуға арналған заттарды немесе арнайы жастықшаларды, ал түйреуішті қақпағы бар 

қорапқа сақтау керек.
10.Инені сабақ жүргізушіге берген жөн.
Электр үтігімен жұмыс кезінде:
1.Электр үтігін розеткаға қосқан немесе ажыратқан кезде үтіктің бау сымынан емес, қосқыштан ұстау керек.
2.Үтік ыстыққа  төзімді жиегінде жіңішке тақтайшалар қағылған үстелге қойылуы тиіс, өйткені еденге және 

аяққа түсіп кетуі мүмкін. Құлаған кезде үтіктің жұмыс істемей қалуы да мүмкін.
3.Үтікпен жұмыс кезінде басқа нәрсемен айналысуға, оны тоққа  қосулы күйінде қараусыз қалдырып кетуге 

болмайды.
4.Мата түріне байланысты үтіктің терморегуляторының дискі дұрыс қойылу керек. Егер үтікте 

терморегулятор болмаса,  өтік шамадан тыс кетпеуін қадағалау қажет.
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5.Жұмыс кезіңде үтік табанының астына  тоқ баусымы түсіп кетпеуін, жұмыс уақыттында баусымының  
оратылмауын қадағалау керек, өйткені бұл сымнан үзіліп кетіп, үтіктің жұмыс істемей қалуын тудырады.

6.Электр үтіктің дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Оның дұрыс жұмыс істемей тұрғанын сезген бойда тоқтан 
ағытып, жүргізушіге айту керек.

7.Жұмыс уақытты аяқталған соң үтікті электртоғынан  ажыратып, оны әбден суыту керек. Содан соң үтіктің 
баусымын оның құлақшасына орап, тік тұрған  қүйінде, құрғақ жерге қою керек.

Негізінен  мода  дегеніміз  латын  тілінде  «өлшем, әдіс, іс- әрекет  түрі» деген  мағынасы, ол  уақытша  
келісімді  - сәнді  киіне  білу деген  ұғымды   білдіреді .  Сонымен  киім  дегеніміз  адам  денесіне  қонымды  ,  
қолайлы,  әрі  жарасымды  болуы  шарт . Сонымен  қатар , ол  адамның  ажарын ашу,  дене  сұлулығы  мен  
сымбатын  айғақтату  үшін   керек . Үшіншіден, сәнді  киім  адамға  рухани және  моральдық  жағынан  дем  
береді. Төртіншіден, «Киіміне  қарап  қарсы  ал , ақылына  қарап  шығарып  сал» дегендей,  сән ді  киім  
адамның  қоғамдағы  орнынан,  білімінен ,  тұрмыстық  жағынан  хабар  беріп  отырады . Шындығында  да , 
киіміне  қарап  адамның  қандай   ортаның  мүшесі ,  қандай  көзқарастың  өкілі  екендігін  айқын  байқауға 
болады.

Әрине,  бұл  қазіргі  таңда  емес , ежелден  бері  қолданылып  келе  жатқан , киім  үлгілеріне  қарап , тұрмыс 
тіршілігін, жас ерекшелігін айқын аңғартады. 19 ғасыр аяғы мен 20 ғасыр басында бұлардан басқа топтарды да 
киіміне қарап тануға болады. Соның ішінде Орыс, Европа ыңғайына қарай киіне бастағандар ерекшеленіп 
тұрады. Аты әлемге аян франсуздық Жан Коктаның  « Модаға немқұрайлы емес сергек қараңыздар, өйткені ол 
жап – жас  қалпында   өмір ден  өтеді»  деген  сөзі  жер шарын аралап  кетті . Байқап  отырсақ ,  мода   барған  
сайын  қоғам  өмірінің   барлық  жақтарына  - экономикаға ,  саясатқа ,  әлеуметтілікке  және  басқаларына  
дендей  еніп  келеді . Сол  себепті  де  қоғамдық   өмірдің  барлық  жақсылықтары   мен  қарама  - қайшылық 
тары   сән  үлгілерінен  өзіндік  көріністерін  тауып  отырады .

Киім дегеніміз – адам денесін жауып тұратын жамылғы. Ал «киеміз, жасану» сөздері қазірде  ансамбль 
сөздерінде алмастырылып жүр. Французша «бірге» немесе құрама бөліктерінің әшекейлерінің үйлесімділігіне, 
маталардың түсіне, сапасына қарай таңдалып алынған, белгілі бір жерге киюге арналған костюм. 

Киім түрлерін бірнеше топқа бөлуге болады. Маусымға байланысты, атқаратын міндетіне, матаның түріне, 
пішіміне, дайындалу тәсіліне және тағы да басқа ерекшеліктеріне қарай киім бірнеше түрге жіктеледі.

Әйел - әдемілік деген ұғым егіз жаратылғаны анық. Әйел затын әдемі ететін оның жан дүниесі ғана емес, 
көзге көрік, көңілге өрт құятын киім екендігі даусыз.

Сәнді арнайы көркемдеуші сәнгер жасайды. Ол сәнқой адамның талғамын ескере отырып, тұтынушы 
халықтың талабына сай келетіндей етіп орындайды. Сән таңдау – жауапты іс. Адамның дене бітімі, талғамы әр 
түрлі болғандықтан, сән таңдау да күрделі жауапты жұмыстардың бірі.  Сән таңдағанда жасанды, дене 
өлшеміңізді, бойың – толықтығыңды сән бағытында ескеру керек. Сонымен  қатар дене бітімінің  жарасатындай
етіп ойластырып, оның бірнеше эскиздерін сызған дұрыс. Ішінен керектісін таңдап, оған мата фурнитура  
таңдау жұмыстарын  жүргізеді. Сәнге байланысты матаның түс ерекшелігін шешіп, бұйымның қолданатын 
орнын ескеріп, үлгі дайындалады. 

Киімді сәндеу – ол жаңа сән коллекциясын шығарудағы шығармашылық процесс. Сәннің екі түрі бар: 
техникалық және көркемдік сән. Көркемдік сәндеумен жоғарыда айтып кетендендегі көркемдеуші сәнгер 
айналысады. Техникалық сәндеу – сәнді эскиз сурет, фото бойынша шығару. Онымен инженер – 
конструкторлар айналысады. 

Киім өнермен бірге пайда болған. Ол алғашқы қауымдық құрылыммен бірге туындаған. Киім-кешек ұғымы 
адамдардың уақытқа және қоғамдық жағдайларға сәйкес – сұлулық туралы белгілі бір ұғымын бейнелейтін 
модамен тығыз байланысты болады. Адамзат қоғамы дамыған сайын бұл көзқарастар өзгереді, яғни мода да 
үнемі жаңарып  отырады. Киім адам тәнінің 80%-ін жауып тұрады және сыртқы ортаның қолайсыз 
жәйттарынан қорғайды, организмді күйлі ұстауға көмектеседі. Сондай-ақ адамға көрік береді.

Киімді әркім өз бетінше таңдайды, таңдау барысында адам жеке талғамы мен мода ағымына сүйенеді. Жақсы
киіне білу де - өнер. Киімді маусымдық киілуіне қарай: қыстық, көктем-күздік, жаздық деп бөледі.

Киімге қойылатын талаптар алуан түрлі болады. Оларды: гигиеналық, әсемдік, пайдалану, техникалық, 
үнемділік талаптарға бөледі.

Сырт киім ассортименті алуан түрлі, ол киім сатып алушылардың талап-талғамдарының үздіксіз 
өсуіхалықтың хал-ауқатының және мәдени деңгейінің әсерінен үнемі жаңарып отырады.

Сырт киім бұйымдары пайдалану тәсіліне қарай жоғарғы және белден төменгі киімдер болып бөлінеді. 
Сәніне қарай әр түрлі болып негізгі бөлшектері мен сәндік элементтері ерекшеленіп келе береді. Сұлбасына 
қарай киімдер:

Тік пішімді    Жартылай қынамалы    Қынама және кең етекті Трапециялық.
Киімнің мезгілге, жасына, өзінің тағамына ғана емес, оның өзіне сәйкес болуы керек. Өйткені біз кешкі сәнді 

көйлекпен немесе костюммен заводтарға бара алмаймыз. Сондықтан әр киімнің өзіндік орны бар.

7



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

Киім таңдаудағы жақсы талғамды білдіретін кең таралған анықтамалардың бірі - әсемдік, сәндік. Сән 
денегіміз – қоғамдық өмірдің бір бөлшегі, әлеуметтік құбылыс. Сән әр адамның өзіне ғана тән ерекшелігіне 
байланысты. Сән адамзат пайда болғаннан бірге жасалып келеді. Сондықтан костюм тарихын зерттегенде бұл 
кәдімгі өз тарихымыздың бір бөлігі.

Сәнді әрбір адам өзінше қабылдайды, бұл оның жасына, тәрбиесіне, сеніміне, мәдениеті мен мінезіне, өзіне 
ғана тән ерекшелігіне байланысты. Сән әр адам үшін ішкі әлеміміздің бір бөлшегі, жан дүниелерінің айнасы, ал 
сәнге деген талғам – біздің тәрбиеміздің жемісі.

Талғам дегеніміз – бәрінен бұрын адамның өзіне шек қоя білуі, нені, қайда, қашан кию керек, өзінің сырт 
келбетіне көз қарасы, өзін-өзі ұстай білуі және тағы басқалар.

Барлық дәуірдегі халықтың костюмдерінің көшірмесін немесе суретін жасауға да, тіпті оларды өзіне өлшеп 
көруге де болады. Тек бұл жерде олардың барлық ерекшеліктерін кескінін, пропорциясын және бөліктерінің 
мөлшер жағынан үйлесімін, пішім сызықтарын (егер олар көрініп тұрса), қосымша детальдарын зер сала 
байқап, өзгеріссіз пайдалана білуге тырысу қажет. Аяқ киім, шаш сәні, бас киім түрлі қосымшалар (сөмке, 
қолғап, қолшатыр және басқалар) да өте маңызды. Бөлме мүліктері, жиһаздары, үй сәулеті де киіммен бірге 
дәуірдің  немесе халықтың тұтыну мәдениеті жасайды, стилін анықтайды.

Өткен ғасырымызда адамдар армандап, қиялдауларының нәтижесінде ертегідегі құсқа айналып, заңның 
қаталдықтарын артқа тастап, болашаққа ұшып кету ойлары туындаған. Тек ертегідегі құс қана, адам қолынан 
келмейтін істерді істеп, армандарын орындап, адамдарды бақытты қылдыра білген. Егер өткен халқымыздың 
әдебиетіне жүгінсек, сонда біз әйел көйлегіндегі бұйымда құс бейнесінің бейнеленуін көрген болар едік.

Енді бізге өткен ғасырымыздың тарихын қазбалап жатудың да қажеті жоқ. Мына тігілген бұйымда ғажайып 
құс бейнесі бейнеленген. Ғажайып құс – ең әдемі құс қатарына жатады. Құстарды табиғатымыздың бір бөлігі 
десек те болады, өйткені табиғатымызды көркейтуде айналамыздағы өсімдіктер, жан-жануралар, құстар, 
шыбын-шіркейлердің атқаратын қызметінің ролі зор. Ал табиғат пен адам бір-бірімен байланыста. 

Сол себептенде, осы киімді құс бейнесімен бейнелеудіңде табиғат пен адамның бір-біріне қатысты екенін 
айқындау болатын.

Костюмде қалыпты пропорциямен қатар арнайы өзгертілген пропорцияларды да қолдануға болады.Бұл жерде
әртүрлі нұсқауларды мұқият талдау мүмкін емес, ол үшін композицияға зер сала үйрену қажет. Әдетте табиғи 
пропорция қандай тұлға болса да қолайлы. Ежелгі орыс және көне Греция сәулет өнерінің мәңгі өлмес 
сұлулығын еске түсіруде бұлар бір-бірінен соншама ұқсамайды және сонымен бірге өзінің үйлесімімен, 
пропорциясының сызықтық әшекейлерінің керемет көркемдік шешімі табиғатқа етене туыстығы өзара жақын. 
Костюм адаммен бірге үнемі ғимарат мекен-жай қоршауында болады. Ал ғимарат, әринеқаладағы сәулет 
өнерінің туындысы кәдімгі табиғат аясында болады. Сондықтан әртүрлі дәуірлерде сәулет өнерімен костюм өз 
уақытының көркем стилін бейнелейді, ал халықтық костюм ол стильдерді неғұрлым жетілгенін мәңгі 
жасайтынын бойына сіңіріп, ғасырлар бойы сақтап келеді. Костюм массасы оны ауыр немесе жеңіл секілді 
болып көрінуі әр түрлі себептерге байланысты. Киімдегі сызықтар, қосымша бөлшектер, әшекейлер  неғұрлым 
көп болған сайын тұлға соғұрлым зор болып көрінеді.

Бұйымның  жоғарғы сапасын  алу  шарттың  біріне  бұйымның  конструктивтік ерекшеліктерінің  есебіменен 
матаны  дұыс  таңдау, киюге   және  даярлау  әдістемелерін  қолдану  жатады.

Кез –келген бұйымды   тігер алдында  оған қажетті  мата таңдай   білу  керек.   Матаны таңдағанда, оның  
пайдалы, сәндік  қасиеттеріне  назар  аударады. Пайдалы  қасиеті  деп  отырғанымыз -  мата талшығының 
құрамы,  денсаулыққа  пайдасы,  ауа мен   ылғал  өткізгіштігі ,  тез  жуылуы,  кебуі,  өңінің  түспеуі, 
қыртыстанбауы. Мұндай  қасиеттерді  матаны  қолмен    ұстап,  мыжғылап анықтайды. Сәндік  қасиеттеріне – 
таңдаған матаның  түсі, сапасы, тігістің  әдемі  түспеуі, қатпарлардың  дұрыс  жатуы,  созылмауы,  түтілмеуі, 
көп  қыртыстанбауы  жатады.

Табиғи маталар  гигиеналық  тұрғыдан  денсаулыққа  пайдалы,  табиғи  талшықтардан  тоқылады. Бірақ  олар
тез  қыртыстанғыш, үтіктелмеуі қиын  және  тез  отырады.

Қоспа  маталар   жылтырлау,  тайғақ, тез  сетінейді, тез қыртыстанады. Мұндай  матадан  тігілген киім  жақсы
үтіктеледі,  сабын  суда  оңай  жуылады, тез  кебеді.  Үтіктің  режимін  дұрыс  реттемеген  жағдайда,  матаның  
бетіне  жылтыр  із  қалуы  мүмкін.

Қоспа  маталарға   қарағанда, синтетикалық  маталардың  гигиеналық  сапасы төмен  болғанмен   жылу  
сақтағыштық  және ылғал өткізгіштік қасиеті  жоғары. Көбінесе  табиғи  материалдарға  ұқсас  келеді.  Мысалы,
лавсан  мен   нитронның  сырт  көрінісі  жүн  матасына  жақынырақ.

Химиялық  талшықтардан  мата  өндіру  кезінде   оларды  әр түрлі  үлеспен  табиғи  талшықтарға   қосып  
отырды, өйткені вискоза  талшықтарды  жүнге  қосса,  мата  жұмсарады әрі  жақсы  бүрмеленеді.  Ал капронды 
жүнмен  араластырса,  мата екі  есе   мықты  болады және  онша  қыртыстанбайды.

Мата өндірісі. Матаның  қалай  өндірілетіні туралы  түсінікті  болу  үшін  оқушыларға мына  мәліметті  
қысқаша айтып  өтуге  болады. Ерте  кездің  өзінде   адамдар  қысқа,  жіңішке   талшықтарды  иіріп  жіп  жасап, 
жіппен  маталар  жасауды  білген.  Олар  жіпті  дайындау  үшін  өздерін қоршаған  ортадан  алынатын  
талшықтарды  пайдаланады.  Олар  алдымен  жабайы  өсімдіктерді,  киін  жануарлардың жүнін,  бертін  келе  
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мәдени  өсімдіктердің  зығыр  мен  конопляның  талшықтарын  пайдаланды. Жердің  құнарлығының  артыуына 
байланысты   өте  жақсы, әрі  сапалы талшық  беретін – матаны  өндіре  бастады.  Кейіннен  матаны әр  түрлі  
талшықтардан  дайындады.

Өсімдіктердің  сабағынан  алынатын  талшықтарға  сұраныс артты. Мұндай  талшықтар  кендір   деп  
аталады.  Өсімдіктің   сабағынан   алынатын  талшықтар көбінесе   қатты  және  сапалы   болады.  Бұл 
талшықтар: кенаф,  джута, конопля және   тағы  басқа  өсімдіктерден  алынады. Зығырдан  киімдер  және   
ішкиімдер  тігетін  маталарға  арналған   жіңішке   талшықтар  алады. Бұдан  кейін   мата өндірудің   мына  
операциялардан   тұратынын   айта кеткен  жөн,  яғни  иіру, тоқу,  өңдеу.  Талшықтардан  мата,  тоқыма мата,  
тесьма ,  жиектеме,  тігін  жіптерін  тоқитын  жіп  жасайды.  Арнайы  түту  машинасының   тістері  мен  инесі  
арқылы  талшықтарды  бөліп алып түтеді.  Кейін  түту   машинасында  талшықтарды  арнайы  барабанның  
көмегімен  қоқыстардан  тазалап, тағы  да  түтеді.  Талшықтарды   әр талшыққа  айыру үшін тарақ  
машинасында  өңдейді  де  бір – біріне  параллель  етіп  орналастырылады.  Осы   машинада  олар  жуандылығы
тегістелу үшін  түтілген  жгут – лентаға   айналады.  Бұдан  кейін  тегістелу  машинасында  лентаны арнайы   
тегістегіш  қондырғымен   тегістелгенше  созып  жай  орайды. Ленталы  және  тегістелу  машиналарында  
тегістеушілер  жұмыс жасайды.

Иіру  машинасында  ровнициядан жіп алады: ровницаны  созып, айналдырғыштың  көмегімен  шпульніге  
орайды.  Айналдырғыш тез  айналып, минутына   8- ден  14 мыңға  дейін айналым жасайды.  Әрбір  машинада   
200-500  ұршық  орнатылған,  әр  ұршық  минутына  8-18 м  жіп иіреді.

Қазіргі  кезде  жіп  иіру   өндірісінің   дамығандығы  сонша,  машиналар  жіпті  ұршықсыз  иіретіндігі  туралы
айтуға  болады.  Бұл  машиналарда   таралған  талшықтар  ауамен  тез  айналатын  машина камерасына беріледі.
Дайын  жіп камерадан  шығып,  бабинаға  оратылады. Ұршықты  машинасымен  салыстырғанда  бұл 
машиналар 2-3 есе  артық  өндіреді. Тоқыма  станогының  құрылысын, жұмыс істеу   принципін  түсіндіру  
үшін  қол  станогының   үлгісін пайдалануға  болады.  Қазіргі  өндірістік  тоқыма станоктары  туралы, арқау 
жіптердің  шөлмек  арқылы емес, ал  әр  түрлі  тәсілдермен, яғни  су және  қысылған  ауаның ағымы  арқылы  
толықтырылатындығын айтуға  болады.  Проколадчиктің  әр қозғалысынан  кейін  арқау  жібі  қиылып  
отырады. Бұндай  станоктар- шөлмексіз  станоктар деп аталады.  Олар шөлмектегі  станоктардан 2-3 есе  артық 
өндіреді.

МАҢҒЫСТАУДЫҢ КЕРУЕН САРАЙЛАРЫ 

Жолбергенов  Данияр  Жолбергенұлы.  Маңғыстау  облысы,  Бейнеу  ауданы,  Бейнеу  лицейінің  10-сынып
оқушысы,  Облыстық  «Дарын»  ҒПО-ң  ІІІ  орын  жүлдегері,  Облыстық  ҚР  КҒА-ң  І  орын  жүлдегері,
Республикалық КҒА-ң ІІ орын жүлдегері.

Жетекшісі: Шәудірбаева Гүлнар Иманғалиқызы,  жоғарғы санатты тарих пәнінің мұғалімі                  
Ғылыми   жетекшісі:  Табылдиева Орынгүл Дүйсенбайқызы    Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік

технологиялар  және инжиниринг университеті доцент,тарих ғ.к.  

Жамағат, біздің тарих- алтын шынжыр,  Әр жерден жиі үзіліп, көп жалғанған. Есенғали Раушанов

Орта ғасырларда Үстірт жазығы арқылы Орта Шығыстан Еділ жағасымен Шығыс Еуропа елдеріне екі керуен
жолының желілері болған. Бірінші жол торабы- Үргеніш қаласынан басталып батысқа қарай бет алған. Бұл жол
Үстірт  жазағына Қасқажол тік  өрінен  көтеріліп,  Барсакелмес  сорының оңтүстігінен  өтіп  Алаңқалы арқылы
Маңғыстауға жеткен,кейін бұл жол кемелер арқылы Каспий теңізімен Төменгі Еділ жағаларына дейін барған.
Ал, екінші жол Үргеніштен басталып солтүстік-батысқа бағытталып, жазба деректерде  «түріктер дарбазасы»
деп  аталатын  Замждан  рабаты  мен  Хабаб  қонысынан  өтіп  көтерілуге  ыңғайлы  – Қарақұмбеттен  Үстіртке
көтерілген.Бұл бағыт Ембіден екі тармаққа бөлінген, бірі хазарларға бағытталса, екіншісі бұлғарларға бет алған.

IX-X  ғғ.  Хорезмнен  Еділ  жағалауларына  баратын  жолдар  туралы  араб   саяхатшысы  Ибн  Фадлан
шығармаларында толық мәліметтерімен сипаттама берген. Сондай-ақ саяхатшы Гардизидың Хорезмнен Үстірт
арқылы  печенегтерге  сапары  кезінде  жазған  күнделіктерінде  қызықты  мәліметтер  кездеседі.  Ибн  Фадлан,
Гардизи жазбаларында керуен-сарайлар туралы ескертулердің кездеспеуі, IX-XI ғғ. Үстірт жазығынан өтетін
керуен жолдарында ешқандай құрылыстың болмағанын негіздей түседі. Бұл құрылыстардың қираған орындары
туралы  алғашқы  мәліметтер  Ресейдің  тарихнамасында  250  жыл  бұрын  пайда  болды.  П.И.Рычков  өзінің
маңызды еңбегінде Белеулі шатқалында мешіті мен құдығы бар алаңды айтады. XIXғ. басында А.И.Левшин екі
керуен-сарай,  Шұрық  пен  Белеулі  туралы  қысқаша  мәліметтер  береді.  Н.П.Иванов  1839-40  жж.  Үстірт
экспедициясының  мәліметтерін  зерттей  отырып  сақталған  сәулет  ескерткіштері  туралы  жазады.  Үстірттің
солтүстік бөлігі топографиясын зерттеген подпоручик Алексеев Мыңсуалмас сайындағы қорғанның қираған
қалдықтары туралы мынадай мәліметтер келтіреді:«...  олардың ішінде тек екеуі тамаша: біріншісі өте ежелгі
кезеңмен белгіленіп, әр қыры 2 саженге дейін созылған, биіктігі 1,5 сажен болатын тең төртбұрышты тастан
көлемі  1,5  аршын  мөлшеріндегі  шаршы  пішінді  етіп  қаланған.  Екіншісі  20-30жыл  бұрын  құрылған,
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төртбұрышты болып күйдірілген кірпіштен тұрғызылған, оның көлемі де біріншідей дерлік...» [2]  Сонымен
бірге  Алексеев  Куктем  (Көптам)  зираты  туралы  да  жазған.XIX  ғ.  Ресейдің  сауда  қатынастарын  сараптай
отырып П.И.Небольсин, Үстірт керуен жолдары мен  осы жердегі сәулет ескерткіштерінің қалдықтары  туралы
тоқталып өткен. В.В.Григорьев Үстірт үстінен Хиуа хандығына баратын  керуен жолдарын сипаттай отырып,
солтүстік-шығыс Үстірт шыңында орналасқан үш бекініс туралы жазып, барлық жерді дерлік  Ұшқан атада,
Қосқұдықта,  Көптамада,  Самда ірі  ғимараттың қираған қалдықтары кездесетінін жазады,сонда-ақ Григорьев
Белеулі  туралы  жазып,  құдықтардың  ара  қашықтарын  көрсетеді.«  Қираған  ғимараттар  балшықтан  емес,
күйдірілген кірпіштен, өңделген тастардан жасалған...» [2]

XVIII  ғ. басында Үстірттен жүріп өткен Гербердің мәлімдемесі бойынша тік өрден жазыққа көтерілгеннен
кейін, қаланың қираған орындары аталған. 

 «...Сам  құмдарына  дейінгі  жолда,  ежелгі  құрылыстардың  қалдықтары  үш  пунктте  кездеседі».  [7]Бұл
құрылыстар керуен жолдарында орналасқан кішкене елді мекендер немесе керуен- сарайлардың қалдықтары
болуы  мүмкін,  бұл  ескерткіштер  бүгінгі  күнге  дейін  әлі  ғылыми  тұрғыда  зерттелмеген.  А.И.Левшин
Сарайшықтан Үргенішке дейінгі жолды баяндай отырып, Үстіртке көтерілетін жермен Шұрық арасындағы елді
мекен туралы айтады, «...Көктам бұл жерде, кірпіштен салынған екі құдық орналасқан, олардың айналасында
30-дай  қираған  ғимараттар  бар...»[7]  Үстірт  жазығымен  Орта  Азиядан  Шығыс  Еуропаға  баратын  керуен
жолдары  туралы  алғашқы  жан-жақты  зерттеу  жұмыстарын  1946  ж.  С.П.Толстов  басшылығында  Хорезм
археология-этнографиялық экспедициясы жүргізді. 

1974-1979  жж.  Қарақалпақстан  археологтары  Орталық  Үстіртте  орналасқан  керуен-  сарайларда
археологиялық  зерттеу  жұмыстарын  жүргізеді,  ал  Үстірттің  Қазақстан  аймағындағы  керуен-сарайларында
бүгінгі күнге дейін археологиялық зерттеулер жүргізілмеген. Т.К.Басеновтың 1946 ж. еңбегінде Көптам туралы
мәліметтер  берілген  «...  Көптам қалдықтары  Сам құмдарынан  10  км  қашықтықта  орналасқан...  Ортасында
өңделген  тас  пен  кірпіштен  қаланған  үлкен  құрылыс бар...»  [6]Осы  сияқты мәліметтер  М.  Меңдіқұловтың
еңбегінде  кездеседі.  2005  жылғы  тамыз  айында  Маңғыстау  мемлекеттік  тарихи-мәдени  қорықтың
қызметкерлері Есетмола – Қырыққұдық – Оңқұдық – Бесқұдық орындарында іссапарда болды. Бұл іссапардың
мақсаты  Үргеніш  -  Сарайшық  керуен  трассасының  Қазақстандағы  бөлігін  анықтау  еді.  Есетмола  жерінде
Қосқұдық ,  Қосбұлақ  (Есет)  керуен-сарайы құрылысының қираған  үйіндісі  сақталған.  Керуен  -  сарай  1946
ж.С.П.Толстовтың  машруттық  экспедициясы  кезінде  зерттеліп  өткен.  Бұл  жерде  орналасқан  барлық
нысаналардың  түгелі  жалпы  жоспарға  түсіріліп,  жер  бетінде  жатырған  артефакты  материалдар  жиналды,
керуен-сарайдың  жанында  орналасқан  Есетмола  қауымының  орта  ғасырлық  кезеңмен  белгіленетін
ескерткіштерінің негізгі типтері суретке алынды. 

Қосқұдық  керуен  сарайы  және  Есетмола  қорымы  Үстірт  жазығының  шетінде,  Мыңсуалмас  сайының
солтүстік-батыс  аяғында  орналасқан.  Шыңның  шеті  аласа  екі  тау  кемерлерімен  террассаланған.  Шыңның
етегінде,  керуен сарайдан солтүстік бағытта 1 шақырымдай аралықта суы аз мөлшердегі  Есетбұлақ бұлағы
ағады. Бұл бұлақтың айналасында қызыл балшықтан жасалған қыш ыдыстардың сынықтары кездеседі. 

Керуен- сарай ғимаратының рельефі сәл төмен, жоғары террассаның шетіне дейін жалғасқан. Алғашқыда
қабырғалары тас топырақтан қаланғанын үйінділерден анық байқауға болады. Керуен-сарайдың қабырғалары
қалыңдығы 15-25 см болған жақсы өңделген ірі әк тастарды еки қатарға тік тұрғызып, ортада ішкі аралық шой
тас топырақпен тіктелген. Құрылыстың өлшемдері 41,6х40,8 м, оның ені 3,8 м. Фасад жағынан ені 2,7 м болған
екі пилонның фундаменттері сақталған. Олар қабырға тегістігінен 1,2м шығыңқы.

Пилондардың ара қашықтығы 4,8м.  Ішке кіру орнының ұзындығы 7,2м. Құрылыстың фасадтық жағында,
пилон фундаментеріне қарама - қарсы екі тасты үйінді бар, Құрылысты қираған үйіндіге айналған тастар 8м
дейін созылып жатыр. Бұл үйінді П-пішінде болып, биіктігі 10м дейін жеткен портал қалдықтары екендігіне
күмән жоқ.  Ескерткіштің  сыртқы қабырғаларының қалыңдығы 1,5м,  ал  артқы қабырғаларының  қалыңдығы
1,2м.  Керуен-сарайдың ішкі бөлмелерінің жоспары қазба жұмыстарын қажет етпей дерлік көрініп тұр. Кіре
берістен сол және оң жақтарында көлемдері 5,7х5,7м болатын, жоспарда квадрат пішіндегі еки үлкен бөлме
орналасқан.  Бұл  бөлмелер  қабырғаларының  биіктігі  2,5м  дейін  сақталуына  байланысты төбелері  жабылған
күмбездердің  қалдықтары  жақсы  байқалады.  Бөлме  қабырғалары  еденнен  1,5-1,7м  биіктікте  көлемді  тік
қойылған плиталардан құрылған, кейін күмбезді төбесі кірпіш тәріздес өңделген әк тас плиталарымен қаланған,
бұл плиталардың орташа көлемдері 20х20х30х5см. Айтылып отырған күмбездер тромп көмегімен тұрғызылған.
Кірер орындағы бөлмелер біріктіруші арқалармен безендіріп, терең емес қуыс – текшелері болған. Текшелердің
шет  жақтарынан үш бұрышты дөңестер  жасалған,бұл  елементтер  күмбездерді  ұстап  тұрған  болуы мүмкін.
Бұрыштағы бөлмелер төбелері басқаша болып келген, бұл жерде тегіс қабырғалардан тромптар қатты шығыңқы
болып, қабырғалардың орталық бөлімінде орналасқан. Жоғары құрылысы бұзылған бөлмелердің осы уақытқа
дейін  сақталуына  қарағанда  барлығы  дерлік  алебастырлық  сыбалған  болуы  мүмкін.  Әрбір  бөлме  расында
жасалған,  ені 1,2-1,3м болған тас баспалдақ керуен-сарай қабырғаларының атқыштар алаңы деңгейіне дейін
шығарған  болуы  мүмкін.Оң  қанаттың  текшелері  2,4м  биіктігінде  сақталған,  текшелердің  ені  мен  биіктігі
орташа 26 см сәйкес,  егер басқыш маршында 9 немесе  10 текше болса,  ұзындығына сай есептегенде 22,24
текше болуы мүмкін,  бұл  негізі  атқыштар алаңы 5,5-6 м биіктікте  орналасқанын дәлелдейді.  Керуен-сарай
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бұрыштарының  фасадтары  жоспарда  дөңгелек  пішінді  мұнарлармен  жасалған.  Құрылыс  периметрі
аралығындағы үшеуі және дарбаза жағындағы мұнаралардың диаметрлері 3,3 м, ал артқы жығындағы 2 бұрыш
мұнарлары диаметрі 4 м. Мұнарлар ішінде ешқандай бөлмелер болмаған. [6]

Керуен-сарай кең көлемдегі  төрт бұрышты алаңы бар оның көлемі 0,9м болатын есік орындары шығады.
Ескерткіштің  оңтүстік  және  солтүстік  әр  қабырғаларын  жағалай  жеті  кішкене  бөлмелер  орналасқан.
Бөлмелердің қабырғаларының қалыңдығы 1,2м, ал бөлме аралық қабырғалардың қалыңдығы 1м. Бөлмелердің
орташа  өлшемі  2,7х2,8х3м.  Бөлмелердің  төбесі  кірпіш  пішінде  өңделген  әктастармен  «балх»  үлгісіндегі
күмбездермен жабылған. 

Ғимараттың  шығыс  қабырғасын  бойлай,  көлемді  бөлме  орналасқан.  Бөлме  шаруашылық  жұмыстарына
арналған болуы мүмкін. Бұл құбылыс алаңнан қалыңдығы 1,6 м. болған қабырғамен бөлінген, қабырғаның қақ
ортасында ені 2,5 м. кіру орны бар. Бөлме ішкі жағының ені 3,6 м. бөлме кіреберістен, арқылық төбені ұстап
тұру үшін екі симметриялық қанатқа, жұпты төртбұрышты тромптармен бөлінген. Қанаттардың әрқайсысы осы
әдісте төрт секторға бөлінген. 

Бұндай  конструкция  ғимарат  төбесі  көп  күмбезді  болған  деген  болжам  айтуға  мүмкіндік  береді.  Екі
бұрыштағы бөлмелер кішкене тарлау, олардың өлшемі 2,7х3,8-4 м. Керуен-сарайдың негізгі кірер орнына әр
20м  қашықтықта  көлемі  24х6  м  болған  құрылыстың  іргетасы  орналасқан.  Оның  көлемі  12х9  м,  сақталған
биіктігі 0,4 м. Үшінші құрылыстың іргетасы  керуен-сарайдың солтүстік-батыс мұнарасынан 30 м қашықтықта
орналасқан,  өлшемдері  12х9  м  келген  екі  бөлмеден  тұрады.  Осы  құрылыстардың  және  керуен-сарайдың
айналасында XII-XIV ғғ. Жатқызылған керамикалық ыдыстардың қалдықтары көп мөлшерде кездеседі. Керуен-
сарайдың оңтүстік-батыс мұнарасынан оңтүстікке 126 м қашықтықта, дабыл  беретін мұнара ретіндегі, төртінші
құрылыстың  іргетасы  орналасқан.  Қазіргі  сақталған  биіктігі  0,3  м.  Іргетасының  өлшемі  6х6м  болып,  тік
тұрғызылған  өңделген  әктас  плиталарымен  қаланған.  Мұнараның  ішкі  кеңістігі  топырақпен  және  көлемі
22х22х6 см, күйдірілген қызыл кірпіш (плинфа) сынықтарымен толып қалған. Ғимараттың солтүстік-шығыс
жағынан 30  м  қашықтықта  кішкене арна сияқты тереңдігі  тежеп тұратын тас-  топырақты бөгет  сақталған.
Жарты дөңгелек тәріздес кескінделген бөгеттің ұзындығы 35м, ені 2 м,  ал биіктігі 1 м. бөгеттің батыс бөлігі
тасқын  сулармен  ағып  кеткен.  Керуен-  сарайдың оңтүстік  – батыста  100м қашықтықта үлкен  қорым-бейіт
орналасқан.  Қорым ортағасырлық  кезеңдерді  қамтитын молалар  және  XVIII-XIXғғ.  қазақ  қойылымдарынан
тұрады.       

Тұрыш елді мекенінен солтүстік – батыс бағытында 18 км аралықтан, Бесқұдықта Көптам (Белдеулі) керуен -
сарайының қираған қалдықтары кездеседі. Керуен – сарай үлкен табиғи шұңқырда орналасқан, айналасында
құдықтардың  екеуі  көміліп  қалып,  тек  үшеуінде  ғана  суы  сақталған.  Бүгінгі  күнде  керуен-  сарайдың
іргетасының қалдықтары, тасты- топырақты үйіндіден жақсы байқалады, периметрі бойынша ені тар, терең
емес қазіргі заманда пайда болған траншея бар. Траншея іргетастың сыртқы жағынан қазылып, арасы шой тас-
топырақпен толтырылған қабырғаларының кей жерлері бұзылып, ішкі кеңістігіне өтіп кеткен. Қабырғаның ішкі
аралығы  шой  тас-топырақтармен  толтырылған,  арасында  өлшемнің  26х26х5см  қызыл  кірпіштер  кездеседі.
Керуен – сарай қабырғалардың қираған ү»індісі қазіргі заман деңгейінен 1,4м көтеріліп тұр. Ескерткіштің кіру
орнының тастары қатты бұзылып алынған.  Алайда,  топырақ  астында көміліп  қалған  портал  қуысындағы 1
пилонының қаланған орнының құлаған бөлігі сақталған. Құлаған қабырға, іргетас негізінің шарты орнынан 8 м
ұзындыққа созылып жатыр. Жұмыс барысында құлаған тас үйіндінің арасынан ақшыл-сары түсті пластикалық
балшықтан  күйдіріліп  жасалған  тимпаның  сынығы  табылды.  Ескерткіштің  үстіңгі  қабатында  қабырғаның
қирандылары мен үйінділерінің негізінде, сонымен қатар, ішкі аралық тас-топырақтың шашындыларын тазалау
арқылы  керуен-сарайдың  негізгі  дәл  жоспары  жасалды.  Ғимарат  құрылысының  техникасымен  құрылысы
жағынан Қосқұдық керуен сарайына ұқсас. Көптам керуен сарайының көлемі 27х24м болып, Солтүстік – Батыс
– Оңтүстік  – Шығыс  линиясына  бағытталған,  жоспардағы  пішіні  төртбұрышты.  Оңтүстік  – Шығыс
қабырғасынан ортасында ені 3м кіру орны болған. [5]

Порталдық  арқаның  пилондарының іргетастары  толығымен  бұзып  алып әкетілген,  бірақ  арасы  шой  тас-
топырақтармен  толтырылған  қабырғалардың  сақталған  кескіні  көмегінде  көруге  болады.  Сыртқы
қабырғалардың қалыңдығы 1,1м, ал оңтүстік-батыс бүйір қабырғасының қалыңдығы 0,9м. 

Керуен  – сарай  бұрыштарының фасадтары жоспарда  дөңгелек  тәрізді  мұнаралармен  жасалған.  Солтүстік
мұнараның іргетасы түгелдей сақталған, оның диаметрі 2 м, ал құлап жатқан ірі плиталардың сыртқы көрінісі
өңделген,   дөңгелек   пішінде  басқа  мұнаралардың  болғандығын  дәлелдейді.  Шығыс  мұнараның  құлаған
плиталары 4 м ұзындыққа созылып жатыр. Мұнаралар ішінде ешқандай бөлмелер болмаған. Керуен- сарайдың
ішкі жоспары іргетастардың қалдықтарынан байқалды. Кіру орнынан сол және оң жақ бөлігінде өлшемдері
5,1х4,2м және  2,7х4,2м болған  екі  бөлме  орналасқан.  Оң қанаттағы бөлмелер  арасында,  ені  1,25  м  тастан
жасалған басқыштар орналасқан болуы мүмкін. Бөлмелердің кіру орындары негізі есік жағындағы бұрыштан
жасалғаны ықтимал. Керуен-сарай көлемі 17х14 м болған үлкен алаңға ие, барлық тұрмыстық шаруашылық
бөлмелердің  есіктері  алаңға  қарай  қаратылған.  Құрылыстың  солтүстік-шығыс  және  оңтүстік  – батыс
қабырғаларын бойлай әр қабырғадан 4 бөлмелер орналасқан. Қабырғалар контрукцияда, жақсы өңделген ірі
әктастарды  екі  қатарға  тік  тұрғызып,  ортадағы  ішкі  аралық  шой  тас-топырақпен  толтырып  әктелген.
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Бөлмелердің өлшемдері 4,3х3,2 м, шығыс бағытта алаң жағынан бөлмелердің кіру орындары орналасқан, енінің
орташа өлшемдері 0,8-0,9 м. Шаруашылық қызметтеріне арналған, үлкен бір бөлме артқы қабырғаны бойлай
салынған. Бұл бөлме алаңнан 1м қабырғамен бөлінген, ені 1,25м орталық кіру орны болған, ал ішкі ені 3,3м.
Бөлменің ішкі жағынан кіру орны екі тікбұрышты тромптармен безендірілген болуы мүмкін. Керуен-сарайдың
солтүстік-шығыста 50-60м қашықтықта, кішкене төбешікте 5 шағын құрылыстың қалдықтары бар. 

Жоғарыда  атап  өткеніміздей,  Алексеевтің,  А.И.Левшиннің,  В.В.Григорьевтің,  сондай-ақ  Т.К.Басеновтың
еңбектерінде  Көптам  аталуы  кездеседі,  осы  құдықтар  орналасқан  табиғи  шұқырдың  периметрінде  18-дей
үйінділер  көрінеді.  Бұл  дәлелдерге  сүйене  отырып  Белдеуліні,  көптеген  шығармаларда  кездесетін  Көптам
керуен-сарайы  деген  тұжырымға  келіп  отырмыз.  Алтын  Орда  ханы  Өзбек  хан  1312-1340жж  тұсында
мемлекеттің  сауда  экономикалық  қайта  тіктелген.  Көптеген  қалалар  қайта  жаңғырып  шапқыншылықтан
алдыңғы деңгейге көтеріле бастаған.  Осы Өзбек жаңғырып шапқыншылықтан алдындағы деңгейге көтеріле
бастаған.  Осы  Өзбек  ханның  дәуірінде  Еділдегі  Сарай-Батуға  сауда  керуендері  жолында  көптеген  керуен-
сарайлар  яғни  саудагер-көпестер  тоқталатын  қонақ  үйлері  тұрғызылған.  Біздің  жоғарыда  айтып  отырған
ескерткіштеріміз  Маңғыстау  жерінде  сақталған  бізге  белгілі  осы  – керуен-сарайлар  немесе  қонақ  үйлер.
Зерттелген нумизматикалық мәліметтерге сүйенсек, керуен-сарайлардың өмір сүруі 14ғ 70-жж. Әмір Темірдің
Хорезмге қарсы жорықтарынан соң тоқтатылған.[7]

Керуен-сарайлар үздіксіз немесе маусымды су көздері бар табиғи шұқырларда тұрғызылған, бұндай жерлер
адамдар  тұруға  өте  қолайлы.  Қарақалпақстандағы  қазылып,  археологиялық  жағынан  зерттелген  керуен-
сарайлардың ара қашықтықтары 25км-ден 54км дейін. Қосқұдық, Қосбұлақ және Көптам керуен-сарайлардың
ара қашықтығы 75-80 км, сол замандағы сауда керуендеріне бұл өте үлкен қашықтық.

2.Керуен жолдары
Қасиетті Маңғыстау өлкесінің бір аймағы  –  Бейнеу өңірі де сонау ерте замандардан бастау алатын өзіндік

тамаша тарихы бар құт мекеннің бірі. Олай дейтініміз Маңғыстау тарихы сөз бола қалған жағдайда Бейнеу есімі
қоса аталып жүреді.Міне, бұл Бейнеу мекенінің Маңғыстаудай маңғаз өлкемен тірлігі тығыз байланысты, жыл
өткен сайын жымдасып, біте қайнаған тарихын көрсетсе керек.

Ежелгі  тарихы ертеден-ақ басталатын атажұрт  Маңғыстаудың қашан да  өзінің  сұлу табиғатымен,  келісті
келбетімен, қазыналы қазба байлығымен, тамсандырған тамаша сәулет өнерімен, шұрайлы жерімен, шырайы
елімен өзгені өзіне тартып тұрады. Осынау керемет өлкені көріп, танысуға және зерделеп зерттеуге кезінде
талай  саяхатшылар  мен  тарихшшылар,  ғалымдар,  даналар  мен  даралар  ынтық болған.  Тарихта  Ұлы Жібек
Жолы  деген  атпен  қалып,әлемдік  цивилизацияның  дамуына  үлес  қосқан,  сауда-саттықтың,  мәдениет  пен
әдебиеттің әлеуметтік – экономикалық өркендеу қозғалысының күре тамыры болған Ұлы Жібек Жолының бір
тармағы осы Маңғыстау өлкесінің шығыс өңірі – Бейнеу арқылы өткені белгілі. Негізгі керуен жолы еліміздің
Оңтүстігіндегі Сыр бойындағы орналасқан, ежелгі Отырар, Түркістан, Сайрам, Жент, Сауран, Сығанақ тағы
басқа көптеген шаhар-кенттер арқылы өтіп тұрған.[5]

Қазіргі  күнде бізге  жеткен  Ұлы Жібек Жолының картасына  көз  салсақ,  керуен  жол Бейнеу арқылы жол
тартыпты. Арысы Қытай мен Үндіден, берісі  Бұхара мен Хиуа, Көне-Үргеніштен шыққан керуендер Үстірт
үстіндегі  Белеулі,  Құсшы,Ноғайты  керуен  сарайлары  және  Бейнеу  қамалы  арқылы  Еуропаға,  Қазан-
Сарайшыққа шұбырып шығып, ары асқан.                                

Ең  алдымен  Ортағасырда  өмір  сүрген  Отырарлық  ғұлама  – тарихшымыз  Әл-Жаухариды  «тыңдалық»:
«...Жібек  Жолыының  үлкен  тармағы  ең  әуелі  Киев  Русінен,  Бұлғар  жерінен  өтіп,  Үстірт  үстімен  Аралды
айналып,  Жент  қаласына жететін.  Жентке жеткенше сауда  керуен  құс  қанаты талған  шөлден,  түйе табаны
күйген құмнан өтеді, арып-ашып әбден әлсірейді. Көліктерінің тартысы орта жолда қаңқа болып қалады. Әйтсе
де керуен көгілдір Жент қаласына енгенде баяғы азаптың бәрі көрген түстей ұмыт болады!»[8]

 Әйгілі кезбе Гильом Рубрик кунделік дәптерінде былай деп жазыпты:  «...Жент, Тараз қалалары адамның
көптігінен ортасы шүңірейген ығыөжығы, етек-жеңі айрықша мол, базарлары асыл жиhаздарға бай болушы еді,
онда араб лінен, Мысыр қаласынан жеткен әшекей бұйыдар, Рум елінің әсем өрнекті суреттері, піл сүйегінен
жасалған бұйым, алтынмен аптап, куміспен куптеген Қытай кітаптары мол ұшырасатын!»[8]

Қазір осы өзіміз өмір сүріп жатқан Бейнеу көлемінің Сам құмы қойнауы, Үстірт үсті  арқылы өткен Ұлы
Жібек Жолының тармағы  «Ноғай жол»  деп те аталған.  Бүгінде бұл сүрлеу жолдың сұлбас білінер-білінбес
болып байқалып қалады. Әрине оны мұқият зерделеп байқағанда ғана көреміз.

«Ноғайлы жолы» -  Шығыс пен Батысты  жалғап жаткан  «Ұлы Жібек Жолының»  бір саласы. Бұл жолдың
еліміздің тарихында маңызы өте зор болған деседі, тарихшыларымыз.

Осы  «Ноғай жолы»  арқылы Орта Азияның асыл таулары Руське,  Еуропаға  жеткен.  Осы жол бойындағы
керуен  сарайлардың біздің  дәуірімізге жұрнағы жеткені-  Білеулі.  Білеулі  керуен  – сарайы жайлы екі  ,асыр
бұрынғы А.М.Левшиннің жазба дерегін келтірелік:  «...Сарайшық қаласынан Хиуаға дейін Арал мен Каспий
теңіздерін бөліп тұрған мойнақ арқылы өтетін бірнеше жол бар,  ішінде ең тамашасы – «Ноғай жолы»  деп
аталады. «Ноғай жолында» ескі құрылыстардың құлаған орындары көп. Білеулі – Үстірттің дәл ортасында. Ол
жерде қырғыздардың (қазақтардың) айтуы бойынша мешіт пен медресе салынған. Құрылыстың (Білеулі) тас
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плиталарымен  салынған,  кірпіштен  өрілген  еңселі  қақпасы  әлі  де  бар...»  (А.М.Левшин.  Описания  киргиз-
казачки и киргиз-кайсацсках орд и степн. СПБ. 1854г.)[8]

Бұл керуен-сарайдың жұрнағы Қарақалпақ шекарасына жақын «Киіксай» стансасынан 70км жерде тұр. Екі
түйе жеккен арбамен Сарайшықтан шығып 20 күнде Үргенішке жетіп, одан әрі Отырар, Құлжа арқылы Пекинге
дейін  барғанитальяндық  Франческо  Бальдуччи  Пеголоттидің  1340  жылғы көпестерге  арналған  жазбасында
солтүстік Үстірттегі  Шұрық, Білеулі,  Әжігелді керуен – сарайлары сөз болады. В.Егоровтың айтуынша бұл
бекеттер  1375  жылғы  Каталон  картасында  да  көрсетілген.  Солардың  ішіндегі  біздің  заманымызға  жеткені
Білеулі  керуен-сарайы.  Ол  -  орыс  ғалымдарының  зерттеулеріне  қарағанда  XIV  ғ.салынған  тарихи
ескерткіш.Білеулі  керуен  – сарайының  төрт  бұрышына  кезінде  күмбездеп  өрілген  көрікті  төрт  мұнара
орнатылғанын, сарайдың кірер қақпасындағы иілген маңдайшаның екі жағына екі арыстан мүсіні тастан қашап
бейнеленгенін,  керуен-сарай  ішінде  жылу  жүретін  науалар  болғанын  жазады,   Хорезм  археологиялық  –
этнографиялық экспедициясын басқарған С.Толстов өзінің  «Ежелгі Хорезм цивилизациямының ізімен»  атты
еңбегінде.  Ал  Г.Федоров  Білеуліден  табылған  мыс  ақшалардың  Алтын  Орда  хандары  Бердібек,  Жәнібек,
Тоқтамыстың тұсында соғылғандығын айтады. П.Рыжковтың еңбектерінде шатқалдағы алаңда мешіт пен құдық
боғандығы көрсетілген. Керуен-сарайының төңірегінде жаңбыр мен қар суын сақтауға арнап қазылған құдық –
қойма сардобалар бар.[5] 

Сам  құмының  етегінде  жергілікті  халық  Белдеулі,Үшүйік,Молақ  деп  атайтын  ені  бес,  үзындығы  он
шақырымдай аймақта бүгінде құлап үйікке айналған, кезінде күйдірілген кірпіштен салынған қырыққа тарта
керуен-сарайдың  орны  мен  таспен  шегенделген  отыздан  аса  әйкелсіз  құдық,  сардобалар,  үйіктерге  жақын
жерлерде  қыштан  өрнектеліп  жасалған  құмыра  сынықтары  кездеседі.  Бұл  орындар  өлке  зерттеушілерінің
еңбектерінде Сам, Көптам деп жазылған.  Орынбор кеденінің директоры П.Величковтың басшылығымен 1803
жылы  жасақталған  «Хиуа  хандығы  мен  сарайшық  қамалынан  шығатын  жолдың  сипаттамасында»
Белдеуліде(Куптамь)  аралары  бір  версть(верста  немесе  шақырым  – 1060м)  шамасында  болып  жолдың  екі
жағында орналасқан отыздан астам құлаған үйдің тұрғандығы, сол жерден Сам (Шамь) құмы арқылы жүргенде
30 версть қашықтақта таза сулы екі құдығы бар Құсшы керуен-сарайының бар екендігі жазылған.[8]

Ал 1825-26 жж. Полковник Ф.Берг экпедициясының материалдарында Бақашыдан шыққан керуен жолының
Сарнияз,  Есекжал,Мыңсуалмас  арқылы  Шиландыға  келетіндігі  көрсетілген.  Яғни  Есеттің  құлауындағы
Қосбұлақтан шыққан жол Белдеуліге Шиланды арқылы барған. Біреулер  Хорезмнің сауда және саяси мүддесі
оны Повольже, Шығыс еуропамен байланыстырды дейді. Екінші біреулер Өзбек хан билігі тұсындағы (1312-
1342) өзгерістерге телиді. Бұған сүйенсек ханның Хорезмдегі өкілі Темірдің Ресейге жаугершілік жорығынан
(XIVғасырдың 70-інші жылдары) кейін керуен жол қызметін тоқтатқан болып шығады.Ал ғалым В.В.Бартольд
Шығыс Еуропаға ашылған есікті монғол империясының құрылуымен бірге пайда болды, Өзбек хан тұсында
дәуірлеу дәрәжесіне жеткен деп көрсетеді. 

Араб саяхатшысы Ибн Фадлан Үстірт, Жем, Маңғыстау сапарындағы күнделігінде ешқандай керуен-сарай
туралы мәлімет келтірілмейді. Аталмыш аймаққа аяқ басқан Әл-Тардзи мен Ибн Батута да керуен-сарай жайлы
ауыз ашпайды. Соған қарағанда X-XIII ғ. Керуен-сарай тұрғызылмаған. Ең шындыққа жанасымдысы – ғалым
Г.А.Федеровтың  пікірі.  Ол Білеуліден  табылған  мыс  ақшалардың Алтын Орда хандары Бердібек,  Жәнібек,
Тоқтамыстың тұстарында соғылғанын нақты дәлелдейді.[ 4] Біз бұған қарап Білеулі керуен-сарайының қазақ
тарихына жақын екендігін, оған тікелей қатысты екендігін айтқымыз келеді. Тағы бір тиянақ-Білеулі керуен-
сарайынынң архивтектурасы аймақтағы халықтың сәулетшілік шеберлігімен тығыз шендесіп жатыр. Салыну
үлгісі,  техникасы,  тәсілі,  пайдаланылған  материалдарына  дейін  Маңғыстауға  ғана  тән.  Тастарды
кесу,өңдеу,қалап,жымдастыру амалдары әлі күнге дейін қолданылып отырған біздің жергілікті шебердікінен
аумайды. Бұдан  75  жыл  бұрын  жазушы  Бейімбет  Майлин  «Еңбекші  қазақ»(қазіргі  «Егемен  Қазақстан»)
газетінің 26 қараша күнгі нөмірінде «Мәдени мұралар» деген мақала жариялап, онда Үстірттегі Білеулі керуен-
сарайының да тағдырын толғай кеткен еді. [ 8] 

3.  Үстірт үстіндегі үлкен ғимарат
Ноғай  жолы  туралы  әзірге  ертедегі  деректер  ғана  сыр  шертеді.Әбіш  Кекілбаеавтың  «Ұйқыдағы  арудың

оянуы»  атты  кітабында  осы  Ноғай  жолын  былай  сипатайды:«Ноғай  жолы  шыңнан  құлай  екіге
айырылады.Біреуі Аралдың терістігінен айналып, Сығанақпен Отырар, Таразы мен Баласағұн арқылы Жетісуға
құлайды.Екіншісі  Үргеніш-Хиуа-Бұхара-Самарқанд-Шаш-Отырар-Жетісу  арқылы  Қара-Қорыммен  Ханбалық
жолына қосылатын «Ноғай жолы» Еуропа мен Азияның арасында ат құрғатпаған нағыз транс континентальдің
қатынас  жолы.»  [3]  Көрнекті  кеңес  археологы  С.П.Толстовтың«Ежелгі  Хорезм  цивилизациясы  ізімен»атты
кітабында «VIII ғасырдың орта шеніндегі Хазар-Хорезм метрополиясының орталықтары» деген картада Етиль-
Үргеніш  керуен  жолы  Маңғыстаудағы  Қарағантүп  түбегінің  үстімен  өтетіндігі  көрсетілген.Мұның  өзі
Маңғыстаудағы  Х  ғасырға  дейін  сауда  жолынан  тысқары  жатпағынан,қайта  сонау  VIII  ғасырдың  өзінде
маңызды  сауда  пункті  болғанын  айғақтайды.Архитектор-тарихшы  М.Меңдіқұлов  орталық  және  оңтүстік
Маңғыстаудағы күйдірілген кірпішті құрылысқа пайдалану ІХ-Х ғасырларға жатады деген қорытындыға келген
болатын. [2] 
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VIII  ғасырларда  Хазарлардың  сауда  жолы  Маңғыстау  арқылы  Хорезмге  өткен.Бағдат  халифі  елшісінің
хатшысы  Ибн  Фадлан  деректеріне  қарағанда  922  жылы  Үргеніш  солтүстікке,Шығыс  шың  мен  Үстірт-
Қоңыраттан,түріктерге баратын қақпа-Қарауыл күмбет-Жемнен Еділге,одан әрі Хазарияға тартылды.Маңғыстау
сол  заманнан  бері  Еділ  мен  Орта   Азияның  сауда  қақпасы   болған.ХІІ  ғасырдағы  монғол  езушілерінен
Маңғыстау да аулақ қала алмады.Монғолдардың бір ғасырлық тепкісі өрт-жалындай жайпап, үлы Хорезмнің,
Орта  Азияның  гүлденген  мәдениетін  талай  ғасырға  кейін  қарай  ығыстырып  тастады.Бұл  ауыр  жағдай
Маңғыстаудың  қамалдары  мен  қалаларын  тып-типыл  етті.П.С.Савельевтің  пікірінше,1384-1385  жылдары
Хорезм,онымен  ежелден  тағдырлас  Маңқыстау  Алтын Ордаға  бағынышты еді.  «Книга  Большого чертежа»
картасында көрсетілгендей,ХVI ғасырдың екінші жартысында Мәскеу мемлекетінің шығысындағы Орта Азия
арқылы жүретін Хажы,  Тархан-Манғыстау  су  жолы ,Еділ-Жайық,  Жем-Үстірт  қыр жолы Ұлы Ноғай жолы
аталып,  маңызды транзиттік  жолға айналды.  М.Мендіқұлов  «Архитектура памятники и народное зодчество
Западного Казахстана»  кітабында Ескі Ноғай жолын негізгі екі бөлікке бөледі.Солтүстік бөлігі Сарайшықтан
Үстірттің Солтүстік шыңдарына дейінгі және Оңтүстік-Қосқұдықтан-Көне Үргенішке дейінгі аралық.Солтүстік
бөлігінде жол Сарайшық-Таққұдық-Сағыз өзеніндегі су асты Таскешу көпірі-Қайнар бұлағы-Ембідегі Боқаш
әулие-Ұшқан  ата-Қосқұдық  пункттері  арқылы  жүреді.Оңтүстік  бөлігі  Қосқұдықтан  оңтүстік  батысқа
бұрылып,Құптам,Сам Шұрық және Көне Үргеніш бағытындағы тораптық пункт Белеулі арқылы жүрген.Осы
бөліктегі  Қосқұдық,Құптам,Сам  керуен  сарайлары  ғана  Үстірттің  Қазақстан  бөлігінде,қалғандары  Шұрық
,Белеулі,Қосбұлақ,Үшқұдық,Пұлжай-Қарақалпақстан  жерінде  ХІХ  ғасырдың  басында  1803  жылы  Орынбор
томожнясы жолды зерттеген кезде жол бойындағы көптеген құрылыстар ішінде Қосқұдықта, Құмтамада,Самда
және басқа жерлерде ірі керуен сарайлары үйлерінің қирандылары белгіленген.Күйдірілген шаршы кірпіштер
осы керуен сарайлары  құрылыстарында пайдаланған. [2] 

1950  жылы С.П.Толстов бастаған   Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедициясының  Орал-Үстірт
тобының есебінде жазылған кейбір құрылыстарды 1973 жылы шыққан экспедиция материалдарын жергілікті
халық  құдық  әйкелдеріне,үй  құрылыстарына  пайдаланған.Бұл  туралы  1963жылы  Үстіртті  зерттеген  орыс
ғалымдары жазды.Бұдан шығатын қорытынды жергілікті  баға жетпес жәдігерлеріміздің ең болмағанда фото-
суреттерін,сызылған планның немесе  видео көріністерін қазіргі  күйде алып қалмасақ,енді  10-15 жылда осы
кездегі  күйінен де төмендеп жоғала берері  хақ.Үстірттегі  керуен сарайларының ішіндегі  толық сипатталып
жазылғаны-Қосқұдық.Ол туралы Е.Өмірбаев  «Маңғыстау»  жинағында жазған.Манаты тауының сырт бетінде
Мыңсуалмас  бұлағының  бір  шақырым  жерде  төрт  бұрыштап  салынған,  кеңдігі  20  құлаш  жарты  шеңбер
бастионы бар, іші қызыл кірпіштен, сырты ақ кірпіштен қаланған қамалдың бөлмелері сақталған.Нақ сондай
қамал  Мыңсуалмас  да  бар.Бірақ  басқалардан  өзгешелігі-оның  жанындағы  бейіттер  күйдірілген  кірпіштен
салынған.Қамалды  кім  тұрғызғанын  білу  қиын.  ХVIII  ғасырда  қазақтар  келгенде  бұл  қамал  мен  ондағы
ескерткіштер  бос  күйінде  екен.Қазақтардың  түсінігінше  бұларды  тұрғызған   Ноғайлықтар.Осы  еңбекте
Бейнеуде ескі қамал құрылысы бар екенін жазады.[1] 

С.П.Толстов  та  Үстірттегі  Бейнеу  қамалының,керуен  сарайының  кесілген  тастан  тұрғызылғанын  сөз  ете
келіп,  одан  табылған  керамикалық  бұйымдарға  қарап,Бейнеуде  ХІІ  ғасырда  тіршілік  болғанын  дәләлдейді.
Жібек жолының Самдағы бөлігі  Құсшы атадан шығып,  Асау-Барақ қорымың үстімен, Молақ  арқылы белдеулі
асып,  Жездіге  кетеді.Жездідегі  керуен  сарайы  Құмтам деп  белгіленген  болу  керек.Белдеулі  жерінде  ірілеу
блоктардан  ірге  тасы  жасалып,жоғарғысы  күйдірілген  қызыл  кірпіштен  қаланған  ірілеу  керуен  сарайының
қалдығы  бар.  Осы  жерде  күйдірілген  құмыра  сынықтары,сырлы  құмыра  сынықтары  да  кездеседі.керуен
сарайының маңында 10-ға жуық тұщы су құдықтары кездеседі.Осы керуен сарайын қоршай ойпаттау жерде де
төрт  жағында  биікте  орны  бар.  Олар  күзетші  жасақтарының  үйлері  болуы  ықтимал.Белдеуліден  15
шақырым.Оңтүстік  шығыста  Дәулетбай  сұпы  қорымы  бар.  [7]  Молақ  жерінде  де  керуен  сарайының
құрылысының орны бар.Екі құрылыста да үлкен тас аула,оны қоршай салынған бөлмелер орны анық көзге
ұрады.Сам керуен сарайы Белдеулідегі  құрылыс орны болар деп болжаймыз.Молақ пен тұрыш арасындағы
«Үш  үйік»  деген  жерде  төбе  басында  күйдірілген  кірпіштен  қаланған  шағын  құрылыс  орындары  бар.Сол
жерден  күйдірілген  құмыра  сынықтары да  кездеседі.С.П.Толстов  мұндай  керамиканы ХІІ  ғасыр  бұйымына
жатқызған болатын.Асау-Барақ қорымының оңтүстік іргесінде топыраққа айналған күйдірілген қызыл тасты
шағын  құрылыс  қалдығы  бар.Ескі  тілеухана  үйінің  төменгі  бөлігіне  күйдірілген  қызыл  тас  кірпішті  осы
құрылыстан алуы мүмкін.Аталған екі жерде детұщы сулы құдық бар.Қәзір құм басып қалғанмен, 1960 жылдары
Тұрыштың оңтүстігінде Сам құмының бір қабат ішінде күлі бар, күйдірілген құмыра сынықтары көп табылған
орын еді. Ол жер кірпіштен қыш құмыраны күйдіріп даярлайтын орын болуы ғажап емес.Асау-Барақтан Молақ
15 шақырымдай, Молақтан Белдеулі 15 шақырымдай қашықтықта.Сонда осы Жібек жолы бойымен экспедиция
шықса,  әлі  қанша белгісіз  керуен сарай  орны табылар еді.  1970 жылдары Л.Л.Галкин бастаған Қарақалпақ
археологтары Үстірт қыратында зерттеу жүргізген.Олар Арал теңізінің батыс жағасын бойлап Үстіртте ХІ-ХІІІ
салынған шекаралық  бекіністерімен  күзет-сигнал мұнараларының қалдықтарын ашты.[7]

4. Үстірттегі керуен жолдар
Тарихтың атасы атанған Геродот біздің дәуірімізге дейінгі мыңжылдықтың орта шенінде Қара теңіз маңынан

Дон жағалауын,  одан Оңтүстік Оралдағы савроматтар жері арқылы Ертіс бойы мен Алтайға,  Зайсан көліне
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дейін барған «далалық сақ жолының» болғанын айтады.Ал заманымыздың кемеңгер жазушысы Әбіш Кекілбаев
«Шығыс  пен  Батыс  арасындағы  ең  ежелгі  жол-Памирге  соқпай,  терістіктен  орағытып  өтетін  дала  жолы.
Оңтүстік орыс далаларын Орталық Азиямен байланыстырып жатқан бұл жол көне замандарда  «Скиф жолы»
деп аталыпты. [3]Геродот жазған грек саяхатшысы Аристей, біздің заманымызға дейінгі VI ғасырдағы Қара
теңіз жағалауындағы грек колонияларынан шығып, Батыс Сібір, Алтай, Тарим бассейіне әйгілі сапарына осы
көне скиф  жолының бойымен барып қайтқан»,-деп жазады.Кейін Ұлы жолдың құрамдас бөлігіне айналған бұл
көне керуен жолдары «екі мың жыл бойы жұртқа терістіктегі Ұлы Жібек жолы ретінде белгілі болды»,-дейді
И.Тасмағанбетов пен З.Самашов.Ұлы Жібек жолымен біздің дәуірімізге дейінгі 103 жылы қытай императоры У
Дидің  тапсырмасы  бойынша  түңғыш  жүріп  өткен  Чжан  Цянь  есімді  дипломаты  екен.  Осы  сапардан  соң
византиялықтар  валюта  есебінде  пайдаланған,  алтынмен  қатар  бағаланатын  қытай  жібегін  Батыс  Еуропа,
Сирияның асыл тастарын, Қызыл теңіздің інжу-маржандарын, Мысырдың маталары мен Вавилон кілемдерін
Қытайға  тасыған  керуен  ағыла  бастайды.Батыс  өркениеті  мен  Шығыс мәдениетінің  арасындағы  күретамыр
болған  бұл  жолға  өзінің  1877  жылы  жарық  көрген  «Қытай»  атты  кітабында  «Ұлы  Жібек  жолы»  деген
географиялық  атау  беріп,  тарихта  қалдырған  қытайдың  физикалық  географиясы  мен  Азия  жер  бедерін
зерттеген Фердинанд фон Рихтгофен атты неміс географ-ғалымы көрінеді.

Ұлы Жібек жолының негізгі  арнасында орналасқан  қалалар мен керуен бекеттері  туралы алғашқы толық
деректі 846-847 жылдары арабтың мемлекеттік байланыс қызметкері Әбу-л-Қасым Убейдаллах ибн Абдоллах
ибн  Хордабек   «Жолдар  мемлекеттер  туралы  кітап»  атты  әкімшілік-географиялық  анықтама  еңбегінде
жазыпты. Ал Х ғасырда өмір сүрген араб географы Әбу-л-Фарадж Кудама ибн Жафар әл-Барси өзінің  «Харадж
және хатшылық өнер жайлы кітап»  деген ресми құжаттар мол пайдаланылған шығармасында керуен жолы
бойындағы  табиғат  жағдайлары  мен  географиялық  объектілерге  нақты  сипаттама  беріпті.  XIV  ғасырдың
отызыншы жылдарында бұл өңірге аяқ басқан, араб Марко Полосы атанған  белгілі саяхатшы, табиғат пен адам
жанының аса білгірі Әбу Абдолла Мұхаммед ибн Батутта да өлкені мекендейтін халықтардың шаруашылығы,
тұрмысы мен мәдениеті жайында өте бағалы деректер қалдырған дейді ғалымдар.

Батыс пен Шығысты жалғастырған әйгілі керуен жолының  «Ноғай жолы» атанған бір тармағы кезінде біздің
Бейнеу өңірі арқылы өтіпті.Н.Ибрагимов жазбаларында қарағанда Ибн Батутта Хорезмге осы жолмен барғанға
ұқсайды.Сарайшық қаласынан Хиуаға дейін Арал мен Каспий теңіздерін бөліп тұрған Мойнақ арқылы өтетін
бірнеше  жол  бар,  соның  ішінде  ең  жақсысы-«Ноғай  жолы»,-  деп  жазса  орыс  географы қоғамының негізін
қалаушылардың бірі А.Левшин, белгілі  кеңес археологы С.Толстов бұл жолды  «Едіге баратын үлкен патша
жолы» деп атаған.Ал отырарлық тарихшы Әл-Жаухари: «Жібек жолының үлкен тармағы ең әуелі Киев Русінен,
Бұлғар жерінен өтіп, Үстірт үстімен Аралды айналып, Жент қаласына жетеді.Жентке жеткенше сауда керуені
құс  қанаты  талған   шөлден,  түйе  табаны  күйген  құмнан  өтеді,  арып-ашып  әбден  әлсірейді»,-деген  дерек
қалдырыпты.[5].Жент Х-ХІІ ғасырларда Сырдарияның Аралға құяр сағасына жақын маңда болған қала, орны
Қызылордадан 115 шақырым жерде делінеді.

Талай жыл түйе табанымен тапталған, кей жерлерде ені он, тереңдігі жарты метрден асатын бұл  керуен
жолы Үргеніштен шығып Үстіртке көтеріліп, Үшқұдық, Әжігелді, Қосбұлақ, Білеулі, Шұрық, Құсшы арқылы
Сам құмын кесіп өтіп, Белдеулі, Қақпақты арқылы Есеттегі Қосқұдықтан ойға құлап Ұшқанға соғып, Бақашы
әулие маңынан Жем өзенінен, Таскешеу арқылы Сағыз өзенінен өтіп Сарайшыққа жетіп,әрі қарай орыс жеріне
ілігеді.Ғалымдар ескі сүрлеуі әлі күнге дейін сақталған бұл жолдың Сарайшықтан Қос құдыққа дейінгі жерін
солтүстік бөлік, Қос құдықтан Қоңыратқа дейінгі аралығын оңтүстік бөлік деп атайды.Ал солтүстікке бағыт
алған  екінші  керуен  жолы Үргеніштен  соң  жазба  деректерде  «түріктер  дарбазасы»  деп  аталатын  Замждан
рабаты мен Хабаб өтіп, Қалымбет құлауынан қырңға шығып, Аралды жағалап Әлменбет. Көксеңгір арқылы
Матай құмындағы Нәубетке келіп, Тасөткел арқылы Асмантай сорынан өтіп жездіге жетіп, Тасастау-Қайнар
арқылы Қызылқуыстан құлап Жем мен Жайықтан өтіп, Еділді бойлап Қазанға, одан Мәскеуге асады.

Жол бойында  кезінде  көптеген  қала  мен  керуен  сарайлар  салынған.Орыс  география қоғамының мүшесі,
саяхатшы офицер М.Иванин: «XIV ғасырда Хиуадан Қырымға сапар шеккен адамға өзімен бірге ештеңе алмаса
да болады, өйткені жаныңа керектің бәрі де жол бойындағы керуен сарайлардан табылады»,-деп жазса, белгілі
шығыстанушы  А.Якубовский  Алтынорда  кезеңінде  бұл  керуен  сарайлар  көпестер  мен  ауқатты  адамдар
бірлестігінен ортақ меншігінде болғанын айтады.[8]

«Үстірт  үстімен  өтетін  Ноғайлы  жолында  да,  Маңғыстау  арқылы  өтетін  көне  Хиуа  жолында  да  25-30
шақырым сайын суы ащы болсын, тұщы болсын міндетті түрде құдық кездеседі де, ал 100-15 шақырым тұщы
су  көзі-бұлақне құдық ұшырасып  отырады.шамасы,суаттардың  бұлай  орналасуы шөл түзде  бір  күндік  жол
жүргеннен кейін көлік суарып,ал үш-төрт күн сайын жолға алынатын ауыз суды жаңартып отыруды көздеген
есепке құрылса керек.  »,-деп жазады Ә.Кекілбаев.  [9]  Әбіш ағаның айтуына қарағанда Қазан мен Самарада
кемеден  түсірілген  жүк  түйе  жеккен  арбаларға  тиелген,қомдаған  түйеге  10-15  пұттан  жүк  артқан,Сарай
Беркеден  Ханбалыққа  дейінгі  жол  9  айдан  астам  уақытқа  созылыпты,ал   Сарайшықтан  шыққан  керуен
Үргенішке отыз күнде жетіпті.Яғни бұл сапардың біраз бөлігі Үстірт үстінде өткен,демек,керуен сарайлардың
да көпшілігі осы аймақта салынған.
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В.Егоров  Сағыз  өзеніндегі  Ташкешуден  Хорезімге  дейінгі  аралықта  он  бес  керуен  сарайының  болғанын
айтады.Шындығында  да  1950  жылғы  Хорезм  архелогиялық-этнографиялық  экспедиясының  Орал-Үстірт
отрядының жазбаларында көрсетілгеніндей Үстірттің солтүстік батыс ернеуінде, Мыңсуалмаста тау тастарынан
салынған  аумағы  40x40  шаршы  метр,  бірнеше  бөлмелі  Қосқұдық  керуен  сарайы  болған.Мұндай  керуен
сарайдың орны Құсшы,Шұрық,Қақпақтыда да бар.

С.Толстов керуен сарайлар X ғасырдың соңы мен XV ғасырдың басында, әсіресе Хорезм мемлекетінің XI-XII
ғасырлардағы  Еділбойы  мен  шығыс  Европа  елдеріменарадағы  сауда  қатынасының  дамыған  кезінде
тұрғызылған  деген  пікір  айтады.Әбіш  аға  Үргеніш  пен  Сарайшық  арасындығы  парсылардың  ежелгі
жолдарының  үлгісіндегі  бекіністі  сауда  жолын  X-XI  ғасырларда  Хорезм  шахтары  салдырған  дейді.  [9]Ал
Өзбектен Ғылым Академиясының Қарақалпақ филиалының ғалымдарының ойынша бұл күрделі құрылыстар
1312-1342жылдар аралығында билік құрған Алтын орда ханы Өзбек ханның заманында өмірге келген.Себебі ол
кезеңде  Хорезм мемлекетін  оның өз  адамы  Тұғлық  Темір   билеген,сондықтан  арадағы қатынас  өте  жақсы
дамыған.Бұл  жолдың  Өзбек  хан  тұсында  ерекше  маңызға  ие  болғанын  белгілі  шығыстанушы,академик
В.Бартольд те  растайды,қазақ  ғалымы  М.Меңдіқұлов  та  теріске  шығармайды және  ол  керуен  сарайлардың
жолдың  солтүстік  бөлігіндегілердің  тарихқа  «қыпшақ  кірпіші»деген  атаумен  енген  көлемі  28х28х6
см.Күйдірілген кірпіштен салынғанын,ал оңтүстік бөлігіндегілердің Алтын орда тұсындағы 22-23х22-23х5 см-
лік  хорезм  кірпішінен  тұрғызылғанын,ал  мұндай  құрылыс  материалының  біздің  өңірде  IX-X  ғасырлардан
бастап  қолданылғанын  сөз  етеді.Т.Басенов  бұл  кірпіштің  бір  шаршы   см-інің  64,5  кг.қысымға  шыдайтын
мықтылығын, жергілікті  саздан бұдан артық құрылыс материалын әзірлеу мүмкін емес екендігін айтады.[7]
В.Бортальд  солтүстік  Үстіртте,Үргеніштен  он  күндік  жерде,Жем  өзенінен  жылдам  жүрісте  3  күндік  ,жай
жүрісте 6 күндік жерде,XVII ғасырда керуен сарай есебінде кеңінен танымал болған Сам қаласының болғанын
жазады.XV  ғасырда  өмір  сүрген  белілі  тарихшы,Абд  ар-Раззақ  Самаркандидиң  Ноғай  ордасының  негізін
қалаған,он бес жылдай Алтын орданың бас қолбасшысы ,Ақ орданың әмірі болған едігенің биліктен айырылып
бас сауғалап Хорезмге барған 1410 жылғы сапары жайлы жазбаларында да Сам қаласы сөз болады.             

                5.Үстірт керуен жолындағы Сам қаласы
«Сам – солтүстік Үстіртте орналасқан ортағасырлық қалалардың бірі.Оның атауы қазіргі Бейнеу өңіріндегі

Сам  құмымен,  Мыңсуалмас,  Жарқұдық  ойпатымен  байланысты  деген  болжам  бар.Керуен  жолдарының
тоғысындағы ірі сауда орталығы саналған бұл қала, әсіресе XIV-XVI ғасырларда  «Ноғай жолы  »  бойындағы
керуен сарай ретінде  кеңінен танымал болған»,-деп жазады өңірді зерттеуге  көп еңбек сіңірген, белгілі қазақ
ғалымы Серік Әжіғали. [7] Ол Самды Алтын орданың Сарай бату, Сарай Берке, Сарайшық қалаларымен қатар
қояды.Ал танымал шығыстанушы Ислам Жеменей парсы тілінде  «сам»  сөзі  шөл даланың құрғақ та ыстық
құйынды желінің  атауы, яғни аңызақты, аптапты аймақ деген мағына береді дейді.Арабтар да құм дауылдарын
көтеріп, қатты екпінмен соғатын құрғақ ыстық желді «самум» отты жел деп атайды.

       Т.Басенов Сам қаласының орны Қоңыраттан 360 шақырым жердегі, 45°  35’ ендік пен 55°52’  бойлық
арасында  орналасқан,  жергілікті  халық Белдеулі  деп атайтын Көптам жерінде болуы керек дейді  және бұл
жердегі  құлап  қалған  керуен  сарайлардың  архитектуралық-құрылыс  тәсілдеріне  қарап,  сондай-ақ  ел
арасындағы аңыз-әңгімелерге сүйеніп қала XVI ғасырдың басында салынған болар деген болжам  айтады. [ 7]

      Х-ХІ  ғасырларда  Хорезм  мемлекеті  өзінің  солтүстік  батысындағы  шекарасында  Бейнеу  қамалын
тұрғызып, онда мықты әскери күш ұстаған. Ислам Жеменейдің пікірінше, Бейнеу сөзі парсының «бини» мұрын,
тұмсық сөзінен шыққан, «тау тұмсық» деген мағына береді. Шындығында да Бейнеу қамалы орналасқан жерді
біз  «Күйкеннің тұмсығы»  дейміз. Жергілікті жұрт Бейнеу атауын Атақозы батырдың інісінің баласы, үш рет
Қыдыр көрген делінетін, қасиеті мол, халқына қайыры тиген әруақты ақсақал Бейнеу Намазұлының есімімен
байланыстырады.С.Толстов  Бейнеу  қамалы  мен  ондағы  керуен  сарайдың  кесілген  тастан  салынғанын,  бұл
жерде ХІІ ғасырларға дейін адамдар мекендегенін айтады. 

     Бірақ ғалымдар Х ғасырларға дейін осы өңірде болған  саяхатшылардың қолжазбаларында Сам қаласы
жайлы мәлімет жоқ дейді.Шындығында да, Ахмед ибн Фадлан жазбаларында да,  ХІ ғасырда Хорезмнен Үстірт
арқылы  печенегтерге  барған  белгілі  саяхатшы  Гардизидің  күнделігінде  де  керуен  сарайлар  жайлы  дерек
кездеспейді.Орыс ғалымдары Г.Федоров-Давыдов пен В.Егоровтің айтуынша, алтынордалық қалалар ХІІ-ХІV
ғасырларда  тұрғызылған.Қ.Байпақов  пен  Л.Ерзаковичтің  пікірінше,  монғол  шапқыншылығы  кезінде
талқандалған қалалардың көпшілігі осы ғасырларда қайта өрлеген.Соған қарағанда Сам қаласы да Алтын Орда
тұсында салынған болуы керек.Қалай болғанда да осы өңірде Сам атты қаланың болғаны тарихи шындық, ал
оның орнын Сам құмының терістік бетінен іздемеуіміз керек.Қазіргі таңда Сам нақты жер аты емес, өңірдің
жалпы атауы есебінде қолданылады.Сам құмының әр жотасының өз аты, Сам құмының әр құдығының өз атауы
бар.Сам сөзінің өңір атауына айналуын біздің қарттар  патша үкіметінің осы аймақты картаға түсушілеріне
жолбасшы болған Сам Малкелдіұлымен көбірек байланыстырады.Батыс пен Шығыс саудасының тізгінін өз
қолына алғысы келген Әмір Темір әскері 1388 жылы сауда жолының ең басты орталығы Үргеніш қаласын, 1395
жылы  Алтын  Орданың  Сарай  Берке,  Сарай  Бату  қалаларын  талқандайды.Бүл  сапарда  Сам  қаласының
қаншалықты зардап шеккендігі туралы мәліметтер жоқ, бірақ осы жорықтардан соң ол керуен сарайлары бар
үлкен қала есебінде көпшілікке кеңінен танымал болады. [ 7]
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САБАҚТЫ БАҚЫЛАУДЫҢ ЖӘНЕ ОНЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ТАЛДАУДЫҢ ҮЛГІ БАҒДАРЛАМАСЫ

Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы
Казталов аудандық білім беру бөлімінің әдістемелік 

кабинет меңгерушісі Аткешова Райгуль Айбулатовна

1.Ең алдымен жалпы мәліметтер жазылады: бақылау күні, мектеп, сынып, сабақ кестесіндегі алатын орны,
мұғалімнің аты-жөні, сабақтағы оқушылардың саны.

2.Сабақтың тақырыбы жазылады және осы сабақтың тақырыбы бойынша жалпы сабақтар жүйесінде орны
анықталады.

3.Сабақтың  мақсаты,  оның  білімділік,  тәрбиелік  және  дамытушылық  міндеттері  жазылады  (олар  сабақ
алдында мұғалімнен сұрап алынады).

4.Сабаққа  даярлығы  анықталады:  сынып  бөлмесінің  санитарлық-гигиеналық  жағдайы,  сынып  тақтасы
(тазалығы, дидактикалық жадығаттың алдын-ала даярлануы), көрнекі құралдар, техникалық оқыту құралдары,
оқушылардың сабаққа психологиялық даярлығы.

5.Сабаққа талдаудың жазылуын мынадай кестемен жүргізуге болады:
(қосымша -1)
Талдау кезінде мынадай сұрақтарға жауап беру керек:
1.Тақырыптың мақсаты мен мазмұнының сәйкестілігі
2.Сабақтың типін және оның негізгі кезеңдерін анықтау
3.Әрбір кезеңге кеткен уақытты белгілеп отыру.
4.Сабақтың басталуы: Ұйымдастыру кезеңі:
-тыныштықтың орнатылуы, сәлемдесу;
-сабаққа даярлығын тексеру;
-өткен сабақпен байланысты орнату, оқушылар алдында жалпы және жалқы міндеттерді қою.
5.Үй тапсырмасының орындалуын тексеру.
-тексерудің түрі (жалпы, жеке, фронтальды);
-кемшіліктерді анықтау және оларды жоюдың жолдары;
-сұрақтарды қоюдың мазмұны мен әдістемесі  (сұрақтардың сипаты, қайталаттыратын, проблемалық сұрау

әдістемесі, оқушыларды белсенді ету тәсілдері);
-сабақ  сұрау  кезінде  жауапты  толықтыруға,  түзетуге,  рецензиялауға  оқушылардың  қаншалықты

қатыстырылатындығы,
-оқушылардың ұжымдық, фронтальдық, топтық және жеке жұмыстары қалай ұйымдастырылатындығы,
-оқушылардың мұғаліммен және өзара іс-әрекеті қалай ұйымдастырылатындығы.
6.Жаңа тақырыпты (материалды) меңгеру:
-тақырыпты хабарлау,
-қазіргі тақырыптың өткен тақырыптармен байланысын, кейінгі жадығатты меңгерудегі мәнін көрсету;
-тақта тиімді қолданылды ма?
-оқушылардың  танымдық  іс-әрекетін  стимулдаудың  тәсілдері  (көрнекілігі,  балаларда  бар  тәжірибені

пайдалану, проблемалық ситуацияны құру т.б.);
-оқушылардың дербес жұмысының рөлі мен орны, оқулықты қолдануы т.б.
7.Жаңа білімді бекіту.
-бекітуге қандай жадығат таңдап алынды?
-бекіту қандай әдістермен іске асырылды?
-оқу жадығатын саналы меңгеріп жатқандығы туралы қорытынды жасауға бола ма?
8.Үй тапсырмасының берілуі
-үй тапсырмасын түсіндіруге қанша уақыт бөлінді?
-сабақтың қандай кезеңінде берілді (сабақтың басында, сұраудан кейін, бекітуден кейін, үзілісте,  берілген

жоқ);
-үй тапсырмасын қалай орындау керектігін оқушылар қаншалықты түсінді?

9.Жалпы қорытынды және ұсыныстар:
-оқушылармен білімділік, дамытушылық және тәрбиелік функцияларының жүзеге асырылуы;
-мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасының стилі;
-оқушылардың белсенді әлеуметтік қалыптасуының дәрежесіне жалпы сипаттама (саналы оқу қажеттігін 

түсінуі, білімді өздігінен меңгеруге талпынысы, алған білімді практикада қолдануы, ұжымшылдығы, 
жауапкершілігі т.б.).
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ЕҢБЕКПЕН КЕЛГЕН НАН-ҚАСИЕТТІ ТАҒАМ

Батыс Қазақстан облысы. Казталов ауданы 
С.Есетов атындағы ОЖББМ  жанындағы 

«Балбөбек» ШО тәрбиешісі Уразаева Алия 

Тақырыбы: «Еңбекпен келген нан - қасиетті тағам»
Мақсаты: балаларға ас атасы нан оны өсіру өте қиын жұмыс екенін айтып түсіндіру. Күз туралы білімдерін 
тиянақтау. Дихандардың күзгі еңбегімен таныстыру. Нанның қандай жолмен келетінін, ертегілер, сюжетті 
суреттер, дидактикалық ойындар бойынша айтып түсіндіру. Нанға, еңбекке байланысты тақпақ, мақал - 
мәтелдерді, тиым сөздер сұрақ - жауап қоя отырып балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту. Балаларды 
адам еңбегін, еңбекке деген қызығушылығын және нанды құрметтеуге тәрбиелеу.
Алдын ала жүргізілген жұмыстар: Саябаққа серуенге шығып, күз мезгілін бақылау, сюжетті суреттер көру. 
Өлең - тақпақтар, мақал - мәтелдер тиым сөздер жаттау. Көркем шығармалармен танысу. «Егінші мен қасқыр», 
«Нан қайдан келдің?»
Көрнекілік: Ертегі кейіпкерлері (қасқыр, диханшы), мазмұнды суреттер, схема, бидай сабақтары (гербарий) 
піскен нан, ермексаз, тақтайша, сүлгі.
Әдіс - тәсілдер: Сұрақ - жауап, түсіндіру, әңгімелеу, схеманы қолдану, өлең тақпақ, тиым сөздер, мақал - 
мәтелдер, дидактикалық ойындар, «Көкөністер мен жемістер», «Жемістердің дәмін біл», «Кім көп тағамдарды 
біледі».
Сөздік жұмыс: Диханшы, комбайншы, тракторшы, наубайхана, элеватор, құт - береке, ырыс.
Барысы:
Ұйымдастыру кезеңі: Балалар шеңбер боймен тұрады.
Тәрбиеші: Балалар, бүгін біздің балабақшамызға көп қонақтар келіпті, оларды құрметпен қарсы алайық.
Балалар: Сәлеметсіздерме құрметті қонақтар!
Тәрбиеші: Қош келіпсіздер біздің бақшамызға! Балалар, қараңдаршы бүгін күн кешегі күннен өте шуағын төгіп 
тұрған сияқты, өйткені жер бетіндегі тіршіліктің барлығы осы күннен нәр алады.
Қәне, біз алтын күннен нәр алайық, жылу алайық сол жылуды бір бірімізге таратайық. (балалар алақандарын 
күнге тосып, жылытып, содан кейін ауыздарымен үрлеп бір - біріне, қонақтарға жылу таратады.)
Тәрбиеші: Өте тамаша. Бойымыз жылынып, көңіліміз көтеріліп қалған секілді. Ендеше бүгінгі оқу іс - 
әрекетімізді әрі қарай жалғастырайық.
Балалар бір - біріне жақсы тілектерін білдіреді; (аспанымыз ашық болсын, нан көп болсын т. б.).
Тәрбиеші: Өте керемет айтылған тілектер, соның ішінде «нан көп болсын тілектерің» маған өте ұнады. Балалар,
ендеше нан біздің ақ дастарханымызға қайдан келеді, білесіңдер ме?
Балалар жауабы: Дүкеннен анам сатып әкелді т. б.
Тәрбиеші:Дұрыс айтасыңдар балалар, ал ендеше мен сендерге нанның қайдан келгенін шынымен айтып 
берейін. Алдымен бір ойын ойнап алайық.
Тәрбиеші:Берекесін сыйлауға,
Өлкемізге күз келді.
Жемістерін жинауға,
Шақырады біздерді.
Дидактикалық ойын «Көкөніс пен жемістер».
Тәрбиеші: Балалар күзде адамдар еңбектері де ерекше, кім айтады? Қандай еңбектермен айналысады.
Балалар:Егін орады, бау - бақшада көкөністер мен жемістерді жинайды т. б.
Тәрбиеші: Дұрыс айтасыңдар балалар.
Тәрбиеші: Бәрі де дұрыс, бірақта нан бізге алыстан егін даласынан келген жоқпа. Жаңағы айтқандай еңбектің 
арқасы.
Балалардың тақпақтары:
Көктемде егін егетін,
Күзде жиып беретін.
Біздің дала бай дала,
Алтын астық айнала.
Тәрбиеші: Міне балалар астығымыз, бидайымыз мынау. Ал, ендеше балалар тыңдаңдар!
Қызықты сәт:
Қасқыр: Сәлеметсіңдер ме балалар маған көмектесіңдерші. Мынау менің қолымдағы тағам өте тәтті екен, 
қайдан шықты, қайдан келді екенін білмеймін. Бұл тағамды берген адамнан шыққан жолын сұрасам өте қиын 
екен. Сендер маған оңай жолын айтыңдаршы?
Тәрбиеші: Тұра тұр қасеке, тұра тұр. Осы сен «Егінші мен қасқыр» ертегісінен келген жоқсың ба?
Қасқыр: Таңғалып, иә сендер мені қайдан білесіңдер?
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Балалар: Бұл ертегіні апай бізге айтып берген.
Тәрбиеші: Ал, қолыңдағы тағам, бұл қасиетті нан. Жаңағы айтқан адамың, жай адам емес, ол егінші. Дәл қазір 
мен, балаларға нанның шыққан жолдарын айтып берейін деп жатыр едім, сен де тыңдап үйреніп ал. (модульдік 
технология бойынша түсіндіру).
Балалар: Тиым сөздер, тақпақтар, мақал - мәтелдер естеріне түсіріп айтып береді.
Қасқыр: Өте керемет! Енді білдім нанның соншама дәмді, тәтті екенін және шыққан жолында үйрендім.
Д/о: «Дәмінен біл».
Тәрбиеші: Міне балалар бір жапырақ нан жеу үшін қаншама еңбек ету қажет екен. Нан еңбекпен келеді. 
Балалар осы жерде еңбек жайлы мақал - мәтелдерді еске түсірейік.
Мақал - мәтел: «Еңбек бәрінде жеңбек», «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей».
Тәрбиеші: Өте тамаша, жарайсыңдар балалар, тағыда бір ойын ойнайық.
Д/о: «Кім көп тағам атайды» (көздерін жұмып нанның исін сезу).
Тәрбиеші: Нан туралы бір мысал келтіреді. Ендеше бізде еңбектеніп тәтті нан жасайық. Жасаған нанымызды 
қасқырға тарту етейік.
Балалар ермексазбен жұмыс жасайды.
Жасаған нандарын қасқырға дәм татуға береді. Қасқыр балаларға рахмет айтып, қоштасып шығып кетеді.
Тәрбиеші: Міне балалар, қасиетті нанның ақ дастарханға қалай келгенін білдік. Қасқырға да үйреттік. «Нан» 
біздің еліміздің негізгі байлығы оны қастерлеп, әрқашанда құрметтеуіміз керек.
Балалар:
Нан қиқымын шашпаңдар!
Жерде жатса – баспаңдар!
Теріп алып, қастерлеп,
Торғайларға тастаңдар.
Тәрбиеші: Өте керемет айтылған сөз. Осы жерде егінші балаларға бата береді. Балалар келген қонақтарға дәм 
татқызады.

BIRTH OF THE MOO. 11 СЫНЫП

БҚО, Казталов ауданы Талдықұдық ауылы, С. Есетов атындағы
 ОЖББМ  ағылшын тілі мұғалімі Нурболатова Гулсезим

Сабақтың тақырыбы: Birth of the moo. 11 сынып
Сабақтың мақсаты: Оқушылардың сөздік қорын молайта отырып жаңа мәтінмен жумыс істеу
Оқушылардың білімге қуштарлығын арттыру
Оқушылардың мәдени әдеби өй-өрісін дамыту.
Сабақ әдісі: СТО технологиясы
Сабақ типі: Жаңа білімді меңгерту
Көрнекілігі: Грамматикалық таблица, интерактивті тақта
Пән аралық байланыс: физика, қазақ тілі

Сабақ барысы:
I. Ұйымдастыру
А) амандасу
Б) жоқтарды белгелеу
II. Сабақтың тақырыбымен, мақсаттарымен таныстыру.
Our theme in our lesson is “Birth of the moon”.
III.Қызығушылықты ояту  
Жаңа сабақ
Read the text and mark the information which is new to you.
Birth of the Moon by Heather Couper and Nigel Henbest
The Solar System was born about 4,600 million years ago, as a swirling disc of gas and dust called a nebula. The big

central "hub" became the Sun, while the outer regions of the disc condensed into the nine planets.
The oldest rock that the Apollo astronauts brought back was 4,600 million years old, so the Moon undoubtedly came

into being at the same time as the Earth. According to one theory, the Moon was once part of the Earth, and split off
because the Earth was rotating so rapidly. But the Apollo rock samples are rather different from the rock of the Earth's
surface, so most astronomers have abandoned this idea.

The  moons  orbiting  the  other  planets  probably  formed  from  swirling  nebulae  going  around  each  planet  like
miniature Solar Systems. But in this case the Earth should have a family of moons, like those of Jupiter, not just one
Moon. In addition its orbits should not be tilted up, and the theory doesn't explain why the Moon's composition is
different from the Earth's.
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Other astronomers have suggested that the Moon formed as a planet in its own right, and that the Earth "captured" it
when the Moon approached too closely. But it is difficult to explain how this capture occurred.

The latest theory explain the fact that the Moon's rocks are slightly different from the Earth's by the idea that a giant
meteorite hit the Earth, and splashed out matter that later condensed into the Moon. In the process, some elements
evaporated into space, so changing the composition of the Moon's rocks.

Three theories of the Moon's birth:
IV. Мағынаны тану
1. Read these tips of reading scientific articles.
• When you see words you don't know
1) read the whole sentence to see if you can get an idea about what the word means. Sometimes it's best not stop

reading to look up a word.
2) If you still don't know what the word means and if you need the meaning to understand the paragraph, check the

glossary at the bottom of the page or in the back of the book.
3) Write down new words and their meanings in your notebook for later study.
V.Ой-толғаныс 
Talk to your classmates about what you know about the Moon and how it originated. In the first column write some 

of these things.
b) In the second column write things students in the class would like to know about the Moon.
VI. Үйге тапсырма
Exercise 2 Тексерілді:

САЗБАЛШЫҚ ПЕН ЕРМЕКСАЗ, ОЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Талдықұдық ауылы 
С.Есетов атындағы ОЖББМ -нің  бастауыш сынып  мұғалімі Хамидуллина Баян

Мақсаты :  Жаңа тақырыпты түсіндіру;  Ермексаздан түрлі пішіндер жасау,қауіпсіздық ережесін сақтау, 
ептілікке ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Өз беттерінше жұмастануға дағдаландыру.

Күтілетін нәтиже:
- ермексаздан  не екендігін біледі.
- ермексаз бен сазбалшықтың айырмашылығын біледі. 
- ермексаздан түрлі бұйымдар жасай алады.
Сабақтың түрі:  аралас сабақ. 
Сабақтың әдісі: түсіндіру ,машықтану.
Сабақтың көрнекілігі: ермексаз, тақтайша, кескіш немесе жіп,
Пәнаралық байланыс:Дүниетану, Еңбекке баулу, бейнелеу өнері.
Сабақтың барысы:   1. Ұйымдастыру бөлімі.         а.амандасу        ә. түгендеу.
2.Үй тапсырмасын тексеру,             3.Жаңа сабақ
1.Қызығушылығын ояту.  Топтастыру стратегиясы 
2.Мағынаны тану сатысы:  Түсіндіру 
Сазбалшық табиғи материал. Ермексаз түрлі түсті, жұмсақ, иілгіш,  созуға ыңғайлы материал. Ермексазды 

адамдар жасап шығарады. Сазбалшықтың орнына ермексазды қолдануға болады.
Ермексазды қолданардағы қауіпсіздік ережесі.
-Ермексазды  аузыңа салма,
-Ермексазды еденге түсірме, еденге жабысып қалады.
-Киіміңді таза ұста.
-Арнайы  тақтайша  қолдан
-Жұмыс соңында қолынды жу немесе дымқыл шүберекпен сүрт.
Ермексаздан түрлі пішіндер жасау.

 Ой толғаныс сатысы.
Бес жолды өлең
1.Сазбалшық
2.Жұмсақ табиғи
3.сазбалшықтан құмыра жасады
4.Сазбалшық күйдірген кезде қатаяды
5.топырақ-синонимі
Бағалау
Үйге тапсырма. Ермексаздан ұнатқан пішіндерін жасау
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  «АСАН ҚАЙҒЫНЫҢ ЖЕРҰЙЫҚТЫ ІЗДЕГЕНІ». 5-СЫНЫП

Батыс Қазақстан облысы.  Казталов ауданы, 
Талдықұдық ауылы С.Есетов атындағы ОЖББМ-нің 

 қазақ тілі, әдебиет пәні  мұғалімі Ғабдешова Ғалия

Сабақтың үш бірлікті мақсаты.  Қазақ халқының бай қазынасы – ауыз әдебиетінің балаларға  лайықты
таңдаулы үлгідерімен танысады.Халық ауыз әдебиетін сүюге,өрнекті сөз бен асыл ойдың мәнін терең ұғуға
үйренеді.Балалардың  тілін  ұстартып,дүниетанымын  кеңейту,жалпы  адамгершілік  рухта  тәрбиелене
отырып,Асан  қайғының  жерұйықты  іздеудегі  елге,  жерге  деген  сүйіспеншілік  қасиеті  мен  жолдарының
мағынасын терең  түсініп,білік,дағдыны қалыптастыра өмір сүруге дайындалады.

Күтілетін нәтиже:
1.Мәтінді оқып,мазмұны мен идеясын анықтайды.
2.Өз ойларын еркін айтып,бір-бірінің пікірін тыңдайды.
3.Ұжымдаса бірлесіп жұмыс істейді.
Сабақтың түрі:Жаңа сабақ.
Пәнаралық байланыс:география,тарих,бейнелеу,музыка.
Әдіс-тәсілі:сұрақ-жауап,оқулықпен жұмыс, жұпта,топта талдау,жинақтау.
Сабақтың көрнекілігі:Қазақстан Республикасының картасы, кітаптар көрмесі, «Асан қайғының Жуалы 

жерін көруі» суреті,балалар жасаған көрнекілік картасы.
Сабақтың барысы:
I.Қызығушылықты ояту.
1.«Қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын қоныс» деген сөйлемді естігенді ойларыңа не келеді?
а)(жеке,топта талқыланады)

Қоныс
ә)Топ атынан қорғайды.
II.Мағынаны ашу.

11 «Асан қайғының зары» өлеңін (Қ.Мырзағалиев)
11 Өлең мазмұнын қалай түсіндің? (ооқушылар жауабы тыңдалады)
11 Бұл қандай адамның зары деп ойлайсыңдар?
11 Жаңа сабақ хабарланып, «Асан қайғының жерұйықты іздегені»деген мәтін оқылады.
11 Аңыз туралы.Асан Сәбитұлының тарихта болғаны туралы айтылады.
11 Кітаппен жұмыс.

а)Мәтінді іштей оқиды.
ә)Түсінгендерін жұптасып,топтасып өзара айтады.

11 Пысықтау сұрақтары,тапсырма беріледі.
а)Асан қайғының жерұйықты іздеу мақсаты,арманы не?
ә)Барған жеріне қонымды баға берудің мәнін қалай түсінесің?
б)Кім Асан қайғы сияқты тұрған жерлеріне баға бере алады?
(Қазақстан картасы арқылы оқушылар пікірі салыстыру арқылы айтылады)

III.Ойтолғаныс.
1.Қазақстан қалаларын ата.
2.Біздің Қазақстаннның жерұйығын тауып айта аласың ба?(әр топ өз пікірін айтады)
         
IV.Оқушыларды бағалау.
1.Сабақты өмірмен байланыстырып қорыту.
Көптеу болып жанғанынан өшкені,
Көздің жасы – бүкіл елдің кешкені,
Бұл дала ма?
Бұл далада болыпты-ау
Бақыт пенен қасірет те өшпелі.

V.Үйге тапсырма:
1)Мәтінді мәнерлеп оқу;
2) «Асан қайғының жүрген жолдары» деген тақырыппен жоба жасау және оны қорғау.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

Байдуллина Ақмарал Мерғалиқызы

Тaқырыбы The Constitution of the Republic of Kazakhstan
Сыныбы 11 «Б»
Күні 4.04.14
Мaқсaты Сын тұрғысынaн ойлaй отырып Қазақстан конституциясы турaлы aғылшын 

тілінде мaғлұмaт беру. Оқушылaрдың aғылшын тілінде тыңдaп түсіну мен 
әңгімелесу іскерліктерін дaмыту.

Міндеттері Тaқырып негізінде көзқaрaсын дaмыту; конституция баптарымен тaныстыра 
отырып, оның мaңызын тaни білуге жетелеу.

Күтілетін нәтиже Қазақстан конституциясы турaлы мaғлұмaттaрды игереді, aғылшын тілінде өз 
ойлaрын еркін aйтaды,  өз ойлaрын дәлелдей aлaды. Салыстырып, сипаттай алады.

Ресурстaр Интерaктивті тaқтa, aудио видео  мaтериaлдaр, , мaркер, түрлі түсті бояу, «Блоб» 
aғaшы бейнеленген пaрaқтaр, плaкaт.     Оқулық:  11 сынып, Aлматы «Мектеп» 
2012

Кіріспе Жaнуaрлaр суреттерінің кескіндерін жинaу aрқылы топтaрға бөліну. 
Үй тaпсырмaсы Қайталау
Тұсaукесер «Миға шабуыл». Әр топқa берілген сөздердің бaс әріптерінен, 1 минут ішінде 

сөздер құрaстыру. 

Негізгі бөлім Complex Object   Words connected with constitution   *Speaking    *Reading     
*Writing

Listening to the text. Текстті тыңдaу. Оқушыларға мәтін жазылған парақтарды 
үлестіру.
   THE CONSTITUTION was Adopted in August 30, 1995 republican referendum. 
Came into effect on September 5, 1995 the day the results of referendum were published. 
The amendments and additions made by Law of the Republic of Kazakhstan of October 
7, 1998, Law of the Republic of Kazakhstan of May 21, 2007, Law of the Republic of 
Kazakhstan of February 2, 20011.
In accordance with the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan of 
September 6,1995 № 2454 «Of the Constitution of the Republic of Kazakhstan» the 
original of the text of Constitution is kept by President of the Republic
            
            

    Article 4  Laws that are in effect include "provisions of the Constitution, the laws 
corresponding to it, other regulatory legal acts, international treaty and other 
commitments of the Republic as well as regulatory resolutions of Constitutional Council 
and the Supreme Court of the Republic." The Constitution is made the highest law. 
Ratified international treaties supersede national laws and are enforced, except in cases 
when upon ratification the Parliament recognizes contradictions between treaties and 
already enacted laws, in which case the treaty will not go into effect until the 
contradiction has been dealt with through legislation. The government shall publish all 
laws.

   «Джигсо» әдісі aрқылы мәтінді aлдымен топтa тaлқылaу, бaсқa топ 
мүшелерімен aуысу aрқылы олaрғa өзінің оқығaнын түсіндіру.   Мәтін бойынша 
сұрaқтaр тізбегі,   оны топ ішінде, жұппен тaлқылaп, түсінгенін постерге бейнелеу.

Сергіту сәті «Серпілген сaуaл» стратегиясы 
Қорытынды бөлім Speaking in pairs. 

Жұптық жұмыс aрқылы оқушылaр интернет жaйлы өз білгендерін ортaғa сaлaды.
Бaғaлaу «Блоб» aғaшын бояу aрқылы бaғaлaу. 
Рефлексия «Екі жұлдыз бір тілек» рефлексиясы. 

Үй жұмысы Ex 5 p78
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ҚОЛА ДӘУІРІ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

БҚО облысы. Жалпақтал кенті. Ғ.Молдашев  атындағы орта жалпы білім беретін мектебінің 
тарих пәнінің мұғалімі Сулейменова Асия Куанышевнаның іс-тәжірибесінен

Пән мұғалімі Сулейменова Асия Қуанышқызының өзіндік тұжырымдамасы

Мен  «Қола  дәуірі  тұрғындарының  шаруашылығы»  тақырыбы  бойынша  өткізілген  сабағым  бойынша
оқушыларды білімділікке, елжандылыққа, бірлікке тәрбиелей отырып, оқушылардың тақырып бойынша негізгі
ұғымдарын бекіте отырып:

 Біріншіден бұл  тәжірибе оқушылардың басты назарын қоғам тарихына,  адамдардың өмір тіршілігі  мен
қызметіне, салт-дәстүр тарихына аудару, тарихи оқиғаларды, құбылыстарды талдай отырып, олардың біртұтас
тарихи қозғалысқа  жататынын түсінуге көмектеседі.  

Екіншіден оқушылардың  қалай  оқу керектігін үйреніп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел—уәждерін
нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған , сандық технологияларда
құзырлық  танытатын оқушы ретінде қалыптасуына көмек тесетін маңызы бар сабақ.

Сабақ өз мақсатына жету арқылы оқушыдан күтілген нәтиженің орындалып шығуы мұғалім жетістігі деп
ойлаймын.

«Қола дәуірі тұрғындарының  шаруашылығы»  тақырыбына рецензия.

Ғ.Молдашев  атындағы  орта  жалпы  білім  беретін  мектебінің  тарих  пәні  мұғалімі   Сулейменова  Асия
Қуанышевнаның 6 «а» сыныбына берген  «Қола дәуірі тұрғындарының шаруашылығы» тақырыбындағы ашық
сабақ жоспары әдістемелік дұрыс құрылған, және сабақтың әр кезеңдерінің уақыты бөлініп көрсетілген.

Сабақта оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдері қолданылды, атап айтсам диологті оқыту, сын тұрғысынан ойлау,
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, талантты және дарынды балаларды оқыту. Сабақ
барысында мұғалім оқушыларды сабақтың мақсаты мен міндеттерін таныстырды.

Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында мұғалім миға шабуыл «келісемін-келіспеймін» әдісін
қолданды. Оқушылар берілген сұрақтардың мағынасын мұқият тыңдап, белсенділікпен өз жауаптарын берді.
Кіріспе кезеңінде оқушылар әр түрлі геометриялық фигуралар арқылы оқушылар топтарға бөлінді. Бөлінген
топтарда оқушылар ынтымақтастық  атмосферасында жұмыстанды.

 Негізгі  бөлімде  топтағы  оқушылар  бір-бірінің  пікірлерін  тыңдап,  қола  дәуірі  тақырында   презинтация
жасауға  кірісті.  Топтағы  оқушылар  арасындағы   көшбасшы  және  шығармашылықпен  жұмыстанатын
оқушыларды көрдік. Топтар дайындаған презинтацияларын қорғап, «Екі жұлдыз,бір ұсыныс» айтып бір-бірінің
жұмыстарын бағалады. Топтарға «Адамдарға қоладан жасалған еңбек құралдары не үшін қажет болды» деген
сұрақ қойылып оқушылардың пікірлері тыңдалды. Оқушылар өздерінің пікірлерімен еркін бөлісті.

  Сабақтың келесі кезеңінде оқушыларға  «Мыс-тас дәуірі мен қола дәуірін» салыстыру кестесі берілді. Бұл
кезде  оқушылар  өте  жоғары  қызығушылық  танытып,  өз  пікірлерінің  дұрыстықтарын  дәлелдеп,  кестені
толтырды.  Содан  кейін  мұғалім  қола  дәуірінің  шаруашылығын  қазіргі  кезең  шаруашылығымен  салыстыру
тапсырмасын  берді.  Топтағы  оқушылар  өз  ойларын  ортаға  салып,  өздері  құрған  бағалау  критериясымен
жауаптарын бағалады. Мұғалім үй тапсырмасын түсіндіргеннен кейін оқушыларға тақырыптың меңгергендерін
«саусақ» арқылы бағалауларын сұрады. Сабақ соңында оқушыларға рефлексия жүргізіп оқушылардың тілектері
мен ұсыныстары тыңдалды. 

Асия Куанышевнаның сабағын қорытындыласам,  мұғалім сыныптағы қарым-қатынасты  нығайтты, дәйек
пен диологтің нәтижесінде  оқушылар  мағына мен  білімді  игерді,  бірлескен іс-әрекетке тартылумен қатар
жоғары деңгейдегі ойлау қабілеттері өрістеуіне және зияткерлік қырларының дамуына ықпалын тигізгендігін
көрсетті.

Сабақ мақсатына жетті және «өте жақсы» деп бағаланды.

Жоғары санатты ағылшын тілі  пәнінің мұғалімі:                А.А Тлепова

Тақырыбы: Қола дәуірі тұрғындарының шаруашылығы Сыныбы: 6 

 Күні:                                                                          Уақыты:  
Сабақ мақсаты: Оқушылардың қола дәуірі тұрғындарының қоладан 

жасалған еңбек құралдары кәсібі мен тұрмысы баспаналары  
жөніндегі білімдерін кеңейту және талдау жасай білуге 
үйрету

Күтілетін нәтиже: Қола дәуірірі тұрғындарының шаруашылығы туралы  алған
білімдерін орта тас, мыс-тас ғасырымен және қазіргі өмірмен 
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байланыстырып, талдай алады.
Уақыты Мұғалім іс -әрекеті Оқушылар іс-әрекеті Ресурстар, көрнекі 

құралдар

3мин

3мин

5мин

5мин

8мин

3мин

5 мин

5 мин

5мин

2мин

2 мин

Сабақ барысы:
1. Ұйымдастыру 

бөлімі: 
1. Оқушыларды  

фигуралар таңдау 
арқылы топтарға бөлу.

2. Қызығушылықты 
ояту.  Келісемін 
келіспеймін кестесі

3. Кітаптағы 
тақырыпты топта 
бөліп оқиды.  

4. Оқыған 
мәтіндерін топта 
талқылау 

5.Презентация 
жасау 

6. Бағалау 

7. Сұрақ. Адамдарға 
қоладан жасалған 
еңбек құралдары не 
үшін қажет болды?

8. Салыстыру 
кестесі. Мыс-тас 
дәуірімен қола дәуірін 
салыстыру 

9. Байланыстыру 
кестесі 

10. Бағалау. 
Саусақтар арқылы

11. Үй тапсырмасын 
беру: «Қола дәуір 
шаруашылығы »  эссе 
жазу

Рефлексия 

1.Оқушылар  әртүрлі 
фигуралар  арқылы топтарға 
бірлеседі.

2. Оқушылар  сұрақтарға 
келісетінін немесе келіспейтінін 
айтып, дәлелдейді.

3.Оқушылар кітаптағы 
мәтінді өздері келісіп бөліп алып, 
танысады.

4.Оқушылар кезектесіп топта 
тақырыпты талдайды, 
түсіндіреді

5. Оқушылар өз 
шығармашылықтырын пайдалана
отырып презентациялар 
жасайды

6. Оқушылар презентация 
жасаған топқа  2 жұлдыз 
1ұсыныс айтады

7. Оқушылар сұрақты жұпта 
талқылап жауап береді. 
Жауаптарын дәлелдейді.

8. Оқушылар кестеге 
салыстыруларын жазады

Мыс-тас 
дәуірі

Қола дәуірі

9. Қола дәуірі мен қазіргі 
уақытты байланыстырады

Қола дәуірі Қазіргі кезең

Оқушылар критерилер 
құрастырады
 Оқушылар бір-бірінің 
түсінбеген сұрақтарына жауап 
береді

Пікірлері мен ұсыныстарын 
айтады.

Кеспе қағаздар

Слайд, дәптер, ручка

Оқулық 

Плакаттар, 
маркерлер

Слайд 

Слайд

Слайд 

Дәптер, ручка

Дәптер, ручка
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Тлепова А.А. Учитель английского языка,
СОШ имени Г.Молдашева,
ЗКО, Казталовский район.

Тема урока: «Здоровые привычки» Класс: 10 «Б»              18.10.2013
Цели урока: научить строить связные высказывания на английском языке с использованием новой лексики; 

развить  языковую  компетентность  через работу в группе;  развить мотивацию к изучению языка и навыка 
языковой догадки; научить выражать свое мнение по теме дискуссии.

Ожидаемые результаты: умеют использовать введенную лексику в своей речи, развивают 
коммуникативную способность через групповую работу, умеют выражать свое мнение, повышается мотивация 
к обучению.

Тип урока:  урок комплексного применения знаний;
Наглядность: интерактивная доска, таблицы, презентация, постеры, фломастеры,

The procedure of the lesson:
I An energizer activity: Good morning, students! I am very glad to see you. And I want you begin our lesson with an 

energizeractivity:”Walk, stop” (from the site www.humorthatworks.com). Thank you very much. It was fun. 
II Warm-up:Think a bit and say some nouns connected with this activity (morning exercises, sport, health, going in 

for sport and etc.) You are quite right. Today we shall speak about health habits (introducing students with the aims of 
the lesson.)

III Group work:Come to me and choose the cards. You have cards with two colors: green and red. A group with the 
green color will make a poster concerning “Good habits” and a group with the red color will draw a poster concerning 
“Bad habits”

(The groups will speak in support of the themes.)
IV Discussion:Do you have any of those bad habits mentioned in your life?
                    Is it possible to get rid of bad habits?
Talking. Work in pairs:

1. Do you feel healthy?
2. Do you have any unhealthy habits?
3. Do you usually eat healthy or unhealthy food?
4. Do you do much morning exercise?
5. Are you making any changes in your life?

V Listening and speaking.You are going to listen to an article from the “Daily Meal”. Before reading study the 
following words:
a) Work with new words: OBESITY-полнота, CHAOTIC- беспорядочный, SKIP-пропускать, PROMOTE- 
способствовать.
b) Pre-listening task: What will the text be about?
c) Listening to the article and answer the questions: 

          What is the general idea?
          What good/bad health habits mentioned in the article?
VI Group work: to draw a similar diagram about smoking, obesity and drinking:

Smoking
Cause Affects Measures against it

Obesity
Cause Affects Measures against it

Drinking alcohol
Cause Affects Measures against it

VII Project:” Healthy living of life” (slide-show)
Student: Hello, boys and girls! “Every man is a builder of a temple called the body. I am going to present you healthy

way of life. Let us pass all the stations of it.
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Healthy Sleep
 You should get lots of rest and sleep. Sleep is necessary for every person. 

Teenagers should sleep for 10 hours. They should go to bed at 9 o'clock and get 
up at 7 o'clock in the morning.

Healthy food
 To keep fit you should eat healthy food. They are fruits and vegetables. Eating

carrots is good for your eyes. Fish is good for your brain. Brown bread and cereal
is good for your health.

No taking drugs
To be healthy person you shouldn't take any drugs.  It is harmful for your 

health. A person who has a habit to take a drug depends on the drug. They need it
and can't stop it.

No drinking alcohol
Drinking alcohol is bad for you. It also may damage young person's 

developing body. Alcohol destroys the liver cells and makes the organ 
dysfunctional.

No smoking
Smoking is harmful for you and to non-smokers around you. The immunity of 

smokers become weak and they are often ill. Smoking causes of cancer.

Sport
Sport is very important for you. You should go in for sports. Jogging is good 

for your heart, swimming – for your arms, cycling – for your legs. It may be 
jumping, running or sport games. Don't forget to do exercises every morning.

Discussion: 
11 Do you go in for sports?
11 What kinds of sport are the most popular among your classmates?
11 Do you like PT lessons at school?
11 What kinds of sport competition are held in your school?
11 Are there any school champions in your class?

VIII. Speaking: “How do you feel about computers?”
         Nowadays computers take an important place in our life. To be addicted to a computer I think is a bad habit too.

Do you agree with me? How do you feel about computers?
a) Read and choose the statement which reflects your own experiences.
b) Compare your list with your partner and have a discussion.
c) Write the advantages and disadvantages of having a computer.

Advantages Disadvantages
1. It helps you automate various tasks
2. The connection to the internet is of great 
use. 
3. Computers are  very convenient.
4.  Another use of computers is 

1. Computers can be addictive.
 2.Computers have put millions of people 

out of work.
3. Computers use a great deal of electricity.
4. Too much time in front of monitor may 
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entertainment.
5. A computer is your time saving nature.  
6. You are able to communicate with other 
people
7. It may help your work to be a lot easier.
8. It may be the storage of your 

important data and files.
9. It helps you to find useful information 
using the Internet. 

adverse effect your eye sight.
5. You may have insomnia.
6. You have no friends.

IX. Reading and speaking:
1. Predicting the story.
2. Studying the unknown words from the text.(afford to, damage, persuade,

threaten, pretend, bear to, collapse, exhaustion, obsession, research, addict)
3. Reading a story.
4. Discussion in groups: What advice would you give to a frequent computer user? Write your ideas. (You must 
work definite time. After hour'swork you should have a rest. You must not be a computer addict. etc. )

X. Reflection: to make an association “to keep fit”
XI. Homework: to learn the words, Ex.7 p.62
XII. Conclusion: I want to finish our lesson with Emerson's words. “He who has health has hope, and he who has 

hope has everything.” It means if we have good health we have a chance to realize all our hopes. Good health to 
everybody. Thanks for your active participation during the lesson. Goodbye.

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ САЯСИ ӨМІР»

БҚО, Казталов ауданы, Мирон негізгі жалпы білім
 беретін мектебінің тарих пәнінің екінші санатты 

мұғалімі Габдулов  Жұмабек  Берікұлы
Қысқа мерзімді сабақ жоспар

Күні: 29.01.2014ж. Сыныбы: 9 Пән атауы: Қазақстан тарихы
Тақырыбы: «Қазақстандағы қоғамдық саяси өмір»
Мақсаты Соғыстан кейінгі онжылдықтарда қалыптасқан саяси ахуалмен танысып,  

қоғамдық жағдай туралы түсініп, қазіргі қоғамдық жағдаймен салыстыру. 
Нәтижесі А) Қалыптасқан саяси фактілерді біледі.

В) Қоғамдық жағдайларды сипаттап, практикада қолданады.
С) Қазіргі қоғамдық жағдаймен салыстырып сипаттай алады.

Қажет құралдар АКТ пайдалану, оқулық, суреттер, постер, маркер.
Сабақ

кезеңдері
Уақыты Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе 3-4 мин. Оқушылармен амандасып көніл 
күйін сұрайды, сабаққа 
дайындайды. «Танысу» тренингі 
жүргізіледі. Тиындар арқылы 
топқа бөлінеді.

Амандасады, Көңіл күйлерін 
айтады, «Танысу» тренингіне 
қатысады. сұраққа жауап береді. 
Алған тиындар бойынша топқа 
бөлініп, отырады.

Тұсау кесер 3-5 мин. «Миға шабуыл» немесе «Стоп 
кадр» әдісін қодану арқылы 
топтарға суреттер үлестіріліп не 
бейнеленгендігі туралы сұралады. 
Жетелеуші сұрақтар  қою арқылы 
бүгінгі тақырыпты ашады.

Оқушылар суретке қарап 
ойланады, ойларын айтады. 
Сұрақтарға жауап беру арқылы 
өтетін тақырыпты өздері табады.

Негізгі бөлім 8 мин. Топтарға тапсырмалар беріледі.
І топ: «Соғыстан кейінгі 

онжылдықтарда қалыптасқан 
саяси ахуал мен Коммунистік 
партия».

ІІ топ: «Кеңестер мен қоғамдық 
ұйымдар». 

ІІІ топ: «Ұлт зиялыларын 

Топтар берілген тапсырманы 
оқиды. Постерге жобалайды. 
Қосымша мәліметтерді «Аңыз 
Адам» журналынан және 
ноутбуктен қарайды. Барлығы 
бірлесе жұмыстанады. 
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6 мин. 
(әр топқа 
2 мин.)

3-5 мин.

2-5 мин.

қудалаудың жаңа толқыны». 
Әр топтың алдарында қосымша 

мәліметтер мен ноутбуктер 
қойылады («Қызыл жендет 
құрбандары» бейне ролик 
көрсетіледі). 

Әр топтан бір адам шығып 
қорғайды.

Әр топтарға 4 ұйғарым жазу, 
оның екеуі «жалған» болып 
табылады.

3 топ оқушылары І-ші және ІІ-
ші топ оқушыларына бөліне 
орналасады. Тапсырма беріледі.

І топ: Ұлт зиялыларын қудалау 
тәсілінің бірін сахналап беру.

ІІ топ: Қуғын-сүргінге 
ұшыраған зиялыларға арнап 
ескерткіш сомдау.

Топ басшылары шығып 
қорғайды.

Әр топ оқушылары бірін-бірі 
формативті бағалайды. «Екі 
жұлдыз, бір тілек».

Топтасып ұйғарым жазады. 
«Жалған» ұйғарымды анықтайды.

Барлық топ мүшелері белсене 
қатысып, рөлдерді өзара бөліп 
сомдайды. Ескерткіш бейнелейді 
және сипаттама беріп өтеді.

Қорытынды 3-5 мин.

2 мин.

5 мин.

Эссе: «Соғыстан кейінгі мен 
Қазіргі қоғамдық саяси жағдайды 
салыстыру».

Қорытынды сөзі: 
Елбасымыздың жолдауында 
айтып өткендей Мәңгілік Ел – ата-
бабаларымыздың сан мың жылдан
бергі асыл арманы. Ол арман - 
әлем елдерімен терезесі тең 
қатынас құрып, әлем картасынан 
орын алатын Тәуелсіз Мемлекет 
атану еді. Армандарын ақиқатқа 
айналдырдық. Мәңгілік елдің ірге 
тасын қаладық. Қазақтың Мәңгілік
Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік 
болашағын баянды етуге 
арналады. 

Оқушыларды бағалау.

Ойланып, салыстыра отырып 
жазады. Оқиды.

Үй
тапсырмасы

1 мин.

Барлығы:
45 минут

Эссе: «Соғыстан кейінгі мен 
Қазіргі қоғамдық саяси жағдайды 
салыстыру» аяқтау.

Ойланады, саралайды, жазады

"Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер" модулі 
тақырыбында өткізілген кочинг жоспары

БҚО, Казталов ауданы, Мирон негізгі жалпы білім беретін 
мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты 

мұғалімі Омарова Ақмарал Нұрлыбекқызы

Мұғалімдерге арналған сауалнама 
1.Оқушы қай кезде нәтижелі білім алады деп ойлайсыз?
Қалай оқу керектігін үйренген жағдайда ма? Әлде, мұғалімнің жүйелі түсіндіргенінен бе?
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2.Оқыту үдерісінде оқушылармен қандай жұмыстарды жиі жүргізесіз?
3.Сабақ үдерісінде оқушыларыңыз берілген мәселені шешу үшін қандай іс-әрекеттерді орындай алады?
4.Оқушыларды бағалау кезінде қандай негізге сүйенесіз?
5.Сабағыңызда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданасыз ба? Қандай мақсатта?
6.Сіз талантты , дарынды балалармен қандай бағатта жұмыстанасыз?
7.Оқушыларыңыздың есте сақтау қабілетін арттыру, ойлауын дамыту, сөйлеу дағдысын жетілдіру 

мақсатында ең жиі қолданатын әдіс-тәсіліңізді атап өтсеңіз?
8.Сізге мектептің басқару , білім мен тәрбие беру жүйесін өзгерту мүмкіндігі туған жағдайда  нені өзгертер 

едіңіз?
9.Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының I,ΙI,ΙIΙ деңгейлі 

бағдарламасына деген көзқарасыңыз?
10.Аты-жөніңіз? Еңбек өтіліңіз? Санатыңыз?
11.Сауалнаманы толтырған уақытыңыз бен қолыңыз

Коучинг жоспары
Тақырыбы:1 модуль Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер.  
Оқушы  білімінің сапасын арттырудағы диалогтік оқытудың маңызы.

Коучинг 
бағдарламасының
жалпы мақсаты 

1.Диалогтік 
оқыту туралы 
түсінікті 
қалыптастырады 

2.Оқушы 
білімінің сапасын 
арттыру 
мақсатында 
диологтік оқытуды 
сабақ үдерісінде 
тиімді қолдану 
жолдарын 
қарастырады.

Коучинг 
сабағының 
мақсаттары

Уақыт шеңбері коуч Сабаққа
қатысушылар

Сабақ нәтижелері

1.Диалогтік 
оқытудың 
маңыздылығын 
түсінеді.

2.Сабақ 
үдерісінде тиімді
қолдану 
жолдарын 
қарастырады.

8.10.2013 Омарова.А ΙΙΙ деңгейлі 
сертификатталған 
мұғалім 

Габдулов.Ж,
Сабирова.Ж 

Қайнешов.Е
 мектеп 

әкімшілігінен Отаров.Н
Богатырев ОЖББМ 

мектебінен Хафизова.М

Дәстүрлі оқыт умен 
салыстыра 
отырып,диалогтік

Оқытудың 
маңыздылығын түсінді.

Сабақ үдерісінде 
қолдануды жүзеге 
асырады,оқушылардың 
қызығушылығын оятады 

1.Оқуда 
қолданылатын  
әңгімелесу 
түрлерін қолдану
жолдарын 
анықтайды.

2.Зерттеушілік
әңгіменің 
тиімділігін 
қарастырады.

3.Сұрақ қою 
әдісімен 
танысып,практик
ада жүзеге 

11.10.2013. Омарова.А ΙΙΙ деңгейлі 
сертификатталған 
мұғалім 

Габдулов.Ж,
Сабирова.Ж 

Қайнешов.Е мектеп 
әкімшілігінен Отаров.Н
Хафизова.М 

Мерсердің зерттеулері 
мен танысып,әңгімелесу 
түрлерінің қолдану 
жолдарын анықтады.

Зерттеушілік әңгіме 
маңыздылығын түсінді.

Сұрақ қою 
әдісін,түрлерін,техникасын
ұғынады,практикада 
жүзеге асырады.
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асырады. 

Айткалиева Гулназ 
Казталов ауданы Г.Бегалиев ОЖББМ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі

Коучинг сабақтың 
тақырыбы

Мектептегі көшбасшылық

Жалпы мақсаты Мұғалімдердің бойындағы көшбасшылық қасиеттерді ояту
Мұғалімдер  үшін оқу 

нәтижелері
Эмоциялық зият дәрежесі артады

Сабақта туындаған 
негізгі идеялар

Эмоциялық зият көшбасшылықтың қажетті атрибуты  

Тапсырмалар 1. Смайликтер арқылы топқа бөлу.
2. Әр топтың топтық жұмысқа дайындығын білу

*Топ мүшелері бір-бірінің иықтарына қолдарын қойып: «Біз дайынбыз!»
* Топ мүшелері бір мезгілде қолдарын ортаға қойып: «Біз дайынбыз!»
 * Топ мүшелері бір мезгілде бір орында келесі бағытқа секіріп: «Біз 

дайынбыз!»
* Топ мүшелері бір мезгілдеқолдарын жоғары ұстап: «Біз дайынбыз!»
* Топ мүшелері бір мезгілде бір бағытқа бұрылып: «Біз дайынбыз!»
Тақырыппен таныстырып, топ басшы тағайындату

3. Ойын «Туған күніңіз»
Ойын шартында топ мүшелері сөйлемейді, тек топ басшысы ғана әбден 

реттегенде ғана «Дайынбыз!» деп белгі беру керек.
4. Талдау.

Әр топқа бірдей сұрақтар беріп, сұхбат жүргізу 
1.  Бұл  ойында  топ  басшысы  сіздің  тобыңыздың  мақсатқа  жетуіне,  алда

болуына қалай көмектесті?
d) Топ басшысы сіздердің топқа көмектесуіңіз үшін нұсқаулар бере алды
ма? Берсе,қандай?
e) Сіздің тобыңыздың мақсатқа жетуіне не ықпал етті?

5. «Көшбасшылық» (таныстырылым)
 6. Практикалық жұмыс
Көшбасшылықты  постерде бейнелеу.(7 мин)
Топ басшылары уақыт белгілеуші тағайындап, тапсырма бөлісу керек.
Постер қорғаушылар – топ басшылары
«Температураны өлшеу» жүргізіледі
1-топ. Мектептегі көшбасшылық
2-топ. Сыныптағы көшбасшылық
3-топ. Жергілікті басқару орнындағы көшбасшылық
4-топ.Ауруханада
5-топ.Аудандық (қалалық) білім беру бөліміндегі көшбасшылық.
7. Бағалау
Топтар желілік бағытпен бірін-бірі – критериалды бағалайды.
 Жетон арқылы жалпы жиынтық баға шығарылады.
100 жетонға ие болған топ басшылары «Алтын орындыққа» отырғызылады

5. Кері байланыс:  «2 жұлдыз, 1 ұсыныс»

6.   Қорытынды. 
Дереккөздер: ҮМ «Көшбасшылыққа көмектесетін жағдайлар» 
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ШЫҒАРМА ЖАЗУҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР ЖОЛДАРЫ

Ахинбасов Қуанышбек Абдуллаевич
БҚО, Казталов ауданы, Казталов ауылы

Казталов ауданының білім беру бөлімінің 
 бірінші санатты гуманиттарлық пәндер әдіскері

Ана тілін үйрену, сондай – ақ басқа пәндерді де игеру барысындағы барлық жетістіктер мен кемшіліктер
баланың қалай сауаттануына байланысты болып келеді.  Қалай болғанда да жазба жұмыстары орындалатын
сабақтардың  табысты  болуы,  көбінесе,  мұғалімдердің  оқыту  әдістемесімен  айқындалады.Оқытушы
оқушылардың шығармашылық дамуын қамтамасыз ететіндей алдына нақты айқын мақсаттар қоя білуі керек,
қандай дағдылардың қалыптасуына жету керектігін алдын ала болжайды. 

Ондай дағдылар төмендегідей: өз ойын, пікірін, сауатты әрі көркем жеткізе білу; байқампаздығын дамыту;
құбылыстарды шынайы бағалай  білу;  ой – өрісін,  ұғымын кеңейту;  ізденіштікке ұмтылуын жетілдіру;   «өз
сөзін» айта білу мүмкіндігін  қалыптастыру;  толық фантазиялық еркіндігін  қамтамасыз  ету;  орфографиялық
сауаттылықты нығайту.

Жазу  жұмыстарына  байланысты  нәтижелегінің  маңызды  шарттарының  бірі  –  оқушылардың  жазба
жұмыстарына  дайындалуы  мен  орындалуының  дұрыс  ұйымдастырылуы.  Жазба  жұмыстарының,  әсіресе,
көлемді түрлерін жазуда оған дайындалу және жазу орындарына қарай мынадай түрлерге бөлуге болады: а)
сыныпта; ә) үйде; б) сыныпта – үйде; в)үйде – сыныпта.

Бақылаулар жүйесі шығарма жазуға дайындықтың алғашқы, яғни,  материал жинау  кезеңі болмақ.Мұндай
нақты жоспар оқушыларды белгілі  мақсатқа жеткізіп,  оларды әр нәрсеге тереңірек үңіліп, зейінмен қарауға
үйретеді, шәкірт бойында өзіндік бақылаушылық іс – әрекеттің қалыптасуына жол салады.

Шығармаға  материал жинаудың мазмұны төмендегідей іс-әрекетті  қамтиды:шығарма тақырыбын ашатын,
негізгі  ойды  қамтитын  материалды  жинастыру;  әдеби  сыни  монографиялық  кітаптардан  керекті  үзінді,
пікірлерді қамту; бақылаған нәрсе туралы өзіндік пікір, қорытынды ой іріктеу; оқылуға тиісті кітаптар тізімін
ұсыну;  мұғалім  тарапынан  берілген  сұрақ-тапсырмалар  жүйесін  орындау;  кездесу  ұйымдастырылып,
қонақтардан  сұхбат  алу,  осылардың  негізінде  шығармаға  материал  дайындау;  мұғалім  мен  сынып
оқушыларының шығарма  тақырыптар  тұрғысындағы ой  талқысын  жүргізу;  оқушылардың  өзіндік  жұмысты
орындауы;  оқушыларға  таңдау  үшін  күнілгері  бірнеше  шығарма  тақырыптарының  ұсынылуы;  оқушыларға
шығарма тақырыбы бойынша көркем мәтінмен жұмыс жүргізу; жоспар, эпиграф жазып келуді тапсыру.

Осындай жұмыстардан  кейін шығарма тақырыбы ашылмаса,  көркем туындының негізгі  жерлері  сыныпта
қайта оқылады не бұрын аталмыш тақырыпта жұмыс жасаған  оқушылардың үлгілі  жазба жұмыстары оқып
тыңдауға  ұсынылады.  Оқушылармен  жүргізілген  осы  сипаттағы  дайындық  кезеңі,  сөз  жоқ,  өзінің  тиімді
нәтижесін көрсетіп шығады.

Шығарма  жазуға  дайындық  жасау  барысындағы  жауапты  жұмыстардың  бірі  алынған  тақырыпқа  сәйкес
қосымша  материалдар  жинақтау  болып  табылады.  Бұл  –  оқушының  шығарма  тақырыбына  сәйкес  білімін
толықтырып, логикалық ойлау жүйесін дамытуға жол ашады.

 ПсихологА.Н.Луктың «Материалды жинау, біріктіріп жүйелеу – жинақталған білімді логикалық жағынан
салыстыру, топтастыру, қорыту, бұл – белсенді ой үрдісі» деген пікірі біздің ойымызды дәлелдей түседі.

Шығарма  жұмысын  жазар  алдындағы материал жинақтау  мен іріктеу шығармашылық  бағыттағы күрделі
жұмысқа жатады. Материал жүйелеу жиналған мәтін ішінен шығарма тақырыбын ашуға көмектесетін және
негізгі ойды дәлелдей алатын қажеттіні іріктеу болып табылады.

Материалды  топтау  жұмысында  шығарма  тиімді  жазылу  үшін  оқушыларға  төмендегідей  тапсырмаларды
жіктеуге болады: материалды айтылмақ ойдың жоспарына сай топтау; бақылау мазмұны бойынша материалды
қайта  топтау;  материалды  қайта  топтауда  жіберілген  кемшілікті  түзету;  жиналған  материалды  болашақ
шығарманың үш бөліміне ыңғайлап қайта ұсыну әрекеті.

Материалды  жинақтап  іріктегенде  оқушының  мәтінді  көркемдік  ерекшілігі  жағынан  толық,  жан-жақты
талдай  білуі,  мәтіндегі  кейбір  авторлық нақты дәлелдемелерді  жүйелей  көрсетуі  үнемі  ескеріліп отырылуы
керек, демек, бұл жерде материалды дұрыс іріктей білу үдерісі іске асырылады. Оқушы өзіндік пікірін нақты
үзіндімен, мысалмен дәлелдеп, қорытып жатса, шығарма сапасы арта түсер еді, сондықтан матерал жинақтау
жұмысының мазмұнына кейде дәйек сөзді іріктеуді де жатқызуға болады. Оқушылар нақты үзіндіні, мысалды
негізінен  өз  ойын  бекіту  кезеңінде,  зерттеуші  ғалымдардың,  ақын-жазушылардың  пікірін  оқырмандарға
тақырыпқа сай таныстыруда қолдануы керек. Бұл арада бір ескертетін жай – оқушы шығармасында міндетті
түрде үзінді, мысал болуы шарт емес. Оның ретіне қарай тақырыпты жан-жақты ашу барысында көрініс бергені
жөн.

Дайындық кезеңіндегі үлкен жауапкершілікті талап ететін жұмыстың бірі – шығарма тақырыбын таңдау.
Оқушының  таңдаған  тақырыбы  материалды  жетік  білетіндігімен,  көңілге  жақындығымен,  жазуға  мүмкін
болатындығымен  ерекшеленуі  керек.  Тақырып  таңдау  –  бар  жұмыстың  кіріспесі,  шығарманың  қалай
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басталып,қалай аяқталуы да осыған байланысты іске асады. Егер шығарма тақырыбы дұрыс таңдалмаса, сапалы
шығарма жазылмақ емес.

Шығарма  жазуға  дайындық  кезеңінде  болашақ  жұмыстың  идеясын  анықтап  алып,  шығармаға  материал
жинау, оны іріктеп, керектісін оқумен шұғылдану қажет, содан соң жоспар құруға кіріскеніміз жөн. Жоспар
жазып отырғанда әр бөлімнің тұсына шығармаға  кірістірер ойымызды, қажетті  материал алынған кітаптың
бетін, өлеңнің атын, авторын жазып қою керек, осы жұмыспен айналысып отырғанда  шығарма тақырыбы мен
идеясын жиі-жиі еске алуымыз керек. 

Жоспар құру – шығарма жазудың негізгі бөлігі, себебі жоспар оқушы ойының жүрісін бақылап, ойды тәртіпті
жүйелі беруді ұйымдастырады, өзекті мәселелерді анықтауға көмектесіп, іріктелген материал мен мазмұнның
сабақтастығын  нығайтады.Жоспардың  бар  элементі  тақырыпты ашуға  қызмет  етуі  тиіс,  жоспар  тақырыпқа
билік  жүргізеді.  Материалды  жақсы  білетін  оқушы  қысқа  да  нұсқа,  жүйелі  жоспар  құра  алады,  ал  ойлы
жазылған жоспар материалды  жетік меңгерген өз иесінің қолтаңбасын танытады.

Жоспардың логикалық үш бөліктен тұратыны көпшілікке мәлім, бірақ мектеп тәжірбиесіндегі үлкен оқылық
ретінде мұғалімдердің де, оқушылардың да осы үш бөлімнің нақты қызметіне, рөліне көңіл бөлмеуін айтар едік.
Кіріспе  бөлім –  шығарманың  орталық проблемасын  ашудың басқышы,  мұнда оқушы кейде  алға  қойылған
мәселелердің тарихи жағдайы мен байланысын көрсетсе, кейде жазушының ойын, көзқарасын не ол туралы
өзгенің  пікірін  аңғартады.Бұл  бөлімде  тақырыпты  таңдау,  оқушының,  автордың  мақсаты,  пікірі
жинақталады.Негізгі бөлім тезис пен аргументтердің жүйесі, логикалық талдаудың өзі, ой қорытындысының
тізбегі болып есептеледі.Бұл бөлімде шығарманың негізгі мазмұны, тақырыбы ашылуы керек, көлемі жағынан
да  өзге  бөлімдерден  қомақты  болады.  Қорытынды  бөлімде  айтылған  ой  жинақталып  тұжырымдалады.Бұл
бөлімде жұмыс аяқталып, сонымен бірге мазмұны алдыңғы жазылғандармен байланысты болуы қажет.Кіріспе
мен қорытынды бөлім біріккенде бүкіл жұмыстың 1\4 бөлігін ғана қамтуы қажет.

Шығарма  жоспарын  құрудағы  жіберілген  кемшіліктер  түрлері:тақырып  мазмұнын  түсінбеу  салдарынан
негізгі тақырыпқа үйлеспейтін тақырыпшалардың жоспарда жазылуы ; жоспардың күрделі, түсініксіз құрылуы;
қорытындының шығарма мазмұнына сай келмеуі; жоспардың шығарма мазмұнына  сай жазылмауы.

Жоспардың  болуы  оқушыға  жазба  жұмысында  жүйелілікті  сақтауға  әсерін  тигізеді.Дайындық  кезеңінде
оқушының  өз  ойы,  көзқарасы,  пікірі  шығармада  айқын  көрініп  тұру  қажеттігін  олардың  есіне  жиі  салып
қоюдың әбестігі  жоқ,  себебі:  шығарма  –  ең  әуелі,  шәкірттің  өз  дүниетанымдық  көзқарасын  білдіретін  төл
туындысы, бұл - щығармада оқушының өз сөз саптауы болуын қажет етеді.Шығарма жұмысына дайындықтың
тағы бір кезеңі – көркем мәтінмен жұмыс.

Көркем мәтінді түсініп талдауда оның мазмұнын ғана білу жеткіліксіз.Оқушылардың психологиялық. Жас
ерекшеліктерін ескере отырып, әдебиет теориясынан мәліметтер беру пән мұғалімнің үнемі, үздіксіз жүргізетін
жұмыстарының бірі болып саналады.

Шығарма жазуға дайындықтың бір кезеңі оқушылармен мәтіндегі мағынасын түсінуге қиын тиетін сөздер
мен  тұрақты  сөз  тіркестері  бойынша  сөздік  жұмысын  жүргізу  болып  табылады.Мұның  өзінен  көркем
шығарманың тілдік ерекшеліктеріне мән беріліп, оқушының логикалық ойлау қабілетін арттыруға әсер ететін
аңғардық. Бұл жерде, ең бастысы, оқушы ізденеді.

Шығарма жазар алдында оқушыларға әр түрлі мазмұнды қамтитын әдеби тапсырмалар беруді жөн көрдік.
Олар: прозалық шығарманың бір эпизодын драмаға айналдырып жазу; өлең сюжетін қара сөзге айналдыру;
кейіпкермен тілдесу; тақырыпта ауызша, жазбаша ой толғау ұйымдастыру; кейіпкер аузына сөз салу; шығарма
тақырыбына  сай  мектептің  қабырға  газетіне  мақала  жаздырту;  ауызша  журнал  құрастыру;  шағын  әңгімені
қиялмен болашақ өмірге сапар шеккізу тәрізді жазба жұмысын алу.

Шығармаға дайындық кезеңінде болашақ шығарманың идеясы мен тақырыбын ашуда көмектесетін әдеби
көрнекіліктің бірі эпиграф болып табылады.

Шығарманың  мазмұнын білдіру  үшін  оның алдынан қысқаша үзінді  немесе  нақыл сөз  келтіріледі.  Ол –
шығарманың э п и г р а ф ы деп аталынады.

Эпигроф шығармаға  өң береді,  оның идеясын алдын ала  білдіріп тұрады.Эпигроф етіп көбінесе  халыққа
танылған адамдардың нақыл сөздері,  шығармашылығы талданып отырған ақын – жазушының өз  сөзі  және
мақал – мәтелдер алынады.

Көбіне  бір  шығармаға  бір  ғана  адамның  сөзі  эпигроф  етіп  алынады.  Мысалы,  Абай  шығармашылығы
жайындағы шығармаға төмендегі үзіндіні эпигроф етіп таңдауға болады.

Эпиграф  ақын  –  жазушы,  ғалымдар  еңбектерінен,  жеке  хаттарынан,  күнделіктерінен,  мақал  –  мәтелден
алынып, оқушы шығармасының басты идеясын көрсетіп тұруы керек. Ол туындыны ашар ойдың кілті. Эпиграф
шығарма жазуды бастауға жол сілтейді. Эпиграфтың шығармадағы мәнін әдіскер – ғалым Б.А.Оралов былай
бағалайды:  «Эпигроф  очень  часто  выполняет  роль,  не  оказывая  сколько  –  нибудь  заметного  влияния  на
содержание и стиль сочинения. Следователыю, эпигроф принесет пользу тогда, когда в нем выражается пафос
сочинения, ваше увлечение тамой».

Оқушыларды шығарма жазуға жүйелі түрде  үйретудің жолдарына төмендегідей әдіс – тәсілдер жүйесін,
мұғалім мен оқушылар арасындағы жұмысты ұсынуға болады:
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1.мұғалімнің материалды қысқаша түсіндіріп,туындының бас жағын сыныпта оқытуды;
2.сұраққа жауап аларлықтай маңызы бар эпизодтарға көңіл бөліп, оларға ат қоюы;
3.көркем туынды кейіпкерлерін топтау;
4.шығарманың негізгі бөліміне не сюжеттік желісіне баса назар аударып, мәтіннен үзінді ұсынып, ой – пікір

жинақтау;
5.мұғалімнің кіріспе әңгімесі;
6.көркем туынды бойыншы тезис жасақтау;
7.Болашақ шығармаға керекті сөздерді, мақал – мәтелді жаттау;
8.әдеби кейіпкерге талдау жасаудың үлгілерін беру;
9.автормен сырласу, өзіндік позицияны қалыптастыру;
10.мәтін жанрын өзгертіп, кейде өз атынан баяндау, диалогты монолог арқылы беру,автормен сырласу;
11. «шашылған» мәтінді жүйелеу, жоспар жасату;
12.сурет арқылы қиялда ой туғызу.
Бүгінгі  таңда  шығарма  жазу  әдістемесін  жүзеге  асыруда  шәкірттердің  жоғары  деңгейдегі  білім  –  білік

дағдыларын  қалыптастыру,  ойлау  жүйесінің  дамуына  жағымды  ықпал  жасап,  шығарма  жазудың  тиімді
әдістерін меңгеру, идеясын анықтау үшін шығарманы таңдау керек. 

Оқушы шығарманы басты, негізгі идея бойынша ғана жазып үйренуі қажет. Шығарма тақырыбын талдауда
маңызды нәрселерді қамтамасыз ету керек.

 ЖАҢА  ФОРМАТТАҒА САБАҚТАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ
 СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУҒА ҮЙРЕТУ

 Зайнушева Маржан Амангелдіқызы
БҚО, Казталов ауданы, Бірік ОЖББ мектебі.

Химия биология пәнінің мұғалімі.
Жоғары санатты.    І деңгей 

Сын  тұрғысынан  ойлау  –Қазақстанда  білім  беруді  дамыту  үшін  маңызды  деп  танылған  маңызды
педогогикалық түсінік. Бұл модуль оқушылардың да, мұғалімдердің де сын тұрғысынан ойлауды дамытудың
саналы  және  оймен  қабылдауды  көздейді.  Сын  тұрғысынан  ойлау  бақылау,  тәжірибе  және  ой  жүгірту
нәжтижесінде алынған ақпаратты ұғыну, бағалау, талдау және жинақтауда қолданатын әдіс болып табылады.
Жаңаша сабақта құрылған сабақтар оқушыларды жаңаша ойлауға шақырады.

Сабақтың 
тақырыбы:

Вирустардың биологиясы. Вирустардың құрылысы мен көбеюі.

Жалпы 
мақсаты:

1) Вирустардың құрылысы мен пішіні мен көбеюі туралы біле алады.
2)Өз бетімен жұмыстана отырып, вирустар туғызатын ауруларды ажыратады.
3) Вирустар туралы алған білімін өмірмен  байланыстыра алады

Оқу 
нәтижелері:

Вирустар биологиялық ерекшеліктермен  танысты.Алған  білімін өмірде 
қолданды.Оқушының білімі шыңдалды.Тақырыптың мазмұнын түсіну арқылы 
шығармашылық дағды қалыптасты.

Оқушының оқуда проблемаларды шешуде қабілеті артты.
Түйінді 

идеялар:
Вирустаржасушасыз тіршілік иесі екенін ұғынады

Сабақтың түрі Жаңа сабақты меңгерту
Сабақтың әдісі ОЖТ(оқытудын жаңа тәсілдері): Топтық жұмыс, зерттеушілік әңгіме 

СТО:жоғары сұрақтар, Блум таксономиясын жоғары және төменгі сұрақтары
АКТ: интерактивті тақта, электрондық оқулық. Көрсетілім.
ОБжК (оқытуды бағалау және көшбасшылық): таныстырылды қорғау

Керекті-құрал 
жабдықтар

Интербелсенді тақта,электрондық оқулық,қосымша оқулықтар,маркер,плакаттар,тірек-
сызба,қима қағаздар,слайдтар.
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Сабақ 
кезеңдері:

Кіріспе               
Уақыты: 2 мин

Тұсаукесер
Уақыты: 13 

мин

Негізгі бөлім
Уақыты: 22 

мин

Қорытынды.

Ұйымдастыру:амандасу

 Тренинг ( сурет қиындыларын құрастыру арқылы топқа бөлу)
                        
  І топ
«Т» кестесін толтыру (Сыни ойлауға арналған сұрақтар арқылы)

Шіріту бактериялары Түйнек бактериялары

ІІ топ
Цианобактериялардың ерекшеліктері бойынша  сәйкестендір.

Цианобактериялар ерекшеліктері
1.Осциллятория трихомасы А)Иілген ұшы  тербеліп қозғалады

2.Спирулина Ә)Нәруыз өндіру үшін  пайдаланады

3.Носток Б)Тізілген моншақ тәрізді

4.Хроококкалар В)шар тәрізді жеке жасушалар
5. гормогониялар Г)Көк – жасыл балдырлар сияқты көбейеді
 6. хамесифондар Д)жіп төрізді эндоспора түзеді 

Жауабы:    1  - в, 2 – д,  3  - а, 4 – г,5 – ә,6 - б
ІІІ топ
Термин сөздермен жұмыс ( интерактивті тақтада жазады)
Гормогония-
Осциллятория –
Осциллограф-
Носток-
Цианобактерия-
 Бағалау: Әр топ келесі топ жұмысын үш түсті смайлинктер арқылы бағалайды
Қызыл – өте жақсы
Жасыл-жақсы
Көк-орташа
 Түрткі сұрақтар:
-Жасуша құрылысына қарай неше топқа бөлінеді, қандай?
-Прокариотты  ағзаларға нелер жатады?

Мәтінмен жұмыс 

І топ – «Вирустардың ашылу тарихы»  Жасушасыз тірлік кұрылымы
Тірі табиғатта вирустар өз алдына дүние кұрайды. Бүларда жасуша жок және тірі ағзаныя. 

жасушасынан тыскары тіршілік нышанын білдіре алмайды. Мөлшері өте ұсақ болғандыктан,
олар жай кезге көрінбейді.

А  В  Г                                                                                                                 
1-сурет. Вирустар: А - темекі тенбілі вирусы; Ө - бактериофаг; Б - 

бактериофагтың кұрьиысы: 1 - вирустың .нәруызбеп қапталғап жуан бөлігі
(басы); 2 - нуклеин ңышкы-лы; і - ұзын өсінді; 4 - өсінді сыртындагм
оралма тәрізді нөруызды каптама; 5 - жіпшелер. В - ИТИС (СПИД)
вирусы; Г - ИТИС вирусының кұрылысы: 6 - сыртңы қабыкша; 7 - 
нәруызды қабықша: 8 - нуклеотпд қабықшасы; 9 - нуклеотиа.

ІІ топ-«Вирустың құрылысы және көбеюі»
ІІІтоп- «Вирустар тудыратын ауру түрлері» ( суреттерді пайдаланып, постер жасау)
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Қорытынды
Уақыты:6 

минут

Бағалау:1 
минут

Үй 
тапсырмасы:

1 минут

Дұрыс жазылған ұғымдарды  «ия» , ал қате жазылған ұғымдарды   деп  белгіле.
 Вирус –жасушасы  бар ядролы ағза и

я
жо

қ

 Теңбілі вирусын Д. И. Ивановский ашты +

 М. В. Бейерник Вирус терминін ғылымға енгізді +

Вируста жасушадан тысқары жерде зат алмасу жүрмеді +

  Тұмаудың - адам өміріне кауіпті  жоқ +

 вирустардан  әр сағат сайын   бір жасушадан жүздеген жаңа жасуша 
пайда болады.

+

 Вирус - латынша «у» деген сөз +

Балдырлардың  жасушасына енетін вирус бактериофаг деп аталады +

Вирустар тек  өлі жасушада ғана тіршілік етеді. +

  
  Бұл суретте  бактериофаг бейнеленген

+

Бұл суретте бактериялар бейнеленген  +

Әр топ оқушылары «ИТИС ауруының алдын алу», «Сара аурудын алдын алу» , 
«Тұмаудың  алдын алу» тақырыбында  эссе жазу

Екі жұлдыз, бір ұсыныс

Вирустардың биологиясы. Вирустардың құрылысы мен көбеюі.
«қызылша»,«ұшық»,«шешек» аурулары туралы таныстырылым жасау (5слайд)

Дереккөздер:  Таныстырылым. Оқулық «Биология» 7 сынып  автор Қ.Қайым Р.Сәтімбеков Атамұра 
2012 ж, Интернет материалдары.
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ӘДЕБИ ЕРТЕГІ.    Ә ТӘЖІБАЕВ  «ТОЛАҒАЙ»

Адилова Гульфарам Амантайқызы,
 БҚО, Казталов ауданы, Киров ауылы, 

М.Жүнісов атындағы негізгі мектебінің  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Сабақтың мақсаты:  Автор туралы мағлұмат алып, ертегіге талдау жасай отырып, елі, Отаны алдындағы 
азаматтық парызы барын ұғыну.

Күтілетін нәтиже:1) Ертегі мазмұнын түсінеді.
                                  2) Кейіпкерлер әрекетіне талдау жасай алады.
3)Туған елге, Отанға деген сезім мен азаматтық борыш туралы қорытынды       жасап, дәлелдей алады.
Сабақтың типі: аралас сабақ
Сабақтың түрі: практикалық жұмысқа негізделген ізденіс сабағы.
Сабақтың әдіс-тәсілі: мәнерлеп оқу, әңгімелеу,талдау,СТО стратегиялары
Сабақтың көрнекілігі: проектор, кестелер
Пәнаралық байланыс: тіл, тарих,география.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі: 1)Оқушылармен сәлемдесу.
                                            2)Сыныптың сабаққа әзірлігін тексеру, психологиялық дайындық жасау.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру: 1. Эссе оқытып, талдау.
2.Діни аңыз әңгімелер бойынша сұрақ-жауап.
а) Алла тағала ібілісті адаммен бірге жерге неге жіберді?
ә) Ажар мен ұлының аман қалуын қалай түсіндірер едің?
б) Алла тағаланың шексіз құдіретін мойындау, сену, көмек сұрау қазіргі өмірімізде кездесе ме?(Жаңбыр 

жаумағанда тасаттық беру, құрбан шалу)    
ІІІ. Жаңа сабаққа кіріспе.               Қызығушылықты ояту
 «Символдар стратегиясы»
   Алып бала ,               жолбарыс,            жаңбырлы тау                 тіркестерін қатыстырып сөйлем не шағын 

мәтін  құрау.
ІV. Жаңа тақырыпты түсіндіру.             Мағынаны тану
Әдеби  ертегі туралы түсінік беру.
  Авторы Ә.Тәжібаев  өмірі,  шығармашылығы.(Слайдтан оқушылар өздері оқып танысады.)

11 1909 жылы 4 ақпанда  Қызылорда қаласында  дүниеге  келген.
11 1998 жылы 23  қыркүйекте 89 жасында  дүниеден  өткен.
11 Ә.Тәжібаев – ақын, драматург, әдебиет  зерттеуші,Қазақстанның  халық  жазушысы, филология  
ғылымдарының  докторы, профессор.
11 Қарсақбайдағы «Қызыл  кенші», республикалық «Жас алаш», «Қазақ әдебиеті» газеттерінде  қызмет  
атқарған.
11 Тұңғыш  жинағы «Жаңа  ырғақ» 1933жылы  жарық  көрген. 50 шақты  кітаптың  авторы.
11 «Толағай» әдеби  ертегісі 1978 жылы  жазылған
11 «Жамбыл» кинофильмінің  сценарийін  жазған.
11 Марапаттаулары: «Октябрь революциясы» орденімен, «Еңбек Қызыл Ту» орденімен екі рет, «Құрмет  
белгісі» орденімен, медальдармен.
1. « Толағай» ертегісін  оқушылардың  өздеріне жекелеп оқытқызу.  Кей жерлерде кідіріс жасап, 
оқушының өз ойын сұрау. Мәтін толық оқылып болған соң , қай оқушының «Символдар стратегиясы» 
бойынша құраған сөйлемі ертегі мазмұнына сәйкес келетінін сұрау.

                         
*Тарбағатай тауын картадан көрсету.  Ұқсастығын мәтіннен тауып оқу (ауызша)
    2.     Ертегі мазмұнына сай мақал айту. Мысалы: Ер елі үшін туады, елі үшін өледі.
VІІІ.Сабақты  бекіту.
1.Балама тест.
1.Ә.Тәжібаев Орал қаласында дүниеге келді.
2. «Толағай»аңызға құрылған ертегі.
3. Толағай- ханның ұлы. 4.Толағайды жолбарыстан әкесі құтқарып қалды.
5.Толағай елін тау бөктеріне көшіріп апарды. 6.Жылда жаңбыр жауғанда ел Тоағайды еске алады.
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2.Бес жолды өлең. Зат есімді оқушы өзі таңдайды. (Толағай, Саржан, жолбарыс, жаңбыр, тау)
Сын есім. Етістік. Синоним. Сөйлем.
IХ.Бағалау. Критерий арқылы оқушылар өз-өздеріне баға қояды.
 Х.Үй тапсырмасын беру.   1. Ертегіні оқып,  түсінгенін  өз  сөзімен  айту.
  2.Ертегі мазмұны бойынша сөзжұмбақ құрастыру. 

 БҚО, Казталов ауданы, Ғ.Қараш атындағы 
Қараоба мектеп-гимназиясының ІІ санатты, 

3 деңгей бойынша сертификатталған қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  

Дуйсекова Гульмайра Жаннеткалиевна

Сыныбы 6а сынып 

Сабақтың тақырыбы Біріккен сөздер,

Мақсаты Бііріккен сөздер туралы түсі інік  бере  
отырып,олардың жасалу жолдарын меңгерту 
мақсатында біріккен сөздердің кіріккен 
сөздерден  айырмашылығын түсіндіру.

Күтілетін  нәтижелер Біріккен сөздер мен кіріккен сөздерді ажырата алады, 
ойлау,байқағыштық қасиеттері артады,оқуға, білім алуға 
деген санасы қалыптасады.Әрекетті сыни ойлауға 
үйренеді,сұхбат арқылы кері байланысты үйренеді.

Керекті  жабдықтар Интербелсенді тақта,флипчарт,блокты сызбалар,кеспе 
қағаздар,суреттер

Сабақ  барысы:

 Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

К
ір

іс
п

е 1.  Сыныппен амандасамын.
2. Үй жұмысын тексеремін (тест беріледі)
3. Бағалау парағын түсіндіремін.
       4.Оқушыларды топқа бөлемін.

 

Стикер түстерін 
таңдау арқылы топқа 
бөлінеді.

Тест сұрақтарын 
шешеді.

Т
ұс

ау
к

ес
ер І.  Сабақтың мақсатымен, жоспарымен , критерийімен 

таныстырамын.
ІІ. Критерий:   1. Бірікккен сөздердің анықтамасын  білу
2.Біріккен сөздерді кіріккен сөздерден ажырата білу
3. Сөзжұмбақ шешу
ІІІ.  "10 мүмкіндік әдісі"  (Оқушылар тақтадағы оқушы

сөзді табу үшін 10-ға дейін мүмкіндік береді, сөзді 
баламалап түсіндіреді. Тақтадағы оқушы табу керек)

І. Сабақтың 
мақсатын, жоспарын 
біледі

ІІ. Бағалау 
критерийін біледі  

ІІІ. Сөзжұмбақты 
шешіп,жасырынған 
сөзді табады.
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Н
ег

із
гі

 б
өл

ім
Н

ег
із

гі
 б

өл
ім

 1.Біріккен сөздер және оның жасалу жолдары туралы 
түсінік алуға бағыттаймын.
 Деңгейлік тапсырмалар беремін.
 1.Дарынды оқушылармен жұмыс.
 А) Біріккен сөздерді тақырып етіп,мәтін құрау
 2.Жаттығуларды,тапсырмаларды орындауға нұсқау 
беремін.
 3. Топтағы жұмыстарына жарайсыңдар,бағыттарың дұрыс 
деп ынталандырып отырамын.
 Сыни ойлауға тапсырмалар беремін.
 Оқулықпен жұмыс.
 125-жаттығу
 126-жаттығу

ІІІ. Бекіту бөлімі. а)Біріккен сөз болатын жер,су аттарына 
мысал келтіріңдер.

Оқушылар ББҮ 
кестесін толтырады.

Біріккен сөздердің 
ережесін 
ойлайды,жасалу 
жолдарына талдау 
жасайды.

Жаттығуды 
орындайды.

Топта бірлесе 
отырып, шешім 
қабылдайды.

ІІ. Диалогтық 
оқытудың 
"кумулятивтік әңгіме" 
әдісі бойынша 
жұмыстанады.

Венн диаграммасы 
бойынша біріккен сөз 
бен кіріккен сөзді 
салыстырады.
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Қ
ор

ы
ты

н
ды 1.  Сергіту сәті:. Қолдарыңызбен  көрсетіп тұрамыз

2.  –Сонымен, бүгін не үйрендіңдер? Бүгін біз  
білгендерімізге тағы не қостық?  

Оқушыларды сабаққа қатысқаны бойынша марапаттаймын,
критерий бойынша бағалаймын

Үйге тапсырма: 127-жаттығу.Ережелерді қайталау

1.   Рефлексия жазады

 Үйге  тапсырма 
алады

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Көктерек орта жалпы білім беретін мектебінің

 химия пәні мұғалімі Карагойшина  Гулназ Жусуповна

Сабақтың тақырыбы:  Жай және күрделі бейорганикалық заттардың жіктелуі.

«Көптеген заттар бізге түсініксіз, біздің түсінігіміз әлсіз болғандықтан емес, себебі бұл заттар біздің
түсінігіміздің ортасына кірмейтіндіктен» (Козьма Прутков)

Сабақтың мақсаты: 
Білімділігі: Оқушыларға бейорганикалық қосылыс кластары туралы, олардың арасындағы байланыс 
туралы білімді бекіту.
Дамытушылығы: Қызығушылықты ояту, деңгейлік тапсырма, индекс тест, кластер арқылы 
оқушылардың танымдық шығармашылық қабілетін дамыту.
Тәрбиелілігі: Өзара құрмет сезімін тудыру. Басқаның пікірін сыйлауға, сөзін бөлмеуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі:                    Дәстүрлі емес, қайталау сабағы 
Сабақтың типі:                   Білім мен біліктілікті жетілдіру, жүйелеу сабағы.
І. Ұйымдастыру.

2. дициплина
3. сыныптың сабаққа дайындығы 
4. мотивация, сабақ жоспары

ІІ. Жаңа тақырып.
М: Сабақтың тақырыбы: «Бейорганикалық қосылыстардың арасындағы генетикалық байланыс».
Бүгін сабақта заттардың бір – біріне айналу фрагменттерін қарастырып, бейорганикалық қосылыстар

класстарын еске түсіру, химиялық заттың бірізділігі мен көп түрлілігі жайлы айтамыз.
Біз өмір сүретін материалдық әлем жалғыз сонымен қатар үздіксіз  әртүрлі. Барлығы үздіксіз қозғалыста,

үздіксіз ауысуда болады. Бірақ кейде бұл ауысулар тірі ағзаларға, суға, атмосфераға және тау жыныстарына
зиянды әсерін  тигізеді.  Біз сан рет жапырақтың сарғайып, солуын көбінесе  жаңбырдан кейін болатынын
байқаймыз. Сіздер неге бұлай болатынын ойланып көрдіңіздер ме?

О: Жорамалдауым бойыншы, қышқылдық жаңбырдың әсерінен.
М: Дұрыс, оның қалай және неге түзілетіндігін білесіздер ме?
О:  Жаңбыр  әрдайым  әлсіз  қышқыллды  қасиет  көрсеткен:  ауа  құрамындағы  көмірқышқыл  газы  сумен

әрекеттесіп, әлсіз көмірқышқылын түзеді.
М:  Өнеркәсіп пен транспорттың дамуынан жаңбырдың қышқылдығы бірден өсті.  Газ өндіретін зауыт

орналасқан өңірлерде күкіртсутегі өндіріліп, бөлінеді. Күкірт диоксиді атмосфераға еніп, бірнеше химиялық
айналуларға  ұшырайды  да  қышқылдың  түзілуіне  әкеледі.  Күкірт  диоксиді  бөлшектеп,  фотохимиялық
тотығудан күкірт триоксидіне (күкірт ангидриді) SO3  айналады, ал атмосферадағы су буымен әрекеттесіп,
күкірт қышқылының аэрозолін түзеді.

2SO2 + О2  →  2SO3, SO3 + Н2O → H2SO4.
Төгілетін күкірт диоксидінің негізігі бөлігі дымқыл ауада әдетте күкіртті қышқыл деп аталатын H2SO3

полигидрад қышқылын түзеді  SO2 • nH2O. 
SO2 + Н2O →H2SO3.

Күкіртті қышқыл дымқыл ауада күкірт қышқылына біртіндеп айналады.
2Н2SO3 + O2 → H2SO4.

Күкіртті  және  күкірт  қышқылының  аэрозольдері  атмосферадағы  су  буының  конденсациясына  және
қышқылды жаңбыр,  туман,  қардың түсуіне  себепші  болады.  Қышқыл жаңбыр карбонаттарға  әсер  етіп,
ерімейтін сульфатқа айналады да, суға тұрақты кермектілік береді. Қышқыл жаңбыр металдарға әсер етеді
де, олар коррозияға ұшырайды. 

2FeSO4 + Н2O +0,5O2 →2 Fe(OHSO4).
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Әлсіз  көмір  қышқылы  фотосинтез  процесіндегі  О2  бөлінуін  30%  төмендетеді.  (оқушыларға  қышқыл
аэрозольдер мен жаңбырлардың түзілу схемасын тарату).

М:  Жеке кластардың өзара байланысы арқылы заттардың бір біріне айналуы генетикалық байланысқа
жатады. Грекше «генезис» - «шығу тегі»

М: Енді тақтадағы заттарды топқа бөліп, жауаптарыңызды бетке жазыңыздар. Осы кезде тақтада бір
оқушы: Fe, P, Cu, Li, C, S, LiOH, H2SO4, Li2CO3, HNO2, BaCl2, Cu(OH)2, CuSO4, CuO, P2O5, KCL, SO3, Li2O.

О:    Ме:   Fe,  Cu,  Li  негіздік  оксид:  CuO,  Li2O  негіз:  LiOH, Cu(OH)2,  тұз:   Li2CO3,  BaCl2,  CuSO4 KCL
Бе: P, C, S,    қышқылдық оксид:  P2O5, SO3,   қышқыл:  H2SO4, HNO2,  

М:  Егер  қате  болса,  қасыңдағы  парталасыңмен  қателерді  түзе.  Ал  қазір  осы  тақтада  жазылған
заттардан генетикалық қатар құр.

О 1. Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2

О 2. Li → Li2O → LiOH → Li2CO3 

О 3. S →SO3 → H2SO4 → CuSO4

( Бірінші оқушы құрған қатарға назар аударыңдар, егер негіз ерімейтін болса, онда мына қатар мынадай
болады: Ме → оксид → тұз→ негіз)

Оқушыларды сергіту мақсатында аздаған жұмбақтар қойылады:

Шыдасаң да алты күн ассыз мүлде. Шыдау қиын бұл затқа екі күнге (су)
Ол болмаса астың дәмі кірмейді. Кім бар екен әлемде оны білмейтін (тұз)
Оттекті, оттексіз боп бөлінеді,Бәрі тек бір элементтен басталып.(қышқыл)
Терініде, матаны да күйдірер, Қызыл лакмус онда түрі көгерер.(Негіз)
IІІ. Бекіту.
Генетикалық қатарды сипаттайтын белгілерді ата.
Мынадай айналу қатары берілген:
a) Br2 → HBr →  NaBr →  NaNO3

б) Fe →  FeCl2 →  Fe(OH)2 →  FeO →  Fe
в) CaCO3 →  CaO →  CaC2 →  C2H2

г) Si→ SiO2 → Na2SiO3 →  H2SiO3 

1. Мына деректерге сүйеніп, төменде келтірілген элементтер оксидтерінің формулаларын құрастырыңдар:
7. S – 50%
8. Mn – 49,6%
9. C – 42,8%
10. Pb – 86,6%

2. 10 кг калий селитрасын KNO3  концентрациялы күкірт қышқылының артық мөлшерімен өзара 
әрекеттестіргенде неге кг азот қышқылы алынады?

ІV. Үйге тапсырма. Қайталау.

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы
Қараөзен мектеп – лицейі

Қазақ тілі пәні мұғалімі Жанболатов Медет Асқарұлы

Пәні Қазақ әдебиеті Сыныбы 6 Күн
і 

13.02.2014

Тақырыбы Бердібек Соқпақпаев «Менің атым Қожа»

Мақсаты   Әңгіме мазмұны бойынша шығармашылық жұмыс жүргізіп  оқушының ой еркіндігін 
ояту, шығармашылық белсенділіктерін шыңдау, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, 
өздігінен білім алуға баулу; шығармадағы кейіпкерлердің жақсы мінез-құлықтары мен іс-
әрекеттерін талдау арқылы адамгершілікке, үлгілі, тәртіпті болуға, жаман әдеттен 
жиренуге тәрбиелеу. 

Күтілетін 
нәтиже

Шығарманың тақырыбы мен идеясын ашып түсіндіре алады. Шығармашылық қабілетін 
дамытып, жүйелейді, талдайды.

Қажетті 
құрал-
жабдықтар

Интерактивті тақта, үлестірмелі парақшалар.  оқушының дәптері 

Сабақтың түрі: Бекіту сабағы    Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, баяндау, талдау, РАФТ
Сабақтың Уа Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-
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барысы қыт
ы

әрекеті

Кіріспе         
Сабақтың 
барысы: 
І.Ұйымдастыру

ІІ.Үй 
тапсырмасын 
тексеру: 

 
Оқушылармен амандасу. Сынып тазалығын 

қадағалау. Оқушыларды үш топқа бөлу. Әр топтан  
үйге берілген тапсырманы сұрау.

Оқушылар топқа 
бөлінеді, үйге 
берілген 
тапсырманы 
айтады.

Тұсаукесер

Сіз білесіз бе?

Мынау кім?

 1. “Қожа, сен көшедегі иттерді тәртіпке салу үшін 
ауылда қалатын болдың” Кімнің сөзі?

а)Майқанова     ә) Жантас б)Жанар      в)Оспанов
2. Қожа Майқанованы ең алғаш қайда кездестірді? 

а)Мектепте  ә)Көшеде  б)Дүкенде    в)Жиналыста
3. А.С.Пушкиннің “Қысқы кеш” өлеңін өте жақсы 

жаттап айтқан оқушы кім?
а) Жанар     ә)Ешкім      б)Жантас      в)Қожа
4. Қожаға әкесі туралы айтқан қария кім?              

а)Әжесі            ә)Сәйбек      б)Директор      в)Жақанов 
5. “Қадыров түбінде адам болатын бала” Кімнің сөзі?
а)Директор     ә)Оспанов      б)Майқанова  в)Ахметов
6.Қожаның анасының есімі кім?
а)Майра    ә)Әмина     б)Бикен     в)Миллат
7.Қатты қорыққан әжесі кімді ертіп әкелді?
а)Майқанованы     ә)Мамасын    
б)Әубәкір шалды  в)Сәйбек қартты
8. Жеке бас құпия кеңесте кімнің мәселесіқаралды?
а) Жантастың    ә)Жанардың    б) Қожаның        

в)Ешкімнің 

11 “Менің атым – Қожа” фильмі 1967 жылы 
Франциядағы Канн фестивалінің жүлдегері атанған.
111 Жазушының бұл шығармасы орыс және басқа 
шетел тілдеріне аударылған.
111 Фильмдегі Қожаның басты рөлін сомдаған 
бала, бүгінде драматург Нұрлан Санжарұлы Сегізбаев. 

1.Біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу, 
сабақ үстінде сыбырлап-сыпсыңдағыш.

2. -Мен оқулық емес, қант аламын. Сіздің не 
шаруаңыз бар, қоя беріңіз!

3.- Біз екеуміз таныс шығармыз деймін?
11. Отыр!

4.Мен сенің әкеңе қарыздыгер адаммын. Менің 
мойнымда оның тиын емес, теңге емес, бақандай бір 
қарасы жүр.

5. 1) ә
6. 2) б
7. 3) а
8. 4) ә
9. 5) б
10. 6) в
11. 7) б
12. 8) б     

Оқушылар жаңа 
мәліметтерді 
дәптерлеріне жазып
отырады.

Негізгі бөлім
Топтық жұмыс

І топ. 

ІІ топ.

ІІІ топ. Шығармадағы монолог пен диалогты табу.

• Жаңа туған нәрестеге ат қою туралы қандай 
озық дәстүрлерді білесіңдер? 
• Қара Қожа, Сары Қожа деп неге атаған? 
• Әке туралы айтқанда Қожаның жүрегі неге 

І топ Қожаға 
мінездеме береді.

ІІ топ 
Салыстырады.

ІІІ топ манолог 
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Сұрақ-жауап

Шығармашылы
қ жұмыс

ауырады? 
• Қожаның лагерьге жолдама ала алмауы 
әділеттілікке жата ма? 
• Оқулық сатып алудағы Қожаның ісі дұрыс па, 
оның орнында болсаңдар сендер не істер едіңдер? 
• Арамызда Қожа сияқты оқушы бар ма? 

1 топ.  Сәйбек қарттың әңгімесі Қожаға қалай әсер 
етті, неліктен? 

2 топ. Қожа Майқанованың «Түбінде адам болатын 
бала» деген сөзін естігенде неге таңғалды? 

3 топ. Қожа анасына соңғы рет қандай уәде берді, 
қайтсе тентектікті тежеуге болады екен? 

Р –рөл (Қожа) 
А – аудитория  (достары) 
Ф – форма (хат) 
Т – тақырып «Тентектен түзелген таптырмас»

пен диалогты 
табады.

Берілген 
сұрақтарға жауап 
береді.

Өз ойларын 
ортаға салады.

Қожаның рөліне 
еніп достарына хат 
жазады.

Қорытынды

Үйге тапсырма 
беру 

6. Хикаятты оқығанда сені қызықтырған жері.
7. Хикаяттағы саған аянышты болған жері.
8. Сендер Қожа әңгімесі бойынша қандай тәрбие 
алдыңдар? 

"Мен қандаймын?" немесе "Менің бойымдағы 
ұнамсыз қасиет" ойтолғау жазу.

Берілген 
сұрақтарға жауап 
береді.
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БҚО,  Казталов ауданы, Әбіш ауылы,
Әбіш негізгі жалпы білім беретін мектебінің 

математика пәнінің мұғалімі 
 Имангалиева Гулшат Нурболатқызы 

Сабақтың тақырыбы: «Топтау тәсілі арқылы көпмүшелерді  жіктеу» 7 сынып.
Сабақтың мақсаты: 
• Оқушылардың  көпмүшелер  туралы білімдерін жетілдіру; көпмүшелерді қосу және азайту, көбейту 

және бөлу  дағдыларын қалыптастыру
• Оқушылардың ойын жеткізе  білуін және ой өрісін дамыту. Оқушылардың алған білімдерін есеп 

шығару практикасында қолдануын қалыптастыру
• Оқушыларды ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа, дәлдікке тәрбиелеу. 
Сабақтың маңыздылығы: 
• Көпмүшелерге амалдар қолдану .
• көбейткіштерге жіктеуде
• көбейтіндіні көпмүше түрінде жазуда

Сабақтың түрі: Қайталау сабағы, сайыс сабақ
Сабақтың әдісі: С.Т.О. стратегиясы элементтері , практикалық
Сабақты өткізуге қажетті әдебиеттер: Әбілқасымова А., Бекбоев И., Шыныбеков Ә.Н  Алгебра, 7 сынып   

Математика Қазақстан мектебінде 
Техникалық құрал-жабдықтар: компьютер
Үлестірме материалдар: топшамалар
Көрнекіліктер: топшамалар , компьютер           
Ақпараттық материалдар: Математика және  Физика,   математика Қазақстан мектебінде   № 5 2012 ж. 

Сабақ барысы: Ұйымдастыру бөлімі
Үй тапсырмасын тексеру    № 
Бүгінгі сабағымыз жарыс түрінде оздырылады. 
1. «Танымдық» сайысы 
2. « Біліктілік » сайысы
3. « Зерде » сайысы 
4. « Бақылаушы» сайысы
І . Қызығушылықты ояту:    «  Танымдық сайысы »
Ұқсас  мүшелерді біріктіріңдер: 
3 ab2 -5ab+2аb2    =                          5х+7ху+4ху  = 
«  Танымдық сайысы »
Ұқсас  мүшелерді біріктіріңдер:
2ху -13х+17х  =                                       6у2+7ху+2ху  = 
2. Санның кубын тап:
 
• 13=1
• 23=8
• 33=27
• 43=64
• 53=125
• 63=216
 
ІІ. Мағынаны тану
Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару
32а2-24а3=                     ас5 -7вс2+с3-в2с=
Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару
4 т2-3 т3=                                              5х2 у-ху2+4х2у+ху2-ху=
«Зерде бөлімі » сайысы 
 
Жеті рет өлшеп.......   
3m4n3 +mn6 -6m2n3 +8m4n4 =
 Бір түйір дәнде .....
 6ав -4а5=
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Жалқаудың екі досы бар: бірі…
х3-2х2-5х  =
Алты аға бірігіп әкең болмас,.......
6а3в -15а3 +9а2в2 =
 Ой, толғаныс!              «Бақылаушы » сайысы 
 Теңдеулерді шешіңдер.
1. 7х+9+2х-8=1
ә) 4  е) 2   м) 0  р) -2
2. 12х-5+3х-7 = 3
ә) 1  р) 0   е) 81  м) -1
 
«Бақылаушы » сайысы Теңдеулерді шешіңдер.
 
1. 30х+15х-5=35х - 25
ә) 3  е) -5   м) -1  р) -2
2. 14х+7-15х-5= 0
ә) 1  р) 0   е) 2  м) -1
 
Үйге тапсырма № 260                          Бағалау парағы 
Топ Танымдық Біліктілік Зерде Бақылаушы Барлығы
І топ 
ІІ топ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исмагулова Г.О. учитель физики и информатики СОШ имени А. Уразбаевой

План урока 11 б класс

Неделя 25 Дата      12.03.14  Урок 76

Название занятия Модели  Вселенной.  Жизнь и разум во Вселенной.

Общая цель  познакомить с важным мировоззренческим материалом - 
ближайшими соседями Земли по космическому пространству; способствовать 
развитию навыков работы с дополнительной литературой; развивать у учащихся 
образность речи; показать связь физики с астрономией и литературой. 

Ожидаемый
результат

Учащиеся должны 
 1. знать понятия: Вселенная, галактика,  
 2. уметь: уметь анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать 

научную информацию

Тип урока комбинированный

Задания
Групповая – выполнение флипчарта в группе
индивидуальная — выполнение  тестов

Источники,
оснащение и

оборудование,
ресурсы:

ИКТ, листы с заданиями, листы оценивания, листы для рефлексии

Ход урока

Этапы урока Действия учителя Действия учеников

Вводная часть 
(3-5 мин)

Орг. момент (1 мин)
Постановка цели урока.
Настрой на урок (2 мин)
Вопросы для актуализации знаний 
(по цепочке):
1. Как вы понимаете слово «Вселенная»?
2. Как вы понимаете слово Галактика?

Готовятся к уроку, отвечают на
вопросы учителя
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11 Как вы считаете, где именно и зачем вы 
можете применить свои знания о Вселенной? (2 
минуты)

Учитель формативно оценивает учащихся 
используя технику «20 секунд»

Презентация
 (5 мин)

1 этап
Подведение к теме через вопросы разного 

порядка
Объяснение новой темы при помощи диалога   

(5мин)

Слушают учителя, задают
интересующие их вопросы,

комментируют свои наблюдения,
делятся имеющимися знаниями по

новой теме

Основная часть 
(25 мин)

Выполнение работы в группе: Постановка 
проблемного вопроса группам. 

1) «Как происходила эволюция Вселенной ?»
2) Модели Вселенной
3) Жизнь во Вселенной
4) Солнечная система
5) «Какие должны быть условия для развития 

жизни на планете?» 
6) Науки, изучающие все, что связано с 

космическим пространством
Выполнение 10 минут 
Защита проекта 20 минут
Учащиеся оценивают работу групп при 

помощи техники «2 звезды, 1 пожелание»
Динамическая пауза:
Мы в ракету дружно сели, 
(ребята приседают)

В космос полететь хотели, (поднимаются, руки 
вверх)
С притяжением Земли
Мы бороться не смогли.
Шлём вам всем большой привет, (помахать 
руками)
Опоздавшим места нет 

(быстро сесть за парту) - 2 минуты.
Закрепление материала формативно 

оценивается при помощи техники 
1)Использование приема 
«Вопрос рикошетом»  - 3 минуты
Ученики задают вопросы ученикам из других 

групп
Выполнение индивидуальных  заданий  На 

листах даны  тесты. (5 мин)

Группируются по случайному
отбору учителя, 

Выполняют задания, озвучивают
свой ответ, вносят коррективы в

работу других групп. Параллельно
идет оценивание работы учеников в
группе одним из лидеров группы,

которого назначил учитель. 

Делают разминку

Вначале отвечают на вопрос
самостоятельно, затем обсуждают в

паре, после идет обсуждение в
группе. Впоследствии идет
обсуждение всем классом.

Выполнение тестов

Подведение
итогов
(5 мин)

Использование приемов для завершения урока:
 «Угадай вопрос». На экране даны 
готовые ответы . Ученикам нужно правильно 
определить вопросы, соответствующее этому 
ответу. ( 5 мин)

Рефлексия по уроку (3 мин)
Каждый участник пишет фразу на стикерах:

 Теперь я знаю…
 Я убедился…
 Теперь я могу…
 Я научился…
 У меня получилось …

Составляют и определяют
вопросы, ответы которых на экране.

Заполняют листы рефлексии.
На листе рефлексии даны 7 

утверждения, которые необходимо 
заполнить
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 Меня удивило…
 Мне захотелось....
Оценивание учеников -  2 минуты. По ходу 

всего урока были использованы виды оценивания
как индивидуальный, так и оценивание лидером 
группы участников своей группы. Суммируя все 
полученные баллы, вывести итоговую отметку за 
урок.

Д/з  (2 мин) §.  Написать  эссе «Развитие 
Вселенной»

Самоанализ по уроку. Проведенный мной урок был 76 уроком в текущем учебном году. На уроке была 
проведена групповая работа по поиску ответа на проблемные вопросы, касающиеся Вселенной и ее развития. 
В конце урока была проведена рефлексия- обратная связь, для более успешного закрепления знаний учащихся.

Утешева Тамара  Рашидқызы
Казталовка орта  жалпы білім беретін мектебінің

бастауыш сынып мұғалімі

23.04.2014ж Дүниетану 3 сынып

Сабақ тақырыбы: Қазақстан - мәдениеті мен өнері өркендеген ел

Жалпы мақсат:    Қазақстан туралы алған білімдерін саралап жинақтау,одан әрі тереңдету. 
Ізденушілік дағдыларын жетілдіру. Сыни ойлауға үйрену, мәселенің шешімін таба 
білу, зерттеушілік әңгімеге қатысып, өз пікірін көркем жеткізе білу, ақпаратты 
түсініп, өңдей алу, қалыптастырушы бағалауды үйрену арқылы өзін-өзі реттеу. 

Сілтеме: Алматыкітап баспасының 3-сыныпқа арналған  оқулығы.2010ж
Авторлары : Қ.А.Айтмағамбетова,Т.С. Идилова, Б.Л . Хаджиева
Портал материалдары
«Менің Отаным-Қазақстан» кітабы. «Балауса» баспасы.2009
«Қазақстан елімен сиқырлы саяхат» кітабы.Шымкент 2007

Оқу нәтижесі:  Тақырып бойынша білімдерін өзектендіре алады;
Өзбеттерімен тақырыпқа сәйкес тапсырмаларды  орындай алады;
жаттығуларға талдау жасай алады;
топта пікірлесіп ортақ шешімге келуге дағдыланады
өзін-өзі бағалай алады, өз жұмысын  сыныптастарымен салыстырып , өзін-өзі 

реттей алады;
ақпаратты таңдай алады.

Негізгі идеялар: Өмірде  білімдерін  пайдаланудың жолын ,  маңызын түсіндіру
 өнер мен мәдениеттің адамзат үшін  маңыздылығын ұғыну

Сабақта 
қолданылатын 
материалдар:

 
Ресурстар,смайликтер, флипчарт;
 

Модульдер::
 

 ОЖТ :тренинг;
СТО : Ой шақыру, ой толғау стр.
Көшбасшылық; ЖЕСО (Жас ерекшелігіне сәйкес оқыту)
ТжДБО (Талантты және дарынды балаларды оқыту)
Бағалау

Оқытудың түрлері  
Өзіндік жұмыс,топтық жұмыс,ауызша.

Дерек көздері:      WWW.You     t  ube.  сайтынан бейнематериалдар    
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Тапсырмалар: Сұрақтар, блиц-турнир сұрақтары 

Сабақ бойынша мұғалім мен оқушының іс-әрекеті:

І. Оқушыларға 
психологиялық ахуал
туғызу

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Ынтымақтастық.
атмосферасын қалыптастыру 

мақсатында шеңбер құрады.
Зеңгір көктен
Нұрын төккен.
Ортақ біздің күніміз
Жайнап өскен,жайдары өскен
Бір сыныптың гүліміз
 Қалташадан суырған  суреттері 

бойынша атаулары бойынша  4 топқа 
бөледі.

Топ басшыларын сайлауды 
ұйымдастырады.

Тренингке қатысады., Қалташадан 
суырған  суреттері бойынша 4 топқа 
бөлінеді.

Әншілер, бишілер,актерлер –«Өнер»
тобы.
Құсбегі, малшы, егіншілік туралы 

суреттер  –«Кәсіптер» тобы
Зергер,кілем тоқу т.б суреттер 

-«Қолөнер» тобы.
Дәрігер, мұғалім суреттер  –
  «Ғылым»  тобы
Топ басшысын сайлау үшін жасырын 

дауыс береді.

ІІ. Үй 
тапсырмасын 
тексеру

«Блиц-турнир»  

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

«Өнер»  тобына.
1.Ежелгі сақтардың ел билеген атақты

әйел патшаларының бірі
 2.Қазақ қобызының түп нұсқасын кім

жасаған ?
 3.Еліміздегі ең биік тау шыңы 
 4.Қазақстандағы ең ыстық жер   
 5.Менделеев  кестесіндегі  105

элементтің қаншасы біздің еліміздің кен
қойнауында бар? 

   «Кәсіптер» тобына
  6. Дүние жүзіндегі ең үлкен көл 
 7.  Қызыл  кітапқа  енгізілген  грейг

жауқазыны  қай  қорықтың  эмблемасы
болып табылады?   

   8.  Төбесінен  бірден  төрт  ел  –
Қазақстан,  Ресей,  Қытай,  Монғолия
көрінетін тау жүйесі қалай аталады?

      9.  Алматы  апортының  тұңғыш
көшетін өсірген кім? 

      10. Қазақстанда  неше  облыс бар?
«Қолөнер» тобына
      11. Аты да, мінезі де бұзық өзен

қайда?       
    12.  Қазақстан жер аумағы жағынан

әлемде нешінші орында?
    13. Соңғы санақ бойынша Қазақстан

халқының саны   
 14.  Қазақ  спортшылары  арасынан

тұңғыш  рет  Олимпиада  чемпионы
атанған кім? 

 15. Жетісудың жеті өзенін атаңдар 
«Ғылым»  тобына

Оқушылар сұрақтарға жауап береді

Жауаптары:    
1.Тұмар (Томирис)
2. Қорқыт ата
3.Хан тәңірі
4. Қызылқұм шөлі
5. 99
6. Каспий
7. Ақсу – Жабағылы қорығы
8.(Қазақстандағы  ең  атақты  тау  –

Алтайдағы Ақтау (Мұзтау, Белуха)
9. Егор Васильевич Редько
10. 14 облыс
11.Тентек өзені
12.9 орында
13. .17 миллионнан астам
14.  Жақсылық Үшкемпіров
15. Іле, Қаратал, Биен, Ақсу, Лепсі, 
     Басқан, Сарқант
16. Балқаш
17. Абай
18. Қайырхан
19. Кұрманғазы
20. 5 мемлекетпен
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 16. Қазақстандағы батыс бөлігі тұщы,
ал  шығыс  бөлігі  тұзды  көл  қалай
аталады? 

 17. «Қара сөздердің» авторы     
 18.Отырар қаласының әміршісі      
19.Қазақ  даласының  музыкалық

символы «Сарыарқа» күйінің авторы?
  20.Қазақстан неше елмен шекаралас? 

ІІІ. Жаңа тақырып Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

«Қазақстанды таныстыру» 
   бейнефильмін көрсету
 ресурстар таратады.

Бейнефильмді тамашалайды, 
көрсетілген мәдениеті мен өнер 
түрлерін айтып береді..

ІІІ.Мағынаны тану Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

  

  Сергіту сәті 

Ресурстарды таратады.
 «Өнер» тобына өнер туралы деректер
«Кәсіптер» тобы кәсіп, ата кәсіп 

туралы деректер.
«Қолөнер» тобы.-қолөнер туралы 

дерек.
 «Ғылым»  тобы-ғылыми жетістіктер 

туралы деректер.

Оң жағыма қарасам 
                   асқар-асқар тау көрдім.
Сол жағыма қарасам 
             шалқып жатқан көл көрдім
Жан-жағыма қарасам
                   Жағалай қонған сол көлді
         Егеменді ел көрдім.

Ресурстағы мәліметпен 
танысады.Жұпттаса отырып мазмұнын
айтып береді.

Топта талқылайды.
«Маршруттық карта» әдісі бойынша  

мәтін мазмұнынымен толық танысады. 

IV.Қорытындылау Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Флипчарттарда  постер  құрғызу;
Постерді  бағалату 

 Әр топ өз топтарының атына сәйкес 
флипчарттарда  постер  құрады, оны 
қорғайды.

Смайликтермен бағалайды.

VI. Бағалау
 (5 мин)

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Топ басшыларына сөз кезегін беру Топ басшыларының берген 
бағалауларын тыңдау, өз пікірін білдіру

VІІ. Үйге 
тапсырма:

Қазақстанның мәдениеті мен өнері 
туралы деректер жинап келу.

VII. Рефлексия Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Рефлексия парағын тарату Рефлексия параған толтыру;

Батыс Қазақстан облысы. Казталов ауданы. Қараөзен мектеп – лицейі
Ағылшын тілі пәні мұғалімі Койшина Әдемі Манарбекқызы

Сыныбы          5

Тақырыбы Domestic animals

Мақсаты Can speak  about domestic 
animals and make sentences using 
Present 
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Simple 

Күтілетін 
нәтиже

A) understand words connected 
with animals

В) use Present Simple and make
sentences

С ) speaks about animals, 
especially about domestic animals

Дереккөздер, 
құрал-
жабдықтар

Interactive board, poster, 
pictures, red book.

Сабақтың 
барысы

Уақыты Мұғалім 
әрекеті

Оқушы әрекеті

Кіріспе 5 Good morning!
How are you?
How old are you?

Good morning
Divide into groups

13. Wild animals
14. Domestic animals

Тұсаукесер 10 Make a circle
How do you feel today? 
TODAY  AT THE LESSON 

YOU WILL KNOW HOW:
1 to talk about domestic animals
2 to make “True” or “False” exercises. 
3 to give the definitions to words 
4 to correct spelling mistakes 
5 to match definitions and words
6 to pass PET Listening Part 1 

They make a circle andanand
wish good wishes for each      
each other

Негізгі бөлім 20 Questions 
What kind animals
 do you know? 
Try to remember all new words! 
Horse              Rabbit
Sheep              Hen
Pig                   Donkey
Cow
Goat
Goose
Duck

Drag the words to the correct pictures
Ex 3 p 69
Listen and repeat
What colour is your cat?
It`s black and white 
Group work 
Answer the questions.
What colour is Colin`s T-shirt?
What colour are Omar`s trousers?
What colour is Colin`s hair?
What colour is Omar`s T-shirt?
What colour are Colin`s trousers?
What colour is Omar`s hair?

They answer the 
questiquestions

Repeat new words aftera    
after teacher and 

practise their pronounciation

Read topic and try to 
remember

They drag the words to 
the correct pictures

do the exercises, listen and 
repeat after teacher

they work with groups
Check your answers 
It`s white
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What colour are Colin`s eyes? They`re brown
It`s yellow
It`s green
They`re grey
It`s  brown
They are brown 

Қорытынды
10 Let`s have a guessing game in pairs and in 

groups. Think of someone in the class, Your 
friend  guesses about  him/her by asking 
question like this 
111 Is it a boy or a girl?
111 Is his/her hair black?
111 Are his/her eyes blue?
111 Are his/her trousers grey?
111 Is his/her T-shirt beige? 

Vocabulary test 
Home task 
Ex 10 p 69
Answer the questions, then write
Ex 13 p 70
Write about yourself

They play a game and 
answer the questions

Do the vocabulary test and 
change their works, then 

check works
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Сармалаева С.Т. учитель истории и права СОШ имени А.Уразбаевой
Гусманова А.З. учитель химии СОШ имени А.Уразбаевой

План коуч сессии на тему: «Результативность обучения с учетом талантливых и одаренных детей».

Коучинг №1 Дата 15 апреля  2014 год Время проведения

Название занятия Результативность  обучения  с  учетом
талантливых и одаренных детей

Общие  цели Сформировать современные 
представления о природе, методах и путях 
развития одарённости. Выяснить условия, 
способствующие выявлению, 
сопровождению и развитию детей с разными 
видами одарённости. Определить общие 
методологические и психолого-
педагогические позиции коллектива школы в
работе с одаренными детьми. Выработать 
систему работы с одаренными детьми.

Ожидаемые 
результаты

 У учителей сформируются современные 
представления о природе , методах 
выявления и путях развития одарённости. 

Узнают условия, способствующие 
выявлению, сопровождению и развитию 
детей с разными видами одарённости.

Ключевые идеи Выживание нации зависит от 
интеллектуальных, одаренных  особенно от 
творческих способностей.  И тот, кто будет 
больше вкладывать в развитие  творческих 
способностей, достигнет наивысшего уровня 
развития. Дж.Гилфорд

Талантливые  дети-высокий  уровень
способностей  человека  к  определенной
деятельности.  Это  сочетание  способностей,
которые  дают  человеку  возможность
успешно,  самостоятельно  и  оригинально
выполнить  определенную  сложную
трудовую деятельность. 

Одаренные дети- дети, признанные 
образовательной системой превосходящими 
уровень интеллектуального развития других 
детей своего возраста. Способности таких 
детей относятся ко всем сферам 
интеллектуальной деятельности.

Признаками, по которым родители и 
педагоги могут обнаружить высокую 
одаренность, являются:
111 Ребенок  быстро  и  без  проблем
осваивает  любые  аспекты,  связанные  с
выбранной деятельностью;
111 Не  стремится  действовать  по
шаблону,  всегда  ищет  свои  собственные
оригинальные  пути  решения  поставленных
проблем;
111 Видит  сложное  в  простом,  а  в
простом – сложное;
111 Имеет   привычку  ставить  перед
собой сверхсложные задачи;
111 Отличается  повышенной
требовательностью  к  себе,
самокритичностью,  стремлением  к
самосовершенствованию,  повышенной



целеустремленностью и трудолюбием.

Занятие 1Разминка «Молчаливое приветствие»
Задание  1  Анкета/индивидуальная

работа/раздаточный материал/
Задание  2  Задания  для  одаренных  детей

/работа в паре/
Задание  3  Характеристики  одарённого

ребёнка/групповая работа/ 
Задание  4  Видео  «Четырехлетний

вундеркинд»  (обсуждение)
Задание  5  Классификация,  критерии  и

виды одарённости. 
Мини-лекция/ Презентация/  Типы 

интеллекта по Гарднеру
Задание  6  Видео  «Одаренные  дети»

(обсуждение, диалог)
Задание7  Проблемы  одарённых  детей  и

пути их решения
/составление постера/
Рефлексия  пройденного  материала   «5

шагов, 5 фактов»
Задание  8  Просмотр  притчи  «Притча  о

таланте»
Рефлексия  Таблица  Чиксентмихайна+

калифорнийский сэндвич

Материалы и 
оборудование

Интерактивная  доска, презентация 
«Детская одарённость и проблемы её 
развития», раздаточный материал с анкетами,
маркеры, стикеры, постеры, цветная бумага, 
магниты, раздаточный материал с листами 
личных и деловых качеств. Раздаточный 
материал «Задания для одаренных детей», 
притча «Притча о таланте», видеофильм 
«Четырехлетний вундеркинд», «Одаренные 
дети»

Записки тренера

Этапы проведения 
занятия

Время   минут
90 мин

Действия преподавателя  и действия участников

Приветствие

Деление на группы 

Активизация группы
Актуализация темы 

Упражнение – разминка. 

Индивидуальная работа

Работа в паре

3 минут

5 минут

10 минут

5 минут

5 минут
5 минут

Коуч приветствует участников коуч сессии, 
сообщает тему и цель коуч сессии
Коуч просит участников коуч сессии назвать фрукты,

богатые содержанием витамина С, 
Это  лимон  и  апельсин  и  просит  их  разделиться  на

лимоны и апельсины.
Разогрев. Активизация группы  (ресурс 1 раздаточный

материал)
У  каждой  группы  на  столе  есть  кусочек  обложки

журнала.  Задача каждой группы за 1 мин.  на листе А4
записать  как  можно  больше  характеристик
(прилагательных)  этого  кусочка  обложки  журнала
(засекается  время,  участники  пишут,  по  истечению
времени подаётся сигнал, каждая группа выбирает того,
кто  зачитывает  написанные  характеристики  -
прилагательные). 

Анкета «Определение склонностей педагога к работе с 
одаренными детьми» Ресурс 1



Групповая работа Задания для одаренных детей /работа в паре/
Ресурс 2
Характеристики  одарённого  ребёнка.  Макэлпайн  и

Рид /групповая работа/   Ресурс 3

Видеофильм 
«Четырехлетний 
вундеркинд»

3 минуты
 Обсуждение видеофильма (ресурс 4)

Мини-лекция. 5 минут Классификация, критерии и виды одарённости. 
Типы интеллекта по Гарднеру(ресурс5)

Задания по группам.

Составление постера.

30 минут Проблемы одарённых детей и пути их решения
/составление постера/
1.Инструкция коуча по  работе с ресурсом 6,8: 
2. Распределение обязанностей между членами группы

(руководитель, спикер, секретарь, таймер, дизайнер)
3.  Обсуждение  заданий  по  группам.  Разработка

постера.
4. Презентация постера.

Видеофильм 
«Одаренные дети»

      2-3минуты Обсуждение видеофильма (ресурс7)

Рефлексия 5 минут «Пять шагов, пять фактов» 

Подведение итогов.
Рефлексия

10 минут

       3 минуты

Притча «Притча о таланте» (ресурс 6)
Коуч подводит итоги. Для оценки  занятия учителям 

предоставляется таблица Чиксентмихайна+ 
калифорнийский сэндвич 

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Көктерек ОЖББМІ (ілгері) деңгей тыңдаушысы, 

тарих және құқық пәнінің мұғалімі
Ажкеева Камшат Тельманқызы

Коучинг сабақтың 
тақырыбы

Дарынды және талантты балаларды оқыту. (2 сағат)

Мақсаты: Дарынды және талантты балалар жөнінде түсінік беру. Дарынды және 
талантты балаларды оқытудың мазмұнын анықтау мақсатында жұмыс 
түрлерін жүргізу. Дарынды және талантты балалармен жұмыс түрлерін 
мұғалімдердің іс-тәжірибесінде тиімді  жүргізуді үйрету.

Мұғалімдер үшін оқу 
нәтижелігі:

Мұғалімдер коучингтен алған білімдерін өз тәжірибелерімен 
ұштастырады, білімдерін толықтырды. 

Сабақтың барысында дарынды және талантты балалардың қабілеттерін 
ескеріп, жұмыстану жолдарын қарастырады;

Сабақта туындаған негізгі  
идеялар:

Сабақ барысында талантты және дарынды балалардың қабілеттерін 
дамыту, шыңдау.

Сабаққа қажетті ресурстар А-3, 4 парақтары, стикерлер, маркерлер, қарандаш, қалам,  карточкалар, 
кинофильм,интерактивті тақта.

Тапсырмалар Коучтың іс-әрекеті Мұғалімдердің  іс- әрекеті



І. Психологиялық ахуал 
туғызу (2 мин)

Тренинг.
«Арқадағы сурет» ойыны.

Қатысушыларды екі топқа бөліп, 
қатардың ең соңындағы тұрған адамның 
құлағына бір сөз айтады, сөз күрделі 
болмау керек, мысалы: гүл, доп, адам, 
күн т.б ол ұшталмаған қарандашпен 
алдында тұрған адамның арқасына 
айтылған сөздін суретін салады. Осылай 
жалғасып, қатарда ең бірінші тұрған 
адам салынған суреттің атын дауыстап 
айтады. Дұрыс болса сол топ жеңімпаз.

Мұғалімдер екі топқа 
бөлініп, ойын ойнайды. 

ІІ.Ұйымдастыру кезеңі. 
(1 мин)

Гүлдің суреттері арқылы 3 топқа бөлу. Мұғалімдер 3 топқа бөлінеді.

«Дейін-кейін» стратегиясы. 
(1 мин)

Мұғалімдерден дарынды және 
талантты балалар туралы ой бөлісуді 
тапсырамын.

Ендеше бүгін дарынды және талантты 
балаларды оқыту жөнінде талдаймыз.

Мұғалімдер  үлестірілген ақ 
қағаздың «дейін» бағанына  
дарынды және талантты 
балалар  туралы не білетінін 
жазып, кезекпен оқиды.

Теориялық бөлім.
(5 мин)

«Дарындылық және талант». 
Таныстырылым.

Практикалық бөлім.
(15 мин)

 1-топ. Дарынды балалардың 
ерекшеліктері. 

2-топ.Дарындылықты дамыту 
жолдары.

3-топ.Дарынды және талантты 
балалармен жұмыс жолында кездесетін 
кедергілер. 

Топпен жұмыс жасау, өз 
ойларын флипчартқа түсіру 
немесе постер қорғау.

Топтарға ұлы тұлғалардың
дарындылығы жөнінде
мысалдар келтірілген

карточкалар таратылады.
(3 мин)

1-мысал.
Исаак Ньютон барлық пәндерден 

үлгермеді, басқаларға қарағанда өте 
нашар оқыды, тек математиканы ғана 
білді. Досымен төбелескеннен кейін ғана
сыныпта бірінші бола бастады. 
Бүкіләлемдік тартылыс заңын ашты.

2-мысал.
Антон Чехов гимназияда оқып жүрген

кезінде екі жыл қатарынан келесі жылға 
қалып қойды. Бұл оған дәрігер және 
әйгілі жазушы болуына кедергі 
келтірмеді.

3-мысал. 
Борис Ельцин 7-сыныпқа дейін үлгілі 

оқыды.  7-сыныптан кейін нашар тәртібі 
үшін мектебінен шығарылды. Ресей 
Федерациясының тұңғыш президенті 
болды.

Топтар ұлы тұлғалардың     
дарындылығының қай түрге 
сәйкестігін анықтайды.

Талдау.
(3 мин)

«Триумф» кинофильмін көрсету.
1-топ:
1.Кинофильмнен не ұқтыңыздар?
2.Кинофильмнен дарындылықтың 

неше түрін көрдіңіздер?
2-топ:
3.Кинофильмдегі мұғалімнің орнында 

болсаңыз не істер едіңіз?
4.Кинофильм не себепті «Триумф» 

деп аталған?
3-топ:
5.Кинофильмдегі мұғалім 

оқушылардың дарындылығын қалай аша
білді?

6. Кинофильмдегі оқушылардың 
бойындағы айқын дарындылық па, әлде 

Мұғалімдер топта талдап, 
пікірлеседі. Ортақ ой 
жарияланады.



жасырын дарындылық па?
Кері байланыс. 

«Дейін-кейін» стратегиясы. 
(1 мин)

Мұғалімдер  үлестірілген ақ 
қағаздың «кейін» бағанына  
дарынды және талантты 
балалар  туралы тағы не 
білгенін жазады.

Бағалау
(2 мин)

«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі 
бойынша топтар сағат тілімен 
бір-бірінің іс-әрекеттеріне баға 
береді.

Дереккөздер МАН 18-20 бет, интернет сайттары

Коучинг сабақ 
тақырыбы

Оқушыларды қалай дұрыс бағалауға болады?

Жалпы мақсаты Мұғалімдерге қалыптастырушы, жиынтық және критериалды бағалау 
жөнінде түсінік беріп, іс-тәжірибеде қолдану жолдарын көрсету

Күтілетін нәтиже Коучинг сабағынан соң, мұғалімдер критерий арқылы  бағалауды 
үйренеді, іс-тәжірибеде қолдана алады.

Түйінді идеялар Тәжірибелеріне енгізе отырып, оқушыны емес, оқушының жұмысын 
критерилер арқылы бағалау  оқу сапасын  жетілдіреді.



І. Ұйымдастыру:
1.Тренинг өткізу.

2.Топпен жұмыс. 
(постерде бейнелеп, 

қорғайды)

3.Теория.

4.Практика.

Шиыршықталған  қағаздарға  би  аттарын  жазып,  қатысушыларға  суырту
(қамажай, ламбада, орыс пляскасы) би әуенін қосқанда сол би қимылдарын
орындап,  топтасып  билейді.  Соңынан  сол  құрылған  топпен  бірлесіп
отырады. 

Көшбасшыларды, уақыт белгілеушілерді тағайындау.
1-топ.Дәстүрлі бағалаудың артықшылықтары; 
2-топ.Дәстүрлі бағалаудың кемшіліктері; 
3-топ.12 жылдық білім берудегі бағалау жүйесі. 
Әр топ сағат тілімен бірін-бірі смайликтермен бағалайды.

Бағалау туралы мұғалімдерге түсінік беремін. 
Бүгінгі мектептегі білім беруде бағалау-баға-сандық баға деген ұғым бар. 

Біз үшін бұл үш сөз синонимдес болғанымен, әртүрлі ұғымды білдіреді.
Бағалау-оқушылардың оқу-танымдық әрекеттерін бақылау, оның білім 

деңгейін анықтау үшін ақпарат жинау;
Баға беру-бағалаудың нәтижесі, яғни сапалы кері байланыс;
Баға- символ, оқу жетістігін не санмен, не сөзбен таңбалау.
«Бағалау»- термині жақын отыру дегенді білдіреді, себебі бір адам басқа

адамның не айтып, не істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің
дербес ойлауын, түсінігін бақылауы болып табылады.

Бағалау формативтік (қалыптастырушы) және суммативтік 
(жиынтық) болып бөлінеді. 
Оқыту үшін бағалау ОүБ (қалыптастырушы бағалау). 
оқуды бағалау - ОБ (жиынтық бағалау)  

Оқыту  үшін  бағалау  (формативті  бағалау) –  бұл  білім  алушылар
өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек
және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтайды.

Яғни оқушылардың оқуына ықпал ету. 
Оқуды бағалау . (Суммативті).
Бағалау мақсаты баға қою, сертификаттау немесе оқудың алға жылжуын 

тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару болса, бұл жиынтық бағалау 
немесе оқуды бағалау. Яғни оқушылардың арасындағы айырмашылықты  
жіктеу және есеп беру үшін қойылатын баға. 

Критериалдық бағалау дегеніміз не?
Критериалды бағалау-
бұл  білім  берудің мақсаты мен мазмұнына  негізделген  оқушының  оқу-

танымдық   құзырлығын  қалыптастыруда   алдын-ала   белгіленген
жетістіктермен салыстыру үрдісі . 

Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты:  
 Мектепте оқыту сапасын жоғарлату
 Мектеп   бітірушілердің  білімін   халықаралық  стандартқа
сәйкестендіру.       

Критериалды бағалаудың басты  ерекшелігі:

 алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы;

  анық, айқындылығы;

  бағаның әділдігі; 

  өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі. 
Әр топ мүшелері өз еріктерімен сурет салу, өлең шығару, әңгіме жазу 

жөнінде бір тапсырманы таңдап орындайды. Әр тапсырмаға тақырып 
таңдалады.

1-тапсырма: Жұптық жұмыс әр топ мүшесі өз жұбының тапсырмасына 
баға қояды. 

2-тапсырма: Топтық жұмыс. Әр топ сурет салу, өлең шығару, әңгіме жазу 
бойынша бірлесе отырып бағалау критерийлерін жасап көріңіздер. 
Тапсырмаларыңызды  критерийлеріңіз бойынша бағалаңыздар.

3-тапсырма. Мен өзімнің критерийімді ұсынамын. Енді мына критерийлер
бойынша бағалап көріңіздер. Критерий арқылы бағалау тиімді екеніне 
мұғалімдердің көзін жеткіземіз.

Сұрақ: Қалай ойлайсыздар бір суретте бағалаудың қанша түрі 
қолданылды? Не үшін бірнеше рет бағаладық? 



11 5.Кері байланыс.

6.Қорытынды.

111
111 Бағалаудың қандай түрлерін үйрендіңіз? Өзіңіздің тәжірибеңізде 
қайсысын пайдаланғыңыз келеді?

Екі жұлдыз,  бір ұсыныс.(стикерге жазып беріп, оқу)

Бағалау критерийлері Ұпай
1

.
Суреттің тақырыпқа сәйкестілігі 2

1
2

.
Суреттің мазмұны 2

1
3

.
Сурет бояуының қанықтығы 2

1
4

.
Суреттің анықтығы 2

1
5

.
Суреттің шынайы бейнеленуі 2

1
Бағалау критерийлері Ұпай

1
.

Тақырып мазмұнының ашылуы 2
1

2
.

Өлеңнің мазмұнының тереңдігі 2
1

3
.

Өлеңнің сауатты, таза жазылуы 2
1

4
.

Өлеңнің өмірмен байланыстылығы 2
1

5
.

Түйінді ойдың айтылуы 2
1

Бағалау критерийлері Ұпай
1

.
Тақырыптың  мазмұнының 

ашылуы
2
1

2
.

Әңгімедегі ойдың тереңдігі 2
1

3
.

Әңгіменің сауатты, таза жазылуы 2
1

4
.

Әңгіменің өмірмен 
байланыстылығы

2
1

5
.

Түйінді ойдың айтылуы 2
1

Дереккөздер: МАН І деңгей,ҮМ, интернет ресурстары. 
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Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы
Қараөзен мектеп – лицейі

Орыс тілі пәні мұғалімі
Айтжанова Алмагүл Рысқалиқызы

Краткосрочное планирование урока в 7 классе
День  Урок  русского языка    №4
Название 

занятия:
Имя числительное. Простые и составные числительные

Цель: Углубить знания по имени числительному, дать понятие о простых и составных  
числительных 

Результат: -умеет различать простые числительные от составных числительных
-умеет подбирать тактику диалогического общения,
-умеет составлять с числительными небольшой рассказ

Тип урока: Повторение изученного  материала в 6 классе

Задания: 1.работа в группе по карточкам 
2.создание презентаций 
3.вопросы (работа в паре)
5 .составление ассоциаций к слову «Судьба»
6.ролевая игра по тексту «Судьбе нужно помогать»
7.словарная работа (фаталист, идеал)
8.работа по карточкам (расставить знаки препинания)
9.оценивание
10.рефлексия
11.домашнее задание

Ресурсы  карточки, оценочные листы,  тесты, кластеры
Ход урока:

Этапы 
урока:

Действия учителя Действия учеников

Вводная 
часть(5-7 мин.)

I.Деление на группы по геометрическим 
фигурам. Психологический настрой на урок.  

   Я хочу учиться, я хочу трудиться, я хочу учась 
трудиться, я хочу трудясь учиться.

II. Работа в группах. Каждой группе составить  
интеллект-карту на тему «Имя числительное»

(Формативное оценивание «2звезды, одно 
пожелание»)

Группа №1. выделите  у числительных корень 
Группа №2.  Напишите числительные прописью
Группа №3. Найдите в предложении числительные
(диалоговое обучение)
III. Определение темы и целей урока.-Как вы 

думаете, какова будет тема урока, какие цели 
поставим, и какой результат мы должны получить?

   Работа с текстом «Имя числительное»

Делятся на группы
Дети настраиваются на 

плодотворную работу

Учащиеся повторяют

Ученики выполняют задание, 
обсуждая в группе

Презентация учеников

Семьдесят, шестьсот, 
восемьсот, пятьдесят, пятый…

14, 158, 6347, 5687, 421

Одиннадцатого марта в школе 
состоялись  соревнования….

Один ученик из группы 
объясняет орфограмму и 
проговаривает правило

Презентация Ансара.
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Учащиеся формулируют тему,
цели, результат урока. 
Записывают в тетради число, 
классную работу, тему.

Основная 
часть (10-12 
мин.)

Задания. Сейчас вы должны создать кластеры по 
разделу имя числительное, каждой группе отдельное 
задание, затем вы должны презентовать свои кластеры.

1 теоретическое(создание кластеров по разделу)
А)общее понятие о числительном
Б)простые числительные
В)сложные числительные
Г) составные числительные
2. грамматическое «Собираем 

урожай»(распределить в следующем порядке)
    1 задание: яблоки - простые;
     2 задание: груши -сложные
     3 задание: бананы -составные
3. орфографическое  (5 вопросов)
- Что такое имя числительное?
- какие бывают числительные?
-Когда мы употребляем числительные?
- Для чего нам нужны числительные?
-Если бы не было числительных, что  бы с нами 

произошло?
- Какую роль играет имя числительное в русском 

языке? Почему? (по таксономии Блума)

4.  творческое (беседа по тексту)
-Какие ассоциации у вас возникают со словом 

СУДЬБА?
Текст «Судьбе нужно помогать»
-Определите стиль текста.
Словарная работа
Фаталист- тағдырдың жазуына сенетін адам
Идеал – үлгі
Сплотился в одну нацию – бір ұлт болып бірікті

5. Логическое 
-Сколько метров в км?
-Что такое дециметр?
- Сколько см  содержится в метре?
- Сколько гр составляет кг?
-Сколько кг содержится в тонне?
-Сколько миллиграммов составляют кг?

Создают кластеры  по разделу 
и презентуют его

(работа в группе)

Применяют теоретические 
знания на практике

Каждый пишет ответ 
самостоятельно, затем 
оценивают друг друга (работа в 
паре)

Называют ассоциации

«интервью»
-разговорный

-1000
-10 см
-100
-1000
-1000
-1000000

Подведение 
итогов (5 мин.)

Рефлексия. Оцените свою работу  сигнальными 
карточками разных цветов.
Зелёным – у кого всё хорошо получалось, не возникло 
вопросов. Красным – кому нужно чуть-чуть 
поработать, чтобы до конца понять тему.
Жёлтым – кто считает, что недостаточно отработана 
тема, нужно хорошо поработать.

Домашнее задание:сочинить сказку о 
числительном по данному началу “Жило-было 
Числительное” или составить кроссворд по теме 
«Числительное» (по желанию учащихся)

 Ученик с каждой группы 
озвучивает оценки за урок

 Каждый ученик оценивает 
свою работу и показывает 
сигнальную карточку
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Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы
Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының

 І  санатты, 3 деңгей бойынша сертификатталған 
бастауыш сынып мұғалімі

Кулаева Лунара Казбековна

Пәні: Дүниетану  Сыныбы: 1
Тақырыбы: Құстар. Балықтар. Қосмекенділер және жорғалаушылар.
Мақсаты: «Құстар. Балықтар. Қосмекенділер және жорғалаушылар» тақырыбын меңгеру. 

Мәтінді оқи отырып, негізгі ойды анықтау. Жануарлар әлемінің маңызын ұғыну. 
Шығармашылыққа бағытталу.

Күтілетін 
нәтиже:

Мәтінді оқып, негізгі ойды анықтайды;
Жануарлар әлемінің маңызын ұғынады;
Шығармашылыққа үйренеді;
Дүниетанымы кеңейеді. 

Керекті 
жабдықтар:

Оқулық, слайд, графопроектор,жеке суреттер, тірек сызбалары, постерлер, 
шығармашылық тапсырмалар.

Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
Кіріспе Психологиялық дайындық.

 Балалар, мен сіздермен амандықта, 
шаттықта қайта жүздескеніме өте 
қуаныштымын.
 Қуансаңыз сіз,

Қуанамыз біз.
Сізге де, бізге де,
Бақыт тілейміз біз.

Ынтымақтастық атмосфераны 
қалыптастыру.

Сазды әуенмен би биленеді.

Мұғаліммен амандасып, өлең 
жолдарын көңілді, ырғақты 
дауыспен қайталап айтады. 
Зейіндерін сабаққа аударады. 

Жүргізілген сазды-әуенмен 
қосыла ырғақты би билейді. 

Тұсаукесер Топқа бөлу.
Оқушыларға жұмбақтар жасырылады. 
Жұмбақтардың шешулері тақтаға ілінеді.

111 Одан сұлу құс бар ма, 
Қанаты қандай ұшқанда.
Тұрарсың қалай мақтамай,
Сұлуын-ай, аппағы-ай. 
(аққу)

111 Қазанын бір ашпайды,
Төңкеріп ылғи тастайды. 
(тасбақа)

111 Бауыры оның аппақ,
Іздегені батпақ.
Бір тынбастан қағады,
Таңдайларын тақ-тақ.
Көңілденсе кей жерде,
Ән айтады бақ-бақ. 
(бақа)

111 Желбезегі желпілдеп,
Суда жүзіп барады.
Тілі жоқ, сөйлемесе де,
Қанатымен қағады.
(балық)
 
Кластер жасау.
Әр топ өздеріне берілген атаулар бойынша 

білімдерін ортаға салып кластер құрастырады.

Жұмбақтарды шешеді.
Жұмбақтардың шешуі бойынша 

топтарға бөлінеді. Әр топ өз 
орындарына орналасады.

Жұмысқа топ оқушылары 
түгелдей қатысады. 
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Мысалы: (Аққу- аспанда ұшады, түсі ақ, әдемі
құс, көктемде келеді, жұмыртқалайды, балапан 
шығарады, ол-құс, т.б.) 

Негізгі бөлім Слайд көрсетіледі.
Тақырып шығарылады.
«Құстар. Балықтар. Қосмекенділер және 

жорғалаушылар»
Мәртебесі жоғары және төмен сұрақтар.
Слайд арқылы суреттер көрсетіледі, сұрақ-

жауап арқылы әңгімелейді.
 Қандай құстардың түрлерін білесіңдер?
 Құстардың қандай пайдасы бар?
 Қандай балықтың түрлерін білесіңдер?
 Олар қайда мекендейді, тіршілік етеді?
 Қандай жануарларды қосмекенділер деп
атаймыз?
 Қандай жануарларды жорғалаушылар 
деп атаймыз?
 Сендер қандай жорғалаушылар мен 
қосмекенділердің түрлерін көрдіңдер?
 Жоғалып бара жатқан құстар мен 
жануарларды қорғаймыз деп жатамыз, оларды 
қайда қорғаймыз?

Сергіту сәті
Аспанға қарап күн көрдім,
Төменге қарап байтақ жер көрдім.
Оңға, солға бұрылдым
Егеменді ел көрдім.

Постер жасау.
(Үстелге тасталған мәліметтерді жинақтап, әр 

топ өздеріне берілген тақырып бойынша постер 
жасайды)

1-топ. Құстар.
Құстардың екі қанаты және екі аяғы бар. 

Денесі мамықпен жабылған. Құстың қанаты 
қауырсыннан тұрады. Мамығы құсты суықтан, 
ыстықтан және зақымданудан сақтайды. 
Құстардың түрлері көп. Олардың бәрі де ұя 
жасап, жұмыртқа салады. Жұмыртқадан балапан
басып шығарады. Құстар ұсақ жәндіктермен 
қоректенеді. Осылайша олар өсімдіктерге 
зиянды көптеген жәндіктерді құртады. Сол 
арқылы олар табиғатқа пайда келтіреді. Құстар 
өсімдік жемістері мен тұқымдарын да қорек 
етеді. 

2-топ. Балықтар.
Балықтар әртүрлі болады. Олардың өте 

үлкендері де, майдалары да бар. Олар өзен, көл, 
теңіз, мұхиттарда тіршілік етеді. Балықтар 
желбезегімен тыныс алады. Олар жүзу 
қанаттарының және құйрығының көмегімен 
суда жүзеді. Балықтың денесі жылтыр 
қабыршақпен жабылған. Балықтар су 
өсімдігінің сабағы мен жапырағына, суқойма 
түбіне уылдырық шашады. Уылдырық 

Күннің жады мен тақырыпты 
дәптерге жазады.

Оқушылар берілген сұрақтар 
бойынша өз білетіндерін айтады. 

Өлеңді қайталай отырып, 
қимылдармен көрсетеді.

Әр топ өздеріне берілген 
тапсырмалар бойынша постер 
жасайды және әр топтан бір оқушы
шығып жасаған постерлерін 
қорғайды. 
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балықтың жұмыртқасы. Уылдырықтан шабақтар
пайда болып, өсіп, жетіледі. 

3-топ. Қосмекенділер.
Қосмекенділерге көлбақа, құрбақа, құйрықты 

бақа және саламандра жатады. Олар суда 
дүниеге келеді де, суда да, құрлықта да тіршілік 
етеді. Олардың терісі қабыршақсыз, жылтыр 
келеді. Қосмекенділер балдырға уылдырық 
шашады. Құрбақа мен көлбақаның 
уылдырығынан бақашабақ шығады. Олар өсе 
келе біртіндеп бақаға айналады.  

4-топ. Жорғалаушылар.
Жорғалаушыларға жылан, кесіртке, тасбақа, 

қолтырауын жатады. Олар жерге бауырымен 
жабыса жорғалап қозғалады. Сондықтан 
жорғалаушылар деп аталады. Кесіртке мен 
жыланның денесі құрғақ қабыршақпен, 
тасбақаның денесі сауытпен, ал қолтырауындікі 
қалың тері тақташамен жабылған. 
Жорғалаушылар құрғақ, жылы жерге жұмыртқа 
салады. Одан өздеріне ұқсас ұрпақ шығады. 

Константинополь әдісі
«Құстар. Балықтар. Қосмекенділер. 

Жорғалаушылар.» сөздерінен бірнеше сөз жасау
тапсырылады.

Өз топтарына берілген сөздерден
бірнеше сөз жасап, жазып, тақтаға 
іледі.

Қорытынды  Сабақты қорытындылау.
«Күн шуағы»
Сұрақтарға жауап беру арқылы күннің 

шуақтарын жапсыру.

Сұрақтарға жауап береді,  күннің
шуақтарын жапсырады.

Бағалау Бас бармақ. Топтар бірін-бірі бағалайды.

Кері байланыс Блоб ағашы. Бүгінгі сабақ бойынша өздерінің 
қай деңгейде тұрғандарын ағашқа 
белгілейді.

БҚО, Казталов ауданы,  Ғ.Қараш атындағы 
Қараоба мектеп-гимназиясының І  санатты, 

3 деңгей бойынша сертификатталған математика пәнінің мұғалімі   
Изимова Куляш Михайлқызы

Сыныбы 7 сынып 
Сабақтың 

тақырыбы
Бұрыш, бұрыштың градустық өлшемі

Мақсаты Бұрыш,бұрыштың түрлері ,  бұрышты транспортирдің көмегімен 
сызуды, өлшеуді ,  салыстыруды түсіну

Күтілетін  
нәтижелер

1. Бұрыштың анықтамасын , түрлерін біледі біледі
2. Бұрышты транспортирдің көмегімен сызуды, өлшеуді біледі
3. Берілгендерді қолданып есептерді шығара алады

Керекті  
жабдықтар

Транспортир, сызғыш, 

Сабақ  барысы:
 Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

К
ір

іс
п

е 1.  Сыныппен амандасамын.
2. Үй жұмысын тексеремін
3. Топқа бөлу  (жазыңқы бұрыш, доғал бұрыш, сүйір бұрыш, тік 

бұрыш)

Суырғанда шыққан 
бұрыштарына байланысты 
топқа бөлінеді
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Т
ұс

ау
к

ес
ер І.  Сабақтың мақсатымен, жоспарымен , критерийімен 

таныстырамын.
ІІ. Критерий:   1. Бұрыштың анықтамасын, түрлерін  білу
2.Бұрышты транспортирдің көмегімен сызуды, өлшеуді білу
3. Бұрышқа байланысты есептерді шығара алу
ІІІ.  "10 мүмкіндік әдісі"  (Оқушылар тақтадағы оқушы сөзді 

табу үшін 10-ға дейін мүмкіндік береді, сөзді баламалап 
түсіндіреді. Тақтадағы оқушы табу керек)

Табу керек сөз : Бұрыш

І. Сабақтың мақсатын, 
жоспарын біледі

ІІ. Бағалау критерийін 
біледі  

ІІІ. Оқушылар: -Ол барлық 
үйде бар

-Оны тамаққа қосады
-Ол жерде өседі
-Манты, тұшпараға қоспаса 

дәмді болмайды т.с.с

Н
ег

із
гі

 б
өл

ім  І. Жаңа тақырып . 
 -Балалар біз 5 сыныпта бері бұрыш ұғымымен таныстық. 
Есімізге түсіріп көрейік, бұрыш деп қандай фигураны айтатын 
едік?
 Сол ортақ нүкте бұрыштың төбесі деп аталады, ал сәулелер 
бұрыштың қабырғалары деп аталады. Бұрышты үш түрлі тәсілмен 
жазуға болады.  мысалы: BOAАОBО  ,,
 -Бұрыштың қандай түрлерін білеміз?  
 -Сүйір бұрыштың, доғал бұрыштың, тік бұрыштың 
анықтамалыры кімнің 
 есінде

1. Бұрыштарды салады, 
толықтырады, сұрақтарға 
жауап береді

Н
ег

із
гі

 б
өл

ім

ІІ. Диалогтық оқытудың 
"кумулятивтік әңгіме" әдісі 
бойынша жұмыстанады

ІІІ.  Топ болып мысал 
келтіреді

Қ
ор

ы
ты

н
ды 1.  Сергіту сәті:. Қолдарыңызбен  көрсетіп тұрамыз

Тік бұрыш,    Сүйір бұрыш,  Доғал бұрыш,  Жазыңқы бұрыш,  
Кесіндіні

2.  –Сонымен, бүгін не үйрендіңдер? Бүгін біз  білгендерімізге 
тағы не қостық?  

Оқушыларды сабаққа қатысқаны бойынша марапаттаймын, 
критерий бойынша бағалаймын

Үйге тапсырма: §2.3; §2.4;  №27-№29 

1. Бұрыштарды қолдарын 
көтеріп көрсетеді

2.   Рефлексия жазады

 Үйге  тапсырма алады
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ТАҚЫРЫБЫ:   ҚЫЗЫҚТЫ ГЕОГРАФИЯ

Нүпи Дүйсенғалиев атындағы негізгі жалпы 
білім беретін мектебінің география пәнінің мұғалімі 

Құспанова Ардақ Оңдашқызы 

«Адам көп білім,  ойын оздырған сайын алдынан кең шалқар көріністер ашыла түседі» - деп А.Н.Радищев
айтқандай оқушылар өз бетімен іздену арқылы ойлау қабілеттерін шыңдап, білімге құштарлығын арттыру, есте
сақтау қабілетін дамыту дүниетанымын кеңейту барысында географиялық кештерді өткізіп тұрудың маңызы
зор. Өзім өткізген сондай кештердің бірі «Қызықты география»

Мақсаты: 
Білімділік:Оқушылардың география пәні бойынша білімдерін тексеру, сонымен қатар 5,6,7 – сыныптарда

өткен сабақтарды еске түсіру.
Дамытушылық:  кештің  «Қызықты  география»  білім  сайысы  деп  аталу  себебі   болашақта  география

сабағына  қызығушылығын  арттыру;географиялық  ойлауға  жетелеу,  сонымен  қатар,  сұрақты  тез  шеше  алу
қабілетімен географиялық мәденинтін қалыптастыру;шығармашылық қабілетін арттыру.

Тәрбиелік:оқушылардың  туған  жерге  деген  сүйіспеншіліктерін  арттыру,  ел  байлығын  дұрыс  бағалауға,
өздігінен ізденуге  үйрету, дүниетанымдарының қалыптасыуын тереңдете түсу.

Кештің өту әдісі: топтық жарыс
Кешке қатысушылар: 5,6,7 – сынып оқушыларынан құралған екі топ
1 – топ: «Тапқырлар»     2 – топ: «Дарындылар»

Кештің жоспары: 1.«Географиялық лото» - ойыны
                                 2.География    әлемі
                                 3.Бір әріпке 10 жауап
                                 4.Ой талқыға шақыру
                                 5. «Пошта» ойыны
                                 6.Зымыран сұрактар
                                 7.Глобус -  жердің дәл үлгісі
                                 8.Сергіту сәті «Бірін – бірі тану»
                                 9.Қорытынды.

1.«Географиялық лото» - ойыны
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Сұркақтары:
1.Отырар қаласының бұрынғы атауы(Фараб)
2.Дүниежүзіндегі халқы көп мемлекет (Қытай)
3.Бүкіл дүниежүзілік жер күні (22 – сәуір)
4.Ауа қызған кезде қандай күйде болады? (көлемі ұлғаяды, жеңіл болады)
5.Судың тұздылығы деген не?( 1 л судағы еріген заттың грамммен алынған мөлшері)
6.Негізгі климаттық белдеулерді ата (Эк.троп.қоң.арт)
7.Кібісе жылы деген не?(366 күннен тұратын жыл)
8.Географиялық координат неден тұрады?(ендік, бойлық)
9.Ең ірі табиғат кешені (географиялық қабық)
10.Атқылып тұрған ыстық су (гейзер)
11.Климаттық белдеулерді зерттеген кім?(Алисов)
12.Жер шарының ең терең көлі(Байкал)
13.Шахмат ойынының отаны қай ел?(Үндістан)
14.Букет құрау икебана қай елдің өнері?(Жапония)
15.Шайдың отаны(Қытай)
16.Каспий теңізінің бағалы балығы (бекіре)
17.Кимано қай елдің ұлттық киімі(Жапония)
18.Биіктігі 200 м ден аспайтын жер(жазық))
19.Ең ұзын өзен(Ніл)
20.Ең биік сарқырама(Анхель)
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21.Конфет әрі өсімдік(ирис, барбарис)
 2.География    әлемі  Қалташада 5 сұрақ тұрады.
1.Бұл Балтық теңізі маңындағы елдердің астанасы, орыс тілінде «игра» сөзін дұрыс құрастырсаң сол қаланың

аты шығады. (Игра - Рига)
2.Екі елдің аты, бір әріптен айырмашылығы бар (Иран - Ирак)
3.Егерде Жапонияның Киото қаласының әріптерін ауыстырыпа қойса, сол елдің тағы бір қаласының аты 

шығады.(Токио)
4.АҚШ – тың бір қаласы ең үлкен жыланның атымен аталған.(Анаконда)
5.Екі елдің аты бір әріптен айырмашылығы бар.(Ирландия - Исландия

3.Бір әріпке 10 жауап
Ойын шарты: Бұл ойында қойылатын сұрақтар бір әріптен басталады.
                         М                                А                                       Б                                     С
1. Қала         Мәскеу
2.Жануар    Марал
3.Бұйым    Мата
4.Өсімдік   Меңдуана
5.Тамақ     Май
6.Тау          Мұғалжар
7.Қару       Мылтық
8.Өзен        Муррей
9.Адам аты  Марат
10.Құс            Марабо

 4.Ой талқыға шақыру
      І топ                                                                           ІІ топ
Егер сіздер жер сілкінісі кезінде                                       Жер сілкінісінен кейін не істеу керек?
бөлменің ішінде болсаңыз 
не істер едіңіздер?
1.Терезе қасында тұрып көмек күтеміз.                    1.Егер жараланып қалсақ, жедел жәрдемнен 
2.Қауіпсіз орын іздеуге тырысамыз.                               Көмек сұрайсыз.
3.Құжаттарды алып сыртқа жығамыз.                    2.Ғимаратты тексеру керек.
4.Бұрышқа тұрамыз.                                              3.Электр қуатын, сіріңкені қолдануға болмайды.
5.Тізерлеп отырып қолымызбен басымызды              4.Зардап шеккендерге көмек көрсету.
   жабамыз.

5. «Пошта» ойыны
Тақтаға Евразия және Африка деп жазылған екі конверт ілінеді.Әр топқа қажетті сөздерді өз конверттеріне

салады.
  Евразия                                                                         Африка
Жер орта теңізі                                                              Сахара көлі
4 мұхит суымен қоршалған                                         Атлас тауы
Гималай                                                                         Налиб шөлі
Арабия түбегі                                                                Кап тауы
Өлі теңіз                                                                         Виктория көлі
Үндістан түбегі                                                             Титикака көлі
Памир тауы                                                                   Египет елі
Камчаткак түбегі                                                           Ніл өзені
Кавказ тауы                                                                    Мадагскар аралы
Кракатау жанартауы                                                      Калохари  шөлі
Ладога көлі                                                                    Килиманжаро жанартауы
Дунай өзені                                                                    Чад көлі

6.Зымыран сұрақтар
1.Оңтүстік Америка ауданы жөнінен үшінші орында (жоқ)
2.Дүниеждүзіндегі ең үлкен шөл Сахара (ия)
3.Елекпен су әкелуге бола ма?(ия, мұзды)
4.Азимут градуспен өлшенеді (ия)
5.Жер қыртысының ең қалың жері тауларда (ия)
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6.Ау қысымын өлшейтін аспап  термометр (жоқ)
7.Робот   елі Жапония (ия)
8.Картоптың отаны Аиерика (ия)
9.Мұхиттарды ең көп тазалайтын зат мұнай(жоқ)
10.Теңіз суы тұщы (жоқ)
11.Кофе елі Бразелия (ия)
12.Мантия жердің өзегі (жоқ
13.Ең ірі су жануары кит (ия
14.Ресейде 4 миллионер қала бар (жоқ ) 
15.Евразияда 90 егемен ел бар(ия)
16.Ананас ағаш па?(жоқ)
17.Ең кішкентай мемлекет Ватикан (ия)
18.Сағат жасаудан бірінші орын алатын ел Англия (жоқ

7.Глобус -  жердің дәл үлгісі
Бұл кезең глобуспен байланысты, оқушының көзін байлап, глобусты айналдырамыз, ол өзінің қолы тиген

тұсты сипаттайды. Мысалы, материктің, мұхиттың, өзеннің, көлдің, мемлекеттің атауы, қандай жарты шарда
орналасқаны т.б.

8. Сергіту сәті «Бірін – бірі тану» 9.Қорытынды.
Бүгінгі кештен алған әсерің, кеш несімен ұнады, алдағы уақытта осындай кештер болып тұрсын ба деген

сұрақтар төңірегінде оқушылар пікірі тыңдалды.
Бүгін оқушылар огсы кешке қатысып, білімдеріңді, тапқырлықтарыңды, ұйымшылдықтарыңды, 

белсенділіктеріңді көрсеттіңдер.Осы кештен жақсы әсер алдыңдар деп ойлаймын.Ұйымшылдықпен 
қатысқандарыңа көп рахмет!

ОҚУШЫНЫ ЫНТАЛАНДЫРУДА ФОРМАТИВТІ БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

БҚО, Казталов ауданы, Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп- гимназиясының 
жоғары санатты,  І  деңгей бойынша сертификатталған

 қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
 Есекенова Лаззат Ермекқалиқызы

Коучинг сабақтың 
тақырыбы

Оқушыны ынталандыруда формативті бағалаудың маңызы 

Жалпы мақсаты Мұғалімдерде формативті бағалау туралы түсінік қалыптастырып, іс-
тәжірибеде қолдану жолдарын көрсету

Мұғалімдер  үшін оқу 
нәтижелері

1.ФБ туралы түсінік қалыптасып, 
формативті бағалаудың маңыздылығын түсінді.
2. Формативті бағалауды іс-тәжірибелерінде қолданады.

Сабақта туындаған 
негізгі идеялар

Сапалы білімге жету – ынталандыру негізі.  
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Тапсырмалар  Тренинг өткізу: Смайликтер арқылы топтарға бөлу
 Кіріспе әңгіме (теориялық білім беру).
 Таныстырылым. Интерактивті тақтада көрсетіледі. Дайын слайд 
көрсету.
 Практикалық жұмыс: (ақ қағаздар мен түрлі-түсті бояулар 
үлестіріледі) 1 топ-қазақтар,  2 топ: ресейліктер,  3 топ: үнді елі. Бір-бірін 
формативті әдістердің бірі арқылы бағалайды (смайлик, бағдаршам, 
жетон, шапалақтау, бармақ әдісі, фигуралар арқылы) 
  2. Критерий бойынша бағалау.

Критерийл
ер

1 2 3

1 Топ 
мүшелерінің
белсенділігі

2 Мазмұнын
ың ашылуы

3 Эстетикал
ық талғамға 
сай болуы

4 Уақытқа 
сыюы

5 Түйінді ой
айтуы

6 Қорытынд
ы баға

Қайтадан өздерін-өзі бағалайды. Бағалаудың айырмашылығы 
талданады. Критерий арқылы бағалау тиімді екеніне мұғалімдердің көзін 
жеткіземіз.
 Кері байланыс:  Бағалаудың қандай түрлерін үйрендіңіз? Өзіңіздің 
тәжірибеңізде қайсысын пайдаланғыңыз келеді?

Қорытынды: Екі жұлдыз,  бір ұсыныс.
Дереккөздер: МАН. Ідеңгей 23, 24 ,25 бет
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БҚО Казталов ауданы Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясы
І санатты, 3 деңгей бойынша сертификатталған 

химия пәнінің мұғалімі  Лукпанова Сайлаугул Ерназаровна

Сыныбы 10а сынып
Сабақтың 

тақырыбы
Коррозия, оның түрлері мен коррозияның алдын алу шаралары. 

Мақсаты Коррозияның не екенін және коррозияны болдырмау шараларын білу

Күтілетін нәтиже А- Коррозияның не екенін, оның себептерін  біледі.
В. Коррозияның себептерін суреттейді анықтайды.
С-.Жемірілудің мәнін түсініп, болдырмау шараларының маңыздылығын 

талқылайды, бағалайды.

Керекті 
жабдықтар 

Оқулық, анықтама, қалам, ноутбук,интерактивті тақта, периодтық кесте, дәптер

Сабақ барысы

Сабақ 
кезеңдері

Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе – 10 
мин

 

1.Сыныппен амандасамын, «темір», 
«хром», «мыс» бойынша топтарға бөлемін.

2.Үй жұмысын тексеремін
3.Есептер шығару.№4,7 есептер

1.Оқушылар орындарын ауыстырып, 
топтасады.

2.Құралдарын дайындайды.
3.Үйге «Темір» тақырыбына берілген 

ертегіні топта талқылап, ең үздігін оқиды.
4.Оқулықтан есептер шығарады.

Тұсаукесер – 
5 мин

1.Сабақтың мақсатымен, жоспарымен 
таныстырамын

2.Сабақтың критерийін оқушыларға 
айтамын. 

3. «Сиқырлы шаршы» арқылы сабаққа 
тұсаукесер жасаймын.

1. Сабақтың мақсатын, жоспарын 
біледі,  күтілетін нәтижені біледі

2.Сабақ критерийлерін біледі.

«Сиқырлы шаршыны»  қолдана 
отырып, коррозия анықтамасын, шағын 
мәтін құрастырады. 

Негізгі бөлім 
-25 мин

1. «Үштік» әдісі бойынша мәтінді оқып, 
талдауларын ұсынамын.

2. Әр топқа интеллект картаға өз 
ойларын түсірді. 

 3. 2 оқушыға бағдар картасын беріп, 
өзін-өзі критерий арқылы бағалату

4 . Оқулықтағы тақырып соңындағы 
төмен және жоғары дәрежелі сұрақтар 
беремін.

1.«Үштік» әдісі бойынша мәтінді оқып, 
талдайды ұялы телефон арқылы 
ғаламторға кіріп, қосымшалар қосады. 

2.Интеллект картаға өз  ойларын  
түсіреді.

3.Сағат тілімен әр топ карталарын 
ауыстырып, «Екі жұлдыз бір ұсыныс» 
арқылы бағалап, стикерге жазып 
жапсырады.

Бағдар картасымен жұмыс жасайды.
Сұрақтарға жауап береді.

Қорытынды -5
мин

Сабақты «Стикердегі диалог» әдісі 
арқылы бағалау

Сабақты бағдаршам арқылы бағаладым.
Үйге тапсырма: §5.6 және жарнама
жасап келу

 «Стикердегі диалог»  арқылы 
сұрақтарға жауап берді..

«Бағдаршам» арқылы арқылы өз-
өздерін бағалайды.
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Батыс Қазақстан облысы  Казталов ауданы
Қараөзен мектеп-лицейінің математика пәнінің мұғалімі. 

Хайрошева Гаухар Талапкалиевна

Сыныбы   9
Сабақтың тақырыбы Келтіру формулаларына есептер 

шығару
Мақсаты Келтіру  формулаларын

пайдаланып,  есеп  шығару
қабілеттерін арттыру

Күтілетін нәтижелер А.Келтіру формулалрын кестеге 
қарап есеп шығарғанда қолданады

В.Келтіру формулаларын 
пайдаланыпесептер шығарады.

 С. Берілген есепті түрлендіріп, 
келтіру формулаларын қолдану 
арқылы есептер шығарады.

Керекті жабдықтар Оқулық, дәптер,  интерактивті 
тақта, үш түрлі түсті бағдаршам, 
рефлексия парағы, конверттегі 
сұрақтар

Сабақта қолданылатын 
әдістер:

 «Пилот және штурман» өзін-өзі 
және өзара бағалау   

Сабақ барысы:
Сабақ 

кезеңдері
Мұғалім әрекеті  Оқушы әрекеті

Кіріспе Оқушылардың назарын өзіне 
аударып, ортаға шақырып, келтіру 
формуласын қолднып жұпқа бөледі

Үй тапсырмасын тексеру 

Әр оқушы  қолдарындағы формулалардың 
жартысы арқылы өз жұптарын тауып алады.

Өзін-өзі бағалай отырып, әр оқушы тақтадағы 
жауап нұсқасына қарап, есептерін тексереді

Тұсаукесер
Жұптың өзін «Пилот және 

штурман» арқылы тағы екіге 
бөледі. 

Әр жұпқа №412, 415(1,2,3,4)
Түрлі-түсті қағаздарды 

үлестіреді

Пилот есепті жазып, ал штурман есептің 
шығарылу жолын айтып отырады. 

Тақтаға бір-бір жұптан шығып есептерін 
шығарады.

Көмек керек болса оқушылар қолдарындағы 
парақтарды көтеру арқылы бір-бірінен көмек 
сұрайды. (Қызыл түс-есеп шартын мүлдем 
түсінбедім, сары түс-түсіндім бірақ әлі де 
күдіктеніп отырмын, жасыл түс-бәрін түсіндім 
көмек қажет емес)

Есеп шығып болған соң, өзара бағалау арқылы 
әр жұп басқа жұптардың есептерін тексереді

Негізгі бөлім Деңгейлік тапсырмалар береді

Тақтада жауап нұсқасын 
көрсетіледі

Әр оқушы өзінің қабілетіне қарай тақтадағы 
тапсырмаларды орындайды.

Оқушылар дәптерлерін бір-бірімен алмастыра 
отырып, бір-бірінің жұмыстарын тексереді.

Қорытынды Конверттегі сұрақтарды 
таратады

Рефлексия парағын үйлестіреді
Оқушылардың бағаларын сұрап, 

пікірлерін тыңдайды.
Үйге тапсырма:
№413

Оқушылар конверттегі берілген жауапқа 
байланысты сұрақтар қояды.

Қалған оқушылар жауапты табады, жауап 
берген оқушыға конверт беріледі.

Сабақтан алған әсерлері туралы ойларын 
айтады.
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 Мендіғалиева  Алмагүл Ерсайнқызы   
Жаңажол орта жалпы білім беретін мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі     

Әдебиет .   5-сынып
Сабақтың  тақырыбы: Ы. Алтынсариннің  «Дүние  қалай  етсең  табылады ?» әңгімесі
Сабақтың  мақсаты:
Білімділік:     Әңгіменің  мазмұнын  түсіндіре  отырып,  тақырыбы  мен  идеясын  ашу
Дамытушылық:      Оқушылардың ізденімпаздық  қабілетін , өзіндік  көзқарасын  қалыптастыру
Тәрбиелік :  Еңбексүйгіштікке,  жауапкершілікке  тәрбиелеу

Көрнекілігі: Портрет, интерактивті  тақта, кітаптар
Сабақтың  түрі: Жаңа  білімді  меңгерту
 Сабақтың  әдістері:  Топтастыру,  өзара  оқыту,  әңгіме  кестесі, топпен  жұмыс,Венн  диаграммасы, өзін-өзі

бағалау кестесі
Пәнаралық байланыс  : жаратылыстану, тарих,экономика

Сабақтың  барысы: 
1.  Ұйымдастыру  бөлімі. Оқушыларды  сабаққа  әзірлеу. Оқушыларды үш  топқа  бөлу. Әр  топ  топ

басшысын сайлайды, өздеріне  ат  алады.
2. Үй  тапсырмасы  тексеріледі.
1- тапсырма.1.Ы.Алтынсарин шығармашылығы бойынша  тест  сұрақтары.
1)  Ы.Алтынсарин  қай  жерде  туған?
А) Шығыс Қазақстан  облысы  Б)  Қостанай облысы  С)   Алматы  облысы
2)  Ы.Алтынсарин  орыс-қазақ мектебіне  қашан  қабылданды?
 А)  1850 жылы          Б)  1852 жылы          С)  1855 жылы
3) Ы.Алтынсарин  тұңғыш  мектебін  қашан  ашты?
 А)  1860  жылы   Б)   1864 жылы         С) 1866 жылы.
4. Ыбырай   алғаш  ашқан  мектепке  қанша  бала  қабылданды?
А)   10             Б) 14         С)  17 
5. «қынарда» деген  сөз  қандай  мағынада  қолданылған?
А)  орын             Б)  шөлдеген     С)  жағасында  

2.Ы.Алтынсарин  «Өзен»  өлеңін  жатқа  айту.
      

І. Қызығушылықты  ояту
  Франция  мемлекеті  туралы  білесіңдер  ме?
                            «Францияға   саяхат » жасаймыз.
          Алдымен  Франция  туралы   мәліметке  назар  аударайық.
Франция-   Батыс  Европадағы  үлкен  мемлекет.Ол  Нормандияның  түнерген   жартасты  жағалауынан

Жерорта  теңізінің  жылы Лазур  жағалауына  дейін  көсіліп  жатыр. Мұндағы  ең  биік  тау  - қарлы  Монблан
шыңы,  көкке  қол  созған  Альпі  тауы.Кең жазықты  қуалай-Сена, Рона, Горонна  сияқты  өзендер  ағады.

        Осы елге  сапарға  аттанамыз.
Саяхатқа шыққан  кезде  өз  еліміздің  белгісі  болатындай  бір  зат  алып  баруымыз  керек. Ол  зат: 1.шағын

2.қауіпсіз   3. ұлттық   нышан    болуы  керек.Әр  топ  өздерінің   алған  заттарының  суретін  салып , оны  не
себепті  таңдағанын  түсіндіреді.

ІІ. Мағынаны  тану. 
Жаңа   сабақ.  «Дүние   қалай   етсең   табылады?»  Ы.Алтынсариннің    көптеген   әңгімелері   бар.  Ол

әңгімелерінде  жазушы жастарды   адамгершілікке,  еңбексүйгіштікке  тәрбиелейді. Сондай шығармалардың
бірі-  «Дүние  қалай  етсең  табылады?»  әңгімесі.

  Оқулықпен  жұмыс. Оқушылар   әңгімені  өздері  оқып  шығады. Әр  оқушы  2 сұрақ  әзірлейді. Бірнеше
оқушы  жауап  береді.

Сөздікпен  жұмыс.  Әйдік-  үлкен,  еңселі
                                  Реуішті-  сияқты,  тәрізді
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                                  Франк- француз  ақшасы
                                  Брюссель,  Версаль-  қала  атаулары
Сабағат.  Ы.Алтынсарин заманында  қазақ  елі  Ресей  боданында  еді.Ол кезде  қазақ  жұртында  діни

медреселер, молдалардың діни сауат  ашатын  жеке  оқуы  ғана  болды. Орыс-қазақ  мектебін  бітірген соң ,  тек
тілмаш  болмай, халқына қызмет  ететін  жолға  түсті.

       Ы.Алтынсарин  қазақ  балаларына арнап  мектептер ашумен  бірге , оларға  арнап  оқулық  кітаптар
жазды, мұғалімдер  дайындауға  атсалысты. Қазақ  балалары  үшін  «Қазақ  хрестомаиясы» деген  оқулық
жазды.

  Шығарма  бойынша  әр  топқа  тапсырмалар  беріледі.
                           1-тапсырма.
1-топ.   Әңгімеге   жоспар  құрады.
2-топ.   Сұхбат (интервью)
3-топ.   Антонға  мінездеме  береді.
                       2- тапсырма     Әңгіме  кестесі

Әңгіменің аты
Оқиға  ортасы
Авторы
Кейіпкерлер
Оқиға  идеясы
Түйініңіз

                           3-тапсырма. ( пікірталас)
1-топ.    Антон  неге  қайыр  сұрады ?
2-топ. Қайыршы  Антонға  бейтаныс   адамның сөзі  қалай  әсер  етті ?
3-топ. Жазушы  суреттеген  заман  мен  қазіргі  заман  арасында    қандай  ұқсастық  және  айырмашылық  бар

?  қазіргі  кезде  қайыршылар  бар ма?Оның себебі неде  деп  ойлайсың?
( Венн   диаграмасы  кесте)
                    Қазіргі заман         Бұрынғы  заман
         4- тапсырма
Барлық  топтарға  арналған.   Еңбек  туралы  мақал-мәтел  айту. 

ІІІ. Ой  толғаныс.  «Еңбекпен  тапқан  нан »
Үйге  тапсырма.
1. «Дүние  қалай етсең  табылады ?» әңгімесін  оқу
2. Қосымша  мәліметтер  жинау.  Рефераттар  тақырыптары:
   Ы.Алтынсарин –балалар  әдебиетінің  атасы.
Ы.Алтынсарин  әңгімелері.
Ы.Алтынсарин  ашқан мектептер.
3. Қосымша  оқуға  арналған  әңгімелер

Бағалау    Өзін-өзі  бағалау  парағы

Тапсырма Үй тапсырмасы 1-тапсырма 2-тапсырма 3-тапсырма Ой толғаныс
Бағасы

Өзін-өзі бағалау  парағын  есепке ала отырып  баға  қойылады, түсіндіріледі.

ТАҚЫРЫБЫ: АЛҒАШҚЫ ҰСТАЗ— АТА-АНА

Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп – гимназиясы  6 «ә» сынып
Сынып жетекшісі: Молдашева Эльвира Мақсотқызы

Мақсаты: Бала тәрбиесінде ата-ананың алатын орнының ерекше екенін түсіндіру; ата-ана бойына өздерін
тәрбиеші мұғалім ретінде қарауда қызығушылықтарын дамыту; баламен дұрыс тіл табысуға, сөйлеу мәдениетін
үнемі қолдауға ой салу.

Көрнекілігі:  қанатты  сөздер  жазылған  плакаттар,  суреттер,  музыка  әуені,  ойын  түрлеріне  қолданылатын
үлестірмелі парақшалар.
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Тақтаға ұлағатты сөздер жазған парақшалар ілінеді: «Әке-тірек, ана-жүрек, бала-тілек»,  «Әке-бәйтерегім,
ана-шынарым», «ХХІ ғасырда әрбір отбасы тату, білімді әрі өнерлі болуы тиіс».

Мұғалім:—  Құрметті  ата-аналар,  қонақтар!  Бүгінгі  «Алғашқы  ұстаз —  ата —  ана»  атты  тренинг  –
сабағымызға  хош келідіңіздер! Сіздермен бас қосып пікір алысудағы мақсатымыз отбасындағы бала тәрбиесін
дұрыс жолға қою, білімге деген ынтасын арттыру. Сонымен қатар ата-аналардың бала тәрбиесіндегі  шешуі
табылмай жүрген мәселелер болса, ойымызды ортаға салайық деп отырмыз.

1. Баяндама «Жанұядағы тәрбиенің ерекшеліктері» Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ
ассақ,  «Адамның бақыты — балада» деген екен. Кез келген адам өзі өмір бойы қуып жете алмайтын бақыт
деген құдыретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен келетініне мән бермеуі де мүмкін. Біреу бақытын
байлықтан  тапқысы  келсе,  екінші  біреуі  даңқ  пен  атақтан,  мансап  пен  қызметтен  іздестіреді.  Мұның  бәрі
түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты — тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам
ұрпағымен мың жасайды» деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса адам өмірінің мәні — өз ұрпағы.

Шыр етіп сәби дүниеге келген сәттен бастап ата-ана алдында нәзік те қиын, қыр-сыры мол үлкен қоғамдық
міндет тұрады. Ол — бала тәрбиесі. Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз — ата-ана. Бала үшін үй ішінен, ата-анадан
артық тәрбиеші жоқ. Адамгершілік,  бауырмалдық, татулық, қайырымдылық, әдептілік,  инабаттылық сияқты
қасиеттер — жанұяда тәрбие балаға сөзбен, теориямен дамымайды, үлкендердің үлгісімен сіңеді. «Әкеге қарап
ұл  өсер,  шешеге  қарап  қыз  өсер»  дейді  халық  даналығы.  Бала  кішкентай  кезінен-ақ  әр  нәрсеге  әуестеніп
үлкендерге көмектескісі келеді. Бұған кейбір әке-шеше «жұмысымды бөгейсің, істеп жатқан ісімді бүлдіресің»
деп ұрысып жіберуі мүмкін. Бұл қате түсінік. Керісінше, өзің жұмыс істеп жүргенде баланың қолынан келетін
ісіне жағдай туғызып, оның үйренуіне көмектескен орынды. Тіпті балаға берген тапсырмаңыздың аяғына дейін
орындаулына төзімділікпен бақылау керектігін де ұмытпаған жөн. Өстіп баланың бірте-бірте еңбекке деген
болашағына жол ашылады. Әрі істеген ісін ұқыпты да тындырымды орындауына бағыт бересіз. Баланың жақсы
ісін мадақтап, терісін оң етіп түсіндіріп отырса, ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырмасын орындауға
қарсылық білдірмейді. Орынсыз ұрысу,зеку, сұрақтарына дөрекі, келте жауап беру немесе әділ талап қоя алмау
ата-ананың беделін түсіреді.

Ата — ана — бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан әке де, шеше де балаларының жан дүниесіне үңіліп,
мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып
отырған  орынды.  Өз  баласымен  ашық  сөйлесе  алмай,  сырласа  білмейтін  ата —  аналар  «Екеуміз  де
жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді айтады. Бұл дұрыс
емес. Баламен сөйлесуге тіпті арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Әке мен шеше ұл-өыздармен үй шаруасында
жұріп-ақ  әңгімелесіп,  ой  бөлісуге  неге  болмасқа.  Жанұядағы  жанжал,  үлкендердің  аузына  келген  сөздерді
айтуы,  баланың  көзінше  басқа  біреуді  сөгуі,  біреудің  сыртынан  өсек  айтуы  балаға  теріс  әсер  етеді.  Бала
алдында әке-шешеғ үй ішінің үлкендердің әдептілік танытқаны жөн. Мысалы, арақ пен темекінің толып жатқан
зиянын  біле  тұра,  балалардың  көзінше  арақ  ішіп,  үсті-үстіне  темекі  тартқандар  бар.  «Көрінген  таудың
алыстығы жоқ» дейді, ертең-ақ ұл өсіп ер жетеді, қыз өсіп бой жетеді. Сонда арақ пен темекінің зиянын қалай
ұқтырамыз.

Негізінен  жанұяның  шырқы  бұзылған,  ата-анасы  маскүнемдікке  салынған  немесе  жарамдық  жағынан
азғынданған ортада бала, жасөспірім қашанғы жиренішті көріністі, ондағы айқай-шу мен дау-жанжалға, ұрыс-
керіске шыдап жүре бермек. Басқа өмір аңсайды немесе теріс тәрбиеге тез бой алдырып үлгереді, егер осы теріс
жолға мүлде бет бұрып кетсе, онда бәйтеректің бір бұтағы қисық өсті дей беріңіз. Бақытсыз қыз, бұзақы ұл
осыдан шығады. Сонда негізгі кінәні кімнен іздейміз?!

Бұзақылықтың  басы  бос  жүруден  басталады.  Кейде  сабақты  жиі  қалдыруға  әр  түрлі  сылтауларды
үлкендердің  өзі  үйретіп  отырады.  Бұл  жағдайда  балаға  өтірік  айтуды үйретіп  отырған  аңғармай  да  қалуы
мүмкін. Жас шыбықты қалай исең, солай өседі ғой. Иә, «Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің» демекші ата-ана
тәрбиесі бала өмірінде үлкен із қалдырады. Баланың бойына барлық жақсы қасиеттерді дарыту, тіпті жанында
жүрген  достарына  дейін  мән  беру,  табиғат  сыйлаған  дарыны  болса  дамыту,  дұрыс  білім  алуына  жағдай
жасау — ата-ананың басты парызы. Ендеше бала тәрбиесінде ұсақ-түйек дейтін ешнәрсе жоқ және сол нәрседен
де қателесуге қақымыз жоқ. Бала — әр жанұяның бақыты. Олай болса, өз бақытымызды бағалай білейік.

2. топтарға бөлу. Шаңырақ ойынын ойнайық. (қабырға, адамдар)
ІІ. Баяндама төңірегінде пікір алысулар және ата-аналарға сұрақтар қойылып, мәселелер туралы айтылады.
А) Бала тәрбиесінде кемшілік бар екенін мойындайсыз ба?
Ә) Балаңызға үлгі болатындай бойыңызда қандай жақсы қасиеттер бар?
Б) Келешекте балаңыз қандай адам болғанын қалайсыз? т.б.
ІІІ. Сол баяндама бойынша «Ассоциация» жазу
Өнегелі отбасы дегенді қалай түсінесіз? (үш топқа бірдей) Әр топтың бір мүшесі қорғайды.
І топ. Егер ата-ана өз еңбегімен, өмірге деген саналы көзқарасы, тек жақсы қасиеттері арқылы сыйластықпен

ғұмыр кешсе олар өз балаларына өнеге бола алады.
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ІІ  топ. Ата —  ана  өз  баласына  өнеге  бола  алады,  егер  өздері  білімді,  тәрбиелі,  жауапкершіліктері  мол
адамдар болса.

ІІІ топ. Ата — ана өз баласына үнемі қолдау көрсетіп, барлық істерін қадағалап, бағыт беріп отырса нағыз
өнегелі отбасы бола алады.

IV. Педагогикалық ойын 1)Кесте толтыру.

Мақтау Ұрсу

(2 минут уақытта кестені толтыру, іштей шешімге келу. Кестенің қай жағындағы сөздер көп? Ойлау)
Жауаптар:
— Қай сөз көп болу керек?
— Неліктен?
— Ата-ана жауабы:
— Мақтау баланың көңіл-күйін көтереді, өзіне деген сенімділік артады.
Егер ата-ана баланы үнемі ұрсып, айыптап, балағаттап жатса онда ол бұйығы, қатыгез, кекшіл болып өседі.
V. Педaгогикалық ойын. «Кім мәреге бірінші жетеді?»
Сіздің балаңыз сізді қатты қуантты (бір ісімен). Сіз не айтасыз? Қалай қолдайсыз? (Әр топтың бір мүшесі

тақтаға  шығып,  балаға  мадақтау  сөздерін  айтып,  мәреге  бірінші  жетуге  тырысады).  (Тамаша!  Жарайсың
құлыным! Сенсіз мен не істер едім? Өте жақсы! Мақтанашым менің! Қандай тамаша! т.б.).

VІ. Сөйлемді аяқтау. «Ой — өрісіңді тексер»
І топ
1) Егер баланы үнемі сынап отырса ........ (оқуға құлқы болмайды)

2) Балаға үнемі күлсе ................................ (бұйығы болып өседі)
3) Баланы қолдап отырса .......................... (білімге деген ынтасы артады)

ІІ топ
1) Баланы қолдап отырса ..................... (өз ісіне сенімді болады)

2) Бала төзімділікте өссе ................................ (адал болып жетіледі)
3) Бала қауіпсіз жағдайда өссе ...................... (ол адамға сеніммен қарайды)

ІІІ топ
1) Бала кекшілдікте өссе ............................. (ол қатыгез болып өседі)

2) Бала адалдықта өссе .................................. (әділ болып жетіледі)
3) Бала түсіністікте және сүйіспеншлікте өссе ........................ (бұл әлемнен махаббат табуға үйретеді)

(Әр топтың бір мүшесі оқып береді)

VII. «Сіз қандай ата-анасыз?» Психологиялық тест. (өз-өздерін тест арқылы тексеру)
1. Сіздің балаңыз мектептен кейін, үйге біресе көзін көгертіп, біресе шалбарын жыртып келеді.
А) Сіз не болғанын сұрап, шалбарын тігіп, компресс қоясыз

Ә) Балаңызға көмектесесіз, кішкене ұрсасыз, бір күні осы қылықтары үшін бірдеңеге ұрынатынын айтасыз
Б) Оған ешқандай көңіл аудармайсыз. Бәрін өзі істесін.

2. Балаңыздың достары бар. Бірақ олардың тәртібі нашар, тыңдамайды.
А) Сіз ол балалардың ата-аналарымен сөйлесесіз

Ә) Балаларды үйге шақырып, оларға әсер етуге тырысасыз
Б) Балаңызға достарының кемшіліктерін айтасыз, олардың үлгі бола алмайтынын түсіндіресіз.

3. Балаңыз ойнағанды ұнатады, бірақ жеңілгенді ұнатпайды.
А) Еш әрекет етпейсіз, балаңыз жеңіліске үйренсін

Ә) Ол жеңілісін мойындап үйренгеншеғ енді онымен ойнаудан бас тартасыз
Б) Жеңілісін мойындауға үйрететін жағдайды әдейі туғызасыз

4. Сіздің балаңыз тәулігіне 24 сағат ойнауға бар. Кешкілікте мүлде ұйқысы келмейді.
А) Ұйқының қандай маңызды екенін түсіндіресіз

Ә) Нешеде жатам десе де рұқсат бересіз, бірақ таңертең уақытында тұрғызасыз
Б) Төсегіне белгіленген уақытта жатқызып, жалғыз қалдырасыз

5. Балаларға арналған телебағдарламаларды азсынып, балаңыз күні бойы теледидар көруге дайын.
А) Балаларға арналған бағдарлама бітісімен ұйқыға жатқызып, ол ұйықтағаннан кейін ғана теледидарды 

қосасыз.
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Ә) Оған нені көруге болатынын, және нені көруге болмайтынын түсіндіресіз
Б) Балаңыз үшін кейбір тыңдайсыз

6. Балаңыз үлкендердің сөзіне көп араласады.
А) Бұл қылықтың жағымсыз екенін түсіндіресіз

Ә) Тыңдамағаны үшін жазалайсыз
7. Сіздің балаңыздың жасы әлі кіші болса да өзінше ғашық болады.
А) Бәрін сол қалпында қалдырасыз

Ә) Балалық махаббатқа жол бермейсіз
Б) «Махаббаттың» не екенін, қарым-қатынастың қандай болу керек екенін түсіндіресіз.

8. Басқа балалар сіздің балаңызды ұрады, келемеждейді
А) Есесін қайтаруға үйретесіз

Ә) Сол балалардың ата-аналарымен сөйлесесіз
Б) Балаңызды сол балалармен араластырмау үшін бәрін жасайсыз

9. Балаңыз қатал, аяушылықты білмейді, басқа балаларға қол жұмсайды
А) Өзіне де дәл сондай жағдай туғызасыз (аяушылық білдірмейсіз)

Ә) Осы кезге дейінгіден көбірек көңіл бөлесіз балаңызға
Б) Зорлық, зомбылықтар көрсетіп фильмдерді көруге тыйым саласыз

Жинаған баллды ата —аналар өздері санайды. нәтижесін мұғалім хабарлайды:
0 — 18 Сіз балаңызды өзіңіз сүріп жатқан өмірге дайындап, соған ыңғайлап тәрбиелеп жатырсыз. Сіз оның

басқа  заманның  адамы  екенін  ескермейсіз.  Балаңыздың  заманында  ең  бастысы —  адамдардың  өз-өзіне
сенімділігі,  шығармашалығы,  өкінішке  орай  сіз  ол  қасиеттерді  көрмейсіз  де,  дамытпайсыз  да.  Сіз  өмірдің
өзгеріп, алға жылжып бара жатқанын көрмейсіз. Сізде ескі көзқарас қалыптасқан.

19 — 35 Сіз  балаңыздың келешекте  қалай  өмір  сүретіні  туралы әлі  де  аз  ойланасыз.  Бірақ  та  сіз  заман
талабына сай болу үшін жарасып бағасыз. Тәрбиеде ескі әдіс-тәсілдерді қолданбауға тырысасыз.  Кездескен
қиындықтарды балаңызға өз бетімен шешуге үйретіп жүрсіз. Оған жеткілікті түрде бостандық бергенсіз, өзіңіз
бағындыруға  тырыспайсыз.  Бірақ  әлі  де  өзіндік  өмірге  дайындық  аз.  Сіз  балаңыздың  өз  бетімен  ойлауын
дамытуды қолға алыңыз, сонда балаңызда әр нәрсеге, жағдайға деген өз көзқарасы қалыптасады.

36 — 50 Сіз балаңыздың мейірімділік пен әділеттілігі басымдырақ,ақыл, ойды, ашық мінезді, жеке пікірді
бағалап, өзімшілдікті сөгетін әлемде өмір сүретініне сенесіз.

Қорытынды.  Сонымен ата – аналар, бала тәрбиесі – ең маңызды мәселе. Ең бастысы, ата – ананың бала
тәрбиесіндегі маңызы зор. Бүгін, міне, бала тәрбиесіне байланысты ойларыңызды ортаға салдыңыздар. Егер
ата-ана мен мектеп өзара тығыз байланыста болса, балаларға бірдей талап қойып отырса, тәуелсіз еліміздің ұл-
қыздары жан-жақты дамыған азамат болып шығары сөзсіз.

 
10 СЫНЫПТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ 
ПӘНІНЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ САБАҚ

Баймағамбетова Айнұр Махамбетқызы       
Батыс  Қазақстан облысы  Казталов ауданы   

Қайыңды орта жалпы білім беретін мектебі 
ІІ санатты тарих пәнінің мұғалімі 

Сабақтың тақырыбы: Ғұндар және халықтардың ұлы қоныс аударуы,   батысқа қарай аттануы, ғұндар 
Еуропада, Аттила.                                   

Сабақтың мақсаты: 
Білімділік: Оқушыларға қазақ халқының бір тармағы, ежелден өмір сүріп келе жатқан түркі тайпаларының 

негізін құраушы ғұндар және халықтардың ұлы қоныс аударуы  туралы түсінік беру.                                               
Дамытушылық: Тарихи материалдарды оқу барысында алған білімдерін бір жүйеге келтіруге, басқа да білім 
құралдарынан өздеріне керектілерін тауып ала білуге дағдыландыру. Оқушылардың ой-өрісін кеңейту үшін 
сұрақ-жауап арқылы ізденіске жетелеп сабаққа деген қызығушылығын арттыру.                                                       
Тәрбиелік: Өз еліне, халқына деген құрмет сезімін қалыптастыру, адамгершілікке баулу. Отанға деген 
адалдығы мен сүйіспеншілігі, батырлығы және тапқырлығы, қаһармандығы, адамгершілігі, ержүректілігі, 
білімділігінен олардың әділ жақтарын қорғайтын тәрбиелігіне мән беру.                                                                    
Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта,карта,тірек – сызба.

Сабақтың түрі:  Аралас сабақ
Сабақтың әдісі: Баяндау,ойталқы, топтық жұмыс, сын тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша әдістерді  

қолдану. 
Сабақтың барысы:  
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  І. Ұйымдастыру бөлімі Оқушылармен амандасу Сыныпты 3 топқа бөлу. 
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру   Ғұндар, б.з.б.ІІІ-І ғасырлардағы ғұндар мемлекеті, көршілермен қарым-

қатынасы, ғұндардың Мөде тұсында өрлеуі, ғұндардың Қазақстанға қоныс аударуы, көшпелі мал 
шаруашылығы, егіншілік, әлеуметтік құрылысы, материалдық мәдениеті.                                                                  
/ Осы тақырыпшалар бойынша оқушыларға сұрақтар беріледі, сұраққа толық және жылдам жауап берген 
оқушыларға  дөңгелекшелер беріп отырамын. /                                                                                                                
ІІІ. Жаңа сабақ                                                                                                             Жаңа сабақтың жоспары:            
1.  Ғұндар және халықтардың ұлы қоныс аударуы                                                    2.  Ғұндардың батысқа қарай 
аттануы                                                                                                      3.  Ғұндар Еуропада, Аттила  

Ғұндар және халықтардың орын ауыстыруы                                                                                          Жалпы 
ғұндардың шығыстан батысқа қарай жылжуы б.з.б. II ғасырдан басталып, б.з. IV ғасырына дейін созылған.  
Тарихта бұл құбылысты «Халықтардың ұлы қоныс аударуы» деп атайды.Қытай жылнамаларында айтылғандай,
б.з.б. 4 және3 ғасырларда Қытайдың солтүстігінде Байкалдан ордосқа дейінгі аралықты мекендеген Ғұн 
тайпаларының бірлестігі құрылған. Олар өздерінің көрші жатқан халықтарын басып алумен қатар Қытай жеріне
де шабуыл жасайды. Ғұндар мен Қытай елінің арасындағы соғыс қимылдары 300 жылдан астам уақытқа 
созылған.Б.з.б. 3 ғасырдың аяғында Цинь патшалығы өзінің шекарасын қорғау үшін Ұлы Қытай қорғанын 
салады. Қорған 4000 шақырымға созылған, биіктігі 10 метр, әр 60-100 метр сайын күзет мұнарасы қойылған. 
Ғұн тайпаларының бір мемлекетке бірігіп саяси күшейген кезеңі – б.з.б. 2 ғасыр мен 1 ғасыр аралығында 
құдіретті Мөде (б.з.б.228-174 ж.ж.) билік жүргізген мезгіл. Батысында үйсіндерге шабуыл жасады. Солтүстік 
Саян-Алтай тайпаларын бағындырып, оңтүстікте Қытайдың Хань әулетін жеңеді.  Қытай билеушісі Мөдемен 
«Тыныштық пен татулық» туралы шартқа отырып, жыл сайын оған салық төлеп тұрады.     Б.з.б. 55 жылы ғұн 
одағы екіге бөлінеді. Оңтүстік бөлігін Хань империясына бағынышты болады. Билеушісі – Хуханье шаньюй. 
Солтүстік ғұндар Монғолияның солтүстік-батысындағы Қырғыз-Нұр көлі маңыны ордаларын орнатты. 
Билеушісі – Чжи-Чжи шаньюй. Өзара қырқыстан кейін Чжи-Чжи басқарған солтүстік ғұндар Солтүстік 
Монғолия, Шығыс Түркістанға қарай қоныс аударады. Оңтүстік Қазақстандағы қаңлы тайпасының жеріне 
жетеді, олармен бейбіт келісімге келіп, Талас өзенінің шығыс жағында көшіп қонуға мүмкіндік алады. 
Қазақстанның оңтүстік-батысы мен арал бойына ғұн тайпаларының келе бастаған екінші толқыны б.з. 1ғ. 
басталды. Олар жылжи отырып Дунай арқылы Батыс еуропаға дейін жетті. Сонымен, ғұн тайпаларының 
шығыстан батысқа қарай жылжуы б.з.б. 2ғасырда басталып, б.з.-дың 4 ғасырына дейін созылды.

Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің
 математика пәнінің мұғалімі

Меңдыханова Замзагуль Исатаевна

Сынып:  
7 «б»

Күні: 18.02.2014 жыл Пәні: Математика

Сабақтың 
тақырыбы:

Рационал бөлшектің негізгі қасиеттері тақырыбын қайталау.

Жалпы 
мақсаттар:

-  Рационал бөлшек, бүтін өрнек, рационал өрнек;
- Рационал бөлшектің негізгі қасиеттері;
- Рационал  бөлшектерді қысқарту;
- Бұрын білетін ақпаратпен байланыстыру.

Ресурстар: Оқулық, интерактивті тақта, сабаққа қажетті ресурстар.
Әдіс - тәсілдер Тәсілі :  жеке, жұппен, топпен жұмыс Әдісі:. АКТ, СТО, диалог
Оқыту 

нәтижесі: 
Есеп шығарудың тиімді жолдарын үйренеді, топпен жұмыс істейді. Есептердің 

шығарылу жолдарын бір – біріне түсіндіреді, өзгенің қатесін түзейді.
Түйінді идеялар Бүтін өрнек, бөлшек өрнек, рационал бөлшек, рациоонал бөлшектерді қысқарту, 

негізгі қасиеттері;
Дерек көздер Оқулықпен жұмыс, қосымша мәліметтер, электронды оқулық
Сабақтың 

барысы :
Уақыты: Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Ұйымдастыру 
кезеңі:

2 мин
   Тренинг жүргізу Топқа 

бөлу
Мазайкалар құру арқылы 

топқа бөлу.

Оқушылар ұқсас фигуралармен бірігіп 
4 топ құрайды,топ ережесін сақтайды. 
Мықтылар, Ептылер, Күштілер 3 топқа 
бөлінеді

Біз ептіміз, мықтымыз,
Есепкеде  күштіміз.
Денсаулығымызды күтеміз,
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Спортты біз сүйеміз!  Салауатты өмір 
салтын ұстануға шақыру.

Тұсаукесер 2мин Сабақтың барысын 
түсіндіру, үй тапсырмасын 
тексеру арқылы Қысқы 
олимпиада Сочи-2014 
туралы айту

Батыс Қазақстаннан 
қатысып жатқан 
спортшыларды айтып өту, 
ҰОС жылдарында Жамбыл 
атамыз Ленинграттық өренім
өлеңін жазып, қиын қыстау 
кезеңінде қолдау көрсеткен.  
Осы сабақты олимпиадаға 
қатысушыларға арнап, 
спортшыларға қолдау 
көрсетуге шақыру.

Сабақты сайыс түрінде 
өткізу. Сайыс кезеңдерімен 
таныстыру.

Үй тапсырмасын  интерактивті тақта 
арқылы тексергенде «Ыстық. Қысқы. 
Сенікі» деген сөз шығады. Бұл сөз туралы
не ойлайтынын оқушыларға ой тастау 
арқылы СОЧИ-214 ұранын ашамыз.

Оқушылардан олимпиада туралы сұрау.
Батыс Қазақстаннан қатысып отырған 

спортшыларымыз туралы айту.
Жанкүйер болуға шақыру.

Әр спорт түрлеріне тоқталу, сол 
сайыстың түріне қазақ елінен қатысып 
жатқан спортшы туралы мәлімет беру, 
сұрау.

Негізгі бөлім 35 мин

 Сайыс Биотлон
Биотлон туралы айту
2 кезең  Шаңғымен 

транплиннен секіру сайысы 
туралы, бұл сайыстан 
Қазақстанның намысын 
қорғап жатқан 
спортшыларымыз  туралы 
слайттан көрсету

3 кезең  Мәнерлеп 
сырғанау

Қола жүлде алған Денис 
Тен туралы айту.

4  кезең  Шорт- трек 
сайысы 

5 кезең  Фристайл сайысы

  Миға шабуыл
1 кезеңде 
Әр топ ауызша сұрақтар қою 
-Бүтін өрнек дегеніміз не? Мысал 

келтір
Бөлшек өрнек дегеніміз не?
Рационал бөлшек деп қандай бөлшекті 

айтамыз?
Рационал бөлшектің негізгі қасиеттері 

қандай?
2  кезеңде әр топқа есептер беру. 

Өрнекті бөлшек түрінде жазып, 
қысқартуға.

3-кезеңде өрнектерді ықшамдауға әр 
топқа есептер шығарту.

Оқушылар интерактивті тақтаға 
шығарады әр шығарған оқушыларға 
смайликтер беру.

Мәнерлеп сырғанау сайысында 
оқушыларға ауызша есептер беру. 

Фристайл сайысында  әр топқа 
деңгейлік тапсырмалар беру.

Бағалау үшін  топ басшыларына 
бағалау парағы беріледі.  Әр сайыс 
кезеңдері  сайын берген жұлдызшаларды 
санау арқылы  «Алтын» «Күміс» «Қола» 
медальдарды топтарға табыстау.

Бағалау 2
мин

Сайысты қорытындалау. Әр сайыс кезеңдері  сайын берген 
жұлдызшаларды санау арқылы  «Алтын» «Күміс» «Қола» медальдарды 
топтарға табыстау.

Кері байланыс 1 мин Оқушылардан түрлі стикерлер таратып, сабақ туралы пікір жазуды 
тапсырылады.

Кейінгі жұмыс 1 мин Формулаларды жаттау № 1024
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Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің
 қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Тақаева Ляззат Қабиболлақызы

Сабақты құру және жоспарлауға  арналған кесте

Апта Күні:11.10.13ж. 8-сынып Сабақ№
С/тақырыбы С.Сарай «Түркіше Гүлстан»
Жалпы мақсаты Шығарманы өмірмен байланыстыра отырып, мазмұнын ашу; адамның адам болып 

қалыптасуында басты рөл атқаратын адамгершілік құндылықтар туралы әңгімелесу; 
Сәйф Сараи еңбегінің рухани нәрін оқушы бойына сіңіру.

әдеби тілде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; ойлау жүйесін 
жетілдіру.Адамгершілікке тәрбиелеу.

Күтілетін нәтиже Шығарманы өмірмен байланыстыра  алады. Адамгершілік құндылықтар туралы 
әңгімелей алады.Ойларын еркін айтып дәлелдей алады.

Сабақ түрі Жаңа сабақ
Тапсырмалар Тізбектеп жазу,«Екі жақты түсіндірмелі күнделік» әдісі,деңгейлік 

тапсырма,топтастыру

Керекті 
жабдықтар

Оқулық,бор ,тақта

Сабақ барысы:
Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
Кіріспе Үй тапсырмасын сұрақ қою

арқылы сұрау. Шешендік 
сөздің талаптары қандай? 
Қазіргі уақытта шешендік 
өнер қандай рөл атқарады? 
Шешендік сөздің сазы 
дегеніміз не?

Шаттық шеңберге шығып 
бүгінгі сабаққа бір-біріне 
тілек тілейді. Сандық жүйе 
арқылы топқа бөлінеді.(1,2,)

Оқушылар үйден оқып келген мағлұматтар 
бойынша сұраққа жауап береді

Бұл жерде барлық оқушы өз тілектерін білдіреді.

Тұсау кесер Алтын Орда әдебиетінің 
тарихымен,Алтын Орда 
мемлекетінің қалай 
құрылғандығы жайлы 
оқушылар алдыңғы сабақта 
толық танысқандықтан            
Сәйф Сараи 
өмірі,шығармашылығы 
бірден таныстырылады. Екі 
жақты түсіндірмелі  күнделік 
арқылы.

Оқушылар оқып шығып, не таңқалдырды, 
неліктен деген сұраққа жауап жазып топпен 
бөліседі.

Негізгі бөлім    Кез-келген топтан бір 
оқушы дауыстап,мәнерлеп 
оқиды.Оқушылар топ ішінде 
өзара талдайды. Бір оқушы 
шығып,өз ойын айтады,басқа 
топтар да өз пікірлерін қосып 
отырады.

Әңгімелер бойынша мынадай сұрақтар қояды.
 Кемедегі құлды суға тастағаннан кейін ол 
неге жылауын тоқтатты?
 «Бейнет көрмеген адам рақаттың қадірін 
білмес» дегенді қалай түсінесіңдер?
 «Ұзын бойлы ақымақтан,қысқа бойлы 
ақылды артық» дегеннің мәнісі не?
 Наушаруанның «Әуелде зұлымдық аз 
еді,кейін әркім аз-аздап қосқанда, көбейіп кетті» 
деген сөзі қазіргі өмірге сай келе ме?
 Ақымақ адам шынымен жөнделмей ме?
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 Өлген кісінің басына зәулім күмбездер 
салған дұрыс па?                                                             
Тәж Махал,Айша бибі,Арыстан баб ескерткіштері 
ше?

Дәулетті адам дегенді қалай түсінесіңдер?
Қорытынды

  Әңгімені толық талдап 
болған соң,жаңа тақырыпты 
бекіту мақсатында «тест-
интервью» жүргізіледі.

Екі-үш оқушының жазғаны
тыңдалады.Басқа 
оқушылардікі жиналып 
алынады.

    Бұл тақырып ежелгі 
дәуір әдебиеті бойынша 
соңғы тақырып болғандықтан
өткен тақырыптарды 
қысқаша қайталап өтеміз.

        Жүсіп Баласағұни        
Ахмет Иассауи                
Қорқыт   Рабғузи                      
Әл Фараби                     М. 
Қашқари                                    
Сәйф  Сараи 

   «Ұлылар 
шығармаларындағы үндестік 
не?» деген сұрақ қойылады.

Үйге : Адамгершілік – ұлы 
қасиет» деген тақырыпта 
шағын эссе жазу.

Сайф Сараидің
«Түрікше Гүлістан»

шығармасынан қандай
қасиеттерді бойыңа

сіңірдің?

Жауабы

а)
ә)
б)
в)
г)
ғ)

Осы қасиеттердің
қайсысы қазіргі жастар
бойында кездеспейді?

Жауабы

а)
ә)
б)
в)
г)
ғ)

          Оқушылар қысқаша тоқталып өтеді. 
«Адамгершілік», «ізгілік», «қара ниетті болмау», 
«оқу-білім», «қанағатшылдық» екені айтылады

РЕФЛЕКСИВТІК ЖАЗБАЛАР
Тәлімгер: Утегулова С.К.
Тәлім алушы (коуч): Молдашева Г.Ж.

№ Шара немесе
әрекеттің атауы

Өту барысының сипаттамасы Рефлексиялық түйін

1 Коучинг:
«Сын

тұрғысынан
ойлау туралы
көзқарастарын

қалыптастыру».

Мақсаты: Сын тұрғысынан ойлаудың жолдарын 
көрсету, түсіну, дамыту, өмірмен байланыстыра 
отырып нәтижеге жету. 

Өткізілу әдісі: «Қоржындағы идеялар, 
ұғымдар, түсініктер». Топтарға тапсырмалар:

1. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы туралы 
не білесіз?                                                                      
2. Блум таксономиясы туралы не білесіз?                 
3. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының 
қандай әдістерін білесіз және өз тәжірибеңізде 
қолданасыз? Ресурстарды пайдаланып, постер 
қорғау немесе таныстырылым жасау.

Мұғалімдер сын 
тұрғысынан ойлау дегеніміз : 
1.Шындалған ойлау, кез 
келген даму деңгейіне 
байланысты мәселелерге 
сыни көзбен қарау;           2. 
Күрделі  мәселелерді  
шешуге,  аса маңызды,  
жауапты шешімдер 
қабылдауға құштарлық;          
3. Үйрету мен үйрену 
бірлігінен, үйренудің  
қызығушылығынан тұратын, 
үйренушінің  сеніміне 
негізделген  
құрылым.екендігін түсінді

2 Коучинг:
«Диалогтік

оқыту – оқыту
үдерісіндегі

Мақсаты:  Оқытудың жаңа әдіс-тәсілі ретінде 
диалогтік оқыту туралы ұғымдарын қалыптастыру 
және тәжірибелеріне енгізу әдістерінің жолдарын 
меңгерту.                                                         

Әртүрлі жастағы, әртүрлі 
мектептен келген мұғалімдер 
ашылып, өздері оқушылар 
роліне еніп, ой-әрекетін 
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белсенді әрекет
қалыптастыраты

н оқытудың
жаңа әдіс-тәсілі»

Топтық жұмыста  мұғалімдердің кәсіби 
позицияларының типологиясы және  өзара 
әрекеттесудің коммуникативтік стильдері ашылып 
көрсетілді       

 Диалогтік оқыту бұл-...                                        
деген сұрақтарға жауап іздеді.

Презентация Power Point “Әңгіменің түрлері”
Үш түрлі әңгіме.  Бейнеслайд.
1. Әңгіме-дебат (егіздер)                                        

2. Кумулятивтік әңгіме (Бастық пен қол 
астындағы жұмысшы)                                                  
3.Зерттеушілік әңгіме   (Аллатағала мен 
ханшайымның сұхбаты)

                                                                                    
«Екі жұлдыз,бір тілек» әдісі бойынша коучингтің 
өту барысына  баға берді.                                            
Коучинг қорытындысында ұстаздар туралы, 
олардың қоғамдағы орны туралы нақыл сөздер мен
тілектер айтылған бейнеролик көрсетілді.                

белсендіру арқылы 
әріптестерімен ынтымақтаса  
тәжірибе алмасты.                   
Мұғалімдер оқыту мен 
оқудағы  тілдің басты рөлін 
түсініп,білім беруде оқушыға
жеке көңіл бөлуді дамытуға 
ықпал ететін оқыту әдісі 
ретінде әңгімелесуді, 
мысалы, жауап алу мен 
шағын топта жұмыс істеу 
әдістерін қалайша тиімді 
қолдануға болатыны туралы 
өз түсінігін қалыптастырды.
 оқу үдерісіне 
диалогтік әдістерді енгізуге;
 сыныптағы диалогтік
әдістерді бағалауға;                 
диалогтік әдістердің  оқуға 
көмегін  түсіндіруге дайын 
болады.

3 Ата-аналарға
арналған

танымдық шара:
«Ұялы

телефонның
адам өміріне

әсері ».

Мақсаты: Ата-аналарға мектеп жасындағы 
балалар үшін ұялы телефонның денсаулыққа 
әсерін түсіндіру, ұялы телефонды оңтайлы 
пайдалануға тәрбиелеу.                                               
Өткізілу әдісі:                                                               
Сыни ойлаудың «Ақылдың 6 қалпағы» әдісі. Бұл 
әдісте ой толғау өз қалпақтарымен ерекшеленетін 
әртүрлі алты режимге бөлінеді.                

Ата-аналар смайликтер арқылы 6 топқа бөлініп, 
мәселеге  жан-жақтан талдау жасады.                       
Қызыл қалпақ адамға оқиғаны, құбылысты, 
проблеманы жарқын бояулармен көруге мүмкіндік
береді.Олар ұялы телефонның пайдасы мен 
зиянына қарамастан, сол мезеттегі эмоцияны 
білдіреді.                                                                       
Ақ қалпақ ұялы телефонға байланысты 
фактілермен, цифрлармен, жағдаяттармен  
таныстырады. Оның арқасында «сезімді 
тұмшалайтын» эмоциялардан арылып, мәселеге 
дұрыс көзқарас қалыптасады.                                     
Қара қалпақ адамға оқиғаның, құбылыстың, 
проблеманың барлық теріс жағын көріп, тәуекелді 
бағалауға мүмкіндік береді.Олар ұялы телефонның
тек зиянын көрсетеді.                                                   
Сары қалпақ керісінше, мүмкіндіктердің, 
жағдаяттың оң жақтарын ашуға, құбылыстың, 
проблеманың «плюстерін» көруге мүмкіндік 
береді.Олар ұялы телефонның тек пайдасын ғана 
айтады.                                                                           
Жасыл қалпақ адамның шығармашылық ойлауын 
нақтыландырады,проблеманы шешу үшін жаңа 
әдістер іздеуге, басқаша қырынан келуге мүмкіндік
береді.Олар ұялы телефонның зиянын біле тұра, 
оны қолданудың ережелерін сақтауға шақырады.

 Көк қалпақ  істің түйінін табуға, ойлау үдерісін
табысты басқаруға, жинаған тәжірибесін 
кеңейтуге, құбылыстар мен оқиғаларға 

Эдвард де Бононың  
«Ақылдың 6 қалпағы» әдісі 
ойды тиімді басқаруды 
үйретеді.                                   
Ой ағынының ретсіздігін, 
жүйесіздігін реттеуге 
үйренуге болатынын, керек 
жағдайларда логиканы 
эмоциядан, қажеттілікті 
нақтылықтан, қиялды 
фактілерден ажырату 
мүмкіндігін көрсетеді. 
«Қалпақты кию» талас-
тартыс жасамай-ақ ойды 
шоғырландыру, ал 
«Қалпақты ауыстыру» ойдың
бағытын өзгертуге мүмкіндік 
береді. Ата-аналар әдістің 
идеясын тез және жақсы 
түсініп, коуч ұсынған 
ресурстық материалдарды 
тиімді пайдаланды. Өз 
ойларын постермен қорғады 
немесе рольдік ойындар 
арқылы шебер жеткізе білді.

Топтар үлкен 
қызығушылықпен 
жұмыстанды, бос отырған 
ешкім болған жоқ.                   
Тақырыптың 5-7 сынып 
оқушылары үшін өте 
маңызды екенін олар кері 
байланыс кезінде де атап 
көрсетті.      Соңында 
тақырыпқа байланысты 
барлық мәселені қамтыған 
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философиялық тұрғыдан, түсінік беруге 
көмектеседі. Олар ұялы телефон туралы 
айтылғанның бәрін түйіндеп, белгілі бір 
қауіпсіздік ережелерін сақтауға, аса қажет 
жағдайда болмаса мектеп жасындағы балаға 16 
жасқа дейін телефон пайдаланбауға кеңес берді. 

таныстырылым шараның 
түйінді идеясын 
қорытындылады.

Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің ағылшын
 тілі пәнінің мұғалімі Салаватова Асем Амангельдиевна

Сабақты құру және жоспарлауға  арналған кесте.  8 сынып 

С/тақырыбы Poetry in our life
Жалпы мақсаты Жазушыларды қайталап отырып, поэзия туралы ағылшын тілінде өз ойларын 

айтуға үйрету
Күтілетін нәтиже А.  Поэзия туралы мағлуматтарды түсіне алады

В. Диалогтық оқытуда фразалық тіркестер мен нақты дұрыс қолданады, 
жазушылар туралы ағылшын тіліндегі мәліметтерді тыңдап, сұрақ қоя алады

С. Поэзия мен атақты жазушылар ойын қорытындылап, дәлелдер келтіре алады.
Сабақ түрі интерактивті, қайталау
Тапсырмалар Топтық жұмыс, диалог, СТО, АҚТ құралдары, дарынды оқушылармен жұмыс, 

ойын элементтері, жас ерекшеліктеріне сай құрылған тапсырмалар 

Керекті 
жабдықтар

Интер белсенді тақта, қалам, оқулықтар, поркер, маркер

Сабақ барысы:
Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
Кіріспе Сабақ басталар алдында оқушылармен 

амандасып, оқушылардың көңіл-күйіне 
назар аудардым:

-Good morning children! 
I am glad to see you!
How are you?
What is the date today?
What is the season is it now? Etc.
байланыс орнаттым, ортаға шеңберге 

шақырып, қасында тұрған досын сұрақтар 
қою керек екенін түсіндірдім, оқушылар 
жайлы қызықты мәлімет алдымю Мысалы: 
What is your name?

Where are you from?
Оқушыларға бағалау критерияларымен 

таныстыру:
1. Тақырыптан ауытқымау 
2. Жауаптарының нақты дәлді болуы 
3. Топтық ережені бұзбау 
4. Ойларын ашық жеткізу.
5. Өз ойын еркін жеткізе білуі. 
6. Уақытты тиімді пайдалану.
Creation work:
Топтастыруды мен 3 ақынның суреттері 

арқылы жасадым: Abai Kunanbaev, William 
Shakespeare, Charles Dickens. Сол суреттерді 
құрастырып, ақын туралы айтып беру.

Үй тапсырмасына “Leisure” өлеңі жатқа  
берілді 

Оқушылар  амандасады,  топқа
бөлінеді,  әркім  өз  тобына  барып
отырады. Әр топ өздері таңдап алған
ақын туралы айтып береді:

Abai  is  a  great  Kazakh  poet,
musician, writer. He is well- known all
over the world.

William Shakespeare  is  an  English
poet. He was born on April 23, 1564.
Shakespeare wrote 37 plays.

Charles  Dickens  is  a  Famous
English  writer.  Some  of  his  famous
stories include “Oliver Twist”, “David
Copperfield”  and  etc.  осы  жерде
оқушылар постер қорғайды.

 Топтық ережені естеріне түсіреді.
Мыс:  ауызбірлік,  сенімділік,  өз
ойларымен бөлісу, бірін бірі тыңдай
білу,  құрметтеу,  түсіністік,
сыйластық

Оқушылар бағалау критерияларды
қызу талқылады.

Үй тапсырмасы: “Leisure” өленің 
жатқа айтады.

Тұсау кесер Тақтамен жұмыс: Өткен сабақты еске түсереді: Abai
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I ___ 15
They ___ students
Abai__ a great Kazakh poet
Сөздерге қарап, оқушылар сабақтың 

тақырыбын ашты «Poetry». 
Диаграмма құру: Стратегия 

«Ассоциация». Let’s think about the word “A 
poetry”. What does this word mean?

a poet, a poem, a writer, a play
Writers: W. Shakespeare, Abai
Видео- ролик қосылады: “Poetry in our 

life”
Work with a poster.
Checking pupil`s posters

Kunanbaev, William Shakespeare, 
Charles Dickens, бір бірін 
толықтырады: My favorite poet is 
Abai. He is…,  ойланады: Do you like
poetry? Why?, қызыға жұмыс 
жасайды: draw a diagram,  
толықтырады: a poet, a writer, a play, 
a poem, a letter, a word, etc,  оқиды, 
бейнелейді, постер қорғайды: Poetry 
in our life

Негізгі бөлім Әр топқа деңгейлік тапсырмалар бердім. 
Мысалы:1.Read the poem “Daffodils”

2.Answer the questions: Диалог құру: 
-What country is daffodil, a very common 

pale yellow flower, associated with?
-Do you like poetry?
3.Translate. Шығармашыл, дарынды 

оқушылармен жұмыс: жаңа сөздермен 
сөйлем құру және бейнелеп беру: Owls can 
see in the dark.

Daffodil, wander, limerick, owls, larks, wren,
beard,

Оқушы ашылады.
Диалогті жұмыс жасағанда бір-

біріне сыйластық  пен 
ынтымақтастық  орнайды.

Әр оқушы өздерінің білімдерін, 
қаншалықты тақырып туралы 
хабары бар екенін көрсету үшін 
орындайды, қайталайды,сұрақтар 
қояды, жауап береді, сөздік қорын 
молайтады: Daffodil, wander, 
limerick, owls, larks, wren, beard, 
талантты және дарынды оқушылар 
өз білімдерін көрсетеді.

Қорытынды Conclusion: Children I have got a puzzle for
you: “Poetry”

Үйге  тапсырма:  әр  оқушыға  деңгейлік
тапсырма: тест жазып келу: ақындар, поэзия
туралы

Сабақтың  басында  берілген  өлшем
бойынша оқушылардың білімін бағалау. 

Saying good- bye!
Children, it was very nice to speak to you on 

the theme “Poetry”. We have done many kinds 
of work at our lesson. You are very active and 
clever at the lesson. I am very pleased with 
your English. The lesson is over. Good –bye.

Алған білімінің тобықтай түйінін 
таба алады, жартылай ізденіс әдісін 
меңгереді, ойын жүйелейді, 
қорытындылайды, бағалайды

Сабақтың  өзіндік  талдауы.   2012-2013  оқу  жылы  8  сынықа  жаңа  кітап  шықты.  Қазақстан
Республикасының  Білім  және  ғылым  министрлігі  бекіткен  жалпы  білім  беретін  мектептің  8  сыныбына
арналған оқулық, Алматы «Мектеп» 2012. Бұл оқулықта қызықты тақырыптар өте көп, сонын ішінде «Poetry
in our life».

Сабағымның негізгі  мақсаты мынандай болатын: жазушыларды қайталап отырып, оқушылардың сөздік
қорын,  білімдерін  диалог  әдісі  арқылы дамыту;   ағылшын тіліне  деген  қызығушылығын сыни тұрғыдан
ойлау, АҚТ құралдарын пайдалану арқылы арттыру және дарынды оқушылардың қабілеттерін ашу. Сабақта
күтілетін нәтижелер: дарынды және төмен оқитын оқушылар қабілеттері ашылады, сыни тұрғыдан ойлау, АҚ
технология  мүмкіндіктерін  пайдалана  отырып,  пәнге  деген  қызығушылығын  арттырады.  Топтық  жұмыс,
диалог, СТО, АКТ, дарынды оқушылармен жұмыс, ойын элементерін пайдаландым, жас ерекшеліктеріне сай
құрылған тапсырмалар құрдым. Оқушылар постерлер, маркерлер қолданды, оқулықтармен жумыс жасады,
видео ролик қарады, зерттеді.

Сабақ басталар алдында оқушылармен амандасып, оқушылардың көңіл күйіне назар аудардым.
Оқушылар амандасты, топқа бөлінді. Топтқа суреттер арқылы бөлдім: Abai, William Shakespeare, Charles

Dickens(оқушылар бұл ақындардың өмір баяның алдынғы сабақта өтіп шықты). Әр топ өздері таңдап алған
ақын туралы айтып берді: Abai is a great Kazakh poet, musician, writer.  He is well- known all over the world.
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Абай  тобында  Шынболат,  Римма-  дарынды  оқушылар,  Айкөркем,  Мейрлан,  Айбар-  жақсы  оқитын
оқушылар,  Мырзабек- ынтасы төмен оқушы болды.

William Shakespeare is an English poet. He was born on April 23, 1564. Shakespeare wrote 37 plays.  Шекспир
тобында:  Омар-  дарынды  оқушы,  Гүлдария,  Нұртаза-  жақсы  оқитын  оқушылар,  Жәнгір-  ынтасы  төмен
оқушы болды.

Charles  Dickens  is  a  Famous  English  writer.  Some  of  his  famous  stories  include  “Oliver  Twist”,  “David
Copperfield” and etc.  Диккенс тобында: Ұлжан, Райымбек, Аділхан, Ая- жақсы оқитын оқушылар қатысты.
Оқушылар бір бірін зерттеді, сұрақтар қойды, Римма және Ұлжан бір топта болғысы келді.Омар, Шынболат
көшбасшылық және басқару қабілеттерін көрсеті. Осы жерде оқушылар постер қорғайды.

 Топтық ережені естеріне түсіреді. Мыс: ауызбірлік, сенімділік, өз ойларымен бөлісу, бірін бірі тыңдай
білу, құрметтеу, түсіністік, сыйластық

Оқушылар бағалау критерияларды қызу талқылады және өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын
түсіну үшін, өзара бағалауды қолдандым. Әрбір оқушы оқуға белсенді қатысуға тырысты.

Үй тапсырмасына “Leisure” өлені жатқа  берілді. Оқушылар өте белсенді қатысты, барлығы жақсы 
дайындалып келген, Омар  қазақша аудармасын айтып берді. Барлығын мадақтап, келесі бөлімге көштік. 

Тақтамен жұмыс:
I ___ 15
They ___ students
Abai__ a great Kazakh poet
Сөздерге қарап, оқушылар сабақтың тақырыбын ашты «Poetry». 
Диаграмма құру: Стратегия «Ассоциация». Lets think about the word “A poetry”. What does this word mean?
Бұл жұмыста оқушылар логикалық және сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін көрсеті. Өз білімдерін 

дәлелдеді, барлық сынып оқушылары түгелдей қатысты, орташа оқитын оқушылар да тартылды. Осы жерде 
үй тасырмамызға қайтып келіп, енді диаграма құрғанда жаңа сөздерді пайдаланып ағылшынша ойларын 
жеткізе  көрді. Бұл жұмыста оқушылардың білімін тексеруге мүмкіндік алдым және оқушылардың 
белсенділіктері артты.

Сосын әр топқа ортақ тапсырмалар бердім. Видео- ролик қосылды: “Poetry in our life”
Work with  posters and exercise books. Checking pupil`s posters
Бұл кезде әр топ өз тапсырмалары бойынша жұмыстанады. Жұмыстану барысында:
- танымдық қызметі қалыптасады;
- жартылай ізденіс әдісін меңгереді;
- ойлау қабілеті артады;
- оқулықтағы суреттерді пайдалануды үйренеді;
- айтып беруді үйренеді;
- алған білімнің тобықтай түйінін таба алады.
Топта әр оқушы белсенді және қызыға жұмыс жасағанын көрініп тұрды.
Содан соң,  оқушылар түгелдей  ортаға  шығып,  постерлерін  қорғады.  Мұндай жұмыста топтық ережені

сақтағаны көрініп тұрды.
 Кейін, әр топқа деңгейлік тапсырмалар бердім. Мысалы:1.Read the poem “Daffodils”: Мырзабек, Жәнгір.
2.Answer the questions: Диалог құру: 
-What country is daffodil, a very common pale yellow flower, associated with?
-Do you like poetry?: Нұртаза, Райымбек, Ұлжан, Айбар.
3.Translate. Шығармашыл, дарынды оқушылармен жұмыс: жаңа сөздермен сөйлем құру және бейнелеп 

беру: Owls can see in the dark.
Daffodil, wander, limerick, owls, larks, wren, beard: Омар, Римма.
Диалогті жұмыс барысында оқушы ашылады, бір-біріне сыйластық  пен ынтымақтастық  орнайды.
Әр оқушы өздерінің білімдерін, қаншалықты тақырып туралы хабары бар екенін көрсету үшін орындайды,

қайталайды,сұрақтар қояды, жауап береді, сөздік қорын молайтады, талантты және дарынды оқушылар өз
білімдерін көрсетеді.

Сабақты қорытындылау яғни бекіту этапында сөз жұмбақ “Poetry” шештік.
Үйге тапсырма: әр оқушыға деңгейлік тапсырма: ақындар, поэзия туралы тест құрастырып келу.
Сабақтың басында берілген өлшем бойынша оқушылардың білімін бағалау. 
Кейін, алдарында жатқан бағалау өлшемдеріне сай оқушылар өз өздерін бағалады. Оқушылар бағалаған

кезде, шын бағалай білді. Сосын, оқушыларға  жасыл, қызыл, сары түстерді үлестіріп рефлексиялық бөліміне
көштім. Мысалы: «Do you like this lesson, show me a yellow color. If it is OK show me a green color. If you do not
like this lesson, show me a red color»деп оқушыладың ойын білдім. Барлығы сары түсті көтеріп, сабағыма
көңілім  толды.  Оқушылар  бұл  сабаққа  қызыға  қатысты,  сабақ  үстінде  белсендіктері  жақсы  байқалды.
Сонымен  қатар  сабағымда  топтық  жұмыс  барысында  оқушылардың  жұмыстануында  бір-бірімен  пікір
алмасу,  ой  бөлісуі  тиісті  деңгейде  болмады.  Әрбір  оқушы  жеке  жұмыстанып  кеткен  кездер  де  болды.

82



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

 Сабақ барысында мынандай модульдерді пайдаландым:
1) Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2) Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
3) Білім беруде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану.
4) Талантты және дарынды балаларды оқыту.
5) СТО
6) Көшбасшылық
7) Жас ерекшіліктер
Осы модульдер аясында сабағымды өткіздім.  Сабағымның соңында өзімнің жіберген кемшіліктерім де

болды. Олар: тапсырмалардың уақытқа сай жоспарланбауы  және диалог әдісін әлі де жетілдіру деген сияқты
ұсыныстарды өзіме түртіп алдым.

Тәжірибелік 
сабақты талдау

Сабақ барысында мынандай модульдерді пайдаландым:
1) Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2) Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
3) Білім беруде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану.
4) Талантты және дарынды балаларды оқыту.
5) СТО
6) Көшбасшылық
7) Жас ерекшіліктер
Осы модульдер аясында сабағымды өткіздім.  

Сабақ бойынша 
өзгертулер

Талантты және дарынды балаларды оқыту әдісін нығайту, тапсырмалардың 
уақытқа сай жоспарланбауы  және диалог әдісін әлдеде жетілдіру

Батыс Қазақстан облысы. Казталов Ауданы
Қараөзен мектеп – лицейі Бастауыш сынып мұғалімі

Татпанова Жазира Тұрарбекқызы

Сыныбы 4

Сабақтың тақырыбы Б. Исаев «Күріш туралы сыр»

Мақсаты Ақ күріштің атасы  Ы. Жақаев туралы 
түсінік бере отырып, мәтіннің идеясын 
меңгеру.

Күтілетін нәтиже А)  Мәтіннің  мазмұнын  түсінеді,  оқу
техникасы жетіледі, тіл байлықтары артады.

 Ақ  күріштің  атасы  Ы.Жақаев  туралы
біледі.

В) Мәтіндегі негізгі ойды анықтай алады.
Өз  сөзімен  мәтінді,  кейіпкерді  сипаттайды.
Осы  оқиға  Қазақстанның  қай  аймағында
болғанын картадан көрсетіп береді. 

С) Мәтіннің негізгі идеясын негізге ала 
отырып, ой тұжырым жасайды.

Керекті жабдықтар Оқулық, жұмыс дәптері, қалам, Қазақстан 
картасы,  интернет желісі,  АКТ.

Қолданылатын әдістер Жеке және топтық жұмыс. Топтық әңгіме, 
«Өкіл» әдісі, екі жұлдыз бір ұсыныс әдісі, 
«Тақырыптық түйінді сөздер» әдісі, «БҮҮ» 
әдісі. 

Сабақ барысы

Сабақ 
кезеңдері

Уақыты
минут 

Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе 9 1.
- оқушылармен амандасу;

1.
-мұғаліммен сәлемдесу;
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- сыныпты түгендеу;
- кезекшілік қызметін қадағалау;
- оқушылардың назарларын сабаққа 

аудару.
2. «Тақырыптық түйінді сөздер 

арқылы» үй тапсырмасын тексеру: 
 

- кезекшілік қызметін атқару;
- сабаққа зер салу.

Тұсаукесер 13
Оқушылардың білім алуларын 

қолдау үшін «түрткі болатын» сұрақтар
қою. 

 Сурет көрсету арқылы Ыбырай 
Жақаев туралы не білетіндерін сұрау.

 1. Ы.Жақаевтың өмірімен 
таныстыру.

2. Күріш туралы ассасация 
құрастыру.

1. Дарынды және талантты 
оқушылар дайындап әкелген 
тұсаукесерлер  таныстырылымы. 
111 Ыбырай Жақаевтың өмірі мен 
шығармашылығы.
111 Сырдария өзенінің шығу 
тарихы.
111 Агроном мамандығы туралы 

Негізгі бөлім 15 Оқушыларды «Ақжайық»,  
«Қараөзен», «Сарышығанақ» атты 3 
топқа бөледі. 

Жеке жұмыс. Әр оқушы «Күріш 
туралы сыр» мәтінімен танысады.

 «Топтық жұмыс»  
І топ; «Сыр өңірі» топтастыру
ІІ топ: Сыр перзенті
ІІІ топ: Аграном мамандығы 

   Әрбір оқушы оқып, өзі түсініп,  
топпен талқылайды. 

  әдісімен жүргізіледі. 

Топпен өзара жауаптарын қадағалап,
екі жұлдыз бір ұсыныс әдісімен 
бағалайды.

Қорытынды 8 Кері байланыс. «Бес жолды өлең» 
әдісімен сабақты қорытындылау.

Не? Күріш
Қандай? Ақ, ұсақ, маржандай.
Не істейді? Егіледі, ас болады, піседі
Сөйлем: Күріш атасы- Ыбырай 

Жақаев 
Синоним: дән, ақмаржан 
Үй тапсырмасын беру: 

Әрбір оқушы сабақтан алған әсерін  
кері байланыс рефлексия парағын 
толтыру арқылы көрсетеді. Оқушылар 
өзара бағалауына түсініктеме береді. 
«Бағдаршам»арқылы  бағалау.Үй 
тапсырмасын  тыңғылықты жазып 
алады.
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Батыс  Қазақстан облысы. Казталов ауданы  
Қайыңды орта жалпы білім беретін мектебінің 

өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі  Успанова Зухра Қалиоллақызы

Тақырыбы:  «Салауатты өмір салты»    Сыныбы: 3 сынып                         
                                                                                                                      
 Мақсаты :  Жас  ұрпаққа  адам  денсаулығының  қымбаттылығын ,  бағалы  байлық  екендігін  түсіндіру . 

Оқушылардың  зиянды  заттарды  қолдануға  деген  теріс  көзқарастарын  қалыптастыру . Денесін  шыңдауға  
шымыр да шапшаң , ұқыпты да жинақы , талғампаз да  қанағатшыл , таза да  әдемі  болуға  тәрбиелеу .                
Пәнаралық байланыс: валеология,дене шынықтыру, әдебиеттік оқу                                                                

Көрнекілігі: слайд, суреттер , қолшатыр, ақ қағаздар.                                                                                                  
Сабақтың  барысы:                                                                                                                                                           
1. Кіріспе сөз
2. 2.Миға  шабуыл                                                                                                                                           
3. 3. Тірек  схемамен  жұмыс .                                                                                                                       
4. 4. Тренинг « Дені саудың – жаны сау»                                                                                                      
5. 5 . «Салауаттылық – саулық негізі» өлеңдер оқу. 
6. 6. « Қолшатыр» тренинг .                                                                                                                              
7. 7. «Менің денсаулығым – менің болашағым»  тақырыбында сурет салу. 8. Қорытындылау. 1 .Кіріспе 
сөз. «Тазалық денсаулық  негізі , саулық – байлық негізі» - деп  халық  мақалында айтылғандай, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан  халқына  Жолдауында  қоғамымызды құруымызға қарай Қазақстан  азаматтарының 
дені сау  болуы және  оларды қоршаған  табиғи  ортаның   таза  болуы үшін үлкен мән беріп  отыр .Өйткені 
дамыған  экономика жағдайында – ақ  денсаулықты дұрыс  күтпеу , ауаның  ластануы салдарынан  науқас 
адамдардың  саны  жылдан – жылға  өсіп  отырғаны  баршамызға  аян .  Денсаулық  үшін күрес  әр  адамның  өз
міндеті , соны  жас  кезден  түсіну  қажет . Тәрбие  сағатын  өткізудегі  негізгі  мақсатымыз  жас  ұрпаққа  адам 
денсаулығының  қымбаттылығын , бағалы  байлық  екендігін түсіндіру . Оқушылардың  зиянды  заттарды 
қолдануға деген  теріс  көзқарастарын  қалыптастыру . Денесін  шыңдауға , шымыр да шапшаң , ұқыпты да 
жинақы , талғампаз да қанағатшыл , таза да әдемі  болуға  тәрбиелеу . 2.Миға шабуыл . Оқушылар қазақ  
халқының денсаулыққа ,  тазалыққа  байланысты  тыйым сөздері  мен  мақал – мәтелдерін  айтады . 1. «Менің 
денсаулығым – менің болашағым»                                                                                              

   2. «Шынықсан – шымыр боласын»                                                                                                                     
3. «Денсаулық – зор байлық»                                                                                                                            
 4. «Сау дене, азат ақыл, адал көңіл – үщеуімен болады бақытты өмір» Әйтеке би                                              
  7. «Денсаулығың өз қолыңда»                                                                                                                            
8. «Салауаттылық – саулық негізі»                                                                                                                
 9. «Дені сау адам – табиғаттың ең қымбат жемісі» Карлейль                                                                      
10. «Ердің саулығы – елдің байлығы»                                                                                                                        
  11. «Денсаулықтың қадірін жастан білу – адамзаттық борыш» М.Әлімбаев                                                
 12. «Сырын мен білетін бірден – бір сұлулық - денсаулық»  Г.Гейне                                                 
 3. Тірек  схемамен жұмыс .                    
  
4.Тренинг.  «Дені саудың – жаны  сау» .   Оқушыларға тірек  заттарын  бере  отырып, олардың зиянды  және  

пайдалы  жақтарын  айту .                                                                                                  
  1.Алма . 2. Стакан  су . 3.Доп  4.парта   5. бәліш  6.спорттық киім                                                                           

5 . «Салауаттылық – саулық негізі» өлеңдер оқу.                                                                                      
 1- оқушы:                                                                                                                                                    
  Балақай!                                                                                                                                                  
 Денсаулық – ол күлуің,                                                                                                                                 
 Болсаң да әлі қаршадай.                                                                                                                               
Көңіл – күйін жадырай,                                                                                                                                    
Ой нау үшін шаршамай.                                                                                                                                    
 2- оқушы:                                                                                                                                                            
  Денсаулық – ол күлуің,                                                                                                                                                 
Оқу үшін мектепте.                                                                                                                                      
 Ешбір жерін ауырмай,                                                                                                                                      
Алу үшін тәбет те.                                                                                                                                                   
 3- оқушы:                                                                                                                                                           
Басты байлық – денсаулық,                                                                                                                            
 Құру үшін сен саулық.                                                                                                                                   
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Бабаң айтқан даналық,                                                                                                                                   
 Керек жақсы денсаулық.                                                                                                                                      
 4- оқушы:                                                                                                                                                                 
Сауаттылық - сергек те,                                                                                                                                    
Таза жүру өмірде.                                                                                                                                    
Адамзаттық келбетке,                                                                                                                                         
 Дақ түсірме тегінде.                                                                                                                                                   
 5- оқушы:                                                                                                                                                                   
Салауатты салтты  ұғып,                                                                                                                                  
Таңда жолдың дұрысын.                                                                                                                       
Спортпенен жаттығып,                                                                                                                                 
Жаз денеңнің құрысын.                                                                                                                                                    
6- оқушы:                                                                                                                                                          
Уа, халқым, назар аудар денсаулыққа,                                                                                                 
Жаныңның саулық  рухын аман сақта.                                                                                                       
Өмірде бақыттысың денің сауда,                                                                                                                      
Өмірдің қарбалаңы жай бір қауға.                                                                                                                       
  Жан мен тәннің құпиясын аша білсең,                                                                                                             
  Сол сенің жеткен жерің биік тауға.                                                                                                                

6. «Қолшатыр»  тренинг.   Біз зиянды  заттардан  қорғану  үшін не істеуіміз  керек ?
7. Оқушылар өз  ойларын қолшатырға  ілу  керек . 7. «Менің денсаулығым – менің болашағым»  
тақырыбында сурет салу.                               
8.  Оқушылар тәрбие сағатынан алған әсерлерін , не білдік , не үйрендік  деген  сұрақтарға  жауап  ретінде
сурет салады.                                                                                                                                                                        
8. Қорытындылау.                                                         

Ажбаева Гульнар Кудуловна учитель географии и биологии 
СОШ имени А. Уразбаевой. География 8 класс

Название  занятия Озера  и  водохранилища  Казахстана.

Общая  цель: 
 Ознакомление учащихся с озерами Казахстана , особенностями 

образования озерных котловин и экологическое состоянием вод. 
Формирование экологических знаний.

Ожидаемый результат: Знать озера ,особенности образования озерных
котловин  и  экологическим состоянием вод.
Формировать экологическое  знание.

Тип  урока: Усвоение  новой  темы.
Задания: Индивидуальная ( ответить на вопросы по пройденным темам , 

презентация по озерам и водохранилищам,  заполнение 
маркировочной 

таблицы ЗУХ) ,групповая (чтение  с пометкой, составление 
флипчарта ее презентация)

Источники оснащения и 
оборудования, ресурсы.

Физическая карта Казахстана, слайды, флипчарты, контурные 
карты, атлас маркировочная таблица,компьютеры, интерактивная 
доска, плакаты, рисунки озер и водохранилищ Казахстана,стикеры.

Краткосрочное планирование по русскому литературе  в 10 классе
Алиповой Шары Жанаевны

Жаңажол орта жалпы білім беретін мектебінің 
орыс тілі мен орыс әдебиеті пәнінің мұғалімі

Неделя 3 День 5  24.01.14 Урок  2
Тема урока Жанровое своеобразие «Стихотворения в прозе» («Воробей, «Два 

богача»»)
Общая цель образовательные

познакомить  с  жизнью  и  творчеством  И.С.Тургенева  и  его
произведениями;  выполнить  задания  к  тексту,  закрепить,  организация
деятельности учащихся по обобщению знаний и способов деятельности
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развивающие
развитие  аналитических  умений  и  самостоятельной  деятельности

учащихся,  развивать  устную  и  письменную речь,  выразительное  чтение,
логическое мышление 

воспитательные
осуществить в учащихся нравственных и общечеловеческих ценностей, 

последовательность в работе, аккуратность в письме
Ожидаемые результаты - знает понятие о стихотворении в прозе:

- умеет  логически размышлять над  стихотворениями в прозе:
- умеет отвечать на вопросы высокого порядка

Тип урока изучение нового материала
Задания Игра «Бинго»

Кроссворд
Кластер
Таблица-беседа
«Поймай вопрос»
Диалог на стикерах
Сигналы рукой
Игра на развитие памяти
Листы рефлексий
Вопросы высокого порядка

Необходимые материалы Карточки, стикеры,  мешочек, листы, маркеры, фломастеры

Ход урока:
Этапы урока Действия учителя  Действия ученика

Вводная 
часть

(5-7 минут)

Игра «Бинго»
Перегруппировка по  названиям предметов 

– Сегодня мы продолжим
изучать  И.С.Тургенева. Но какую тему – догадаетесь

сами.
Чтобы определить ключевое слово темы, надо 

отгадать понятия, которым я дала определение. Первые
буквы угаданных понятий и
образуют задуманное слово.
- самый холодный полюс Земли
-  Его  называли  первоклассным  художником-

реалистом
- Зимой бывает на деревьях
- Самый главный продукт человека
- плакучее дерево
- не волк, а воет
- синоним к слову учитель
- график уроков
- Каникулы для учителя
- трусливое животное
- герой сказки, который ездил на печи
-Сегодня мы прочитаем два стихотворения в прозе:

«Воробей» и «Два богача»

перегруппируются

Север

Тургенев
Иней
Хлеб
Ива
Ветер
Преподаватель
Расписание
Отпуск
Заяц
Емеля

Презентация
(10-12 минут)

Составьте  кластер  к  слову  «Воробей»,  используя
сотовые телефоны

- советуются в группе и 
составляют кластер.

 Презентует один из 
учеников с каждой группы

Основная 
часть

Чтение текста учащимися самостоятельно «Воробей»
Составление таблицы-беседы

Читают
Составляют таблицу-беседу
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(20-25 минут)
Метод «Поймай вопрос». Я бросаю мешочек 

ученику, тот должен ответить на вопрос. Если 
правильно отвечает, то получает 3 балла, если не 
сможет ответить передает следующему, но тот получает
2 балла. Если он не сможет, то кидает другому, который
возьмет 1 балл.

- Как звали собаку автора?
- что было у молодого воробья около клюва?
- Откуда возвращался автор?
- Кем были друг другу воробьи?
- Какого цвета была грудь  второго воробья?
- какие деревья росли  в аллее?
- Почему упал  молодой воробей?
-Подберите синоним к слову Благоговеть?
-Что сильнее смерти и страха смерти?

Чтение текста «Два богача» 
Диалог на стикерах
- Почему Тургенев считает, что Ротшильду далеко до 

мужика?
- Почему рассказ называется «Два богача», хотя там 

говорится только о Ротшильде, у которого было всё?

- Как вы думаете, почему автор мужика считает 
богатым?

- Что бы произошло с Катенькой и бедной семьей лет
через 10?

Сигналы рукой

Приступают к заданию

- Трезор
- желтизна
- с охоты
-мать и сын
-черного
-березы
- был ветер
-уважать
- любовь

Читают самостоятельно

- счастье не в деньгах

- автор считает, что мужик 
богат  не в прямом смысле, а 
душа у него добрая , потому 
что он принял сироту, 
поделился куском хлеба, он 
очень добросердечный

-ответ учащихся

Учащиеся показывают 
сигналами рукой, как они 
поняли новую тему

Итог
(5-10 минут)

Игра на развитие памяти
- я сейчас  на минуту покажу ключевые слова 

сегодняшнего урока, которых вы должны будете 
запомнить, затем я убираю , а вы должны  будете 
вспомнить, какие были там слова.

- Трезор, черногрудый воробей, Ротшильд,  два 
богача, воробей с желтизной около клюва, 
стихотворения в прозе, любовь, сильнее смерти и 
страха смерти, любовью движется жизнь, русский 
крестьянин, горячая вера Тургенева, великое будущее 
русского народа.

Рефлексия. 
Заполните листы рефлексий 

Внимательно читают и 
запоминают

Работают в группе

Ученик с каждой группы 
озвучивает оценки за урок

 
Самоанализ урока
В краткосрочном плане  10 класса были применены  ключевые идеи Программы. 
Я использовала   игру «Бинго», чтобы создать коллаборативную среду для достижения максимального

успеха в обучении учеников. Это способствовало тому, что образовался психологический настрой на урок.
Затем я учащихся разделила на 4 группы по названиям предметов (по темам: компьютер, кухня, одежда,

школа).
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Для того, чтобы  определить новую тему урока я  подготовила  вопросы и загадки, а  из первых букв
найденных ответов должно было получиться  ключевые слова новой темы. Это тоже как-то их подбодрило, и
дальше они смогли  активно участвовать при выполнении  заданий.

После того, как они нашли  тему урока, я раздала белые листы, на которых они должны были составить
кластер к слову «воробей», используя сотовые телефоны. Это задание было дано с целью развития навыков
критического мышления учащихся. Это способствовало тому, что ученики, работая в группе, вошли в диалог
между собой. Результаты научных исследований показывают, что диалог занимает центральное  место на
уроке.

После составления кластера ученикам нужно было презентовать свои  работы. От каждой группы выходил
один ученик и объяснял. Эта работа была проведена с целью выявления  одаренных и талантливых учеников.
Это способствовало тому, что ученики, владея красивой речью, смогли  справиться с поставленной задачей.

Дети должны были самостоятельно прочитать  один из стихотворении в прозе «Воробей», затем составить
к нему  «Таблицу-беседу». Это один из элементов по новой технологии критического мышления.  Эта работа
не составила никакого труда. Дети быстро справились с заданием, так как этот метод я уже использую давно.
Это способствовало тому, что ученики смогли раскрыть содержание текста, идею написания.

Для анализа текста я использовала метод для закрепления «Поймай вопрос». Это способствовало тому, что
каждый ученик хотел поймать мешочек и постараться ответить на вопрос, который стоил трех баллов. Тем
самым дети были заинтересованы и активны на этом этапе урока.

При изучении следующего стихотворения в прозе «Два богача, также ученики должны были прочитать
текст. Затем я раздала им стикеры с вопросами, на которых они должны были записать и прочитать их вслух.
Это способствовало тому, что  ученики смогли выразить свое понимание темы.

Для того, чтобы понять на какой стадии находятся ученики в процессе, я использовала  один из методов
формативного оценивания «Сигналы рукой». Тем самым я поняла, что тему усвоили все.

На последнем этапе урока я использовала игру на развитие памяти. На белых листах я напечатала все
ключевые моменты урока (их 29 слов), в течение 2 минут они должны были их запомнить, а потом в группе
вспомнить все слова. Это способствовало тому, что  была активная работа в группе.

В конце урока я раздала листы рефлексии (понравился ли вам урок, на каком этапе урока было намного
труднее? и т.д.)

С каждой группы прокомментировал отметки за урок каждому ученику.
Урок прошел  успешно. Я смогла уложиться во времени. На уроке каждый ученик был задействован в

процесс. 
Оценивание урока

Изменения по 
уроку Дать побольше самостоятельных  и индивидуальных заданий, составить на этапе 

закрепления вопросы для дивергентного мышления

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы
                                       Қараөзен мектеп лицейі

Уақыты: 14.10.13ж.                 Тобы: МАД                Тәрбиеші: М.Х.Мұхамбеткереева

Білім беру саласы: «Қатынас»
Бөлімі: Сауат ашу
Тақырыбы: Л дыбысы мен әрпі
Мақсаты:
а) білімділік: Л әрпімен таныстыру; сөздік қорларын молайтып, байланыстырып сөйлеуге үйрету;
ә) тәрбиелік: айтылу ерекшелігіне байланысты дыбыстарды түрлеріне қарай ажырата білуге дағдыландыру; 

әртүрлі тапсырмаларды орындату арқылы логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру;
б) дамытушылық: қайырымдылыққа, мейірімділікке тәрбиелеу.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыс: Л әрпіне байланысты сөздерді үйден ойлап келу.
Әдіс-тәсілдері: сұрақ, жауап, түсіндіру
Көрнекіліктер: аюдың, қасқыр мен қаптағы лақтың суреттері, әр баланың алдындағы қорапшада айна, 

дыбыстық талдауға арналған қызыл, көк дөңгелектер; «Шикула» баспасы шығарған «Әліппе» электронды 
оқулығы.

Билингвалдық компонент: Аю-медведь-bear, Қасқыр-волк-wolf, Лақ-козленок-kid.

Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті
Себепті – Жылулық шеңбері
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қызығушылығын ояту Көңілденіп күлемін,
Бақытты боп жүремін.
Бәрін біліп алатын,
Мен ақылды баламын.

Қайталау
Фланель тақтадағы қолына қап ұстаған 

қасқырдың суретін көрсетеді, қаптан лақтың
басы көрініп тұрады.

-Қасқыр қалай ұлиды?
-Қасқыр қай дыбысты ұзақ созады?
-У әрпін кім көрсетеді? 

Шеңберге тұрып, өлеңді 
бірге айтады, назарларын 
сабаққа аударады.

Суретке қарап, сұрақтарға 
жауап береді

Ұйымдастырушылық – 
іздену кезеңі

Жаңа тақырыпқа кіріспе
Балалардың назарын қасқырдың қабына 

аударады:
-Қасқыр қабына не салып алған?
-Дұрыс айтасыңдар, лақты салып 

алыпты.
Балалар, мен түсіндім, біз ертегіге кіріп 

кетіппіз. Естеріңе түсіріңдерші, бұл ертегі 
қалай аталушы еді?

-«Жеті лақ» ертегісінде лақты 
құтқаруға кім көмектесуші еді?

-Біз де аюдан көмек сұрайық.
Тақтаға аюдың суретін жапсырады:
-Чун Сан, сен аюға барып, «Аю, лақты 

қасқырдан құтқаруға көмектесші» деп 
айтшы.

-Аю Чун Санның айтқанын түсінді, бірақ 
ол «лақ» деген сөзді естімей қалыпты.

Келіңдер, оған «лақ» деген сөзді 
дыбыстармен (қызыл, көк дөңгелектермен) 
жазып берейік.

Дыбыстық талдау
Дыбыстық талдауды балалар өз 

орындарында, бір бала тақтада орындайды.
Тапсырманы дұрыс орындауларын 

қадағалайды.
-Бірінші дыбысты созып айтайық: л-л-

лақ – көк дөңгелекпен белгілетеді.
-Екінші дыбысты созыа айтайық: л-а-а-

ақ – қызыл дөңгелекпен белгілетеді.
-Үшінші дыбысты анық айтайық: лақ – 

көк дөңгелекпен белгілетеді.
-Мен таяқшамен көрсеткен дыбыстарды

жайлап айта отырып, сөзді оқып шығайық:
ЛАҚ.
-Аю кімді құтқару керек екенін енді 

түсінді.
Міне, қасқырдың қабынан лақты алып 

шықты. Лақ қатты қуанып, сендерге де, 
аюға да рақмет айтып жатыр.

Тәрбиеші лақты дыбыстық талдау 
жасалған дөңгелектердің жанына апарып 
қояды.

Сергіту жаттығуы
Үнтаспадан «Лағым» әнін ойнатады, 

Сурет бойынша сұраққа 
жауап береді:

-Қасқыр қабына лақты 
салып алыпты.

-Ертегі «Жеті лақ» деп 
аталады.

-Лақтарды құтқаруға аю 
көмектесетін.

Чун Сан:
-Аю, лақты қасқырдан 

құтқаруға көмектесші.

Сөздегі әр дыбысты анықтап,
дыбыстық талдау жасайды.

Тәрбиешінің көрсеткен 
дыбыстарын атай отырып, 
сөзді оқып шығады: 

-ЛАҚ.

Ойын барысына 
қызығушылық танытады.
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балаларға қосылып айтып, би қимылдарын 
жасауды ұсынады.

«Дыбысты тап» дидактикалық ойыны
-«Лақ» сөзінен кім Қ дыбысын тауып, 

алып тастайды?
-Енді, А дыбысын табайық та, оны да 

алып тастайық.
-Қандай дыбыс қалды?
-Дұрыс айтасыңдар, Л дыбысы қалды.

Жаңа тақырып
Келіңдер, Л дыбысын айнаға қарап 

айтайық (айтқызады). Тіліміз Л дыбысын 
өткізгісі келмей, оған кедергі жасап 
жатыр, ендеше, оның қандай дыбыс 
болғаны? Қандай түсті дөңгелекпен 
белгілейміз?

-Дұрыс айтасыңдар, Л дыбысы дауыссыз 
дыбыс, біз оны көк дөңгелекпен белгілейміз.

Л дыбысы туралы қорытындыны өздеріне 
жасатып, өз сөздерімен айтқызуға 
тырысады.

Л әрпімен танысамыз
-Мынау Л дыбысының әрпі, яғни Л әрпі. 
Қараңдаршы, Л әрпі неге ұқсайды? Ол 

қанша таяқшадан тұрады? Келіңдер, ауаға 
жазып көрейік.

Электрондық оқулықпен жұмыс
«Л әрпі» бөлімін көрсетеді, сөздерді 

қайталатады.
Кел оқиық
Тәрбиеші бір қолына Л әрпін, екінші 

қолына кезегімен А, У әріптерін ұстап, 
созып оқытады: ЛА, ЛУ.

Жеке буындардан сөз құрап оқытады:
А-УА, А-ЛА, АУ-ЛА.
Дәптермен жұмыс
1-тапсырма
Кірпілерді санатады, олардың алмаларын 

тасуға көмектесуді ұсынады. Буындар 
құратып оқытады.

2-тапсырма
Өздік жұмыс ретінде «Ат» сөзіне 

дыбыстық талдау жасатады. Аралап жүріп 
көмектеседі.

3-тапсырма
Қарындашты дұрыс ұстап, түзу отыруды 

қайталатады. Пішіндерді ататып, нүктелерді 
бастырып жаздырады.

Саусақ жаттығуы
Қасқыр, қасқыр, жолама,
Малға толы қораға.
Қозы, лақты сүйкімді
Қорқытуға бола ма?
Кел жазайық
Жазу кезінде отыру ережесін еске түсіріп, 

Әуенге сәйкес би 
қимылдарын жасайды.

Қ, А дыбыстарын белгілеген 
дөңгелектерді тауып, алып 
тастайды.

Бәрі Л дыбысын айнаға 
қарап айтады, дыбысты айту 
кезінде тілдің қандай жағдайда 
болғанын байқайды.

Айтылу ерекшелігіне қарап:
-Л дыбысы дауыссыз дыбыс,

-деп қорытынды жасайды.

Л әрпімен танысады, неге 
ұқсайтынын айтады, ауаға 
жазады.

Электронды оқулықты 
тамашалайды, Л әрпінен 
басталатын сөздерді тыңдап, 
қайталайды.

Буындарды тәрбиешінің 
түсіндіруі бойынша оқиды.

Суреттермен жұмыс істейді.

«Ат» сөзіне тәрбиешінің 
көмегінсіз, өздері дыбыстық 
талдау жасайды.

Дәптердегі тапсырмаларды 
орындайды.

Екі қолдарымен қасқыр 
бейнесін жасайды.

Сұқ саусақтары мен ортаңғы 
саусақтарын парта бетінде 
жүргізіп, қозы, лақтың жүрісін 
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нүктелерді бастыртып жаздырады. салады.
Жазу жұмысын орындайды.

Оқу іс-әрекетті бақылау 
кезеңі

Қорыту
-Бізге лақты құтқаруға кім көмектесті?
-Бүгін қандай әріппен таныстық?
Балаларға лақтың атынан рақмет айтып, 

мадақтап, сабақты аяқтайды.

Сұрақтарға жауап береді.
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Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы Ғ.Қараш атындағы
 Қараоба мектеп-гимназиясының  ІІ  санатты, 3 деңгей бойынша 

сертификатталған тарих пәнінің мұғалімі Хадешов Рауан

Сыныбы:9 Күні:20.11.2013
Сабақтың тақырыбы Қазақстандағы ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың демографиялық 

салдары
Мақсаты Қазақстандағы ауыл шаруашылығын  ұжымдастырудың халыққа тигізген 

әсерін,зияның оқушы жадына сақтату
Күтілетін нәтижелер Қазақстандағы ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың демографиялық 

салдары туралы не білеміз?
Керекті жабдықтар Оқулық,тақта, флипчарт,фотолар,карта,топшама,маркер,стикер
Сабақ барысы:
Сабақ 

кезеңдері
Мұғалім әрекеті  Оқушы әрекеті

Кіріспе

10 мин

Оқушылармен 
амандасып,ауыл шаруашылығын
ұжымдастыруға байланысты 
тұлға есімдерімен оқушыларды  
топқа бөлу,сабақ жоспарымен 
таныстыру.

1 топ Сталин тобы
2  топ Рұсқұлов  тобы
3  топ Голощекин тобы
Үй тапсырмасын сұрау 

мақсатында «Маршруттық 
карта» орындату.

Оқушылар бөлінген топтарының орнына 
жайғасады,топ басшыларын тағайындайды. 
«Маршруттық карта» орындайды.

Тұсаукесер

10 мин

Оқушыларға конвертке 
салынған тапсырмаларды 
үйлестірем.

1 топ тапсырмасы
1.Ұжымдастыруға дейінгі 

қазақ  ауылының көрінісі

        2.Голошекин
туралы не білеміз?

                     2 топ 
тапсырмасы

 а          1.Ауыл
шаруашылығын  күштеп

ұжымдастыру туралы
мағлұмат ізде!

2 .Ұлы нәубет жылдары!
3  топ тапсырмасы

111 «Бесеудің хаты»
111 2.Ұжымдастыру

зардаптары?

Оқушылар флипчартқа постер салады. Топтасып.Өзге
топтармен пікір алмасады.

Негізгі 
бөлім

10 мин

    Мұғалім оқушылар 
жұмысын бақылай отырып     
Топтағы жұмыстарына 
«жарайсыңдар», «бағыттарың 
дұрыс» , «қалма »деп 
ынталандырып отырамын.

Топтар өз жұмыстарын тақтаға шығып,топ болып  
қорғайды.Әр оқушы өз қызметін атқарады.Шығып 
жұмысын қорғаған топқа өзге топтар 1 ұсыныс,2 
жұлдыз береді.Топтарды бағалайды.Әр қойған 
бағаларына ұсыныстар айтады.Бекіту сабағы ретінде,әр 
топ  өзге топтарға сұрақтар әзірлейді.
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Қорытынд
ы Сабақты бекіту:

 Қазақстандағы  күштеп  
ұжымдастырудың  салдары  
қандай  болады?
 1930 1932  
жылдарындағы  жазалау  
шаралары  мен  аштық  салдары  
Қазақстандағыд ағы  
демографиалық  жағдайға  қалай 
әсер  етті?
 Ауыл  шаруашылығын  
жаппай  ұжымдастыру  
саясатына  шаруалар  
қарсылығының ауқымы  мен  
сипаты қандай  болады?
 Қазақ  шаруаларының  
көшпелі,  жартылай  көшпелі  
түрмыс  салты  сақталған  
жағдайда  өркениетті  
кооператорлар  қоғамын  құру  
мүмкін  бе еді?

Сонымен, бүгін не 
үйрендіңдер? Бұрынғы 
білгендерімізге тағы не қостық?  

 Бағалау қорытынды жасайды.

Топтық бағалау.Оқушылар өзін-өзі бағалау
 Рефлексия жазады
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«ДИАЛОГТЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ» БАЯНДАМА

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта жалпы
 білім беретін мектебінің ІІ санатты ағылшын тілі  пәні мұғалімі мұғалімі

Даулетиярова Алмагүл Ғалымқызы

Қазіргі кезде егемен  елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңестігіне енуге бағыт 
алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістеге байланысты болып отыр.Себебі, білім беру парадигмасы 
өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша білім беруде тың талпыныстар  пайда болуда. 
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-
педагогикалық негіздерін меңгеруі манызды мәселелердің бірі.

Ғылым  мен  техниканың  жедел  дамыған,  ақпараттық  мәліметтер  ағыны  күшейген  заманда  ақыл-ой
мүмкіндігін  қалыптастырып,  адамның  қабілетін,  талантын  дамыту  білім  беру  мекемелерінің  басты  міндеті
болып  отыр.Ол  бүгінгі  білім  беру  кеңістігіндегі  ауадай  қажет  «жаңару  жолы»  оқытушының  қажымас
ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келетіні сөзсіз. Сондықтан да әрбір  оқушының қабілетіне қарай
білім беруді,  оны дербестікке,  ізденпаздыққа,  шығармашылыққа тәрбиелеуді  жүзеге асыратын жаңартылған
педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуда. Осыған орай мемлекеттік білім стандарты
деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педогикалық технологияны ендіруді міндеттейді.

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі - оқытудың тәсілдерін үнемі
жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды өздерінің  менгеруі болып отыр.Қай
пән  мұғалімі  болса  да  сандық  сауаттылық  талап  етіледі.  Қазіргі  таңда  оқытушылар  инновациялық  және
интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып, сабақтың сапалы өтуіне ықпалын тигізуде.
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«Инновация» ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар берген. Мысалы, Э.Раджерс
инновацияны былайша түсіндіреді:  «Инновация -  нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея».Майлс:
«Инновация - арнайы жаңа өзгеріс.  Біз  одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз», -
дейді.

Қазақстанда ең  алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немеребай Нұрахметов.
Ол   «Инновация,  инновациялық  үрдіс  деп  отырғанымыз  -  білім  беру  мекемелерінің  жаналықтарды жасау,
меңгеру,  қолдану  және  таратуға  байланысты  бір  бөлек  қызметі  деген  анықтаманы  ұсынады.Н.Нұрахметов
«Инновация» білімінің мазмұнында, әдістемеде,  технологияда, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда,  мектеп
жүйесін басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, қайта жанарту кеңістігін
бірнеше түрге бөлінеді: жеке түрі (жеке-дара, бір-бірімен байланыспаған); модульдік түрі (жеке-дара кешені,
бір-бірімен  байланысқан);  жүйелі  түрі(мектепті  толық  қамтитын).Міне  біздің  қазақ  мектептерінде  осы
оқытудың жуйелі түрі кең ауқымда республикамыздың барлық өңірінде көрініс тауып келеді.  Осыған дәлел,
республика көлемінде

Кембридждік әріптестеріміздің жаңа үлгідегі сындарлы оқыту идеясы куә бола алады. «Балаға күштеп білім
беруден  гөрі,  баланың  білімге  деген  құштарлығын  ояту  ең  маңызды  мақсат».  К.Д.Ушинский.  Сондықтан
баланың білім алуға деген құштарлығын ояту үшін қазіргі заманда мұғалім көп ізденіп, сабақтың тиімді өтуіне
жұмыс жасауы қажет. 

Білім  сапасы  оқушының  білімге  деген  құштарлығымен,  қызығушылығына  тікелей  байланысты.Осындай
білім биігіне жету үшін Казақстан республикасы бойынша оқытудың сындарлы теориясы басшылыққ алынып
отыр.  Бұл  бағыт  мұғалімнің  жұмысын  түбегейлі  өзгертеді.  Жаңа  білім  алу  үрдісі  оқытушы  мен  оқушыға
шығармашылықпен жұмыс жасауға итермелейді, себебі оқушы білімді өздігінен іздену арқылы алу керек болса,
мұғалім оқушының білім алуына себептер, жағдайлар тудыру керек. Ол үшін мұғалімнің сабақты жан-жақты
дайындауы қажет, сабақ үстінде қандай болмасын оқушы тарапынан әртүрлі сұрақтар туындауы мүмкін сол
жерде  мұғалім  қажетті  бағдар  беріп  жіберуіне  тура  келеді.Ол  үшін  әрине  толық  дайындық,  жан-жақты
сауаттылық қажет. Кембридждік әріптестеріміздің 7 модуль ықпалдастығының талабына сай мұғалім «Білім
бұлағы» емес, «Білім бұлағына» жеткізуші, яғни білім алу жетекшісі немесе сыртай бақылаушы  болуы тиіс.
Осы  кезде  мұғалімнің  талапқа  сай  оқушының  білім  алу  белсенділігін  жоғарылату  мақсатында  жаңа
технологиялар меңгеруі қажеттілігі туындап отыр. Білім беру үдерісіндегі жаңаша оқытудың әдіс –тәсілдерін
қазіргі сабақтарда жаңа тұрғыдан пайдалану, ұстаздың сандық сауаттылығын, теориялық білімін, жан-жақты
ізденісін, оқушы психологиясын, жас ерекшелігін, АКТ құзыреттілігін, жаңа идеялардың көшбасшысы ретінде
таниды. Жоғары технологиялар заманында адамға жан-жақтан түрлі ақпарат келіп түседі,  сондықтан казіргі
заман  адамы  ақпараттармен  жұмыс  жасай  біліп,  қажетін  алып  қолдана  алу  бейімділігін  қажет  етеді.
 Сабақ  беруге  және  оқытуға  барынша  мақсатқа  сай  және  креативті  амалдарды  дамытуда  орталық  аспект
мұғалім мен оқушы арасындағы қарым - қатынастардың түсінікті болуы керек.  Егер оқытуға белсенділік пен
өзара  әрекет  кіретін  болса,  ол  тиімдірек  бола алады.  Оқуды  белсендіруге  және  диалог  түрінде  оқытуды
белсендіруге ықпал ететін кез келген тәсілді қолдау мектептің басынан бастап құқықтар тең бөлінген орын
екенін  білдіретін  фактіні  растайды;  сабақ  беру  мен  оқыту  талқылау  үдерісінде  жүзеге  асырылуға  және
ынтымақтастық  қолдануға  тиіс,  сондықтан  мұғалімдер  оқушыларға  өз  бетінше  орындау  құқығын  беретін,
сыныпта  аса  демократиялық  атмосферасын  қалыптастыратын  тәсілмен  оқыту  үдерісін  көңіл  бөле
ұйымдастыруы  керек.
    Бағдарламаға сай, сабақ барысында «Сабақ беру мен оқытудағы жаңа тәсілдер»-ді қолдануда «Диалогтік
оқыту»  тәсілін  басшылыққа  алдым.  Себебі  бұл  әдістің  тиімді  тұстарын  тәжірибе  кезінде,  педагогикалық
ізденісімде алға  ұстандым. Оқушылар диалогтік  оқыту әдісін  қолдана отырып,  мысалы:талқылау,  жұмысты
бірлесіп құру, түсіну мен дағдыларды қалыптастыру арқылы білім алады. Әрбір сабақта оқушыларға сұрақтар
қою арқылы, тақырып бойынша өз ойларын айтуға мүмкіндік бердім. Өзара талқылау арқылы, түрлі ойлардың
болатындығын,  бір  -  бірінің  түсінуіне  көмектесетінін  көрсетті.  Сұхбаттасу  арқылы  өз  ойларын  дәлелдеуге
тырысты.  Оқушылардың  қандай  деңгейде  екенін  түсінуге  көмектеседі.  Диалогтік  тәсілдің  оқушылардың
ашылуына,  ойын  жеткізуіне,  сөздік  қорының  молаюына  көмектесетінін  түсіндім.Әсіресе,  «тыныш  немесе
ақырын  дауысты»   оқушылардың  ашылуына  бірден-бір  септігін  осы  әдіс  тигізді.
   Ғылыми зерттеу нәтижелері  сабақта диалогтың маңызды рөл атқаратынын көрсетті.  Мерсер мен Литлон
(2007)  өз  еңбектерінде  диалог  сабақта  оқушылардың  қызығушылығын  арттырумен  қатар  олардың  білім
деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсетті. Зерттеулерде ересектермен интерактивті қарым - қатынас пен
достарымен  бірігіп  жүргізілген  жұмыстың  балалардың  оқуына  және  когнативті  дамуына  әсер  ететіндігі
айтылған.
Выготский когнитиві дамудың оқушылар өздерінің«Жақын арадағы даму аймағында» (ЖАДА) жұмыс істесе
жағдайда  жақсаратынын  атап  көрсетеді.  Диалог  барысында  оқушылар  нәтижеге  жету  үшін  күш-жігерін
жұмсайтын және Мерсер(2000)  сипаттағандай,  білімді  бірлесіп алуда немесе  «пікір алмасу» барысында тең
құқылы серіктестер болып табылады. Пікір алмасу оқушылармен диалог құру арқылы жүзеге асады. Оқушылар
өз  сабақтарында  тақырыпта  не  оқылатынын,  нені  білу  керектігін,  ненің  маңыздылығын  түсініп  сезінді.
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Оқушылар тақырып бойынша мұғалімге оқушылардың білім деңгейінің қандай екенін түсінуіне ықпал ететінін
сабақ  барысында  байқадым.
Барнс пен Мерсер зерттеушілік әңгіме - мұғалімнің оқушыларды әңгімеге тарту кезінде өзара дамыту қажет
болып  табылатын  әңгіменің  түрі  деп  айтқан.
   Барнс пен Мерсер зерттеушілік  әңгіме – мұғалімдердің оқушыларды әңгімеге тарту кезінде оларды
өзара  дамыту  қажет  болып  табылатын  әңгіменің  түрі  деп  айтқан.  Ендеше,  оқушылардың  өзара  әрекет
дағдыларын дамытудың бір тәсілі  -  топтарға  берілген ортақ проблемалар  арқылы түйінді  шешімге келетіні
анықталды. Мысалы,  грамматикалық ережелерді  оқушылар ұжыммен өзара кеңесіп, талдап, талқылап ортақ
шешімге келіп, түсіндірді. 

   Кластерге түсіріп, постер арқылы тақырыптарын қорғады.
Оқушылардың өзара әрекет дағдыларын дамытудың тағы бір тәсілі – оқушылардың бір-біріне сұрақ 
қоюы.Сыныпта сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда 
сабақ берудің тиімді құралына айналады және де оқушылардың оқуына қолдау көрсетіп, оны жақсарта және 
кеңейте алады. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізуі үшін мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі 
түрі - төмен дәрежелі және жоғары дәрежелі сұрақтар қолданылады.Кей кездері төмен дәрежелі сұрақтарды 
«жабық» немесе «дұрыс емес» сұрақтар деп те атайды. Олар жаттап алуға бағытталған және де оған берілген 
жауап бағаланады. Ал жоғары дәрежелі сұрақтар қойылғанда, оқушылар ақпаратты белгілі бір жолдармен 
қолдануға, қайта құруға, кеңейтуге, бағалауға және талдауға тиіс болады.
            Балалардың ойлау қабілетін барынша жоғары деңгейде дамыту үшін сұрауды қолдануға қатысты менің 
түсінігімде болған өзгерістер:
-бірден жоғары дәрежелі сұрақ қоймау
-оқушыларға ойлауға уақыт беру
-орынсыз сұрақтар қоймау
-ойлауды дамыту үшін проблемалық сұрақтар пайдалану
-оқушылардың жауап беру ниетін басатын сұрақтарды қоймау
-оқушылардың алдыңғы жауаптарына сай сұрақтар құрастыру.
Сұрақтардың сапасы және жоспарлау үздік сабақтың айқын белгісіне айналуы күмәнсіз. Іс жүзінде біз 
сұрақтарға көп сенім артамыз. Сұрақтарды қоя білу стратегиясынсыз үздік прогресс, сабаққа етене кіріп кету 
және бағалау болуы мүмкін емес.
   Мәселен, 8 сыныпта « Music in our life » тақырыбын өткенде оқушылар өздеріне үлестірілген ресурстардағы 
мәлімет жинау үшін диалог арқылы өзара әрекеттесіп, әңгімелесіп бір - біріне өздерінің ой - пікірлерін 
білдіреді. Тапсырма орындауда топтық әңгімеде оқушылардың әрқайсысы диалогқа түсті өз идеяларын, 
шешімдерін ұсынды, ауызша, жазбаша дәлелдеді, дұрыс пікірді құптап келісімге келді. Оқушылар өзара 
әрекетпен нәтижеге жету мақсатында пікір алмасып өздерінің күш жігерін жұмсады. Мұндай тапсырмалар 
балалар үшін өте қызықты болды. Мерсердің айтуынша, ұжымдық түсіну мен оқытуға қол жеткізу аясында 
табысты талқылауларда әңгімелесудің зерттеушілік түрі басым болады. Әңгімелесудің маңыздылығын, оның 
білім алуда ажырамас бөлігі екенін зерттеу барысында дәлелдеді.Барнc (1976) пен Мерсер (2000) айтқандай 
оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болатын әңгіменің түрі десе, ол сабақта оқушылардың өзара 
әрекеттесу дағдыларын дамытуға да әсерін тигізетіні анықталды.
         Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты міндеттері мынадай: 
білім алушының білім  алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде ұйымдастыра білу;білім мен білігіне 
сай келетін бағдарды айқындап  алатындай дәрежеде тәрбиелеу;өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын 
қалыптастыру, дамыту;аналитикалық ойлау қабілетін дамыту, ең бастысы әр сабақта алған білімін өмірде 
пайдаға асыру, кез-келген жағдаяттан оқушыны шығаруға тәрбиелеу, берілген сабақтағы материал арқылы 
оқушының білім кеңістігіне өз көзқарасымен қарауына ықпал жасау, болашақта жаңа технология әдістерімен 
және сандық сауаттылығы бар бәсекеге қабілетті еліміздің азаматтарын тәрбиелеу болып табылады.

АЗОТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОКСИДТЕРІ. АММИАК. АММОНИЙ ТҰЗДАРЫ

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Казталов орта жалпы білім
 беретін мектебінің химия пәні мұғалімі Зайнуллина Анар Талғатқызының 

9 сыныпқа арналған сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы: Азот және оның оксидтері. Аммиак. Аммоний тұздары.
Сабақтың мақсаты: 

Азот молекуласының құрылысы, табиғатта кездесуі, қолданылуы туралы білім алуға мүмкіндік туғызу.
Азоттың табиғаттағы, биологиялық рөлі мен маңызы туралы түсініктерін дамыту.
Тұрмыста, күнделікті жағдайда түсінік қалыптастыра отырып ғылыми көзқарас қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже: 
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111 Азоттың периодтық жүйедегі орны, қасиеттері туралы түсінік қалыптасады.
111 Химиялық реакция теңдеулерін жаза алады.
111 Айналым, есептер шығаруды қолданады.

Сабақ кезеңдері Мұғалімнің әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе  Оқушылармен амандасу.
 Тренинг:

А) мен көршімді таныстырамын
В) топқа бөлу (жануарлар биі)
1) пингвин 2) қоян 3) аю
3. Тәуелсіз бағалаушы тағайындау.

 Мұғалім амандасады.

 Менің көршім ......
Ол ...... ұнатады, жақсы көреді.

 Қатысып отырған ұстаздардан
1 ұстазды алып келіп, топқа тәуелсіз 
бағалаушы ретінде тағайындау.

Тұсаукесер
Семантикалық карта толтыру.

  
Формула

Аттар
ы 

N
O2

H
NO3

Na
NO3

N
O

H
NO2

Ca(NO
3)2

Оксид + +

Қышқ
ыл

+ +

Тұз + +

 Оқушылар осы семантикалық картада қандай элемент көп кездеседі? Азот

Негізгі бөлім 1) Топқа бөліп тапсырманы оқу. Жаңа 
тақырыпты жеке → жұптасып → топтасып 
оқып түсіну.

Әрбір топқа:
І топ: Азоттың жалпы сипаттамасы, 

табиғаттағы ролі, биологиялық маңызы.
ІІ топ: Қасиеттері, қолданылуы, айналымы.
ІІІ топ: Оксидтері.

2) Ноутбук арқылы слайдтар қарау.
3) Видеоролик көру.
4) Постер құру.
Сағат тілімен алмасып, өзара әрбір топтың 

құрған постерлеріне толықтырулар енгізеді.
5) Әр топ постер қорғайды.

6) Мадақтау сэндвичі.

Оқушы өз бетімен тапсырмасын 
оқиды, өзара пікір алмасады. Біріне-
бірі түсіндіре отырып ортақ түсінік 
қалыптасады.

Слайдтар қарайды.(Қосымша 
материалдар) 

Топтың көшбасшысы қорғайды.
2 жұлдыз 1 ұсыныс
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Қорытынды Тест:
А) ноутбукте
Б) түрөзгерісті жүзеге асыру
В) массалық үлесті анықтау
1) Ca(NO3)2

2) NaNO3

3) КNO2

Г) №6 есеп 86 бет
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Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы  Бостандық орта жалпы білім 
беретін мектебінің ІІ санатты география пәні мұғалімі

екешова Арайлым Нәсіпқалиқызының
9 сыныпқа арналған сабақ жоспары

Күні

Сыныбы 9

Сабақтың
тақырыбы

Мұнай-газ өнеркәсібі

Сілтеме Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы  оқулығы,ғаламтор 
мәліметтері, Қазақстанның пайдалы қазбалар  картасы, атлас 9 сынып, кескін карта

Жалпы
мақсаты

Оқушыларға Қазақстанның  мұнай-газ өнеркәсібі туралы жалпы түсінік беру, топтық 
жұмыс арқылы пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Оқу
нәтижесі

Мұнай-газ өнеркәсібі,  олардың кен орындары мен шаруашылықтағы маңызы туралы өз 
беттерімен білім алады.
Ақпарат құралдарымен жұмыс істей алу біліктіліктері артады.
Өзін-өзі бағалауды үйренеді.
Шығармашылық қабілеттері қалыптасады.
Сыныпта ынтымақтастық атмосферасы орнайды.

Сабақтың
кезеңдері

Мұғалімнің іс-
әрекеті

Оқушылард
ың іс-әрекеті

Дифферен-
циация

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдас-
тыру

     Мұғалім 
амандасу 
тренингін өткізеді.
Оқушылардың 
көңіл-күйлерімен 
танысады. 
«Шартты 
белгілер» тренингі
арқылы үш топқа 
бөледі.

 (2 минут)

Оқушылар 
амандасады. 
Көңіл-күйлерін
білдіреді. 
Топқа бөліну 
тренингі 
арқылы 
оқушылар үш 
топқа бөлінеді.
Топ ережесін 
естеріне 
түсіреді. Топта 
өзара 
міндеттерін 
бөліседі.(Топ 
басшысы, 
хатшысы, 
репортер, 
тәлімгер)

     Топқа бөлу 
тренингі. Топ 
ережесін 
қайталау. 
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
орнату, өзін-өзі 
реттеу.

     
Оқушыларғ
а өзі-өзі 
бағалау 
парағы 
үлестіріледі
.

Қызығу-
шылықты

ояту

   Мұғалім 
оқушыларды топқа
бөлуде 
ұйымдастырған 
«Шартты 
белгілер» тренингі
оқушыларға 
қандай ой 
салғанын, үйден 
қандай ақпараттар 

Оқушылар 
жауап береді.

      Сыни ойлау
дағдыларын 
анықтау
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жинап келуге 
тапсырма бергенін
сұрайды. 
Оқушылардың 
назарын жаңа  
білім алуға 
бағыттайды. (1 
минут)

Мағынаны
тану

        Мұғалім 
«Мұнай газ 
өнеркәсібі» 
тақырыбы 
бойынша әр  топқа
оқулықтағы жаңа 
тақырыппен 
танысуға, 
ғаламтордан  
ақпараттар 
жинақтауға, топта 
өзара талқылауға 
және ес картасын 
құруға 20 минут 
уақыт береді. 
Оқушыларды 
тыңдайды.

Оқушылар 
топтық жұмыс 
жасайды: 

1-топ:Мұнай
өнеркәсібі

2-топ: Газ 
өнеркәсібі

3-топ: 
Мұнай газ 
өнеркәсібі 
және қоршаған
орта 

Әрбір топ  ес
картасын 
қорғайды. (6 
минут)

Түсіну 
дәрежесін 
анықтау, сыни 
ойлау 
дағдыларын 
арттыру, 
диалогтық әдіс, 
өзін-өзі реттеу, 
көшбасшылық 
қабілеттерін 
анықтау, АКТ.

Оқулық, 
ғаламтор 
мәліметтері, 
қосымша 
ақпараттар,  
флипчарт, түрлі-
түсті маркерлер

Ой
толғаныс

Мұғалім 
оқушыларға 
тапсырмалар 
береді.
(Тапсырмалар 
қосымша 
жалғанды.)

Кескін картамен
жұмыс жасайды.

Оқушылар 
топта 
орындайды.

Түсіну 
дәрежесін 
анықтау, өзін-өзі 
реттеу, диалогтық
әдіс, 
көшбасшылық, 
дарындылық 
қабілеттерін 
анықтау, 
ынтымақтастық 
атмосферасын 
құру.

Үлестірмелі 
материалдар, 
кескін карта, 
атлас

Үйге
тапсырма

Мұғалім келесі  
сабаққа  «Электр 
қуаты» туралы 
ізденіп,  мәлімет 
жинақтап келуді 
тапсырады.

Оқушылар 
үй 
тапсырмасын 
жазып алады.

Өзін-өзі реттеу Өзін-өзі 
критериал-
ды бағалау

Кері
байланыс

Мұғалім 
оқушыларға 
стикерлер 
таратады.

Сабақты 
тренингпен  
аяқтау. 

Оқушылар 
стикерлерге  не
үйренгендерін, 
не үйренгілері 
келетінін 
жазып кері 
байланыс 
тақтасына 
орнатады.

Түсіну 
дәрежесін 
анықтау. 
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру.

Түрлі-түсті 
стикерлер
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Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Казталов орта жалпы білім
 беретін мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Салаватова Асем Амангелдіқызының
5 сыныпқа арналған сабақ жоспары

Апта Күні Сабақ 
Сабақтың тақырыбы How many stamps have you got?
Жалпы мақсаты  Өзінің оқу –құралдарының, киім –кешектерінің, жинайтын заттарының 

саны туралы ағылшын тілінде айтуға үйрету

Күтілетін нәтижелер А. Грамматикалық құрлымды меңгереді
В. Диалогтық оқытуда фразалық тіркестер мен нақты дұрыс қолданады, 

өзінің оқу –құралдарының, киім –кешектерінің, жинайтын заттарының 
саны туралы ағылшын тіліндегі мәліметтерді тыңдап, сұрақ қоя алады

С. Өзінің оқу –құралдарының, киім –кешектерінің, жинайтын 
заттарының саны туралы ағылшын тілінде жазып, айтып береді

Сабақ түрі Жаңа сабақ
Тапсырмалар Топтық жұмыс, диалог, СТО элементері, 
Керекті жабдықтар Постер, маркер, оқулық, сөздік, ноутбук
Сабақ барысы:
Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе Organization moment :
Good morning children!
How are you?
Let me introduce myself. My name is Assem Amangeldievna. I 

am your teacher for today. I hope that we work very usefully and 
funny. And now I you know my name. but I do not know your 
names. Take your color pens, papers, scissors and write your 
names. Give the Kazakh equivalents. For example: Ainur- Ай-дай
сұлу. 

Your names and you are so nice and beautiful!
And now lets begin our unusual lesson.
Сабақтың мақсатарымен, бағалау өлшемдерімен 

таныстыру. Бір мұғалімге бағалау өлшемдерін беріп қою.
What is the date today?
What is the day?
Year, season, month, day, weather…
Oh, listen, do you hear? Anybody is coming.
Oh, they are our friends. They will help us. His name is Alex. 

Her name is Samal.
Greeting them. Say “Hello!”
What is your name?
Where are you from?
How are you?
Which class are you in?

  
Топқа бөлу. 3 топқа топтастыру
Stand up please. Let us divide into 3 groups: English, Kazakh, 

Russian.
But you are so few. It is a problem.
But I know how we decide this problem(say Alex)
There are so many guests there. There are so many teachers. 

Help us!!! Say together. Help us!!!
3 мұғалім үш топқа бөлініп кетеді.
Әр топ постерін қорғайды.

Оқушылар 
мұғаліммен 
амандасып, танысады, 
қал жағдайларын  
сұрап әңгіме әдісін 
құрады. Өз атарын 
ағылшынша қазақша 
сын есім келдіріп 
қағазға жазады. Алекс 
және Самалмен 
танысады. Диалог 
құрады. Берілген 
сұрақтарға оқушылар 
толықтай жауап 
береді. 
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әр топтық жұмыстан кейін мадақтау, шапалақтау. Оқушылар топқа 
бөлінеді. 

Ағылшын тобы
Орыс тобы
Қазақтар тобы
Әр топ өз ел 

бойынша постер 
қорғайды. Мысалы: 

Ел:
Президенті:
Тілі:
Ақшасы:
Атақты адамдары:

Тұсаукесер Жаңа тақырып: 
- Now look at the magic box.
Оқушылар әр түрлі заттарды алады, қазақша сосын 

Алекспен Самал ағылшынша айтады: coins, pens, oranges, 
shells… сұрақтар қояды 

What is it? Is it a pen?
How many pens have you got, Alex?
I have got 3 pens.
Samal has got 3 pens. 

Grammar rules.   Have got    Has got
I
You 
We               have got  5 books
They

He 
She              has got    2 pens
Samal 

Карточкалардағы сөздерді дұрыс құрастыру. Тақтамен 
жұмыс.

Топтың ішінде сұрақтарды талқылау. Make dialogue

 

Топпен сұрақтан 
жаңа ой, пікірлер 
айтады, ойынға 
қатысады, топ 
мүшелерімен диалог 
құрастырады 

Грамматикалық 
тапсырмаларды 
орындайды.

Мысалдар келтіреді.
Тақтамен 

карточкалармен 
жұмыс жасайды.

Негізгі бөлім Phonetic drill сергіту сәті
Are you tired? Lets dance!!!
Деңгейлік тапсырма білімі төмен және дарынды 

оқушыларға жеке тапсырма .
Translate
Make the sentences
Write about your collection  
Постер қорғайды. 

Сергіту сәті

Сыныптағы деңгейі 
төмен және дарынды 
оқушыларға берілген 
тапсырманы жеке өзі 
орындайды, жазады 
оқиды.

Қортынды Бекіту
Рефлексия 
What do you understand ?
What is the English for……
Do you like this lesson?
If you like put red color, if you do not like it put green, if you 

do not understand something put yellow card
Қорытынды: Үй тапсырмасын беру.
Write a short story about your collection.
Бағалауға сөз кезегі қонақ мұғалімде.

Сабақтағы 
құрылымды дұрыс 
пайдаланып, ойлап 
нақты пікір ой айту.

Сабақтан алған 
әсерін түрлі түсті 
қағаздармен қөрсетеді:

Қызыл түс- сабақ 
ұнаса, сары түс – егер 
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Ойын.
Stand, find and touch.
I see … a watch, chairs, a blackboard….
Assem Amangeldievna.
Барлық оқушылар мұғалімді табады, құшақтасады.

бір нәрсе түсінбесе, 
жасыл түс – сабақ 
ұнамаса

Оқушылар ойынға 
қатысады.
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Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы
Бостандық орта жалпы білім беретін мектебінің І санатты бастауыш сынып мұғалімі

Тасбулатова Аягүл Қадержанқызының 2  сыныпқа арналған сабақ жоспары

Апта Күні: 20 -қараша, 2013 жыл Сабақ №4
Сабақтың тақырыбы Тарау: Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем!
Тақырып:  Ей , Астана ! 
Жалпы мақсаты « Ей , Астана » өлеңін мәнерлеп, сауатты оқуы, өзара әңгіме сұхбат жүргізу , 

Астана  туралы өз ойларын еркін жеткізуге машықтандыру арқылы ойлары дамып және шапшаңдыққа 
үйренеді..

Күтілетін нәтижелер Астананы, Қазақстанды сүю, құрметтеу туралы түсінік қалыптасады. Тіл 
байлықтары дамиды. Астана  туралы еркін әңгімелейді. 

Тапсырмалар Әңгіме -дебат
деңгейлік тапсырмалар орындау
әңгіме құрастыру
Астана   тақырыбына ой бөлісу, маршруттік карта , дақпақтар оқу 

Керекті жабдықтар  оқулық, дәптер, ақ парақтар,  плакат , маркерлер, бағалау парағы, Астана 
қаласының суреттері  

Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті
Оқушы әрекеті

Кіріспе І.Тұлғааралық байланысты орнату.
2.Сыныппен амандасу.
Жақсы оқып сабақты 
Әдеп сақтау сәніміз 
Сәлем бердік сіздерге 
Басымызды иіп бәріміз.
3. «Жақсы тілек» тренингі.Оқушылар бір -біріне тілек айтады. Қаланың көрнекті жерлері  туралы айтып  

оқушыларды үш топқа бөлу. (Бәйтерек, Ақорда, Бейбітшілік сарайы) 
Бағалау  парағы үйлестіріледі. Критериилері түсіндіріледі.
ІІ.Үй тапсырмасын сұрау . 

  «Атамекен аяулы» өлеңін сұрау 

 Сөзжұмбақ шешу  арқылы тақырыпты анықтау.

      Сөзжұмбақты шешу.
А)Қазақ халқының музыкалық аспабы.
Ә)Қазақстан Республикасының елбасы кім?.
Б)Қазақтың тұңғыш ғарышкері.
В)Қазақ халқының ұлы ақыны.
Г)Ас атасы не? 
Ғ)Қазақстан Республикасының рәмізі.

Біз бүгінгі сабақта не істейтініміз туралы айтайық.  
   

 Астана сөзіне тіркестер айту
 Оқулықпен жұмыс. 

Сөздікпен жұмыс. 
Өрелі іс-жаңа жақсы істер
Шаһар-қала 
Бірегей – ерекше , басқаға ұқсамайтын 
Тасы өрге домалау – абыройы, беделі көтерілу.
    Әр оқушы бойында сыйластық қасиеті оянады.
Қалаларды айтып  топқа бөлінеді . Топ ережесін айтады. Өз рөлдерін анықтап алады .
Оқушылар өткен сабақтарды естеріне түсіреді жауап береді
Сөзжұмбақты шешеді .Тақырыпты және сабақтан күтілетін нәтижені анықтап алады.
Оқушылар өз пікірлерін білдіреді.
Елорда, бас қала, жас қала, гүл қала , гүлденген қала, өркен жайған қала, нұрастана
Тұсаукесер Ноутбуктен  видеоролик көрсетіледі.Ой бөлісу:  
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шолу талдау Сұрақ-жауап

Астана қай өзен бойында орналасқан ?   Өлең  айту Біздің Отанымыз қалай аталады?
Ол- Есіл өзенінің жағалауында «Отан» әні Қазақстан 
 
Видеороликті көріп, ой бөліседі. Оқушылар өздерінің пікірін айтады. Жұптық жұмыс жүреді.
Оқушылар білімі негізінде жауап береді

Бағалау парағына критериилер бойынша өздерін бағалайды, смайликтарді немесе скрипканы пайдаланып 
топтың жұмысын бағалайды.  «Екі жұлдыз бір тілек» әдісі бойынша ұсыныстар айтады

Негізгі бөлім Сергіту сәті: 
Жоғары қарап күн көрдім
Төменнен байтақ жер көрдім 
Оңға , солға бұрылдым 
Егеменді ел көрдім .

 І топ:  Астана  туралы  маршруттық сызба бойынша  құрастырады 
ІІ топ:   Әңгіме  құрап ауызша айту 
ІІІ топ:  Астана  туралы  айту 

І топ «Астана – туған жердің жүрегі » атты дақпақтар оқу. 
ІІ топ «Астана» қаласына мақтау сөз табу
ІІІ топ  «Биік » сөзіне теңеу жазу Оқушылар ойланады, салыстырады
Оқушылар бірнеше сұрақтар дайындайды. «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі бойынша ұсыныстар айтады.

Әр топ берілген тапсырма бойынша постермен жұмыстанады. Берілген қиындылар  бойынша құрап, топ 
спикерлері әңгімелеп береді

Бағалау парағына критерилері бойынша өздерін бағалайды, смайликтарді пайдаланып топтың жұмысын 
бағалайды.  «Екі жұлдыз бір тілек» әдісі бойынша ұсыныстар айтады

Қорытынды: Үйге тапсырма:
С деңгейі:   Өлең жаттау
В деңгейі: Астана  туралы әңгімелеу
А деңгейі: «Астана » тақырыбына суреттер жинап альбом жасау Оқушылар сөйлемдерді өзбеттерінше

аяқтайды. Дәлелдейді.
Тапсырманы күнделіктеріне жазып алады. Сабақтың рефлексиясы

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта жалпы білім 
беретін мектебінің І санатты бастауыш сынып мұғалімі

Дүйсенбаева Гүлзада Талапқызының
2 сыныпқа арналған сабақ жоспары

Тақырыбы Өсімдік-тірі организм
Мақсаты  Өсімдіктің тірі табиғат екенін, оның тұқымынан өсетіні жер бетіне өсіп шығуы 

туралы мағұлмат беру. Ойлау, есте сақтау, байқау қабілетін дамыту, мазмұнын жүйелі 
баяндауға дағдыландыру. Танып білуге, туған елдің табиғатына деген сүйіспеншілігін 
арттырып оны қорғауға тәрбиелеу.

Күтілетін
нәтиже

Өсімдік , ағаш, бұта, шөптесін өсімдіктердің атауларын біледі және түрлерін ажырата
алады.

Түйінді идеялар Табиғатты қорғай білу. Өсімдіктердің  аттарын ажырату,оларға қамқор болу.
сабақтың 

формасы
топтық жұмыс, жұптық жұмыс,  жеке жұмыс

сабақтың әдісі  миға шабуыл, салыстыру, сәйкестендіру, семантикалық карта, синквейн , 
инсерт,қазынаны табу,мозайкалық топ, ара әдісі

Ойлау деңгейі 
(Блум б-ша)

мақсаты Түрткі 
(тапсырма, 
сұрақ, ресурс)

бағалау мұғалімнің іс-
әрекеті

оқушының іс-
әрекеті

 (1-тапсырма) Сабақтың
тақырыбын 

Жұмбақ 
жасыру (миға Форматив

Оқушылармен 
өсімдікше 

Оқушыларда 
мұғалімнің 
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 (2-тапсырма)

анықтау.

Тақырыпт
ың  
мазмұнын 
ашу, мәтінді
түсіну.

шабуыл)
- Балалар, мен

сіздерге 
жұмбақтар 
жасырамын,дұр
ыс жауаптарын 
тапсаңдар 
алдарындағы 
суретерді 
көтересіздер. 

Жазда жатсаң,
көлеңкесіне 
алады, 

Қыста жақсан,
жаның рахат 
табады. 

 (Ағаш) 
 Жасыл ине 

киемін, 
 Жайлаймын 

тау биігін. 
 Жаңа жылды 

тойласаң, 
 Төріндемін 

үйінің. 
 (Шырша) 
Ағайынды 

бәрі, шықса 
жасыл, түссе 
сары. 

 (Жапырақ)
Дауылға нық 

күшi,
Ағаштың 

мықтысы.  
(Емен)

Сергіту сәті
Мынау менің 

жүрегім
Бәрі осыдан 

басталған
Мынау менің 

басым
Барлық істі 

атқарған
Мынау менің 

қолым
Барлық істі 

атқарған

Интерактивті 
тақтадан 
бірнеше 

тік 
бағалау(жар
айсың, өте 
жақсы, 
бәрекелді 
т.б)

«жарайсы
ң»-бағытың 
дұрыс 
деген.

«бәрекелд
і»-жауабың 
жақсы, әлі 
де болса дәл
емес дегенді
білдіреді

«өте 
жақсы»-
жауабың 
дәл, өз 
ойынды 
жеткізе 
алдың 
дегенді 
білдіреді.

№1 
қосымша.

Оқушыла
рға  өз 
топтарының
аттарына 
сәйкес ағаш 
пен бұта, 
шөптектес 
суреттерін 
беріп 
отырамын.

Форматив
тік бағалау.

Өз 
топтарының
аттарына 
сәйкес ағаш,
бұта, 
шөптектес 
өсімдік 
суреттерін 
тарату 

тербеліп амандасу.
Сабаққа 

қатысын тексеру.
Топқа бөлу.

Тақтадағы 
суреттер бойынша
өсімдіктер туралы 
түсінік беру

әрекетіне қарай 
амандасу түрін 
ұсынды.

Суреттер 
таңдау арқылы 
«ағаш», «бұта» , 
«шөптектес 
өсімдіктер» тобы
болып үш топқа 
бөлінді. 

Өсімдік 
аттарын айтады.

Тақырып 
мазмұнын 
ашады.

Өз білетін 
өсімдіктерін сай 
топта талқылап 
жауап беру.

(постер 
дайындау, әр топ
өз аттарына 
сәйкес).
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суреттер 
көрсету арқылы 
өсімдіктер 
туралы 

мәлімет беру
 (сыни ойлану

арқылы жауап 
беру)

 (3-тапсырма)
Жұппен жұмыс

«Мен 
білетін бір 
дерек»

(тақырыб
ы бойынша)

Алдарындағы 
суреттер 
арқылы да 
қосымша 
мәлімет беру

Сергіту сәті
 (өсімдікке 

қатысты)
Там, там, 

тамшылар
Там, там 

тамшылар
Тамшылар 

нөсерлет
Тамшыдан 

өсер көк

Форматив
тік бағалау, 
қолдау 
сөздер айту 
арқылы 
ынталандыр
амын.

«бағдарш
ам» әдісі

Дайын 
суреттерді 
үйлестіремін.

Әр оқушысы 
өз парталас 
көршісініе 
өсімдік туралы, 
қолдану аясына 
қарай ақпарат 
береді

(Өсімдік 
туралы не 
білседе).

(4-тапсырма)
Өсімдікте

р әлем 
туралы  
бейнекөріні
с 
көрсетіледі

Бейнекөрініст
ен көргендерін 
топта талқылау. 
Әр топ 
кезектесе жауап 
беру. Бір-бірін 
қайталамауы 
керек.

«Жалғастыр» 
ойыны

Форматив
тік бағалау. 

Бейнекөрінісі 
қосу, оқушыларға 
ұсыну

Көргендерін 
баяндайды.

5-тапсырма
Деңгейлік 

тапсырмалар

*Өсімдікт
ер туралы 
мақал-мәтел
айту

*Өсімдікт
ер туралы 
ертегі, өлең,
жұмбақ 
айту

*Өсімдік 
туралы 
қанатты 
сөздер 

Сергіту сәті
(қырағылыққа

байланысты)
Орнымыздан 

тұрайық
Қолды алға 

созайық
Алға қарай 

бір адым
Артқа қарай 

бір адым
Жоғары-

төмен қарайық
Орнымызды 

табайық

Форматив
ті бағалау.

Ағаш, 
бұта, 
шөптектес 
өсімдік 
суреттерін 
беру

Оқулыққа назар 
аударту

Үйге  тапсырма 
беру. (Отан 
туралы эссе жазу)

Мәуелі ағаш-
майысқақ.

Адам көркі 
шүберек

Ағаш көркі 
жапырақ

Ағашы аласа
Алмасы 

тамаша

Бір тал кессең,
он тал ек

Қыз өссе елдің
көркі, гүл өссе 
жердің көркі. 

Жел соқпай 
шөптің басы 
қозғалмас

1.Дәрі шөптен 
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шығады, дана — 
көптен шығады

 2.Қорада 
малың болсын, 
көшеде талың 
болсын

(6-тапсырма) 3 топқа 3 
әдіс 
бойынша 
тақырыпты 
бекіту 
тапсырылад
ы.

сабақтың 
тақырыбы, 
сабақ 
туралы 
сыни 
көзқарасын 
білдіруі.

Кері 
байланыс

«Басбарм
ақ әдісі»

Сабақ ұнады, 
түсіндім деген 
оқушылар 
қолдарын 
жоғары көтеріп, 
өсімдік 
бейнесінде 
қалықтайды.

Орташа 
түсіндім 
дегендер екі 
қолдарын жанға 
жаю арқылы, 
мүлдем 
түсінбегендер 
қолдарын төмен 
сермеу арқылы 
іс-әркетпен 
көрсетті.Әр 
оқушы 
рефлексия 
жасайды.

 

Форматив
ті бағалау.

Қолдау 
сөздерді 
айта 
отырып, 
топтарына 
сәйкес 
өсімдік 
суреттерін 
беремін.

Даналық 
ағашы

(сабақ 
соңында 
оқушылар 
өз ойларын 
стикерге 
жазып іледі)

Оқушыларға 
бағыт беру.

Бүгінгі сабақтан
не үйрендіңдер, 
неге қызық болды,
бүгінгі алған 
әсерлері жайында 
сурақтар қоямын.

(кері байланыс)
(стикермен)

1-топ 
Синквейн әдісі
Не?-өсімдік
Қандай ?-

жасыл, алуан
Не істейді?-

өседі, қурайды, 
өледі

Сөйлем-
Өсімдік 
айналадағы 
ауаны тазартады

Мәндес сөз-
көк

2-топ
Инсерт әдісі
Білемін,Білмей

мін, үйрендім

3-топ
Семантикалық

карта

Оқушар 
қимыл арқылы 
жасап көрсетеді..
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Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта жалпы білім 
беретін мектебінің І санатты бастауыш сынып мұғалімі

Нсанғалиев Еркін Меңдіғұлұлының
3 сыныпқа арналған сабақ жоспары

Апта Күні : 20 қараша , 2013 жыл  Сабақ №2
Сабақтың тақырыбы Тарау:   «Қыс бейнесі»

Тақырыбы:   «Астана – Азияның ару қызы»
Жалпы мақсаты «Астана – Азияның аруы» өлеңін мәнерлеп, сауатты оқуы, өзара әңгіме 

сұхбат жүргізу. Астана туралы өз ойларын еркін жеткізе білуге 
машықтандыру арқылы ойларын дамыту, шапшаңдыққа үйрету.

Күтілетін нәтижелер Астана туралы, Қазақстанды сүю, құрметтеу туралы түсінік қалыптасады. 
Тіл байлықтары дамиды. Астана туралы еркін әңгімелейді.

Тапсырмалар  Әңгіме – дебат 
 Деңгейлік тапсырмалар орындау 
 Әңгіме құрастыру 
 Астана тақырыбына ой бөлісу. Постер қорғау.

Керекті жабдықтар Оқулық, дәптер, ақ парақтар, плакат, маркерлер мен бояулар, бағалау 
парағы, Астана қаласының суреттері мен слайдтар.

Сабақ кезеңдері        Мұғалім әрекеті     Оқушы әрекеті 
Кіріспе Тұлғааралық байланысты орнату 

Сыныппен амандасу.
«Күлімдейік » тринингі. Оқушылар бір – 
біріне тілек айтады.
Қала туралы айтып оқушыларды үш топқа 
бөлу.
Бағалау парағы үйлестіріледі. Критериилері 
түсіндіріледі.
Үй тапсырмасын тексеру:  «Ырыс - сыр»

( Берілген 15 сұрақтарға «+», «-» 
таңбаларымен белгілейді, аңыздың мазмұнын
1 -2 оқушыға әңгімелету)
Сөзжұмбақты шешу 

Әр оқушы бойында 
сыйластық қасиеті оянады.

Қалаларды айтып топқа 
бөлінеді. Топ ережесін 
айтады. Өз рөлдерін анықтап
алады. 

Оқушылар өткен сабақты 
еске түсіреді, ойланып жауап
береді. 

Сөзжұмбақты шешеді. 
Тақырыпты және сабақтан 
күтілетін нәтижені анықтап 
алады

Тұсаукесер 
Оқулықпен жұмыстану. Өлеңді мәнерлеп 

оқып таныстыру.
Әр топтан бір – бір оқушы өлеңді мәнерлеп

оқу.
«Астана» әнін тыңдау арқылы  Астана 

сөзіне тіркестер айту.
«Астана» дегенде көз алдарыңа не 

елестейді?»  деген сұрақ бойынша 
Схема арқылы өз теңеулерін үш топ постер

арқылы қорғау.

Деңгейлік сұрақтар қою. «Астана қай 
жерде орналасқан? Оны картадан көрсете 
аласың ба?»

(Астананы Қазақстан картасынан көрсету.)

Жұптық жұмыс жүреді.
Оқушылар білімі негізінде

жауап береді.

Жұптық, топтық жұмыс 
жүреді. Топтастыру арқылы  
«Астана» сөзіне  ассоциация 
құрады, оны постер арқылы 
әр топ қорғайды.

Оқушылар Астананы 
картадан көрсетіп 
әңгімелейді.

Негізгі бөлім 
Астана туралы слайдтар көрсетіледі.  Ой 

бөлісу:
      (деңгейлік сұрақтар дайындау) 
Сергіту сәті.
            Топтық тапсырмалар орындау.
І топ:  Ақын Астананы неліктен ару қыз 

деп сипаттайды?  Өз ойларын постер арқылы 

Слайдты көріп, ой 
бөліседі.

Оқушылар өздерінің 
пікірлерін айтады.

Әр топ өздерінің 
постерлерін қорғау, 



білдіру.

ІІ топ   Өлеңдегі айқабақ, жайма – шуақ, 
жүз деген сөз тіркестерін қатыстырып 
Астананы сипаттап жазу, постер қорғау 

ІІІ топ  Астанаға арнап өлең шығару. 

әңгімелеу.

«АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТІЛ 
ТОСҚАУЫЛЫН ЖОЮДАҒЫ АКТ МҮМКІНДІКТЕРІ» БАЯНДАМА

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта жалпы білім 
беретін мектебінің ІІ санатты ағылшын тілі  пәні мұғалімі мұғалімі 

Жалмуханбетова Жазира Серікбайқызы 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай 
мүдделі жаңа  білім беру өте қажет»  Н.Ә.Назарбаев     

«Білім  берудегі  АКТ»  ұғымы  «оқытудың  жаңа  ақпараттық  технологиялары»,  «қазіргі  ақпараттық  оқыту
технологиялары»,  «компьютерлік  оқыту  технологиялары»  және  т.б.,  тіркестермен  тығыз  байланысты.
Ақпараттық  –коммуникациялық  технология  электрондық  есептеуіш  техникасымен  жұмыс  істеуге,  оқу
барысында  компьютерді  пайдалануға,  модельдеуге,  электрондық  оқулықтарды,  интерактивті  тақтаны
қолдануға, Интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  көмегімен  мұғалімнің,  оқушының  шығармашылықпен
жұмыс  істеуіне  жол  ашылып  отыр.  Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  (АКТ)  дамуы  білімді
бағалау және пайдалану жүйесін де уақтылы өзгертіп отыруды талап етеді. Осыған байланысты білім беруде
қолданылатын  әдіс-тәсілдер,  әдістемелер,  технологиялар  жаңартылып  отырады.  АКТ  оқушыларға  ғылыми
ұғымдарды түсіндіруді және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беріп, мұғалімдерге сабақ
беруде көмектесетін маңызды құрал болып отыр. Сондықтан оқыту барысында осы технологияларды ойланып
қолдануды қажет етеді. Бүгінгі таңда ақпараттық – коммуникациялық технологияны оқыту барысында қарама-
қайшылықтар  кездесіп  отыр.  Атап  айтқанда  құрал  –  жабдықтардың  жетіспеушілігі,  құрал  -  жабдықтарды
қолдана білетін мамандардың аздығы, осыған орай оларға ақпараттық құралдарды қолдануды үйрету арқылы
жетілдіру әдістемелік жұмыстың өзекті мәселелерінің бірі болып отыр.

Бүгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз
іс-тәжірибесінде көптеген  қиындықтармен,  кедергілермен кездеседі.  Ол заман көшіне ілесу  үшін өз  білімін
жетілдіріп  отыруы  қажет.  Мен  де  оқыту  тәжірибемде  жетістіктерге  жету  жолдарын  қарастырудамын.
Оқушылар  өз  пікірлерін,  көзқарастарын  еркін  және  ерікті  түрде  білдірсе  екен  деп  ойлаймын  «Мұғалімге
арналған  нұсқаулықтан»   білім  берудегі   Кембридждік  әдістің  теориялық  негізін  оқып,  таныса  отырып,
оқытудың  жаңаша  әдіс-тәсілі   БІЛІМ  БЕРУДЕ  АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ модульін практикалық түрде қолдану арқылы  оның артықшылықтарына
көз жеткіздім. Әр сабақтарымда сандық технологияны және оқушылардың қызығушылықтарын арттырудағы
басты құрал болып табылатын АКТ –ны қолдануды әр сабағымда ескеріп отырдым.  

Негізгі көздейтін мақсатым:
Жаңа технологияны кеңінен қолана отырып, оқушылардың өз бетімен жұмыстануын дағдыландыру;
Теориялық білімді тәжірибе жүзінде пайдалана білуге үйрету;
Оқушылардың компьютерлік іскерлігін дамыту;
Тіл тосқауылын жеңу мақсатында аудио, видео жазбаларды пайдалану;
Негізгі оқулықтан тыс ғаламтордан салыстырмалы ақпарат көзін беру;
Ақпараттық орта құру және оны ұйымдастыру;
АКТ-ны қолдану арқылы уақытты үнемдеу;
Заман талабына сай компьютерлік сауаттылығын қалыптастыру;
Электрондық оқулықтарды пайдаланып  жұмыс істеуіне жағдай туғызу.

Күтілетін нәтиже:
Қызығушылықты оятады;
Сабақ беру әдісі өзгереді;
Оқушылар ізденуге үйренеді;
Ғаламтордан баламалы ақпарат көзін алады және сол арқылы өз білімін толықтырып, уақытты үнемдейді;
Оқушы интерактивті тақтамен жұмыс істейді;
Аз уақытта оқушы көп ақпарат алып, уақытты үнемдейді;
Қашықтықтан білім алу мүмкіндігін пайдаланады;



Ағылшын тіліндегі мәтіндерді оқу арқылы есте сақтау қабілеті артады;
Қажетті ақпаратты жедел түрде алады;
Аудио кассеталар мен CD дискке қажетті материалдарын көшіріп жазып алады; 
Оқушы дербес компьютер, аудио, видео құрылғылардың көмегімен  мәтінді тыңдайды, бейнесюжеттерді көре
алады;
Видео, аудио жазбалар негізінде тіл тосқауылын жеңеді;
Электрондық оқулықты пайдаланады

Жетістігім: 
Оқушылар  компьютерде жұмыс жасауды біледі; 
 АКТ-ны қолдану арқылы уақытты үнемдеді; 
Компьютерлік сауаттылығы қалыптасты; 
Видео және аудио жазбаларды тыңдауда қызығушылықтары артты;
Электрондық оқулықтарды пайдаланып  жұмыс істеуіне жағдай туғыздым. 

Жаңа технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін арттыру,
жас ерекшелігіне сай ақпараттық сауатылығын жетілдіру, өзіндік «Мені» қалыптасқан жеке тұлға тәрбиелеу.

Қазіргі кезде мектептерде ағылшын тілін меңгеруге аса көп көңіл бөлінген. Барлық мектептерде дерлік
ағылшын тілі  бастауыш сыныптардан  бастап  оқытыла бастады.  Мектеп оқушылары ағылшын тілінде еркін
сөйлеуді мақсат етеді, себебі олар өзінің болашақ оқуы мен қызметіне шетел тілінің кажет екендігінін жақсы
түсінеді. Мысалы ағылшын тілін үйретудің тиімді әдістерінің бірі – шетел тілінде ән үйрету. Ағылшын тілінде
оқушылардың тіл тосқауылын жеңу мақсатында әндерді, жаңа сөздерді видео, аудио таспадан тыңдау арқылы
пайланамын.  Шет  тілі  сабақтарында  әндерді  пайдаланғанда,  оны мұқият   таңдап  алу қажет.  Өйткені  жаңа
лексиканы немесе грамматикалық материалды бекіткен кезде әнге берілетін тапсырмалар оқушының  деңгейіне
қарай таңдалып алынады.

Электрондық оқулықтармен оқушылар белсенді жеке жұмыс атқарады. Мұғалім олардың өздік жұмысына
бағыт беріп, оны бақылаушы, технологиялық аппаратты басқарушы болады да, оқушы белсенділігі артады..
Тіпті  нашар оқитын оқушылардың өзі  компьютермен жұмыс істеуге қызығады, өйткені кейбір жағдайларда
компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді.   Уақытты пайдалануда тиімді.  Бұл әдістердің барлығы
оқушының ағылшын тіліндегі тіл тосқауылын жеңудегі бірден-бір себеп деп ойлаймын.

 Мен  өз  тәжірибемде–  АКТ-ны  үнемі  қолданамын,  электрондық  оқулықтарды  пайдаланған
сабақтарымда АКТ-ның мүмкіндіктерін тиімді қолданып, оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыруға
тырыстым.  Оқу  үдерісінде  АКТ  қолдану  оқытушының  жеке  іс-тәжірибесіне,  шығармашылық  ізденісіне
байланысты. АКТ оқыту формасын ұйымдастыруды түрлендіруге, дәстүрлі оқыту әдістеріне жаңа элементтер
енгізуге мүмкіндіктер береді. Ол оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып, шығармашылықпен жұмыс
жасауға  жігерлендіреді.  Сабақта  АКТ-ны  қолдана  отырып,  оқушылардың  білім,  білік  дағдыларын
қалыптастыруға,  логикалық ойлау қабілеттерін дамытып,  ғаламтор желісінен  сабаққа қажетті  деректерді  өз
бетімен ізденуіне, техникалық құралдармен жұмыстануына, компьютерлік сауаттылықтарын қалыптастыруға
себепші болуға болады. 

            Мысалы 5 сыныпта «What’s this?, How many stamps have you got?, Whose T-shirt is this?,» тақырыбында
өткізген  сабақтарымда интербелсенді тақтадан жаңа сөздермен таныстырудан бастап, жеке-жеке оқушыларға
сөздерді оқыттым. Тақырыпқа байланысты оқушылардың электронды оқулықтағы суреттер арқылы ағылшын
тілінде қандай  спортың түрлерін білетіндігін анықтадым. Оқушылардан осы суреттің қай спорттың түрі екенін
сұрадым.«Ой қозғау» сатысында «орнын тап» бөлімінде суреттердегі адамдар мен құрал жабдықтардың атауын
тиісті орынға қою керек болатын. Бұл жерде мен үлгерімі төмен оқушыларды шығардым. Олардың сабаққа
деген  қызығушылығы  жақсы  деңгейде  болды.  «Сөйлемді  толықтыр»  бөлімінде  оқушылар  өз  алдарындағы
ноутбуктен  тапсырма  орындап  интербелсенді  тақтадан  мәтінді  тыңдады.  Электронды оқулықтағы суреттер
оқушыны сабаққа қызықтыра түссе,  мұғалімге  қосымша құрал болады деп айта аламын.        Қорытынды
сабақтың  бекіту  бөлімінде  электрондық  оқулықтан  тест  тапсырмасын  өткіздім.  Бұл  құралдың  тиімділігі
оқушылардың жауаптары бірден бағаланады. Бұл оқушыларды шапшаңдыққа, тез ойлана білуге үйретеді. Оқу
үдерісінде  АКТ  қолдану  оқытушының  жеке  іс-тәжірибесіне,  шығармашылық  ізденісіне  байланысты.  АКТ
оқыту  формасын  ұйымдастыруды  түрлендіруге,  дәстүрлі  оқыту  әдістеріне  жаңа  элементтер  енгізуге
мүмкіндіктер береді. Ол оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып, шығармашылықпен жұмыс жасауға
жігерлендіреді.  Сабақта  АКТ-ны  қолдана  отырып,  оқушылардың  білім,  білік  дағдыларын  қалыптастыруға,
логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, ғаламтор желісінен сабаққа қажетті деректерді өз бетімен ізденуіне,
техникалық  құралдармен  жұмыстануына,  компьютерлік  сауаттылықтарын  қалыптастыруға  себепші  болуға
болады. 

Казіргі таңда еліміздің басшысы Н. Ә. Назарбаев алдымызға үш тұғырлы тіл; қазақ тілі - мемлекеттік тіл,
орыс тілі - қарым - қатынас тіл, ағылшын тілі - халықаралық тілді меңгеру жөнінде мақсат қойып отыр. Осыған
байланысты қай  тілді  меңгерсек  те  оны әдемі,  таза,  шебер  сөйлей  білуміз  керек.  Шет  тілін  оқыту үрдісін
жандандыру, тіл дамыту жаттығуларын қолдану, жаңа әдіс - тәсілдерді енгізу бүгінгі  күннің басты талабы.
Біздің мақсатымыз рухани дүниесі бай, озық ойлы, айналадағы өмірге ғылыми көзқарасы қалыптасқан адамдар
тәрбиелеу. Сондықтан да мен ағылшын тілі сабағында оқушылардың тіл тосқауылын жеңу мақсатында түрлі
әдіс-тәсілдерді қолданып, нәтижеге қол жеткізуім керек.



Осы баяндаманы қорытындылай келе ұсынысымды айта кеткенді жөн көрдім: Қазір техниканың дамыған
заманы,  интерактивті  тақтаны  пайдалану  көп  мектепте  жүзеге  асырылған,  соның  негізінде  мұғалімдерге
әдістемелік көмек әлі де көбірек көрсетіліп, пән бойынша өтетін білім жетілдіру курстары да нақтылы әрі жан-
жақты қолға алынса деймін. 
АКТ технологиясының тың әдістерін дамыту.
ПШО әріптестермен кеңесу арқылы, білімімді толықтыру, жетілдіру. 
Подкаст жасауды жетілдіру.

 Сондықтан біз-ұстаздар ХХІ ғасырдың біздің алдымызға қойып отырған барлық талаптарына сай болып,
үздіксіз білімімізді көтеріп отыруымыз қажет. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта жалпы білім 

беретін мектебінің ІІ санатты тарих пәні мұғалімі мұғалімі
Салимбаева Жанар Дүйсенбайқызының 8 сыныпқа арналған сабақ жоспары

Сыныбы: 8  а сынып
Сабақ тақырыбы: Абылай тұсындағы қазақ хандығы
Мақсаты: Қазақ халқын бір хандыққа біріктіріп, қазақ мемлекетінің  іргетасын 

қалаған Абылай хан жайында оқушыларға мәлімет бере отырып   Қазақ 
жеріндегі тұңғыш дербес мемлекет қазақ хандығының құрылу тарихы, 
оның алғашқы аумағы мен алғашқы хандары туралы оқушылардың білім 
деңгейін зерттеу, қосымша ақпараттар бойынша жан-жақты білім қорын 
молайту.

Топта жұмыс жасау дағдыларын жетілдіру, сыни тұрғыдан ойлауға, 
салыстырмалы талдау жасауға, жүйелі қорытындылауға үйрету және 
шығармашылық қабілеттерін шыңдау.Мәселені тарихи шындық 
тұрғысынан бағалау қабілеттерін қалыптастыру.Өзара ынтымақтастықты 
және өзара баға беруді   дамыту.

Ұжымдасып өзара көмек көрсете білуге баулу, өзара сыйластыққа 
үйрету. Қазақ мемлекетін құрған қазақ хандарының іс-әрекетінің 
негізінде ұлттық патриоттық тәрбиеге баулу.

Түйінді идея:    Сыни тұрғыдан ойлауға үйретеді.Топпен жұмыс жасауға  және ортақ 
пікір туғызуға, өзгенің және өзінің іс -әрекетіне баға беруге үйрену. АҚТ-
ны қолдану

Күтілетін нәтиже: 1      Оқушылар өз ойларын жүйелеп жеткізеді.                                            
 Бірлесе жұмыс жасау арқылы өзара сыйластық, ынтымақтастық 

ахуалы қалыптасады.      СТО әдістері арқылы пәнге белсенділігі артады
Сабақ әдісі Блум таксономиясы; СТО стратегиялары, топпен жұмыс, сұрақ-жауап, 

баяндау, талдау
Ресурстар үлестірмелі парақша,кестелер, карта, ватман, маркер, стекер

Сабақтың 
барысы

Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе Ұйымдастыру Бүгінгі біздің 
сабақ өте ерекше өтеді. Себебі 
балалар біз қазір 3-топқа 
бөлінеміз.

Топқа бөлу
1-топ Тарихшылар 2-топ Әдебиетшілер
3-топ Географтар

Тұсаукесер 1.ХШ ғ. қазақ жерлерін 
қалпына келтіріп билік 
жүргізген хан?

2. Қазақ хандығының 
алғашқы құрылған кезеңіндегі 
территориясы?

3. Қазақ хандығымен алғаш 
қарым-қатынас жасаған 
мемлекет?

Сұрақтарға жауап береді 
1.Ж: Абылай.
2. Ж: Шу мен Талас өзендерінің маңы.
3. Ж: Моғолстан

Негізгі бөлім (Топтық жұмыс) жаңа 
сабақты топтық жұмыс 
барысында оқушылардың өз 
бетімен меңгеруіне жағдай 
жасау: а) оқушылар төмендегі 
«Білу», «Түсіну», «Талдау», 
«Жинақтау» тәсілдеріне сәйкес

1-топ Тарихшылар      А) Абылайдың балалық 
шағы, жігіттік кезеңі; 

2-топ Әдебиетшілер   Ә) Абылай қолбасшы, саяси 
қайраткер;

3-топ Географтар        Б) Абылай кезіндегі Қазақ 
хандығы;



тапсырмаларын өздері 
толтырады (10 
минут); ә) жауаптарын 
мұғаліммен бірге талдайды (10
минут). Нәтижесі ауызша 
марапатталады.

Теориясы:«Біл
у»

(тақырып 
мазмұны 
бойынша

кім?
не?
қандай? 

қалай?нені? 
қашан?

не істеді? 

Бос орындарға қажетті 
сөздерді жазу таратпа 
карточкалар беру

1. Қазақ хандығының аса көрнекті саяси және мәдени 
қайраткеріАбылайхан болды.

2. Абылайдың бүкіл ішкі саяси қызметінің бағыты: бір
орталықтан басқаратын әрі ешкімге тәуелсі  з мемлекет
құру.

3. 1738-1741 ж. Абылай бастаған қазақ қолы жоңғар 
басқыншыларынабірнеше мәрте соққы   берді.

4.Қазақтың үш жүзінен Төле би бастап, 90 адам 
елші барып, келіссөз жүргізіп, 1743 жылы 5 
қыркүйекте Абылайды тұтқыннан жоңғар 
елінен тұтқыннан шығарып алды.

5. 1756 жылы Абылайдың бастауымен 
қазақтар қытайлар мен қалмақтарды біріккен 
күшімен екі рет шайқасып, оның бірінде 
жеңіліп, екіншісінде жеңіске жетеді.

6. 1765, 1770, 1779 жылдары Абылай 
мазасыз қырғыздарға жорықтар жасауға мәжбүр 
болды.

7. 1711 жылы Абылайхан Түркістанда дүние келді. 
Оның азан айтып қойылған 
аты Әбілмансұр болатын. 1781 жылы Тәшкеннен 
Түркістан қаласына келе жатқанда дүние салып, Қожа
Ахмет Яссауи кесенесінежерленді

Теориясы: 
«Түсіну»

(неге?
неліктен?
себебі?
не үшін?    

Себебін анықта:
1.Абылай қандай 

қасиеттерімен ерекшеленеді?
2.Абылай өзінің хандық 

қызметінің ішкі және сыртқы 
саясатында қандай мақсат-мүдде 
ұстанды?

3. Абылайдың қазақ тарихында
алатын орны неден көрінеді?

     А) Абылайдың балалық шағы, жігіттік 
кезеңі; Абылай қандай қасиеттерімен ерекшеленеді?

Ә) Абылай қолбасшы, саяси қайраткер; Абылай 
өзінің хандық қызметінің ішкі және сыртқы саясатында 
қандай мақсат-мүдде ұстанды

Б) Абылай кезіндегі Қазақ хандығы; Абылайдың 
қазақ тарихында алатын орны неден көрінеді?

1. Ж.Шешен, тапқыр, батыл, ержүрек, әділ, адал, күші 
зор қолбасшы.

2. Ж. Ресеймен өзара қарым-қатынасында тату-тәтті 
көршілік саясатын ұстануға тырысты. Ресей 
мемлекетімен дипломатиялық және сауда байланысын 
орнатты. Іс жүзінде Ресейге мүлде тәуелсіз ішкі және 
сыртқы саясат жүргізді. Қытай үкіметімен де 
дипломатиялық қатынас орнатты.

3. Ж. Оның басты мақсаты: ешкімге тәуелсіз дербес 
қазақ мемлекетін құру.

Теориясы:
«Талдау»
(1.Салыстыр,
2. 

Айырмашылығы 
неде?

3. Ұқсастығы 
неде?

4.Тақырыптың
басты идеясын 

жаз деген 
тапсырмалар 

болу керек. 
Немесе 1-3 
тапсырмалардыВ

1. Жылдарды сөйлетейік (кесте толтыру)
 
Жылдар Болған оқиғалар

1756 жылы
Қытай өкіметімен дипломатиялық 

орнатты.

1757 жылы

Тарбағатай тауының солтүстік 
сілемдерінде қытай әскерлерімен 
Абылайдың жаужүрек қосындары 
арасында ең соңғы ірі шайқас болды.

1758 жылы
Жоңғарияны қытай әскері түгелдей 

бағындырып алды.

1767 жылы

Қытай жағы Тарбатай аймағындағы 
және Іле өзені бойындағы жайылымдарды 
қазақтардың пайдалануына рұқсат етуге 



енн диаграммасы
арқылы қамтуға 
болады.

мәжбүр болды.

1771 жылы
Абылай Түркістан қаласында қазақтың 

бүкіл үш жүзінің ханы болып сайланды.

1778 жылы
Патша өкіметі Абылайды бір ғана орта 

жүздің ханы деп таныды.
 
Абылайдың жүргізген саясаты мен Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаевтың қызметін салыстыруға сұрақтар беру:
А) Ішкі саясаты
Ә) Мемлекет қауіпсіздігі
Б) Сыртқы саясаты
Абылай ханның жүргізген саясатының бүгінгі күндегі үндестігі мен сабақтастығына 
оқушылардың назарын 

аудару.Венн диаграммасын құру.

Теориясы: 
«Жинақтау»(Қор
ытынды 
шығар,анықтам
а бер, мазмұнды 
жүйеле, кестені, 
тірек сызбаны, 
сөзжұмбақты 
толтыр немесе 
өзің құрастыр 
тағы с.с.   басқа 
түрдегі 
тапсырмалар 
оқушының 
жоғарыдағы 
«тақырыптың 
басты идеясына»
жазған 
жауабына 
қойылады)

Тірек-сызбаны толтыр
 
 
 
 

 
 
АБЫЛАЙ

Шығыстың 7 тілін білетін

Батыл, ержүрек, әбжіл

Сөзге тапқыр

Дене күші зор

Сөзіне берік, алғыр ойлы

Домбыраны жақсы тартатын

Барынша адал әрі әділ

Керемет шешен

Теориясы:
«Жинақтау»
(Қорытынды 

шығаруға 
бағытталған:маз
міұнды

жүйеле, 
анықтама бер,

кесте, сызба, 
ребус шеш. деген 
сөздер

Сөзжұмбақты шеш:
1.Абылай керемет қасиеттерін жырлап, орта жүздегі оқиғаларға белсене қатысқан 

шығармаларына батырлар ерлігін арқау еткен ХҮШ ғ. 2-жартысындағы танымал ақын?
2.Абылайханның бала кездегі лақап аты?
3.Абылайханның ішкі және сыртқы саясатына әсер еткен дарынды адам?
4. Абылайдың мирасқоры?
5. Абылайдан пана табу үшін орта дүзге қашқан билеуші?
6. 1741-1743 жылы Абылай сұлтан қайда тұтқында болды?
 

 Т Ә Т І Қ А Р А  
    С А Б А Л А Қ
Б Ұ Қ А Р Ж Ы Р А У  
    У Ә Л И  
 Ә М І Р С А Н А  
Ж О Ң Ғ А Р Й Я  

Практикасы
«Баға беру»(Сен қалай ойлайсың?Не істер 

едің?сияқты тапсырмалар өмірдегі 
жағдаяттарды шешуге бағытталып 
қойылады

Сен қалай ойлайсың?
Қазақ хандығының аса көрнекті саяси және мәдени қайраткері Абылай кімнің баласы?
Ж: Арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары қазақ ордасының негізін салған әз Жәнібек. Одан соң, еңсегей бойлы Ер Есім хан, 

Салқам Жәңгір хан. Абылай Жәңгір ханның бесінші ұрпағы. Жәңгір ханнан Уәлибақы. Уәлибақының баласы Абылай жекпе-
жекке шыққанда жауы шақ келмейтін батыр болып, қанышер Абылай атаныпты. Осы Абылайдан көркем Уәли туады. Оның 
баласы Әбілмансұр (кейін қазаққа хан болып Абылай атанған).

Абылай хан туралы тағы не білесіңдер?
Ж:……………………………………….



ІІІ кезең (кері байланыс – бағалау кезеңі): Жеке жұмыс. Жоғарыда меңгерген мазмұнды үш деңгейге 
іріктеп (әр деңгейдің білімділік, біліктілік, яғни құзыреттілік деңгейін анықтайтын тапсырмалар) оларды 
біртіндеп орындату арқылы балл жинату барысында оқушының құзіреттілік деңгейін анықтап, әділ бағалау 
жүзеге асырылады. Қортынды балл саны дәстүрлі бағаға айналдырылып, келесі сабақтың басында сынып 
журналына қойылады, мониторингке тіркеледі.

 
Мұғалімнің сөзі: Бүгінгі тәуелсіз қазақ елінің тарихымен байланыстыру «Ұлы таулар аласармайды, ұлы 

есімдер ұмытылмайды», — дегендей қазақ елінің бостандығы үшін күрескен , ұлан байтақ өлкесін артындағы
ұрпағына аманат етіп қалдырған халқын сүйген қаһарман Абылай хан қазақ тарихынан мәңгі өшпейтін орын 
алды

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта жалпы білім 
беретін мектебінің І санатты математика пәні мұғалімі мұғалімі

Ибатов Жеңіс Ермекұлының 
7  сыныпқа арналған сабақ жоспары

Сыныбы: 7 а  сынып
Сабақ тақырыбы: Ортақ  көбейткішті  жақшаның  сыртына  шығару  арқылы

көбейкіштерді жіктеу
Мақсаты:  Берілген өрнектерді түрлендіруде, теңдеулерді шешуде ережелерді 

пайдаланып, ортақ көбейткішті жақша сыртына шығара білу. Топтық 
жұмыс арқылы пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Түйінді идея:    Сыни тұрғыдан ойлауға үйретеді.Топпен жұмыс жасауға  және ортақ 
пікір туғызуға, өзгенің және өзінің іс -әрекетіне баға беруге үйрену. 
АҚТ-ны қолдану

Күтілетін нәтиже:  Оқушылар өз ойларын жүйелеп жеткізеді, ынтымақтастық ахуалы 
қалыптасады
Ақпарат құралдарымен жұмыс істей алу біліктіліктері артады.
Өзін-өзі бағалауды үйренеді

Сабақ әдісі СТО стратегиялары, топпен жұмыс, сұрақ-жауап, баяндау, талдау
Ресурстар үлестірмелі парақша, АКТ, ватман, маркер, стикер

Сабақтың 
барысы

Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе Ұйымдастыру Бүгінгі біздің сабақ өте 
ерекше өтеді. 3-топқа бөлінеміз.

Топқа бөлу 
А тобы
B тобы
С тобы

Тұсаукесер Топтық жұмыс
А тобына: Бірмүшенің анықтамасы, 

қасиеттері.
В тобына: Көпмүшенің анықтамасы, 

қасиеттері.
С тобына: Бірмүшемен көпмүшенің 

ұқсастығы, айырмашлығы

Постерде қорғап шығады.

Негізгі бөлім А тобы
А. 5а2-15а=
В. 14m2n-21mn2-35mn3=
С. ax+bx+ay+by+az+bz=



Б тобы
А. 9у2-6ху=
В. 6ab2-9b3+12b4=
С. 24x(x-3)-6(3-x) =
 
С тобы
А. 8xy-4y2=
В. 3x2-9x2y+6xy2=
С. 8mn3-24n2-7mn+21=
 
Викториналық сұрақтар
Қандай өрнектерді бірмүше деп 

   атайды?
Көпмүшелердің дәрежесі деп нені 

   атайды?
Бірмүшенің стандарт түрі қалай              

жазылады?
Көпмүшенің ұқсас мүшелері деп нені    

атайды?
Бірмүшелер қалай көбейтіледі?

Жұлдызшаның орнына тиісті мәнін 
тауып қойыңдар

 А тобы: 8m-12n=(2m-3n)
3(2x-3a+5x2) =6ax-9a2+15ax2

  
В: тобы:6ax+3bx=(2a+3b)
5y2(3x+y) =15x2y2+5xy3

   С тобы: 7m2n-21m =m(mn-3)
9x2+3=3x(3x+1)

Сәйкестендіру тесті
 

Виктори на бөлімінде оқушылар АКТ дан
түрлі  түсті ұяшықтан әр санды таңдап 
сұраққа тез жауап береді.

Үйге 
тапсырма

Өзін-өзі 
реттеу

Қорытынды

Оқушыларға стикер беру.

Оқушылар үй тапсырмасын жазып алады.

Оқушылар стикерлерге  не үйренгендерін,
не үйренгілері келетінін жазып кері 
байланыс тақтасына орнатады.



Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Бостандық орта жалпы білім беретін мектебінің ІІ санатты 

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Жалмуханбетова Жазира Серикбайқызы 

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері педагогтарының біліктілігін арттыруға арналған
оқу бағдарламасы ерекше. Осы жаңа форматтағы оқу үдерісі арқылы оқушының өз ойын еркін айтатын, өзіндік
дәлелдерін  нақты айтатын,  өзіне  сенімділігі  берік,  сыни тұрғысынан ойлау қабілеті  дамыған  және бірнеше
тілдерді меңгерген, ақпараттық коммуникациялық технологияларды меңгерген оқушы ретінде дайындауымызға
бағыт берді. Енді осы нәтижелерге қол жеткізетініме қазіргі күні сенімдіміз. Еліміздің жарқын болашағы, өзіміз
қызмет істеп жүрген мектеп болашағы, біздің ұстаздардың ізденісіне, балаға деген сүйіспеншілігіне, кәсіптік
деңгейіне байланысты.

 Жалпы  біздің  түйгеніміз,  бұлай  оқытудың  бастапқы  идеясы  оқушыларды  дайын,  жаттанды  білімменен
сусындату емес, сыни тұрғыдан ойлануға түрткі болатын «… не болар еді?», «қалай өзгертуге болады?», «егер
де … сен не істер едің?» деген сияқты сұрақтарға оқушылар жауап бере отырып, өзі ізденіп, өзі қызыға оқитын
өздерінің ойын пікірталаста еркiн айта білетін, өз біліміне өзі жауап беретін жеке тұлғаны елімізде тәрбиелеп
шығару.

Бостандық орта жалпы білім беретін мектебінде жаңа форматтағы деңгейлік оқу бойынша сертификатталған 
мұғалімдерінің «Жаңа форматтағы біліктілік арттыру курс бағдарламасының іске асырылуы» тақырбындағы 
тұақты семинар-практикумның 

Мақсаты:
1. ІІІ-ші ( базалық) деңгей бағдарламасы бойынша біліктілік арттыру курстарнынан өткен мұғалімдердің
Бағдарламаны іске асыру жолдарымен танысу;
2. Сабақ үрдісін жоспарлаудағы 7 білім беру  модулінің  кіріктірілуі;

3. Мұғалім рефлексиясының сабақ үрдісін жетілдірудегі орны;

4. Кембридж  тәсілін сабақ барысына енгізу.   
Күтілетін нәтижесі:

1.  Жалпы білім беретін мектеп педагогтерінің біліктілік арттыру курстары  бағдарламасының мектеп 
жағдайында іске асу жолдарымен танысады;
2. Бағдарламаның сабақ үрдісін жетілдірудегі тәжірибелік          

      ерекшеліктерімен танысу арқылы әдістемелік қызметті     
      жобалауды  жоспарлайды.
Семинар жаңа форматты мұғалім өзіне-өзі сенімді, ақпаратты коммуникативті технологияларды шебер 

меңгерген, мүлдем жаңаша ойлауға бейімделген мұғалім имиджін қалыптастыруы керек.  
Елбасының білім саласына жасап жатқан қамқорлығын ауданымыздың білім беру саласы қызметкерлері 

толық сезініп, білім сапасын арттыру жолында еңбек ететін болады деген сенімдеміз.

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Қараөзен мектеп-лицейінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жанболатов Медеттің

7 сыныпқа арналған сабақ жоспары

Тақырыбы Жүсіпбек Аймауытов «Әнші» 
Мақсаты Ж. Аймауытовтың өмірі мен шығармашылығынан терең білім бере отырып, 

«Әнші» әңгімесі арқылы  қазақтың күміс көмей әншісі                        Әміре 
Қашаубаевты таныту. Өздігінен ізденуге дағдыландыру, шығармаға талдау жасай 
білуге үйрету,  жеке тұлғаның ой-қабілетіне әсер ету. Қазақтың әншілік өнерін 
насихаттау, оқушыларды өнерлі болуға, өнерді сүюге щақыру.

Күтілетін нәтиже А. Әншінің  өмір жолы мен шығармашылығын біледі. Әңгімені түсініп оқиды, 
мазмұнын меңгереді, жоспар құрады, тақырыбы мен мұратын анықтайды.

В. Өзіндік пікір қалыптастырады, шығармаларды салыстырады,  талдайды, 
топтастырады, сұрақтарға жауап беру арқылы Әмірқан тұлғасын ашады

С. Әңгімеде қолданылған көркемдегіш құралдарды табу арқылы                             
жазушының тіл байлығын таниды., қосымша ізденеді, ой қорытады, жинақтайды, 
жүйелейді.

Қажетті құрал-
жабдықтар

Интерактивті тақта, үнтаспа, үлестірмелі парақшалар, суреттер, 

Сабақтың түрі: Шығармашылық ізденіс                                                                 Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап
, зерттеу, сын тұрғысынан ойлау стратегиялары

Сабақтың барысы Уақы-ты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-
әрекеті

Кіріспе  
10 мин

Сәлемдесу. Сынып тазалығын 
қадағалау. Оқушыларды топқа бөліп 

Оқушылар үш топқа 
әр түрлі суреттер 



Ұйымдастыру бөлімі. отырғызу. Әр топқа  парақшаларды 
үлестіру. 

Кітап суретін – білім нәрімен 
сусындасын деген ниетпен оқырмандар 
тобы, қылқалам суретін –қаламдары 
ұштала берсін деген ниетпен ақындар 
тобы, сандық суретін – сана-сезімдері 
рухани жағынан бай болсын деген 
ниетпен зерттеушілер тобы  таңдады.

арқылы бөлінеді. Топ 
басшыларын 
сайлайды. 

Тұсаукесер  10 мин І топқа

ІІ топқа    Берілген криптограмманы 
дұрыс шешсеңдер, Жүсіпбектің 
Әмірқанды қалай бейнелегендігін оқуға 
болады:                                                         
1) Алғашқы кездесу кезінде қолданылған 
музыкалық аспап                      1. 2. 3. 4. 5.
6.                                                                    
2) Әншімен кімнің үйінде кездесті?          
7. 8. 9. 10. 11.                                                
3) Әмірқан “әжептәуір” деп бағалаған 
халық әні                                        “10. 9. 
12.      13. 14. 3. 10. 4.”                                 
4) Әншінің отбасында өзі, қарт шешесі, 
…  …  …  бар                                                
15. 0. 16. 2. 3.     17. 5. 4. 5.    9. 10. 18. 12. 
4. 7. 10. 19. 12.                                              
5) Әмірқан сахнаға шығысымен  …    
шартылдады                                           7. 
5. 20. 5. 18. 5. 15                                           
6) Құс атуға шыққан үшінші адам           
21. 8. 22. 18. 10. 11. 13. 5. 4. 

ІІІ топқа Тест сұрақтары:                       
1. Жүсіпбек Аймауытов өлеңді кімге 
еліктеп шығара бастаған?                           
А) Ахмет   

В) Абай   С) Ыбырай   
Д) Мағжан                                                

2. Жүсіпбектің поэмасын ата                      
А) “Әнші”В)“Күнікейдің жазығы”  
С)“Нұр күйі” Д)“Ақбілек”                          
3. “Жетішатыр” қаласының екінші аты     
А) Семей   

В) Павлодар  
С) Өскемен   
Д) Қызылжар                                            

4. “Қорлан” әнін шығарушы кім?               
А) Жаяу Мұса  

В) Балуан Шолақ 
 С) Естай   Д) Мәди                                  

5. Шәкеттікіне кіріп келген жігіт қайда 
отырды?                                                        
А) жерге 

 В) орындыққа 
 С) керуетке  
Д) сандыққа                                              

6. — Әмірқанды үйден ұстай 
алмайсыңдар. Ол – бір ….                          
А) көлеңке  

В) сағым  С) елес  
Д) тұман                                                    

Оқушылар топ 
болып өздеріне 
берілген 
тапсырмаларды 
орындайды. 
Жазғандарын топ 
болып қорғап шығады.
Басқа топтар бірін бірі 
тыңдап отырады. 

С ы р н а й                 
Ш ә к е т
Е к і   ж и р е н
Қоңыр   ғана    

келіншегі
Ш а п а л а қ
Д ә у л е т ж а н



7. Әйелін қалай таныстырады?                   
А) жампоз  В) тұлпар   С) сұлу  

Д) бастық                                                  
8. Наурыз сауығын “басқарушы” кім?       
А) Әбіжан  В) Жәлел  

 С) Рахымбек  
Д) Жүсіпбек                                              

9. Сахнада ән салғанда “әсем- әсем 
нақысы” қандай болды?                              
А) сыбызғының үніндей        

В) айдынның сұлу қуындай                    
С) тас бұлақтың суындай      

 Д) Арқаның қоңыр желіндей                 
10. Әнші құжырасындағы ең асыл 
бұйымы не?                                                  
А) қызыл қоңыр домбыра   В) үлкен ақ 
сырнай                                                           
С) саз сыбызғы                     

Д) үкілі сары домбыра                             
Негізгі бөлім

Шығармашы-лық 
жұмыс.

15 мин Оқырмандар тобы – Оқиға қай қалада 
болған еді, ол қала жөнінде не білесіз? 

Әнші әнді қайда, қалай салады? 
Әңгіменің басты кейіпкері 

Әмірқанның прототипі туралы не 
білесіңдер? 

Ақындар тобы – “Әнші”, “Ән өнері”, 
“Ән – көңілдің ажары” тақырыптарының 
біріне бір шумақ өлең шығарады.

Зерттеушілер тобы – Әнге сипаттама 
беру,
маңыздылығы, адамға берер әсері және
қазақ халқының әнге құштарлық қасиеті 
жөнінде айтады 

Прототип дегеніміз және әңгімедегі 
Әмірқанның прототипі Әміре қашаубаев 
жөнінде мағұлматтар беру.

Әр топ өздеріне 
берілген 
тапсырмаларды 
орындайды. Бұл жерде
оқушылардың топтық 
жұмыстағы 
ұйымшылдық іс-
әрекеттерін көруге 
болады. Оқулықпен 
жұмыс жасайды, 
ізденеді, 
шығармашылықпен 
айналысады. Ой 
толғайды. 
Жұмыстарын 
аяқтағаннан кейін топ 
алдында жазған дерек 
көздерін оқып 
талқылайды.

Қорытынды

Үйге тапсырма

10 мин Әмірқанның азаматтық бейнесін 
шығару          

                    Қарапайым                            
қонақжай                      шебер орындаушы

              Әнші Әмірқан
   Өнерсүйгіш                              ақкөңіл 

махаббатқа адал               мәрт жігіт
Құлақтан кіріп, бойды алар                    

Жақсы ән мен тәтті күй,                              
Көңілге түрлі ой салар                                
Әнді сүйсең менше сүй!

Үнтаспадан “Екі жирен” әнін тыңдау 
Суреттеу үшін қолданылған 

көркемдегіш құралдарды табу, «Ән – 
өмір айнасы» тақырыбына шығарма 
жазып келу. 

Оқушылар бірлесіп 
шығармадағы 
Әмірқанның бейнесін 
топтап жазып шығады.

Үнтаспадан  «Екі 
жирен» әнін 
тыңдайды.



Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бірік жоббм 
Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Ш.Козинова

Қысқа   мерзімді   жоспар
Пәні/сын/ күні қазақ әдебиеті  9– сынып  19.09.2013ж.

Тақырыбы  Аңыз  әңгімелер. Аңыз  әңгімелердің  тәрбиелік  мәні

Мақсаты Аңыз  әңгімелердің  өзіндік  ерекшелігін  біле  отырып,  олардың  адам  
өміріндегі  тәрбиелік  мәнін  ұғынып  үйрену                                

Күтілетін  нәтиже А.  аңыз әңгіменің  тәрбиелік  мәні бар  екенін  ұғынады
В. Аңыз  әңгіменің күнделікті тұрмыстан шыққандығын  ажыратады

С. аңыз  әңгіменің  тәрбиелік мәнін ұғына отырып, оларды бүгінгі  өмірмен
байланыстырады. 

Қолд.әдіс– тәсілдер  эссе  ,топтық   жұмыстар,  АКТ,  сахналық  көрініс,  диалогтік  оқыту,бағалау

Дереккөздері, құрал -
жабдықтар

Оқулық,  көркем   әдеби  кітаптар,  Қазақ  әд.энциклопедиясы,  оқушы
анықтамалығы

Ақ  қағаздар, маркер
Сабақтың  барысы Мұғалім  әрекеті Оқушы  әрекеті

Кіріспе Амандасу  тренинг
«смайликтер» 

Үй   жұмысын   сұрау
«галерияға  саяхат» әдісі

Топқа бөлу «түстер»

Амандасады,  шеңбер  құрып  тұрады,өздерінің
бүгінгі  сабаққа   келген   кездегі  көңіл  –  күйлерін
смайликтермен  бейнелейді.  «Ұйқыашар»
физминутка  жасау.  Үй  жұмысын  әр  оқушы   өзі
қалаған  жерге  іледі,эссе  кретерийлерін  бірге
жазады, сосын жолдастарының  жазғанын оқып, оны
смайликтермен не фигуралармен  бағалайды. Өзіне
ерекше  ұнаған  эссе  туралы  пікір  айтады.
Қолпаштау,  мадақтау  түрлі  түсті  стикерлер
оқушыларға   таратылады,  сол  түстер   бойынша
топтасады

Тұсаукесер Аңыз   кейіпкерлері
кімдер?

Өздері   ойларын  жұптасып,  топта  талқылап
айтады

Негізгі бөлім  1топ   Қорқыт  ата
күйлерінің шығу тарихы

2топ. Жиренше шешен
3топ  Алдар  Көсенің

хикаяларының  тәрбиелік
мәні  /интерактивті
тақтадан  бейнефильм
көрсетеді/

4  топ  Қожанасыр
хикаяларының  тәрбиелік
мәні /көрініс  қояды/

Жеке   ойланып,  дәптеріне  жазады,  жұп  болып
пікір алмасады, топта талқылайды постерге түсіреді,
қорғайды.  3-топ  интерактивті   тақтадан   Алдар
Көсенің  мультсериалдарынан  үзінді  көре  отырып,
оның   тәрбиелік   мәні   туралы  ой   жинақтайды,
осыған  сәкес   келетін   мақал  –  мәтелдермен
түйіндейді.  Дереккөзерінен   Қожанасыр
хикаяларымен  таныса  отырып, көрініс  даярлайды,
оның тәрбиелік  мәні туралы  пікір  айтады. Топтар
бір бірін смайликтермен бағалайды

Қорытынды  «Аңыз  -  әңгіменің
тәрбиелік мәні»  эссе

Үйге:  Жиренше  мен
Қарашаш  сұлу  туралы
деректер  жинау

Кері  байланыс

Өз  ойларын  көркем  тілмен жазады, жұптарымен
алмасады,  өз  қалауларымен топта үздік  дегендерді
оқуға  ұсынады

Не  үйрендік?  Не  үшін   үйрендік?  Сұрақтарға
жауап жазу

Сабақтың талдауы 



Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бірік жоббм 
Бастауыш сынып мұғалімі  А.С.Борашева

Пәні Әдебиет 2 - сынып
Тақырыбы «Менмен емен жайлы ертегі»

М.Юхма. 2-бөлім.
Мақсаты Ертегінің 1-бөлімінің мазмұнын 2-бө-

лімімен байланыстыра түсініп, негіз-гі ойды 
мақалмен түйіндеуді үйрену.

Күтілетін нәтиже А ) Өздерінің болжауларын еске ала
отырып, ертегі мазмұнын,идеясын біледі.
В)Ертегімазмұнын талдап, өз ойын түйіндеп айта 

алады.
С)Топпен бірлесе отырып көрініс дайындайды.

Керекті жабдықтар
Суреттер, интербелсенді тақта,
бағалауға арналған смайликтер,мәтін
жазылған беттер,жазушы жөнінде 

деректер,маркер,постер,көрініске қажетті заттар.
Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе
«Болады, болмайды» ат-
ты тренинг өткізу.
Мозаика әдісімен топқа 
бөледі.

Тренингке 
қатысады.

3топқа 
бөлінеді.Топ 
ережесін құруға 
қатыса-

ды.

Тұсаукесер
Әлем әдебиеті авторлары туралы не бі- 
летіндерін еске түсіру
ұсынылады.
Ертегінің1-бөлімінің
мазмұны бойынша сұрақтар әзірлеп,жұптар
бір-бірімен алмасуын сұ
райды.   
Мұғалім ертегінің 2- бөлімінде оқиға қалай
өрбуі мүмкін екендігін
болжауды ұсынады.  

Авторлар  
туралы 
білетіндерін еске 
түсіре-

ді.                        
Сұрақ әзірлеп 
жұбына

сұрағын 
қояды ,жауап

береді.
Бас бармақ 

әдісімен
Бір-бірін 

бағалайды.
Оқушылар өз 

болжамдарын 
айтады.

Негізгі бөлім

Қорытынды

Топтарға ДЖИКСО әді-
сімен ертегінің екінші бөлігінің мазмұнын 

түсініп ,топта талқылау
ұсынылады. 
Ертегіден көрініс қою
ұсынылады.
Балама сөз тап» ойыны
Ертегіден түсінгендерін
тізбектеп айтуды ұсыну.
Кеңейтілген сұрақтар 
қою.
Өмірде еменге ұқсас адамдар кездесті ме?
Ол адам досың болса қалай көмектесер 

едің,түзелу үшін қандай кеңес берер едің?

Әр топ өзіне 
берілген

Тапсырманы 
түсініп,

Топта талқылап 
түсінгендерін 
айтады.

Рөлдерді 
бөлісіп,

көрініс қояды.

Сұраққа жауап 
іздеу .

Мәтін мазмұнын
зерделеу.

Берілген 



сұрақтарға жауап 
беру,ойын 
мақалмен 
түйіндеу.

Бағалау
Топ басшысынан топ
мүшелеріне баға беруін
сұрау.Бағдаршам арқылы бағалауды ұсыну.

Бірін-бірі 
бағалау.

Топ 
жетекшісінің баға 
беруі.

Үйге тапсырма Ертегіні оқуды тапсыру.
Ертегідегі оқиғаға байланысты сурет салуды 

ұсыну.

Ертегіні 
оқып,мазмұнына 
байланысты мақал 
іздестіру,сурет  
салу .

Сабақтың талдауы. Сыныптағы ынтымақтастықты нығайту 
мақсатында сабағымды   психологиялық  

тренингтен бастадым.Топқа бөліп,топ 
ережесін құруды ұсындым.Визуалды айғақтар 
ұсынып,сабақтың не туралыболуы мүмкін 
екендігіне болжау жасау керек тігін

ескерттім.Бұл үдеріс оқушылардың  өз 
болжауларына күмәнмен сыни тұрғыдан қарай
отырып  өзінің түсінігін кеңейтуге   мүмкендік
алды.Кейін үш топқа ДЖИКСО әдісімен 
топтарға тапсырма  берілді.

Оқушылар топқа беріл-ген тапсырмамен 
жұмыстанды. Топта өзара пікірлесіп,ортақ 
шешімге келді.Белсенділігі төмен оқу

шылар тапсырманы орындауға тырысқаны
мен сөз саптауда қиналды.Сабақтарда әлі де 

сұрақ қоюда, топқа бөлуде,бағалауда 
өзгертулер енгізу керек деп шештім.



Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы
Ғ.Бегалиев атындағы жоббм

 Математика пән мұғалімі Мұхитова Гүлжазира Нұрланқызы

Сабақтың тақырыбы: Рационал бөлшектерге амалдар қолдану
Сабақтың мақсаттары:
Білімділік: Оқушылар тақырып бойынша алған білімдерін тереңдетіп, жинақтап жүйелеу. Рационал, яғни

алгебралық бөлшектерге амалдар қолдана білу.
Дамытушылық: Логикалық ойлау қабілеті мен есептеу дағдыларын жетілдіру, ой-өрісін кеңейту. Алған

білімдерін практикада қолдана білуге дағдыландыру.
Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылыққа, тез шешім қабылдай білуге, пәнге деген қызығушылығын арттыра

отырып, жүйелі ойлауға, нәтижеге қол              жеткізе білуге,  өзіне сенімділікке, жолдастық қарым-
қатынасқа   тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: қорытындылау сабағы
Сабақтың әдістері: практикалық
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, үлестірмелі материал, презентация- флипчарт

Сабақ барысы:
 І Ұйымдастыру бөлімі:
- Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу
-  Балалар,  бүгінгі  сабағымыз  ерекше,  себебі  осы  сабақта  әрбір  оқушының  өз  біліктілігін,  жалпы  өткен

тарауды қаншалықты игергенін көрсететін мүмкіншілігі болады.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. 

Үй  тапсырмасының  жауаптары  тақтада  жазулы  тұр.  Соған  қарап,  дәптерлеріңіздегі  жауаптармен
салыстырып, өзара тексеріңіздер.

№581

№583

ІІІ. «Ой қозғау» білім, білік, дағдыларын бекіту.
Оқушыларға  үлестірмелі  карточка  беру  арқылы  бүтін  өрнектер  мен  рационал  бөлшектерді  таба  білу

білімдерін тереңдету.
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ІV. «Қайталау – оқу анасы» сәйкестендіру.
Өтілген  материалды  еске  түсіру  мақсатында  «Қайталау  –  оқу  анасы»  дегендей,  тақтада  адасқан

формулалар жазулы. «Математиктердің өзіне тән тілі бар, ол – формулалар» деп, С.В. Ковалевская айтқандай,
қысқаша көбейту формулаларынан білгенімізді жүйелейік.

V. Оқулықпен жұмыс
№580, №582, №584 (1) есептерін шығару
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VІ. “Ойлау мен есептеу логикалық ойлаудың негізі” 
Екі топқа карточка таратылады есептермен,  бір бетінде әріп, екінші бетінде тапсырма жазылған. Есептің

жауабына сәйкес кестені толтырса, атақты ұлы математик ғалымның есімі шығады.
    VІІ. Ойлан, тап! Сергіту сәті
Атадан он баламыз 
Бір-бір жастан арамыз. 
Қосылып кейде басымыз 
Азайып кейде қаламыз. 
Бөлініп кейде арамыз 
Көбейіп те аламыз. 
                               (Цифрлар) 
Мектептің алтын орағы 
Зейінділер одағы. 
Жақсы көрер бар бала, 
Зерекке дос ол дағы. 
                             (Бестік) 
VIІI. Үйге тапсырма:

 Рационал өрнектерді қайталау 
 №585, №587, №590 

ІХ. Қорытынды: Бағалау. Топтастыру.

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Ақпәтер жоббм математика  пән мұғалімі А.Баенова

Сыныбы      5а Күні        29.01.

Тақырыбы Жай бөлшектер мен аралас 
сандарға амалдар қолдану.

Мақсаты Аралас сандар мен жай 
бөлшектерге амалдар қолдануды 
үйрену.

Күтілетін А. Жай бөлшектер мен аралас 



нәтиже сандарға амалдар қолдану 
ережелерін біледі. 

В. Жай бөлшектерді көбейту 
ережесін тұжырымдап айта алады.

С.Ережелерді есептер шығаруда 
қолдана алады.

Дереккөздер, 
құрал-жабдықтар

Оқулық, әдістемелік нұсқаулық, 
үлестірмелі материалдар, кері 
байланыс парағы, АКТ, бағалау 
жетондары, бағалау критерийі 
жазылған парақшалар.

Сабақтың 
барысы

Уақыты Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе 7мин Ұйымдастыру.
Үй тапсырмасын тексеру
Топқа бөлу.

Топпен талдап, үй 
тапсырмасын 
тексереді.

Оқушылар 
карточкада жазылған 
амалдар бойынша төрт
топқа бөлінеді.

Тұсаукесер 3 мин Түрткі болу сұрақтарын қою.
5. Карточкаларыңызда не жазылған?

6. Жай бөлшектер мен аралас сандарға амалдар 
қолдану үшін нені білуіміз керек?

Сұрақтарға жауап 
береді. 

Негізгі бөлім 30мин І. Сұрақтар шеңбері.

ІІ. Есептер шығару 

ІІІ. Жұптық жұмыс.
      1-жұп. Блок-схема бойынша 
      2-жұп  Мазмұнды есеп
      3-жұп. Теңдеуді шешу
      4-жұп. Бөліктер бойынша есеп  
                  құрастыру.
     5-жұп. Сәйкестендіру.
     6-жұп. Блок-сема бойынша есеп.
     7-жұп. Күрделі теңдеуді шешу
      8-жұп. Амалдарды орындау.

ІV. Топтық жұмыс. (АКТ)
      І топ «Бір түйір дәнде бір тамшы   
                тер бар»
      ІІ топ «Еңбектің көзін тапқан,    
                 байлықтың өзін табады»
      ІІІ топ «Ақыл тозбайтын тон,  
                  білім таусылмайтын кен»
      ІVтоп  «Досыңның мың 
                 болғанына мақтан, 
                 дұшпаның жалғыз болса да 

Оқушылар бір-
біріне сұрақтар қойып,
жауап береді. 
(ережелерді 
қайталайды)

№629 есепті тақтада
шығару(4 топ бөліп 
алып шығарады)

Оқушылар 
жұптасып берілген 
тапсырмаларды 
орындайды.

Есептерді топпен 
шығарып , 
жауаптарына сәйкес 
сөздерден  мақал 
құрастырады 
(компютерде 
орындайды.)



                 сақтан»  мақалдарын құрастырып шығару
керек.

Қорытынды 5 мин Синквейн әдісі

Бағалау. 
Үйге тапсырма беру

Оқушылар сабақты 
қорытындылауға бес 
жолды өлең жазады.

Формативті бағалау:
қолпаштау, мадақтау,  
критерий бойынша 
өзін-өзі бағалау, кері 
байланыс парағын 
толтыру

Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің
Физика пәні мұғалімі Бектенова Әсел Халыбекқызы

Сыныбы 7б Күні
Тақырыбы  Заттың  агрегаттық  күйлері  және  оларды  молекулалық-кинетикалық

көзқарас негізінде түсіндіру. §10
Мақсаты Заттың үш күйі мен олардың қасиеттері туралы толық мағлұмат беру.
Күтілетін нәтиже А  Заттың үш күйімен  танысады.

В Заттың үш күйінің қасиеттеріне мысал келтіру. 

С Заттың үш күйінің қасиеттерін салыстыру.
Дереккөздер,  құрал-

жабдықтар
 Кестелер,интерактивті  тақта,компьютер,видеопректор,электронды

оқулық,интернет мәліметтері,флипчарт,маркер,стикер,шар,шеге,су.

Сабақтың барысы Уақ
ыты

Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе

Үй  тапсырмасын
тексеру

5
мин

  Сыныптағы  психологиялық
ахуалды қалыптастыру.

    Алдымен  оқушыларды
атом,молекула   бойынша  топқа
бөлу, топ ережелерін еске түсіру.

Бағалау кретерийлерін ұсыну 
және жұмыс барысымен 
таныстыру. 

Өткен тарауды «Сұрақтар 
шеңбері» әдісі арқылы  үй 
тапсырмасын сұрау. Сұраққа 
жауап берген оқушылар өз 
сұрақтарын қою арқылы 
жалғастырады.  Бұл жерде уақыт 
шеңбері ережесі ескертіледі.

  Ойын жинақтайды, өзін –өзі 
реттейді.

Топ ережелерін ой елегінен 
өткізеді.

Кретериймен танысып, жақсы 
баға жету межесін көздейді. Топ 
басшысына бағалау парағы 
беріледі.

Оқушылар сұрақ қояды, жауап
береді өткен тақырып бойынша:

 Мысалы:
Қандай элементар бөлшекпен 
таныстық, атап бер. 
Броундық қозғалыс дегеніміз 
не,оны кім ашты?
Молекулалы-кинетикалық 
теорияның негізгі қағидарын ата.
Ерекше қасиеттері қандай, неге 
көрсетеді. 
Қолдану салалары қандай?
Диффузия дегеніміз не?
Диффузия құбылысына мысал 
келтір.
Қолдану салалары қандай?



Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Ақпәтер жоббм химия  пән мұғалімі Р.Даулеткалиева

Пән: химия,  9-сынып       Күні: 29.01.14
Тақырыбы: Темір және оның қосылыстары. 

Мақсаты
Мақсаты:Темірдің периодтық жүйедегі орнын, табиғатта 

таралуын,биологиялық маңызын,қолданылуын, темір қосылыстарын
түсініп, физикалық, химиялық қасиеттерін, алынуын реакция 
теңдеулерін  жазу арқылы үйрену.

Күтілетін нәтиже
А)Темірдің периодтық жүйедегі орнын, атом құрылысын 

сипаттайды.
  Б)Табиғатта таралу жолын, биологиялық маңызын, қолданылуын

танып, қосылыстарын бір-бірінен ажырата алады. 
С)Темірдің алынуын, химиялық қасиеттерін реакция теңдеулерін 

жазып, қолда бар реактивтермен тәжірибелерді жасап көрсетіп, іс- 
жүзінде дәлелдейді,осы бойынша есептер шығарады.

Керекті жабдықтар
оқулық,  жұмыс дәптері, тапсырмалар, маркерлер,ноутбук, 

реактивтер, құрал-жабдықтар, «Қышқылдардың, негіздердің және 
тұздардың суда ерігіштігі» кестесі. Д.И. Менделеевтің 

периодтық жүйесі.

Әдіс- тәсілдер
Тест жұмысы; жоғары дәрежелі сұрақтар; деңгейлік тапсырмалар, 

жеке,жұптық,топтық жұмыс, «Ойлан. Жұптас. 
Бөліс», зерттеушілік әңгіме,деңгейлік есептер шығару.

Сабақ 
кезеңдері

Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе Оқушылармен амандасу. Психологиялық дайындық. Жас 
ерекшеліктері бойынша, оқушыларды топқа бөлу.  

 Үй тапсырмасын диаграмма бойынша тексеремін.(ия, 
жоқ)

Сұрақтар:
 Алюминий ІІІ топтың қосымша топшасында 
орналасқан.
 Алюминий қосылыстарында екідайлы қасиет 
көрсетеді.
 Алюминий натрий хлоридімен әрекеттеседі.
 Каолиниттің формуласы-АІ2О3 .2SіО2 .2Н2О.
 Алюминий сульфатынан алюминий гидроксидін 
алады.
 Алюминийдің табиғатта таралуы бойынша ІІ 
орында.
 Алюминотермия әдісі арқылы металдарды алады.
 Алюминий жылу өткізбейді.
 Алюминий гидроксиді ақ түсті суда ерімейтін зат.
 Алюминий ионын тұз қышқылымен анықтайды.

       Жауабы:1. ия. 2.ия. 3.жоқ. 4.ия 5. ия. 6.жоқ. 7.ия. 
8.жоқ.9.ия. 10.жоқ.                        

Мұғаліммен амандасады. 
Топтарға бөлінеді.

Топ мүшелері сұрақтардың
жауабын белгілейді.

Тұсау-
кесер

Жалпы, элементтерге, металдар, бейметалдар 
тақырыптарын өткен кезде, олардың несімен таныстық.? 
Мына өлең шумақтарында қандай элемент жөнінде 
сипатталған.

Қара металлургияның нанымын, 

Сұрақтардың жауабын  
болжап айтады.

Ассоциация



Машина, тракторлардың жанымын.
8-ші қосымша топшада болсам да,
Металл атаулының ең көп қолданылатын санымын. 
                                                                          ( темір )

Өлең шумақтары арқылы
Элементті болжап табады.

Негізгі 
бөлім

 (элемент топтарына сай топтарға бөлінеді.).
1- Тапсырма. Темірдің периодтық 
жүйедегі орнымен атом құрылысы жөнінде 
сипаттаңдар,табиғаттағы  және биологиялық маңызы 
қандай?
2- Тапсырма. Темірдің  
қолданылуын,өнеркәсіпте алынуына мысалдар келтіре 
отырып, айтып беріңдер.
3- Тапсырма. Темірге қандай физикалық, 
химиялық қасиеттері тән .Темірдің тұздармен әрекеттесу 
тәжірибесін жасап, дәлелдеңдер.Қауіпсіздік техникасының 
ережесі.
4- Тапсырма. Темірдің маңызды 
қосылыстары жөнінде не білесіңдер?

Оқулықпен, тапсырмамен жұмыс.
Жаңа тақырыпты «Ойлан.Жұптас.Бөліс.» арқылы 

тапсырманы орындайды.түсінеді,пікірлеседі, талдайды.
10 минут.

       Периодтық жүйедегі орны
2  Fe
3 4-период, VIII топ(қосымша)
4 A r=56.  Z=26
5 2.8.14.2

            Табиғатта кездесуі
10. жер қыртысында-5,1%
11. Алюминийден кейінгі орында
12. қызыл теміртас-Fe2O3
13. магниттік  теміртас-Fe3O4
14. пирит-FeS2
15. суларда- FeSO4 . Fe(HCO3)2

А Л Ы Н У Ы :
  Fe3O4+4CO=3Fe+4CO2
 Fe O + H2=Fe+H2O
 Fe2O3 +2Al =2Fe +Al2O3

Физикалық қасиеті
• жылтыр, күмістей ақ түсті металл
• P=7.87 г/см
• Tбалқу=1539
• иілімді, оңай магниттенеді және жоғалтады

Химиялық қасиеті

 2Fe+3Cl2=2FeCl3

 Fe + S =Fe S

 3Fe+2O2=Fe3O4

 Fe +H2O=Fe O + H2

 4Fe+6H2O+O2=4Fe(OH)3

 Fe +2HCl=FeCl2+H2

 Fe +CuCl 2= FeCl 2+Cu

 3FeCl2 +2K3[Fe(CN)6]=Fe3[Fe(CN)6]2    +6KCl

 4FeCl3+3K4[Fe(CN)6]=Fe4[Fe(CN)6]3   +12KCl 

Темір қосылыстары

Мәтінді өзі жеке түсініп 
оқу ойлану,сұрақтың 
жауабын болжап ,сол бағытта
жұмыстану.

Мәтінді жеке ,жұптасып 
бір-бірінің түсінбегенін 
жетілдіру,топтасып өз ойын 
айтып, талқылап, ой бөлісу. 

 Мәтіндегі тотығу-
тотықсыздану реакцияларын 
өздері өткен тақырыпты еске 
түсіре отырып, түсінеді,бір 
шешімге келіп, плакатқа 
түсіреді.Постер 
дайындайды,Топтан бір 
оқушы келесі топтарға 
түсіндіреді, постерді

 қорғайды.

Берілген тапсырманы 
орындап,химиялық 
қасиеттері бойынша 
тәжірибені 
жасайды,бақылайды, түзілген
өнімді болжайды.көрсетіп, 
дәлелдеп, түсіндіреді. 

Қауіпсіздік ережесін есіне 
сақтайды.



Fe O - Fe(0H)2       Fe2O3 - Fe(ОН)3
Fe O + H2SO4=FeSO4+H2O
Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3 + Н2О
Ca O + Fe2O3=Ca(FeO2)2
Fe2O3+2NaOH=2NaFeO2+H2O
Темірдің қолданылуы

12. заманға сай техника металы
13. электромагниттік  құралдар
14. тірі  организмдерде  болады
15. денсаулыққа  әсер  етеді
16. темір  құймалары (шойын,болат) 

1-Жаттығу.1) Темір шегелерді:а)Н2SО4 ә)СuSО4 б)СаСІ2 
в)АgNО3 г)NаСІ ерітінділері бар сынауықтарға салды. Қай 
сынауықта химиялық реакция жүреді ? Реакция теңдеулерін 
жазыңдар.

.
2-Жаттығу. Темір сұйылтылған азот қышқылымен 

темір(ІІІ) нитратын, азот(ІІ) оксидін және су түзе 
әрекеттеседі. Тотығу-тотықсыздану реакция теңдеуін  
жазыңдар.  

3-Жаттығу.  Ғе3+( ҒеСІ3,СuSО4, NаСІ) катионын 
ерітіндіден қалай анықтауға болады? Тәжірибе жасап, 
Реакция теңдеуін жаз.

4-Жаттығу.  Берілген айналымдарды жүзеге асыруға 
болатын реакция теңдеулерін жазыңдар:

 Ғе—ҒеСІ2---Ғе(ОН)2--- Ғе(ОН)3---Ғе2О3---Ғе

Есептер:1.   0,1 моль темір CuSO4-тің  75г 20 %-тік 
ертіндісімен әрекеттескенде түзілетін мыстың  массасы 
қанша? 

                2.  16г темір (ІІІ) оксидін толық 
тотықсыздандыру үшін қажет  сутегінің мөлшері нешеге тең.

                3. 320 г магнитті теміртасты толық 
тотықсыздандыру үшін неше грамм көміртегі  (ІІ) оксидін  
реацияластыру қажет ?

                4. Массасы 5,6  грамм темір тұз қышқылымен 
әрекеттескенде неше литр газ бөлінеді..

Қалған оқушылар 
түсінгендерін талқылап, 
тұжырымдайды.

Бағдаршам арқылы бірін-
бірі бағалайды.

Жаттығу бойынша 
тәжірибе 
жасайды,бақылайды

салыстырады,болжам 
жасап Ғе3+ ионын анықтап, 
нәтижесін көрсету, реакция 
теңдеулерін жазу,өздері 
өткен тақырыпты еске түсіре 
отырып, түсінеді,бір шешімге
келіп, тәжірибе арқылы 
дәлелдеп көрсетеді.

Не байқалғандығын 
ажыратады.

.

Қолпаштау арқылы 
бағалау.

Есептің 
берілгенін,шешуіне

реакция теңдеулерін 
жазады.

Есептер шығарады,
шығару жолын 
түсіндіреді.

Қоры-
тынды

 Формативті бағалау: қолпаштау арқылы топтарды 
бағалайды.

Формативті бағалайды.

Үйге 
тапсырма

Кері 
байланыс. 

§37, 38   №5,6,10-есеп 167-бет. Тест құрастыру

Өткен сабақ бойынша өз ойларын жазады.

Үй тапсырмасын 
күнделікке жазады. 

Қорытынды талдау 
жасайды, жазады.



Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы
А.Оразбаева атындағы математика пән мұғалімі

Г.О.Исмагулова

Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Сыныбы 5 
Сабақтың 

тақырыбы
Ондық бөлшекті натурал санға бөлу

Мақсаты Ондық бөлшекті натурал санға бөлудегі білімдерін кеңейту.
Күтілетін нәтиже А) Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыруға, ондық бөлшекті натурал санға 

бөлуге мысалдар келтіреді.
В) Ондық бөлшекті натуралға санға бөлуге  берілген өрнектердің мәнін тауып, 

білімдерін кеңейтеді.
С) Күрделі есептер шығарып, қорытынды жасайды.

Керекті 
жабдықтар 

Оқулық, ноутбук, жұмыс дәптері, бағалау критерийлеріне арналған парақтар,  БҮҮ
кестесі

Сабақ барысы
Сабақ 

кезеңдері
Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе Ұйымдастыру:
-амандасу
- сыныпты түгендеу;
- кезекшілік қызметін қадағалау;
- сабақ мақсаты мен күтілетін нәтижені айту
Топқа бөлу Мақал-мәтелдердің  жалғасын 

табу арқылы топқа бөлу.

-мұғаліммен сәлемдесу;
- кезекшілік қызметін атқару;
- сабаққа зер салу.
-сабақ мақсаты мен күтілетін нәтиже 

жету;

Топқа бөлінеді.

Тұсаукесер Көпір  тапсырмасы:  ББҮ  кестесінің  екі
бағанын толтырып, сабақ мақсатын анықтау.

Үй  тапсырмасы:  №436  «Ыстық  орындық»
әдісімен үйге берілген есеп тексеріледі.

Кестенің «Білемін» бағанын толтырып, 
не білетіндерін жазады, содан соң «Білгім 
келеді» бағанында бүгінгі сабақтың 
мақсатын анықтайды.

Үйден шығарып келген есептерді 
тексеруде бір оқушы шығып, есептің 
жауабын оқиды, қалған оқушылар тексере
отырып, қатесін тапқан оқушы есептің 
жауабын оқуды жалғастырады, есеп 
аяқталғанша осылай жалғасады.

Негізгі 
бөлім 

«Жұптасып- ойлан- бөліс» әдісі .
Оқушыларға деңгей бойынша 

тапсырмалардың бағытын түсіндіріп, есептер 
шығарту.

№425, 426 жай бөлшекті ондық бөлшекке 
бөлуді орындап, салыстырады. (Барлығына 
бірдей қолжетімді тапсымалар)

№432 (е.ж) берілген өрнектердің мәнін 
тауып, білімдерін кеңейтеді.

№816 Күрделі есептер шығарып, 
қорытынды жасайды.

«Крестиктер-нөлдіктер» әдісімен сабақты 
бекітеді.

Есептерді жеке шығару, жұппен бөлісу, 
топпен талқылау.

Оқушылар өздеріңе берілген есептерді 
шешеді. «Бағдаршам» әдісімен өздерін 
бағалайды.

Қиындау есептер шығаруда қате кеткен 
жерлерін жұптасып талдап, өзара 
бағалайды. (бағалау критерийі арқылы)

Кестеден сан таңдайды, сұрақ  
оқығаннан кейін жауап дұрыс болса, 
крестик қояды, қате болса келесі топ 
жалғастырады.

Қорытынд
ы 

ББҮ кестесінің соңғы бағанын толтыру.
Оқушылардың пікірлері немесе бағалау 

критерийі бойынша оларды бағалау, үй 
тапсырмасын беру.№;434;433

ББҮ кестесінің соңғы бағанында не 
үйренгендерін толтырады.

Үй тапсырмасын дәптерлеріне жпзып 
алады.

Сабақтың 
талдауы

 Бүгінгі сабақ орташа дәрежеде өтті. Сабақты ұйымдастырудан кейін,  оқушылардың бір-
бірімен қарым-қатынас жасау, бірлесіп жұмыс істеу үшін мақал-мәтелдердің  жалғасын 
табу арқылы төрт  топқа бөлдім ( «Жігіт сегіз қырлы,бірсырлы», 



«Алты  аға бірігіп әке болмас, жеті жеңге бірігіп ана болмас», «Отыз тістен шыққан сөз, 
Отыз руға тарайды», «Білекті бірді жығады, мыңды білімді жығады»).

Үйге берілген  тапсырманы  «Ыстық орындық» әдісін  пайдаландым,  яғни  бір   оқушы
шығып, орындыққа отырып берілген есептің жауабын оқиды, қалған оқушылар тексереді
және  осы  оқушыға  сұрақтар  қояды.  Мысалы,  «Есептер  шығарғанда  қандай  ережелер
пайдаландың?»,  «Қандай  қиындықтармен  кездестің?»,  «Есептерге  тесеру  жүргіздің  бе?»
деген  сұрақтар  аясында  диологтық  әңгіме  жүрді  және  қатесін  тапқан  оқушы  есептің
жауабын  оқуды жалғастырды,  есеп  аяқталғанша осылай  жалғасты. Тәжірибе барысында
уақытты  үнемдей  алмағандықтан,  уақыт  белгіледім,  осы  арқылы  оқушылар  шектеулі
уақытқа  жұмыстануға  тырысып,  уақытты  біраз  тиімді  пайдаланды.  Оқушылар  бағалау
критерийлері бойынша топ ішінде бір-бірін бағалады.

ББҮ кестесінің «Білемін» бағанын толтырып, не білетіндерін жазады, содан соң «Білгім 
келеді» бағанында бүгінгі сабақтың мақсатын анықтайды.

Негізгі  бөлімде  кешегі алған   «Жұптасып- ойлан- бөліс» әдісімнің есептер  шығаруда
оқушыны есептерді талқылауға, сыни ойлауға жетелейтініне көзім жеткендіктен осы әдісті
жиі  пайдалануды  шешкенмін.  Бүгін  де  осы  әдісті  пайдаланып,  барлығына  қолжетімді
деңгейлік  есептер  бердім.  Есеп  шығару  барысында  оқушылар   жеке  орындап,  жұпта
талқылап,  топ  арасында  ортақ  шешім  алды.  Оқушыларға  бұл  аса  қиындық  келтірмеді,
алдынғы сабаққа  қарағанда оқушылар талқылау жұмыстарын жүргізіп,  күткен нәтижеме
жете алдым. Оқушылар бір-біріне баға беруде, өз рефлексиясын жазуда оқушылар жетіле
түскен. Бұл балаларда өзін-өзі реттеуі қалыптаса бастағанын көрсетті.  Өздерін бағалауда
жасыл  бағдаршамның  басым  көпшілігінде   көтерілгенін  байқадым.  Дегенмен  кейбір
«тыныш  оқушылар»  әлі  де  болса  оқшауланып  қалатынын  көріп,  келесі  сабақта  сол
олқылықты толтыруда жұмыстануым қажет екенін аңғардым. Демек оларды сабаққа тарту
үшін  тәсілдерімді  әлі  де  жетілдіруім  керек.  ББҮ  кестесіннің  соңғы бағанын  толтыруда,
оқушылар бүгінгі сабаққа қатысты не үйренгендіктерін толығымен жеткізді.

Сабақ 
бойынша 
өзгертулер

 Утегенова Гүлайым Төлегенқызы
                                        Казталовка ОЖББ мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Сыныбы 2«Б» Күні: 22.01.14 ж
Тақырыбы: Көпбұрыштардың периметрі
Мақсаты:  Көпбұрыш, оның периметрі туралы түсінік беру;
Күтілетін нәтиже А көпбұрыштар туралы біледі; 

В көпбұрыштардың периметрін табуды үйренеді;  
С көпбұрыштардың және периметрдің өмірдегі маңызы туралы тұжырымдайды;

Дереккөздер, құрал-жабдықтар Интерактивті тақта, флипчарт, фигуралар, электронды оқулық, 
бинго билеті

Сабақтың барысы Уақыты Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
Кіріспе
3 минІ Психологиялық дайындық
Оқушыларды  түгелдеп, шеңбер құрып тұрғызамын. 
ІІ Фигуралар бойынша 3 топқа бөлу
 Қоржын ішінен оқушыларға фигураларды суыртып, сол арқылы 3 топқа бөлу; 1. Біз білімді баламыз,
Білім сырын ұғамыз
Жан-жақты боп сабақта
Жақсы баға аламыз.
2. Үшбұрыш, тіктөртбұрыш, бесбұрыш суыру арқылы 3-топқа бөлінеді;
Тұсаукесер 10 мин І Ауызша тапсырмалар 
 «Кім жылдам?» ойыны  Электронды оқулықтан «Жарайсың!» атты ауызша тапсырма орындату.
ІІ Үй тапсырмасын тексеру. «Сұрақты ұстап ал!» әдісі бойынша тексеру.
1. Оқушылар тапсырмаларды орындайды. Дұрыс жауап берсе, «Жарайсың!» деген мадақтау алады.
2. Өрнекті оқып, допты лақтырамын, ал оқушы оның жауабын айтып, басқа оқушыға келесі өрнекті оқып, 

жауабын талап етеді. 
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Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Казталовка жоббм бастауыш сынып мұғалімі

 Жүнісова Қырмызы Қамақызы
Апта Күні: 22.01.14 Сабақ
Сабақтың тақырыбы:  «Пингвин неге ұша алмайды?»
Жалпы мақсаты: Оқушыларға пингвин туралы мағлұмат бере отырып, пингвин 

жайлы білімдерін  толықтыру .Оқушылардың сөздік қорын, тіл 
байлығын, ой-өрісін дамыту. 

Күтілетін нәтижелер Пәнге  қызығушылығын ояту, талдау барысында ойларын 
жеткізу, қорытынды жасай білу, пікірлерін ашық айта білу. Топта 
жұмыс істеу дағдыларын, оқу және жазу сауаттылықтарының 
қалыптасуы.

Сабақ түрі танымдық сабақ
Тапсырмалар Жеке жұмыс, топтық жұмыс, постер арқылы берілген 

тапсырманы топ арқылы қорғау, ана тілі жұмыс дәптерінің 
тапсырмалары, сұрақтар қою.

Керекті жабдықтар Интерактивті  тақта,  оқулық, сөздік, видеоролик, мультфильм, 
телебағдарлама. «Таңшолпан».

Сабақ барысы
Сабақ кезеңдері:             Мұғалім әрекеті           Оқушы әрекеті
Кіріспе Трениг. 

Армысыз аспан-ана,
Армысың жер-ана.
Армысыз ұстаздар,
Армысың достар!
Құстар суреті арқылы топқа бөлу.
Топ басшысын тағайындау. Өткен  

тақырыптар бойынша сұрақтар қою. (сұрақ 
арқылы сурет құралады.) 

     1.Жуан дауыстыларды ата:
2.Жіңішке дауысты дыбыстарды ата
3.Қыс айларын ата:
4. Қалың қардың пайдасы не?
5.Үйге тоңып келген кім?
6. Аяздың қандай пайдасы бар? (сурет 

қиындысы  арқылы пингвин суреті 
құралады.)

- Балалар,  экранда ненің суреті 
бейнеленді?

 Оқушылардың  пингвин туралы 
түсініктерін анықтау.

Бұл қандай құс?
Бұл құс туралы не білесіңдер?

Топқа бөлінеді, сұрақтарға жауап 
береді. Топқа бөліне отырып, өз 
топтарына берілген тапсырмаларды 
қорғайды. Жұмыстарын талқылауға 
салады. ой-пікірлерін білдіреді. Топ 
басшысы тағайындалады.

Сұрақтарға жауап береді, суретті 
анықтайды.

Пингвин
Тұсау кесер Қаз.ұлт.арнасы «таңшолпан» бағдарламсы 

арқылы пингвин туралы видео көрсету. 
Оқулықтағы  «пингвин неге ұша алмайды» 
мәтінін топта оқып  талдайды, бір-біріне 
түсіндіреді. Әр топ оқушылары берілген 
мәтінді бәрі тізбектеп оқып шығады.

Мәтінді өздері оқи отырып, топ 
арасында өзара түсіндіреді. 

Тізбектей оқиды.

Негізгі бөлім І. Оқушыларға флипчарт таратылып, әр 
топ оқушылары мәтіннен, видеодан алған 
түсініктері арқылы постер қорғайды. 

              Сергіту сәті өзткізіледі. 
Пингвин туралы мультфильм көрсету.

ІІ. Мұғалім: Оқыған мәтін бойынша сөздік 
жұмысын жүргізу.

     мамық-құстың үлпілдеген құстың 

Әр топ өздерінің қиялдары арқылы  
постер қорғайды.

Оқушылар экраннан көреді.

Оқушылар дәптерлеріне жазып 
алады.
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жұмсақ жүні.
ІІІ. 37-жаттығу. Сөздерді оқып, и 

дыбысының қалай естілгенін айту 
Жуан, жіңішке сөздерді бағанға бөліп 

жазу. 
ІV. Дәптермен жұмыс. Тиісті сөзді 

сәйкестендір. 

 

Сөздерді оқиды, и дыбысының 
қалай естілгенін айтады.

Жуан, жіңішке сөздерді бағанға 
бөліп жазады. 

Жұмыс дәптерлеріне  жеке 
орындайды. Сағат тілі бойынша бірін-
бірі тексереді. Әр топтан оқушылар 
шығып тақтаға сәйкестендіреді.

Қорытынды Сабақты қорытындылау мақсатында
     оқушыларға стикер таратылады.

Бағалау критериалары:
Тапсырмалар  бойынша топ басшылары  

кесте толтырып,  топтың оқушыларын 
бағалайды. 

Әр оқушы стикерге сабақтан алған 
әсерлерін жазып, тақтаға іледі.

 Критерийле р бойынша топ 
басшылары бағалайды. (+, -)

Кестемен жұмыстанады.

 
Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы

Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының
 І  санатты, 3 деңгей бойынша сертификатталған

 математика және информатика пәнінің мұғалімі 
Кайсагалиев Есентемір Бектемірұлы

Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы:    Мәтінді  пішімдеу. Әріптер және абзац. Мәтіндік  және графикалық  ақпаратты 

өңдеу.
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға   әріптің кескінін, өлшемін және де  мәтінге суретті  әртүрлі жолмен  

қоюды үйрету. Ой-өрісін, есте сақтау қабілеттерін дамыту.
Оқыту нәтижелері: Оқушылар тақырыпты өз беттерінше түсіне алады, топтық, ұжымдық жұмыс арқылы 

ұйымшылдықпен жұмыс жасап, компьютерде тапсырмаларды орындай алады.
Технология: «БЛУМ» таксономиясы, Кембридж университеті мен Назарбаев зияткерлік мектебі ұсынған 

«Құзырлы оқыту» технологиясы
Сабақтың көрнекілігі: Оқулық, стикерлер, презентация, семантиалық карта
Қолданылатын модуль: Жеті модуль: СТО, АКТ, ДТО, жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту, бағалау, басқару

және көшбасшылық.
Сабақтың 

кезеңдері
Мұғалім әрекеті Уақыты Оқушы әрекеті

Ұйымдасты
ру

(оқушы мен мұғалім диалогі)
-Сәлеметсіздер ме?!
-Көңіл-күйлерің қалай?
-Сабаққа дайындық қалай?
-Мен сендерге  сәттілік тілеймін
-Бір –бірімізге сабақтың  жақсы және де қызықты  

өтуіне  тілектер  тілейік.
Отшашу 
Оқушыларды компьютердің құрылғылары арқылы 

топқа бөлу. (компьютердің құрылғылары тұрған 
суреттерді теріс қаратып қоямын,  оқушылар бір-бірден 
таңдап алған суретіне байланысты  сол топқа отырады, 
отырған топтары туралы мәлімет айтады)

1-топ  «ЖҮЙЕЛІК БЛОК»
2-топ  «МОНИТОР»
3-топ «ПЕРНЕТАҚТА»
4-топ «Тышқан тетігі»
Топ басшыларын сайлау, «бағалау парағын» тарату. 

1 мин

3мин

( парақ 
тарату)

-Сәлеметсіз бе?!
-Керемет! 
-Жақсы
-Рахмет
барлықтарыңызғ

а 5 деген баға 
тілеймін, өмірде 
жеңілмеңіздер

Топқа бөлінеді.
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Білу (жаңа 
сабаққа 
дайындық)

Сұрақ-жауап
Мәтінді көшіру комбинациясы?
Мәтінді қою комбинациясы?
Мәтінді ерекшелеу комбинациясы?
Мәтінді қиып алу комбинациясы?
Мәтінді қалпына келтіру комбинациясы?

Үй тапсырмасын тексеру:
Сөзжұмбақ 

1 P A G E D O W N

2 C A P S L O C K

3 C T R L

4 D E L E T E

5 P A G E * U P

6 B A C K S P A

7 E N D

1. Курсорды құжаттың соңына апару пернесі?
2. Бас әріптерді теру режиміне өту қандай пернені 

басу арқылы орындалады?
3. Мәтінді көшіру   қандай перненің қызметімен 

орындалады?
4. Курсордың оң жағындағы символдарды  жою 

пернесі?
5. Курсорды құжаттың басына  апару пернесі?
6. Курсордың сол жағында орналасқан  символды 

жою пернесі?
7. Курсорды мәтіннің соңына апару пернесі?

3 мин
ауызша

4 мин
Жазбаша

 
Ctrl    C
Ctrl    V
Ctrl    A
Ctrl    X
Ctrl    Z

Түсіну 
(жаңа 
тақырыпты 
меңгерту)

Жаңа сабақ «Тыңдайтын үшбұрыштар» әдісі 
бойынша меңгеріледі. Әр топта спикер, депутат, 
репортер болып өз қызметтерін бөліп алады.  

10 мин
түсіндіру

Қолдану 
(білімдерін 
пысықтау)

1 –тапсырма

Компютер құрылғыларының суреттері беріледі. Сол 
бойынша WordPad та анықтамаларын тауып сурет 
қасына жазады. 

Соңынан әр топ келесі топтардың жұмысына 
2   жұлдыз бір тілек жазады (автобус аялдамасы)
Сергіту сәті:  
10 айырмашылығын  табу
2   тапсырма.  Топтарға  «Семантикалық карта» 
-Әріптің кескіні
-әріптің өлшемі
-әріптерді жуандатады
-әріптерді қисайтады
-мәтіннің астын сызады

5мин
Компьют

ермен 
жұмыс

(жеке 
жұмыс)

7мин
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-мәтін жолдық  басында, сол жақта орналасады
-мәтін ортаға теріледі, тақырыпты осылай тереді
-мәтін жолдың соңынан, оң жақтан теріледі.
дайын суретті орналастыру
-батырманы басқанда PAINT терезесі ашылады. 

Суретті салып болып PAINT –ты жапқанда –сурет 
мәтіннің ішінде болады.

3   тапсырма
Венн диаграммасы

 

2мин
ауызша

2мин
Топтық 
жазбаша

3мин
жазбаша

Paint –та сурет 
салуға, мәтін 
енгізугі, өшіруге, 
бояуға, сурет 
қоюға, WordPad –
та мәтін жазуға, 
мәтінді өшіруге, 

Екеуіндеде 
мәтін жазуға, 
фигураларды 
салуға болады

Бағалау Топ басшыларын тыңдау. Бағалау. 3мин Топ мүшелерін 
әділ бағалайды. 

Үй 
тапсырмасын 
беру

WordPad  тақырыпты оқу. 173 бетте тест тапсырмасы 
«Өзіңді тексер»

1мин Күнделіктеріне 
жазады.

Қорытынды Оқушылар рефлексия беттерін толтырады
Онда не білдім, нені үйренгім келеді, сабақтан алған 

әсерім деген сұрақтар болады.
1мин

Батыс  Қазақстан облысы Казталов ауданы К.Меңдалиев атындағы жоббм
Матемтика пәні мұғалімі Молдашева Гүлбаршын Жардемовна

Коучинг      14.03.2014.
Тақырыбы: Диалогтік оқыту – оқыту үдерісіндегі белсенді әрекет қалыптастыратын оқытудың 

жаңа әдіс-тәсілі  
Мақсаты: Оқытудың жаңа әдіс-тәсілі ретінде диалогтік оқыту туралы ұғымдарын 

қалыптастыру және тәжірибелеріне енгізу әдістерінің жолдарын меңгерту. 
Негізгі идеясы: Диалогтік оқытуды оқытудың жаңа тәсілі ретінде сабақ үрдісінде қолданады 
Мұғалімдер 

үшін нәтижесі:
Мұғалімдер:

оқыту мен оқудағы  тілдің басты рөлін түсінуге;
білім беруде оқушыға жеке көңіл бөлуді дамытуға ықпал ететін оқыту әдісі ретінде 
әңгімелесуді, мысалы, жауап алу мен шағын топта жұмыс істеу әдістерін қалайша 
тиімді қолдануға болатыны туралы өз түсінігін қалыптастыруға;
оқу үдерісіне диалогтік әдістерді енгізуге;
сыныптағы диалогтік әдістерді бағалауға   дайын болады.

Дереккөздер:      Мұғалімге арналған нұсқаулық  98- бет                                              www.cpm.kz    
үлестірмелі материалдар, бейнесюжеттер

Өту  барысы

Кезеңдері: Уақы
т

Коуч әрекеті Коучингке қатысушылар әрекеті

Ұйымдастыру 
кезеңі: 
а)әріптестерді 
қарсы алу               
б) әріптестерді 

5 мин
3 түрлі смайликтер суыруын өтінеді.

Әр топқа 4 жолдан тұратын өлең 
жолдары жазылған парақ ұсынады.

Смайликтер суыру арқылы 3
топқа бөлінеді.

Әр топ алған парақтағы өлең
жолдарын өздеріне берілген жанрға
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топтарға бөлу.
 Тренинг

Тақырыпқа
ену.

Проблеманы
анықтау кезеңі:

Диалогтік оқыту-
бұл...

(Анықтамасын
шығарып алу, яғни

берілген сөз
тіркестерінен
керегін алып,

реттеу.)

 

Тақырыпты
өрбіту

мақсатындағы
таныстырылым

Тақырыпты
өрбіту

мақсатындағы
практикалық

жұмыс.

Рефлексия

Қорытынды

10
мин

І-топ: Мұғалімдердің кәсіби 
позицияларының типологиясы:  « 
Топтық пікірталастың жетекшісі», 
«Шебер»,«Сократ» 
«Генерал»  ,«Менеджер» ,  
«Жаттықтырушы», «Жол сілтеуші»  
немесе «Гид» моделі.)                             
ІІ-топ:Өзара әрекеттесудің 
коммуникативтік стильдері.                   
Диктаторлық үлгі («Монблан»)            
Жабық (қарым – қатынас орнамаған) 
үлгі («Қытай қамалы»)                         
Таңдамалы назар аудару үлгісі 
бойынша («Локатор»),                
Төменгі ой – толғаныс үлгісі 
(«Саңырау құр») 

ІІІ-топ: Өзара әрекеттесудің 
коммуникативтік стильдері: Өте 
жоғары ой – толғаныс үлгісі 
(«Гамлет») Икемсіз қарым – қатынас
үлгісінде («Робот») Авторитарлық 
үлгіде («Мен – өзім!») Белсенді өзара 
әрекеттесу үлгісінде («Одақ»)

салып шырқау керек.(Опера, вальс,
рэп)

І-топ мүшелері мұғалімдердің 
кәсіби позицияларының 
типологиясына жататын 7 типтегі 
мұғалімдердің бір-бірінен 
айырмашылығын көрсетеді               
.(постерде немесе рольге ену 
арқылы.)

ІІ-топ мүшелері өзара 
әрекеттесудің коммуникативтік 
стильдері бойынша өздеріне 
берілген үлгідегі мұғалімдерді 
сомдап, қатысушылар олардың 
қайсысы екенін анықтау керек.

  

ІІІ-топ мүшелері өзара 
әрекеттесудің коммуникативтік 
стильдері бойынша өздеріне 
берілген үлгідегі мұғалімдерді 
сомдап, қатысушылар олардың 
қайсысы екенін анықтау керек.

5 мин

3 мин

Диалогтік оқыту бұл-...
      (ой жалғастыру)

Бірнеше сөз тіркестерін береді.
а) мұғалімнің тәрбиелік, “әмірлі” 

әңгімесі  мен оқушылармен ашық 
диалогы арасында тепе-теңдікке жету; 
ә) мұғалім тарапынан қажетті 
түсіндірулер, нұсқаулар мен түзетулер 
жасау;                         б)  оқушылардың 
ойын білу және олардың 
дәлелдемелерін күшейту үшін бүкіл 
сыныптың талқылауын пайдалану;        
в) оқушылардың ауыз жаппай сөйлеуі  
г)   мәселе туғызу және даулау арқылы 
оқушылардың идеяларын  пайдалану;   
д) сыныпта ашық талқылау жүргізуге 
оқушыларды ынталандыру;                    
ж) топтық жұмысты оңтайлы 
пайдалану.

 «Диалог» туралы білетін 
түсініктерін топ мүшелері 
интерактивті тақтада топтастырады

Диалогтік оқыту бұл-...
а) мұғалімнің тәрбиелік, “әмірлі” 

әңгімесі  мен оқушылармен ашық 
диалогы арасында тепе-теңдікке 
жету;

б)  оқушылардың ойын білу және 
олардың дәлелдемелерін күшейту 
үшін бүкіл сыныптың талқылауын 
пайдалану;

г)   мәселе туғызу және даулау 
арқылы оқушылардың идеяларын  
пайдалану;

д) сыныпта ашық талқылау 
жүргізуге оқушыларды 
ынталандыру;

ж) топтық жұмысты оңтайлы 
пайдалану.

5 мин

10
мин

5 мин

Презентация Power Point “Әңгіменің
түрлері”

Бейнероликтер көрсету
Әңгіменің қай түріне жатады?
 (Алла тағаламен сұхбаттасу; 

егіздер; бастық пен қол астындағы 
жұмысшы)

Ұстаздар туралы, олардың 
қоғамдағы орны туралы нақыл сөздер 
мен тілектер.

Қай ролик әңгіменің қай түріне 
жататынын анықтауы керек.              

 Әңгіме дебат(егіздер)
Кумулятивтік әңгіме (Бастық 

пен қол астындағы жұмысшы)
Зерттеушілік әңгіме (Аллатағала

мен ханшайымның сұхбаты)

«Екі жұлдыз,бір тілек» әдісі 
бойынша коучингтің өту барысына  
баға беру.
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2 мин
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Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
А.Оразбаева атындағы жоббм ағылшын тілі пән мұғалімі

Кенжеғалиева Сұлу Жүсіпқызы 

Сабақты  құру және жоспарлау үшін мұғалімдерге арналған жоспарлау бойынша кесте

Апта Күні 22.01/13 Сыныбы  10 б
Сабақтың тақырыбы Kazakhstan is my Motherland 
Жалпы мақсаты To enable the students to talk about climate,landscape and population of 

Kazakhstan
Күтілетін нәтижелер Қазақстанның  халқы ,климаты , ландшафты туралы әңгімелей алады, 

салыстырады
Сабақтың түрі Білімді жетілдіру, бекіту 
Тапсырмалар Мәтінмен жұмыс , грамматикалық жаттығулар, постер қорғау
Керекті жабдықтар Суреттер, маркерлер, постерлер, интернет желісі
Сабақ барысы
Сабақ 

кезеңдері
Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе Org.moment.Greetings.The anthem of Kazakhstan.
-Good morning, students!We are glad to see you.
Reports of duties.Phonetic drill.Training «Best 

wishes»
Proverb «East or west  home is best»

Оқушылар амандасады, 
кезекші жауап береді.Қазақстан
әнұраны тыңдалады.Мақал-
мәтел  арқылы тіл жаттықтыру 
жұмысы жүргізіледі.

Тренинг(Оқушылар бір-
біріне жақсы тілек айтады)  

.Тұсаукесер Let`s divide into groups.Choose the leaders of 
groups,pleasure.Association «Kazakhstan»

Astana                                EXPO-2017

Топқа бөлінеді.
Ассоциация толтырады

Негізгі бөлім T:-As you`ve understand, today in our lesson we`ll 
talk about  Kazakhstan, it`s population , landscape and 
climate 

1.Presentation «Kazakhstan is my Motherland»

2.Pre-reading task.What do you know about landscape
of Kazakhstan? 

What can you say about climate of your village?
3.Presentation  of the words:
Reserve- [ri`sә:v] –запас
Plain- [plein]- равнина
Diverse –[dai`vә:s]- involving different forms
Glacier- [`glәsjә ]-large body of ice moving  slowly
Sturgeon- fish which gives caviar
4:  Jigsaw reading :
Group «Astana» - text «Population» 
Group «Almaty» - text «Climate»
Group «Uralsk» -text «Landscape»
5.Answering the questions:
What is the population of Kazakhstan?
What are the places which are polluted?
Is the climate of Kazakhstan continental?
Do you like the climate of your village?
6. You will demonstrate what do you know about 

Kazakhstan. 
 1.When do we celebrate the Independence Day?(on 

the 16th of December)
2.What is the main state law? (the Constitution of the 

Republic of Kazakhstan.)

Дарынды оқушы  Қазақстан 
туралы презентация қорғайды

Төмен мәртебелі сұрақтарға 
жауап береді

Сөздік жұмыс,оқушылар 
үйден танысып келген жаңа 
сөздерді талдайды

Түртіп оқу әдісі арқылы 
мәтінді оқиды

Диалог әдісі арқылы топ 
мүшелері  сөйлеседі 

Сан таңдау арқылы  
Қазақстан туралы жинақтаған 
білімдерін көрсетеді



3.Who is the head of Kazakhstan? (President N. 
Nazarbaev)

4.What is the biggest river in Kazakhstan?(The Irtysh)
5.Who was Kurmangazy?(a composer)
6.What river is Astana situated on?(The Ishym)
7. What chambers does Kazakh Parliament consist of?

(the Senate and the Majilis)
8.When was the last Constitution approved? (on the 

30th of August,1995)
9.When did Independent Kazakhstan become a 

member of the world Olympic Committee? (in 1994)
II tour. T: Dear Students! Look at the blackboard. 

Read and complete: 6 sentences.
1.In the east Kazakhstan borders on …….. (China)
2. The main lake in Kazakhstan is ………… 

(Balkhash)
3.Two powerful industrial oblasts in the east of 

Kazakhstan are …………  …………(Pavlodar and 
Uskemen)

4.When the capital was changed from Almaty, the city
got a symbolic name ………. (Astana)

5.The epic novel “Abai” is the work of ……………… 
(M.Auezov)

6.Kazakhstan has huge reserves of mineral 
……………….(resources)

4. Task: Give your own ideas:
Place to visit: Astana, Almaty, Charyn Canyon, 

Burabai, Turkestan, Aktau
Food: Beshbarm ak, kuirdak, baursak, kumys, shubat, 

kazy-karta, zhal-zhaya.
People: friendly, polite, hospitable, kind.
Homes: yurts, apartment blocks, houses, flats
Sports: Boxing, wrestling, cycling, lifting, athletics, 

ice- hockey.
7.Individual work.
Group«A»- complete the words
Group «B»- complete the sentences
Group «C»- answering the questions:
What is the population of Kazakhstan?
What are the places which are polluted?
Is the climate of Kazakhstan continental?
Do you like the climate of your village?
6.Making posters:
Group «Astana»- «Ecology of Kazakhstan»
Group «Uralsk»- «West Kazakhstan»
Group «Almaty»-«The climate of Kazakhstan».

Деңгейлік тапсырмалар 
орындайды

Топтар түрлі тақырыптарға 
постерлер қорғайды 

«Астана »тобы – 
«Қазақстанның экологиялық 
жағдайы»

«Орал» тобы- «Батыс 
Қазақсан»

«Алматы» тобы- 
«Қазақстанның климаты»

Қорытынды Complete the diagram of Venn  

What  do you think?
Why do you love your native country?
Why  should we  love and improve our native 

language?
Leaders,give your marks  and  explain, please.

Венн  диаграммасын 
толтырады

Жоғары мәртебелі сұрақтарға
жауап береді

Топ жетекшілері бағалайды, 
түсіндіреді



Алма Оразбаева атындағы ОЖББМ
Физика пәні мұғалімі Шүйнішбаева Нұрби Даниалқызы

Сыныбы 10а Күні
Тақырыбы §9.8. Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і. 

Мақсаты Ток  жұмсалғандағы  жылу  мөлшері  мен  ток  көзінің  ПӘК-ін  анықтауды
үйрену. 

Күтілетін нәтиже А Джоуль-Ленц  заңын  және  ток  көздерінің  ПӘК-ің  формуласын,  өлшем
бірліктерді біледі. 

В  Заңды сипаттайтын формуладағы физикалық шамаларды есептей алады.

С  Заңды  сипаттайтын  физикалық  шамаларды  ауыстырып   есептейді,
қорытынды жасайды.

Дереккөздер,  құрал-
жабдықтар

 Кестелер,  интерактивті  тақта,  компьютер,  видеопроектор,  электронды
оқулық, интернет мәліметтері, флипчарт,маркер,стикер.

Сабақтың барысы Уақ
ыты

Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе

Үй  тапсырмасын
тексеру

5
мин

  Сыныптағы  психологиялық
ахуалды қалыптастыру.

    Алдымен  оқушыларды
таңдаған  гүл  атауы    бойынша
топқа бөлу, топ ережелерін еске
түсіру.

Бағалау критерийлерін ұсыну 
және жұмыс барысымен 
таныстыру. 

Үй тапсырмасын тексеру үшін 
слайдқа есептерді тест түрінде 
жазып қоямын. Оқушылар 
есептерін тексеру үшін 
көршісімен дәптерлерін 
ауыстырып, дұрыс жауаптарын 
тексертемін. Бұл жерде уақыт 
шеңбері ережесі ескертіледі.

  Ойын жинақтайды, өзін –өзі 
реттейді.

Топ ережелерін ой елегінен 
өткізеді.

Критериймен танысып, жақсы 
бағаға жету межесін көздейді. 
Топ басшысына бағалау парағы 
беріледі.

Оқушылар сұрақ қояды, жауап
береді өткен тақырып бойынша:

 Мысалы:
1 есеп: Ішкі кедергісі 2 Ом, 

ЭҚК-і 120В болатын ток көзі 
сыртқы 58 ом кедергімен 
тұйықталған Ток көзінің толық 
және пайдалы қуатын 
анықтаңдар.

А)24 Вт,  23Вт; В)232 Вт, 
44Вт;  С)240Вт, 232 Вт. Д) 45 Вт,
240 Вт.

2 есеп: Тізбектегі кернеу 220В,
ал өткізгіш сымдардың кедергісі 
1 Ом және 21 кВт қуатты 
тұтынатын жүктеменің 
кедергісін анықтаңдар.   

А)21 Ом;  В)23 Ом;  С)24 Ом. 
Д) 45 Ом.

3 есеп: Әрбіреуінің кедергісі 
240 Ом болатын үш шам өзара 
параллель әрі кернеуі 120 В 
сыртқы тізбекке жалғанған. 
Барлық шамдардың 
пайдаланатын қуатын, жалпы 
токты және 8 сағ жанған шамның
энергиясын табыңдар.

А)210 Вт, 15 А, 145 кВт*сағ;  
В)230 Вт; 17А, 124 кВт*сағ; С)24
0 Вт,1,5 А, 147 кВт*сағ, Д)180 
Вт, 1,5 А, 144 кВт*сағ.

4 есеп: Диаметрі 0,08 мм 



никель сымнан 600 ом-ға 
арналған реостат дайындау үшін 
сымның ұзындығы қандай болу 
керек. 1,5 А ток кезінде толық 
жалғанған рестаттағы кернеудің 
түсуі қалай болады? 

А)7м, 950В;  В)7,2 м, 900 В; 
С)6,7м, 978 В;  Д)8м,  900В;

5 есеп: Егер 0,4 с ішінде 
қимасы 1,2 мм2 өткізгіш арқылы 
6*1018 электрондар өтсе, токтың 
тығыздығы қандай? 

А)2*106 А/м2 ;  В)7,2*106 А/м2; 
С)6*106 А/м2;  Д)8*106 А/м2.

Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Шүкіров Жасұлан Ерболатұлы

Пән әдебиет 11 сынып Күні 12.12.13.

Тақырыбы : Ғ.Мүсірепов. Өмірі,шығармашылығы.

Мақсаты Мақсаты: Шығармашылығымен оқып, танысу.

Күтілетін нәтиже А)Жазушының  өмірі мен шығармашылығын түсініп оқиды, 
түсінігін өз сөзімен баяндай алады.

В) Жазушының өмірі мен шығармашылығына жоспар құра 
алады,басқа оқушыға мазмұнын түсіндіре алады.

С)Өмірі мен шығармашылығын  өткен,оқыған шығармалармен 
салыстыра баяндайды. 

Керекті жабдықтар Әдебиет оқулығы,көркем әдебиеттер,флипчарт,стикер.

Сабақ 
кезеңдері

Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе    Оқушылармен амандасу.Психологиялық 
   дайындық..
   Сергіту сәті. «Саяхатшы» ойыны арқылы 3 

топқа
    бөлінеді.                                
      Топтағы оқушыларға түсінігін бағалау үшін 
   бағдаршамдар беріледі.Үй тапсырмасын тест 

арқ арқылы тексеремін.Тестіні әрбір оқушыға 
жеке-жеке берберемін.(10 сұрақтан тұрады)

   Балаларға тест жауаптарының кілтін 
ұсынамын.

        

Мұғаліммен амандасады. Топтарға 
бөлінеді.

Топ мүшелері тест жауабын 
белгілейді.Әр оқушы тестінің кілті 
арқылы жауаптарын тексереді.

Тұсаукесер Солтүстік Қазақстан өңірінің тумасы, Орынбор 
рабфагында оқыған,көркем әңгіме шебері, 
академик, қоғам қайраткері,Социалистік Еңбек 
Ері-бұл кім деп ойлайсыздар?

Жаңа сабақтың кім жөнінде 
екендігін болжап айтады.Бұл 
шешімге қалай келгендігін айтады.

Негізгі бөлім А)Тақырыпты бөлімдерге бөліп,топтарға 
тапсырамын.Топ ішінде талқылауға уақыт беріп, 
«Джигсо» әдісімен бір-біріне талқылауға 
жібереміз. Ә) «Бағдаршам»бойынша топтың 
қанша түсінгенін анықтау. Б) Түсіндірген топ 
түсінген топқа сұрақтар қою арқылы бір-бірін 
түсіндіреді. В) Алдын-ала берілген критерийлер 

Мәтінді оқып топта талдайды.Бір 
оқушы келесі топқа барып,бір-біріне 
түсіндіреді.Өзгелерді тыңдай 
отырып,өз білімдерін 
толықтырады.Түсіндіреді,пікірлерін 
байланыстырады,салыстырады,

түйін шығарады.Бағдаршам,кері 



бойынша топтар бір-бірін бағалайды. байланыс,критералды бағалау 
арқылы бағалайды.

Қорытынды Тақырыптағы проблема.Қазіргі заманмен 
салыстыр.Флипчарттарды үлестіремін.

Проблеманы 
табады,салыстырады,әр топ постер 
қорғайды.

Үйге 
тапсырма

Ғ.Мүсірепов өмірі мен шығармашылығын 
оқу.Мүсірепов өмірінен естеліктер 
жинап,дәптерлеріңе жаз.

Үй тапсырмасын күнделікке 
жазады,өмірі мен шығармашылығын 
оқиды, жазушы туралы қосымша 
өздігінен ізденеді.

Батыс Қазақстан облысы Казталова ауданы 
Казталовка жоббм тарих пәні мұғалімі Г.Ажғалиева

Пәні Қазақстан тарихы Сыныб
ы

8 а,б сыныбы

Күні 21.04.2014жыл Сағаты
: 1305

         6-шы сабақ               

Тақыры
бы

§ 45. Шоқан Уалиханов-қазақтың аса көрнекті ғалымы әрі ағартушысы

Мақсаты · Оқушылардың мәтінмен жұмыс істеу дағдысына сүйене отырып, олардың тарихи ойлау
(есте  сақтау)  қабілетін  үнемі  жетілдіре  түсу,  практикалық  жұмыс машығын,  талдау  және
қорытынды жасай  алу біліктілігін жетілдіру,  оқушылардың эстетикалық талғамын,  сөйлеу
мәдениетін дамыту, өз бетімен жұмыстана білуге, тарихи карталармен жұмыс істей білуге
үйрету;
 ізденулеріне жағдай жасау;
Сол кездегі ғылымның дамуына үлес қосқан адамдар туралы баяндау барысында 
оқушыларды рухани білімділігі 

туралы түсінік қалыптастыру;

Оқыту 
нәтижесі

Қазақстан қалаларының даму тарихы, олардың қазақ халқының саяси, экономикалық, 
сауда-саттық өміріндегі  алатын орны, сауда қатынастарының даму ерекшеліктері туралы 
түсінік қалыптастыру  біледі,  әңгімелей алады.

Көрнекі 
құралдар

Слайд, суреттер, маркерлер мен плакаттар

Пайдалан
ылатын 
технологиял
ар

Диалогтік оқыту, критериалды бағалау, СТО элементтері

Кезеңде
рі

Мұғалімнің іс
әрекеті

Оқушылардың іс әрекеті Пайдала
нылған

материал
мен

технология
лар

Баға
лау

Әдісі

Кіріспе Сыныпқа кіріп, 
оқушылармен 
амандасады. 

- Балалар бүгін 
біз бір- бірімізбен 
бас изеп 
амандасатын 
боламыз.

Оқушылар бір бірімен бас изеп 
амандасады. 

Үй 
тапсырма
сын сұрау

Қазақстан 
аумағындағы 
қалалары туралы 
біледі. Округ 
ұғымына анықтама 

Оқушылар, оны өмірмен 
салыстырып, мысалдар 

 
Балалар 

жұптасып 
жұмыстары
н тексеріп, 

Оқу
шылар 
жұп 
болып 
бір 

Жұпт
ық әдіс.



бере алады және 
жәрмеңкенің 
пайдасы туралы 
әңгімелей алады

келтіреді,ойларын айтады талдайды. бірінің 
жауапт
арын 
тексері
п, баға 
қояды.

Жаңа 
сабақ.

Оқушылармен 
бірге сабақтың 
мақсатын қояды.
17. Балалар 
бүгінгі 
сабағымыздың 
мақсатын бәріміз 
бірге қоямыз, 
Шоқан 
Уәлихановтң 
балалық және 
жастық шағы.
18. Омбыда 
оқыған жылдары
19. Ғалымның 
ғылыми зерттеулері
15. Ш.Уалихан
овтың Қазақстан 
тарихындағы орны 
туралы әңгімелеу 
біледі  және өз 
ойларын жеткізе 
алады

Оқушылар сабақтың мақсатын 
қояды. Әр оқушы өз ұсыныстарын 
айтады. Ұсыныстар мұқият 
тыңдалып, сабақтың мақсаты 
анықталады.

Форм
ативті 
бағалау
жүреді.

Интер
активті 
әдіс.

Топтастыру 
әдісін жүргізеді. – 
Балалар өз ойларын
жеткізеді

Оқушылар «Шоқан», «Корнет», 
«Құсмұрын», «Зерттеуші» 
«Сырымбет», «Омбы», «Шыңғыс»,
«Қашғария», «Санкт-Петербург», 
«Патриот» сөздерді атап, тақтаға 
жазады.

Флипчарт
пен маркер.

Топтас
тыру 
әдісі.

Слайд арқылы 
түсіндіреді. «Өткен 
өмір ХІХ ғасырдағы
деректі фильм» 
атты бейнеролик 
көрсету арқылы өз 
ойларын еркін 
жеткізу

Оқушылар тыңдайды, маңызды 
жерлерін жазып алады.  «Өткен 
өмір ХІХ ғасырдағы деректі 
фильм» атты бейнеролик 
тамашалайды.

Интеракт
ивті тақта 
(слайд 
көрсетуге), 
бейнеролик

Сұрақ 
жауап, 
түсіндіру
. 

АКТ

Сыныпты 3топқа 
бөледі. 

Оқушылар топқа бөлінеді. 
Оқушыларға үш түсті қағаз бердім.
Соған сәйкес олар үш топқа 
бөлінді. 

Топқа 
бөлу

Топтарға 
тапсырма береді. 1-
топқа: Шоқан 
Уәлихановтың 
балалық және 
жастық шағы.

2-топқа: Омбыда 
оқыған жылдары
20. 3-топқа: 
Ғалымның ғылыми 
зерттеулері

Ш.Уалихановтың
Қазақстан 
тарихындағы орны

Оқушылар топтық тапсырма 
орындайды. Тапсырмада Шоқан 
Уалиханов туралы толық 
мәліметтер бере білуі керек. 

    Қосымша әдебиеттердегі 
материалдарды пайдалана отырып,
өмірі мен игі істерін  айту. 
Оқушылар Ш.Уәлихановтың 
өмірінің негізгі кезеңдері жайлы 
даталарды толтырады:
16. 1835 жылы-

17. 1847 жылы-

Флипчарт
маркер

Тақы
рыпты 
аша 
білуі 
бағалан
ады.

Топты
қ әңгіме.



 
Флипчартта жоба

дайындау.
18. 1853 жылы-
19. 1857-1859 жылдары
20. 1860 жылы-
21. 1859-1861 жылдары-
22. 1864 жылы-
23. 1865 жылы-

    Ш.Уәлихановтың
замандастары-ғалымдар,
жазушылар  оның  еңбегін  жоғары
бағалады.  Ш.Уәлиханов-қазақтың
ғұлама-ғалымы.  Түркістан  мен
Қазақстнды,  Орта  Аия
халықтарының  тарихы  мен
мәдениетін  зерттеуші.  Ол  аз  ғана
30  жылдық  ғұмырында  ұлы  істер
тындырып  кетті.  Қазақ  халқының
тарихы  мен  оның  тұрмысын
ғылыми  тұрғыда  терең  зерттеудің
негізін  салды.  Ш.Уәлиханов
Шығыс Түркістанға сапары кезінде
ұлан-ғайыр  материалдар  жинады:
әсіресе  оның қарындашпен салған
суреттерінің маңызы зор. 

Ш.  Уәлихановтың  ғылыми
мұрасы  Қазақстан  және  Ресей
халықтары  тарихының  күрделі
проблемасын  қамтыды.  Шоқан
Уәлихановтың  қызметіне  Орыс
географиялық  қоғамы  мен  Ресей
ғалымдарының  атынан  баға  беріп
келіп,  шығыстанушы  ғалым,
академик  Н.Веселовский  былай
деп  жазды:  «Шоқан  Шыңғысұлы
Уәлиханов шығыстану ғылымында
аққан жұлдыздай жарқ етті де жоқ
болды.  Орыс  ориенталистері  оны
ілуде біркездесетін ғажайып дарын
иесі  деп  таныды және  одан  түркі
халықтарының  тағдыры  жөнінде
ұлы  да  маңызды  жаңалықтар
ашады деп күткен еді».

Рефлекс
ия.

Оқушылар  бір-
бірінің біліміне 
толық жауап алу 
мақсатында 
сұрақтар береді. 

 Шоқанның  туып-өскен
жері туралы не білесіңдер?
 Шоқанның  тұлға  ретінде
қалыптасуына  қоршаған  ортаның,
туысқандарының,  әлеуметтік
жағдайдың, туған табиғатының, өз
кезеңінің  алдыңғы  қатарлы
азаматтарымен  достасуының  әсері
болды ма? Нақты жауап беріңдер.
 Шоқанның  мінез-құлқы
туралы не білесіңдер? Өзіңе оның
қандай мінезін үлгі етіп алар едің?
 «Шоқан  өз  халқының
нағыз  патриоты  болды»
«Патриот»  ұғымын  қалай
түсінесіңдер?

 
Екі 

тілек, 
бір 
ұсыныс



Үйге 
тапсырма 
беру

Шоқанның достары  туралы материалдар жинақтап келу және альбом жасау.(өз ойларын 
жеткізу мақсатында)  

«Шоқан Уәлиханов мол ғылыми мұра қалдырды. Ол Орталық Азия халықтарын зерттеуге
зор  үлес  қосты,  оны  шығыстанушы-ғалым  ретінде  шетелдік  ғалымдар  толықтай
мойындады».Бұл тұжырымды нақтылай түсетін мысалдар келтіріңдер.

§45-ты оқып шығып, мына сызбаны толтырыңдар:

Өмір сүрген жылдары-
Мінез құлық ерекшеліктері-
Ғылымға бейімділігі-
Қайда оқыды-
Кіммен достасты?-
Қазақ халқының саяси және экономикалық жағдайы туралы көзқарасы-
Ғылыми зерттеулері және олардың маңызы-
Ғалымның ғылыми мұрасы-
 Терминдермен жұмыс:

11 Ағартушы
11 Декабристер
11 Корнет
11 Адъютант
111 Кумир

Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы К. Меңдалиев атындағы 
орта жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Қуандықова Гүлсара Халелқызы

Сабақтың тақырыбы:  Қасиетті сандар.  7 саны
Сабақтың мақсаты. Білімділік: Оқушыларға сандардың халық ұғымындағы түсініктерінен  мәлімет беру, 1 

санына байланысты  ұғымдарды, қасиетті дәстүрді атай отырып, ұлттың дүниетанымдарын қалыптастыру.
Дамытушылық: Ой өрістерін, танымдарын, пәнге қызығушылықтарын дамыту.
Тәрбиелік: Ұлттық салт-дәстүрді, әдет-ғұрыптарды құрметтеуге тәрбиелеу.
Әдісі: түсіндіру, әңгімелеу
Көрнекілік: сандар, суреттер, сызба, кесте.
Бағалар
"1" дегенім жаман баға,
Алады оны жаман бала.
"2" дегенім нашар баға,
Бауырларым нашарланба.
"3" дегенім орта баға,
Сапасы оның орта ғана.
"4" дегенім жақсы баға
Алады оны жақсы бала.
"5" дегенім үздік баға,
Оқимыз тек үздік қана.
Жаңа сабақ түсіндіру.
Сұрақ-жауап

7. Қазір жылдың қай мезгілі ?

8. Бір жыл мезгілінде неше ай бар ?

9. Бір аптада  неше күн бар ?

10. Біз сабаққа сағат нешеде келеміз ?

11. Сабақта қандай баға алғанды ұнатасыңдар ?

12. Балалар , мен сендердің жауаптарыңды жаздым
Олар қалай деп аталады ?

13. Сандар

14. Ендеше, бүгін қасиетті сандар жайында айтамыз
( Қасиетті сандар кестесін көрсету )
Осы сандар ішінде 7 саны өте ерекше орын алады. 7 саны-киелі сан.
Қ.Мырзалиев " Жеті " өлеңін оқу.
Ұзақ санның шетіне шықпаспын мен,
Көлдің өзі шықпайды бетіменен



Кәдімгі бір мен онның арасында
Неліктен қымбат маған жеті деген
Жетіңізге талай сан тіркеседі
Жеткен бала жетіге күрт өседі
Жаңылуды білмейді  сарапшылар
Жеті мәрте есептеп бір кеседі
Жетіні есте, қәне сақтаңыздар!
Жетімізді жазалық тақтамызға
Өлгеннен соң жетісін береді екен
Жеті күннен тұрады аптамызда
Жетісу ма, Жетісай қаласы ма
Жеті сіңген біраздың санасына
Сегіз емес, алты емес, жеті атасын
Мұсылмандар жаттатқан баласына
Жеті күнде жымыңдап қордалы аспан
Жеті жұлдыз жиналып орналасқан
Стамбул да, Рим де, Москва да
Жеті  төбе басында орналасқан
Мен сыйлаймын ерлерді елім дейтін
Елім дейтін ешкімге емінбейтін
Жеті болсақ, шіркін-ай, үшің түгіл
Екіңіздің өзіне бөлінбейтін.
Сызбамен жұмыс.

Кемпірқосақ түстерін атау.
Танымдық тапсырма " 7 нотаны ата "
Парақшада жазылған сұрақтарға жауап 

бере отырып,ноталарды атау.
Қорытынды : Кәкім Салықов  өлеңі оқылады
Тапсырма: 7 атасын жаттап келу.

Үш жақын                          Үш тәтті             Үш көз
1 Жар жақын                   Жан тәтті         Су анасы -бұлақ
2 Мал жақын                  Мал  тәтті         Жол анасы- тұяқ
3 Жан жақын                  Жар  тәтті         Сөз анасы-құлақ

Бес асыл Бес дұшпан         Бес қару
1.Талап                    Өсек                 Садақ
2.Еңбек                    Өтірік                  Найза
3.Терең ой                         Мақтаншақ      Қылыш
4.Қанағат                    Еріншек                  Айбалта
5.Рақым                    Мал шашпақ       Шоқпар

Жеті ата Жеті қазына              Жеті күн
1.Әке                               Ер жігіт                      Бүгін
2.Бала                               Сұлу әйел           Ертең
3.Немере                  Ақыл-білім           Бірсүгүні
4.Шөбере                  Жүйрік ат                       Арғы күні
5.Шөпшек                  Қыран бүркіт          Ауыр күн
6. Немене                  Жүйрік тазы           Соңғы күн
7.Туажат                  Берен мылтық             Азын

Сабақты қорытындылау.



ОҚУШЫЛАРҒА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ
 АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ІЗДЕНІСІН ЖАСАУҒА БАҒЫТ БЕРУ

                
  Альбосынова  Гүлжан  Мырзатайқызы 

ОҚО. Арыс қаласы  №32 Ә.Жангелдин атындағы жалпы 
орта  мектебінің  қазақ  тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

                                                Түйіндеме 
«Адам  ұрпағымен  мың  жасайды»  -  дейді  халқымыз.  Ұрпақ  жалғастығымен  адамзат  баласы  мың  емес

миллиондаған  жылдар жасап  келеді.  Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз -  оқу.  «Надан  жұрттың күні  –
қараң, келешегі тұман», - деп М.Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. Сусыз, құрғақ,
таса көлеңке жерге дән ексең өнбейтіні сияқты, жас ұрпақтарымызды тәрбиелемесек өспейді, өнбейді. Қазіргі
мектеп  мұғалімдерінің  алдында  тұрған  басты  міндет  –  оқушылардың  шығармашылық  білім  дағдыларын
қалыптастыру.  Міне,  өз  ұрпағының  өнегелі,  өнерлі,  еңбексүйгіш,  абзал  азамат  болып  өсуі  үшін  халық
педагогикасының негізгі  мақсатын шығармашылықпен оқу-тәрбие үрдісіне тиімді пайдалану әрбір ұстаздың
міндеті ,сондай-ақ менің де міндетім болып табылады.

   Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстан Жоллдауы-2050: Бір мақсат, бір
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы еліміздің алдына үлкен мақсаттар қою арқылы Дамыған
30 елдің қатарына кіру жоспарын ұсынып отыр. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін , ұлтты ұйыстырып, ұлы
мақсаттарға жетелейтін идея бар екендігін айқын да нақты айтып берді.Ол-Мәңгілік Ел идеясы.Осы мақсатта
бірнеше міндеттер қойды. Олардың бірі-озық және бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін құру.

  Білім беру жүйесінің басты міндеті-ұлттық және адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика негізінде
жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар
жасау, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру. Сонымен бірге Елбасы «Орта білім
жүйесінде  жалпы білім беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту  деңгейіне  жеткізу
керек және мектеп түлектері қазақ, орыс, ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың
сындарлы ойлау,өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс.» ,-деді.

  Білім – ел қазынасы,халқымыздың білімділігі  еліміздің байлығының ең маңызды бөлігі  десек,  яғни бар
ғылымның бастауы –  мектеп.  «  Елдің  келешегі  -  бүгінгі  жастардың қолында,  ал  жас  ұрпақтың тағдыры –
ұстаздың қолында »- деп, Елбасымыз бізге үлкен міндет артып отыр.  

  Бүгінгі аумалы-төкпелі заманда білімді, білікті, өздігінен тығырықтан шығар жол таба білетін іскер және
өмірге  икемді  адам  тәрбиелеуді  қажет  етіп  отырғандықтан  мұғалімнің  басты  міндеттерінің  бірі  –  мектеп
қабырғасында   жеткіншектерді  жеке  тұлға  ретінде  қалыптасуына  жағдай  жасау  және  білімдерін  шыңдау
арқылы ғылыми жетістіктерге жеткізу.

  Питер  Клаин:  «Балаға  өз  бетімен  зерттеуге  мүмкіндік  туғызған  сайын  одан  әрі  жақсы  оқи  түседі.»-
деген.Қазіргі  таңда  білім  беру  жүйелерінде  үлкен  өзгерістер  болып  жатыр.  Білім  беру  жүйелерінің  жаңа
модульдері  құрылуда.Осы  бағытта  жүргізіліп  жатқан  жұмыстардың  бірі  –  жалпы  білім  беретін  орта
мектептерде  қазақ  тілі,  орыс  тілі  және  ағылшын  тілі  ғылымдарының  қайта  жаңартылуы  болып  табылады.
Солардың бірі: «Қазақ тілі ғылым мен білімнің, интернеттің тіліне айналды.Қазақ тілінде білім алатындардың
саны  жыл  өткен  сайын  көбейіп  келеді.Енді  ешкім  өзгерте  алмайтын  бір  ақиқат  бар.Ана  тіліміз  Мәңгілік
Елімізбен бірге Мәңгілік Тіл болды! Оны даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн»,-деп ,
Елбасы тұжырымдады. Ал талапқа сай ана тілімізде білім берудің шарты –қазақ тілінің абыройын көтеріп,
маңыздылығын жоймай, Мемлекеттік  мәртебесін биіктету.

  Білім беру жүйесінің қайта жаңғыртылуы баланың шығармашылық дарындылығын тануға және болжам
жасауға  жаңа көзқарасты талап етуде.Дарынды балаларды тану –нақтылы бір баланың дамуына талдаумен
байланысты ұзақ үрдіс. Дарындылықты бір ғана әдіспен анықтау мүмкін емес.Дарынды баланы тәрбие беру мен
оқыту  барысында  біртіндеп  сатылап  анықтау  қажет.
Баланың  білімін  оқушы  деңгейінен  шығармашылық  деңгейге  жеткізуде   дамыта  отырып,  проблемалық
оқытудың  орны  ерекше.  Оқытуды  өнермен  ұштастыру,  әрбір  оқушының  шығармашылықпен  жұмыс  істей
білуіне  жағдай жасау арқылы ғылыми-зерттеушілік  ізденісін  қалыптастыруға  болады.Ол үшін баланың жас
ерекшеліктеріне сай шығармашылық қабілеттері,олардың белгілі бір іс-әрекетке бейімділігі арқылы анықтауға
болады.Бейімділік-оқушының  белгілі  бір  іс  әрекетпен  айналысуға  бет  бұрысы.  И.Левитов:  «Іс-әрекет
қорытындысында  жаңа  бір  нәрсені  үйренуі  және  олардың  даралық  бейімділіктерінің,  қабілеттерінің,
тәжірибелерініңкөрінуі –шығармашылыққабілет болып табылады.»,-деген болса, ал А. Құнанбаевтың жетінші
қара сөзіндегі: «Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біріншісі -  «ішсем, жесем,ұйықтасам»деп
тұрады,екіншісі – «көрсем, білсем»дел, ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, «ол неге үйтеді», «бұл неге
бүйтеді»деп,көзі көрген,құлағы естігеннің бәрін сұрап,тыныштық көрмейді», - деген ой-тұжырымды растайды.

   Сабақта және сабақтан тыс уақытта шығармашылықты дамытудың сан алуан түрлері бары белгілі. Соның
барлығы  дерлік  оқушының  жеке  ғылыми-зерттеу  жұмысын  жүргізуіне  негіз  бола  алады.  Өйткені,
шығармашылық  ізденіс  болмай,ғылыми-ізденісін  бастау  мүмкін  емес.Ол  үшін  тек  сабақ  барысында  жұмыс
жасауға  үйрету  мүмкін  емес.  Сабақтан  тыс  уақытта  мұғалім  «ақылшы»,  «кеңесші»,»бағыт  беруші»  болуға
міндетті. Жеке тұлғаны дамытып қалыптастыру үшін олардың өзгермелі әрекеттерін ескере отырып,айналадағы



нақты  құбылыстармен,  таныс  нысандарды  зерттеумен  байланыстырудың  маңызы  зор.Сонымен  қатар  бала
бейінділігін анықтаған соң, жеке қабілетін ескеру керек.

  Қабілет – адамның бір іс-әрекетті орындауда әрқилы деңгейде көрінетін жеке қасиеті.Қабілеттілік –адамның
мінез-құлқын реттеп ,оның тіршілік етуіне қызмет етеді,психикалық әрекеттің негізіне,шартына айналады.

 Психологтар бала қабілетінің екі түрлі деңгейі болатынын дәлелдейді. Соның бірі, шығармашылық әдіс –
жаңа  нәрсені  ойлап  табуға  бағытталған  қабілеттер  деңгейі.  Ол үшін  оқушыға  бағыт  –бағдар  бере  отырып,
баланың  өз  бетімен  жұмыс  істеуіне  мүмкіндік  беру  керек.  Оқушының  өз  бетімен  жұмыс  жүргізуі  –
шығармашылық  қабілетті  дамытудың  басты  жолы.  Шығармашылық  тапсырмалар  беру  арқылы  балаға  өз
бетімен іздену іс-әрекетін жасауға мүмкіндік туғызып,ғылыми-зерттеу ізденісін жасауына бағыт беруге болады.

  Шығармашылық  –  жаңа  нәрсе  ойлап  табуға  бағытталған  қабілеттер  деңгейі  болса,  ал  шығармашылық
қабілетті анықтау – мұғалімнің ең басты міндеті. Ұлы ойшыл М.Горький: «Адамдағы дарындылық қасиет туа
бітті  қан  арқылы  берілетіні  де,  одан  қалды  жүре  пайда  болатыны  да  бар.Туа  бітті  болатыны  –
тұқымқуалаушылық. Бұл қасиет өсіп те кететін, өшіп те қалатын үрдіс.Сондықтан оны үнемі шыңдап отырмаса
өшіп қалуы да ғажап емес.»,-дейді. 

  «Ендігі ұрпақ – Мәңгілік Қазақ Перзенті» және «Қазақтың Мәңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын
баянды етуге арналады.» -деген Елбасы сөзі қазіргі патриоттық сезімімен Отанға деген сүйіспеншілікпен қатар,
ана тілімізге жанашыр әр қазақстандықүшін келешек ұрпағымыздың алдына үлкен мақсаттар мен міндеттер
жүктеді.  Сол  үшін  дарынды  оқушыларды  қолдау  –  ел  болашағын  ойлау  екенін  ескерсек,  оқушының
шығармашылық және ғылыми-зерттеу іс-әрекетін қолдап, мүмкіндіктер қарастыруымыз керек. Ол мүмкіндіктер
мыналар:

-оқушыға ізгілік тұрғысынан қарау;
-оқыту мен тәрбиенің бірлігі;
-оқушының танымдық күшін қалыптастыру және дамыту;
-оқушының өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту;
-танымдық және шығармашылық икемділігін дамыту;
-оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту, оқу үрдісін оқушының сезінуі;
  Жеке-дара  қабілеттерін  дамыту  үшін  қажетті  шарттарды  қамтамасыз  ету  керек.  Олар:  оқушы

ынтасын,дербестігін қамтамасыз ету және табиғи түрде өзін-өзі таныта білуіне жағдай жасау.
   Дарындылықтың табиғаты шексіз.Осы дарындылық пен шығармашылықты дамытудың түрлі жолдарының

ішінде баланың өзіндік зерттеу тәжірибесі ең тиімді болып есептеледі. 
  Зерттеушілік,  ізденушілік-бала  табиғатына  тән  құбылыс.  Білуге  деген  құштарлық,бақылауға

тырысушылық,тәжірибеден  өткізуге  дайын  тұру,  әлем  туралы  жаңа  мәлімет  жинауға  талпынушылық
қасиеттербалаға тән дәстүрлі мінез.

  Зерттеу–дарынды балаларды оқытудың негізі. Олай болса мектепте оқушыны ізденушілікке баули отырып,
ғылым мен техниканың жетістігіне сәйкес армандарына жетуге,  өз жолдарын дәл табуға,  ғылымға жетелеу
арқылы өздерінің қабілеттерін ашуға көмектесуіміз  қажет. Оған қол жеткізетін  тиімді жұмыс түрінің бірі  -
оқушылардың ғылыми қоғамына енгізу.

Педагогикалық үрдісте баланың дарыны ашуда оқушы мен мұғалімнің ынтымақтастығы қажет. Өз бетінше
ізденіс  жасауына  мұғалім  бағыт-бағдар  беріп,бірлесіп  жұмыс  жасау  арқылыбаланың  танымдық  қабілетін,
өмірге деген өзгеше көзқарасын дамытып, ізденуге құштарлығын шыңдай түсу керек.

  Оқушының  өзіндік  зерттеу  әрекеті  оның  өзіндік  талабын  қанағаттандыруға  ықпал  етеді.  Оқушылар
қоршаған ортамен таныса отырып,өзіндік зерттеу әрекетінің көмегімен жаңа білімді дайын күйінде емес, өзі
ашады. 

  Баланы ізденушілікке баулу, оған зерттеу дағдысы мен білігін игерту бүгінгі білім беру саласының маңызды
міндеті болып саналады. Дарынды бала қойылған проблеманы тұтастай көре біліп, оған байланысты болмыс
сырларынкөптеп шешуге, белгісіз нәрселерге зер салып қызығады түсініксіз нәрсені білуге ынтызарлық, түрлі
сұрақтарға  жауап  іздеп,ой  әрекетімен  шұғылдануға  бейім  келеді.  Сондықтан  мектеп  оқушыларының
бейімділігін дамытужұмыстарын ұйымдастыру- басты мақсат, ғылыми проблема болып табылады. Сол үшін
мұғалім оқушыға жоба жаза алатынын және жақсы идеялардың барлығы да жазу кезінде болатынын түсіндіріп,
оқушының жазуға деген қызығушылығын арттырса,  сонда бала  зерттеу жұмысын жазуға талпынады. Бірақ
таңдалатын тақырыпты жазар алдында «мені не қызықтырады?», «қандай тақырыпты зерттеуге болады?» деген
сұрақтарға жауап беру керек.

Зерттеу  жұмысын  жазу,  шығармашылықпен  айналысу  оқушының  шешімін  қабылдауына
дағдыландырады,аналитикалық ойлау қабілетін дамытады. 

  Оқушыны ғылыми-зерттеу жұмысына қатыстыру үшін оны қызықтырып, зерттеу талабын қалыптастыру
керек. Ол үшін шешім қабылдап, ақпарат алып, оны басқаларға жеткізу әдістерін үйрету, бағыт беру керек.
Мұндай  жауапты  да  ауыр  жүкті  арқалап  жүрген  ұстаздардың  ролін  ерекше  пайдалана  отырып,  ғылыми
көзқарасы мен белсенділігін дамыту үшін төмендегідей мақсат қоюға болады:

-психологпен бірлесе отырып,дарынды баланы анықтау;
-сабақта және сабақтан тыс ғылымға икемді дарынды баланы анықтау;
-ғылымға деген жағымды көзқарасын қалыптастыру;
-танымдық белсенділіктерін жетілдіру;
-ата-анасымен байланыс жасау;



-баланы «оқушы ретінде» емес,досың, сырласыңдай әңгімеге тарта білу;
-«дұрыс емес» демей,бағыт беру;
-мақсат қоя білуге талпындыру;
-нақты шешім қолдануға дағдыландыру;
- жаңа тапсырмалар беру, орындалуын қадағалау.
Оқушыларды  ғылыми-ізденіске  бағыт  беруде  күнделік  жаздырудың  ролі  де  ерекше.  Оның  маңызы

оқушыларға практикалық та, теориялық та көмек бере алатыныда. Алайда жаңа ғасырға қадам жасауда жас
жеткіншектердің қазіргі өмірге бейімділігі болу керек. Ол өмірдің әр тетігіне үңіліп, тығырықтан шығар жол
таба білуге даяр болу керек.

  Ғылым әлемді өз қажетіне қарай өзгертуде белсенді  адамзат таным қызметінің көпғасырлық дамуының
нәтижесі   болып  табылады.  Ал  оқушының  ғылыми-ізденісі  осы  нәтижеге  жетудің  бастамасы  бола  алады.
Интеллектуалдық жәнешығармашылық қабілеті жоғары балалардың өз бетімен білім алу мүмкіндігі болуы тиіс.
Яғни, мұндай оқытуды бала өзі анықтайды, өзі басқарады, өзі жүзеге асырады.

 Ендеше,  мектепте  оқушыны  ізденушілікке  баули  отырып,ғылым  мен  техниканың  жетістігіне  сәйкес
армандарына  жетуге,  өз  жолдарын дәл  табуға,  ғылымға жетелеу  арқылы өздерінің қабілеттерін  ашуларына
көмектесуіміз керек.

  Елбасы  Н.Ә.Назарбаев   «Қазақ  елінің  болашағы  –  бүгінгі  жастар.  Ұстаздар  оларға  қалай  білім  берсе,
Қазақстан сол дәрежеде семғайды, өзін әлемге танытады.»-деп атап көрсетті. Яғни, әрбір елдің болашағы, оның
білім ордасы мектебінде шыңдалады.

  XXI ғасыр ұрпақтарының тілімізді ту етіп,келесі ұрпақтарға тапсыруына, жылдар мен ғұмырлардан туған
тілімізді дамытып, биіктете беруіне үлесімізді қосу – парыз. Бұл тұрғыдан қарасақ, жас ұрпақтың рухани ерік-
жігерін ана тілі арқылы көтере білу – біздің борышымыз. 

  Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерді алдындағы шәкіртінің рухани жетілуіне, әсіресе, сөздік қорының
бай болуына, сондай-ақ жас ұрпақтың бойына салт-сана мен жаңа деңгейдегі мәдени талаптарды қатар сіңіру
арқылы оларды тұрлаусыз уақыттың сынынан сүрінбей өтуге тәрбиелеу бағытындағы жұмыстар төңірегінде
ізденіспен  жүргізуді  талап  етеді.  Шығармашыл әрі  дарынды тұлға  қалыптастыру,  білім мен  тәрбие беру –
мемлекеттік істің ең маңыздысы.

  Қазіргі таңда оқушының шығармашылық және ғылыми-ізденісін дамытуда мұғалімнің өзіне де үнемі ізденіс
пен зерттеу тәсілдерін қажет етеді. Осыған сәйкес қазақ тілі мен әдебиеті сабағында жиі кездесетін көнерген
сөздерді  қолдану  ерекшеліктерін  ескерген  жөн.  Бұл  орайда  тіл  дамыту  үрдісінде  оқушының  өзіндік
ізденісінің,яғни  зерттеуші,  ізденуші  ретінде  әрекет  етуінің  маңызы  зор  екені  байқалады.  Ал  мұғалім
оқушыларды дағдыландырып,меңгеруге жетелеуі  тиіс.  Бұл -  оқушылардың білімге, ғылымға деген ынтасын
арттыру,  олардың  ақыл-ой  қабілетін,  диалектикалық  дүниетанымын  ұштау,  өмірге  деген  мақсат-мүддесін
айқындау.  Осы мақсатта Ж.Аймауытовтың: «Баланың бойындағы туа біткен қасиеттерді дамытатын  - оқыту
мен тәрбие» деген сөзін ұстанып,12 жылдық эксперимент сыныптарының 8 сынып оқушысы Жүсіпбек Жәния
деген  оқушыма  «М.Әуезовтың  «Абай  жолы»роман-эпопеясындағы  көнерген  сөздер»  тақырыбында  зерттеу
жұмысын жүргізуді ұсындым. Баланың ізденуі мен қызығушылығы – көнерген сөздердің ұмытылып кетпей,
қайта  жаңғырып,  ана  тіліміздіңбайлығы  –  көнерген  сөздерді  қолдана  білу  арқылы  өз  үлесін  қосу  болып
табылады.Өйткені,  Президентіміз  Н.Ә.Назарбаев:  «XXI  ғасырда  жеңіл-желпі  жүріп  өтуге  болмайды.»-деп,
Дамыған 30 елдің қатарына кіру жоспарын ұсыну арқылы Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл болғандығын
айта келіп, бір мақсат, бір мүдде, бір болашаққа деген сенімнің айқындығын нақтылады.

   Ж.Баласағұнның:
Бала білім жолын қуса десеңіз,
Бесігінде-ақ білім жолын көсеңіз.
Білім үйрет сәбиіңе,тарылма,
Уыздайын  сүттей  сіңір  қаныңа.-  деген  даналық  сөзі  дарынды  да  қабілетті  оқушыларды  ғылымға

баулып,ғылым арқылы егемендігімізді дамытуға үлес қосып,оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытып,
табиғи  дарындылығын  пайдалана  отырып,ғылыми  белсенділігін  дамыту  жолында  аянбай  еңбек  етуден
жалықпайық,құрметті ұстаздар!                                                                                     

ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МҰХТАР ӘУЕЗОВТЫҢ 
«АБАЙ ЖОЛЫ»  РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ КӨНЕРГЕН СӨЗДЕР

Авторы: ОҚО. Арыс қаласы №32 Ә.Жангелдин атындағы жалпы
 орта мектебінің оқушысы Жүсіпбекова Жания

Ғылыми жетекші: Альбосынова Гүлжан Мырзатайқызы

  Гипотезасы: “Абай  жолы”-роман-эпопеясындағы  көнерген  сөздер  тақырыбына  жазылған  ғылыми
жұмысымызда  қазақ халқының    ұлы  дарын иесі,М.Әуезовтың  Абай жолы роман-эпопеясын талдау.Сол
себепті  ақын  еңбектерін  түгел  қамтуға тырыстық.  Әр   ақынның   өзіне  тән  ерекшелігі болады десек,
Мұхтардың шығармалары түрлі   образды   ашуда, ойға   эмоциялық  реңк  беруде  қызмет  атқарады. Осындай
үлкен  тақырыпты  ашуға алғашқы   қадам  жасауға  тырыстық.  «Абай жолы  »роман-эпопеясын нақты зерттей
келе, онда    ұлы жазушының тамаша суреткерлік  ерекшелігі  және ұлы дарындылығы танылады.



Зерттеу барысы мен кезеңдері:
 1кезеңде:Жеке Мұхтар Әуезовтың өмірбаяны мен шығармашылығымен танысу.
2кезеңде: : «Абай жолы»роман-эпопеясымен жақынырақ танысу.
 3кезеңде: «Абай жолы»роман-эпопеясындағы көнерген сөздерді талдау 
жұмысы.
Эксперимент әдістері:
Эксперимент    әдістері   «Абай жолы»роман-эпопеясы туралы   мәліметтерді интернет      жүйесі      арқылы,

түрлі    газет-жураналдар  мен  кітаптардан   іздену арқылы   өткізілді.  «Абай жолы»роман-эпопеясын талдау
жұмысында «Абай жолы»4 томдық кітаптарының  бірінші томдық кітабы қолданылды.

Зерттеу нәтижесі:
«Абай жолы» роман-эпопеясы қазақ әдебиетіне көптеген жаңалық қосты. Солардың негізгілері қатарында

шығарманың реализмі артуын, қаһарманның мінез-құлқын, даралық келбетін нақтылы талдауды жетілдіргені,
табиғат көріністерін кейіпкердің көңіл күйіне орай жанды суретке айналдыру шеберлігін, әдеби тілді байытуын
айту керек. «Абай жолы» бүкіл тарихи романшылар алдында тұрған идеялық-көркемдік міндетін шешуде де
көрнекті қызмет атқарды.

Практикалық   қолдану   әдісі:Осы      жұмысты     Оңтүстік Қазақстан   облысының     Білім бөлімі мен
мәдениет бөліміне ұсынуға болады.

        
Шәкірт-көнерген сөз
Шәкірт-ученик-pupil
Жаңарған атауы:оқушы
Түсіндірме сөздік:
1.Оқушы,үйренуші.Әр мамандық иесінің ұстазы мен шәкірті болады.
2.ауыс.Ұстаздың жолын ұстайтын ісін алға апаратын адам.Шәкірт ұстазынан озып шықты.
Диалект сөздік: (Орал,жамбыл,Сарыағаш)шәкірт-шекірт(Б.Тоқтаров)

Жарау-көнерген сөз
Жарау-годиться-be good
Жаңарған атауы:
Түсіндірме сөздік:
Қаншырдай қатып келген,жараған, шырыққан. Баланы~құлаға мінгізді.жарауы жетті-бабына келді,жарап 

болды.
Диалект сөздік:  (Қ.Орда,Қарм.)келеге қосар  алдында еркек түйелердің қыстүгіні масаңсып, 

беймазаланып,тісін қайрап,аузынан ақ көбігін бұрқыратып,табиғи түрде бірте-бірте өзін күйттей,бабына 
келтірілуі.                                                                                                        

  5
Тақым –көнерген сөз
Тақым-шенкель-thigh
Жаңарған атауы:тізе
Түсіндірме сөздік:
Тізенің астыңғы,ішкі жағы.~ын жазды,-ына қысты.Тақым қағар-атқа мінгенде тоқым тимеу үшін 

былғарыдан,киізден жасалатын зат.Тақым бұрау салды-қылмыстыны азаптады,аяусыз 
жазалады.Тақымға салды-тізесін батырды,күш көрсетті.Тақымы 
талмады-місе тұтпады,қорамсынды.
Диалект сөздік: (Ресей,Саратов)адамды ұрып ойнайтын ойын аты

Сойыл- көнерген сөз
Сойыл -будь зарезанным- be killed
Жаңарған атауы:ұзын ағаш
Түсіндірме сөздік:Қару ретінде ыңғайлы етіп жонып жасалған мықты,ұзын ағаш.Сойыл салым-сойыл 

жететіндей жақын жер.Сойыл соғар-біреудің сөзін сөйлеуші,шашбауын көтеруші.Сойылын соқты-біреудің 
сөзін сөйлейді,жыртысын жыртты.

Диалект сөздік: (Гур.,Маңғ.)қиналу,қатты шаршау.

Тұрғы- көнерген сөз
Тұрғы-статор-stator
Жаңарған атауы:мекенжай
Түсіндірме сөздік:
Тұрғы1.Белгілі бір бағыттағы көзқарас.
          Мыс:Ғылыми тұрғыдан зерттеу
Тұрғы2.замандас,тұстас,қатарлас адам.
          Мыс:Бәрі де менің тұрғыларым.(«Қазақ әдебиеті»)
Тұрғы3.I.Тау қырқасының биігі



Мыс:Жәнібек Жақаштың қаратасының желкесі бұл өңірдегі ең биік тұрғылардың бірі.(Қ.Жұмаділов)
II.ауыс.Белгілі бір нәрсенің биік межесі.
Мыс:Ақындық  өнерінің  биік тұрғысынан қарап еді.(Ғ.Мүсірепов)
Диалект сөздік: (Гур.,Маңғ.)1.мекенжай,тұрақ,қоныс.
Мыс:Менің тұрғым бұл жер емес.                     2.таудың таса,қуыс жерлері.
Мыс:Қарақұйрық тұрғы-тұрғыны қуалап зымырап барады.

Кәпір- көнерген сөз
Кәпір-безбожница- atheist
Жаңарған атауы:бейшара
Түсіндірме сөздік:
1.Мұсылман діннен басқа діндегілер;дінсіз;
2.ауыс.Оңбаған,қаныпезер,жексұрын.Сірә,кәпірдің өзі де оңбас еді.(Әмеров)
Диалект сөздік:
Бейшара.(МХР)бейшара,сорлы.
Мыс:Бейшара шал осы елдің кәрісі еді.
Дүние-мумин үшін зындан,кәпір үшін жәннат.

Жолбасар- көнерген сөз
Жолбасар-вор-thief
Жаңарған атауы:ұры
Түсіндірме сөздік:
Жол тосып,жолаушыны тонайтын қарақшы, ұры.Абай жолбасар ұрыларша киінді.(М.Әуезов)
Диалект сөздік: (Гур;Есб;Орал;Жән;Тау;Қош;)ұрық жасаушы.
Елімізде ұры қылатын адам жоқ.(Орал,Жән;)
Ол өмірінде ұры құылмаған кісі.(Тау;Қош)

Боқырау-көнерген сөз 
Боқырау-последние месяцы осени,когда бывают первые 
Морозы- the last month falls when there are first frosts
Жаңарған атауы:қараша
Түсіндірме сөздік:
Қар жауып,суық түсе бастаған кез;күз айы;

Диалект сөздік:Боқыраушы(Қост;Фед)-көпей,кенже туған төл.
Мыс:Бұл босағада өскен боқыраушы еді,үйден ұзамайтыны сол;

Күзем- көнерген сөз
Күзем-осенняя стрижка овец-autumn hairstyle of sheep
Жаңарған атауы:қойдың қырқымы
Түсіндірме сөздік: Күзем-қойдың қырқымы
Диалект сөздік:Күзем-(Қ.Орда;Маңғ;)

Көде- көнерген сөз  
Көде-ковыль- feather grass 
Жаңарған атауы:майда шөп
Түсіндірме сөздік:Далалы жерде шоқ-шоқ болып өсетін қысқа жапырақта,сұлы тұқымдас майда шөп.
Диалект сөздік: Көде1.(Шым;Қызылқ;)көлемді шөп үйіндісі мая.Шабылған жоңышқа көдеге салынып,қаз-

қатар тізіліп қалыныпты.
Көде2.(Сем;)хал-жай,жағдай.Мен ол кісінің көдесімен таныс емеспін.

Құбыжық- көнерген сөз
Құбыжық-страшилище-fright
Жаңарған атауы:мақұлық

Түсіндірме сөздік:1.Миф.Қорқыныш бейнелі мақұлық.
2.ауыс.Қорқынышты зат,шошынарлық нәрсе.
 Құбыжық болды-қорқынышты көрінді, шошытты.Құбыжық көрді-қорықты, шошынды. 
Диалект сөздік:х

Атшабар- көнерген сөз Атшабар-вестовой-signal  Жаңарған атауы:хабаршы
Түсіндірме сөздік:Би-болыстың,ұлықтың жарлығын халыққа жеткізетін хабаршы,шабарман.
Диалект сөздік:историзм сөздерге жатқызылуына байланысты ешбір аймақта қолданылмайды.



ОҚО Арыс қаласы   И.Журба атындағы негізгі орта мектебі
Шалбалаева Гүлнар Тұрмысқызы

География пәні мұғалімі

Экологиялық мәселелер – ең маңызды  өмірлік мәселелердің бірі,  өйткені адамның ғұмыр кешетін ортасы
жайында, болашақ ұрпақтарының өмірі туралы болып  отыр.   Ш. Айтматов

         Тақырыбы:    Сабақты экологиялық тәрбиемен ұштастыра білу
        Мақсаты:

1. Оқушылардың экологияға   байланысты   деректерді,  білік – дағдыларды  үйрену, оларды  күнделікті
өмірде  табиғатты  қорғауда  қолдана  білу. Табиғат  туралы  заңды  және  адамгершілік  нормаларын, құқық
пен міндеттерді  білу,  немқұрайлыққа  қарсы  күресе  білу.
2. Айналадағы  ортаны  жақсарту  іс- әрекетінің  барлық  түрлеріне белсене  қатынасу, табиғатты  қорғау
қажеттігін  насихаттау.
3. Экологиямен байланысты мәдениет салаларына қажетті негізгі әрекет түрлері  дағдыларымен тәрбиелеу.

           Қазіргі  тандағы күллі  адамзатты толғандырып  отырған  мәселелердің бірі – табиғатты  қорғау, оны
аялау, экология мәселесі. Әрбір өз елінің патриоты  саналатын ұрпақты  ойландырмай  қоймайтын тақырыптың
бірін менде өз  жұмысымның   өзекті  мәселесі етіп  алдым.

    Елбасының    Қазақстан    халқына    арнаған    Жолдауында   « Қазақстан бүгін  Еуропа  мен   Азия
арасындағы    коммуникациялар   легінің     түйіскен жерінде    тұр ,  біздің    міндет  - осынау  бірегей   геосаяси
жағдайымызды  өз   еліміз  бен   халықаралық   қоғамдастықтың   мүддесі    үшін    табиғатты  ұтымды
пайдалану»    деген   еді.    Еліміздің   алдына   Президент    қойған  осы   міндеттің    Қазақстандағы
экологиялық   жағдайға  тікелей  қатысы бар.  Сол  себепті ,  ертеңгі  ел  болашағы- бүгінгі оқушы жетістіктері
ретінде  күтілетін нәтижелердің  бірі - экологиялық білім.

           "Экология"  деген  сөзді  Австрия  ғалымы,  өз заманының    білгір   ботанигі,  дәрігері,   зоолог-
морфологы,  талантты  биологы  Э.Геккель 1866 жылы   "Организмдердің  жалпы морфологиясы " – деген
еңбегінде  тұңғыш  рет  айтқан.  Содан  бері  бір  жарты ғасырға  жуық  уақыт  өтіпті. Әрине  жұмыр  жердің  ол
кездегі  экологиясы  мен  бүгінгі  жағдайын  мүлдем  салыстыруға  болмайды.Бүгінгі  таңдағы  жылдам  шешуді
қажет  ететін  ең  көкейтесті   проблемалардың бірі   -   қоршаған  ортаның  /  экологияның /  адам  төзгісіз
дәрежеге  дейін  апаттарға  ұшырау  салдарына  тоқталу болып  отыр. " Экос"  грекше  - үй  немесе  мекен
деген  ұғымды  білдіреді  екен , логос  -  ғылым.  Үстірт   қарағанда  экология  дегеніміз  үй  мен  мекен  - жайды
ғана  зерттейтін  ғылым  болып көрінгенімен, шын  мәнінде  экологияның  бұл  күндері  қамтып  отырған
мәселелерінің  ауқымы  о  бастағысынан  әлдеқайда  кең, көтеріп  отырған  жүгі  тым  ауыр. Адамзаттың
бірқалыпты  дұрыс  дамуына  қоршаған  орта  тазалығының  қаншалықты қажет  екендігіне, оның тұп – тұнық ,
таза   кезінің   өзінде –  ақ   көңіл   аударып,  болашақты  ойлаған,  қам   жеген,   оған   көмек   беруге   ниет
білдірген,     әрекет  істеген  сол  заман    ғалымдарының  көрегендігіне     еріксіз      таңданасың.  Бүгінде
қоршаған   ортамызды  мүлдем   бүлдіріп   біттік.   Егер  осы    уақытқа  дейін  миллиондаған   адамдардың
қырылуына  қанды соғыстар, жұқпалы  аурулар,  жер  сілкінісі, топан  сулар  себепкер  болса, енді  қоршаған
ортамыздың  тектен -тек  ластануы    салдарынан,  яғни  экологиялық  апаттан дүние жүзі  халқының  жаппай
қырылып  кету қаупі  төніп  тұр. Ең  өкініштісі  ғылым  мен техниканың  жетістіктерін  сауатсыз  пайдаланудың
салдарынан  қоршаған  орта  мен  табиғатты  адам  баласы   тұрмақ тіршілік  атаулы өмір  сүре  алмайтындай
қайғылы  күйге  түсірдік.

Қоршаған орта  мен табиғатты тиімді пайдалана отырып, соны сақтау үшін келеңсіз әрекеттер жасамау осы
кездегі ең басты бағыт болып табылуы керек. Оны біз мектеп табалдырығынан бастап іске асыруға тиіспіз.
Табиғаттың  байлығын  қажеттілігімізге  жүйелі  жаратудың  орнына,  кейінгі  жылдары  оған  жаппай  қауіп
төндіретін ядролық,  экологиялық , биологиялық қарулардың сыналуы, ормандардың оталуы, аң мен құстардың
есепсіз жойылуы, адамның ақыл-ойын аздыратын арақ пен есірткінің таралуы осы экологиялық зардап көздері
болып табылады .

    Еліміздің  экологиялық  ахуалын  шешу  үшін  ғылым  жетістіктерін  қолданумен  бірге  өркениетті
елдердегі  экологиялық  білім  беру  жүйесіндегі  жаңалықтардың , жаңа  технологиялық  бағдарламалардың
тиімді   жақтарын   пайдалану   қажет.  Экологиялық  тәрбиеге  баса  назар  аудара  отырып,  экологиялық
ұстанымдарды басшылыққа алу керек.Ұлы Циолковскийдің «Адамдардың араласуы мұң екен, жер шары тез
қартая бастады»- деуінде үлкен сыр жатыр. Сол сияқты экологиялық мәдениеті жоғары өркениетті  елдерде
айналадағы     ортаны    қорғау     жөнінен     берік  орын  тепкен  дәстүрлі  іс-шаралары,  олардың  әсерлі
мысалдармен әр түрлі оқу орындары шәкірттерінің таныс болуы да танымдық - практикалық үлкен  мәнге  ие.

    Табиғатқа  мейірбандықпен   қарау,  оны тағылықпен бүлдірмеу,  оған суық   қолдылардың  білгенін
істеулеріне жол бермеу – адамдық міндет.  Бұған   бала  алдымен  отбасында,  одан соң  мектепте  тәрбиеленеді
және ондай  қасиеттер  баланың  бойына  айтудан,  сөзден гөрі,  іс арқылы оңайырақ және тұрақты болып
дариды. 

Экологиялық  жұмыс  туған  өлкенің,  ауылдың,  қаланың  тазалығын  зерттеу  оны сауықтырудың  жолдарын
қарастырады.  Әрбір  оқушы  өзінің  өлкесі  немесе  өмір  сүріп  отырған  мекенінің  табиғатын,  экологиялық
жағдайын білуі тиіс. Өкінішке орай  Арыс экологиялық жағдайы нашар қалалардың қатарына жатады.



Қала экологиясы үшін оқушылардың көмегі өте қажет. Қала мектептері өздерін  «Экологиялық жасақшылар»
қатарына  қосып,  қоғамдық  жұмыстар  атқарады.  Оқушыларға  оқу  үрдісінде  диафильмдер,  киносюжеттер,
кеппешөптер, коллекциялар, бейнекөріністер, экологиялық соқпақтар көп әсер қалдырады.

Қорытынды бөлім:
Экологиялық тәрбие баланы салғырттықтан, жалқаулықтан аластатады. Ұлы Абайдың «талап, еңбек, терең 

ойдың» осы істерден басталатындығын, «еріншек, бетер мал шашпақтық» - қайдан болатындығын түсініп өседі.
Оқушы қиялының ұшқырлығы туралы, олардың кейбір үлкендер байқамаған күрделі нәрселерді 
аңғарғыштықтары туралы біз білеміз. Дана халқымыз осы ойымызды «асыл-тастан, ақыл-жастан» деген 
нақылмен дәлелдеп кеткен. Ұлы педагог Ы. Алтынсариннің: « Бала – жас шыбық сияқты, қалай исе соай иіледі»
деуінің өзі мұғалімді үлкен жауапкершілікке шақырады. Баланың қиялын шыңдап, табиғатқа жанашыр болып 
шығуына ұстазы мен ата-анасының рөлі үлкен екенін нақтылай түседі.

    Оқушылар арасынан география ғылымына  қызығушы талапты, алғыр географтарды анықтау, оларды 
ізденуге, алғырлыққа баулу, экологиялық тәрбие беру, логикалық ойлау қабілетін дамыту мақсатында ойын 
түрін пайдалана отырып сайыс сабақтар «Алтын сақа»; «Алтын қақпа»; «Атажұрт»; «1001 мақал, 101 жұмбақ»; 
«Дарындылар додасы»; «Үздік географ» бекіту сабақтарының маңызы өте зор.

  Халқымыздың әдет-ғұрыптарын білу арқылы табиғатты қорғауға, денсаулықты сақтауға, ауа тазалығы,  
судың тазалығын тәжірибе арқылы көз жеткізу мақсатында 6-сыныптағы «Атмосфераның құрамы мен  
құрылысы» пайдалануға болады. Сабақтың барысында тақырыптың ғылыми негізі ашылып, сұрақ-жауап 
әдісімен бекітіліп, ойлау технологиясы пайдаланылады.

   Сабақтың тақырыбы:  Атмосфераның құрамы мен  құрылысы.
Сабақтың мақсаты: 1. Оқушылардың  атмосфера туралы білімдерін шыңдай түсу. Баланы жеке тұлға 

ретінде табиғатқа деген қамқорлығын оятып, оның байлықтарын бағалай білуіне экологиялық тәрбие мен 
ұлттық тәрбиенің негізімен оларға мақал-мәтел,  балама тыйым сөздер арқылы сана сезіміне жеткізу.

2. Оқушылардың сабаққа белсенділігін арттыру, өскен жерін қадірлеп мәдени-саяси сауатын кеңейтіп, сөйлеу
шеберлігін дамыту.

3. Оқушыларға экологиялық тәрбие беру, табиғат ананы, ондағы өсімдіктер дүниесіне деген сүйіспеншілік 
сезімдерін ояту.

Сабақтың түрі: Жаңа тақырыпты түсіндіру сабағы, ойын сабағы.
Сабақтың көрнекілігі: глобус, карта, үлестірмелі қағаздар, сөзөрім, бейнетаспа, сансөз, термометр, 

гигрометр, желбағар, атлас, құм, саз, слайдтар т. б.
Сабақтың барысы: I. Ұйымдастыру кезеңі.
а) Оқушыларды түгелдеу.
б) Тазалыққа көңіл бөлу.
в) Құрал жабдықтарға көңіл бөлу.

II. Ой қозғау.
Жаңа  ХХI ғасыр табалдырығын аттаған Қазақстан Республикасының әрбір білім беру саласы мен 

буындарына тың көзқарас, жаңа үлгідегі ізденіс қажет. Жас ұрпақты қоғам талаптары мен мүдделеріне өмірге 
бейімдеуге, ынтасы мен қызығушылығын арттыру мақсатында бес турдан тұратын «Парасат» ойын сабағының 
үлгісін пайдаландым. Оқушыларды үш топқа бөлдім. Топ басшыларын анықтау үшін «Сандар сыры» ойынын 
пайдаландым.
1. «Дарын» тобы.
2. «Зерек» тобы.
3. «Білгір» тобы.

              I тур. «Жұлдызды сәт».
Ойын ережесі:  Литосфера тақырыбын қалай меңгергенін байқау үшін әр топқа екі сұрақтан 5 үлестірмелі

сұрақтар беру арқылы оқушылар арасынан алғыр географтарды анықтау. Оларды тез ойлануға, алғырлыққа
баулу. Жеңімпаз топқа «жұлдызша» сыйлыққа беріледі.

1 топ сұрақтары.
1. Тау дегеніміз не?
2. Жердің ішкі құрылысы қандай?
3. Қазақ халқы жыл мезгілдеріне қарай неге қоныс аударып отырған?
4. Барқан дегеніміз не?
5. Биіктігі бойынша жазықтар қандай түрлерге бөлінеді?
6. Тау жыныстары қандай топтарға бөлінеді?
7. Жазық дегеніміз не?
8. Үгілу дегеніміз не?
9. «Судың да сұрауы бар» деген  мақалды қалай түсінесің?
10.  Жерді ұтымды пайдалану дегеніміз не?

   
2 топ сұрақтары.

1. Гейзер дегеніміз не?
2. Сөнген, сөнбеген жанартаулар дегеніміз не?



3. Жердің ішкі құрылысы?
4. Ескі және жас таулар?
5. Шұңғымалар дегеніміз не?
6. Жер сілкіну жіне оның зардаптары?
7. Жер қыртысының қозғалыстары?
8. Жер қыртысын түзетін тау жыныстары?
9. Жазықтықтардың биіктік айырмашылықтары?
10. Эхолот дегеніміз не?

3 топ сұрақтары?
1. Литосфералық тақта дегеніміз не?
2. Мұхит түбінде жер бедерінің қандай түрлері болады?
3. Жердің өзі қандай қабықтардан тұрады?
4. Минералды сулар дегеніміз не?
5. Сай дегеніміз не?
6. Мұхит түбін зерттеу туралы не білесің?
7. Жанартау дегеніміз не?
8. Жер сілкіну қалай жүреді?
9. Жер бедері дегеніміз не?
10. Теңіздердің тереңдігін өлшейтін құрал?

II тур.   «Қазымыр оқушы»
Ойынның мақсаты:  Жас ұрпақтың ұлттық дүниетанымын қалыптастыруда қазақ халқының қоршаңан ортаға 

қатысып қазақы тиымдары мен ырымдарын кеңінен қолдану.
Табиғат пен адам. Тіршілікте одан ғажап, олардан құпия не бар. Қазақ халқы дүниеге үлкен мін берген. 

Табиғаттағы кейбір жануарлар мен құстарды көшпелі тұрмысқа қажетті заттарды «киелі» деп қастерлейді. Осы 
айтылғандарды халқымыз мақал –мәтелдер , нақыл сөздер арқылы ұрпаққа жеткізіп отырған. Ендігі ойын 
шарты үзбей табиғатты қорғауға арналған мақал- мәтел, тыйым сөздер айту. 

Мысалы:   1.   «Табиғат алтын бесігің»
                   2.  «Өзеннің көркі тал болар, таудың көркі мал болар»
                   3.  «Судың кепкені, тіршіліктің кеткені»
                   4.  «Орман тоғай жер сыны, көкорай тоғай жер сыны» 

III. Жаңа сабақты мазмұндау
1. Ауаның құрамы.
2. Атмосфера қабаттары.
3. Атмосфераның маңызы.
4. Ауа қасиеттері.(тәжірибе көрсету арқылы)
5. Атмосфераны зерттеу жолдары.

Бой сергіту 
«Шатасқан әріптер»

Алар  (Арал)                                 Нуфтай  (Тайфун)
Өлк  (Көл)                                  Ғанқаншы  (Шығанақ)
Хитұм  (Мұхит)                              Дызқұм (Мұздық)
Ғаса (Саға)                                   Лотнық  (Толқын)

4. « Кім тапқыр?» ойыны.
Ойынның мақсаты:  Жаңа тақырып бойынша бекіту тапсырмалар  беріледі. Оқушының ой-өрісін, өтілген

жаңа тақырыпты қалай меңгергенін байқау, экологиялық тәрбиені шыңдай түсу. 
(сайыс барысында оқушылардың жауаптарына анализ жасай отырып, білімге деген көңіл күйін, ой түрткісін,

есте сақтауын анықтауға болады)
1.Сәйкестендіру тесті

                             Атмосфера                                 78%
                             Азот                                    Стратосфера

Мұхит                               Тропосфера
                            Озон газы                                     21%

Ауа райы түзіледі              Озон қабаты
                            Оттегі                                   ауа қабаты
                           Стратосфераның
                              маңызды қабаты                    Атлант

V « Көсемдікке ұмтылу»
Ойынның мақсаты: Оқушылардың сөйлеу мәнері мен мәдениетін қалыптастыру. Экологиялық тәрбиеге 

баулу.



 Ойынның ережесі: «Литосфера және атмосфера» тақырыптары бойынша табиғатты қорғау жайында өз 
ойларын айту.

(табиғаттың әсем көріністері оқушыда эстетикалық қуаныш, табиғаттың бүлінуі аяныш сезімін туғызып, 
нақтылы іс-әрекеттерге итермелейтін күйге жеткізу. Оқушы экологиялық ұғыммен таныса отырып өз бетімен 
жұмыс істеуіне мүмкіндік беріледі. Қысқаша тұжырымдау, тура жіне керісінше ойлау, бір ойдан екінші ойға 
ауысу, кеңістікті елестету, састыру мен дәлелдеу, пайымдау қабілеті қалыптастырылады.

Сабақты қорытындылау. ( әрбір оқушының көңіл күй мен сезім компонент, ой ағыны, қиялдау, шабыт 
ынтасы жинақталған жұмыстарының қорытындысы маниторингінде көрсетіледі)

Жеңімпаз оқушыға «Парасатты оқушы» атағы беріледі. Оқушылар бағаланады.
Отанын, туған жерін сүйетін ұлт жанды азаматтар, табиғатты қорғай білетін, аялайтын азаматтар болып 

өсейік деп бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.

 АСПАПТЫҚ ОРЫНДАУДА ОҚУШЫ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН  ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қалалық 
Ж.Байғұттиева атындағы  өнер мектебінің домбыра бөлімінің

 ұстазы Құдасбекова Забира Өміртайқызы  

Кез келген өнер өздігінен дамымайды. Музыкада алғашқы баспалдағынан басталып, өріс алады. Аспаптық
орындауда қара домбыраның құдіретін сезіндіру, қос ішектің үніне елтіп, әр бір дыбыстарды ұғыну үлкен тағат
пен төзімді талап етеді. Оқушыны жеке тұлға ретінде дамыту үшін әрбір ұстаз өзінше еңбек етеді. Шәкіртті
зерттей білу үшін, оны түсіну қажет.

2.Шәкірттің жеке тұлға болып қалыптасуына ықпал жасау.  Ұстаз шәкіртке өзінің іс-әрекетімен үлгі  болу
және  ықпал  ету  керек.  Сөйлеу  шеберлігі  бай,  өзінің  саласына  баланы қызықтыра білу.  Ұстаздың әрдайым
ізденіс  үстінде болуы басты шарт деп білемін.  Қазақтың қасиетті  қара домбырасын сөйлетіп,  осы аспапты
қастерлеп үйретуге деген жас  жеткіншектердің құмарлығын оятып, қызықтыра білу үшін, домбыра аспабын
үйрету 3 сала бойынша жүргізіледі. 

1.Құйма құлақ - бұл дәстүр арқылы күйлеріміз сонау ерте заманнан  қазіргі заманға дейін жетті. Құма –құлақ
дегеніміз яғни  айнытпай қайталап беру. 

2.Сан жүйесімен үйрету жолы, яғни төте жол. 
3.Кәсіби нота сауаты арқылы домбыра аспабын үйрету үшін, оқушының орындықта дұрыс отыруы, сол қол,

оң қолдың өз жұмысын дұрыс атқарылуын қадағалау қажет. Мұғалім әрдайым оқушының жас ерекшелігіне,
дене бітіміне, қабілетіне, ынтасына  қарай әрекет ету керек.

Оқушының  аспаппен,  нотамен,  пернедегі  ноталармен,  танысқаннан  кейін  мұғалім  баланың  оң  қол,  сол
қолына  арнап  жаттығу  береді.  Жаттығуды  әрдайым  үздіксіз  жасау  керек.  Оқушыда  жиі  кездесетін
кемшіліктерді болдырмау үшін оны уақытысында байқау керек. Жиі кездесетін кемшіліктерге:  қолдың білезік
буынын  қатайтып  алу,  перненің  алдына  қарау,  сол  қолдың  алақанын  пернеге  жапсырып  үстау,  шынтақты
көтеру, сұқ саусақтың әлсізденуі, төмен, жоғары қағыстардың тепе-теңдігінің болмауы, саусақпен пернені нық
баспау яғни дыбыстың таза естілмеуі, сол иықты көтеру.т.б. жатады.

Оқушының аспапты меңгеруде кездесетін  кемшілігін  көріп,  оны болдырмау,  сөзді  баланың тілімен  яғни
түсінікті етіп мысалдап жеткізе білу керек. Сондай-ақ оқушыға күйді ойнап беру, бірге қосылып орындау, күй
табақ тыңдау, үйге берілген  тапсырманы  баланың шамасына қарай беру,баланың өз бетімен нота жүргізіп
оқуына ықпал жасау болса, ұстаз оқушының қабілетіне, өзіндік ерекшелігіне  қарап  дамытады. Біздің салада
сабақ  әрбір  оқушымен  жеке  өтілетіндіктен,  әр  шәкіртке  оның  қабілетіне,  ынтасына  байланысты  жеке
бағдарлама  жасалады.  Ұстаз  педагогика,  психология,   арнаулы  аспапта  үйрету  тәсілімен  жетекшілік  ету
бағытын жүйелі жоспарлайды.  

Шәкірт өз бетімен үйде тапсырманы орындау үшін, оған сыныпта берілген тапсырманы түсіндіріп, өз қатесін
өзі жөндеуге, нотаға жиі қарауды талап етеміз. Ал қиын шығарманы бөліп-бөліп жаттап, техникалық күрделі
жерлерін  меңгеру  үшін  жаттықтырып,  тек  содан  кейін  ғана  аяғына  дейін  орындағаны  жөн.  Ары  қарай
шығарманың  көркемдік  жағына  екпініне,  стиліне  мән  беріп,  автордың  ойын   жеткізе  алуға  күш саламын.
Мұғалім оқушының  шығарманы түсініп, ырғақ пен әуенін бұзбау, саусақтардың дұрыс қойылуын позицияны
бөле білуін, дыбыстың   тазалығын орындау әдісін, шығарманың толыққанды орындалуын балаға түсііндіріп,
оған  көмектесе  отырып  талап  ету  керек.  Баланы  сахнаға  шығарып  үйрету  үшін  өзіне  деген  сенімділігін
қалыптастыру керек. Концерттерде жиі өз өнерін көрсеткен оқушы сахнаға бейімделе бастайды. Екі мектепті
қатар  үлгеру  үшін,  балаға  үлкен  жауапкершілік,  ата-аналар  тарапынан  қолдау,  түсіністік  қажет.  Дұрыс
тәрбиеленген шәкірт үлкен жетістіктерге жетеді. Сеніміміз ақталып  жатса, бұл ұстаз үшін үлкен жетістік.

 1994 жылы аудандық Темірлан елді  мекенінде өткен жас музыканттар байқауынан оқушысы  Каленова
Мадина І -ші орын  иегері атанды . Шәкірті Әміреев Айдар Украйнада өткен халықаралық «Восточный базар»
атты байқауда ІІ-орын иеленді. 

Аудандық  мұғалімдер конференциясында 2009 жылы қатысып І-ші  орынды ,тіл  мерекесіне  байланысты
термешілер  байқауынан  ІІ-орынды  иеленді.   Облыстық   ІІІ  «Маханбет  оқулары»  байқауында  күй  жанры
бойынша шәкірті  Жандар  Фариза  ІІ-орын иеленді.  Облыстық «Ұрпақтар  сабақтастығы-дәстүр  жалғастығы»
байқауында шәкірті Дәрібаева Маржан І-орын иеленіп, қаржылай көлемде қомақты сыйақы алды. Халықаралық



ІХ –ші «Күншуақ» байқауында дәстүрлі ән жанры бойынша шәкірті Баяш Гүлмира Гран-приді иеленіп, ұстазы
дипломмен  марапатталды.  Осы  байқауда  шәкірті  Дәрібаева  Маржан  І-орынды  иеленіп  ұстазы  арнайы
дипломмен  марапатталды.Шымкент  қаласында  өткен  І-ші  Республикалық  «Жұлдызға  жол»  атты конкурста
шәкірті дәстүрлі ән жанры бойынша Игібай Зарина І-орынды иеленді. 

Ұстазы мен «Үлгілі ұстаз» дипломымен және алғыс хатпен марапатталдым.
Алматы  қаласында  өткен  бесінші  халықаралық,  Республикалық  «Ғұмырдария»  байқауына  оқушы

дайындағаным үшін алғыс хат берді. 
Шәкірттерім   Жұмабай  Тоғжан,  аспаптық  орындау  бойынша  ІІ-орынды,  Әділбек  Шынар  дәстүрлі  ән

бойынша  ІІІ-орынды  иемденді.  Халықаралық  Х-Күншуақ  байқауынан  шәкіртім  Әділбек  Шынарға  І-орын
бұйырды.

 Алматы қаласында өткен ІІ- Республикалық «Жаз мереке» атты байқауда  Абдысалы Аружан дәстүрлі ән
жанры бойынша ІІ-орын иеленді. Ұстазы мен шәкірті арнайы дипломмен марапатталды. Осыншама жетістік
өздігінен келе салған жоқ. Тынымсыз төккен тердің өтеуі. Шәкіртің жетістігі-ұстаздың еңбегі.  Өз еңбегіңнің
дәмі шәкірттің жеңісінде ғана байқалады.  

С  ДЫБЫСЫ МЕН ӘРІПІ

 Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қалалық С . Сейфуллин атындағы 
жалпы орта мектебінің бастауыш пәні мұғалімі  Сабира Салимбекова

Сабақ тақырыбы : С  дыбысы мен әріпі
Сабақтың мақсаты: С  дыбысы мен әріпін таныстыру. С дыбысы бар сөзге дыбыстық талдау жасау , білуге 

үйрету, қол жаттықтыру. Дәптеріне с әріпін баспа түрінде жазуды үйрену. 
Өрнекті құралдар: суреттер, ойыншықтар, кеспе әріптер, қол жаттығулары, жазба дәптері.

Сабақтың барысы
Сәлемдесу: үлкенге де сіз,
Кішіге де сіз,
Сәлем бердік сіздерге.
Құрметпенен біз.
Сабақ басталды:
Бір, екі, үш,
Сынып іші тып тыныш.
Жалқаулықты тастаймыз,
Сабақты біз бастаймыз.
Бүгін қандай дыбыс өтетінімізді білу үшін мына жұмбақты шешіп, соның бірінші дыбысын атайық. Сонда 

қай дыбыс екенін табасыңдар.
Сытырлайды күнімен,
Сытырлайды түнімен.
Білгің келсе уақытты,
Көрсетеді тілімен. (сағат)
-   Сағат деген сөзіңді бірінші дыбысы қандай дыбыс?
-   С дыбысы 
-   Балалар, бүгін біздің өтетін дыбысымыз «С» дыбысы екен. Тобымызда «С» дыбысынан басталатын немесе

есімінде «С» дыбысы бар балаларды атаңдаршы.
-   Сәнімкүл, Сара,Сабыр,Әсемкүл, Сәния, Асхат.
-   Осы балалардың есімдерінде «С» дыбысы қай жерде келетінін талдайық.
-  «Сәнімкүл» сөзінде – басында 
-  «Әсемкүл» өзінде – ортасында
-  «Алмас» өзінде аяғында тұр
-   Олай болса балалар ортасында, басында, аяғында келе береді екен. Осы  «С» айтып көрлік (Мұғалімнен 

кейін хормен айтады)
(«С»дыбысының ерекшелігіне тоқталамын). Сөздің басы мен ортасында «СЫ» деп , аяғында «ЫС» деп 

қолданатыннын мысалдар арқылы түсіндіремін.  Мысалы: сәбіз, сиыр , сабын, сақина, сүлгі, арыстан, бесік , 
қас, тас суреттері тақтаға ілінеді. «С» дыбысының астын көк текшемен белгілеймін                                    

                                                                        С дыбысы

Жануар Өсімдік Құстар
Сиыр

Сілеусін
Сарымсақ

Сәбіз
Сандуғаш

Сарышымшық

Осылардың патшасы кім?



Патшасы адам
Жаңа үйретілген «С» дыбысына байланысты мысалдар айтылады.
Тапсырмалар: 1) Жаңылтпаш неше «С» дыбысы бар екенін табыңдар.
Сол самат солсқай 
Солақай Самат сол
Самат сол солақай.
2) Шығармашылық жұмыс. Түрлі түсті қағазбен сәбіз, сағат, кесе жасау.
3) Жазба жұмысы Қол жаттықтыру дәптерге «С» дыбыс үлігі бойынша жазылады.

Сабақтың тақырыбы : 3 саны мен цифры. Үшбұрыш.

  Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қалалық С . Сейфуллин атындағы 
жалпы орта мектебінің бастауыш пәні мұғалімі  Сабира Салимбекова

Мақсаты:
1. 3 саны және цифрымен таныстыру. Үшбұрыш оның белгілері туралы түсініктерін 

қалыптастыру.
2. Ойлау қабілетін дамыту.
3. Ұрпақтылыққа, адамгершілікке тірбиелеу.

Көрнекілігі: Сандар,кестелер геометриялық фигуралар, интерақтифті тақта, суреттер.
Әдісі: Ойын, сұрақ – жауап, түсіндіру, өз бетінше жұмыс.
Сабақтың жүрісі: Ұйымдастыру. Үй тапсырмасын «Кім жылдам?» Ойыны арқылы қорытындылау.
2+1 қосындысы неге тең екен? 1+2 қосындысы неге тең болады? (Жауабы)
Екі бұрышты салыстыру, айырмашылықтарын сұрау.
Логикалық есептер шешу.
Ойын: «Сиқырлы қалта»

4. Жаңа сабақ түсіндіру.
Енді қолымызбен 3 цифрімен мүсіндеп көрейік.
2 саны:
Бірден кейін тұрамын,
Сандар іші тұрағым.
Бірге бірді қосқанда,
Иіліп мен шығамын.
3 саны:
Екіден соң әрқашан,
Үш саны болып қаламын.
Қос мүйізі майысқан,
Ұлттық ою саламын.
Сандар туралы не білеміз?(Жауабы)
Балалар, бізге тағы қонақтар келіп тұр. Мінекей қараңдар. Кімдер келіп тұр? (Аталар)
Балалар, біздің ұлтымыз қай ұлт? (Қазақ)
Біздің қаламызда қай бидің атында көше бар? (Әйтеке бидің атында көше бар) Осы көшеде кім тұрады, 

балалар? (Әйтеке би көшесінде тұратын балалардын атын атау).
О О О – Мынау қандай гиометриялық пішін? (Шеңбер)
Сіргіту сәті:
Ептеп  - ептеп жерден бидай терейік,
Теңгерінің торғайларға берейік.
Тойған торғай тампаң – томпаң секірсін.
Ол да біздей үлкен болып жетілсін,
Шаршадың ба, отыра ғой деміңді ал.
Енді менің әңгімеме құлақ сал.
Балалардан құстардың пайдасы туралы сұрау. (Балалардың жауаптары.)
Түсі қандай?(Қызыл)
Нешеу? (үшеу)

- Мынау қандай геометриялық пішін?(Үшбұрыш)
Үнтаспадан құстардың дауысын таңдату. (Құстардың дауысын ажырату.)
(Геометриялық пішіндерден машина құрастыру)
(Балалар «сиқырлы қалтадан» сандарды тауып алу)
Дәптермен жұмыс 3 цифрын дұрыс жазу.
Одан кейінгі тапсырмалар мұғалімнің  жетекшілігімен жүзеге асады.
Өз бетінше жұмыс .  2 мен 3 сандарын құрамын бекіту үшін «Өнімді жина» «Арифметикалық лото» 

ойындарын ұйымдастыру шартымен таныстыру.
Мақсаты: Балаларды байқампаздыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу ән: «Бағдаршам»
Үйге тапсырма беру. Сабаққа жақсы жауап берген оқушыларды мадақтау.



Қазыбай  Әлібек  Мағаданұлы
 Ақтөбе  облысы, Байғанин  ауданы,

 С.Жиенбаев    атындағы  орта   мектебінің
алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі

Сабақтың тақырыбы:   Қазақстан  Республикасы  Қарулы  Күштерінің   тәртіптік жарғысы.
Оқыту мен тәрбиелеудің міндеттері:

• Қазақстан  Республикасы  Қарулы Күштерінің жарғылары туралы мәлімет беру.
• Сабақты теориялық жағынан қарастыра отырып, оқушыларды күнделікті өмірде, сондай-ақ болашақ 

әскер қатарында өздерін тәртіпті, тәрбиелі азамат ретінде ұстау қасиеттерін дамыту.
• Қазақстанды мақтан тұтатын, оның халқына адал болатын, жері мен табиғатын құрметтейтін, 

Қазақстандық патриот бола алатын, Отан қорғау міндетіне дайын азаматты қалыптастыру.
• Уақыты: 45 минут
• Өткізілетін орны:  10 сынып , АӘД кабинеті 
• Құрал-жабдықтар мен көрнекті құралдар:
• Оқулық.
• Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Жарғылары.
• Интерактивтік тақта.
• Сабақтың түрі:  жаңа тақырыпты тусіндіру     
• Сабақты жүргізудің әдіс-тәсілдері: бөлімшеге  бөліп дамыта оқыту   
•  Сабақтың барысы:
•     І .  а) Ұйымдастыру кезеңі – 5 минут.
• Взвод командирі оқушыларды сапқа тұрғызады, оқытушыға рапорт береді, амандасу, түгендеу, 

оқушылардың сырт көрінісін тексеру. Рапорт қабылданғаннан кейін бірден Қазақстан 
Республикасының Әнұраны орындалады, осы кезде қосымша интерактивті тақтадан патриоттық тәрбие
беретін, Әнұранның мағынасын ашатын, Қазақстан туралы, оның Қарулы Күштері, көп ұлтты халқы, 
одағы бейбіт өмір, оның тұңғыш Президенті, батыр бабалары, өнері, байлығы, білімі, Астанасы туралы 
қысқаша мәлімет беретін, оқушылардың бойындағы патриоттық сезімдерін оятатын бейне таспа 
ойнатылады.( 2 минут )

•        ә) Өтілген тақырыпты сұрау кезеңі –  7 минут. 
• ІІ. Үй тапсырмасын тексеру:    Үй тапсырмасы төмендегі   сұрақтар бойынша тексеріледі:
• Жалпы әскери  жарғыларды айтып беріңіздер?
• Жауынгерлер мен матростар құрамына кімдер жатады?
• Сержанттармен старшиналарға кімдер жатады?
• Аға офицер құрамына кімдер кіреді?
• Кіші офицер құрамына кімдер кіреді?
• Жоғары офицер құрамына кімдер кіреді?
• Тәуліктік кезекші құрамына кімдер кіреді?
• Рота бойынша кезекші міндетін айтыңыз?

Жаңа тақырыпты өту және бекіту:  30 минут
Жаңа тақырыпты үш бөлімге бөліп және осы үш бөлімді үш бөлімшеге бөліп беремін:
І-бөлімше: Әскери тәртіп. Әскери тәртіптің міндеті мен тәрбиелеу әдісі.
Қазақстан Республикасының мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге қолданылатын көтермелеулер.
ІІ-бөлімше:
Жауынгерлер мен матростарға қолданылатын  көтермелеулер.
Әскери қызметті келісім шарт бойынша жауынгерлер (матростар) мен сержанттар (старшиналар) 

лауазымында өткеруші әскери қызметшілерге қолданылатын көтермелеулер түрлері.
Көтермелеулердің жариялану реттері. 
ІІІ-бөлімше: Тәртіптік жазалар. Жауынгерлер (матростар) мен сержанттарға (старшиналарға) қолданылатын 

тәртіптік жазалар. Тәртіптік жазаның атқарылуы және жариялануы. 
 Сұрақтарды алдын-ала құрастырып, оны оқушылардың назарына интерактивтік тақта арқылы ұсынамын. Әр

бөлімшенің командирі өзінің қарамағындағы оқушыларға сұрақтар бойынша тапсырмаларды тең етіп бөліп 
береді де, өзі қалған екі бөлімшенің тапсырмалары бойынша сұрақтар әзірлеуге кіріседі. ( 10 минут )

      Оқушылардың сырт келбеті мен киім-киісіне, сабақ басында орындаған саптық дайындық бойынша 
жаттығуға , тәртіптеріне қортынды жасап баға беремін.    Тапсырма орындауға берілген уақыт бітісімен әр 
бөлімше кезегі бойынша өздеріне берілген тапсырманы талдауға кіріседі және басқа бөлімшенің сұрақтарына 
жауап қайтарады. ( Әр бөлімшеге  10 минуттан  30 минут )

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Тәртіптік жарғысы.
Әскерлердің  жауынгерлік  қабілеттілігі  мен  тұрақты  жауынгерлік  дайындығының  аса  маңызды  шарты  -

әскери тәртіп болып табылады.



Әскери  тәртіп  дегеніміз –  барлық  әскери  қызметшілердің  ҚР  Конституциясы  мен  заңдарында,  әскери
жарғылар  мен  командирлердің  бұйрықтарында  белгіленген  тәртіп  пен  ережелерді,  сондай-ақ  әскери
қызметшілердің арасындағы мінез-құлық және өзара қарым-қатынас нормаларын қатаң және дәл сақтау.

Әскери тәртіп - әрбір әскери қызметшінің өзінің әскери борышын және өзінің Отанын қорғауға деген жеке
жауапкершілігін, өз халқына шексіз берілгендігін жоғары сезінуіне негізделеді. 

Әскери тәртіп - әрбір әскери қызметшіге  өзінің әскери борышын адал атқаруды міндеттейді.
Әскери  қызметшілерді  тәртіпке  тәрбиелеудің  негізгі  әдісі  көз  жеткізу  болып табылады,  бірақ өз  әскери

борышын адал орындамағандарға күштеу әдісін қолдану мүмкіндігін де жоққа шығармайды. 
Жауынгерлер (матростар) мен сержанттарға қолданылатын көтермелеулер.

а) бұрын қолданылған тәртіптік жазаны алып тастау;
ә) алғыс жариялау;
б) әскери бөлімнің тұрған жерінен 2 тәулікке дейін сейілдемеге рұқсат беру;
в)  бұрынғы  жұмыс  (оқу)  орына  әскери  борышын үлгілі  орындағаны  туралы  және  алған  көтермелеулері

туралы хабарлау;
г) грамоталармен, бағалы сыйлықтармен немесе ақшалай марапаттау;
ғ)  әскери  қызметшінің  әскери  бөлімнің  кең  жазылған  жауынгерлік  тудың  жанында  түскен  жеке

фотосуретімен марапаттау;
д) жауынгерлерге (матростарға) ефрейтор (аға матрос) атағын беру;
е) сержанттарға иеленген штаттық лауазымы бойынша көзделген әскери атағынан бір саты жоғары кезекті

әскери атақ беру;
ж) омырауға тағатын ҚР ҚК-інің үздігі белгісімен марапаттау;
з) әскери бөлімнің Құрмет кітабына енгізу;
и) 10 тәулікке дейін қысқа мерзімді демалыс беру, бару қайту жолындағы уақытты есептемегенде.
Көтермелеулер  ауызша  немесе  бұйрық  түрінде  салтанатты  жағдайда  әскери  қызметшілер  жиналысында

немесе сап алдында жарияланады.
Тәртіптік жазалар.

Тәртіптік  жаза -  әскери  қызметшілерге  қызмет  бойынша бастықтың билігімен қолданылатын жаза.  Ол
әскери қызметшілерге әскери тәртіп пен қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін қолданылады.

Жауынгерлер мен сержанттарға мынадай жазалар қолданыла алады:
а) сөгіс;
ә) қатаң сөгіс;
б) кезекті сейілдемеден айыру;
в) жауынгерлерді (матростарды) 5 нарядқа дейін тағайындау;
г) омырауға тағатын «ҚР ҚК-нің үздігі» белгісінен айыру;
ғ) жауынгерлерді (матростарды) «ефрейтор» («аға матрос») әскери атағынан айыру;
д) гауптвахтада ұстай отырып қамау: жауынгерлерді (матростарды) - 10 тәулікке дайін, сержанттарды – 7

тәулікке дейін;
е) сержанттардың лауазымын төмендету;
ж) сержанттардың әскери атағын бір сатыға төмендету;
з) сержанттардың әскери атағын төмен лауазымға көшіре отырып, бір дәрежеге төмендету.
Әрбір тәртіптік жаза әскери тәртіпті нығайту, әскери қызметшілерді тәрбиелеу және олардың қызметі үшін

жауапкершілігін арттыру ретінде жасалған қылмыс ауырлығы мен кінәлау дәрежесіне сәйкес келуі тиіс. 
Егер кінәлі бірнеше рет теріс іс істеген болса немесе әскери тәртіп пен қоғамдық тәртіпті  бұзуға топпен

қатысса, егер мұндай қылығы қызметтік міндетін өтеу кезінде, мас күйінде жасалса және теріс қылығы тәртіпті
айтарлықтай бұзған болса, тәртіптік жазаның қатаңдығы арта түседі.

Тәртіптік жаза ол қолданылған күннен бастап, бір айдан кешіктірілмей атқарылады. Бір айлық мерзім өткен
соң жаза атқарылмайды, бірақ ол туралы жазба қызметтік кәртішкеде сақталады.

Қолданылатын  тәртіптік  жазалар  жайында  жауынгерлер  мен  матростарға  өзіне  немесе  саптың  алдында,
сержанттарға - өзіне, сержанттардың кеңесінде не саптың алдында жарияланады.

Командирлерге олардың бағыныштыларының алдында тәртіптік жазаларды жариялауға тыйым салынады.
Бекіту  сұрақтары : 
Интерактивтік тақта: 1 минут

- Әскери тәртіп дегеніміз не?
- Әскери тәртіп әскери қызметшіге нені міндеттейді?
- Көтермелеу мен жазалардың қандай түрлері болады?
- Жауынгерлерге (матростарға) көтермелеу қолданудың реті қандай?
- Тәртіптік жазаны орындау мен белгілеудің реті қандай?

Қорытынды : Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің : «Қиындық атаулыны жеңетін бір-ақ күш
бар, ол – бірлік. Еліңді, жеріңді қорғау үшін бірлік қаншалықты қажет болса, тәуелсіздік жемістерін, бүгінгі қол
жеткен табыстарымызды сақтап қалу үшін де ол сондай қажет.» 

Бағалау:   2 минут  
Үйге тапсырма :  Қазақстан  Республикасы  Қарулы  Күштерінің   тәртіптік жарғысы.
 



ҮЛГЕРІМІ  ТӨМЕН   ОҚУШЫЛАРМЕН  ЖҰМЫС  ЖҮРГІЗУДІҢ  МАҢЫЗЫ

Орнашбаева  Ақмарал  Әбуханқызы
Ақтөбе  облысы, Байғанин  ауданы,

Сағи  Жиенбаев атындағы  орта  мектебінің
биология және өзін-өзі тану пәндерінің мұғалімі

Бүгінгі  Қазақстанға қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер қабылдай білетін шығармашыл
тұлғалар қажет. Олай болса, сабақтарда тек білімдік мақсаттарды шешіп қана қоймай, оқушылардың
жекелік қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастырған жөн. Оқушыларға ғылым негізін
үйретіп,  адамгершілікке  тәрбиелейтін  мектеп  ішіндегі  негізгі  тұлға  -мұғалім.  В.Д.Сухомлинскийдің
айтуы бойынша , бала өз күшіне  деген  сенімін  ешқашанда жоғалтпауы , өзінің қолынан  еш  нәрсе
келмейтінін  сезінбейтін болуы  тәрбиешінің  педагогтық  көрегендігі  болып  табылады .Әрбір  жұмыс
оқушы  үшін  аз  да  болса  алға  қарай  ілгерілеу  болуы  қажет . «Баланың  білместігін  құрметтей
біліңдер», - деген  поляк  педагогы  Януш  Корчактың  осынау  сөздерінің  мұғалім  үшін  маңызы  бар .

Мектеп есігін ашқан жеткіншекті мәдениетті, қажырлы және табанды етіп қалыптастырады. Мұғалім
сынып оқушыларының толық үлгірімі жолында күш-жігерін салып еңбек еткенде ғана, бұл міндеттерді
орындай алады. Мұғалім өзінің барлық білігі мен білімін бүкіл оқу-тәрбие ісіне дұрыс ұйымдастырып,
тиімді жүргізуге жұмсайды. 

Үлгерімі  төмен   оқушылармен жұмысымның мақсаты: оқушылардың үлгерімін бақылау, түсінбеген 
сұрақтарымен жұмыс жүргізу. Биология пәні маңызды сабақтардың бірі, оқушылар тірі ағзалардың барлығы 
қоршаған ортамен тығыз байланысатынын үйренеді, сондықтанда бұл пәнге немқұрайлы қаралмауы керек.

    Әр жұмыс кезінде үлгермеушілерге жетістіктерге жетулеріне жағдай жасалады. Оларды моральдық, 
психологиялық  тұрғыда  қолдау , жұмыстарын  бағалау  және мадақтау.

   «Биология »  оқу  пәнінің  негізгі  мақсаты – дүниенің  қазіргі  замандағы-ғылыми-жаратылыстану  
биологиялық  ғылымдардың  рөлі , бейнесін  қалыптастырудағы  рөлі , тірі  табиғат  нысандары  туралы  білімді
өздігінен  меңгеруді  , тірі  табиғат  процестерін  , құбылыстарын , заңдылықтарын  түсіндіру  және  практикада 
қолдану  үшін  біліктіліктерін  қалыптастыруды  және жаратылыстанымдық  білім  алу.

Оқушының сабақты нашар оқуының, сабақты үлгере алмауының басты себебі, оқыту жұмысының са-
пасыз болуында. Педагогикалық талаптар мен әрбір пәнді оқыту әдістемесін шебер де толық қолдан-
баса, оқу жұмысы дұрыс ұйымдастырылмайды. Оқушылар өтілген материалдарды толық түсінбейді,
үйге берілген тапсырманы орындап келе алмайды, не шала орындайды. Оқушының қатардан қалып
қоюы  әуелде  уақ-түйектен  басталуы  мүмкін.  Мысалы,  оқушы сабақтың  дұрыс  өткізілмеуі  себепті,
өтілген материалдардың біраз жерін не бәрін түсіне алмай қалады, болмаса  нашар  не теріс түсінеді.
Көпшілік  оқушының  үйінде  түсінбегенін  сұрап  алатын  адамы  болмайды.  Осылардың  салдарынан
оқушы материалды меңгере алмайды. Жаңа сабақ өткен материалдарға негізделіп жүргізілетіндіктен,
оны да  шала  түсінеді.  Сонымен біртіндеп оқушы бағдарламаның бір бөлігін  шала түсінген  немесе
мүлде түсінбеген болып шығады. Осыдан келіп оқушының сабақты үлгірмеушілігі келіп туады. Кейде
сабақ  әдістемелік  жағынан  дұрыс  өткізіледі.  Бірақ,  кейбір  оқушылар  сабаққа  ынта  қоймай,  басқа
жұмыспен айналысып (тәртіпсіздік жасап) не алаң көңіл болып отырады. Мұғалім мұндай оқушыларды
байқамай қалады немесе мән  бермей олар ақырында сабақ үлгірмеушілерге айналады. 

Сабақтың  сапасыз  өтуі  -  мұғалім  білімінің  жеткіліксіз,  тәжірибесінің  кем,  әдістемені  жете
меңгермегендігінен  болады.  Дайындықсыз  сабақ  -  қашан  да  нашар  өтеді.  Бұл  да  үлгірмеушілікке
апарады. 

Сабақты үлгірмеудің тағы бір себебі - мұғалім оқушының білім көлемін жиі-жиі тексеріп, есепке 
алмағандықтан. Оқушының нақтылы білімін саралап анықтамайды. Ережелерді құрғақ жаттауына жол 
береді. Сабақ үстінде уақыт жетпейді деген сылтаумен үй  жұмысысына  көп  уақыт  жібереді. Содан 
барып оқушылар білгенін, үйренгенін іс жүзінде қолдануға қиналады. Сабақта  мұндай  тәсілді  
қолдану әлсіз  оқушылардың  сабақ  үстінде – ақ өз  білімдеріндегі  олқылықтың  орнын  толтыруына  
көмектеседі  . Бірнеше  сабақтың  барысында  дәл  әрі  тұжырымдалған  сұраулар  қойған  оқушылар  
қойған оқушыларға  «жақсы» , «өте  жақсы»  деген  баға  қоямын  , ал  мұндай  жұмыс  үстінде  
олардың  белсенділігін  кемітпеу  үшін білмей  қалған  сұрақтарына  төмен  баға  қоймастан , тек  
олардың  жауаптарының  сәтсіздігін  атап  өтемін .Оқушылар материалдың  биологиялық  және  
практикалық  маңызын  бағалана білуі  үшін  биология  сабақтарында  тақырыптың  маңызын  анықтау 
тәсілін  қолданамын .Биология сабақтарын  оқытуда  оқушылардың  практикалық  танымдық  
іскерліктеріне  көп  көңіл  бөлінеді .Үлгерімі  төмен  оқушыларға  сабақта  түрлі  тақырыптарға  сай 
кинофильмдер,танымдық  тапсырмалар  мен  сұрақтар , электрондық  оқулықтар , интерактивті  
деңгейлік  тапсырмалар ,білімді  жүйелеуге  арналған  тесттер , суреттер , кеппешөптер , мульяждар, 
терминдермен  жұмыс , таблицалармен , схемалар , сөзжұмбақтар мен  ребустар шешіліп   және  
қатемен  жұмыс  түрлері  орындалады .Дайындық  кезінде  үлгермеуші  оқушыларды  екі  топқа  бөліп  
немесе  аралас  жұмыстар  жүргізіледі  және  оларды  салыстырып , қорытынды  жасап  отырамыз .

Оқушылардың сабақты үлгермеуінің тағы бір себебі - үйге тапсырма беру мен оны тексеру, әдіс-



теменің дұрыс болмауы. Өйткені  кейде үйге  берілген тапсырманың саны мен сапасына жете  көңіл
бөлінбейді, тапсырма мөлшерсіз, үстірт, қалай болса солай беріле салады. Сол себепті оқушы түсінбей
қалады да үйге барғанда орындай алмайды немесе шала, қате орындайды. Осындай бір-біріне ұласқан
кемшіліктерден келіп үлгірмеушілік шығады. 

Оқушының сабақ үлгірмеуінің басқа бір себебі - мұғалім оқушының ата-анасымен тығыз байланыс
жасамайды.  Біріншіден.  ата-ана оқуға  қажетті  жағдайды өз  дәрежесінде туғызбайтындықтан,  баласы
сабаққа даярлана алмайды. Оқушының сабаққа көп келмей қалып (не ауырып қалып) өткен сабақты
білмеуінен де күн тәртібінің болмауынан болған күнде де оны дұрыс орындамауынан үлгірмеушілік
шығады. 

  Сабақты үлгірмеушілік - оқушының денсаулығына да бірден-бір байланысты. Оқушының бір жері
ауырып отырса,  сабаққа  ықыласы болмайды. Не болмаса сынып ауасы жиі  тазартылып тұрмаса да
немесе іші  ыстық болсада, оқушының көңілі сергек болмайды, тез шаршап, бойлары ауыр тартады,
өтілген сабақты жөнді ұқпайды. Оқушылардың сабақты үлгірмеушілігінің және бір себебі - оларға бір-
біріне жолдастық көмектің дұрыс ұйымдастырылмауынан, ұйымдастырылған күнде әрбір оқушының
меңгере  алмаған  тақырыбына  ғана  нақтылап  көмектеспей  жалпылама  қосымша  сабақ  түрінде
өткізілуінен.  Сабақты  үлгірмеушіліктің  тағы  бір  себебі  -  сыныптағы  оқушы  санының  көп  болуы,
оқулықтың толық жетіспеуінен де. Сабақ кестесінің тұрақты болмауы, оның бағдарламалық талаптарға
сай жасалмауы да оқушылардың үлгіріміне кері әсер етеді. 

Енді оқушылардың сабақты үлгірмеу себептерін біліп алғаннан кейін, негізгі мақсат - оны болдыр-
маудың жолдарын көрсетуге тырысу. Озат мұғалімдердің тәжірибелері сыныптағы оқушылардың сабақ
үлгірімін  толық  қамтамасыз  етуге  болатындығын  әлдеқашан  шешкен.  Демек,  барлық  оқушының
сабақты жақсы оқуын қамтамасыз ету - әрбір мұғалімнің қолынан келетін іс. 

Әрбір оқушыға сабақ барысында берілетін сұрақтарды алдын ала ойлап қою керек, тапсырманы да
әрбір  оқушының  күші  мен  қабілетін  ескере  отырып,  берген  жөн.  Біздің  педагогикалық
жұмыстарымыздағы  ең  негізгі  іс  -  сабаққа  әзірлену.  Сабаққа  мұғалімнің  ұқыпты  даярлануы  мен
сабақты сапалы өткізілуінің жолдары мен әдістері көп бола тұрса да соның ішінде үйге тапсырма беру,
жаңа материалды түсіндіру, үй тапсырмасын тексеруге тоқталып отырмын. 

Біріншіден, оқушылардың үй тапсырмасын тексеру жолдары (оқушыларды өз бетінше жұмыс істеуге
дағдыландыру ісі). 

Екіншіден, үйге тапсырма беру әдістері. 
Үшіншіден, жаңа материалды түсіндіру тәсілі. 
Оқушылардың үйде орындап келген жұмысын мұғалім үнемі қадағалап, тексеріп отыратын болса,

олар үйге берілген жұмысты тыңғылықты етіп орындауға дағдыланады. Бұл әдіс жалқау оқушыға да
қозғау салып, тапсырманы дұрыс, ұқыпты орындауға міндеттейді.Үй тапсырмасын тексергенде, оқуы
нашар,  сондай-ақ  тапсырманы  қалай  болса  солай  орындайтын  оқушылардың  дәптерлерін  жиі-жиі
тексеру керек. Бұл әдіс артта қалғандарды оқуға талаптандырып, олардың белсенділігін жақсартады. 

Мұғалім сабақ соңынан оқушылардың дәптерлерін жинап алып, үйде ұқыптап тексеріп шығады. Үйге
тапсырылған есептің, мысалдардың нәтижелерін тексергенде, сол тапсырмалардың қалай орындалуына
да мән беру керек. Сонда ғана оқушының ұқыптылығы мен ой-өрісін кеңейтіп, тапсырмаларды  дұрыс
орындауына, оның сауаттылығын арттыруға қол жетеді. Үйге тапсырылған жұмысты жақсы орындаған
оқушыларды дәріптеп, көтермелеу, басқаларға үлгі етіп көрсету - үлгірімі төмен оқушыларды сабаққа
ынталандырудың бірден-бір әдісі. 

Өткен  материал  жөніндегі  оқушылардың  ұғымын  тексерудің  тиімді  жолдарына  тоқталу.  Жеке
оқушыны тақтаға шығарып, тиісті сұрақтарға жауап алу. Сұрақты сынып оқушыларына тұтас беріп, олар
ойланып болғаннан кейін, жауап беретін оқушының аты-жөнін атау. Бұл екі әдісті де қолдану пайдалы. 

Мұғалімнің оқушыға берген сұрағы дәл, анық, ұғымды болғаны дұрыс. Жүйесіз сұрақтан аулақ болу 
керек. Мұғалім оқушының берген жауабының тек мазмұнына ғана көңіл аударып қоймай, тіліне де, 
сөйлемді құрастырып дұрыс айта білуіне де көп көңіл бөлуі керек. Оқушы тілін тек дұрыс сөйлеу, ойлау 
арқылы ғана дамытамыз. Бұл оқу, ана тілі сабақтарында ғана емес, барлық пәндерге де ортақ міндет.   

   Баға қою - өте жауапты кезең. Бағаны дұрыс қоймау оқушыларға үлкен кері әсер етеді. Бұның тәр-
биелік және оқушылардың сабақты дұрыс оқулары үшін маңызды екендігін мұғалімдер ұмытпауға тиіс. 
Әр уақытта оқушылардың жауабына сәйкес өткен материалға қысқаша қорытынды жасап отыру - 
олардың білімін нығайтуға пайдасын көп тигізеді. 

     Жаңа тақырыпты түсіндіру. Оқыту жұмысының нәтижелі болуы - материалды дұрыс түсіндіруге 
және сабақты дұрыс жабдықпен өткізуге байланысты. Жаңа материалдың идеялық мазмұндылығы, оны 
мұғалімнің ұғымды түрде анық түсіндіруі, сөйлегенде қимыл әрекетінің орынды болуы, оқушылардың 
сабақты көңіл қойып тыңдауына ерекше әсер етеді. 

 Әдістемелік тәсілдерді өзгертіп, түрлендіріп отыру, оқушылардың сабақ үстінде өз бетінше істейтін
жұмыстары  мен  жаттығу  жұмыстарын  тиімді  етіп,  түрлендіріп  жүргізу  -  олардың  сабаққа  белсене
қатысуына жол ашады. 

Сабақтың  ең  бір  жауапты  кезеңі  -  үйге  тапсырма  беру.  Бұл  сабақтың  негізгі  бөлімінің  бірі.
Оқушылардың  сабақты  дұрыс  үлгіруі,  жаңа  сабақты  меңгеруі  -  үйлерінде  істейтін  жұмысының
нәтижелілігіне тікелей байланысты. 



Үйге тапсырманы үнемі сабақтың соңында, болмаса қоңырау соғылған кезде, үстірт асығыс ,беру өте 
пайдасыз. Үйге тапсырма түсіндіріліп, реті келген жерде, нормаға сәйкес, сыныпта істелген жұмыстарға 
ұқсас болмаса жеке оқушының психологиялық ерекшеліктері ескеріліп берілуі керек. Үй тапсырмасының
сапалы орындалуына оқушыларға үйде толық жағдайдың жасалу  басты шарт. 

Мұғалімде әр пәнге арналған ауызша және жазбаша, сондай-ақ, бақылау жұмыстарының мөлшерлері
жазылған көрнекілік болса жақсы. Оны білім тексеру, бақылау жұмыстарын талдау кезінде оқушылардың
көз алдына іліп қойса, өзінің және өзгелердің алған бағаларының әділдігін саралап отыруына ыңғайлы
болады. ' 

Сонымен сабақтағы оқушы білімін бағалау - шығармашылық жұмысты қажет етеді.  Мұғалім еңбегі
баланың  білім  сапасымен  өлшенеді  десек,  бұл  жұмыс  педагогикалық  және  психологиялық  жағынан
ойластырылып, сабақтың жауапты бір кезеңі есебінде жургізіліп отырылады. 

Мұғалім  бағаны  қай  кезде,  кімге  қою керектігін  білуі  керек.  Мысалы,  сабақтың  басында,  өткен
материалдарды  жақсы  меңгеріп,  тапсырманы  дұрыс  орындап  келсе,  сабақтың  ортасында,  ерекше
белсенділік танытып, біліктілік көрсете алса,  сабақтың соңында, өте жақсы үлгеретін оқушы жауап
берген  кезде  аз-кем  олқылықтар  жіберіп,  оны  толықтырып  айту  үшін  тапсырма  алып,  кейін  оны
меңгергенін  көрсетсе  және  қалыс  келе  жатырған  оқушының  сабақ  бойындағы  жұмыстары  есепке
алынып бағаланады. Сонымен, бағаны сабақтың кез келген жерінде қоя беруге болады. Үлгерімі  төмен
оқушыны  бүгінгі   сабаққа  қатысымын мадақтаса  оқушылардың белсенділігін  арттырады .   Бүкіл
сынып  алдында  ұстаз  аузынан  шыққан  жылы  лебіз  балалардың  қай-қайсысын  да  бей-жай
қалдырмайды. Олар келесі жұмысты тыңғылықты орындауға құлшына кіріседі. Баға –оқушы  білімінің
басты көрсеткіші  және  сол  күнгі  табысы  екендігін  естен  шығармауымыз  қажет.Бағалау  дегеніміз –
өлшем  .Өлшемді   дұрыс  қолдану  –шәкірт   білімін   әділ   анықтайтын   қазылық   жол  .Оны
ойластырмай  ,  үстіріт   жүргізуге   болмайды .Бағалау бес  баллдық жүйемен  де,  ұстаздың ауызша
мадақтауымен де жүзеге асырылады. 

Бағалау  туралы  айтқанда,  оның  қалай  қолданылатыны  туралы  баяндау  да  орынды.  Баға  жазба
жұмыстарына, ауызша жауаптарға, түрлі тексеру жұмыстарына, дәптер тазалығына т.б  ескеріледі .
Биология  пәнінде  жаңа  тақырыпты  меңгергеннен  кейін  зертханалық және  практикалық жұмыстар
орындалып  бағасы журналға  қойылуы  тиіс.Үлгермеуші  оқушы зертханалық  жұмыстарға қызыға
орындауы  да  мүмкін .

   Атап айтқанда: оқушылардың үй тапсырмасын күн тәртібіне (режиміне) сәйкес орындауын мұғалім
және ата-аналары да күнбе-күн қадағалап отырса, үйде шамның жарық болуы, жарықтың сол жақтан
түсуі,  жұмыс  істейтін  арнаулы орынның  болуы,  керекті  оқу  құрал-жабдықтармен  қамтамасыз  етілуі,
сабақ даярлап отырғанда ештеңеге алаң болмауы - осының барлығы оқушының сабақты толық үлгіруін
қамтамасыз етеді. Оқушылардың сабақты үлгіруіне оқу құралдарының жеткілікті болып, орынды пай-
далана білуі, сабақтан қалмауы үлкен әсер етеді. қосымша сабақтар, сыныптан тыс жұмыстарды жолға
қою, ата-аналарымен педагогикалық түсінік жұмыстарын күнбе-күн үзбей жүргізіліп отыру- оқу тәрбие
ісіндегі мақсатымызға жеткізері анық.

 I AM GOING TO WORK

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы
№135 жалпы орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі:

Масақбаева Жаннат Садуақасқызы  
Қазақстан Республикасы педагог кадрларының  ІІІ (үшінші) базалық деңгейлі сертификатталған 

Пәні: ағылшын тілі  Сыныбы: 5а Тақырыбы: I am going to work
Мақсаты: to be going to… айналымын түсіндіру, жаттығулар жасау. Өз беттерінше жұмыс жасай отырып, 

дербестікке тәрбиелеу.
Күтілетін нәтиже: Жаңа сөздерді меңгере отырып, to be going to… айналымын пайдаланып сөйлемдер 

құрайды. Сөздік қорлары дамиды. 
Кіріктірілген модульдер: АКТ,оқытудағы басқару және көшбасшылық, оқушылардың жас ерекшелігіне 

сәйкес оқыту және оқу, оқыту және оқу үшін бағалау.
Сілтемелер: Суреттер, маркерлер, постер, карточкалар, маркерлер, постер, карточкала, интерактивті тақта
І. Ұйымдастыру кезеңі: оқушылардың назарын сабаққа аударып, оқу құралдарын дайындаған соң, «миға 

шабуыл» әдісі бойынша бөлшектік сұрақтарды қойдым. 
Your mother is a doctor, isn’t she?
 You are in the 5th form, aren’t you?
 Omar is from Scotland, isn’t he?
 You don’t like picnic, do you?
 You don’t like apples, do you?
 Your mother’s name is Aisha, isn’t it?
 You can drive a car, can’t you?
 You would like to go abroad, wouldn’t you?



 You wasn’t in Africa, was you?
І. Білім кезеңі: Өткен сабақты еске түсіріп, You should remember about the verb “to be”, What do you know? , 

What do you remember? Сұрақтарына жауап берілді. 
ІІ. Жаңа сабақты бастамас бұрын оқушылармен ынтымақтастық атмосферасын құру мақсатында шеңбер 

жасап тұрып, бір – біріне жақсы тілектер білдіріп алды. 

Осыдан соң оқушыларға шоколадтар ұсынылып, топқа бөліп алдым.
Жаңа сабақ:
to be going to + infinitive айналымы.
1. You are going to play football on Monday.
2. He is going to play football on Sunday.
3. We are going to sing at the lesson.
4. They are going to play the piano.
5. You are going to read a book.
6. She is going to read a letter.
7. You are going to listen to music.
8. You are going to play hockey on Tuesday
ІІ. Түсіну кезеңі: Сын тұрғысынан ойландыру мақсатында оқушыларға What`s going to happen in the 21st 

century? сұрағы қойылды. Әр топ екі сөйлемнен тақтаға жазды. 

Astronauts are going to go on the Moon. We are going to save the Caspian Sea. People are going to save the 
environment. 

ІІІ. Қолдану кезеңі: Текстпен жұмыс. Оқулықтан тексті оқып, аударады. 
«Тұжырым картасы» әдісі бойынша постер жасайды. Have you got any plans for the next year? Сұрағына 

постер арқылы жауап берді. Яғни жазғы демалысында нені жоспарлағандарын топтаса отырып, сурет арқылы 
білдірді. 

Сергіту сәті: Оқушылардың бой жаттығулары
ІV. Талдау кезеңі: жеке жұмыс жасау
1. Олар теледидар көрейін деп жатыр.                      A. He is going to arrange a party
2. Біз кітап оқиын деп жатырмыз.                              B. We are going to read a book.
3. Мен бірнеше қонақ шақырайын деп жатырмын.     C. They are going to watch TV.
4. Ол кеш ұйымдастырайын деп жатыр.     D. She is going to stay with her little sister
5. Ол қарындасымен қалайын деп жатыр.       E. My friends are going to play tennis.
6. Менің достарым теннис ойнайын деп жатыр.  F. I am going to invite some guests
Сөйлемдерді сәйкестендіру.
1-c, 2-b, 3-f, 4-a, 5-d, 6-e
V. Жинақтау кезеңі: «Топтастыру» стратегиясы берілген сөздерді дұрыс құрап 3 тілге аудару. 
Tra             lish
Eng            day
Holi           vel
Stu            tory
His            work 
Home        dy

Travel – саяхат – путешествие 
Holiday – мереке – праздник 
Study – жұмыс бөлмесі – кабинет 
History – тарих – история 
Homework – үй тапсырмасы – домашняя работа
Кері байланыс: оқушылар алған сабақтан алған әсерлерін стикерге жазып береді.

Reflection
The lesson was interesting
I have learnt a lot of new things at the lesson.
I think the information about the ‘’to be going to’’ was 

very useful for everyone.
I understand the teacher.
I liked to watch presentation
I worked well.
The presentation was very interesting.

V. бағалау кезеңі: топбасшылар төмендегі критерийлер бойынша топ мүшелерін бағалайды.



Мұғалімнің бағалау парақшасы.
Оқушының
аты - жөні

Оқушын
ың

белсенділіг
і

Тақырыпты
білуі

Тапсырман
ы орындауы

Сөйлеу
мәнері 

Өзін – өзі
ұстау әдебі

Қорытынды

Ақберді Б. 5 5 5 5 5 5
Асанова М. 4 4 4 3 5 4
Әмзеева Н. 5 5 5 5 5 5
Дәрібаева 

Ж.
5 5 5 5 5 5

Джандаров 
М.

5 5 5 5 5 5

Жарас Д. 5 5 5 5 5 5
Кувандиков

а Б.
5 4 4 4 5 4

Жақсылық 
А.

5 4 4 4 5 4

Орынбасар 
А.

5 5 5 5 5 5

Ермуханов 
Р.

4 4 4 3 4 4

Пазиева А. 5 5 5 5 5 5
Алмасхан 5 5 5 5 5 5
Көкеева Б. 4 4 4 3 4 4

Үйге тапсырма: «My plan for my future» эссе жазу

ҚЫСЫМ ТАҚЫРЫБЫН ҚАЙТАЛАУ

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласы
                        №5 С.Ысмайылов атындағы жалпы  орта мектебінің

 физика пәні мұғалімі: Абдуашева Алия Беккановна

Пәні: физика   Сыныбы: 7                                                                                                                           
Сабақтың тақырыбы: Қысым тақырыбын қайталау 

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың қысым тақырыбын түсінгендігі және тақырып бойынша білімдерін 
тиянақтай отырып, есеп шығару жолына дағдыландыру.

Нәтиже: Пәнге деген қызығушылықтары  артады. Алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу дағдыланады, 
ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамиды.                                         

Сабақтың  әдіс –тәсілдері: «Топтастыру»стратегиясы, Ой қозғау,  «Сұрақ –жауап»стратегиясы, «Көңілді 
фигуралар» әдісі, «Кім жүйрік» әдісі ,          «Табиғатты аялайық» әдісі «Екі жұлдыз, бір тілек»                              
Ұйымдастыру кезеңі:                                                                                                                       Жағымды ахуал:     
Туысым, досым  жұрағат;                                                                                                                           -Әрбір сабақ 
үйрену ұғу ұлағат;                                                                                                                  -Әрбір ісім тірлік тірек 
адамдық:                                                                                                              -Әрбір сөзім шындық, бірлік адалдық. 
Топқа бөлу:           «Қысым» тобы                                                                                                

                              «Паскаль» тобы                                                                                                      Үй 
тапсырмасын  пысықтау:                                                                                                                           Ой қозғау: 
Сөзжұмбақ «Сұрақ –жауап»стратегиясы:                                                            1.Белгілі бір бетке түсетін күш 
әрекетінің нәтижесін сипаттайтын шама                                         2. Қысымды қалай анықтайды?                             
3. Қысымның қандай бірліктерін   білесіңдер?                                                                                   4. Қысымды 
сыртқы әрекет күшнің бағытында ғана тарататын қандай дене?                                      5. Паскаль заңы қалай 
айтылады?                                                                                                          6. Гидравликалық машиналарда 
күштен 2 есе ұтсақ, жолдан...?                                                            7. Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар мен  
газдардың ыдыс қабырғасына   және  түбіне  түсіретін  қысымын анықтайтын формула                                           
8.Ауырлық күшінің әсерінен болатын қысым  қандай шамаға тәуелді?                                   Жауаптары:               
1. Қысым                                                                                                                                                         2. p=F/S

3. Па, гПа, кПа, МПа
4. Қатты дене
5. Сұйыққа немесе газға түсірілген қысым осы сұйықтың немесе газдың әрбір нүктесіне өзгеріссіз беріледі
6. 2 есе ұтыламыз
7.p=phg 



8. Ауданға тәуелді 
Топтық жұмыс барысында 1-деңгейлік тапсырма                                                                       
Сергіту сәті: «Оқушы  шығармашылығы» жасаған жұмыстары
3-деңгейлік тапсырма: «Көңілді фигуралар» әдісі:                                                           

                                             Физикалық шама, формула,  өлшем бірліктер
                                                          P              P=F/S        Па
                                                          F              F=mg         Н
                                                          S              S=a*b        м2 
     1-тапсырма: «Өлшем бірліктерді түрлендір»:
                                     1кПа=             1Н/см2 =
                                    1МПа=           10кН/м2 =
                                    1мПа=            15Н/м2 = 

Топтық тапсырма: «Кім жүйрік» әдісі: 1.Массасы 56 кг спортшы шаңғыда тұр. Әр шаңғының  ұзындығы 
1,85 м, ал ені 0,1 м.Спортшы қарға қандайқысым түсіріп тұр? Жауабы: 1514Па

2.Асфальт төсеуде  қолданылатын машина  каток тірегінің  ауданы  1500 см2 түсіретін қысымы 300 кПа 
екенін біліп, әрекет ететін күшті анықта?

 Жауабы: 45000Па
3.Массасы  6 т  жер тегістегіш машина тіреуінің ауданы  қандай болған, егер оның топыраққа түсіретін 

қысымы 3кПа болса.  Жауабы: 20м2

4.Биіктігі 0,5м  керосин қабатының ыдыс түбіне түсіретін  қысымы?  Жауабы: 4кПа
Тәжірибе жасау
1-тәжірибе: Сұйықтарда қысымның берілуін түсіндіру. Құралдар: үлкен шыны ыдыс, су, Паскаль шары
 2-тәжірибе: Сұйықтардың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын бақылау.
Құралдар: Шұңғыл ыдыс, бүйірлерінде  тесіктері бар пластмасса ыдыс, су.              
3 тәжірибе: Ағаш  білеушенің  үстел    бетіне  түсіретін  қысымын  анықта 
Кері байланыс:  «Табиғатты аялайық» әдісі:
Нұсқау: Сұрақтарға  жауап беру барысында ағаш діңіндегі және жемісіндегі зиянкестерді жою
1. Өздеріңе белгілі қысымды кеміту тәсілдерін атаңдар.
2. Неге кесетін және тесетін құралдарды қайрайды?
3. Өздеріңе белгілі қысымды арттыру тәсілдерін атаңдар
4. Төменде келтірілген шамалардың қайсысы ең көп, қайсысы ең аз:   5 кН/м2; 50 Н/см2; 500 Па?
5. Еденде тұрған адам қалай тез арада еденге түсіретін қысымын 2 есе арттыра алады?
6. Жабық ыдыстағы газды қыздырғаннан ондағы молекулалар саны артпайды. Онда неліктен 

молекулалардың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы артады?
7. 500 Н күштің 2м2 ауданға түсіретін қысымын есепте
8. 20000 Па қысымды килопаскаль және гектопаскаль арқылы өрнекте
9. Неліктен орындықта қатты да, киіз үйде көрпешеге отырған жұмсақ болып  сезіледі? 
10. Қысым тақырыбына арналған мақал-мәтел? 
11. Тосын сый.
12. Неге шөл далада аттан гөрі түйемен жүрген ыңғайлы?
Рефлекция: «Екі жұлдыз, бір тілек»
-Сабақтан алған әсері
-Сабақтың  сәтті және сәтсіз тұстарын айқындау
Бағалау:  Әрбір топтың пікірімен санасу (жиынтық баға)
Үйге тапсырма: 
Күнделікті енді ашайық

Үй тапсырмасын жазайық.
 Қысымнан алған білімді,
Ұмытпай есте сақтайық.

  ХБЖ келтіруді қайталап, анықтамаларды жаттау  15-тапсырма



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

 Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш қаласы
№123 «Самал» жалпы орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі: 
                               Оспанова Айгуль Ахылбековна
Қазақстан Республикасы педагог кадрларының 

екінші (негізгі) деңгей бағдарламасы бойынша сертификатталған
Пәні: Ана тілі        Сыныбы: 1 «г»                                                                                                                                

Сабақтың тақырыбы: Сиыр. 30-31- жаттығу                                                                                                                 
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға төрт түлік туралы мағлұмат бере отырып, сиыр түлігінің адамға пайдасын, 
көмегін айқындау. Жаттығуларды қатесіз, көркем жазуға дағдыландыру.                                                                    
Сабақтың әдісі: «Сұрақтар қорапшасы», «Топтастыру», «Миға шабуыл», «Ассоцияция», «Басбармақ», Кері 
байланыс                                                  Сабақтың нәтежиесі: Тақырыптың негізгі идеясын түсінеді. Жаттығуды
дұрыс орындап, көркем жазуға дағдыланаы                                        Сабақтың барысы:

Уақ
ыты

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-
әрекеті

Қолданылға
н ресурстар

Кірі
спе

5ми
н

І Ұйымдастыру кезеңі  Жағымды ахуал орнату 
-Балалар ыңғайланып отырып, көздеріңді жұмып, 

мұғаліммен бірге қайталап айтыңдар.
-Мен оқуға келдім
-Мен жақсы оқимын
-Мен сабаққа белсенді қатысамын.
-Мен бүгін сабақта өте тәртіпті боламын.
-Жарайсыңдар балалар! Енді сендер сабаққа бар 

зейіндеріңді қойып, белсенді қатысады деп сенемін.

Бірлесіп айтады Суреттер 

5ми
н

ІІ Өткен сабаққа шолу Түрлі белгілер арқылы 
бағаланады.

-Төрт түлікті ата
-Төрт түліктің иесін білесің бе?
-Жаңа жыл қай жануардың атымен аталады?
-Жылқы малының пайдасын жіктеп айт.
«Сұрақтар қорапшасы»  Оқушылардың өткен 

сабақтан түсінбеген, қызықтырған сұрақтарын және 
ұсыныстары бойынша дайындалған ақпаратпен 
таныстырамын.

-Балалардың жыл құрамында неге түйе жоқ? деген 
сұрақтарына «Түйе мен тышқан» ертегісін дайындап 
келген едім. Соны айтып берейін.

«Топтастыру» Оқушыларды төрт түлік атауымен 
төрт топқа бөлемін.

-Балалар, сіздер төрт түліктің төлдері бойынша 
топқа бөліндіңіздер. Енді, әр топ өз атауының 
аналарының атын атайықшы. (Жылқы, Түйе, Ешкі, 
Қой)

-Балалар, сіздер осы жануарлардың қалай 
дыбыстайтынын білесіздер ме? Әр топ өз топ 
атауының дауысын дыбыстайды. (Жылқы-кісінейді, 
Сиыр-мөңірейді, Қой-маңырайды, Ешкі-мәңірейді)

Сұрақ-жауап
Топқа бөлінеді

І топ: Құлыншақ        
ІІІ топ: Ботақан

ІІ топ: Лақ                  
ІV топ: Қошақан 

Қағаздан 
жасалған 
қорапша

Стикерлер

3ми
н

Сергіту сәті «Айгөлек» әуеніне бірлесіп жаттығу 
жасау

Бірге жаттығу 
жасайды

АКТ
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7ми
н 

5ми
н

ІІІ Жаңа тақырыпты ашу «Миға шабуыл» 
-Балалар, мен қазір сіздерге бір төлді шақыру 

туралы өлеңін айтамын, ал сіздер оның иесін 
табасыздар.

Тілімен мұрнын жалаған,
Тілімен бойын тараған.
Көкке мұрнын шүйіріп,
Көз төңкеріп қараған,

Зеңгібаба өсірген,
Әукешім менің қайдасың?

Аухау, аухау! (Сиыр)
-Балалар, біздің кезекті тізбектелен жаңа 

тақырыбымыз да осы керемет түлік иесі туралы 
болмақ. 

-Балалар, біз сөз дыбыстардан құралатынын, 
дыбыстардың әріптермен таңбаланып жазылатынын 
білеміз.                                                                              
Олай болса Сиыр сөзіне дыбыстық талдау 
жасайықшы: 4 әріп, 4 дыбыс.                       С-
дауыссыз, и-дауысты, ы-дауысты жуан, р-дауыссыз 
дыбыс. 

«Ассоциация» әдісі арқылы топтастыру. 

«Сен білесің бе?» айдары. Мамандардың жүргізген 
тексеруінің нәтижесінде            12 сиырдың 
ақылдылығын зерттегенде, сиырды ашық алаңқайдағы
қораға қамап, шарбақ сыртына дәмді жаңғақтар мен 
жем сеуіп тастайды. Ал қораның есігін тек бір ғана 
тетікті басып ашуға болатын еді. Дәмді азықтың иісі 
мұрын жарып бара жатқан соң сиырлар ойланбастан 
қорадан шығудың амалын жасайды. Өздерінің қай 
есіктен кіргенін есте сақтаған олар сол есіктің 
айналасынан ашатын тетікті іздеп тауып, тұмсығымен
басып ашқанын байқаған екен.

-Сиыр да күйіс қайыратын сүтқоректілердің бірі. 
Олар бір тәулікте 40-50 мың рет жақтарын қимылдата 
алады екен. 

-Жылқының, қойдың көптүрлілігі сияқты сиырдың 
да түрлері көп. Мысалы: қазақтың ақ бас сиыры, 
әулиекөл сиыры, алатау сиыры, әулиеата сиыры. 
Әулиеата сиыры ОҚО шаруашылығында өсіріледі. 
Әрбір сауын сиыры жылына орта есеппен 3500-4000 л
шамасында сүт береді екен.

Сиыр, Ақ бұзау өлеңдерін мәнерлеп оқыту. 

Сыни ойлай отырып 
жауап береді

АКТ, 
суреттер

Сызба

Негі
згі 
бөлім

10м
ин

5ми

І тапсырма І топ: «Дұрысын тап» Сәйкестендіру.
Жылқы                     Бұзау
Түйе                          Лақ
Сиыр                         Құлын
Қой                            Бота
Ешкі                          Қозы 
ІІ топ: Дауысты дыбыстарды ата.( а, ә, е, о, ө, ұ, 

ү, ы,і,и, (у), ю, я, ё, э)
ІІІ топ: Дауыссыз дыбыстарды  ата. 

(б,в,г,ғ,д,ғ,ж,з,й,к,л,м,н,о,п,р,с,т,ф,х,һ,ч,ш,щ, (у).
ІV топ: Анаграмма шешу
АТОНАБҚ-ботақан
ЫСРИ-сиыр
ІІ тапсырма 30-жаттығу. Жаңылтпашты 

Оқушылар  түлік 
төлдерін 
сәйкестендіреді

Оқулық, 
дәптер,   қалам 
сап

А4 қағаз
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н жаңылмай оқып, жуан дауыстылардың астын 
сызыңдар. (төрт топқа арналған тапсырма)

Қырда қырау,                       Тауда тарғақ,  
Қызыл ала бұзау.                 Тарғыл ала торпақ. 

2ми
н

Сергіту сәті: «Кірпінің биі» Бірге жаттығу 
жасайды

АКТ

3ми
н

ІV Қорытынды: «Басбармақ» әдісі бойынша Кері
байланыс

Оқушылар қойылған сұраққа басбармақтарын 
жоғары-ия, төмен-жоқ деген белгілер арқылы 
білдіреді

-Бүгінгі сабақ ұнады ма?
-Сабақ қызықты өтті ме?
-Сиыр туралы толық ақпарат алдық па?
Бағалау, мадақтау.
Үйге тапсырма: Өлеңді жатқа айту. 31-жаттығу.

Басбармақтарымен 
белгі береді

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласы
     №1 М.Әуезов атындағы мектеп- гимназиясының      

  бастауыш сынып мұғалімі:
        Теңлесбаева Гульжамал Тульбасиевна

Пәні: ана тілі Сыныбы-3»б» Сабақтың тақырыбы: «Боран» М.Әуезов
Сабақтың мақсаты: 
1. Жазушының қаһарлы қысты көркем, әсерлі суреттеуіне мән беру.
2. Табиғат құбылыстарын әдеби тілмен суреттей білуге дағдыландыру, оқу техникаларын дамыту.
3. Жыл мезгілдерінің ерекшелігін танып, бағалай білуге табиғатты сүюге тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, түсіндіру, топтық талдау, жинақтау. Пәнаралық байланыс: өзін-өзі тану, 

дүниетану, музыка. 
Көрнекілігі: Абай мен Мұхтардың портреттері. Суреттер. Мазмұнды суреттер.
Сабақтың барысы:
Жағымды ахуал: Мақсатымыз - білім алу 
Міндетіміз - еңбектену 5-ке қолды жеткізу
Ұйымдастыру кезеңі.
Балалар, бүгін бізде ерекше күн!
Біздің сыныбымызға қонақтар келді.
Біздің мектебімізде қандай мереке тойланғалы жатыр? Кәне, кім айтады?
 Үй тапсырмасы:
I топ  Сахналау
II топ   Ертегіге қатысты мақал - мәтелдер жаттау
III топ Ертегіні қорытындылау.

- Осы Мүхтар атамыздың туылған күні қай күн?
- Қай жерде туылған? 
 Бағалау
2. Тест:
1. М.Әуезовтің «Әке арманы» әңгімесінің негізгі кейіпкерлері кімдер?
а) халық
ә) Абай мен Әбіш
б) Әбіш пен Халық
2. «Мамандық таңдау» өлеңінің авторы кім?
а) Бүркіт Ысқақов
ә) Қасым Аманжолов
б) Тұманбай Молдағалиев

3. М.Әуезовтің қандай үлкен шығармасын білесіңдер?
а) Абай жолы
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ә) Ботагөз
б) Ұшқыш болғым келеді 
Ә) Бағалау
3. Алфавиттік жұмыс:
а) бағалау 
1 топ И и дыбысын зерттеу
2 топ И дыбысына зат есімдерді жазып келу
3 топ Етістікке байланыстырып сөйлем құрап жазып келу. 
ә) бағалау
1. М.Әуезов Семей қаласында мұғалімдік семинарияда оқып, білім алды. Жұмбақ 
Қанаты жоқ - ұшады 
Аяғы жоқ - желеді 
Аузы жоқ ұлиды 
Бұл не?          (Боран)
4.  Зерттеу жұмысы:
а)  Т: «Боран»
А: «М.Әуезов» 
Ж: «әңгіме» 
Ж-о:4 
ә) Ленинград қаласында бес жыл оқып білім алған. Ленинградта оқығанда «Көксерек» повесін жазды.
б) Бағалау
5. Оқулықпен жұмыс:
а) әңгімені оқыту, түсінгенін сұрау
ә) М.Әуезов «Абай жолы» романын жазған М.Әуезовке Мемлекеттік және Лениндік сыйлық берілді.
б) бағалау
Мұхтардың сауатын атасы Әуез әліппемен емес, Абай атамыздың өлеңдерімен ашқан.
-    Бізде Абай атамыздың өлеңін айтып сергіп қалайық. 
Сергіту сәті: 
Желсіз түнде жарық - ай
Сәулесі суда дірілдеп. 
Ауылдың жаны терең сай 
Тасыған өзен гүрілдеп.

6.  Шығармашылық жұмыс:
а) 1 топ Сызбаны толтыру
2 топ Боранда қалған Абайдың жай - күйін тірек сызбаға суреттеп жаз.
3 топ Сөз жұмбақ шешу
ә) М.Әуезовтің қандай нақыл сөздерін білесіңдер?
- Ел болам десең бесігіңді түзе.
- Берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле 
- Еңбексіз өмірге жол жоқ. 
б) бағалау 
7. Өзін-өзі бағалау 
а) Өзін-өзі бағалау 
ә) Қорытынды баға
 Үй тапсырмасы :
1 топ: Тақырыпқа сай мақал – мәтел жаттап келу 
2 топ: Қысқаша шығарма жазу 
3 топ: М.Әуезовтің басқада нақыл сөздерін ізденіп келу.  

ДЖЕК ЛОНДОН. МЕКСИКА ҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы
 №135 жалпы орта мектебінің 

 қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі: 
Утебекова Акмарал Батырхановна

Қазақстан Республикасы педагог кадрларының 
                                 ІІІ (үшінші) базалық деңгейлі сертификатталған 
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Пәні: әдебиет Сынып- 6 Сабақ тақырыбы:  Джек Лондон. Мексика ұлы.
Сабақтың негізгі  мақсаты:  Оқушыларға әлем оқырмандарына кеңінен таныс,Американ жазушысы Джек

Лондонның  шығармалары  жайлы мағлұмат  беру.   Мексика  ұлы тақырыбының мазмұнын ашып,  түсіндіру.
Алған білімдерін өмірде пайдалана алуына мүмкіндік беру.

Күтілетін нәтиже:  Оқушылар  Американ жазушысы Джек  Лондонның шыығармалары жайлы мағлұмат
алады.   Мексика ұлы тақырыбының мазмұнын ашып,  түсінеді.  Алған  білімдерін  өмірде пайдалана алуына
мүмкіндік  алады.

Пәнаралық байланыс: қазақ тілі, тарих, 
Сабақта  қолданылатын  әдіс-тәсілдер:  сын  тұрғысынан  ойлау,  сұрақ-жауап,  миға  шабуыл,Блум

таксаномиясы,  «Тоғыз алмаз» ойыны.

  КӨЛДЕ.   СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН

                           Оңтүстік Қазақстан облысы   Сарыағаш қаласы
                        №135 жалпы орта мектебініің бастауыш сынып мұғалімі

Кенжебаева Данагуль Онгарбаевна
                        Қазақстан Республикасы педагог кадрларының екінші (негізгі) 

деңгей бағдарламасы бойынша сертификатталған

 Пәні: ана тілі  Сынып 2 «ә»   Сабақтың тақырыбы:  Көлде.   Сәкен Сейфуллин 
Мақсаты: Сәкен Сейфуллин  өмір баянымен таныстырып,көл туралы толық мәлімет беру, оқушыны түсініп 

оқуға, ойын жеткізе білуге үйрету,табиғат әлемінің әсемдігіне зер сала отырып, бағалай білуге,дағдыландыру 
оқушылардың білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.
Нәтижесі:  Оқушылардың ой - өрісі, қиялы дамиды. Сөздік қорлары молаяды. Мәліметтер жинау,іздену 
жұмыстарына машықтанады ,бауырмалдылыққа  жақсы қасиеттерге  және әрқашан ұқыпты, алғыр, зерек 
болуға үйренеді. Дүниетанымын кеңейте отырып шығармашылықпен жұмыс істеуге ықпал етеді.Сөздік қорын 
молайта отырып ауызекі сөйлеуге машықтанады.                                                                                                            
Қолданылатын әдіс-тәсілдер:«Ой шақыру» стратегиясы,«Миға шабуыл» әдісі, «Ассоциация» әдісі, «Мені 
түсін» оқыта үйрету әдісі, «Ойлан, бірік, бөліс» әдісі, «Ерекше балықтар» әдісі.    Сабақтың барысы: .               

Уақ
ыт

Мұғалімнің іс- әрекеті Оқушының іс- әрекеті Қолданылған 
ресурстар

5мин

10ми
н

Ұйымдастыру кезеңі                           
Жағымды ахуал
 Нұсқау: Балалар, біз бүгін 

жаңа,жарық, кең ғимаратта, өзге сыныпта
ерекше сабақ өткелі отырмыз.

-Бізге ешнәрсе кедергі бола алмайды
-Кедергі болған жағдайда бірлесіп 

жеңеміз 
-Біз әрқашан сабаққа дайын екенімізді 

көрсетейік .                                                    
Топқа бөліну                                         
топбасшы сайлап, бағалау парақшаларын 
тарату                                                       
Топтың ережесін еске түсіру                    
Үй тапсырмасын пысықтау                     
Бағалау крийтериі:                                     

1.Спандияр Көбеев кім?
2. «Біржан»өлеңінен үзінді
3.Мәтінді  рөлге бөліп  орындау
4 Түлкіге сипаттама бер
5. Қырғауыл жайлы не білесіңдер?

Сергіту сәті: «Топ-топ»

Жаңа сабақ:

Қажетті құрал-жабдықтарын
түгелдейді    Балалар 
орнымызға жайғасып отырып, 
зейінімізді сабаққа аударамыз. 

І топ: Аққулар                      
ІІ топ: Қарлығаштар              
ІІІ топ: Қырандар                    
ІV топ: Көгершіндер

Оқушылар сыни тұрғыдан 
жауаптар береді

Оқушылар бірлесіп жаттығу
жасайды

                     
Сұрақ -жауаптар

Жеке жұмыс

Оқу құралдары

   

АКТ
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3мин

5мин

5мин

3мин

5мин

5мин

Табыс критерийі:
1.Сөзжұмбақ 
2.С. Сейфулиин  кім?                               

3.Қандай шығармаларын білесіңдер? 
4.Оқудың жылдамдығы
Эссе(2-3 сөйлем)                                       

« Ой шақыру» стратегиясы. 
Сөзжұмбақ  «Сакен»

-Уақыт өлшемі?
-Ұстаздан...озар
-Оқушы серігі
-Қандай? қай? сұрағына жауап беретін 

сөз табы
- Ас атасы...      
-Сәкен кім?
-Сәкеннің қандай шығармаларын ата?   

«Миға шабуыл» әдісі                             
«Көл» бейнекөрінісін көрсетемін.              

 -Бейне көріністен қандай әсер 
алдыңыздар?                                                  

«Ассоциация» әдісі:
Нұсқау: берілген тақырып жан-

жақтама қаралады
-Көл  дегеніміз не?
-Қазақстандағы қандай көлдерді 

білесіңдер?                                                     
Көл туралы қызықты мәліметтер         
«Сен білесің бе?» айдары. 

Жұмбақ:                                                    
Жер көрдім қаласы бар,                             
Үйлері жоқ мекендейтін.                          
Көл көрдім,өзен көрдім.                        
Сулары жоқ тереңдейтін.   /Карта/              

Карта мен жұмыс :                                  
Казақстан көлдерінің картасы. Картаға 
қарап көлдердің орналасуына мұқиат 
көңіл бөлейік. Ал енді біздің өңірде 
қандай көлдер бар?                                       
Бүгінгі сабақтың тақырыбы не жайында 
болмақ?                                          Оқулық 
пен жұмыс                                                     
«Мені түсін» оқыта үйрету әдісін 
пайдалана отырып  мәтінді тұтас 
оқытып,мазмұнын ашу                                 
-Мәтін не жайлы жазылған?                    
-Көлде қандай  құстар тіршілік етеді? 
-Тағы қандай құстардың түрлерін 
білесіңдер?

Дәптер мен жұмыс                                  
Өзіңе ұнаған 5 құстың аттарын жазып

«Менің сүйікті құсым» эссе 2-3 сөйлем
«Топтастыру» стратегиясы:                 

«Биші құстар» бейне көрініс 
«Түртіп алу»стратегиясы
-Бейне көріністен көрген құстардың 

қайсысы ұнады?                       
«Ойлан, бірік, бөліс» әдісі:                    

Нұсқау: Әр топ өз топтарының аттарын 

Сөзжұмбақ бойынша жұмыс
Сұраққа сыни  жауаптар алу

Оқушы пікірі

Жер бетіндегі суға толған 
табиғи ойыстарды көл деп 
атайды                                      
Көлдер көлемі жағынан әр 
түрлі болады. Шағын көлдер 
бірнеше он метр болса,ірі 
көлдер бір шетінен екінші 
шетіне дейін көз жетпейді.ірі 
көлдерді теңіз дейді.Көлдер 
тұщы және тұзды болады.

Көлдерді атап өтеді

Оқулықты пайдалана 
отырып, мәтінді түсіне оқуға
көңіл бөлу                       Көл 
туралы                              
Оқушы мәтінді тұтас оқиды 
мәтін бойынша өз ойларын 
айтып өтеді                              

Ұнаған құстардың аттарын 
жаз

                  

І топ: «Құстар» жайлы 
мақал-мәтелдер                    ІІ 
топ: «Су,көл»жайлы мақал-
мәтелдер                           ІІІ 
топ: Құстардың пайдасы           
ІV топ: Көлдің пайдасы 

Оқушы пікірі   
   
                                                 

Топтың бағалау парағы 

Акт

карта

Оқулық

дәптер

                          
АКТ
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4мин

қорғайды                                                        
Кері байланыс:                                        

-Көлде мекендейтін тіршілік иелерін 
білесіңдер ме? Олар нелер?                         
«Ерекше балықтар» әдісі                   
Нұсқау: оқушылар  сабақ барысында не 
үйренгендері жайлы стикерлерге жазады. 
-Сабақтан алған әсерің?                           
Бағалау:                                                        
Үйге тапсырма: С.Сейфуллин 
шығармаларымен танысу деректер жинау,
«Менің сүйікті құсым» эссе жазып 
аяқтау.

 
ЖУАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ МЕН ЕМДІК ҚАСИЕТІ

Тақырыбы: "Жуаның ерекшелігі мен емдік қасиеті"
Зерттеуші: 2 „ Д” сынып оқушысы Мырзакерим Аружан Қанатқызы

Ғылыми жетекші: Исраилова Флора Асанбаевна

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы №84 Циолковский атындағы жалпы орта мектебінің бастауыш
сынып  мұғалімі  Исраилова  Флораның  жетекшілігімен  2"Д"  сынып  оқушысы  Мырзакерим  Аружанның
"Жуаның ерекшелігі мен емдік қасиеті" тақырыбында жазған ғылыми зерттеу жұмысына

Кіріспе

   Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан  Халқына  жолдауында:  «Денсаулық  сақтау  саласындағы  басты
басымдық – алғашқы медициналық – санитарлық көмекті дамыту. Спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтана білу,
жүйелі профилактикалық тексерілу-аурудың алдын алудың негізі» - деп көрсетілген. [1]

   Қазақстанның әлемдегі  ең дамыған 30 елдің қатарына кіру тұжырымдамасында алдағы жұмыстың ұзақ
мерзімді  басымдықтары  белгіленген.  Өйткені  дамыған  елдерде  адам  факторы  шешуші  өндіргіш  күшке
айналады.

   Ел  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстан  -2030»  стратегиялық  бағдарламасының  «Қазақстан
азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты» тармағында азаматтарымыздың өмірі сау болу үшін оларды
салауатты өмір салтына әзірлеу қажеттілігі көрсетілген. [2]

   Әр адам өз ағзасында болып жатқан көп өзгерісті біле отырып, денсаулығын қорғауға маңызды мағлұматты
мектеп қабырғасынан білу орынды деп санаймын.

Дәрілік өсімдіктер, яғни аурудың алдын алу мақсатында қолданылатын өсімдіктер. Осы дәрілік өсімдіктердің
емдік қасиеті олардың құрамында түрлі микро және макро әлементтердің болуында деп есептеймін.

Халық медицинасында жуаны көптеген ауруларды емдеуге ертеде пайдалана білген. Менде емдік қасиеті
ертеден белгілі қарапайым жуаны жан-жақты зерттеп, оның мың сан ауруға ем екенін білдім.

Әбу Нәсір-Әл Фараби, Әбу Әли Ибн-Сина, Беруни, Әл-Джуржани және орта ғасырда өмір сүрген тағы да
басқа  да  шығыс  ғалымдары  қазақ  халық  медицинасының  дамуына,  әсіресе  дәрілік  өсімдіктерді  тауып,
пайдалануына зор ықпал етті. Жер жүзіндегі дәрілердің 50 пайызы өсімдіктерден дайындалады.

   Дәрілік өсімдіктерді тани білу, оның ауруға ем мүшесін ажырату және тиімді пайдалану жолдарын ата-
бабаларымыз  ерте  заманнан-ақ  өз  тәжірбиелерінен  өткізген.  Осындай  ғасырлар  бойы  тәжірбиеден  өтіп
сұрыптала  іріктеле  келіп,адам  баласына  орасан  пайдасын  тигізетін  қарапайым,  өз  ауламызда  немесе  ауыл
маңында  өсіп  тұрған  жуаны  неге  пайдаланбасқа?  Осы  орайда  аулымыздың  көнекөз  қарияларының  ақыл
кеңесіне  құлақ  түре  жүріп,  ғаламтор  және  газет  журналдардан  ізденіп  өз  өлкемізде  өсетін  жуаны  жинау
пайдалану әдістері туралы біраз пайдалы мәліметтерді жинадым.

ІІ Негізгі бөлім
Жуа туысының ең көп тараған түрі. Шыққан жері — Орталық Азия және Ауғанстан. Жуа өсіріп алынатын

бадана  тегіс,  ұзын  немесе  домалақ  пішінде  болады,  қысқа  сабақтан  және  оған  тығыз,  біріне-бірі  қысыла
орналасқан  етті  қабыршақтан  тұрады.  Қабыршақтың  жоғары  бөлігі  жұқа,  жалған  сабақ  құрайды.  Сыртқы
қабыршақтары бірте-бірте өледі де,  жамылғыға айналады. Олар сары,  қоңыр, қызғылт-көгілдір,  ал кейде ақ
түсті болады. Жуаның жапырақтары етті қабыршақтың жалғасы сияқты. Олар түтікті, үшкірленген, ұзындығы
20 — 50 см, 18 — 20oС-та жақсы өседі. Гүл шоғыры — шар тәрізді шатырша, гүлдері қос жынысты. Тұқымы —
қарашық,  ұсақ   қара,  пирамида  пішіндес,  2  —  4oС-та  өне  бастайды.  Тығыз  және  ұзақ  бөртетін  қабықты
болғандықтан  тұқымы  өте  баяу  өнеді.  Құнарлы,  қарашірігі  мол,  қышқыл  емес,  қоректік  заттарға  бай,
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арамшөптерден  тазартылған  топырақта  жақсы өседі.  Қазылып  алынған  бадананың  аязға  төзімділігі  кемиді,
толық піскендері 3оС суыққа шыдай алады. Үсікке пияздың ащы сорттары төзімдірек келеді.

Құрамындағы эфир майының мөлшеріне,  дәмінің ащылығына қарай   жуаның  сорттарын 3 топқа — ащы,
жартылай ащы және тәтті деп бөледі. Ащы сорттарында құрғақ заттың, қанттың және эфир майының мөлшері
көбірек болады. Жуаны ауыспалы егісте көкөніс және егіс танабынан кейін отырғызып, жапырақтары сарғайған
кезде жинайды. Шабындықта және жайылымдарда  Жуа отырғызбаған абзал, өйткені  Жуа мал сүтінің дәмін
өзгертіп, жағымсыз дәм береді. Жуа ежелден бағалы дәрілік өсімдік деп саналған. Ол ас қорытуды жақсартады,
асқазан шырынының бөлінуін күшейтеді. Жуаға эфир майы ерекше иіс береді. Одан басқа жуа мен сарымсақта
фитонцид бар, ол ауру қоздыратын бактериялардың өсуін тежейтін ұшпа зат.

Жуа туысындағы гицинттер тұқымдастығына жататын 2 жылдық шөптесін, түйнекті өсімдік жуаның   жыл
сайын  тамырланып  өсе  беретін  көпжылдық  түрлері  де  бар,  олардың  жер  бетіндегі  бөлігі  тамаққа
пайдаланылады. Тамыры ірі, қалың, шашыраңқы, түйнек түбінен өседі. Түйнегі үлкен, етті, сопақша және шар
пішінді.  Түйнегінің  қабығы  сары,  қызыл-қоңырқай  түсті.  Қабығының  астында  ақ,  шырынды,  ерекше  иісті
қабаттар кезектесіп орналасқан.  Жуа бір маусымда жеуге жарамды болып өседі. Тұқымын алу үшін  жуаның
(тамыр  сабағын)  көктемде  қайта  егеді.  Одан  2-жылы  ұзын  гүл  сидам  өсіп  шығып,  гүлдейді.  Күзге  қарай
тұқымын жинап алады. Отаны – Жерорта теңіз  елдері.  Жуаның  құрамында көмірсулар,  гликозид,  сапонин,
кальций оксалаты және басқа элементтер бар.

Жуаны барлық тамаққа пайдаланады десек те болады. Сондықтан оны салатқа, бірінші және екінші тағамға,
жалпы  сәйкес  келеді  деген  барлық  тағам  түрлеріне  қосып,  үнемі  пайдаланған  жөн.  Алайда,  жуа тағам
өнеркәсібінде ғана емес, медицинада да қолданылады. Пияздың бойындағы эфир майы ауру қоздыратын – құрт,
бактерияларды  жояды.   Жуа  шырыны  іш  өтуіне,  қуыққа  әсер  етеді.  Фармацевтика
өнеркәсібінде «Сцилларе» деп  аталатын  сұйық  дәрі  шығарылады.  Сонымен  қатар  жуа кардиологияда  да
қолданылады. Зиянкестерге қарсы дәрі-дәрмек құрамында да болады.

Жуа  екі  жылдық  және  көп  жылдық  өсімдіктер  туысы.Қазақстанда  жуаның  100-ден  аса   түрлері  бар.
Далалық шөл, шөлейтті жерлерде, әсіресе, таулы аймақтарда өседі. Сабағы қуыс, кейде бітік, оның ұшында көп
гүлді, шатыр тәрізді гүлшоғырлары бар. Жапырағы тұтас қынапты, сабағын орап тұрады. Гүлі ұсақ, ақ, қызғылт
сары, жасыл түсті. Жемісі – үш қырлы қауашақ. Баданалары домалақ, кейде сопақша. Жуаның сирек кездесетін
9  түрі  қорғауға  алынып, Қазақстанның «Қызыл  кітабына» енгізілген.  жуа  мал азықтық, тағамдық, дәрілік
өсімдіктер ретінде де бағаланады. Ерте заманнан бері ерекше сәнді әсемдік өсімдіктер есебінде мәдени түрде
өсіріледі және арамшөп түрлері де кездеседі.

Жуаның емдік қасиеттері мен пайдасы туралы
ізденіп, кесте жасадым

Емдік қасиеттері 
Зерттеу бөлімі. І Тұмауға қарсы жуаны (шырынын алу) пайдалану.

1.Зерттеу барысы Жуаның сөлі салқын тигеннен болатын ауруларға, яғни тұмау кезінде 
мұрынның бітелуіне өте жақсы көмектеседі. Ол үшін сөл мен балды 1:1 
араластырып қою керек.

2. Зерттеу нәтижесі Ас қасықпен күніне үш-төрт рет ішу керек. Егер тамақ ауырса, осы 
қоспаны бір шай қасықпен күніне үш-төрт рет ішеді.

3. Зерттеу барысы Тұмау болғанда туралған жуаны да пайдалануға болады. Бұл тәсілді ауру 
жаңа басталғанда қолданған өте тиімді. 

4. Зерттеу нәтижесі Туралған жуаны екі-үш минут иіскеу керек. 
5. Зерттеу барысы Туралған жуа балаларға да көмектеседі.
6. Зерттеу нәтижесі Туралған жуаны шағын ыдысқа салып, бала ұйықтаған кезде (тұмау 

болғанда) бас жағына қойса, мұрнының ашылып, жақсы ұйықтауына 
көмектеседі.

7. Зерттеу барысы Он шақты жуаны бір бес сарымсақты сүтке салып жұмсарғанша қайнату.
8. Зерттеу нәтижесі Жуаның араласын күшті жөтел кезінде сағат сайын ішуге болады.Қатты 

тымауратқанда да пайдасы зор 1 литр қасық сарымсақ майын, 20-25 минут 
сайын ішіп отыру керек. Мұрынға 5-10 тамшыдан тамызу қажет.

Жөтелге қарсы жуаның емі
1. Зерттеу барысы Әйнек бөтелкені туралған пиязбен толтырып, бөтелкенің сыртын 

қамырмен қаптап, духовкаға салыңыз. Сырты пісті-ау деген кезде 
духовканы өшіріп, суығанын күтіңіз. Содан кейін қамырынан аршып 
тастаңыз.

2. Зерттеу нәтижесі Бөтелкедегіні үлкендер екі ас қасықтан күніне 3-4 рет қабылдайды, ал 
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балаларға бір ас қасықтан берсе де болады. Мұндай ем созылмалы гастриті 
барларға да зиянын тигізбейді.

3. Зерттеу барысы Шамамен 50 грамм мейізге 200 мл қайнаған су құйып, жарты сағат қоя 
тұрады. Сосын оған бірнеше жуадан сығып алынған сөлін (үш ас қасық 
көлемінде) араластырады. 

4. Зерттеу нәтижесі Бұл тұнбаны жөтел кезінде күніне бір рет жатар алдында бір жұтым 
шамасында қабылдап алған жөн. Сонда жөтелден тез құтыласыз.

Қан қысымы жоғары адамдарға жуаның емі
1. Зерттеу барысы Тамақпен бірге жуаны жеу
2. Зерттеу нәтижесі Күніне бір-екі пияз жеп тұрған өте пайдалы.

Сүйел, сыздауық, жараға қарсы жуаның емі.
1.Зерттеу барысы Езілген пиязды сүтке қосып дәкеге орап емдеу 
2.Зерттеу нәтижесі Аяқтың мүйізденіп кеткен жерін басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. 

Іріңдеген жараға, үсіген жерге де басуға болады. Бинтті күн сайын ауыстыру
қажет.

Шаштың түсуіне қарсы жуаның емі
1. Зерттеу барысы Шаш түскен кезде басты күн сайын ұстарамен тықырлап алып, бір апта 

жуаның , бір апта сарымсақтың сөлімен сүртеді.
2. Зерттеу нәтижесі Шаштың түсуі тоқтап керісінше жақсы өседі
3. Зерттеу барысы Жуаның сөлін үккіштен өткізіп дайындап алу керек.
4. Зерттеу нәтижесі Пияз сөлін мақтаға тигізіп бастың құйқасына жағу керек. 1,5- 2 сағаттан 

соң шайып тастау керек. Шаш құрамы жақсарып, шаштың түсуі тоқтайды.

Жуа бүйрегінде,несеп жолдарындағы тасты түсіреді. 
1. Зерттеу барысы Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға жуаның сөлін ішкен абзал.  
2. Зерттеу нәтижесі 10 тамшыдан күніне 2-3 рет ішесіз. Емді тамақтанудан 30 минут бұрын 

жүргізу керек. Бұл емдік тұнба бүйректегі, несеп жолындағы тасты түсіруге 
көмектеседі.  

Жуа несептің дұрыс бөлінуін қадағалап, ас қорыту жүйесінің жұмысын 
жандандырады.

ІІІ Қорытынды

  Қорыта  келгенде  жуаның  емдік  қасиеті  мол.  Нақты  қандай  ауруларға  ем  екендігі  бүгінгі  күні  толық
ашылады.  Бұндай  жайттарды  Ардақты  Пайғамбарымыз  Мұхаммед  (с.а.с)  ешқандай  лабараторияда  зерттеу
жүргізбей-ақ уақиғаға сүйене отырып жеткізген. Жуаның емге жаратыңыздар, онда жетпіс түрлі ем бар деуі әрі
оның бүгінгі күні толықтай дәлелденуі –әз Емшінің тек ақиқатты ғана айтқанын ұқтырады. 

Өсімдіктердің  фитонцидтік  қасиетінің  маңызы  зор.  Олар  көкөністерді  консервілеуге,  азық-түліктерді
сақтауға, сондайа-ақ бау- бақша зиянкестеріне қарсы қолданылады. Фитонцидтердің емдік ролінің де маңызы
зор,  ол ауаны жақсартады, фитонцидтердің ықпалымен ауаның бактерицидтігі артады.

Фитонцидтердің  қоршаған  ортаға  ықпалы  да  түрліше  келеді.  Мәселен  жуаны  пайдалану  ағзадағы
микробтардан  арыламыз.  Қыс  айында  тыныс  алу  мүшелері  аурулары,  әсіресе  тұмау  деген  шақта  біз  үшін
жуаның маңызы, құны зор болады. Халықта «Мың теңге тұратын дәрі,  дәл шарбағыңның түбінде өсіп тұр»
деген даналық сөзі өз мәнісін табуда.  Шын мәнінде өзіміз қолдан егетін жуаның қадірін жете ұғынғандаймыз.
Мен жуаның көптеген ауруларға  ем екенін білетінмін,  алайда оның құрамындағы фитонцидтердің қасиетін
білмедім.  Жуаның  қабығын  ашыған  кезде  көзіміз  ашымас  үшін  суға  5-10  минут  салып  қоямыз.  Жуаны
турағанда  көзді  ашыту  себебі  құрамында  жас  эфир  майы  болғандықтан  екендігі  мен  үшін  жаңалық
болды.Сондай-ақ жуадан аллирглицер сығындысы мен аллилчен тұнбасы алынатынын білдім.

  Күнделікті  өмірде  тұтынып,  көріп  жүрген  өсімдікті  әлемнің  сыры  тереңде  екен.  Мен  фитонцидтердің
шипалық қасиетін ұққандаймын. Сондықтан да кез келген затты тұтыну барысында оның сырына терең үңіле
білген дұрыс деп есептеймін. Халқымыз «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деп тектен-тек айтпаса
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керек. Олай болса қолда бар байлығымызды үнемі, ысырапсыз пайдаланайық, сонда ауамыз таза, көңліміз шат
болары анық.
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10.Денсаулық Ай сайын шығатын республикалық журнал 06.2012ж.
11.Жүз жасаңыз Керемет кеңеске толы республикалық басылым. №24 (28)қараша 2012ж.
12.Денсаулық әлемі №8 (49)сәуір 2011ж. 5-бет.
Халықтық және дәстүрлі медецина
13.Денсаулық құпиясы №15 (18) шілде 2013ж. Ауырмаудың амалын қарастыратын басылым.
14. Денсаулық әлемі  №12 (77)маусым2012ж. Салауатты өмір салты хабаршысы.
15. Денсаулық құпиясы №13 (16) маусым 2013ж. Республикалық журнал
16.Емші 15 сәуір 2012ж. №8 (204) Халық және ресми медецина үнқағазы 
17.Жүз жасаңыз сәуір 2013ж. №8 (38) Керемет кеңеске толы республикалық басылым 2-бет.

3D МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ АНИМАЦИЯЛАУ

Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы
"№25 Г.Титов атындағы жалпы орта мектебі " 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
информатика  пәні мұғалімі

 Есімханова Жайна  Садуақасқызы

Тақырыбы:     3D модельдеу және анимациялау
Мақсаты:        3D кеңістігінің бағдарымен таныстыру. мүмкіндіктерін және  түрлерін түсіндіріп, оларды  
                         пайдалануды үйрету.  
 Жабдықтар:   Презентация слайдтарын қолдану.
Жұмыс түрлері:  Жаңа материалдарды түсіндіру,  презентацияларды демонстрациялау,                 
                               тапсырмалармен компьютерлік жұмыс.
Сабақтың жоспары:                        

5. Ұйымдастыру бөлімі. Сабаққа алғашқы 
дайындық (2 минут).  
6. Жаңа  материалдарды түсіндіруге кіріспе (3 
минут).
7. Жаңа материалды түсіндіру.  (15 минут).
8. Жаңа материалды бекіту. (2 минут).
9. Компьютердегі практикалық жұмыс. (20 минут).
10. Қорытындылау.  (3 минут).    

Білім мен біліктілікке қойылатын талаптар:
Оқушылар білуі тиіс:

11. 3D кеңістігі туралы жалпы түсінік;
12. 3D модельдеу және анимациялау;
13. 3D кеңістігінде  жұмыс істеуді;
14. 3D кеңістігі мүмкіндіктерін және қолданылу 
ортасы ;

Оқушылар үйренуі тиіс:
15. 3D кеңістігі туралы жалпы түсінік;
16. 3D модельдеу және анимациялау;

Сабақтың барысы:

175



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

11. Ұйымдастыру кезеңі
                 Оқушыларды түгендеу, сабақ тақарыбы мен мақсатын баяндау.

Кіріспе.       
   3 қатпарлы, яғни 3D, анимация және моделдеу соңғы жылдары тез қарқынмен дамып, кең ауқымды 

қолданысқа түсті. Бұл, сөзсіз, өнердің жаңа саласы кино, мультипликация, рекламмалық роликтер дайындау, 
ойын жасау және түрлі презентациялар жасаудан бастап, сәулет өнері мен инжинерияда және көптеген т.б 
салаларда қолданылады. Әрине, көпшілігіңізге „бұл қалай жасалады„ деген сұрақ қызық болар. Бүгінгі 
шолуымызда 3 қатпарлы моделдеу мен анимацияны түрлі этаптарға бөліп қарастырамыз.

Жаңа сабақ
Бастамас алдын аздап мектеп бағдарламасындағы геометрияны еске түсірейік. Декарттық координаттар 
жүйесін еске алыңыздар (X, Y және Z осьтері еске түсті ме?). Ал енді функцияларды және олардың графигтерін
еске алайық. Мысалы: сызықтық функция, квадрат функция және т.с.с. (Парабола, гиперболалар еске түсті 
ғой?) Бұған қоса векторлардың да не екенін еске түсіріп алсаңыздар жөн болады. 

Ал, енді қанекей бастайық: жалпы 3D анимацияның не екенін түсіну үшін көзіңіздің алдында тұрған 
барлық заттарды кеңістікке (декарттық X, Y, Z кеңістігі) жайғастырыңыз. Сонда әрбір заттың белгілі бір 
координатасы бар нүктелерден және түрлі өзінен кіші фигуралардан (сызық, эллипс, куб т.б) құралғанын 
байқайсыз. Міне 3D модельдеу және оны анимациялау негізінде осы принцип жатыр, яғни „аса күрделі 
заттарды қарапайым нүктелер не фигуралар көмегімен кеңістікте құрастыру„. 

Мысалы: „қазіргі осы мақаланы оқып отырған мониторыңыздың өзі бірнеше сызықтар мен 
төртбұрыштардан құралған. Ал одан әрі оны кіші бөліктерге бөлсеңіз, оның аса кіші төрт бұрыштардан, яғни 
нүктелерден тұратынын байқайсыз„. Бұдан келіп шығатын ой: „белгілі координаталарда орналасқан нүткелерге
түс беру арқылы, кеңістікте кез-келген фигураны жасап шығуға болады„.

Жоғарыда сіздерге компютерлік анимацияның жалпы жұмыс істеу принципін түсіндірдік. Әрине, қиын 
фигураларды жасау үшін оны нүктелеп құрастыру мүмкін емеске жақын іс. Сондықтан қазіргі уақытта 3D 
модельдеу үшін түрлі бағдарламалар пайдаланылады. Олар біздің жұмысымызды жеңілдету үшін, майда 
жұмыстарды автоматты түрде жасайды, тіпті кейбір бағдарламалар аса қиын функцияларды да іске асыра 
алады.

Енді сол бағдарламаларда жұмыс қалай жүретінін қарастырайық. Ол жұмысты мынадай бөліктерге 
бөлуге болады:

1) Моделлинг – бұл ең алғашқы этап және ең негізгі деп айтсақ та болады, себебі мұнда бүкіл 
фигуралар детальизация жасалады. Қоршаған орта, жер бедері, кейіпкерлер болса солардың бейнесі барлығы 
осында жасалады. Бұл этапта дайын болған фигуралар „3 қатпарлы модель„ деп аталады. Бұл модельдің әлі 
түсі, жасайтын қимылдары жоқ. Барлық нәрселер сұр-ақшыл түсте. Модельдерді жасау үшін бізге 3D 
бағдарламалар кез-келген фигураны бір-біріне қосу, кесу, деформация жасау сынды кең ауқымды мүмкіндіктер 
береді. Оларды қолданып модель жасау тек жасаушының таланты мен тәжрибесіне және, әрине, оның 
фантазиясына тәуелді.

2) Текстуринг – бұл этапта 3D модельдер нормалдар картасына бөлініп, яғни барлық модельдің 
фигуралары жазықталып, керекті түстерге боялады. Бұл процессті мынадай көзге елестетсе болады: „кез-келген
фигураның беткі бөлігін (терісін) сылып алып, оны жайып, керекті түске бояп, қайтадан фигураның бетіне 
жабыстыру„ сынды. Бұл этаптан өткен соң объектілерге реалистичный түр енеді, яғни олардың сыртқы көрінісі 
шын өмірдегіге қатты жақындайды. Оң жақтағы сурет осыған мысал.

3) Риггинг – бұл процессті былай сипаттаса болады „қимылдайтын фигуралардың сүйектерін жасау„. 
Яғни, бұл этапта барлық қимылдайтын фигураларға сүйектер енгізіледі. Бұл сүйектер фигураны қимылға 
келтіру үшін керек, яғни модельдің әрбір бөлігін белгілі бір сүйекке бағынышты етіп қойып, сол сүйекті 
қимылдатқанда сол сүйекке бағынышты бөлік қимылға келеді.

4) Анимациялау – бұл этапта барлық дайын модельдер қимылға келтіріліп, анимация жасалады. 
Жоғарыдағы риггингте жасаған суйектеріміз осында кеңінен қолданылады. 

5) Рендеринг – бұл этапты екі түрге бөлуге болады: 
1) Сурет рендерлеу 
2)Видео рендерлеу.

Сурет рендерлеу бұл модельдерді текстуралап болған соң оны белгілі бір ракурстан (бір камерадан) 
суретке түсіру. 

Ал видео рендерлеуде модельдерді бірнеше, я одан да көп камерелар көмегімен түлі ракурстан 
қимылдап жатқан кезінде бейне түсірілім жасау. Бұл соңғы этап компютерге аса үлкен ауырлықтар түсіреді, 
сондықтан ең ұзақ этап болып естептеледі. Егер рендеринг супер компютерлерде орындалмаса, бұл процесс 
ондаған жылдарға, тіпті ғасырларға созылуы мүмкін. Мысалға: „Шрек 3„ мультфилмінің рендерингі 20 
миллион сағатты алған. Ескеретін жайт: мұнда 1000 линуксте істейтін дербес компютерлер және 3000 мың 
линукстегі серверлер күші қолданылған. 

Сіздерге аздап болсын түсінікті болған шығар деген сенімдемін. Енді аздап 3D модельдеуге 
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байланысты пайдалы ақпарат:
1) 3 қатпарлы модельдеуді уйренуді Blender 3D бағдарламасында бастауды кеңес беремін. Себебі бұл 

бағдарлама тегін және өзінің мүмкіндіктерінде ақылы бағдарламалардан кем түспейтін жалғыз бағдарлама. Оны
бағдарламаның ресми сайтынан көшіріп ала аласыз. Оған қоса бағдарламаның ресми сайтында бағдарламаны 
пайдалануды үйрететін документация және тәжрибелі сайт қолданушылары бар. 

2) Blender 3D бағдарламасының ресми сайты: www.Blender.org
3) 3D модельдеуді үйренуге қорқпаңыз, бұл сырттай мүмкін еместей қиын болып көрінгенімен, әрбір 

адам үйрене алатын қызықты, әрі пайдалы іс.
4. Бекіту сұрақтары.

17. . 3D кеңістігі туралы жалпы түсінік;
18. 3D модельдеу және анимациялау дегеніміз не?;
19. 3D кеңістігінің бағдары

5. Практикалық жұмыс
Презентацияда  көрсетіледі.

6. Қорытындылау.
 

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ПЫСЫҚТАУ

Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы
«№25 Г.Титов атындағы жалпы орта мектебі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып мұғалімі

Кысабекова  Жанат  Жақыпқызы
Сыныбы:1 «Ә» Пәні:математика
Сабақтың мақсаты:  білімділігі:  3,4,5  сандарының + - кестесін қайталау.
 дамытушылығы: оқушылардың ой белсенділігін арттыру, сөйлеуін жетілдіру.
 тәрбиелігі: оқушылардың  патриоттық  сезімін оята  отырып,   тапқырлыққа, адамгершілікке  баулу.
Көрнекілігі: сабаққа байланысты сурет,кеспе сан,кіші тірек сызбалар.кестелер жинағы,үн таспа.
Түрі: қайталау.
Әдіс – тәсілдері: проблемалық, ақпараттық сұрақ – жауап.
Пәнаралық байланыс: қазақ тілі, ана тілі.
Сабақтың барысы:
     І. Ұйымдастыру кезеңі.
     Оқушылардың назарын сабаққа аудару, қонақтармен сәлемдесу.
  ІІ. Психологиялық  дайындық.
Бас – бармақ – әкем,
Балаң үйрек – шешем,
Ортан терек – ағам,
Шылдыр шүмек – әпкем,
Кішкентай бөбек – мен     
 Бір үйде нешеуміз?
Бір үйде біз (бесеуміз)
Сыныпты екі топқа бөлу.
І – топ.Алғырлар
Ұранымыз: Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар.
ІІ – топ.Тапқырлар 
Ұранымыз:Ақыл озбайды, білім тозбайды.
Еліміз мықты болу үшін, бір қандай  болуымыз керек? Білімді.
Білімді болу деген не?
Дарынды тұлға өмірде кездескен қиындықты жеңе алады. Болашаққа қадам басқан еліміз дамыған, білімді 

болуы тиіс.Бүгінгі сабағымызды біз де «Болашақ баспалдағымен көтеріліп,білім шыңына шығу арқылы 
білімімізді көрсетейік.Егеменді еліміздің туын желбірету арқылы өз үлесімізді қосайық.

І – басқыш. Болашақ баспалдағы. Өткенді пысықтау. Кассамен жұмыс.
                    3+2=5                                4+1=5             
                    2+3=5                                1+4=5
Қосылғыштардың орын  ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Кіші тректер арқылы пысықтау.
     4-3=                       3-2 =                        4+1=                         4-1=
     5-5=                       4-2=                         2+2=                         3-3=
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Сергіту сәті.
Оң қолымда 5 саусақ,
Сол қолымда 5 саусақ,
Алақанды ашамыз,
5 – ке 5 – ті қосамыз.
Кел санайық, ал мұны,
Нешеу болды барлығы-?
ІІ – басқыш. Жаңа сабақ. Оқулықпен жұмыс (ауызша).
                        Кіші трекпен оқу.
Өрнектерді оқы олардың мәнін тап.
3+2=5                               5-2=3                      0+2=2
5-1=4                                3+1=4                     5-0=5
4-2=2                                3-2=1                      4+0=4
ІІІ – басқыш. Теңдіктерді құрастыр сурет бойынша жұмыс.Қосу амалдарының және азайту амалдарының 

компоненттерін  ата.
2+3=5     5-2=3
Ойын «Көршісін тап».  
Дәптермен жұмыс.
Жаңа сабақ басталды.
Дәптерімізді ашайық.
Қолға қалам алайық.
Әдемі етіп жазайық.
Сергіту сәті. Дәптермен жұмыс.
VІ – басқыш    Төмендегі сандарды  бастыра   жаз.
№3. Дәптермен жұмыс.
0          1          01         01        01
2          3           2          3      2   3
4          5           4          5      4   5     Үлгі бойынша бастыра сыз.
VІІ – басқыш. №5. Салыстыру.  <,=,>  табу.
0+5*5+0                    5-5*5-3                        4-3*4-4
5-1*5-0                      3-0*0+3                       0+2*1+2
Сабақты бекіту: шығармашылық жұмыспен міне біз де болашақ баспалдағының «білім шыңына» да 

жеттік.Өркениетті 50 елдің қатарына қосылуға бізде өз үлесімізді қостық деп айтамыз.Көк туды желбіретейік! 
Берілген тапсырмаларды толығымен жұмыс орындау.
 Үнтаспадан ән тыңдату. «Көк тудың желбірегені» әнін тыңдай отырып шығармашылық жұмыс 

орындату.Бәйтеректің суретін салу.
 Фишка арқылы оқушыны мадақтау, бағалау.

ЕЛІМІЗДІҢ ЕРТЕҢІ- КЕМБРИДЖТІК ТӘСІЛМЕН АЙҚЫНДАЛАДЫ

З.А.Кангелдиева. Мақтарал ауданы білім бөлімінің  «№25 Г.Титов атындағы
 жалпы  орта мектебі» коммуналдық  мемлекеттік мекемесі                 

«Өмір бойы білім алу –әр қазақстандықтың  өмірлік кредосына айналуы қажет!Н.Ә.Назарбаев 

ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылдың қаңтар айындағы «Қазақстан -2050 Мәңгілік ел» деп
аталатын  Қазақстан  Халқына  арналған  Жолдауында  «Қазақтың  Мәңгілік  ғұмыры  ұрпақтың  Мәңгілік
Болашағын баянды етуге арналады.  Ендігі  ұрпақ –Мәңгілік Қазақтың Перзенті.Мәңгілік Ел болу біздің өз
қолымызда. Бұл үшін өзіміз үнемі қамшымен, ұдайы алға ұмтылуымыз керек» –деген сөздерін ой толғаныспен
қабылдар болсақ, еліміздің мектептеріне кіріп келген  Кембридж бағдарламасымен оқыту жас ұрпақтың іздене
отырып, алға ұмтылуына ең бір тиімді тәсіл болып табылады. Еліміздің ертеңі мен бүгінгі күнін салыстырсақ
уақыт талабына орай көптеген өзгерістер болуда.    Қазақ мектептерінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген
«Кембридж» тәсіліне негізделген жаңаша оқытудың бүгінгі баспалдағы осы өзгерістің бірі болмақ. Бұл тәсіл
жас ұрпақтың ой-өрісін кеңейте отырып, еркін ойлауға үйретеді. Тек қана бір жолмен жүріп өзгенің айтқанын
істеу  ғана  емес,  өздігінен  іздене  отырып,  сыни  тұрғыдан  ойланатын,  құзырлы  тұлғаға  айналып,   елінің
мәңгілігін сақтар ұрпақ болып қалыптасу керек.

«Әлем өзгеруде, біз де өзгереміз!» -деп курс тыңдаушылары ұрандап жатқанда мен де бағдарлама аясында
білімімді толықтырғым келді. Мен өз саламды білемін деп келсем,  білмейтінім көп екен. Сол үшін білімімді
толықтыра отырып,  «Мен неге өзгеруім керек, өзгерсем,  мұғалімнің қай қырынан көрінуім керек?»  деген
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сансыз ойлармен бағдарлама тыңдаушысы болдым. Курста жүргенде  мұғалімде  Шульманның «Мұғалімнің
үш  көмекшісі»  деп  атаған  қасиеттері  болса,   оқушының  дамуына  жол  ашылатындығын  түсініп  жеттім.
Кембридж тәсілімен сабақ өтуде  әдісім де, тәсілім де өзгерді.  Бір сөзбен айтқанда, мен өзгердім. Осы жерде
ұлылардың «Өзіңді біл, таны, сен сол кезде әлемді де аша аласың» -деген сөзі есіме түседі. 

Мен өзгердім, кәсіби түсінігімді (бас)  Кембридж бағдарламасының тәсілдерімен толықтырдым, күнделікті
сабағымда  қолдануға  дағдыландым.(қол)   Нәтижесінде  өзім  де  жаңалыққа  ұмтылуға,  үнемі  ізденуге
талпындым.  Қазіргі  таңда мен өзімді  өзгердім деп айта  аламын.  Қай  жағынан өзгердім? Алдымда  отырған
оқушымен  ой  бөлісіп,  пікірлесетіндей  болдым.  Жүздерінен  қуаныш  пен  күлкі  нышаны  байқалатын
шәкірттерімді сыни тұрғыдан ойландыруға жетелеу арқылы өзім де сыни тұрғыдан ойланатын болдым. Сыни
тұрғыдан ойлауға үйрету Кембридж бағдарламасындағы 7 модульдің бірі. 7 модульді кіріктіре отырып, сабақ
өту- әрбір оқушының жүрегіне жол табу деп  білем.   

Оқушы мен оқушының ынтымақтастығы, мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы осы тәсілді қолдануда
көрінеді. Ұлы ақын А.Құнанбаевтың қара сөзінің жетінші  сөзінде айтылған:  «Жас бала анадан туғанда, екі
түрлі мінезбен туады. Біреуі-ішсем, жесем, ұйықтасам деген –тән құмары, ал  екіншісі -білсем екен, көрсем
екен, үйренсем екен деген –жан құмары».

Ұлы тұлғаның айтқан  осы сөздерінен ғибрат алар  болсақ,  оқушының бойына  жан құмарлықты сіңдіру,
Кембридж тәсілі арқылы болатындығын өз тәжірибемнен байқаудамын. Оқушыларымның күнделікті сабақта
қызығушылықпен отыруы, белсенділік танытуы мені  алға жылжуға, қиындықтан қашпауға жетелеуде. Өз ойын
айтуға құштар шәкірттерім әр сабақта дамуға,  шығармашылықпен айналысуға  ұмтылуда. Әр кез оқушыларым
менен жаңа нәрсе күтіп тұрады, сондықтан маған ұдайы өзгеру, даму қажет. Осындайда ойыма:

«Жақсы  ұстаз – жан азығы» білсеңіз,  Әрқашан да сыналатын әр ісі –
деген  өлең жолдары  келеді.   Сабақ үстінде оқушылармен топтық жұмыс жүргізу олардың таланты мен

дарынын көрсетуге беретін бірден-бір мүмкіндік екендігін сезіндім. Өзгенің ойын, түрлі пікірлерін  тыңдай
келе  мен  неге  ондай  бола  алмаймын,  оның  алған  жақсы  бағасын  мен  де  ала  аламын  деген  ұмтылыстар
оқушылар  арасында  көбейді.  Сабақтағы  белсенділік  бірте-бірте  шығармашылыққа  ұласты.  Өлең  жолдарын
құрастыратын, тақырыпқа сай шағын эсселер жазу оқушылардың қабілеттерін, дарындылығын ашуға әсер етті.

Өздігінен ізденіп, ой-пікірін дәлелді түрде ізденетін оқушылар кіші ғылыми жұмыспен де айналысуда. Осы
жетістіктердің бәрі де білім саласындағы үлкен өзгерістің бірі Кембридж тәсілімен оқытуда болып жатыр. Бұл
дегеніміз Елбасымыз көрсетіп берген даңғыл жолмен жүру.  Мәңгілік елдің жарқын болашағын құратын тұлға
қалыптастыру болып табылады. Сабақты үнемі бір –біріне жылы сөз, тілек айтудан бастау, оқушыларды бір-
біріне  жақындастырады.  Шаттық  шеңберін  сабақ  басында  құрып,  соңында  «Тілек  ағашына»  сабақ  туралы
пікірлерін жазу, оқушылардың сабақ бойы өзінің қатысып  отыруына мүмкіндік береді. Яғни, сабақтың басынан
аяғына   дейін  өзім  сөйлемей,  оқушыны  ойлантуға,  ойын  айта  білуге,  тың  идея  тудырта  отырып  шешім
қабылдауға, оны шешуге бағыттаймын.

Сабақта бағдарламаның  оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану модулін кірістіре отырып өту, сабақтың  бір
жүйеде өтуін және уақыт үнемділігін қамтамасыз  ететіндігін түсініп жеттім. 

Оқушылардың қызығушылығы өз алдына бір жетістік  деп білемін. Ғаламтордан мәліметтер жинауға, өтілген
тақырыпты  пысықтауда  мульфильм  үзінділерін  теледидардан  көрсету,  үзінділерден  мысалдар  келтіру
оқушылар белсенділігінің жоғарлығын көрсететінін байқадым. 

Оқушыларды бағалаудағы  бұрынғы тәсілдерді  өзгертіп,  оқыту үшін  бағалау  мен  оқуды бағалау  модулін
қолдану  арқылы  оқушылардың  өзін-өзі  және  сыныптастарын  бағалауды  ұдайы  жүргізіп  отырдым.  Бағалау
критерийлерін құру арқылы нақты сөз, түйінді ой айтуға жетелейді. 

«Бағалау»  термині  «жақын  отыру»  дегенді  білдіретіннің  өзі  оқушы мен  мұғалімнің  қарым-қатынасының
жақсаруына,  білім деңгейінің  көтерілуіне  әсер  етеді.  Оқушы жан дүниесін   түсінуге  әсер  ететін бірден-бір
тәсілді формативті бағалаудан табуға болады. Қарастырылатын мәселені бақылау, бақылау арқылы жаңа ой
туындату, одан арғы жүргізілетін іс –әрекеттеріне шешім қабылдау оқушы дамуына жол ашады. 

Сабақ  үстінде  формативті  бағалауды  ұдайы  жүргізу  -  оқушылардың  белсенділігін  ,  берілген  тапсырма
бойынша топтық  жұмысты талқылауға қатысуға әсер етеді. Смайликтер, кеспе суреттер арқылы формативті
бағалауды жүргізу барысында оқушылардың бойынан ерекше шабыт, ойындағысын айтуға , алға ұмтылыс  ,
көтеріңкі көңілді байқадым. 

Олармен бірге критерийлерді талдау, өздері тұрған критер ийлер бойынша бағалану- бойларындағы оқуға,
білімді болуға деген жауапкершілікті сезінуге ықпал етеді. 

Елдің  ертеңін  дамытуға  үлкен  үлесін  қосатын  ұрпақтың келешегі  үшін  Кембридж  тәсілімен  сабақ  өту-
мұғалімнің құзіреттілігінің  артуы.  Мұғалім оқушының жан дүниесіне тереңірек енуі үшін материалдық және
рухани жағынан ерікті болуы керек деп ойлаймын. Мұғалімнің оқушылар алдында өзін еркін ұстауы, сөйлеу
мәнері, еркін оқыта алуы, соның нәтижесін бақылай алуы - қорытынды жасай алуы .Мысалы , оқушы алдында
мұғалім  білімінің  төмендігі,  сөзін  дұрыс  сөйлей  алмайтын,  жүріс  -тұрысы  ерсі,  киімдері  ретсіз  болатын
ұстаздан қандай үлгі алады.? Мұның өзі мұғалім құзіреттілігін төмендетуге әсер етеді. 
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Қазіргі оқушылардың  ғаламторға енуі, әлем жаңалықтарын естуге, үлкен орталарда болуға мүмкіндіктері
бар.  Сол себепті  қазіргі  кезеңде әрбір  ұстаз  өз  ісінің  ең  биік  шыңына жетпесе  болмайды.  Қазіргі  ұстаздар
баланың бойына білімді  жан жүрегінің жылуымен тағы да басқа  мыңдаған қадір қасиеттерді  дарыта білсе,
бағдарламаның іске асқандығы,  құзіретті  оқушы мен құзіретті  мұғалімнің қалыптасқандығын көреміз.  Осы
орайда  ұлы Абайдың :       Дүние де өзі, мал да өзі,         Ғылымға көңіл бөлсеңіз ... -  

деген аталы да баталы сөзі әрбіріміздің жадымызда мәңгі жаңғырып тұруы тиіс деп ойлаймын. «Әлем өзгерді
- мен өзгердім»  деген бағдарлама тыңдаушыларының  ұранды сөзіне оралар болсақ –мен өзгердім. Қандай
дәрежеде өзгердім?  Ізденуге,  шығармашылықпен айналысуға  ұмтылдым. 

Әлем өзгерісіне мен де еніп келемін. Сондықтан  елдің ертеңі үшін бағдарлама арқылы сапалы білім беруде
жалықпай, талмай еңбектенуге, өзгеруге міндеттімін. Адам өміріндегі қиыншылықтарға  қарсы тұра алатын
жаңашылдықты қабылдай білетін мықты тұлға болуы керек. Себебі,  өзгеру деген өмір, өмір бұл- қозғалыс,  ал
қозғалыссыз  даму  жоқ.  Дамусыз  өмір  жоқ.  Мұғалім  ретінде  елдің  ертеңі  мен  болашағын  айқындайтын
Кембридж  тәсіл екендігін түсіне отырып, мен өзгермесем, онда шәкірттерім де өзгеріссіз қалады екен. 

Олардың заман талабына сай өзгере алмауы,  мен үшін оларға деген  зияндығым  болып табылады. Менің
сабақты  Кембридж тәсілімен өтуім бір оқушыға болса да,  жалпы  оқушыға болса да  адам ретінде елімнің
дамуына  аз мөлшерде болса да үлес қосқаным деп білемін. Ендеше осы бағдарлама бойынша жұмыс істей
отырып, оқушылардың болашағы, елімнің ертеңгі жарқын бейнесі үшін мен өзгеріп келемін. Алдағы  мақсатым
да  осы.  Сол  мақсатқа  жету  үшін  Карл  Роджерстің  «Мен»  тұжырымдамасын,  Бандураның  тиімділік
компонентінің 4 факторын,  Выготскийдің «ЖАДА» - сында жұмыс істеуді ұдайы жүргізіп келемін.

Кембридж  бағдарламасымен  жұмыс істеу- әріптестермен үнемі  байланыс жүргізу.   Басқамен ой бөлісу
арқылы,  өз ойыңды айту арқылы дамимыз. Үйрену мен есте сақтаудың ең тиімді әрекеті  -  басқаларды үйрету.
Өз білгеніңді әріптестермен  бөлісу - пікір алмасу. 

                 Ұстаз болу –батырлықтың белгісі,         Ұстаз болу –адамдықтың үлгісі- 
деген  өлең  жолдары  арқылы  өз  ойымды  аяқтағым  келеді.  2014  жылы  қаңтар  айындағы  Елбасымыздың

Қазақстан Халқына Жолдауында айтқан Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қосу үшін осы бағдарламамен
жұмыс істеуді тыңғылықты,  нәтижелі етіп жүргізуіміз керек.

                          
АЛОЭ ӨСІМДІГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ЕМДІК ҚАСИЕТІ

Мақтарал ауданы білім бөлімі
«№25 Г.Титов атындағы жалпы орта мектебі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі

 Тақырыбы: «Алоэ өсімдігінің ерекшеліктері және емдік қасиеті».
Зерттеуші :7 «А»сынып оқушысы Серік  Айгерім Нұрланқызы.

Ғылыми жетекшісі:биология пәні  мұғалімі  Жиеналиева Атыркуль

І.Негізгі бөлім.  Қай заманда болсын, адам өсімдік өнімдерінің тағамдық жағына ғана емес, сонымен қатар
емдік, шипалық жағына да көңіл бөлген. Қазіргі кезде «дәрі ауруы», аллергияның шығуы, иммунитеттің азаюы
сияқты  құбылыстардың  байқала  бастауына  байланысты  оның  маңызы  арта  түспесе  кеміген  жоқ.  Дәрілік
өсімдіктерді  ем  ретінде  пайдалану  сонау  көне  заманнан  бері  дағдыға  айналған,  мұны  ескі  ескерткіш
қолжазбалардан айқын көре аламыз.. Жанға шипа, дертке дауа дәрілердің көпшілігі өсімдіктен алынады. Жер
бетінде Қазақстан жері  әр   түрлі   табиғи жағдайдан,  орманды  далалы,   таулы аймақтардан тұрады.  Міне
осындай ұланғайыр өлкемізде  алуан түрлі өсімдіктер өседі. Қай заманда  болмасын, адамзат баласы өсімдік
өнімдерінің тағамдық жағынан ғана емес, емдік, шипалық жағына  да көңіл бөлген. Жер жүзіндегі дәрілердің
40% өсімдіктен дайындаладыөсетін  барлық өсімдіктердің пайдасына көз  жіберіп қарасақ,  жүрек ауруларын
емдейтін дәрі  – дәрмектің 70%, ішек – қарын, бауыр дәрілерінің 75%, жатыр ауруларының шипалы дәрі –
дәрмектерінің 80%, қақырық түсіретін дәрілердің 80%, қан тоқтатын дәрілердің 65% тек өсімдіктен алынады.
Шипалы  өсімдіктер  қатарына  әр  түрлі  сәнді  өсімдіктер  де  жатады.  Сондай-ақ,  біздің  бау-бақшамызда  аяқ
астында қаптап өсетін  арамшөптер жөнінде де осыны айтуға болады. Өздерінің жер үстінде және жер астында
өсетін мүшелерінде аса бағалы «үй дәріханасына» қажетті заттардың болуы арқылы олардың көпшілігі  аса
пайдалы. Адам баласы ақылы мен еңбегінің арқасында жабайы өсімдіктерден тұқым алып 20 мыңнан  астам
мәдени  өсімдіктерді  қолдан  өсіріп  шығарады.  Сөйтіп  қазіргі  кезде  олар  адамның  игілігіне  айналды.  Ерте
заманнан-ақ ата-бабаларымыз дәрілік өсімдіктерді тани біліп, оның емдік қасиеттерін және тиімді пайдалану
жолдарын өз тәжірибелерінен өткізген .

Мәдени өсімдіктер арасында ең көп белгілісі алоэ. Алоэ араб тілінен аударғанда «ащы» дегенді білдіреді.
Сонымен  қатар  дәрігерлер  мыңжылдық  деп  те  атайды.  Алоэнің  қоспалары  Қытайдың  мыңжылдық
қоспаларында бар. Египетте үйдің кіре беріс жерінде алоэ отырғызылады.  Ол денсаулық пен ұзақ өмірдің
символы. Халық медицинасында оны қызыл иектің, қабақтың қызаруына, өкпе туберкулезіне, экземді емдеуге,
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асқазан жарасына пайдаланылады. Осындай ғасырлар бойы тәжірибеден өтіп сұрыптала келіп, адам баласына
орасан зор пайдасын тигізетін қарапайым өз ауламызда немесе ауыл маңында, үйде өсетін дәрілік өсімдіктерді
неге пайдаланбасқа?  Дәрілік өсімдіктерден  жаңа дайындалған тұнбалар мен ертінділердің химиялық жолмен
жасалған  дәрі  –дәрмектерден  анағұрлым  тиімді  болады.Кейінгі  жылдары  медицинада  шөптердің  емдік
қасиеттері,  оларды   кеңінен  пайдалануға  ерекше  назар  аударылуда.  Қазіргі  кезде  шөппен  емдеу  –
фитотерапияны үй жағдайында  кеңінен қолдануға мүмкіндік  жеткілікті. Ол үшін  дәрісіз ем – домды жасауды
дәрілік  өсімдіктерден  іздеуіміз   керек.  Өсімдіктер  сарқылмайтын  қазына  емес   сондықтан  оларды орынды
пайдаланып қорғай біліудің маңызы зор «Мың теңге тұратын дәрі шарбағыңның дәл түбінде  өсіп тұр» деген
халық  даналығы  бекер  айтылмаған.  Дәрі-дәрмек  жасау  ісінде  өсімдіктердің  алатын  рөлі  аса  зор  екені
тәжірибеден мәлім.

Алғаш рет Қазақстанда өсімдіктердің емдік құрамы туралы мәліметтер ХІІІ-ХV ғасырда жазылды. Көптеген 
орыс қалаларында  жасыл өсімдіктерді сататын аптекалар ашылды ІІІ ғасыр бойы емдік өсімдікдерді қолдану 
тәжірибелері жүргізілді. Бұл жазбалар ХVIII –ғасырдың соңына дейін жалғасты, қаншама рет толықтырылды, 
ауру түрлері ажыратылды. Дәрілерді жасау әдісі қарастырылды. Елімізде өсетін 20 мыңнан астам түрлерінің 
2500 – інің шипалық маңызы бар. Бұның 600-ге жуық түрінен дәрі дайындауға шикізат ретінде пайдалануға 
болады. Алайда медицинаға 200-ге жуық дәрілік өсімдіктер түрі белгілі. Қазақстанда өсетін 6000-ға жуық 
өсімдіктің  түрінің 500-і дәрілік өсімдіктерге жатады. 

             Лалагүлділер тұқымдасы алоэның сипаттамасы.
Алоэ — суккулентті (ылғалдылықты сақтай алатын арнайы ұлпасы бар) өсімдіктер тобына жататын гүл. 

Шыққан жері Оңтүстік Африка аймағы болып саналады. Негізінен, құрғақ әрі құмды шөлдерде өседі. Алоэ сөзі 
араб тілінен шыққан. Мағынасы ”ащы” дегенсөзді білдіреді. Сондай-ақ, емдікқасиетіне байланысты ”Үй 
гүлдерінің королі” деген де балама атқа ие.
Алоэнің етті, семсер тәріздес жасыл, жалпақ әрі жуан жапырақтары бар. Жапырақтары гүл бойында су қорын 
сақтауда үлкен маңызға ие.
Алоэ гүлі үйде тек декоративті мақсатта ғана емес, емдік мақсатта да өсіріледі. Емдік практикада алоэнің 
жапырағы мен шырыны және де алоэ экстракты (механикалық және химиялық әдістермен бұзылған ұлпа) 
пайдаланылады.
Орны мүмкіншілігі болғанша, күннің шуағы түсетін, жаздың күндері ашық жерге орналастырған жақсы. Қыста 
жарық жерде, ауа температурасы +10°C деңгейінде болатын орында ұстауға болады. Жақсы өсіп келе жатқан 
алоэні аммиакты селитрамен (1 л суға 1 г қосып), не коровяк тұнбасымен қоректендіру керек. Оны өсіретін 
топырақ құрамы 2 үлес шым, 1 үлес жапырақ аралас топырақ, 0,5 үлесі өзен құмы болуға тиіс, Бұларға үгітілген
кірпіш ұнтағы мен ағаш кө-мірі қосылады.

Жаз уақытындағы вегетация кезеңінде (өсу кезеңі) алоэнің сусақтағыш ұлпалары (суккуленттері) 
ылғалдылықты көп қажет етпейді. Сондықтан, әр бір суарудан соң топырақтыңкебуі (құрғауы) керек. Қыста 
салқын жерде тұратын болса, көп суарудың қажеті жоқ. Дұрыс суармаудың нәтижесі алоэнің ауруына әкеліп 
соғады. Крандағы салқын суды бірден құюға болмайды. Жазда айына бір рет кактустарға арналған тыңайтқыш 
арқылы топырағын құнарландыруға болады.

Көбеюі.  Тұқым арқылы, жанама тамырлар арқылы және жапырақ сабақтары арқылы көбейеді. Көбейту 
процесі тұқым, жанама тымыр және сабақты құмды топыраққа отырғызу/егу арқылы іске асады. Алоэ 
бұтақшалары (жас сабақтарына ұшы) және . сабақтың төменгі буынында өсетін өркендері арқылы көбейті-леді. 
Өсімдіктің кесіп алынған бұтақшасын бір тәулік кептірін, содан кейін өзеннің дымқыл құмы салынған 
құмыраға не жайпақ төре лкеге отырғыз ады. Суды тек топырақ құрғаған кезде ғана құйған абзал.
Алоэ дарақ (тал) тәріді өсімдік болғандықтан, өсу барысында жан-жағына өркен жаяды. Сол себепті де үлкен 
әрі биік болып өсуі ықтимал. Алайда, мұндай үлкен көлемді алоэ берік болмайды. Сондықтан оны топырақ 
салынған құмыраға (горшок) немесе ауыр капшоға отырғызу керек.
    Алоэнің түрлері. Алоэ вера Үйде өсірілетін алоэнің ең көп тараған түрі — Нағыз алоэ (Aloe Vera). Оның 
барбадостық алоэ (Aloe barbadensis), кәдімгі алоэ (Aloe vulgaris), сары алоэ деген аттары бар. Алоэнің бұл түрі 
әлем бойынша емдік мақсаттарда кеңінен пайдаланылады.

 Алоэ-асфоделовтар тұқымдасының суккулентті өсімдіктер туысы, 400 түрі бар. Олар мәңгі жасыл немесе 
алабажақ, шөптесін, бұта, ағаштектес көпжылдық өсімдік.. Суккулентті, жапырағының жиектері тегіс немесе 
ара тіст. Құрғақшылық жылдары бұл өсімдік жапырағының шырышты өзегіне қоймалжың шырын жинайды да, 
ол өсімдікті солып қалудан сақтайды.. Көп жерде бөлме өсімдігі, яғни әсемдік ретінде   өсіріледі. Көбеюі 
вегетативтік жолмен. Ресейде мәдени өсімдік ретінде 40-жылдарда орын тапты. Гүлдеу уақыты: қысқы айлар, 
әр жылда емес. Қолдану бөлігі: жапырағы, сөлі. Жинау уақыты: жыл бойы. Қытайда веналық ауруларды 
емдеуге қолданады. Алоэ суық тигенді емдейді. Мысалы: тұмау ауруына, жара мен кесілген жерлерді жазады. 
Мидың үлкен ми сыңарларындағы тітіркену мен тежегішті реттейді. Жұмыс істеу қабілетін жоғарылатып, 
физикалық ауырлықты жеңеді. Ағзаның сақтандыру функциясын ретке келтіреді.
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 Ағаш тәріздес алоэның жапырақтарынан көз, асқазан-ішек т. б. ауруларды емдейтін экстракт әзірленеді. 
Оның жапырақ сөлін іріңді жараны, күйген жерді, тері дерттерін (қабынған) емдеуге қолданады. Дегенмен, оны
дәрігердің кеңесімен пайдалану қажет, өйткені бірқатар жүрек-тамыр ауруларына кері әсер етеді.[2]

 Химиялық құрамы. Жапырағында антрагликозид-алоин бар, 1,66 алоэ-эмодин, 25% алоэзин, натолин, 
геманатолин, ребарберон, шайырлы қоспа, 20% эфир майы, ферменттер мен микроэлементтер, витаминдер, 
фитонцидтер кездеседі. Ең құндылығы сол құрамындағы 22 амин қышқылының 20-ы адам организмінде 
кездеседі. Ал жақында ғалымдар оның құрамынан сирек кездесетін күрделі көмірсу –ацеманнан тапты. 
Ацеманнан тұмау мен қызылшаны және ісік ауруларын емдеуге қолданылады. Бүгінде ол затты СПИД-ті 
емдеуге қолдануда. 

Қолдану бөлігі: жапырағы, сөлі.  Жапырағын кесерден 2 апта бұрын суармау керек. Емдік мақсатқа 3-5 
жылдан асқан алоэ ғана жарайды. Жинау уақыты: жыл бойы. Қасиеті: кермек дәмді, усыз келеді.

Алоэның  қарсы көрсетілімдері:  өт жолдары аурулары   - бүйрек, бауыр аурулары  - гипертония   
-гемморой   -жүктілік мерзімі

Алоэның пайдасы: Өкпе туберкулезі  , Иммунитет, Тәбет ашады, Ангина,  Күйік,  Суық тию,  Жараларды 
жазу,  Рак жасушаларының өсуіне тосқауыл жасайды,  Жараларды жазу  жасушаларының өсуіне тосқауыл 
жасайды                                                                                                                                                           

 Алоэның қолданылуы:  Жапырақ сөлі тәбет ашады, ас қорытады. Әр түрлі микробтарға қарсы тұра алады. 
Химиялық медицинада алоэның шырыны жараны таңуға, әр түрлі тері ауруларына  пайдаланады. Өсімдіктердің
жаңа сөлі әсіресе қараңғы жерде ұстағаны туберкулезді емдеу үшін қолданады. Халық медицинасында жаңа 
жапырақтарды күйікті жазуға,  дерматитке қарсы дәрі ретінде қолданылады. Алоэның су тұнбасы тәбетті 
толықтай ашады. Академик В.П.Филатов алоэның жапырағын  түнде яғни 4-8 рет ұстауы ескертеді, себебі осы 
уақытта алоэ жапырағында негізгі заттар жинақталады. Олар ұлпа жұмысын жақсартады. Бұл заттар биогенді 
стимуляторлар деп аталады. Осы әдіс көптеген жазылмас аурудың алдын алуға көмектеседі. Тері сыртындағы 
іріңді жара, күйік, қағынған жараларға өсімдіктің жапырағы мен сөлін қолданады. Көздің де әр түрлі жұқпалы 
аурулары үшін қолданылады. Сонымен қатар демікпеде, асқазан ойық жарасында., асқазан ауруларына қарсы 
қолданады.  Кейбір шырындарға қосады. Алоэның дәрілік қасиеті осыдан 3000 жыл бұрын белгілі болды. Оны 
Египетте, кейін Индияда, Италия, Грецияда сыртқы күйіктерге арнап қолданды. Орыс медицинасында жапырақ 
сөлін жүйке ауруларын, бас ауруы т.б. сырқат үшін, бал мен борсық майын қосып туберкулезді емдейді.

          Алоэның басты ем болатын аурулары және қолданылуы
1. Иммунитет көтеруде: 500 г жаңа кесілген алоэ жапырағын грек жаңғағы дәнімен араластырып, ет 

тартқыштан өткіземіз. Оған 1,5 стакан бал араластырып, тамақтан соң бір ас қасықтан күніне 3мезгіл бір ай ішу 
керек.

2. Тісті  ауырғанда алдымен тұзды сумен жуып, алоэдан 1 г ұнтақтап, оны тіске басады. 
3.Сыртқы жарақаттан қан шыққанда алоэден лайықты мөлшерде алып, жаншып жарақатқа таңады.         
4. Демікпеге жас алоэні езіп, шырынын күніне 3 рет, әр ретте  5 мг ішеді. 
5.Шиқан шыққанда, іріңді жараларды алоэның жапырағын тіліп, жараның аузына тартады. Шиқанның 

соқтасын соруға, тез жазылуына, әрі қарай созылмауына алоэ жапырағы көп көмектеседі. сондай-ақ адамның 
тәбетін ашуға, іш тоқтатқанға, асқазан ауруына, ішек аурулары мен баспаға жақсы ем. Бал қосылған алоэ 
шырыны туберкулез ауруына бірден-бір ем болып табылады.                       

                                                  Халық қоспасы
Қоспа № 1
Жаңа жапырақ сөлі қараңғыда ұстаған борсық майын араластырамыз және де бал қосамыз, май, 100 бөліктей 

какао, алоэның жапырағының 15 бөлігін 1 шай қасық сөлді 1 стакан  сүтке қосамыз. Туберкулез кезінде күніне 
2 рет қолдану керек. 

Қоспа  № 2
           Әлсіреткіш қоспа ретінде келесі қоспа дайындалады: 150 гр алоэ жапырағы (тікенімен бірге) қолмен 

езіп, 300 гр ыстық бал қосады, қайнағанға дейін ысытады. Тәулік ұстап, сосын ысытады. Тамақ ішер алдыднда  
1 сағат бұрын әр таңертең 5-10 гр қолдану қажет. 

            Қоспа № 3
          Қолмен алоэның жапырағын езіп, күніне сөлін 3-4 тамшы қолданады. Мұрын қуысы ауруына 

қолданады. 
Қоспа № 4
          Сөлін балмен араластырып, бронхитқа қарсы күніне 3 рет шай қасықтың 1/2  бөлігін пайдаланады. 
Қоспа  № 5
Жараларға жапырағын ортасынан кесіп, ылғал жағын таңады. 
Қоспа  № 6
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          Жапырағын кесіп, тазалап жуып, мясурубкадан өткіземіз. Бал қосамыз. Асқазан қыжылына 1 шай 
қасықтан қолданады. 

 Қоспа  № 7
Суық тиюге 2-3 сағат аралығында 5-6 тамшы пайдаланады. 
                  
    Алоэ сөлінің адам ағзасына әсері  зерттеу нәтижесі.
Тәжірибе №1
Алоэ сөлінің адам ағзасына пайдасы.
Зерттеу әдісі: Мұрынға тамызу 
Мақсаты: Жағдайын жақсару
Уақыты: 24,25,26 қараша 2012 жыл 
Зерттелуші: Абдраманова  Айдана 
Зерттеу барысы: әр 5-6 сағат сайын мұрынға 5-6 тамшы соль тамызу    
Қорытындысы: Жағдайы жақсы
 Ұсынылады: Алоэ сөлі ағзаның қызметін жақсартады.Күнделікті қолдану мұрын қуысын жақсартады. 
                                  
Тәжірибе № 2
Алоэның күйікпен жараға әсері.
Зерттеу әдісі: Жараға таңу.
Мақсаты: жара мен күйктің жазылуы 
Уақыты: 01-03 желтоқсан 2012 жыл 
Зерттелуші: Әбілдаев Серік.
Зерттеу барысы: күйкпен жараға компрес жасау немесе жапырағын кесіп таңу.
Қорытындысы: жазылу жылдамдығы жақсы 
Ұсынылады: Алоэ күйік пен жараны жазады, актисептикалық жағдай туғызады.   
                           
Тәжірибе № 3
Алоэ сөлінің адам ағзасына әсері. 
Зерттеу әдісі: Ауыз қуысының қағынуын шаю.
Мақсаты: Ауырғанды басады.
Уақыты: 15-16 желтоқсан 2012  жыл.
Зерттелуші: Мәдиев Қойшыбай 
Зерттеу барысы: 50 % алоэ сөлімен  шаю. 
Қорытындысы: Алоэ сөлі ауруды басады. 
Ұсынылады: Күнделікті қолдануда ауыз қуысының ауруларын  жазады. 

Тәжірибе № 4
Туберкулез және өкпе ауруларына.
Зерттеу әдісі: Күніне 2 рет ішу, кешке және таңертең ыстық 1стакан сүтке 1 қасық сөлді араластырып ішу. 
Мақсаты: Туберкулез таяқшасын жою.
Уақыты: 30 қараша 30 желтоқсан аралығы 2009 жыл.

 Қорытындысы: Жөтелі тоқтап, өкпе тұсының шаншуы басылды.
Ұсынылады: Күнделікті қолдану

                                                                             Көбеюі
              Жас өсімдікті жыл сайын отырғызады, ересектері әр 2-3 жылда жақсы топыраққа отырғызылады. 

Алоэының көбінесе шілде мен тамызда немесе көктемде көбейтеді. Олардың көбею мүшелері 10-12см болуы 
керек, сонымен қоса 1 тәулік ауада ұстаған жылы топыраққа 1см тереңдікте, бөліктер арасын 3-5см-дей етіп 
отырғызады. Тамыры пайда болғанда отырғызуға болады. Алоэның тұқымы мен де өсіруге болады. Тұқымын 
ақпан, наурыз айларында себеді. Температурасы 250С –тан төмен болмауы тиіс.                   

                                    
  Қорытынды. Денсаулылғымыз мықты болуы үшін батпандап кіріп,мысқылдап шығатын ауруды дәрісіз-ақ 

үй жағдайында айналада өсетін дәрілік өсімдіктермен-ақ емдеп жазуға болады. Дәрілік өсімдіктермен айналысу
денсаулығымызды сақтауға көмектеседі, отбасының қаражатын үнемдейміз, табиғат байлығын қорғауға да 
атсалысамыз. Міне, осындай емдік қасиеті бар өсімдіктерге оқушылар кішкентайынан мән беріп, өз игілігіне 
қолдана білсе, шипаны алыстан іздемейді. Дәрілік өсімдіктерді пайдалану денсаулықты сақтаумен бірге қазіргі 
нарықтық заманда отбасылық қаражатты үнемдеуге көмектеседі. Дәрілік өсімдіктер жанға шипа, дертке дауа 
болады. Алоэ бөлме өсімдіктер ішінде ең көп тарағаны. Өзінің әсемдігімен көздің нұрын алады, гүлдеуі өте 
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сирек, бірақ та жұмыс жазу барысында ұққаным өсімдік көптеген пайда әкеледі. Мен өз сыныптастарымның 
арасында осы өзімнің жұмысыма байланысты сауалнама жүргіздім. Алоэны сыныптастарымның арасында 
кеңінен насихаттадым. Ерте заманнан дәрілік өсімдіктердің қасиетін ата-бабаларымыз білген. «Аурудың 
жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ»  дегендей  қазіргі заманда химикат дәрілер көбейіп жатыр. Олардың адам 
ағзасына тигізетін зияны көп. Өсімдік адам үшін азықтың қайнар көзі. Дәрілердің барлығы өсімдіктерден 
алынады. Аурудың алдын алуға емдеу үшін дәрілік өсімдіктердің маңызы өте зор. 

    Зерттеу жұмыстарының оң нәтижелерін көре отырып мынадай ұсыныстарды алға міндет етіп 
қойғым келеді:
- Мектеп оқушыларына өз жерінің дәрілік өсімдіктерін таныту мақсатында жазғы демалыстарында мамандар 
немесе мұғалімдер топсеруендер ұйымдастырса;
- мектеп қабырғасынан емдік қасиеті бар алоэ өсімдіктерін арнайы өсіріп, баптап, зерттеп, күтетін бұрыш 
берілсе;
- тек алоэ өсімдіктерді және олардың емдік қасиеттерін жарнамалайтын дәрілерден  ата-аналарымыз көп 
пайдаланса ;
- алоэ өсімдіктеріне түрлі дәмдеуіштер қоса отырып, жас балалар жиренбей іше алатын түрлі - түсті кәмпиттер 
секілді дәрілер жасалса;
Егеменді, тәуелсіз мемлекетте тұрып салауатты өмір салтын сақтай білейік!

ҚЫЗЫЛ КІТАП ЖӘНЕ ОҒАН ТІРКЕЛГЕН БУЫНАЯҚТЫ ЖӘНДІКТЕР

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданны білім бөлімі
«№25  Г.Титов атындағы жалпы орта мектебі» КМК

География - биология пәнінің    І-санатты ұстазы Мамутова Гауһар Бахарамқызы

Сабақтың тақырыбы: Қызыл кітап және оған тіркелген буынаяқты жәндіктер. Жәндіктерді қорғау және 
зиянкестермен күрес.

Сабақтың мақсаты: 
а) білімділігі: Қызыл кітап және оған тіркелген буынаяқты жәндіктермен таныстырып, оларды қорғауға және 

зиянкес бунақ денелілермен күресу жолдарын үйрену.
ә) дамытушылығы: Оқушылардың жаратылыстану пәніне деген қызығуын арттыру, қосымша материал 

пайдалануға дағдыландыру;
б)тәрбиелігі: Бунақденелілердің алуан түрлілігі туралы білімін қалыптастырып, экологиялық тәрбие беру.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдісі: Баяндау, сұрақ - жауап
Сабақтың пәнаралық байланыс: География, экология
Сабақтың көрнекілігі: Сызбалар, электронды оқулықтар.
Сабақтың типтері: 
1. Ұйымдастыру кезеңі
2.Өтілген материалды қайталау сұрақтары
3. Үй тапсырмасы
4. Жаңа сабақты түсіндіру
5. Сабақты қорытындылап, бағалау
Сабақтың барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу. Оқушыларды түгендеп, керекті материалдарды журналға түсіріп, оқушы

зейінін сабаққа аудару.
2. Өтілген материалды қайталау.
Перфокартамен жұмыс.

Типтің
атауы

Ақ сұлама Зымырақ Гидра Нерейда Мысық 
сорғыш

Ішек сорғыш

Ішек
қуысты

лар
Жалпақ 
құрттар
Жұмыр
құрттар
Буылты

қ
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құрттар

2. Сөзжұмбақ шешу.
а)Жануарлардың сыртқы, ішкі құрылысын, алуан түрлілігін зерттейтін ғылым саласы?

ә) Кенелерді зерттейтін ғылым саласы?
б) Өрмекшітектестерді зерттейтін ғылым саласы?

в) Жәндіктерді зерттейтін ғылым саласы?
г) Ұлуларды зерттейтін ғылым саласы?

д) Шаянтектестерді зерттейтін ғылым саласы?

1 и я
2 и я
3 и я
4 и я
5 и я
6 и я

3. Үй тапсырмасын сұрау:
а) Тікентерілердідің ғаламшарымызда неше түрі бар?
                ә) Тікентерілердідің өкілдерін атаңдар және сипаттама  
                    бер?
                б) Сутүтікшелі жүйе дегеніміз не және оның атқаратын    
                    қызметі қандай?
                 4. Жаңа сабақты түсіндіру
Қазақстан Республикасы Қызыл кітабында тіркелетін жануарлар 5 санатқа бөлінеді.
1 санат - жойылып бара жатқан түрлер мен түр тармақтары.
2 санат - саны азайып бара жатқан түрлер мен түр тармақтары.
3 санат - сирек түрлер мен түр тармақтары.
4 санат - белгісіз түрлер мен түр тармақтары.
5 санат - қалпына келтірілген түрлер мен түр тармақтары.
 Нәзікқұйрық инелік - жыртқыш жәндік. Арал теңізіне таяу су алабында тіршілік етеді. Бұл ерекше 

қорғауды қажет ететін жыртқыш жәндік.
Еөркемше - инелік. Бұл өзге инеліктерлен қанатындағы ерекше белгінің болмауымен ерекшеленеді.
Шолғыншы инелік. Бұл - күйтенді инеліктердің бір түрі. Шолғыншы инеліктің қанаттары біркелкі қалыпта 

болмайды.
Ақтеңбіл дәуіт. Бұл Қызық кітабына тіркелген ең жалмауыз дәуіт. Ақтеңбіл дәуіттің дернәсілі 85 күнде 147 

жоңышқа бітесін, 41 жеміс шыбынын және 266 бөлме шыбынын қорек еткен.
Далалық кергі. Ол - сирек кездесетін,Қазақстанда мекендейтін ең ірі денелі шекшек. Қанаты жоқ, 

шырылдамайды, жыртқыш. Далалық кергі дала табиғатына нағыз бейімделген жәндік. Табиғатта кергілердің 
аталығы көп кездеспейді. Сондықтан олардың аналығы партеногенезді  жолмен көбейеді.

Бұғықоңыз.  Саны күрт кеміп бара жатқан тұрқы 87 мм шамасындағы ең ірі қоңыз.  Ол еменді ормандарда 
өмір сүреді. 

Көкқасқа шегіртке, қызылша бізтұмсығы, колорад қоңызы - астық және алқа тұқымдастарына, жеміс 
бағындағы өсімдіктерге орасан зор зиянын келтіреді.

Сабақты пысықтау сұрақтары.
а) Қазақстанда сирек, жойылып бара жатқан омыртқасыздардың қанша түрі бар?
ә) Ақтеңбіл дәуіт пен далалық кергінің тіршілік әрекетін салыстырыңдар?
б) Партеногенез  дегеніміз не?
Сабақты қорытындылау. а) Негізгі терминдерді қайталау.
  ә) Оқушының берген жауабына қарай бағалау.  б) Үйге тапсырма.   Қызыл кітап.

СУДЫ ҚОРҒАУ

Кушабаева Бакыткул  №64 орта  мектеп  Арал  қаласы
Сабақтың тақырыбы: Суды қорғау.
Сабақтың мақсаты:1)Білімділік:Табиғаттағы судың тіршіліктегі маңызын,пайдасын түсіндіру,оны қорғау 

туралы оқушылардың білімдерін қалыптастыру.
2)Дамытушылық:Ойлау,есте сақтау қабілттерін,сөздік қорын дамыту.
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3)Тәрбиелік:Айналаны,қоршаған ортаның әрбір бөлшегін үнемдеп,тазалап,тиімді пайдалануға тәрбиелеу.
Сабақтың түрі:аралас
Сабақтың әдісі:сұрақ-жауап,түсіндіру,әңгімелеу.
Сабақтың көрнекілігі:суреттер,карта
Сабақтың барысы:I Ұйымдастыру
Оқушылардың зейінін сабаққа аудару 
Үй тапсырмасын тексеру
Тест әдісі бойынша.
1.Су қандай зат?
а)қатты   ә)сұйық  б)газ
2.Судың түсі қандай?
а)ақ         ә)түссіз   б)мөлдір
3.Су қабаты жер бетінің қандай бөлігін алып жатыр?
а)үштен бірі  ә)екіден бірі      б)үштен екісі
4.Судың тірі ағзалар үшін басты қызметі қандай?
а)еріткіш     ә)аққыш  б)түссіз,дәмсіз
5.Газ бен тұз ерітіндісі бар сулар қалай аталады?
а)тұщы    ә)минералды     б)қышқыл
6.Ең терең көл қандай?
а)Алакөл       ә)Балқаш   б)Байкал
7.Арал теңізіндегі тұз тозаңының көбеюі ненің әсерінен?
а)теңіздің тасуынан    ә)дауылдың соғуынан    б)судың көп булануынан
Сұраққ- жауап:
1. «Сусыз тіршілік жоқ»-дегенді қалай түсінесіңдер?
2.Жер асты сулары қалай пайда болады?
3.Адам тіршілігі үшін өзен мен көлдің қандай маңызы бар?
4.Арал теңізіне және Балқаш көліне құятын қандай өзендерді білесіңдер?
5.Картадан Қазақсатнда кездесетін көлдер мен өзендерді көрсету,атау.
IIIЖаңа сабақ.
Мағынаны таныту
Сусыз жер бетіндегі ешбір ағза тіршілік ете алмайды.Ол барлық жануарлар мен өсімдіктердің құрамына 

кіреді.Адам денесінің жалпы салмағының жартысынан астамы судың үлесіне тиеді.Су егін 
егуге,өндіріске,күнделікті тұрмысқа  пайдалануға керек.  Бір адам тәулігіне  700 литр су жұмсайды екен.Біз 
пайдаланған су ластанған су деп аталады.Көлден жылына 1 метр су қабаты буланады екен.

Арал мен Балқаш көлдері туралы суреттер сөрсете отырып,олардың тартылып кету себебін түсіндіру.
Болашақ ұрпақ осы көлдерді сақтап қалу үшін күрес жүргізуі керек.
 IV.Сабақты пысықтау.
1.Оқушыларға оқыту. 
2.Сұрақ-жауап.
3.Ассоциация құрастыру.

                                                             Мұнай өнеркәсібі

4.Топтық тапсырма
Судың пайдалы  және зиянды жақтарын айту.
I топ-судың пайдасы,II топ-судың зиянын айту.

         Пайдасы             Зияны
Жуынамыз 
Ыдыс жуамыз
Ас пісіреміз
Үй тазалығына
Егін
Бақша суару

Тау жыныстарын бұзады
Тасқын пайда болады
Жер бетін өзгертеді
Ауру туғызады

Жұмбақ шешу
1.Аспанға да ұшады, Жерге де сіңіп батады.  (Су)
2.Көбейткен жердің олжасы  (Жаңбыр)
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3.Аспанға ұшар болып, Жерге қайтар су болып  (Бұлт)
Суға байланысты мақал-мәтелдер айту
1.Сулы жер-нулы жер.  2.Сөздің басы-бұлақ, Судың басы-бұлақ.
3.Жақсы болсаң -жердей бол, Бәрін шыдап көтерген,
Таза болсаң-судай бол, Бәрін жуып көтерген.
4.Су ішкен құдығыңа түкірме.  5.Сыйлап берген су да тәтті.
6.Таулы жер бұлақсыз болмас-сулы жер құрақсыз болмас.
Суға байланысты сөздер айту.
1.Суға түкірме. 2.Суды бекер ағызба.  3.Ағын суға кір жума.
4.Суға дәрет сындырма. 5.Түнде судың бетін ашық қалдыруға болмайды.
Бес жолды өлең: Су, Мөлдір,түссіз Ағады, жұғады, жабысады.
Сусыз жерде тіршілік жоқ. Сусын
IV.Қорытындылау. Өздерің суды қорғауға қандай септіктеріңді тигізесіңдер?
Үйге тапсырма:Мәтінді оқу,мазмұндау. «Су-тіршілік көзі» эссе жазу.                                            

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҮРДІСТЕРІН,    
ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ОЙЫН АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ

Аты-жөні: Нұржанова Сабила Қалыбайқызы
Туған жылы, айы, күні:12.01.1965  Білімі: жоғары

Бітірген оқу орны: Н.В.Гоголь атындағы  педагогикалық институт
Лауазымы: бастауыш сынып мұғалімі

Лауазымдық қызметтегі еңбек өтілі: 30 жыл Біліктілік санаты: І
Жұмыс орны:  № 64 орта мектеп  Арал қаласы  Қызылорда облысы     

 
Мақсаты: Оқушылардың ой - өрісін дамыту, ойлау, танымдық қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік 

қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. 
Міндеті:
1.Оқушының тұлға болып қалыптасуында ойынның психологиялық-педагогикалық  
     мәнін ашу.
2. Ойынның ерекшеліктерін айқындау.
3. Ойын элементтерін пайдаланудың тиімділігін көрсету.
4. Оқушылардың логикалық ойын дамытудағы ойынның ролін айқындау
5. Оқушылардың тілін,сөздік қорын дамытудағы ойынның маңыздылығын көрсету.

Кіріспе.  Болашақтың бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апа- ратын күш  тек  
білімде ғана. Қай елдің болмасын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білімі 
жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланыс ты. 
     Бастауыш мектеп - бұл оқушы тұлғасы мен санасының дамуы ерекше құнды, қайталанбайтын  кезең. 
Сондықтан да бастауыш білім - үздіксіз білім берудің алғаш- қы басқышы. 
     Осыған орай оқушыға белгілі бір көлемдегі білім, білік-дағдыларды меңгерумен бірге табиғат, қоршаған 
дүние туралы түсініктерін кеңейте отырып, оларды шығар- машылық бағытта жан-жақты дамыту бүгінгі күннің
басты талабы. Оқытудың, тәрбиелеудің мазмұнын қоғам дамуының қарышты қадамына сәйкес- тендіріп, оны 
шырқау биіктерге көтеруге бағытталған тың әдіс-тәсілдер жасалуда. Нәтижесінде тұтас педагогикалық үрдістер
өзгертіліп, білім берудің тиісті деп табыл- ған жаңа технологиялары дүниеге келуде. Оқыту барысында жаңа 
технологиялық әдістерді пайдалану шәкірттердің ойлана білу қабілеттерін дамытады, олардың білім сапасын 
жақсартады, ой - өрісін кеңейтеді, есте сақтау қабілеттерін өсіреді. Бұл жүйе   нің әдіс - тәсілдері оқушының оқу
белсенділігін ұйымдастыруды қолдап, көмектесіп отыруды көздейді. 

Жаңа технологияларды қолдануда баланың ізденушілік, зерттеушілік әрекетін басты назарда ұстадым. Бала 
өзінің бұған дейінгі білетін амалдарының, тәсілдерінің, жаңа мәселені шешуге  жеткізілісіз екенін сезетіндей 
жағдайда болды. Содан барып, оның білім алуға деген ынта - ықыласы артты, білім алуға әрекеттенді. Оқыту 
бары- сында жаңа технологиялық әдістерді пайдалану оқушылардың ойлана білу қабілетін дамытты. Олардың 
білім сапасын жақсартып, ой - өрісін кеңейтті, есте сақтау қабі- леттерін өсірді. Сабақтарымды баланың жеке 
басын дамытуға байланысты ұйым-  дастырдым, осыған орай үнемі мына жағдайларды басты назарға ұстадым.

1. Баланың ойында құмарлығын, қызығушылығын жойып алмай, алға жылжуға жағдай жасау, 
шығармашылығын жетілдіру.

2. Білімді өз бетінше іздену арқылы алу.
3. Өзін -өзі дамытатын тұлға қалыптастыру.
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Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында жан-жақты дамыған, сауатты, са- налы азамат тәрбиелеу 
мәселесі жүктеліп отыр. Мұндай мақсаттың баянды болуы оқу-тәрбие жүйесінің үлесіне тиетінін ескерсек, жас 
жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның алатын орны ерекше.

Ойын арқылы оқушыны білім алуға, оқуға қызықтыра отырып, тұлғаның дамуын қалыптастыруға болады. 
Ойын – оқытуда жаңа технологияның маңызды бөлігі болып табылады.
Ойын – адамның өмір танымының алғашқы қадамы. Сондықтан ойын арқылы балалар өмірден көптеген 

мәліметтер алып,  білімін жетілдіреді.
Ойын арқылы бала қоршаған ортаны өз бетінше зерделейді. Соның нәтижесінде өзі көрген жағдайларды, 

отбасылық тұрмыс пен қызмет түрлерін жаңғыртады. Ойын балалардың еңбекке деген қарым-қатынасы мен 
қабілеттерін қалыптастыра- ды. Ойынның ережелері ойнаушының қисынды ой қабілетінің дамуы, бір-біріне де-
ген сыйластық, қажеттіліктерімен санасуы әр оқушының жеке әрекетінен туындай- ды. Ойынның басты шарты 
жеңіске жету болса, әр ойыншы өз қарсыласының мүмкіндігімен санасып, бір-біріне деген сенімін арттырады.

Ойын түрлері өте көп. Соның ішінде ойын-сабақ, ойын-жаттығу, сергіту ойын- дары, дидактикалық 
мақсаттағы ойындар, логикалық ойындар, грамматикалық ойындар, ұлттық ойындар, т.б. . Мұндай ойындар 
оқушыны жан-жақты дамытып, білімді толық игеруіне көмектеседі.

      Ойын арқылы ұйымдастырылған сабақ балаларға жеңіл әрі тартымды, әрі түсінікті болады.  
Ойын неге үйретеді?
1.Ойлау қабілетін дамытуға үйретеді, құштарлығын оятады
2. Жеке басының қасиеттері қалыптасады
3. Әр оқушының алдына жеңіске деген ұмтылыс пайда болады.
4. Оқушыларды өздігінен жұмыс істеуге үйретеді.
                                                  
Ойын арқылы:
1. Балалардың достық сезімі оянады.
2. Бір-біріне қамқорлығы артады.
3. Ұжымдық бірлігі оянады.
     Баланың ойын үстіндегі өзін-өзі жаттықтыруы, өмірді білуге деген құмарлығы, шынығуы, 

шыңдалуы, оның ақыл-ойы, дене еңбегіндегі белсенділігін арттырып, алдына қойған мақсатына жетуге 
деген ерік-қайратын шыңдайды.Сабақтарда санамақтарды,мақал-мәтелдерді,жұмбақтарды,пайдалануға
болады. Олар әр тілді, әрі ақыл-ойды дамытуға,сергіту сәттерін тиімді пайдалануға көмегін тигізеді. 
Оқушы ойын үстінде өзін-өзі еркін ұстайды, қысылып-қымтырылмай, басқалармен тіл табысады, 
жолдастық, достық сезімі оянады.

      Ойынның негізгі мақсаты-баланы қызықтыра отырып, білімді меңгерту болса, мұғалімнің міндеті-
сол ойын түрлерін пайдалана отырып, оқушылардың өздігімен жұмыс істей білуге, ой белсенділігі мен 
тіл байлығын арттыра түсуге, түрлі дағды мен шеберлікті меңгертуге қол жеткізу.

Күтілетін нәтиже:
1. Жеке оқыту маңызының артуы
2.Ойынға қатысушының қызығушылығы арқылы шығармашылық ізденіске    
   ұмтылуы.
3.Ойлау, сөйлеу үрдістеріне дидактикалық ойындардың әсер етуі.
Математика. “10 көлеміндегі сандар”
Санамақ
1 дегенім - белдік               2 дегенім  -  ерлік
3 дегенім  - үзік                   4  дегенім  - түбіт
5 дегенім  -  балта               6  дегенім  - алқа
7 дегенім -  желкен             8  дегенім - семсер
9 дегенім  - тоқу                 10  дегенім - оқу
Санамақта атау ұйқастарын санау арқылы оқушылар сан үйренеді, санға аты ұйқас заттарды танып 

біледі. Санамақтар сан үйретеді, әрі дүниені танытады, әрі баланың қисынды ойлауы мен 
математикалық ойлау қабілетін дамытады.

Математика. 1  сынып  “5 санын қосу, азайту”
2 сынып. Ана тілі. “Тәкаппар”
“Буындардан сөз құра” “Ойымды тап”  Қазақ тілі 4 сынып “Үстеу”
«Артық сөзді тап»            «Қатемді тапшы» 
Ешкім                                  А.с.   ол 
Жанды                                 І.с     одан 
Маған                                  Б.с.  оны
Барлық                                Т.с.  оның
Тәтті                                     Ж.с. оған 
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Маған                                  Ш.с. онда 
                                              К.с.  онымен
«Жасырынған сөзді тап»
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Нені   ескердім?
1.Әр сабақтың дамытушылық мақсатын арттыратын мазмұнды ойындарды   тұрақты пайдалануды
2. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойынды таңдауды
3. Ойын арқылы оқуға қызықтыра отырып тұлғаны қалыптастыруды
4. Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттерін  қалыптастыруды

Неге қол жеткіздім?
1. Сабақтарда ойынды қолдану арқылы оқушылардың белсенділігін, қызығушылы-
    ғын қалыптастырдым. 
2. Оқушыны тұлға ретінде көрсете білдім. 
3. Сыныптағы оқушылардың қабілеттерін айқындадым. Қабілетті оқушыларды    
    анықтадым. 

Жоба бөлімі
Бүгінгі Қазақстанға қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер қабылдай білетін, белсенді, шығармашыл

адамдар  керек.  Сондықтан  да  сабақтарда  тек  білімділік  мақсаттарды  шешіп  қоймай,  балалардың  жеке
қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастырған жөн.

Қазіргі кезеңде бастауыш сынып математикасында әлі шешімі табылмаған проблемалар бар. Соның бірі -
оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, білім алуға құмарлықтарын арттыру.

Сыныптағы  оқушылардың,  ойлау  қабілетін  дамытатын  ойындарды  жобаладым.  Осы  мақсатта
“Математикалық ойындар – ой белсенділігін дамыту құралы” тақырыбында ойындарды жинақтап жүрмін.

Қорытынды:
Жұмыс барысында қандай қорытындыға келдім?
1. Ойын білімді терең меңгеруге, жаңа тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді.
2.  Қызықты тапсырмалар мен жаттығулар түрлері білімді меңгерумен қатар таным        дық, 

интеллектуалдық, шығармашылық қабілеттерін дамытады.
3.  Оқушының ойлау қабілетін күшейтеді, күрделендіреді.
4.  Оқушының қызығушылығы,  пәнге деген сүйіспеншілігі артады
  Егер де мұғалім оқушыларға оқу тәрбие үрдісінде дидактикалық,  дамытушылық, логикалық  

ойындарды пайдаланып, олардың танымдылық белсенділігін арттыра- тындай тапсырма беріп отырса, 
оқушылардың оқуға деген ынтасы артып, таным- дық үрдістері мен психологиялық қасиеттерін 
дамытуға болады.

Пайдаланған әдебиеттер:
1. Курт Мередит, Джини Стил, Чарльз Темпл, Скот Уолтер 
   “Оқу мен жазу арқылы    сын тұрғысынан ойлауды дамыту”
   әдістемелік құрал
2. Б. А. Тұрғамбаева  “Дамыту оқыту технологиялары”
3. М. Р. Жүнісова Ғылыми зерттеу кіріспе. Қарағанды 2009
4. “Білім технологиялары” Алматы 2010 жыл. 
5. Бастауыш сыныптарда оқу, жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды  дамыту    
    бағдарламасы.   
6. Н. К. Ахметов, “”Оқушыларды ойын арқылы оқыту ” Алматы 1985 жыл
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Тажикова  Света  Тажмаганбетовна.
Учительница русского языка и литературы   первой категории.

Стаж работы- 28 лет.  Кызылординская область, город Аральск, Средняя школа № 64.

О  себе.
Родилась  я в городе Аральске
Пятьдесят зим, вёсен лет назад
Детский садик, школа, « Альма-матер «.
О себе  в стихах хочу я рассказать.
Мой отец  Тажиков  Тажмаганбет
В памяти людской хороший след оставил.
Таких честных, умных, неподкупных нет.
Он был исключением из правил.
Добрый, образованный, прямой,
Он ушёл из жизни очень рано.
Пятерых детей оставил за собой.
Всех нас вырастила, воспитала мама.
Как словами подвиг женский описать?
Было матери всего  лишь тридцать лет…
Сколько выпало ей в жизни испытать ?
Знает только сердце матери ответ.
Маленькая, хрупкая, живая
Двух сыновей, трёх дочек подняла.
Работала всю жизнь, рук не покладая,
Всех на ноги поставила сама.
Всю жизнь до капли посвятила детям
Мы  пятеро  -  её надежда  и оплот
Боготворили мать до самой смерти
И в наших душах свет её живёт…
Какой ценой нам труд её измерить?
Как можно мать за всё отблагодарить?
Нет ничего страшней её потери…
Но след остался – внуки будут жить.
Муж  Жомарт –оплот мой и опора,
Хоть и поздно встретились мы с ним.
За терпенье наше, пусть нескоро ,
Бог нам дочку, сына подарил.
Двадцать лет идём по жизни вместе
Много трудностей пришлось нам испытать.
Если муж надёжный, верный, честный,
То все испытанья- ерунда.
Мы не гонимся за славой и богатством.
В жизни есть важнее денег кое-что.
Пусть Бог даст родным здоровья, мира, счастья!
В этой жизни нет дороже ничего!

Слово     об    Учителе.
Есть на свете особые люди,
Что за руку нас в жизнь ввели.
Им всегда мы признательны будем.
С их любовью мы стали  людьми.
Пусть живут они скромно и просто,
Оставаясь всё время в тени,
Но построить духовные мосты
Смогут сразу только они.
Этим людям имя-Учитель!
Их призванье --творить добро.
Педагог  .Наставник. Мыслитель.!
Столько слов, а значенье одно…
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Он учит прекрасному с детства,
Хоть в руках лишь указка и мел.
Уваженье, почёт и известность
Ждёт достойнейших славный удел.
Будь артистом, учёным, шахтёром,
Инженером или врачом.
Указал тебе путь, был опорой
Твой Учитель!—Ты помни о нём…
И каких бы высот не достиг ты.
Для Учителя ты ученик.
Он- твой вечный ангел-хранитель
Вновь с детьми…
Он живёт ради них.

Мой  Арал.
Который год бурлят повсюду споры
О море умирающем узнал весь мир
Увы, слезами не поможешь горю ,
Хоть искренне помочь Аралу мы хотим…
Когда-то наше море было полным, бурным
Кормило дедов, прадедов, отцов.
Оно им подчинялось в шторм и  в бурю
Им отдавало богатейший свой улов.
В голодном двадцать первом году Ленин
Аральским рыбакам письмо прислал
Аральцев попросил помочь он делом.
И русским братьям наш народ не отказал.
Четырнадцать вагонов рыбой загрузили
Отправили в Поволжье рыбаки
Даров Арала всем друзьям хватило б...
Да вот беда—Арал не уберегли…
Черпали воду из него без меры.
Арал всё людям молча отдавал.
Никто не знает истинной потери.
На карте незаметным стал Арал…
Арал как маленький беспомощный ребёнок.
Ему сейчас нужна такая мать,
Которая без лишних разговоров
Рванулась бы своё дитя спасать…
Всем миром примемся за это дело
Арал—тревога наша, боль и честь!
Пока не поздно, ничего не пожалейте!
Пока ещё Арал на карте есть…
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ЖАУЫНГЕР  ЖӘНЕ ЖАЗУШЫ Б. МОМЫШҰЛЫ БЕЙНЕСІ АРҚЫЛЫ 
ОҚУШЫЛАРДЫ БАТЫРЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ

Атырау облысы, Исатай ауданы ,Хамит Ерғалиев  ауылы,
 Ғибатолла Мәсәлімов атындағы орта мектеп.

Жоғары санатты , бастапқы әскери даярлықты
 ұйымдастырушы- оқытушы  Қабиев Парух Ғатауұлы.

«Біздің  тарихымыз-батырға  бай  тарих,  халқымыз  батырлықты  биік  дәріптеп,азамат  пен  кісіліктің
символы, үлгісі санаған. Батырлық, ерлік ұрпақтан-ұрпаққа ата дәстүр болып қала бермек. Өткенін білмеген,
тәлім-  тәрбие,  ғибрат  алмаған  халықтың  ұрпағы  түл,  келешегі
тұрлаусыз. Біздің қазақ халқы-батыр халық».Б. Момышұлы.

Кіндік  қанымыз  тамып,  өскен  өз  Отанымызды  қорғау  әр  азаматтың  міндеті.  Бұл  халқымыздың  әскери
қызметшілерге білдірген үлкен сенімі.Ата-бабаларымызға арман болған егемендігіміз тұғырлы, баянды болу
үшін ел Президенті Н.Ә.Назарбаев былай дейді:  «Ұлттық қауіпсіздік дегеніміз аумақтың тұтастығын толық
сақтай отырып, Қазақстанның тәуелсіз егемен мемлекет ретінде дамуын қамтамасыз ету».(«Қазақстан-2030» Ел
Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы).

Өскелең  ұрпаққа  адамзат  тарихында  ұрпақтан-ұрпаққа  жалғасып  келе  жатқан  патриоттық  тәрбиені,
Отаншылдықты, елжандылықты дарыту-қазіргі кезде көкейтесті мәселенің бірі болып отыр. Н. Назарбаевтың
«Қазақстан-2030» статегиялық  бағдарламасының  «Қазақстан  мұраты»  деп  аталатын  бөлімінде  еліміздің
тұтастығын, оның ішкі  және сыртқы  күштерден сақтау міндетінің өзі жастарды Отаншылдық, елжандылық,
патриоттық рухта тәрбиелеуді жүктейді.

Бүгінгі  өскелең  ұрпаққа  Отан  сүйгіштік,  ұлттық  сана-сезім  қажет.  Бұл  қасиеттер  ұрпақ  бойына  оқумен,
біліммен, үйренумен, талаптанумен сіңеді. Осы қасиеттерді ұрпақ бойына дарытатын- ұстаз, ата-ана, тәрбиеші,
қоршаған орта екені даусыз.

Патриоттық сезімнің нысаны мен қайнар көзі  Отан десек, оның мазмұны  туған жер,  ұлттық тіл,  ұлттық
дәстүр, олардың адам көкірегіне жылылық, жақындық, туысқандық сезімдерін ұялатып, ізгі ерлік істер қайнар
көзіне айналуы патриотизмге тәрбиелеудің арқауы десек болады.

Әр  балаға  өз  еліне  деген  патриоттық  рух  қалыптастыру  үшін  оның  бай   тарихына,  болашағына  деген
жауапкершілік сездіретін әрекет жүйесін жасауымыз керек.Патриотизм  өз-өзінен қалыптаспайды, бала кезінен
«Қазақстан-  менің  Отаным,  мен  Отанымның алдында  борыштармын»  деген  ойларды сіңіру  қажет.  Бүгінде
оқушыларға  отансүйгіштік  тәрбие  беруден  халықтық  дәстүрге  негізделген  батыр-бабаларымыздың  ерлік
дәстүрлерін  насихаттау  барынша  нығайып  келеді.  Елімізді  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға
арналған  мемлекеттік бағдарламасының міндеттерінде «Жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу және олардың
азаматтық белсенділігін,  әлеуметтік  жауапкершілігін  және әлеуетін  ашу  тетіктерін  қалыптастыру  жөніндегі
шаралар кешенін іске асыру « туралы  айтылады.

Қазақтың  патриоттық,  Отансүйгіштік  тәрбиесі  тереңнен  тамыр  тартқан,  халқымыздың  сан  ғасырлық
болмысының,  дүние  тану  көзқарасының,  ақыл  ойымен  салт-дәстүр,  мәдениетінің  көрінісі.  Осыларды  бойға
дарытпайынша,  келер  ұрпақты  патриоттық  Отан  сүйгіштік  тәрбиеге  лайықты  қалыптастырмайынша  алтын
бесік елін, кіндік кескен жерін қорғайтын және осы мақсат жолында бар күш-жігері мен қайратын жұмсайтын
Отаншыл азаматтарды, яғни, нағыз патриоттарды тәрбиелеп шығару мүмкін емес.

Бауыржан Момышұлы айтқандай: «Патриотизм Отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығы,
қоғамдық  мемлекеттік  қауіпсіздікке  тікелей  байланыстылығын  тікелей  сезіну,  өзінің  мемлекетке  тәуелді
екеніңді,  мемлекетті  нығайту  дегеніміз-  жеке  адамды  күшейту  екенін  мойындау,  қысқасын  айтқанда,
патриотизм  дегеніміз  –  мемлекет  деген  ұғымды,  оның  жеке  адаммен  барлық  жағынан:  өткенімен,  бүгінгі
күнімен және болашағымен қарым-қатынасын білдіреді».

«Алғашқы әскери дайындық»-өзінің атына сәйкес әскери өнер әліппесі. Болашақ жауынгердің әскери өнерді
меңгеру  сапасы  да  осы  әліппеден  басталатыны  сөзсіз.Жастарды  «әскери  өнер  әліппесіне»  жүйелі,
педагогикалық ,әдістемелік заңдылықтарды сақтай отырып тұрақты үйретсек, Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштері қатарына қазіргі заман талаптарына сай толыққанды нағыз сарбазда даярлап бере аламыз.

Ал  оқыту  процесіндегі  бұл  заңдылықтар  сақталмаған  жағдайда  болашақ  жауынгерлердің  әскери
даярлығының сапасыз болары да анық.

Қарулы Күштерге қандай сарбаз керек екендігіне жоғарыда тоқталдық, ал оны Бауыржан Момышұлы сөзімен
айтсақ:

«...Оқыту дегеніміз не? Бұл- өте қатал түрде тәрбиелеу жолымен солдат кәсібінің («мамандығының» П.Қ.)
техникасын үйрету. Барлық айла-тәсілдерді солдат снарядта жаттығу орындайтын гимнасттай дағдылы түрде
істей  беретіндей  дәрежеге  жеткізу  керек»   (Б.  Момышұлы.  Екі  томдық  шығармалар  жинағы,  1  том.  39-
бет.Алматы, «Жазушы» баспасы 2004ж)
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    Жалпы білім беретін оқу орындарындағы «Алғашқы әскери дайындық» пәнінің басты міндеті де осы
талаптар деңгейінде болуы шарт.

   Елбасының Жолдауынан және басқа да заңды күші бар қаулылардан туындайтын талаптарды орындау
барысында алғашқы әскери дайындық пәнін оқыту әдістемелерін жақсарту үшін көптеген ізденістер керек. Ол
дегеніміз  әскери  білімді  меңгерту,  оқушылардың  дене  шынықтыру тәрбиесіне  көңіл  бөлу және  жастардың
бойына өз Отанына деген патриоттық сезімдерді қалыптастыру. Нәтижесінде мектеп қабырғасынан тәрбиеленіп
шыққан  түлектер  әскер  қатарына  шақырылған  кезде  қысқа  уақыттың  ішінде  аз  ғана  шығынмен  әскери
мамандықты меңгеріп, өз Отанының қорғаушысы болу.

Біз  жазушы,  тәлімгер  Б.  Момышұлының  еңбектерін  оқи  отырып,  оның  шығармаларынан  патриоттық
тәрбиенің қайнар көзін табатынымыз айқын...

Бауыржан  Момышұлы  1910  жылы  Жамбыл  облысы,  Жуалы  ауданында  қарапайым  отбасында  дүниеге
келген.  Әкесі-  Момыш, шешесі-  Рәзия. Әкесі  жаны жомарт,  көзі  ашық,  көкірегі  ояу кісі.  Отбасыларында 4
қыздан  кейін  әкесі  Момыш  елуді  еңсерген  шағында  Бауыржан  дүниеге  келіпті.  Тәуіржан  деген  інісі  бір
жасында қайтыс болған. Әкесінен аздап хат таныған Бауыржан көрші Евгеньевка ауылындығы орыс мектебінде
бір жыл оқып, келесі жылы Жамбыл қаласына келіп, бастауыш мектепті бітіреді.

1921 жылы Шымкенттегі жетіжылдық мектепке түсіп, 1928 жылы бітіреді. Жиырма жастан сәл асқан кезде
ол  міндетті  әскери  қызметке  шақырылып,  өзінің  бүкіл  болашағын  Қызыл  Армиямен   мәңгілікке
байланыстырды.

Бауыржан  атамыз  сұрапыл  соғыстың  басынан  аяғына  дейін  қатысты.  Ол  лейтенант  шенінен  бастап
полковник атағына дейін көтерілді, взвод, батальон, полк және дивизия басқарды.

   Б.  Момышұлы басқарған бөлімшелердің  жау шабуылын қайтарып,  көрсеткен ерліктері  аз  емес.  Оның
батырлығы және соғыс өнерін жетік білетіндігімен көзге түскені осы тұс.

   1941 жылы Москва түбінде 27 рет сәтті шайқас жүргізді. Батырдың 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет  өлімнің
құрсауында қалғаны, 2 рет өлімші болып жараланғаны «Ақиқат пен аңыз» кітабында жазылған.

      1955 жылы Армиямен қоштасты.  11 ай  қызыл әскер,  14 ай  взвод  командирі,  9  ай атқыштар полк
штабының бастағының орынбасары, 6 ай республикалық әскери комиссияның аға нұсқаушысы, 5 ай батальон
орынбасары,  8  ай  атқыштар  полкінің  командирі,  3  ай   дивизия  командирінің  орынбасары,  6  ай  дивизия
командирі, 5 жыл әскери академияда әскери профессор болды.

   1955 жылы қаруын қаламға айырбастап, азаматтық өмірге ауысқанда әдеби шығармаларымен де өз биігіне
көтерілді.

   Біз Бауыржан атамыздың сонау сұрапыл соғыс күндерінде қатыгез жаумен қалай шайқасқанын, азаматтық
қасиеттерін  майдангерлер  ауызындағы  сан-алуан  естеліктер,  кинофильмдер  мен  жыр  жолдары  арқылы
Александр  Бек  пен  Александр  Кривицкий,  Мәлік  Ғабдуллин  мен  Алексей  Кузнецов  және  Әзілхан
Нұршайықовтың шығармалары арқылы кеңінен білеміз.

     Ұлы Отан соғысынды қазақ халқының ұлттық батырына айналған Бауыржан Момышұлы бұлтта ойнаған
жасындай Москва түбіндегі шешуші шайқаста қапияда ой тапқан, қараңғыда жол тапқан, ерен ерлігі мен даңқы
әлемге жайылып, аты аңызға айналған бірегей қолбасшы ретінде танылды.

  Мәскеуде қазақтың қайсар ұлы, Кеңес Одағының Батыры Б. Момышұлы туралы орыс тілінде жарық көрген
« Аңызға айналған батыр» атты жинақтың тұсаукесер рәсімі болып өтті.Ұлы Жеңістің 65 жылдық мерекесі
қарсаңында Мәскеуде №229 жалпы білім беретін орта мектептің аты берілді. Батырдың туғанына 100 жыл толу
қарсаңында Мәскеу қаласындағы аталған мектептің берілуі де кездейсоқ емес.Крюкова стансасында орналасқан
бұл мектеп Зеленоградтың орталығында тұр. 1941 жылғы қарашадағы Мәскеу үшін айқастың соңғы шебі де
осында болған. 8-гвардиялық дивизияның Б. Момышұлы басқарған жауынгерлері жауды осы жерде Мәскеуге
өткізбей кері қайтарған. Қазір мектепте батыр- Панфиловшыларға арналған музей бар. Онда Б. Момышұлына
қатысты стенд жасалған.

Гвардия полковнигі Б. Момышұлының бұдан 68 жыл бұрын айтқан тарихи сөздері, бүгінгі егеменді еліміздің
іргетасын  нығайтуға,  жастарды  әскери  өнерге  тәрбиелеуге,  Қазақстан  туын  жоғары ұстап,  Отанын  жаудан
қорғауға дайын болуға, намысын аяққа таптатпай, жоғары ұстауға шақырады.

Қазіргі  уақытта  Қазақстанда  білім  берудің  өзіндік  ұлттық  үлгісі  қалыптасуда.  Бұл  процес  білім
парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Жаңа білім
парадигмасы бірінші орынға баланың білімін,  білігі  мен дағдысын емес,  оның тұлғасын,  білім алу арқылы
дамытуын  қойып  отыр.  Қазіргі  таңда  педагогика  ғылымының  бір  ерекшелігі  баланың  тұлғалық  дамуына
бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруда.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында» оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдау да
көп  нұсқаулық  қағидасы  бекітілген,  бұл  білім  мекемелерінің  мұғалімдеріне,  педагогтарына  өзіне  оңтайлы
нұсқаны қолдануға, педагогикалық процесті кез-келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік  бар.

Мен өз сабағымда оқытудың жаңа технологиялық   әдістерінің ішінді педагогика ғылымдарының кандидаты
Марал  Мәденқызы  Жанпейісованың  Модульдік  оқыту  технологиясын  пайдаланамын.  «Алғашқы  әскери
дайындық  сабағында баланы патриоттық, отансүйгіштік рухында тәрбиелеу» тақырыбында шығармашылық
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жұмыспен  айналысып  келемін.   Алғашқы  әскери  дайындық  сабақтарында  мен  негізінен  дифференциалды,
ұжымдық  және  жұптық  оқыту  әдістерін  қолданамын.  Әсіресе,  практикалық  сабақтарда  саптық   даярлық
бойынша  сабақтар  алдыңғы  сабақтарда  дағдыланған  машықтардың  ұмытылмауы  үшін  жүйелі  түрде  және
бірдей уақыт аралықтарында өткіземін.

Әскери-патриоттық  тәрбие жасөспірімдерді еліне деген сүйіспеншілікке, ұлттық армия сапында адал қызмет
атқаруға, азаматтық, адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіруге баулиды. Бала әрдайым өмірге қызыға қарайды,
бәрін үйренгісі келеді, еліне керекті азамат болып өскісі келеді.

Қазақстан  Республикасы  Үкіметі  жасөспірімдердің  отансүйгіштік,  елінің  патриоты  мен  азаматы  болып
қалыптасуына  көңіл  бөліп  отыр.Патриоттық  тәрбие  беру-  оқушының  саналы  көзқарасын  қалыптастыру.
Алғашқы  әскери  дайындық  пәнінің  енгізілуі,  оған  байланысты  әскери  патриоттық  тәрбиенің  тереңдеуі,
Отанымыздың саналы және белсенді  күрескерлерін  тәрбиелеуге,  оларды еліміздің игілігіне  жанқиярлықпен
еңбек  етуге,  республикамыздың  мүддесін  қорғауға,  талантты әскери  кадрлар  даярлауға  жаңа  мүмкіндіктер
туғызады.  Жастарды Отанды  қорғауға  даярлау,  жас  азаматтардың  патриоттық  тәрбиесіне   танымдары  мен
мінездерін қалыптастыру ауыр және сан қырлы процесс. «Отанды сүю отбасынан басталады», отансүйгіштік
қасиетті қалыптастыруда отбасы тәрбиесінің маңызы зор. Патриот, ержүрек адамды, табанды күрескерлерді
тәрбиелеудің негізі мектепте қаланады.

Пәннің міндеті келешекте Отанын, жерін, елін қорғай алатын, ұлттық намысы мол, жігерлі ұл-қыз тәрбиелеу,
әскер  қатарына сауатты,  моральдық жағынан дайын азамат  даярлау.  Сабақ  барысында ұжымдық қорғаныс
жұмыстарына,  сабақтан тыс уақытта жаттығу жұмыстарын өткізуге аса  көңіл бөлінеді.  Ұжымдық қорғаныс
жұмыстары алғашқы әскери  дайындықты оқытудың негізгі  бір  бөлімі.  Оқушылар  теориялық сабақта  алған
білімдерін ұжымдық қорғаныс жұмыстары кезінде іске асырып,  өздерінің білімдерін,  біліктілік дағдыларын
жетілдіреді.

Патриоттар  даярлаудағы  жауапкершілікті  неғұрлым  терң  сезініп,бар  мүмкіндікті  пайдаланып,  шыныққан
шымыр отансүйгіш азаматтар даярлау ісіне АӘД пәні мұғалімдеріне үлкен талап қойылады, сондықтан оларға
өз ісінің жетік маманы болу  жеткіліксіз, сонымен қатар білімді, тың ақпараттардан хабары мол болуы шарт.

Қазақ  халқының  тәрбие  жүйесіндегі  жас  ұрпақты,  қоғам  мүшелерін  Отанға,  халқына,  елге,  жерге  деген
сүйіспеншілікке тәрбиелеп, мұны олардың бойына сіңіріп қалыптастыру жетекші орын алады. Өйткені Отан,
халық, ел, жер деген ұғым өте ауқымды.

Қазақстан  Республикасының  Президенті  «Қазақстаннның  болашағы-қоғамның  идеялық  бірлігінде»  атты
еңбегінде «Біздің  тағы бір  аса  маңызды идеологиялық міндетіміз-Қазақстандық отансүйгіштікке  тәрбиелеу,
әрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру»-деп жазды.

Ұлттық негізде ерлік және жауынгерлік тәрбие беруге байланысты халық қаhарманы Б. Момышұлының «
Жігітті  жауынгерлік  қасиеттерге  тәрбиелейтін  қазақтың  игі  дәстүрлері»  атты  мақаласында  халықтардың
басынан өткен жауынгерлік  жолдарымен ұлттық дәстүрлердің  маңызы зор екеніне  тоқтала келе,  жоспарын
ұсынады. Одан төрт тарау мысал келтірейік:

1.Әдет және әдеп. Үлкенді сыйлау, парыз бен ар-ұятты қасиет тұту, қоғамдық тәртіпті мүлтіксіз сақтау, заңға
мойын ұсынушылық, адамды бәрінен де ардақтау, адам  бойындағы адамгершілік,  Отанға, елге, халыққа, үй-
ішіне, адамға, өмірге деген сүйіспеншілік сияқты жақсы қасиеттерге тәрбиелейді:

1. Асық, жасырынбақ және жарыс, күрес, ақсүйек ойнау жастарды ептілікке, ширақтыққа,  табандылыққа
және басқа да  жақсы жауынгерлік қасиеттерге тәрбиелейді;

2. «Сөз тапқанға қолқа жоқ». Бәдік айтыс, той, айтыс тез ойлауға, тапқырлыққа тәрбиелейтін өнер саласы.
Бұл арқылы жасөспірімдер мен қыздар өлеңді суырып салып айтуға машықтанады, ауыз әдебиеті мен музикаға
сүйіспеншілігін арттырады, ой- өрісін кеңітеді, өткірлік пен ептілікке үйренеді;

3.Көкпар, бәйге, аударыспақ- батылдыққа ,ептілікке баулып, бұлшық етті шынықтырып, құмарлықты оятар,
есеппен тәуекелге бел байлауға, тіпті ары мен атағы үшін өлімге бас тігуге дейін  баратын дәстүрлі ұлттық
спорттық  ойындар.  Бұл  ойындар  ер  жігіттің  бойында,  Отан  солдатына  қажетті  игілікті  рыцарлық  қасиетті
тәрбиелейді.

Жас ұрпақты халқымыздың құнды еңбектерімен жасынан намысты, Отанын сүйетін, адамгершілігі терең етіп
тәрбиелесек мерейіміз үстем болады деп ойлаймын.

Сабақты  жоспарлау және оқыту әдістемелерін жетілдіру мақсатында әр тақырыптың өзіндік ерекшеліктерін
ескере  отырып  тарих,  география,  әдебиет,  салауаттану  және  құқықтану  пәндерін  байланыстырып,  жаңаша
кіріктірілген сабақ өткізуге әбден негіз бар.

Оқушылардың  бойына  қайсарлық,  батылдық  және  патриоттық  сезімді  қалыптастыруда  тарихи  жеке
тұлғаларды,  оның  ішінді  әскери   қолбасшылардың  белгілі  бір  тарихи   оқиғаларға  байланысты  көрсеткен
ерліктері мен соғыс тактикасындағы қолбасшылық өнерлерін дәріптеу оқушылардың жадында қалары сөзсіз.
Мысалға:  жас ұрпаққа өнеге болатын аттары аңызға айналған батыр бабаларымыз – Бауыржан Момышұлы,
Қасым Қайсенов, Талғат Бигелдинов, Рақымжан Қошқарбаев және Әлия мен Мәншүк, Хиуаз апаларымыз тағы
басқалары болмақ.
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Оқушының әскери мамандыққа және пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін тарих пәнін тактикаалық
дайындық тарауына , сонымен қоса патриоттық тәрбиеге негіз болатын тақырыптарға да қолдануға болады.
Мысалы:  10- сыныпта «Қазіргі  заманғы ұрыс сипаты» тақырыбын өткен кезде «Ұрыс дегеніміз  не?» деген
сұраққа «Ұрыс –соғысушы жақтардың ұйымдасқан түрдегі қарулы шайқасы, ұрыста әскерлердің қимылдары
мақсаты мен уақыты жағынан бірлікте болады әрі шайқас онша үлкен емес, атыс және тактикалық кеңістікте
өрістейді.

Ұрыстың  басты  да  негізгі  мақсаты-  дұшпанның  адам  күшімен  қару-жарағын  жою,  құрту.  Дұшпанның
қарсылық көрсете алмайтындай етіп сағын сындырып, моральдық күші мен қабілетін басып, жаншу, басқаша
айтқанда,  ұрыстың  басты  мақсаты-жаудың  көзін  жою...»  (Бауыржан  Момышұлы.  Екі  томдық  шығармалар
жинағы, 1 –том, Алматы, «Жазушы», 2004 ж.94-95 беттер),- деп жауынгер атамыздың өз сөзімен жауап беруім
ұтымды шықты.

«Қорғаныс  дегеніміз  не?»  деген  сұраққа  қосымша  1941  жылдардағы  Ұлы  Отан  соғысындағы  Кеңес
әскерлерінің қорғаныс шептері туралы тарихи деректерді әңгіме түрінде айтып кетуге болады.

 Мысалға:  Брест  қамалының  қорғанысы,  Москва  түбіндегі  қорғаныстар  кезіндегі  жауынгерлердің  соғыс
даласындағы асқан ерліктерін оқушылардың санасына  суреттей отырып жеткізсек тақырыпты аша білгеніміз.

Білімділік пен тәрбиелік негізді басшылыққа ала отырып, бір тақырыптың деңгейіндегі сабақты жоспарладық
дейік. Осы тақырыпты толық ашып бекіту үшін алғашқы әскери дайындық  мұғалімі тарихи деректерді қолдана
білуі керек. Тактикалық дайындық бөліміндегі тақырыптарды нәтижелі түрде ашып бекіте білудің тағы бір әдісі
тақырыпқа байланысты көркем кинофильмдердегі оқиғаларды талқылау.

Жалпы әскери ұрыс әрекеттерін теориялық түрде жай бағдарлама мен оқулықтың негізінде түсіндірсек ол
оқушыға  ешқандай  қызығушылық  туғызбайды.  Мысалы  :  «  Бетпе-бет  ұрыс»,  «шабуыл»,  «маневр  түрлері,
ұрыстағы атыс жүйесі деген түсініктерді алғаш оқығанда оқушылар жаттанды түрде түсінеді де, ой елегінен
өткізе қорытындылай алмауы әбден мүмкін. Тақырыптың мазмұнын жаттанды түрде оқыту көбінесе оқушының
есінде сақталып қалмайды.

Тактика- ұрыс жүргізу өнері өз алдына жеке бір ілім екенін түсіндіру мен оқушыларды еңбексүйгіштікке
баулимыз,  сондай-ақ   ер  жігітке  әскери  маман  болу  халық  арасында  үлкен  құрмет  екенін  айтудың
артықшылығы жоқ.

Мұғалім оқу бағдарламасының шеңберінде қалмай  оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, өзінің
немесе  жолдастарының  әскери  және  еңбек  жолындағы  ерліктің  үлгісі  болатын  оқиғаларды  айта   отырса,
оқушылар үлкен әсер алмақ.

    Оқушыларды Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери жарғыларымен таныстырғанда әскери
тәртіптің  басқа  мемлекеттік  тәртіптен   айырмашылығын,  жарғылардың  талаптары мен  ерекшеліктерін  айта
отырып, еңбек заңындағы еңбек тәртібіне байланысты кейбір баптары мен салыстырмалы түрде түсіндіруге
болады, бұл жерде құқықтану пәні мен байланыстылық қажет.

«Әскери тәрбиенің басты мақсаты жауынгердің бойында әскери қызметтің, жауынгерлік өмірдің қиындығы,
мұқтаждығы  мен  ауыртпалығын  жеңе  алатындай  қабілеттілікке  тәрбиелеу,  денесін  ,  оның  рухы мен  еркін
қиындықтан тайсалмайтындай етіп шынықтыру.Командирдің әміріне мойын ұсыну- бұл да ауыр нәрсе. Әскери
тәрбиенің мәні  қиындық пен ауыртпалықты, мұқтаждықты және қорқынышты жеңе аларлық қабілеттілікке
баулу, тәрбиелеу, ал бұл тек парасатты адамның ғана қолынан келетін іс». (Бауыржан Момышұлы. Екі томдық
шығармалар жинағы, 1-том, Алматы, «Жазушы», 2004ж.36-37 беттер)

 Сабақты талапқа сай ұйымдастыру, оқыту әдістерін жаңаша түрлендіріп өткізудегі мақсат білім берумен
қоса патриотизмді қалыптастыру, Абай атамыз айтқандай, ұлттық қадір-қасиетімізді арттыру.

Сабақ өткізу кезінде жаңа технологиямен шығармашылық жұмысты байланыстырып өтемін. Сабақта заман
талабына сай компьютер техникасы, интерактивті тақта, мультимедияны пайдаланамын.

 Сабақтың тақырыбы: Бауыржан  Момышұлы – батыр тұлға.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға Халық қаhарманы Бауыржан Момышұлы туралы жан-жақты
мәлімет бере отырып , білімдерін толықтыру.
Дамытушылық: Оқушының ой  еркіндігін  ояту,  шығармашылық  белсенділігін  шыңдау.        Бауыржан

Момышұлының ерлігін дәріптей отырып, ойларын дамыту.
Тәрбиелік:  а) Отанын , халқын  сүюге, атамекенін қорғауға жетелеу.
                     ә) Ұлттық тәлім- тәрбие беру.
                     б) Саяси патриоттық тәрбие беру.
Пәнаралық байланыс: Тарих, әдебиет.
Сабақтың түрі: Кіріктірілген сабақ.
Сабақтың барысы:
1.Ұйымдастыру.
2. Интерактивті тақтадан: Бауыржан  Момышұлының фотосуреті көрсетіледі.
3.Фоннан: мына өлең жолдары оқылады.
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Кешіп өтіп кешегі от жалыннан,
Дүниеге ерлігімен танылған.
Кең жауырынды , Талғардай тік иықты, 
Бөрі кеуде , бүркіт қабақ Бауыржан.

Қалтыраған отынан жау ордасы,
Панфиловтың жорықтағы жолдасы,
Даңқ туын майдандағы көтерген,
 Гвардия бөлімінің қолбасы.

Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде,
Деп жылар қайран қазақ мен өлгенде.
Ұрпақ атар сексен мен жүздігімді, 
Тарихтың түпкірінен сөз келгенде-  деп батыр атамыз өзі айтып кеткендей Бауыржан атамыз биыл 103 жасқа

толып отыр.Арамызда өзі болмаса да «Өлді деуге бола ма айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған» деп
Абай  атамыз  айтқандай  атаның  артында  ұрпағына  мәңгі  өлмес  ерлік  істері,  мақал-мәтелдері,  тау  суындай
мұралары қалды.

Оларды танып білу, зерделеу, зерттеу оқушылар үлесінде.
Ендеше бәріміз тік тұрып Қаhарман жазушы батырымызды 1 минут үнсіз еске алайық.
Үнсіздік.
Оқушылар  бүгінгі  сабақта  атамызды  жан-жақты  тану  мақсатында  арамызға  әдебиетшілер,  тарихшылар,

журналистер келіп отыр.Ендігі сөз кезегін тарихшыларға беремін.
1 тарихшы (оқушы):
Бауыржан Момышұлы – Жамбыл облысы, Жуалы ауданының Көлбастау ауылында Момыш есімді азаматтың

отбасында дүниеге келді. Анасының аты- Рәзия.Отызыншы жылдардың бас кезінен 1956 жылға дейін әскер
сапында болды. Ал соғыс кезінде Алматы маңында  жасақталған 316- шы атқыштар дивизиясы құрамында
болды.

2 тарихшы (оқушы):
1941  жылдың  күзінен  бастап,  соғыс  аяқталғанға   дейін   талай-талай  қиян-кескі  шайқастарға  қатысады.

Батальонды, полкты, дивизияны басқара жүріп, ерекше қаhармандық және тапқырлық көрсетеді.
3 тарихшы (оқушы):
Отан  соғысының  алғашқы  күндерінен  бастап-ақ  қатарында  мыңдаған  қазақстандықтар  шайқасқан  Кеңес

жауынгерлері барлық майдандарда фашистік басқыншыларға қарсы кескілескен ұрыс жүргізді. Кеңес Қарулы
Күштері орасан зор қиыншылықтарды жеңе отырып төтеп берді, күш жинап, жауды Москва түбінде алғаш рет
ірі жеңіліске ұшыратты.

4 тарихшы (оқушы):
Москва  үшін  шайқасқа  И.В.Карпов   қолбасшылық  еткен  атқыштар  полкі  мен  аға  лейтенант  Бауыржан

Момышұлы қолбасшылық еткен батальонның жауынгерлері ерекше табандылық көрсетті.
5 тарихшы (оқушы):
Б. Момышұлы 207 ұрысқа қатысқан, 5 рет қоршауда жүріп шайқасқан, 2 рет ауыр жараланған.
 Жалпы Ұлы Отан соғысында А. Матросовтың ерлігі-207 рет қайталанса, біздің панфиловшылардың ерлігін

ешкім қайталай алмады. Москва түбінде фашистер 500 мың адамын жоғалтып, 1300 танктен айырылды, 2300
зеңбірек,  15  мыңнан астам машина мен  басқа  да  техникаларынан айырылды.  Мұндай  шығынды фашистер
көрмеген еді. «Біз жеңілмейміз!» деген фашистік армия шынымен талқандалды.

2 тарихшы (оқушы):
Бауыржан Момышұлы –әділ, өткір, шыншыл, қырағы, айбынды, арлы, рухы күшті әскери басшы.
4 тарихшы (оқушы):
Б.Момышұлы  Ұлы  Отан  соғысын  аға  лейтенант  шенінде  бастап,  батальон  командирі  ретінде  соғысып,

соғысты  полковник  шенінде  дивизия  командирі  болып  аяқтады.  Яғни  Ұлы Отан  соғысынан  9  гвардиялық
дивизияның командирі болып оралды (оған 1945 жылдың басында тағайындалған болатын). Сонымен қатар Б.
Момышұлы соғыстан кейін 1946 жылы  Москвадағы әскери академияны бітірген тұңғыш қазақ.

2 тарихшы (оқушы):
Ұлы Отан соғысы кезінде ерен ерліктері үшін қазақстандық 497 жауынгер Кеңес Одағының Батыры атағын

алды. Оның ішінде бұл атаққа 1990 жылдың 11 желтоқсанында Б. Момышұлы да кешеуілдеп барып ие болды.
6 тарихшы (оқушы):
Бұл 1941 жыл еді. Қазақстандық генерал-майор И.В.Панфиловтың басшылығымен 1941 жылы 15 шілдеде

Алматы облысы Талғар  қазақ  станциясында Қазақстан  мен  Қырғызстан  ұландарынан 1073 атқыштар полкі
жасақталды. Генерал Панфилов басқа полктардан ерекшелеп «Талғар полкі» деп ат қойды. Полк осы атымен
Отан тағдыры қыл үстінде тұрғанда неміс басқыншыларына қарсы әділетті ұрысқа кірісті. 
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Журналист:
8-ші  Гвардиялық  атқыштар  дивизиясы  1073-ші  гвардиялық   атқыштар  полкінің  командирі,  майор  Б.

Момышұлына жауынгерлік мінездеме:
1910 жылы туған, 1942 жылдан  БК(б)П мүшесі, ұлты қазақ, әлеуметтік тегі-қызметші. Жалпы білімі орта,

әскери білімі- бір жылдық.
1932-1934 жылдары Қызыл Армия қатарында әскери борышын атқарған.
1941 жылдың қыркүйегінен майданға аттанған. Қазақ халқының адал ұлы, өзінің Кеңес елінің абыройы мен

тәуелсіздігін  қолына қару алып қорғап жүрген, осы халықтың таңдаулы өкілдерінің бірі-майор Момышұлы
үкімет наградасына ұсынылды.

Бауыржан(оқушы):
Панфиловтан бата алып,
Артыма ерді мың солдат.
Тағдырын маған тапсырып,
Ел ұлдары мың солдат.
Белуардан қан кешіп,
Жүзден аса соғыста
Бал орнына у ішіп,
Қан майданда қан кешіп,
Намыс туын көтердік.
Қимылдады мың батыры,
Мыңға татып бір батыр,
Атамекен жері үшін,
Қасиетті ел үшін,
Болмай қалар кім батыр!?
Ендігі сөз Б. Момышұлының жазушылық жағына тоқталу негізінде  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Гүлшара апайға беріледі.
-Оқушылар, Б.Момышұлы соғыс тақырыбында қалам тербеген талантты да, атақты жазушы ретінде тарихта

қалғаны өздеріңе аян.
-Ендеше, Б.Момышұлының қаламынан шыққан шығармалар көп. Солардың бірегейін ғана атасақ «Қанмен

жазылған кітап», «Ұшқан ұя», «Москва үшін шайқас»,  «Менің отбасым»,  «Майдандас достарым»,  «Генерал
Панфилов»,  «Төлеген  Тоқтаров»,  «Адам  қайраты»,  «Артымызда  Москва»,  батыр  бабамыздың  өзі  туралы
жазылған А. Бектің «Арпалыс», «Волокалам тас жолы», Ә.Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» шығармалары
дәлел. Енді оқушылардың зерттеп , ізденген жұмыстарына кезек берейін:

1-әдебиетші:
Бауыржан  бабамыз  соғыстан  кейін  жоғары  әскери  академияны  бітіреді.1956  жылы  демалысқа  шығып,

біржола шығармашылық жұмыспен айналысады.Ол орыс және қазақ тілдерінде бірдей жазады. Оның «Біздің
отбасы»,   «Артымызда  Москва»,  «Майдандағы  кездесулер»  сияқты  кітаптары  бірнеше  шетелдік  тілдерге
аударылып басылған.

2-әдебиетші:
Б. Момышұлы –ерекше тұлға. Сондықтан да ол туралы жазылған көркем шығармалар, өлең-жырлар, тіпті

халық арасында кеңінен тараған ауызекі әңгімелер де көп-ақ. Соларда қазақ халқының осы біртуар азаматының
білімділігі,  дарындылығы,  ерекше  батылдығы,  жарлы-жақыбайларға,  кемтарларға  аса  қамқорлықпен
қарайтыны, кем адамдарды ерекше сыйлайтындығы сияқты көптеген қасиеттері айтылады. Б. Момышұлының
«Ұшқан  ұя»  кітабынан  үзінді  келтіре  кетсем,  ол  кісі  былай  деді:  «Кейде  менің  есіме,  өнеге  алған,  тәлім
үйреткен, дәріс оқыған ұстаздарымды еске түсіре ойға бататыным бар. Сондай шырын шақтарда ең алдымен
әжем, ата-анамның бейнесі елестейді. Солардың уағызы басымырақ бола береді».

3-әдебиетші:
«Жаным-арымның  садағасы»  деген  сияқты  ерекше  мағынасы  бар  халық  мақалы,  орыстың  кемеңгер

қолбасшысы А.В.Суворовтың: «Әскери машықта азаптансаң, ұрыста қиналмайсың» деген тамаша қағидасы,
Панфиловтың  «Солдат  жаумен  шайқасқанда  өлу үшін  емес,  өмір  сүру  үшін  шайқасады»  деген  нақыл сөзі
бабамыздың күнделікті іс-әрекетінде бұлжымас ереже, жетекші нұсқау болды.

4-әдебиетші:
Б. Момышұлы соғыс жылдарында қатал әскери бастық болып қана қоймай, сонымен қатар қарамағындағы

жауынгерлер мен офицерлердің ақылгөй жетекшісі, дарынды да талантты сардары бола білді. Жауынгерлерді
қан  майданда  халықтың  қасиетті  тапсырмасын,  сүйікті  Отанымыздың  абзал  аманатын  абыроймен  адал
орындайтын  жалынды  патриоты  етіп  тәрбиелеу  үшін  Б.  Момышұлы  халықтың  даналығынан  туған  мақал-
мәтелдерді, қанатты сөздерді, өсиеттері мен қағидаларды кеңінен пайдаланып отырды. Бауыржан атамыздың
мына қанатты сөздері: «Опасызда Отан жоқ», «Епсіз ер болмайды, жұртсыз жігіт  болмайды», «Командир-аға,
солдат-іні» сөздері соған дәлел.
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5-әдебиетші:
Қиян-кескі арпалыс тұсында Бауыржанның өзі де сол дәуірге дөп келетін көптеген нақыл сөздерді тудырып

еді. Солардың біразын мысалға келтірейін:
1.Әдіссіздік- әлсіздік, ептілік те ерлік.
2.Қара бет болып қашқанша, қайрат көрсетіп өлген артық!
3.Өжеттіктен не пайда, ерлігі мен ақылы көпті батыр етпесе!
4.Жігіт болсаң жігеріңді жасытпа, қайратыңа қайта мін.
5.Алтын басты болсаң да, ардан артық емессің.
6.Ашуыңа ақылыңды жеңдірме.
7.Хас батыр ұрпағы бардың арманы жоқ.
6-әдебиетші:
«Б.Момышұлы тек атақ-даңқы шыққан батыр ғана емес, терең ойлы, өзіндік пікір толғанысы бар, алғыр да

тапқыр азамат»- деп бағалаған қазақ халқының заңғар жазушысы М. Әуезов.
Бауыржан (оқушы):
Соғыста бір-ақ заң бар мен білетін,
Я өліп,я болмаса  өлтіретін.
Жүректе жанып тұрған жұлдызыңды,
Жандыратын болмаса сөндіретін.

Соғыста бір-ақ заң бар, мен білетін,
Кеудеңмен қорғап қалу жердің бетін.
Жас қаның туған жерге босқа ақпасын,
Онсыз сен көре алмайсың жердің бетін!
1-журналист:
«Жеңіске  тек   рухтың  күштілігімен  ғана  жетуге  болады»-  дейді  Б.Момышұлы.  Ол  халықтың,  ұрпақтың

рухының сынбауын армандады.
Оның образы арқылы:
-Отанына деген сүйіспеншілікті, өз парызын шексіз қызмет етуді шыншылдықпен әділдікті, шыдамдылықпен

төзімділікті, батылдық пен қаhармандықтың қандай қасиетті екенін ұғынамыз.
-Б. Момышұлының- жазушы, көрнекті қолбасшы болғанын батыр бойынан байқаймыз.
2-журналист:        Қорыта келгенде, батыр ата Бауыржанды кім деп танимыз?
Оқушылар интерактивті тақтаға жазады.
3-журналист:
-Енді Бауыржан дүниесін терең жинақтап , ғылым тілімен қандай баға беруге болады?
-Филология
-Этнопедагогика
-Этнопсихология
-Этномәдениет
-Этнофилософия
-Этнография-
сынды ғылым салаларын қамтиды.

Ал ендігі кезекте Бауыржан атамыздың туған жеріндегі мұражайға барған ауылымыздың азаматы Мағауия
ағамыздың сол мұражайда түскен фото суреттерімен танысайық. (интерактивті тақтадан Мағауия ағамыздың
мұражайда түскен  фото суреттері көрсетіледі)

Мұғалімдердің қорытынды сөзі.

Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде, 
Деп жылар қайран қазақ мен өлгенде.
Ұрпақ атар сексен мен жүздігімді. 
Тарихтың түпкірінен  сөз  келгенде,  -деп  ақын,  батыр  атамыз  жырлағандай  ол  кісіні  дәріптеуді   сабақ

көлемінде ғана  қолданбай, сабақтан тыс шараларда да  насихаттадым.
Тәрбие сағатының тақырыбы: «Бауыржан жұлдызды болған күн- қазақтың 

                                      жұлдызы жанған күн»
Мақсаты: Қазақтың  қаhарман  қолбасшысы  Бауыржан  Момышұлының  өнегелі  өмірін  жас  ұрпаққа

насихаттау,оларды отансүйгіштікке баулу,Қарулы Күштер қатарына жан-жақты жастарды тәрбиелеу.
Міндеті:1.Халқымыздың ұлы перзенті , ерліктің ерен үлгісі болған Бауыржан         Момышұлының өмірін

үлгі тұту;
2. Батыр ағаның ерліктері мен еңбектері арқылы өткен тарихымызға  қызығушылығын арттыру;
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3. Тарихи тұлғаларды құрметтеуге тәрбиелеу, оқушыларды отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа баулу, тарихи
шығармалар арқылы ой-өрістерін кеңейту;

Көрнекіліктер:
Б. Момышұлының суреті, интерактивті тақта, нақыл сөздер;
«Ежелден ел тілегі-ер тілегі,
Адал ұл ер боп туса- ел тілегі».
«Ер елсіз болмайды, ел ерсіз болмайды».
Тәрбие сағатының әдісі: 10а,б сынып взвод бөлімшелері арасындағы сайыс.
Тәрбие сағатының түрі: кіріктірілген.
Тәрбие сағатының құрылымы:
1.Ұйымдастыру: «Ер есімі-ел есінде».
2.Еске алу минуты- «Мәңгі ізің өшпейді»
3.Танысу кезеңі «Мен білемін» ойыны.
4.Тарихи мәлімет «Ұлы Отан соғысы жылдарында».
5. «Біздің мәңгі есімізде». «Мұрагер» сайысы.
6. « Мәңгі бейнең есімізде» (жыр шашу)

Жүру барысы:
1.Ұйымдастыру. Жүргізуші:
Әр  азамат  туған  елінің  өткені  мен  бүгінін  біле  отырып,  болашаққа  қадам  басады.  Болашаққа  рухани

мәдениетімен қатар ұрпағының ұлттық қасиеттерін сақтауды үлгі етеді. Ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін тарихи
оқиғалардың баса ауқымдысы Ұлы Отан соғысы. «Ер елсіз болмайды, ел  ерсіз болмайды» деп дана  халқымыз
айтқандай, қан майдандарда қол бастап, елдің намысын жауға таптатпаған батыр бабаларымыз аз емес. Отанын
жаудан қорғау үшін көп ұлтты Кеңес  халқының ішінде қазақ халқы ерекше ерліктерімен, аңыздарымен жауға
қарсы  тұрды.  Халық  жадында,  сапында  30  ұлттың  өкілі  бар  Брест  қорғаушыларының  өшпес  ерлігі  мәңгі
сақталмақ.  Қазақстан  жерінде  жасақталған  И.В.  Панфилов  атындағы  8-гвардиялық  дивизияның  28  батыры
Москваны қорғауда тарихта болып көрмеген теңдессіз ерліктің үлгісін танытты. Панфиловшылардың ішінде
шын мәнінде болаттай беріктік пен ержүректілік көрсеткен, өз заманында-ақ аты аңызға айналған Бауыржан
Момышұлының 100 жылдық мерейтойына арналған 10» «а» сынып оқушыларының дайындаған «Бауыржан
жұлдызды болған күн-қазақтың жұлдызы жанған күн» атты тәрбие сағатын ашық деп жариялаймын.

Тәуелсіз Қазақстан Республикасының мемлекеттік Туы әкелінсін!
Әкелсін туын,көтеріп асқақ айбыным,
Қуантып елді.жасартып мәңгі ай, күнін, 
Паш етіп жатқа қазақтың дархан байлығын!
(Оқушылар Әнұранды орындайды. Туды оқу озаттары Ахметқали А, Сағидуллин М, Рамазан М әкеледі)
2. «Мәңгі ізің өшпейді» тақырыбындағы еске алу минуты.
Жүргізуші: 
Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан батыр аталарымызды орнымыздан тұрып, 1 минут үнсіздікпен

еске алуларыңызды сұраймын. Рахмет, отырыңыздыр!
3.Танысу кезеңі. «Мен білемін» ойыны.
Жүргізуші:
Әр  оқушы  өзінің  аты-жөнімен  бірге  Кеңес  Одағының  және  өзі  білетін  Атыраулық  Кеңес  одағының

Батырларын айтады. Ал келесі  оқушы алдыңғы оқушының айтқанын қайталап,  өзін таныстыра отырып, бір
Батырды қосып айтады. Кімде –кім қателеспей дұрыс айтса, жеңімпаз болады.

Жүргізуші:
Алғашқы әскери дайындықты ұйымдастырушы-оқытушы П. Қабиевке сөз кезегі беріледі.
4. «Ұлы Отан соғысы жылдарында» (тарихи мәлімет)
5. «Біздің мәңгі есімізде».
Жүргізуші:
-Біз Бауыржан Момышұлы туралы қаншалықты білетінімізді сайысу арқылы тексеріп көреміз. Бөлімшелер

арасында «Мұрагер» сайысын өткіземіз. Әр бөлімшеге төмендегідей тапсырмалар беріледі.
1 бөлімше: Бауыржан Момышұлының өмірі.
2бөлімше: Б.Момышұлының Ұлы Отан соғысы кезіндегі ерлігі туралы деректер.
3 бөлімше: Бейбіт күндегі еңбек жолдары туралы деректер.

«Өшпес ерлік-ұрпаққа мұра».
1  бөлімше: 1)  Бауыржан  Момышұлының  өмірі   туралы  деректермен  Ахметқали  Арайлым  мультимедия

проекторы  арқылы баяндады.
2)  Көрініс:  «Бауыржанның  әскерге  аттанар  алдындағы  бейнесі»  (қатысушылар:  автор,  Бархан  Борис

Михайлович – республикалық банк меңгерушісі, Бауыржан және оның әкесі)
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Автор:Бауыржан амалсыздан үстіне әскери киім киіп, беліне наган асынып, командир болып шыға келді.
Қызмет орнымен есептесіп, үйімен қоштасып қайту үшін оған бір  апта  уақыт берілді. Банк меңгерушісі өз
кабинетіндегі барлық қызметкерлерді жинап, Бауыржанның әкесіндей  мейірбандықпен сөз сөйледі.

Банк меңгерушісі:-  Міне  ,  жолдастар,  бүгін  ортамыздан  ең  таңдаулы қызметкерлеріміздің  бірін  сүйікті
армиямыздың қатарына аттандырғалы отырмыз.  Қымбатты Бауыржан,  абыройлы болғайсың, қарағым. Отан
даңқын, Отан салтын, Отан шебін қырағы күзете  біл. Біздің айтар өсиетіміз осы. Қызыл Армияның қатарында
қызмет ету-совет азаматы үшін ең елеулі құрмет. Осы құрмет біздің ортамыздан тек сенің ғана еншіңе тиіп
отыр. Жолың болсын, балам...

Автор:  Бауыржан екі айлық демалыс қаражатын алып, сексенге тақап қалған кәрі әкесімен қоштасу үшін
Алматыдан шығып, Бурныйға тартады. Алыс жолға аттанар  сәтінде әкесі Бауыржанға өзінің ақ батасын береді.

Әкесі:-Ақ жүрек болып жолдасың, адалдық сені  қолдасын.
             Жақсылық үшін тірессең, жаныңды арың қорғасын.
             Арынды болсын шабысың, алымды болсын табысың,
             Найзадай болсын намысың.
             Ер жігітке бәрі сын.
             Қиындық көрсең мұқалма, ауырлық көрсең жұқарма,
             Қамқоршы бол кішіге, үлкенді үлгі тұт алға!
Бауыржанның монологы:
Осы ақ батасын менің арымның, азаматтығымның, адамгершілігімнің ақ туындай етіп, күні бүгінге дейін

төбеме көтеріп келемін.
2 бөлімше:  1) Мультимедиа проекторы арқылы Құбайдолла Жанерке Бауыржан Момышұлының Ұлы Отан

соғысы кезіндегі ерлігі жайлы баяндайды.
2) Көрініс «Бауыржанның жауынгерлік тұлғасы».  (қатысушылар: автор, дивизия комиссары Егоров Сергей

Александрович, Бауыржан Момышұлы)
Автор: Жұрт  жайғасқандай  болып,  дабыр  басылғаннан  кейін  дивизия   комиссары  сөзге  кірісті.  Ол

дивизияның екі айлық жауынгерлік жолына шолу жасады.
Дивизия комиссары: -   Бірақ  ,  мен  сіздерді  мұны  айтуға  шақырғаным жоқ.  Мен  сіздерге  басқа  нәрсе

айтқалы тұрмын.  Ол мынадай  мәселе.  Осы қазір,  сіздер  мен біз  аса  ауыр ұрыстарды басымыздан  кешіріп,
демалысқа шыққан сәтімізде сонау Алматыдан жаңадан тағы бір ұлттық құрама жасақталып жатқан көрінеді.
Ол құрама дивизия ма , бригада ма анығын білмеймін. Міне, осы құрамаға сіздерді жіберу туралы бұйрық келді.
Сіздерге елге барып, сол  құраманың жауынгерлін үйретіп, содан кейін соғысқа бастап келу міндеті жүктелетін
көрінеді. Кәне, бұған сіздер қалай қарайсыздар?

Автор: Мұны естігенде алғашында жауынгерлер үнсіз қалды. Одан кейін әркімдердің өзара күбірі білінді.
Ешкім дыбыс шығарып, комиссардың сұрағына тікелей жауап бермеді. Сол кезде өзгеше бір өктем үн саңқ ете
қалды.

Бауыржан: - Маған рұқсат етіңіз, жолдас комиссар! Мен солдатпын. Мен бұйрыққа бағынамын. Егер біздің
жаңадан жасақталып жатқан басқа дивизияға жіберу жайындағы бұйрыққа қол қойылған болса, онда мен осы
қазір-ақ Алматыға қарай тата беремін. Менің кеудемде адамдық тілек, әкелік мейірден басқа жауынгерлік ар
мен  намыс  бар.  8-ші  гвардиялық  дивизияның  жүрген  жолында  көлкіп  біздің  қызыл  қанымыз  қалды.
Дивизияның гвардия атағын алуға бәріміздің де еңбегіміз сіңді. Осы дивизия құрыған  жерде біздің де бәріміз
қалмай құрып бітуіміз керек! Ал дивизия құруға тиіс емес, құрымайды. Жауынгерлік ар-намыс менен осында ,
жауынгер жолдастарымның қаны төгілген дивизияда қалуымды талап етті.

Дивизия комиссары: Мен Сізді ұқтым, жолдас Момышұлы! Ұқтым. Тағы кімде пікір бар?
Автор: Жауынгерлердің бәрі де осы пікірге қосылатындықтарын айтты. Ал Егоров болса үзеңгілес болған

жігіттерінен айырылып қаламын ба деп іштей сасқалақтап отырды.
3  бөлімше: 1)  Батыр  ағаның  бейбіт  күндегі  еңбек  жолдары  туралы  деректермен  Сағидоллина  Мөлдір

таныстырды.
2) Көрініс: «Бауыржанның ақындық тұлғасы немесе бейбіт күнде Жамбылмен кездесуі».
(қатысушылар: автор, Сәбит Мұқанов, Жамбыл Жабаев, Бауыржан Момышұлы)
Автор: Сол күні кешке Сәбит пен Бауыржан Ұзынағашқа барды. Жамбылдың үйіне кіріп, бір бөлмесінде

жантайып жатқан жұдырықтай ақсақалға сәлем берді. Жамбыл Сәбитке сығырая қарады.
Сәбит:- Ассалаумағалейкум, тәте! Мынау майданда жауды жайпап жүрген Бауыржан деген балаңыз. Талай

немісті қырып салған нағыз ердің ері. Сізге арнайы сәлем бере келді.
Жамбыл:- Түсі тым суық екен, болса болар! Батыр болсаң сен Өтеген мен Сұраншыдан күштімісің, соны

айтшы?
Бауыржан:- Өтеген қаптап келе жатқан өрт сияқты да, Сұраншы сарқырап аққан су сияқты батыр болатын.

Жүниеде от пен судан күшті жоқ. Мен ол екеуінің ешқайсысына да пар келе алмаймын. Мен- оттың ұшқыны,
судың тамшысы ғанамын, Жәке.

Автор: Бауыржанға риза болған ақсақал өзінің ақ батасын береді.
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Жамбыл:-  Әй,  Сәбит,  мынауыңның  түрінде  ғана  емес,  тілінде  де  бірдеңе  бар  екен.  Жайыңдар
алақандарыңды, батамды беріп жіберейін.

Әумин!
Батрдың жолы болсын!
Самғаған қолы болсын!
Түсі де суық екен,
Ісі де долы болсын, аллауәкпар!
6. «Мәңгі бейнең есімізде!»  (жыр шашу)
Жүргізуші: 
Жыр оқимын,
Жүрегім дүрсілдеп мен.
Ерлігі қайталанбас батырларды
Ақындар жырға қосып
Жүрсін көптен.
1) Қалижан Бекхожин «Атыңды мен естідім»
2) Мұқағали Мақатаев «Ақ тұлпарым бар еді саған деген»
3) Мыңбай Рәш «Ерлік дастаны»
4) Сырбай Мәуленов «Батыр ағам Бауыржанға»
5) Қасым Аманжолов «Бауыржан»
6) Т. Әб»шұлы «Абзал аға»
7. Қорытынды.
Жүргізуші:
Ер өлсе де, еңбегін ел өлтірмес, 
Неше мың жыл өтсе де тарих білмек,- деп Сұлтанмахмұт жырлағандай бүгінгі өміріміз үшін құрбан болған

ерлеріміз  ешқашан  естен  шықпайды,  ұмытылмайды.  Біздер  соғыс  қайталанбауы үшін,  оның  сұмдықтарын
ұмытуға еш құқымыз жоқ. Біздер сол кезде біздің өміріміз үшін жанын қиған солдатты ұмытуға құқымыз жоқ.
Біздер  барлығын  есте  сақтауға  міндеттіміз.  Бауыржан  атаға  арнаған  10-сынып  оқушысы  Ерсайынова
Гүлфанидің өлеңін ұсынамын:

Ақыл, сөзді көңілге түйіп алғандаймын, 
Көк жүзінде қыран болып самғаймын.
Ұлы жолын Бауыржандай атамның,
Жаңа ғасыр ұланы болып жалғаймын.
Тербейді мені бейбітшілік жыр әні,
Қалықтасын халқымның ән-ұраны.
Бауыржан атындағы мектептерде,
Өсіп келед Бауыржаншыл қыраны.
Ата сөзін әрқашанда құп алам,
Оттай лаулап жанатұғын мен болам.
Егеменді тәуелсіз Қазақстанымның,
Лаулап жанған Бауыржаншыл қызы болам!
Жүргізуші: 1990 жылы ел Президенті  Н.  Ә.  Назарбаевтың  ұсынысы бойынша Бауыржан Момышұлына

Кеңестер  Одағының Батыры атағы берілді.  Осы атақ  берілген  кездегі  сөзінде  Н.  Ә.  Назарбаев  «Бауыржан
жұлдызды болған күн-қазақтың жұлдызы жанған күн», - деп толғана айтқан еді. Жас  ұрпақ осы ұлылардан үлгі
алуы үшін халқымыздың, еліміздің аты  тірі кезінде-ақ аңызға айналған Батыр Бауыржан Момышұлы ерлігі мен
даңқы туралы сөз  қозғадық,  еске  түсірдік.  Жас ұрпақты ұлы адамдардың  өмірінен  үлгі  алуға,  ұлы істерге
бастау,  олардың әрқайсысын Ұлы тұлға  етіп өсіруге баулу мақсатында Бауыржан Момышұлының ерлігіне
арналған тәрбие сағаты өз мәресіне жетті.Белсене қатысқан барлық оқушыларға рақмет!

       «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» дегендей баяндамамды қорыта келе , туған елін, жерін сүйетін,
Отанын қорғайтын білімді,  саналы,  рухани бай,  мәдениетті,  үлкенді  сыйлап,  салт-дәстүрлерді  қастерлейтін
азамат  етіп  тәрбиелеу-  басты міндетіміз.  Қазақ  халқы намысты қолдан  жібермеген,  ержүрек  халық.  Батыр
халықтың ұрпағы екендігімізге мақтануымыз керек. Ата –бабаларымыздан келе жатқан ұлттық дәстүрлерімізді
жалғастыруымыз біздің басты мақсатымыз болып табылады. Біз, жазушы, жауынгер

Б.  Момышұлының  еңбектерін   оқи  отырып  оның  шығармаларынан  патриоттық  тәрбиенің  қайнар  көзін
табатынымыз айқын. Елім, жерім, Отаным дейтін намысты ту қылып ұстаған, Отанымызға шын берілген адал
ұлдарымыз болса, Қазақстанның болашағы жарқын болары сөзсіз.

         Ендеше батыр ,қолбасшы Б. Момышұлының тұла бойы тұнған талант, сол талантты атамыздың еңбегін
өмірімізге шамшырақ ете білейік.
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ

Фазылова М.Д.   учитель русского языка и литературы
   
Базовое  звено  образования  –  образовательная  школа,  модернизация  которой  предполагает  ориентацию

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности,
его познавательных и созидательных способностей.

Основная цель образовательного процесса  -  обеспечить возможности каждому ученику для развития своих
склонностей, познавательных интересов.

Проблема  познавательной  активности  –  одна  из  вечных  проблем  педагогики.  Педагоги  прошлого  и
настоящего по-разному пытались и пытаются ответить на извечный вопрос: как сделать так, чтобы ребенок
учился с охотой и желанием?  Каждая эпоха в силу своих социокультурных особенностей предлагала свой путь
решения. 

Анализируя свою педагогическую деятельность, и я довольно часто задавала себе вопросы: Почему не всегда
можно  увлечь  ребят  учебным материалом?  Почему  на  уроке  нет  атмосферы  творческого  горения,  которая
необходима для  познания нового,  интересного?   Почему  учащиеся  безынициативны?  Как  научить  ученика
самостоятельно  находить  необходимую  деятельность  в  любой  ситуации?   Почему  результаты  обучения
оставляют желать лучшего?  Уверена, что подобные вопросы «терзают» многих моих коллег. 

На мой взгляд, достаточно успешно позволяет решать эти вопросы проблемное обучение. Идея о важном
значении  проблемного  изложения  знаний  в  активизации  познавательной  деятельности  школьников
высказывалась еще падагогами-классиками. В частности эту идею выдвигал немецкий педагог А.Дистервег. Из
наших отечественных деятелей ее четко формулировал К.Д. Ушинский, считавший, что в обучении серьезное
внимание  надо  обращать  на  возбуждение  самостоятельной  мысли  ребенка,  на  побуждение  его  к  поискам
истины. 

Хочется ли ребенку брать от учителя готовые, разжеванные знания и глотать их без усилий?  Как правило, не
хочется.  На  таких уроках ему  становится  скучно,  неинтересно,  он  начинает  отвлекаться,  теряет  интерес  к
предмету.  Учиться  с  увлечением  и  охотой  он  будет  в  том  случае,  если  учитель  будет  вовлекать  его  в
разнообразную деятельность, в которой учащийся сам добывает знания, наблюдая, исследуя, делая выводы,
свободно высказывая свои мысли.                                                                                                                           

Успешное  учение  требует  от  учащихся  активной  познавательной  деятельности.  Овладеть  знаниями,
действительно усвоить их учащийся должен сам,  собственным умом. Для глубокого и прочного овладения
знаниями  ученик  должен  совершать  полный  цикл  умственных  действий,  включающих в  себя  действия  по
восприятию  изучаемого  материала,  его  осмыслению,  запоминанию,  по  выработке  умений  и  навыков,  по
обобщению и систематизации знаний.  

   Исходя из данных положений, я сформулировала цель и определила задачи опыта: 
    Цель: 
организовать процесс обучения русскому языку на основе технологии проблемного обучения, направленной

на развитие познавательной активности школьников            
                                       Задачи:
-  изучить особенности технологии проблемного обучения;
-  спланировать процесс обучения русскому языку с   
   использованием технологии проблемного обучения;
-  разработать дидактическое обеспечение для внедрения   
   технологии проблемного обучения на уроках русского языка;
- выявить влияние технологии проблемного обучения на  развитие познавательной активности учащихся;
- воспитывать личностные качества;
         
В  общем  плане  под  активностью  понимается  деятельное  состояние  субъекта,  т.е.  действующего  лица.

Следовательно,  познавательная  активность  есть  деятельное  состояние  ученика,  которое  характеризуется
стремлением  к  учению,  умственным  напряжением  и  проявлением  волевых  усилий  в  процессе  овладения
знаниями.   Все  это  неизбежно  меняет  взгляд  на  положение  ученика  в  процессе  обучения.  Из  объекта,  на
который воздействуют, он превращается в активно действующий субъект, в деятельного участника процесса
обучения.  Главным  принципом,  лежащим  в  основе  взаимоотношений  учителя  и  ученика,  становится
сотрудничество.                                                                                                                                           Развитие
учащихся включает в себя  усиление потребности в овладении знаниями, проявление увлеченности учением, а
также совершенствование    как  общих,  так  и  специальных познавательных способностей.  Все  это  ведет  к
совершенствованию личности в целом, обогащению ее познавательных и духовных запросов. Таким образом, в
основе данного опыта лежит идея развивающего обучения,  направленного на то,  чтобы каждый ученик на
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основе своих возможностей осваивал  новый опыт на базе целенаправленного формирования творческого и
критического  мышления,  опыта  и   инструментария  учебно-исследовательской  деятельности,  ролевого  и
имитационного моделирования.

Все это позволяет сделать общий вывод: только стимулируя познавательную деятельность самих ребят и
повышая их собственные усилия в овладении знаниями на всех этапах обучения, можно добиваться повышения
качества их образовательной подготовки.

В своей педагогической практике для того, чтобы активизировать познавательную активность учащихся, 
использую технологию проблемного обучения. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание
под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их
разрешению,  в  результате  чего  происходит  творческое  овладение  знаниями,  навыками  и  развитие
мыслительных способностей.

Что же такое проблемная ситуация? В философской литературе познавательная проблема определяется как
противоречие  между  знанием  и  незнанием,  которое  разрешается  путем  поисков  ответов  на  возникающие
вопросы. Познавательная проблема характеризуется тем, что она выводит ученика за пределы имеющихся у
него знаний, что в ней есть что-то неизвестное, что требует творческого поиска, мыслительной деятельности.

Проблемное обучение должно взаимосвязано включать в себя как способы создания проблемной ситуации,
так  и  способы  организации  умственной  деятельности  учащихся  по  решению  познавательной  задачи.
Рассматривая  методику  проблемного  обучения,  известный  советский  дидакт  М.Н.  Скаткин  выделяет  три
основных  способа:  а)  способ  «проблемного  изложения  знаний»,  б)  частично-  поисковый  способ,  в)  метод
«исследовательской работы школьников». Такой подход, на мой взгляд, методически ясен, практичен и удобен.

Схема основных структурных компонентов проблемного обучения
Создание проблемной ситуации и определение познавательной задачи
Активный мыслительно-познавательный поиск учащихся под руководством учителя, самостоятельный 

подход к выводам
Тренировочные упражнения, применение знаний в новых условиях с целью возбуждения мышления      
 Творческое, самостоятельное овладение знаниями, а также способами активной познавательной 

деятельности,  интенсивное умственное развитие.                                                                                                           
Проблемные ситуации создаю на всех  этапах обучения:  целеполагании,  при введении нового  материала,

закреплении, контроле. Учебное занятие является формой реализации конкретных целей образования, при этом
под целью понимается планируемый результат. Уверена, что учащиеся должны знать цель учебного занятия,
четко представлять себе цель того, в чем им предстоит участвовать, цели для учащихся должны находиться в
сфере ближайших интересов ребенка. Только в том случае, когда ребенок имеет представление о том, для чего
ему необходимы знания, когда и где он сможет применить приобретенные умения и навыки, повышается его
учебная мотивация, активизируется деятельность.

На этапе целеполагания учу ребят самостоятельно формулировать цели и задачи учебного занятия. Так, на
уроке русского языка по теме «Имена существительные собственные и нарицательные» в 5 классе предлагаю
детям  придумать  задание  к  словам:  город,  календарь,  Астана,  рябина,  Султан,  Сырдарья,  окно,  доска,
«Айголек». 

Дети предлагают разные задания:
- распределить существительные по склонениям;
- выписать существительные с орфограммами;
- выписать слова, обозначающие имена собственные;                                                                                                 
 Выполняем третье задание, так как оно связано с темой урока. Предлагаю ребятам ответить на вопросы: Что

мы сегодня на уроке должны узнать? Чему должны научиться? Для чего нам нужны эти знания и умения? Как
правило, учащиеся достаточно легко отвечают на эти вопросы, тем самым самостоятельно определяют цель
учебного занятия. Практика показала, что такая постановка целей урока позволяет развивать познавательную
активность, самостоятельность суждений, повышает мотивацию учащихся.              

     На этапе закрепления на этом же уроке провожу распределительный диктант. Предлагаю учащимся
записать  имена  существительные  в  два  столбика:  1  –  собственные,  2  –  нарицательные.  В  диктанте  даю
несколько существительных, которые могут быть как собственными, так и нарицательными (пушок, земля и
др.). Возникает новая проблемная ситуация. Ребята затрудняются, не могут решить, в какой столбик записать
эти слова. Даю право высказаться всем желающим, ответы всех поощряются, отмечаю тех, кто сумел выбор
грамотно  аргументировать.  Такой  подход  позволяет  ребенку  стать  субъектом  своего  обучения,  позволяет
овладеть осмысленными и прочными знаниями и навыками.          

       Проблемную ситуацию на уроке можно создавать с помощью проблемного изложения, проблемной
демонстрации, мыслительного проблемного эксперимента, игровых проблемных ситуаций. 

        Поиск решения проблемы, вывода из проблемной ситуации можно организовать с помощью следующих
методических приемов:
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- подвести школьников к противоречию и предложить им самим найти способ его разрешения;
-сталкивать противоречия практической деятельности;
- излагать различные точки зрения на один и тот же вопрос;                                                                                      
- побуждать сделать сравнение, обобщение, выводы из ситуации;
- ставить проблемные задачи (с неопределенностью в постановке вопроса, с     
   противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками);
- побуждать к исследовательской деятельности, самостоятельному изучению    
  информации.
             При изучении темы «Главные и второстепенные члены предложения»»  на этапе объяснения нового

материала  использую  проблемную  демонстрацию  «Синтаксическая  роль  инфинитива».  Для  наблюдения  и
анализа даю следующие примеры:
1 Жить – Родине служить. (подлежащее, сказуемое)
2 Я хочу хорошо учиться. (часть составного глагольного сказуемого) 
3 Желание уехать было сильным. (определение)
4 Друг помог мне решить задачу. (дополнение)
5 Она вышла проводить гостей. (обстоятельство)

             В школьном учебнике  все  синтаксические функции инфинитива не представлены,  поэтому
побуждаю  ребят  заняться  изучением  дополнительной  литературы,  исследованием  данной  проблемы  и
составлением алгоритма определения синтаксической роли инфинитива.                                              

     В результате работы получили такой алгоритм:                                              
                                   В предложении 2 инфинитива
                    да нет

1 инфинитив – подлежащее,                      есть спрягаемая  форма глагола  
2 инфинитив – сказуемое                                да                                  нет

                                                                                      
                                             оба действия                           относится к сущ-му,       
                             относятся к одному деятелю         отвечает на вопрос: какой?
                                      да                          нет                    да       нет

                есть целевое значение      дополнение        определение      сказуемое   
                   да                       нет
    
     обстоятельство          составное глагольное
                                               сказуемое
  Это позволило увлечь учащихся учебным материалом, сформировать навыки самостоятельной работы,

отработать  умение  обобщать  изученное,  делать  вывод.  А  главное  –  они  получили  удовлетворение  от
проделанной работы, научились безошибочно производить синтаксический разбор предложения.

          На этапе повторения темы «Морфология. Части речи» (урок систематизации и обобщения знаний)  даю
проблемное задание, которое поможет  увидеть взаимосвязь разделов школьного курса и убедит учащихся в
справедливости требований учителя четко различать части речи, знать их грамматические признаки: 

    - слова в каком столбце написаны верно, ответ аргументировать
           ожег                                      ожог
           впустую                               в пустую
          по-моему                              по моему
          в течение                              в течении 
          зато                                       за то      
           туш                                       тушь
После этого предлагаю доказать, что в ряде случаев умение верно определить часть речи помогает правильно

выбрать  знаки  препинания  в  предложении.  Например,  умение  распознать,  чем  выражены  главные  члены
предложения, поможет верно поставить тире в простом предложении. 

На любом этапе урока стараюсь не давать готовую информацию, предоставляю учащимся право первым
формулировать  понятия,  правила,  задания  к  упражнениям,  темы  уроков;  даю  им  возможность  задавать
вопросы; создаю доброжелательную творческую атмосферу партнерства и сотрудничества.  

Достаточно  эффективным   в  плане  повышения  познавательной  активности  школьников  является
использование  современных  технических  средств  обучения.  Сегодня  школу  трудно  представить  без
компьютера.  Перед  школьным  образованием  поставлена  новая  задача  –  подготовить  учеников  к  жизни  и
профессиональной  деятельности  в  высокоразвитой  информационной  среде,  к  возможности  получения
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дальнейшего  образования  с  использованием  информационных  технологий.  В  своей  педагогической
деятельности применяю компьютерные технологии  в процессе подготовки к учебному занятию, при введении
нового, на этапах коррекции и контроля изученного материала.

Например, при изучении нового материала я активно использую в      своей практике уроки-презентации.
Такая форма учебного занятия  позволяет мне организовать обучение в соответствующем темпе, усилить   его
практическую направленность,  обеспечить  в  достаточной   степени  обратную связь  (устный  и  письменный
опросы, опрос с   выборочным ответом, тесты, при которых выясняются знания и умения         не отдельных
учеников, а всего класса).  

Так, на уроке по изучению темы  «Удивительная часть речи – глагол!» с использованием презентации
удалось  добиться  высокого  уровня  активности  учащихся,  урок  получился  насыщенным,  интересным,
результативным, ребята остались довольны своей работой. 

В  перспективе  планирую особое  внимание уделить  развитию самостоятельной учебно-исследовательской
деятельности учащихся, повышению качества подготовки участников школьных олимпиад по русскому языку.

Большая  положительная  роль  проблемного  обучения  не  может  делать  его  универсальным  способом
вооружения  учащихся  знаниями.  Методы,  приемы,  способы,  формы  обучения  и  воспитания  только  тогда
становятся эффективными, когда они пройдут через душу педагога, согретую любовью к детям и наполненную
чувством  гуманности.  Нельзя  говорить  об  эффективных  методах  воспитания  и  обучения,  если  неизвестно
главное: каков человек педагог, который будет пользоваться этими методами, какая у него душа и какое сердце.

 «АСЫЛ СӨЗ»  ЗИЯТКЕРЛІК БАЙҚАУЫ
                       

                                                       Cемей қаласы “Шәкәрім атындағы облыстық  дарынды 
                                                     балаларға  арналған үш тілде оқытатын мамандандырылған мектептің” 

 қазақ тілі мен әдебиеті  пәні мұғалімі  Қосақбаева Жаңагүл Райымханқызы

  Мақсаты:  Бәсекеге қабілетті жас ұрпақты тәрбиелеу, оқушылардың мемлекеттік тілге, қазақ халқының 
әдебиетіне, мәдениетіне, өнеріне, ұлттық құндылықтарына деген сүйіспеншілігін арттыру, оны қастерлеуге 
баулу.

(Қазақтың әсем ұлттық әуені ойнап тұрады, сахна безендірілген, қанатты сөздер ,баннер ілінген)
Фанфара 

Тілім менің қайыршы емес қаңғыбас, 
Тілім тұлпар – қуған желге шалдырмас. 
Кенже ұлдай үлкен үйге мұрагер 
Жер иесі – менің тілім мәңгі жас. 
Әуезов, Абайды өткен дәріс тілі, 
Тіл қатқан Тоқтар, Талғат ғарыш тілі. 
Қанша Заң қабылдаймыз, жетер енді, 
Естілсін мемлекеттік әр істе үні! 
Жүргізуші:

      Құрметті әдебиетті, өнерді, тілді сүйетін қауым, аяулы ұстаздар мен ардақты оқушылар! Қазақ тілі мен 
әдебиеті пәндер апталығы аясында өткізіліп отырған дарынды балаларға арналған  «Асыл сөз» зияткерлік 
ойынына  қош келдіңіздер!
Жүргізуші:

       Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған Ана 
тілінен артық қазақ үшін бұл дүниеде қымбат не бар екен?!
Бұл жанды тіл – менің азат тілім,
Жадымда талмай самғар қанат тілім.
Бірлік, достық, татулық жүрегі боп
Жасай бер, Ана тілім – Қазақ тілім!

           Бүгінгі «Асыл сөз»зияткерлік ойнына қатысушы топтарды шақырмас бұрын экранға назар аударайық.
           (экраннан топтар сәлемі, қатысушылар жайлы  мәлімет)
Олай болса , қарсы алыңыздар «Жігер» тобы.
№1 Самарханова Шұғыла 
№2 Қайранбаева Жансая
№3 Болатбекова Аяулым
№4 Ерғалиева Айдана
       Екінші топты қарсы алмас бұрын тағы да назарларыңызды экранға аударайық.
Қарсы алыңыздар, «Бәйтерек» тобы.
№1Рахимова Жанель
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№2Жасұзақова Гүлім
№3Халел Данияр
№4Ондасынова Құралай
        Қарсылас топтар бір-бірлеріңізге айтар тілектеріңіз болса  рұқсат .
(хормен)
Туған тіл қасиетін ардақтайық.
Сабырмен ойымызды салмақтайық.
«Ырыс алды-ынтымақ» деген сөз бар,
Сайысты көріңіздер, біз бастайық!
Жүргізуші:
Жанын сап, халқын сүйіп, баққан тілім,

Жалықпай құпиялар ашқан тілім!
Жаһанның төрт бұрышы түгел танып,
Жат жұрттан да достарын тапқан тілім!

Бүгінгі «Асыл сөз»зияткерлік сайысы төмендегідей  бөлімдерден тұрады.
1 «Ана тілім -асылым,бай қазынам»

(қатысушы топтар өздеріне берілген 10 сұраққа тез арада жауап береді)
2 «Даналық сөзден дән ізде» 

(тілге қатысты айтылған ұлт зиялыларының қанатты сөздерін жалғастыру)
3 «Көңілден шыққан көрікті ой»

(тілге қатысты айтылған ұлт зиялыларының өлең жолдарын жалғастыру)
4 «Сөз тапқанға қолқа жоқ»

(қатысушылар өздеріне жасырылған шешендік сөздерді жалғап,ойды айқын, тұжырымды жеткізе білуі тиіс)
5 «Көркем тіл-көрікті жарнама» 

( Халқымыздың бай тілін меңгерту,көркейту,қастерлеу ,өз ұрпағын өз тілінде сөйлету мақсатында Ана 
тіліміз-қазақ тілін жарнамалау. Тілді елдік ұранға айналдыру)

Жүргізуші:
Туған тілім - бабам тілі - өз тілім 

Туған тілім –анам тілі - өз тілім. 
Туған тілім - далам тілі - өз тілім 
Туған тілім - адам тілі - өз тілім. 

«Ана тілім -асылым,бай қазынам»
«Бәйтерек»  тобына
1.Шоқанның шын аты кім?
2. «Аяз би»ертегісіндегі Жаманның қалыңдығының аты қалай аталады?
3. Бес арысты ата
4.Табу деген не?
5.Өз туындысында  Отырар тарихын шебер суреттеген ақын
6. «Білге қаған» құлпытасы қай жерден табылды?
7  «Тамырына балта шабу» тіркесінің мағынасы қандай?
8.Дауыссыз дыбыс буын құрай ала ма?
9.Морфология терминге жата ма?
10. «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінің авторы кім?
Жүргізуші: «Жігер»  тобына
1Дүние жүзінде неше тіл бар?
2.Махамбеттің «Қызғыш құс »өлеңі кімге арналған?
3.Үш бәйтеректі ата
4.Ирония деген не?
5. «Аягөз, қайда барасың?»кімнің өлеңі
6. Қарасазда дүниеге келген ақын кім?
7. «Мұзбалақ» сөзінің мағынасы қандай?
8.Үш арсызды ата
9. Балалар әдебиетінің атасы кім?
10.Балуан Шолақтың шын аты кім?
Жүргізуші: ІІ «Даналық сөзден дән ізде» 
Тілім менің!
Ұла Абайдай,Мұқтардай пірім менің.
Тұтастығым рухани жан азығым,
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Ол бүлінсе менің де бүлігенім.
 (тілге қатысты айтылған ұлт зиялыларының қанатты сөздерін жалғастыру, тақтаға қанатты сөздердің бірінші

жолы жазылған слайдтар шығады)
Жүргізуші:
1.  
2. 
3. 
4.    
5.  
6. 
7. 

Екі ойынның бағасын берсеңіздер
Жүргізуші: ІІІ «Көңілден шыққан көрікті ой»
Қалағандай қиюлап үй тастарын,
Балталап бұза алмайсың ұйқастарын.
Тіліңнің білгің келсе құдіретін,
Жұртыңның оқы өлеңін, жыр дастанын
(тілге қатысты айтылған ұлт зиялыларының өлең жолдарын жалғастыру, тақтаға өлең жолдарының бірінші 

жолы жазылған слайдтар шығады)
Жүргізуші:
 1. 
 2. 
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
Жүргізуші:
Өз тілін жетік біліп үйренсе кім,
Ең жақын ұрпағы сол Жиреншенің
Замандас ,сергіт ойды, заман туды,
Қолыңа тіл тағдыры тиген сенің!
VI «Сөз тапқанға қолқа жоқ»
(Қатысушылар өздеріне жасырылған шешендік сөздерді жалғап,ойды айқын, тұжырымды жеткізе білуі тиіс. 

Тақтаға шешендік сөздің бір-екі жолы жазылған слайд шығады. Қатысушылар ары қарай жалғап шешендік 
сөзді жатқа айтып, шешендік сөздің қалай аталатынын табады.)

1.Қазыбек пен Бұқар
        Бұқар жыраудың өте қартайған кезінде көңілін сұрамақ болып Қаз дауысты Қазыбек би келеді. 

       Төсекте жатқан Бұқар жырау: 
        - Бірден онға дейінгі санның мағынасын маған ешкім айтып бере алмады. Қазыбек, сен айтып берші,- 
деген екен. Сонда Қазыбектің берген жауабы:
        -Бір дегеніңіз – бірлігі кеткен ел жаман. 

Екі дегеніңіз – егесіп өткен ер жаман. 
Үш дегеніңіз – үш бұтақты шідерден шошыған ат жаман. 
Төрт дегеніңіз – төскейге шыға алмаған кәрілік жаман.
 Бес дегеніңіз – берекесіз ел жаман.
 Алты дегеніңіз – аймағын билей алмаған адам жаман. 
Жеті дегеніңіз – жетем деген мақсатына жете алмаған жаман. 
Сегіз дегеніңіз – серкесіз бастаған қой жаман. 
Тоғыз дегеніңіз – толғанғаның. 
Он дегеніңіз - өткеніңіз, о дүниеге жеткеніңіз.
2. АЛЫСТА - НЕ АЛЫС! 

      Байдалы қартайып үйден шықпай күндіз-түні төсекте жататын болды дегенді естіп Мұса мырза іздеп 
келіпті. Байдалы шешен қараша үйінің ішінде бөстекке оранып жатыр екен. Мұсаның қолын алып, жөнін 
сұрап амандасыпты да, кәріліктің жайын айта беріпті.
—    Ой, кәрілік-ай, сөздің өзі бала, тербетсе оянады, тербетпесе оянбайды, заманым өтті ғой!—дей беріпті.
Мұса қонып, қонақасын жеп, таңертең жүрмек болады.
—    Е, шырағым, еліңе не айтып барасың? — депті Байдалы.
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—   Мен не айтайын, ел ағасы болған Байдалы еді, енді кәрілік пен алысып жатыр екен деймін дағы,— депті 
Мұса.
—    Шырағым, оның рас. Үш ауыз сөз сұрайын, соны шешіп беріп кетші!—дейді қарт. Мұса «айтыңыз» деп 
тыңдайды. Байдалы қарт сонда:
—    Алыста не алыс?
Жақында не жақын?
Тәтті де не тәтті? — дейді.
Мұса ойланып отырып:
—    Жер мен көктің арасы алыс,
Кісіге туыс жақын,
Бала тәтті, депті.
Сонда Байдалы қарт басын көтеріп:
—    Балам, ақылың әлі алқымыңнан асқан жоқ екен. Білімді мен білімсіздің арасынан алыс жоқ, жаннан тәтті 
жоқ. Бала қанша жақсы болса да, жан шығарда адамның өз жанынан тәтті жоқ. Жақында — ажал жақын,— 
депті.

3.ЖЕРДЕН АУЫР НЕ!

Балаби қартайған шағында халқын жиып: 
Жерден ауыр не? 
Судан ауыр не? 
Оттан ыстық не? 
Көктен биік не? – деп, төрт сұрақ берген екен. Ешкім шеше алмапты. Сонда Балаби өзі айтқан сұрақтарын 
өзі былай деп шешкен екен: 
Жерден ауыр дегенім – ақыл, білім. 
Судан терең дегенім – оқу, ғылым. 
Оттан ыстық дегенім - фани жалған, адамның өмірі. 
Көктен биік дегенім - тәкәббардың көңілі. 

4.АҚТАЙЛАҚ ПЕН ҚАНАЙ ШЕШЕН

Ақтайлақ шешен Қанай шешеннен: 
- Ер басында бақыт нешеу? 
Кемдік нешеу? 
Құлазу нешеу? – деп сұрайды. 
Сонда Қарауыл Қанай шешен былай деп жауап береді: 
- Ер басында бақыт – бесеу, кемдік - үшеу, құлазу – төртеу: 
Астыңдағы атың жүрдек болса, 
Жалғанның пырағы: 
Алғаның жақсы болса, 
Үй мен қонақтың тұрағы: 
Әкең – асқар тау, 
Шешең – қайнар бұлақ, 
Балаң жақсы болса 
Екі көздің шам-шырағы. 
Міне – бес бақыт осы. 
- Атың шабан болса, 
Жалғанның азабы; 
Алғаның жаман болса, 
Дүнниенің тозағы; 
Балаң жаман болса, 
Көрінгеннің мазағы. 
Міне, - үш кемдік осы. 
- Қалың ел көшсе, 
Қөл құлазиды, 
Қаптаған мал кетсе, 
Бел құлазиды, 
Нарқын танымаған 
Сөз құлазиды, 
Қатарынан айырылған 
Шал құлазиды. 
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Міне, - төрт құлазу осы. 

5. АТА ТҰРЫП ҰЛ СӨЙЛЕСЕ ЕРЖЕТКЕН БОЛАР
       Сырым  жиырма  алты  жасында бір жолдасымен Нұралы ханның үйіне барса, Қараман тана 

Малайсарымен сөйлесіп отыр екен.
—         Балалар, аман ба? — депті де, елемей өздері сөйлесе беріпті. Сырым жолдасына дауыстап:
—         Жүр, кетейік, бұлар бізді адам деп отырған жоқ қой! — дейді.
Малайсары жалт қарап:
—               Ата тұрып ұл сөйлегеннен без,
Ана тұрып қыз сөйлегеннен без.
Сырнайдай сарнаған мына бала кім еді? -— дейді.
—               Ата тұрып ұл сөйлесе, ер жеткені болар,
Ана тұрып қыз сөйлесе, бойжеткені болар,— дейді Сырым.
—         Сен толған екенсің, мен тозған екенмін,— деп Малайсары сонда Сырымды қасына шақырған екен. 
6. Қазып айтқан Қазыбек
Бір күні  бала Қазыбек:
– Әке, мен Төле биге барып сәлем беремін, өзін көріп, сөзін тыңдағым келеді, – деп қолқа салады. Сонда әкесі:

– Ой-бай, балам-ау, ол үлкен кемеңгер кісі, не деп барасың? Алдында сөз таба алмай күлкі боласың, барма, –
дейді.

Бірақ  Қазыбек қоярда-қоймай әкесінен рұқсат алып, бірнеше жолдасымен Төле бидің алдына сәлем бере
келеді.

– Шырағым, баз бала әкесінен өтіп туады, баз бала әкесіне жете туады, баз бала кері кетіп туады деген. Сен
соның қайсысың? – дейді Төле би бала Қазыбекке сынай қарап.

– Өткенімді алдымдағы өмірім біледі. Өз ойымша, әкеме жетіп тудым-ау деймін, – дейді Қазыбек сөзден
тосылмай.

– Ә, шырағым, жарайсың, – деп, Төле би балаша жадырап, ризалығын білдіріп, қонақтарға қазан астырады.
Ет желініп, шай ішілгенде де келелі әңгіме айтылады. Төле бимен сөзі жарасқан Қазыбек:

– Алысыңыз қандай? – деп сыпайы сұрақ қояды.
– Алысым жақын болды.
– Тәттіңіз қандай болды?
– Тәттім шырын болды.
– Несиеңіз қандай?
– Несием, шүкір, өніп жатыр.
Қазыбек ауылына келген соң әкесі оның қасына ерген серіктерінен: – балам Төле бимен не жайлы сөйлестің?

– деп сұрайды.
– Екеуі біраз әңгімелесті, бірақ  екеуара сөздің мәнісін  ұқпадық, –  деседі олар.
– Олары несі екен?  – деп, қарт әке де түкке түсінбей таң қалады. Сонда жұмбақ сырды Қазыбектің өзі айтып

береді.
– Төкеңнің «Алысым жақын болды» дегені қос жанарын айтқаны. «Тәттім шырын болды» дегені ұйқысының

қашқанын білдіргені. «Шүкір, несием өніп жатыр» дегені балаларының жақсы бағып, жақсы күтіп отырғанын
түсіндіргені, – дейді.

7. 
Қазыбек биге бір адам «Кім жақын, не қымбат? Не қиын?» дегенге жауап беріңізші деп қинапты. Сонда

атақты би былай деп жауап қайтарады:
Тату болса – ағайын жақын,
Ақылды болса – апайың жақын.
Бауырмал болса – інің жақын,
Инабатты болса – келінің жақын,
Сыйлас болса – нағашың жақын.
Алтын ұяң – әйелің қымбат,
Құт-береке – атаң қымбат,
Аймалайтын – анаң қымбат.
Мейірімді – апаң қымбат
Арадан шыққан жау қиын,
Таусылмайтын дау қиын.
Шанышқыласа сөз қиын,
Жазылмаса дерт қиын,
Іске аспаған дерт қиын.
8. Байдалы шешен
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 Ел аузындағы аңызға қарағанда, Байдалы шешен бай бола алмапты. Дүние құрастырып, дәулет жинауға, 
сірә, ол кісінің қолы тимесе керек. Бірақ бай болмағанымен, кедейлікке бас иіп, құл да болмапты. Ол ақылын 
азық, асыл сөзін сусын етіп, дүниеден өткен адамдардың бірі екен.

Отырған ақсақалдардың ішінен Қонқабай деген:
— «Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, баласы бардың панасы бар» деген мақал бар емеі пе,

бұрынғылардың сөзін ұмытқаның ба? — депті Байдалыға. Сонда Байдалы:
— Е, Қонқабайым, сен жігіт кезіңде жалтаң едің, қар тайғанда қалтаң болайын деген екенсің. Мақалдап 

сөйлегің келеді, мақалға мініп қанша жерге барасың. Мақалға жармаса берме, мақалда да мін бар. Молда 
айтқанның бәрі шариғат емес, бұрынғылар айтқанның бәрі қағида емес, — дейді.

Осы арада шешенді сөзінен ұстап, бір сүріндіріп қалмақшы болған молда:
— Мақалда мін бар дейсің бе? Онда әлгі мақалдың мінін тапшы, данышпан болсаң, өзің түзеп айтшы, — деп 

шап ете түседі.
Хан-қара, би-төренің алдында сөзден сүрінбеген шешен Таумұрын молдадан тайсалсын ба?
— Ол мақалды түзеп айтсам мен былай дер едім, — дейді Байдалы:
Ағасы бардың, жақсы болса жағасы бар,
Жаман болса, інісіне жабар жаласы бар.
Інісі бардың, жақсы болса тынысы бар,
Жаман болса, ағасына берер жұмысы бар.
Баласы бардың, жақсы болса панасы бар,
Жаман болса, құдайдың берген пәлесі бар.
9. ТАЙМАС ЖҰДАС ШЕШЕН АЙТТЫ ДЕЙТІН СӨЗ
Бір күні Абылай хан қарамына көз тойған, үш жүзден озған, ақылы асқан билермен бас қосып отырғанда:
—                 Дүниеде тозбайтын нәрсе бола ма? Өлмейтін жан бола ма? Осыны тауып беріңдер де, менен 

қалағандарыңды алыңдар, — депті.
Сонда отырғандардың біреуі:
—                 Тас тозбайды, темір тозбайды, асқар тау өлмейді, аққан су өлмейді деп, біреуі оны, біреуі мұны 

айтыпты. Абылай өзі де біліп отырған жоқ, білсе сұрай ма? Бұл сөздер көңіліне қона қоймапты. Сонда түптегі 
Қыпшақ, Таймас Жұдас деген жұпыны киімі бар бір кісі тамам билер гуілдесіп, дүрілдесіп отырғанында ләм-
мим деп тіл қатпай, сөз тыңдапты. Сонан бір орайы келгенде орнынан ұшып тұрып Абылай ханның алдына 
шарт жүгініп, былай депті.

—                 Алдияр тақсыр! Бұлардың айтып отырғаны тозатын нәрселер, өлетін нәрселер. «Тозбасты ұста 
соқпаған, өлместі құдай жаратпаған» демей ме? Міне, мен тозбайтын не, өлмейтін не айтып берейін. Құдай 
дескен құда болады, құшақтасқан дос болады. Дос болғанда бірінен бірі жүйрік ат алады, қыран құс алады, түзу
мылтық алады. Жүйрік ат өледі, қыран құс ұшады. Түзу мылтық қисаяды. Достық сондаймен тозады. Төсекте 
бас қосылсын, төскейде мал қосылсын деп құда болады. Кит саларда бір дау, мал берерде екі дау, үйге енгізерде
үш дау, ұзатарда төрт дау, осы даулардың бәрі де тозады. Бірімен бірінің құдалығы да тозады. Құдай қосқан 
құда емес, құшақтасқан дос емес. Бірінен бірі жан аяспайтын, көрмесе сағынып тұратын екі тату болады. 
Тозбағанда сол екі татудың достығы тозбайды.

Қара жердің өлгені,
Қар астында қалғаны.
Асқар таудың өлгені,
Басын мұнар шалғаны.
Аққан судың өлгені,
Мұз боп тоңып қатқаны.
Ай мен күннің өлгені,Түнеріп барып батқаны.
Өлмегенде не өлмейді?
Ғалымның хаты өлмейді.
Жақсының аты өлмейді.
Абылай хан риза болады. Қамқа тоның бас қылып үстіне жауып, Таймас Жұдасқа толық тоғыз сый береді. 

Отырғандар шулап қоя береді: «Батырдан сауға, мергеннен сыралғы, бізге алған олжаңнан байла!» — деп. 
Сонда Таймас Жұдас шешен:

— Мұны бір қимас дүние көріп, байламай бара жатқаным жоқ, атамыз Абылай ханның бір айтқан сөзін 
шешіп беріп, алған жүлдесі екен деп, балаларым мұра қылып, айта жүрсін деп алып барамын, — деп 
байламастан алып шығып жүре беріпті.

10.Сөздің атасы мен анасы      Қаз дауысты Қазыбектің атағы шығып тұрған кезде ауылына бір саудагер 
келіпті. Түстеніп болған соң:

-          Сізден бір сөз сұрайын деп едім, – депті. «Сөздің атасы кім, анасы кім?» Қазыбек ойланып
қалады.
-          Япырмай, өзбектің саудагері ғана білмейді екен десек, қазақтың Қазыбегі де білмейді
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екен ғой, биыл таппасаңыз, ендігі жылы табарсыз, – деп саудагер үйден шығып кетеді.
Қазыбек орнынан ұшып тұрып, іле-шала тысқа шықса, саудагер асығыс атқа мініп қалған екен.
-          Япырмай, саудагердің ісі сарт-сұрт деген екен ғой. Артыңа қарамай аттанғаның не? Әлгі
сөздің шешуін іздеп, ендігі жылы тағы келіп, саудаңнан қаларсың, артыңа қарамайтын болып кет. «Сөздің 

атасы – бірлік, анасы – шындық! Жолың болсын, жүрген жеріңе айта жүр!» – депті Қазыбек.
V .  «Көркем тіл - көрікті  жарнама» 
 Халқымыздың бай тілін меңгерту,көркейту,қастерлеу ,өз ұрпағын өз тілінде сөйлету мақсатында Ана тіліміз-

қазақ тілін жарнамалау. Тілді елдік ұранға айналдыру
( Қазақ тілін жарнамалау)
«Жаса,жаса ,қазақ тілім»әні
Марапаттау
Жүргізуші:
Тілін білген Абылай,Абайым да,
Құдірет берген Ана тіл талай ұлға.
Қасиетті тілімнің арақасында
Ерікті ел боп алысқа қарайын да
Ана тілім ,күмбірле сарайымда!..
 Осымен «Асыл сөз» зияткерлік ойыны аяқталды .Келесі кездескенше , сау саламат болыңыздар!

«МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТАБИҒАТ ЖӘНЕ АДАМ»

Шығыс Қазақстан облысы, Күрщім ауылы, Күршім ауданы
«Н.Островский атындағы №4 Күршім орта мектебі»

қазақ тілі мен әдебиеті, Aбайтану
Умутбаева Асыл Булаткановна

ОРЫНДАҒАН: 6-СЫНЫП ОҚУШЫСЫ ЕРЛІКОВА НАЗЕРКЕ
ЖОБА ЖЕТЕКШІСІ: УМУТБАЕВА АСЫЛ
ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІСІ: ф.ғ.м.МҮРСӘЛІМ ГҮЛНҰР ОРАЗБЕКҚЫЗЫ

Жоба тақырыбы: «Мұқағали Мақатаев поэзиясындағы табиғат және адам»
Жобаның құрылымы: Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Тақырыптың  өзектілігі: ақиық  ақын  Мұқағали  Мақатаев  шығармашылығымен  танысу  арқылы

поэзиясының тақырыптарын саралай отырып табиғат тақырыбына жазылған шығармаларына талдау жасау.
Мақсаты:
1.Мұқағали Мақатаев шығармашылығымен танысу.
2.Мұқағали Мақатаев шығармалары туралы жазылған ғылыми мақалалармен танысу.
3.Мұқағали Мақатаев шығармаларын тақырып бойынша сұрыптау.
4.Табиғат тақырыбына жазылған шығармаларына әдеби талдау жасауға ұмтылу.

Мұқағали Мақатаев-  адамдар арасындағы,  өмірдегі,  табиғаттағы жарастық пен келісімнің жаршысы.
Оның өлеңдері  шын тебіреністен,  шын шабыттан,  шын қуаныштан,  шын күйзелістен  шын сағыныштан
туған жырлар. Әбіш Кекілбаев

Мұқағали Мақатаев (1931-1976)
Шын дарын өз заманының шындығын шығарма арқауына айналдырып, халық көңіліне қяласа, ол мәңгі өмір

сүреді.  Халық  сеніміне  ие  болу,  оның  қас-қабағын  бағып,  көңілі  қалағанын  жырға  түсіру,  сырғып  шерту
келешектің жарқын сәулесімен нұрландыра түсуі сирек кездесетін бақыт. Қазақта Абай теңдесі жоқ ақын, ал
туған халқының жүрегіне ұялаған ақындар сасақпен санарлық. Соның бірі-Мұқағали Мақатаев.Мұқағалидың
азан шақырып қойған аты- Мұхаметқали. «Пайғамбардығң атын түгелдей айту балаға ауыр болады» деп әрі
еркелетіп,қысқартып кеткен. Шешесі Нағиманың айтуы бойынша,1931 жылы 13-наурызда (куәліте 9 ақпан деп
қате жазылған). Алматы облысы Нарынқол, қазіргі Райымбек ауданында қарасты Қарасаз ауылында туған. Ол
кезде әкесі Сүлеймен 1930 жылы ұйымдасқан Энгельс атындағы колхоздың алғашқы төрағасы еді.

1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда, яғни Мұқағали 10 жасқа келген кезде әкесі майданға аттанып,
Калининград  майданында  болған  сұрапыл  шайқаста  29  жасында  ерлікпен  қаза  табады.  Үй  ішінің  бар
ауыртпалғы баланың тұңғышы Мұқағалидың иығына түсті.

Сөйтіп,  баланың  оқушылық  кезі  қой  бағып,  егін  орып,  кетпен  шабумен  өтеді.  Сол  кездерде  өлең  жаза
бастайды. 1948 жылы ауыл мектебін үздік бітіріп,Алматы жоғары оқу орнына аттанып, зеректігінің арқасында,
еш қиындықсыз Қазақ Мемлекеттік  Университетінің филология факультетіне оқуға түседі.  Бірақ орталыққа
жақын аудандардың студенттеріне жатақханадан орын берілмегендіктен, степендиясы не тамағына, не пәтеріне
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жетпей асыраусыз қалған үй ішінің ауыр тұрмысы оқуын әрі қарай жалғастыра беруге мүмкіндік бенрмей, бір
жылдан соң оқуын тастап, Шибұт деп аталатын көрші ауылда ауылдық кеңес хатшысы болып орналасады, әрі
қызыл  отау  меңгерушісі,  кітапханашы  да  болады.  Комсомол  мүшесі,  әрі  жас  кадр  ретінде  қоғамдық  үгіт-
насихатқа,  көркемөнерпаздардың  ойын-сауық  жұмыстарына  белсене  атсалысады.  1949  жылы  «Советтік
искра»газетінде екі өлеңі жарық көреді. Сол ауылда мұғалім бойжеткен Лашын да үгіт-насихат, ойын-сауық
жұмыстарында  Мұқағалиға  сенімді  серік  болады.  «Қозы  Көрпеш-Баян  сұлу»  пьесасында  Мұқағали-Қозы,
Лашын-Баян рөлін ойнап жүріп, бірін-бірі ұнатады. 1949 жылдың көктеміңнде екеуі үйленеді.

Мұқағали үзіліп кеткен оқуын жалғастыруды армандайды да, сол  арманды жетелеп екінші рет Алматыға
оқуға аттанады. 1950 жылы Шет тілдер институның неміс тілі факультетіне түсіп, оны да тұрмыс жағдайына
байланысты тастауға  мәжбүр болады.  Ақын болам деген  кісі  заңды жете  білгені  дұрыс деген оймен Қазақ
Мемлекеттік  Университетінің  заң  факультетіне  оқуға  түседі.  1952  жылы  Қасым  Аманжолов  құрастырған
«Жастық жыры» жинаққа өлеңдері М.Әкімов, Ғ.Қайырбеков, У.Мәмбетовтермен бірге енеді.

1954 жылы ауылға қайтіп, өзінің туған жері Қарасаздағы орта мектепте орыс тілінен сабақ береді.  Ауыл
мектебіндегі мұғалімдік дипломы бар кадр алынып, Мұқағали жұмыссыз қалған соң, қалаға келіп, 1957 жылы
Алматыда Республикалық радиоға диктор болып қызмет істейді.

1960-1962 жылдары аудан орталығы Нарынқолда «Советттік шекара» газетінде жауапты хатшы болады.
1962  жылы  Алматы қаласына  қоныс  аужарып,  «Социалистік  Қазақстан»газетіне  әдеби  қызметкер  болып

орналасады.  Одан  Жазушы  одағында  кеңесші,  «Жұлдыз»журналында  поэзия  бөлімінің  меңгерушісі
қызметтерін атқарады.

Ақынның  алғашқы  жырлары  1948  жылы  Нарынқол  аудандық  «Советтік  шекара»газетінің  беттерінде
жарияланды.  1954 жылы «Әдебиет  және Искусство»(«Жұлдыз»)журналында  бір  топ  өлеңдері  жарық  көрді.
Қазақ әдебиеті газетінде өлеңдер топтамасы (Әбділда Тәжібаевтың қоштауымен)оқырманға жол тартты. Арада
10 жыл санап, 1964 жылы тұңғыш кітабы «Ильич» атты поэмалары жарыққа шықты. 1966 жылы «Армысыздар,
достарым» атты өлеңдер мен поэмалар кітабы, 1967 жылы «Қарлығашым келдің бе?» тты жыр жинағы оқырман
қолына  тиіп  қаламгерлік  беті  айқындалған,  өзіндік  қолтаңбасы  бар  ақынның  тұлғасын  танытты.  Соңғы
жинақтарының тақырыптарынан-ақ «Армысыздар достарым!», «Қарлығашым, келдің бе?» ақынның өз үні мен
таным дүниесі бедерленіп бой көрсетті.

Жазушылық жолы осылайша сәтті басталған жас ақынның бұдан барлық саналы өмірі поэзия тынысымен
тығыз байланыста  өтті.  Өмірінің екінші жартысында бірыңғай еркін  әдеби  шығармашылықпен іске  шығып
алды. 

«Поэзия!
Менімен егіз бе едің?
Сен мені сезесің бе?
Неге іздедім?»- деп тебіренетін Мұқағали бүкіл ғұмырын, жан дүниесін қалтқысыз өлең жолына арнады.
Талантты да шамырқанысты ғұмыр кешіп, үдете өнімді жазды. Таланты бой,ішкі рухани қуаты берік ақын

небір  тамаша  лирикалық  жырларын  ұсынды.  «Мавр»(1969),  «Дариға-жүрек»(1972),  «Аққулар
ұйықтағанда»(1974),  «Шуағым  менің»(1975)  жинақтары  қазақ  поэзиясында  өзіндік  белесті  із  қалдырып  өз
оқырмандарын тапты.

1976  жылы  жарық  көрген  «Өмір-дастан»  атты таңдамалы  өлеңдер  мен  поэмалары  ақындық  өмірдің  бір
түйінді белесіндегі қорытындысы секілді. Келесі 1978 жылы жарияланған  «Өмір-өзен» кітабын авторы көре
алмады. Жомарт дарын арқалы ақын кемеліне келіп, гағыз толысқан шағында 1976 жылы 45 жасында ауыр
науқастан  қайтыс  болды.  Бұл  кезде  ақын  поэма,дастандармен  талантты  лирикалық  шығармалармен,  әлем
әдебиетінің  кесек  туындыларын қазақ  тіліне  аудару  арқылы қазақ  әдебиетінің  танрихында  ерекше тұлғалы
орын алып,, жарқын да шынайы талантымен кеңінен танылып үлгерді. Ақын соңында бай да талантты туған
мұралар  қалдырды.  Оның  жеке  өмірі  мен  шығармашылық  ізденістерінің  ішкі  бірлігі,  тұтастығы,  дүние
құбылыстарына деген шыншыл да сезімтал ақындық көзқарасы туындыларынан барынша айқын аңғарылады.
Шығармашылық  өмірінің  алғашқы  қалыптасу  кезеңі  бүкіл  кеңес  әдебиетінде  үлкен  серпіліс  тудырған
алпысыншы  жылдардағы  «жылымық»  жылдарына  тұспа-тұс  келген  ақын  дүниетанымы  одан  кейінгі
социалистік қоғамдағы тоқыраудың әуелгі жылдарына күрделі қайшылықтарға ұшырады. Ал, өткен ғасырдың
соңындағы қайта құру, қазақ елінің  тәуелсіздік алу кезеңін ақын өз көзімен көре алмай кетті.

Көзінің тірісінде де ақын ретінде жақсы танылып, әдебиетте өз үнімен дараланған суреткердің мұратына
көзқарас  ықылас  күшейе  түсті.  «Бәсере»(1981),  «Зов  души»(1981),  «Соғады  жүрек»  екі  томдық  таңдамалы
шығармалар жинағы (1982), «Шолпан» (1984) қалың оқырман қолына тиді. 1991 жылы үш томдық таңдамалы
шығармалар жинағы жарық көрді.

Ақын  У.Уитменнің  «Шөп  жапырақтары»(1996),  В.Шекспирдің  «Сонеттерін»(1970),  Дантенің  «Құдыретті
комедиясының», «Тамұқ» атты бірінші бөлімін (1971) қазақ тіліне аударып жариялатты.

Өткен  ғасырдың  тоқсаныншы жылдарында,  қазақ  елінің  тәуелсіздік  алған  кезеңінде  Мұқағали  Мақатаев
мұрасына  жаңаша  көзқарас  қалыптасты,  ақын  мұраларын  танудың  жаңа  бір  кезеңі  басталды.  Ақын
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шығармалары  өзі  дүниеден  қайтқаннан  кейін,  бәрі  де  Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік  сыйлығымен
бағаланды.

Мұқағали  өлеңдері-ұлттық  поэзияның  жаңа  бір  белеске  көтерілгендігін,  жаппай  евроцентристік  ағымға
ойысқан  заманда  қазақтың  қара  өлеңінің  шынайы  қасиеттерінің  қадірі  артып,бұрынғыдан  да
толысып,кемелдене  түскендігінің  куәсі.Ол  қазақ  өлеңінің  ұлттық  бояуы  мен  рухын  ұстанды,  түрлендіре
байытты да, сонысымен қалың қазақ оқырмандарының жүрегіне жол ашып, ұлттық поэзияның шашасына шаң
тимес тарланбозы ретінде мәңгілік ұялап қалды.Сонымен қатар,ақын қазақ лирикасын ХХ ғасыр әдебиетінің
талантты түрде құнарландырды.Білікті, парасатты ақын ретінде өз заманының ірі мәселелеріне қалам толғаса,
соның өзінде қазақ өлеңі мен ана тілінің ғасырлар қойнауынан нәр жинаған аталы дәстүрін бұзбай, жарасымды
дамытты. 

Күпі киген қазақтың қара өлеңін,
Шекпен жауып өзіне қайтарамын,-дегенде де ақын өзінің суреткерлік сырын алға тартқан.
Адамды бірде азынаған үскіріктің құшағына, бірде апшыны қуырған аңызағына, бірде жапырағын желден

басқа жан желпімеген жаратылыс  жаннаты жазира жайлай жасыл аймаққа алма-кезек алмастырып,  өмірдің
нәрін  көңілдің  аңсары мен  кәусеріне  айналдыратын уақыт атты құдыреттің өз  мақамы,өз  күйі  болатындай,
поэзияның да сол уақыт атты қайсар еменнің шор боп біткен иір-иір бұтақтарының жамырап, бүр ашық өзіне
ғана,  кезеңіне  ғана  сай  сымбат,  бітімі  бар.  Содан  жаратылған  мінез-құлқы  бар.Шынайы  талантты  поэзия
тармақтарында тіршіліктің тынысы қан лүпіліндей соғып тұрмақ.Өлеңнің де өз кезеңінде лайық тынысын содан
естиміз, түсінеміз.

Бүгінде самғауы биік қазақ жырының сырлы өлкесінен орын тепкен Мұқағали Мақатаевтың саңлақ үні халық
санасына  сіңді  деп  айтуға  болады.Ақынның  шыншыл,  сыршыл  қоңыр  дауысы  әдебиет  әлемінде
орнықты.Өзімен-өзі арпалысқан, мазасыз,Ақын-Жүрек миллион жүректі адамгершілік, суреткерлік жалынмен
жылытып келеді. Сонда есте көп сақталатын да, еріксіз тілге, зердеге нәр болып таматын табиғаттың тұлғалы,
тұрлаулы, тебіреністі жырлары.

Кең дүние, төсіңді аш, мен келемін,
Алынбаған ақым бар сенде менің!
Бұйрат құмдар-бұйынып шөлдегенім,
Бура бұлттар-бусанып терлегенім,- деп қайталаймыз ақын жыры.
Мұқағали Мақатаев поэзиясындағы көркемдік жүйенің бір парасы өзі өмір сүрген кездегі ауыл, ел тіршілігі,

ұлттық мінез, ұлттық психология табиғат көрінісінің көркем бейнесін жасауға негізделген.
Мұқағали поэзиясы тазалық,шынайылық,табиғи тазалық болмыстан тұрады.Мұқағали жырларындағы сезім

мен  сурет  астасып  жататындықтын  сурет  бояулары  мағыналы-мазмұндығымен  ерекшеленеді.  Ақын
жырларында жайбарақаттық, салқынқанды бояу қолдану мүлде кездеспейді, ол ақындық мінезден туындайды.

2.1.Мұқағали  Мақатаев  жырларының  көркемдік  ерекшелігі  өте  мол.Онда  троп  пен  фигураның  түр-түрі,
бірнеше жолдармен жасалған теңеу мен эпитет,  жансыз нәрсеге  жан бітіре суреттеу,  арнау түрлері,  диалог
тәсілі өте шебер әрі орынды көріне білген. Мысалы,ақын диалог тәсілін, яғни сұрақ-жауап түріндегі әдістің
поэзияда  қолданылуында  өте  шеберлік  танытады.Оның  «Махаббат  диалогы  »,  «Менің  анкетам»  секілді
өлеңдері тек диалогқа құрылған.

-Құс болып ұшып жоғалсам, не етер едің?
-Сені іздеумен мәңгілік өтер едім.
-Отқа түсіп өртенсем, не етер едің?
-Күл боп бірге соңыннан кетер едім.
-Бұлдырасам сағымдай, не етер едің?
-Жел боп қуып, ақыры жетер едім.
-Қайғы әкелсем басыңа, не етер едің?
-Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін,-деп келетін осы жолдар сырлы сезімнің құпиясын ашып, бар асылын

көрсетуде басы артық сөзге, қиялға бой ұрмайды.Тек қана бір-біріне ұмтылған қос ғашықтың тілдесуі бұл.Бар-
жоғы сегіз ғана жолдан тұратын бұл өлең бүкіл бір поэманың жүгін арқалап тұрғандай.Әр сұрақ-жаңа бір жол,
тың бастама, яки бір қасіреттің шоқтауындай болса, әрбір берілген байсалды,сезімге толы жауап-сол жолдың
жарқын қорытындысындай.

О,муза!
Мәңгі жастық!
Қайран досым!
Қай күні ауар екен сайран қосым,- депағынан жарыла бар құпиясын алдына жайып салса, бірде:
О,Жастық,
Сен өлгенде, мен өлемін,
Сенсіз мен қиылған бір бөренемін.
Енді бірде:
О,Махаббат!
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Сен әлі тірі ме едің?
Көзімнен ғайып болған күнім едің,
Гүлім едің...
Елтіген түнім едің,
О,Махаббат!
Сен әлі тірі ме едің?- деп, ақын жүрегі табына жырлайды.Ақын күйкі тірліктің қоңыр тірлігінен көрінбей

ескерусіх қалған дүниелерді асыл сүзгендей жүрегінен өткізіп, от тілімен жалынды жырға айналдыра біледі.
Ақынның жайшылықта тумаған әрбір өлеңінен оқырман қауымының әрқайсысы өз дегенін, өз қажетін, тіпті

айтылмаған сырын, мұңы мен арманын, қанатты қиялын да таба алады. Мұқағали поэзиясын оқи отырып,іштей
де болса «мен ғой мынау», «мынау менің өмірім ғой », «мынаны мен де осылай дер едім-ау» деген ой туса ақын
міндетінің орындалғаны.

Ақын  мақсаты-шындықты  жазу.Себебі,  ақынның  ақындығы-шындығында,  жүрек  сөзінде.Ол  не  туралы
жазбасын, не нәрсені жырына арқау етпесін, өз құбыласын әділдікке қарап түзейді.Ал әділдіктің жолы қашан да
бұралаң..  өлең  жолдарын  айшықты  етудің  тағы  бір  тәсілі-қайталау.Мұқағали  поэзиясында  ақындық
дарындылық осы тәсілдерді ойната қолдану арқылы өлең құрылысын қарапайым әрі ерекше тілге жатық етіп
қолдана білген.

Сағыныштай сарғайып сара қайың,
Жапырақтар шертеді сары уайым.
Сара  қайың  мен  сары  уайым  да  жанды  заттай,  сезімге  толы  тіршілік  иесі.  кейіптеу  тәсілінің  поэзияда

мүмкіндіктері  мол,  әдеби  әлемнің  жұмбағын  шешіп  беруші  де  осы  дәстүр.Себебі,  ақын  жеткізе  алмаған
сағынышы мен арманын ақ қайыңға тіл бітіру арқылы, сонау көкте ұшқан қарлығашымен тілдесуімен жеткізе
білген.

Мұқағали  қазақтың  бай  ауыз  әдебиетін,  одан  кейінгі  жазба  әдебиетінің  озық  үлгілерін,  әлемдік  әдебиет
жетістіктерін бойына толық сіңіріп,қабылдай отырып,  поэзияда қалыптасып орныққан өлшем-өрнекті  керек
жерінде  қырнап-өңдеп,  түрлендіріп  қолдану  жағынан  шеберлік  танытты.  Осы  негізде  жаңа  өлшем,Ұйқас
түрлерін қолдана отырып,  ұлттық поэзияның ырғақтық,  әуезділік  байлығын да  молықтыра түсті.  Мұқағали
поэзиясының көркемдік түрін құрайтын бөлшектерге, яғни композиция, сюжеттік құрылыс, жанрлық өзгешелік
пен бейнелеу тәсілдері, тіл кестесі, өлең өрнегі,өлеңге тін ырғақ пен интонация жүйесі, шумақ, ұйқас түрлерін
қарастыру,  олардың тұтастығын көркемдік  жүйе дәрежесінде  қалыптасуын және сол  шығарманың идеялық
мазмұнымен ажырамас бірлестік табуын анықтау, ғылыми түрде дәлелдеу ақындық құпияларына үңілу зертеу
жұмысының өзектілігін көрсетеді.

Мұқағали  жырлары  тақырып  ауқымының  кеңдігі,  көркемдік  қуатының  өзгешелігі  жағынан  да
оқшауланады.Ақындық табиғаты күрделі, шығармашылығының қыры да, сыры да мол. Ақындық болмысы мен
ерекшелігіне,  бейнелеу   шеберлігіне  көз  жіберер  болсақ,  ол  күшті  ағасы  мол,  тау  суындай тасқынды.  Сан
тармақтан табысып, дала төсіне бауырын жазып жөңкіле аққан иірімі мол, жылым дарияға айналады да сусап,
сұраныс жасағандарды қуатты ағыс құшағына алып, бауырына басады.Жыр дариясы жиһан кездіріп,қилы-қилы
тағдырлармен табыстырып, сан қиырға саяхат құрғызады.

Мұқағали-тума  талант.Шабытты  шағында  өлең  нөсерін  селдетіп,  жыр  топанын  тұрғызады.Қиналып,
өлермеңденіп  жазбайды.арам  тер  боп  тыраштанып,  тыртаңдамайды.Жетінші  дәптердегі  он  күнде  27  өлең
жаздым  дегеніне  қарап-ақ  өлеңсіз  күні  өтпейтінін,  жұтқан  ауа,  ішкен  ас  пен  барабар  қорегіне,  қажетіне
айналғанын аңғару қиын емес.Оның өлеңдерін мектеп оқушысынан зейнеткерге дейінгі барлық буын басына
жастанып  оқиды,  асабадан  академикке  дейін  жаттап  жанын  азықтандырады.Үзінділер  тыңдаушысын
рухтандырады.Сөйтіп өзін де, өзгені де, авторын да биіктетеді. 

Мұқағали-ұлт  ақыны.Оның  өлеңдерінде  қазақ  қаны  атқақтап,қаракөздер  жүрегі  лүпілдеп  соғып
тұрады,ұлттық намыс атойлап  көрініс  береді.  Бізге  сонысымен  құнды,  сондайлығымен нәрлі.Ұлылығының-
ариадна жібіндей алтын арқауы осында.Танымал талант Марат Қабанбай: «ұлылар- өз ұлтының микроатом,
микроклеткаларынан тұрады» деуінің мықты себебі бар. Әрине жазушы мұнда бүтінді бөлшектеп, бөлшекті
бөлекше кішірейтіп көрсеткен. Алайда ұлттық белгілер неғұрлым көп болса,соғұрлым сапалана түспек. Бірақ
жадағай  ұран  салған  жалаң  ұлтшылдықтан  сақтану  қажет.Жаңағы  М.Қабанбай:
«Махамбет,Абай,Мұхтар,Мұқағалилар ұлт өкілі ретінде ары қарай өмір сүре береді,олардың шығармаларына
ұлтымыздың өлмес коды жазылған,әлем бізді он ғасыр өтсе де сол кодтар арқылы тауып, танып алады»деуі
білгір  ой  қорытындысы.  Ұлт  ақыны  болу-ұлттың  тарихына,ұлыстың  шежіресіне  жазылу.оның  мәңгілікке
өлмесі, өшпесі мәлім.

Мұқағали-үлкен  суреткер.Суреткерлік  сегіз  қырлы,  сансыз  сырлы болуы мүмкін.Соның бір  ғана көрінісі
кемел  қайыру-Мұқағалиға  тән.Мәселен  «Мен  күрсінсем,күңіреніп  тау  жылаған».Қандай  ғажап
шендестіру.Адам мен табиғат бір-біріне әсер береді,ықпал етеді.Ақын күрсінісі мен таудың күрсінісі үйлесім
тауып, үндесіп кеткен. «Қалауын тапса» дейтін шеберлік осындай-ақ шығар.Бірінен бірі зарядталып, бірінен-
бірі рухтанып жасампаз күш пен құдіретке айналған поэзия патшалығы бұл.

Ығысыңдар,
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Ей,таулар!
Ығысыңдар!
Орын сайла ортаңнан жұмысым бар.
Ата болып не маған ұрысыңдар.
Адам болып немесе ығысыңдар.
Әлемдік поэзияның інжу-маржандарында ұшырасар мұндай суреттеу-қазақ жырының қолынан келіп, қабілет

қарымынан туындап тұр. Ұлықталар жетістігіміз, ұлттық ұтысымыз. «Ығысыңдар» деген сөз үш рет қайталанса
да, өлең шырайына селкеу, сезік келтірмейді.Қайта лептілік, үстемелік дарытқан.Мұндай жайыт жиі ұшырайды,
өйткені ол ақының сүйікті тәсілі, ой айшықтар әдісі. «Тауына сүйенемін, жоқ болса сүйенерім, келеді тауымды
да күйелегім»-нағыз табиғатқа тартып туған, ұлылыққа, ұстаздыққа бой ұрған жолдар.Халқына арқа сүйеген,
одан ұланғайыр  нәр алып, қуат жинаған нар ақын ғана осылай айта алады.

Ақын Мұқағали Мақатаев ақ пен қара түсті, боз, күрең түсті жиі өолданған. Ақын жарларында ақ түстің
басқа  түске  қарағанда  өте  көп  кездесетініне  көзіміз  жетеді.ақын  көктем  бейнесін,  ауылдың  мамыражай
тіршілігін ақ түспен бедерлейді.Ақынның «Көктем де келер» атты жыр жолдарында көктемдегі көшіп жатқан
бұлттар бейнесін «Ақ көңіл бұлттар, ақ нөсер төгіп өтсін де»деп жырлайды.

2.2.Мұқағали  Мақатаев-  қазақ  поэзиясының  табиғат  лирикасында  өзіндік  дербестік  танытқан,  өзгеше
поэтикалық әлем ашқан жаңашыл ақын, асқар тау мен дархан даланың, олардың жаны жарқын асыл адамдары
мен таңғажайып табиғаттың үлкен жүректі асқақ жаршысы.Ақын табиғаттың әсемдігін жырлай отырып, өзінің
сол табиғатқа деген пәк сезімді көзқарасын білдіреді:

Мен саған арамтамақ масыл емен,
Жаңбыр болып гүліңнің шашын өрем.
Аспаныңды арқама құлатсаң да,
Кеудеммен жеріңді басып өлем.
Бұдан тазалық пен тұнықтықтың, тектілік пен тегеурінділіктің өлшемі мен бірлігін көреміз.
Жарықтық
Жаздың т аңы-ай!
Жадырап қанатымды жаздым талай.
Жарықтық,
Жаздың таңы-ай белден асқан!
Бауырын жерге басқан шөлдеп аспан.
Қия алмай жаз төсегін, жар төсегін,
Қиылып бозаруда жер мен аспан.
Жаздың  арайлап  атқан  таңының  көркем  сөздегі  сұлу  көрінісі.  Ақын  сөзге  жан  аңдамас  сұлулықты

байқайды.Сол сұлулықты сұлу сөзбен кестелейді.
Лирикадағы адамның жан диалектикасы ақынның бір сәтте жалт еткен нұрлы ойының сол мезетте, жарқ етіп

тұтас  көрінген  ішкі  сырлы  дүниесінің  бір  саздан  басқа  бір  сазға  ауысып,  ұласуы,  жан-жақты  қимыл-
қозғалысы.Лирика  ішкі сезімді терең бейнелесе, сол өмірдің де, ойдың да суреті болып шығады. Мұқағали
Мақатаевтың қуаныш сезіміне бөленген көңіл-күйін «Біздің көктем»өлеңінен де көруге болады.Көктем мезгілі
жер –дүниенің жасырып,  тіршілік  атаулының басталар тұсы және табиғат ананың бусанып,  айнала әртүрлі
гүлдерге  көміліп,  жасыл желекке бөлінер  сәті  болғандықтан ақын көктемді  өмірдің,  жаңа тіршіліктің  басы
ретінде қайталанбас сәттерін бейнелеп береді. Күзді суреттеудегі ақынның әдісі өзгеше.

Тағы да күз, тағы міне сары таңды ұзақ түн,
Уысында тағы да мен ұйқы дейтін тұзақтың.
Ой-хой, шіркін, тағы да  бір күзді міне ұзаттым
Немесе:
Сен менің тынысым ең, тұрмысыс ең,
Сен үшін өмір сүріп тырмысып ем.
Жыл құсымен оралған жаным менің,
Бірге аттанып кетесің жыл құсымен.
Қызылы жоқ қырманды күзде міне
Қайтқан құстың қараймын тізбегіне- деп өз сағынышын, күрең күзгі күндерін мүңдана еске алып, құлазыған

көңілін қайтқан құспен сабақтастырады.
Таулар менің таусылмайтын бақытым,
Ал,ырысым-ұлан-ғайыр кең далам.
ақын  суреттеуінде  дала  дидары  әр  қырынан  жақсы  жарқырап  көрінеді.  Өзінің  шалқар  қөңіліне  жазира

даласын сыйғызады.
Боз далам, күрең далам, жасыл далам,
Кісі емес саған келіп бас ұрмаған.
Құныға құшырым бір қанбай қойды-ау,
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Қалай ғана құшармын ғашық далам?!
«Таудай болғым келеді»өлеңінде:
Өлмесін де берген ғой тауды маған,
мен күрсінсем, күңіреніп тау жылаған.
Көңілімде бір құйын көтерілсе,
Тауларымда тұрады қарлы боран,-дейді.
Ақынның туған жерінде табиғатқа тән табиғи сұлулықтың бәрі бар, жер жаннаты Қарасаз өңірі.Хаңтәңірінің

бір  сілеміндей  болған  Елшенбүйректің  бауырындағы бұл мекенді  ақын  табиғаттың падишахына  бағалаған.
Оның суреттерін көркемсөзбен өрнектеп, мәңгілікке қалдырған.

Аспанда  қыран  қалықтап,  тастарында  арқар,  құлжа,  тауешкі  ойнаған  жақпар  таулары,  әр  сайынан
құлдыраңдап  жылжып  аққан  ботакөз  бұлақтары,  Қрасу  иірімінен  ұшқан  үйрек-қаз  бен  жиегінде  бұғынған
құндызы, қалың тоғайында қырғауыл ұялайтын ну орманы бар осындай қасиетті жердің ғажап көріністері ақын
жүрегінен тамылжыған жыр болып төгіледі.

2.3  Табиғат-Мұқағали  Мақатаев  шығармашылығының  жаны.Ғажап  табиғат  суреттері  болмаса,  Мұқағали
өлеңдері сондай тамаша қайталанбас, сұлу болуы мүмкін бе?

Табиғат ақынға қанатты шабыт береді.Ақынның жер,  аспан күн мен сәуле,  ай мен жұлдыз, ағаш сияқты
табиғаттың перзентін суреттейтін өлеңдері бір-біріне ұқсамайды, әр өлеңге автор жай бояу,мазмұн, сөздердің
жаңа реңкьерін енгізеді: «Тау бұлағы ағады», «Сап-сары жапырақтар», «Соқпақ», «Жалғыз терек», «Тағы да
күз,міне тағы, сары таңды ұзақ түн »

«Соқпақ» өлеңінің екінші шумағына анафора қолданысын көруге болады.
Бұл соқпақпен әкем менің қан майданға аттанған,
Бұл соқпақпен әжемді де қабіріне ап барган.
Бұл соқпақпен баламды да ұзартып сап мезгілсіз,
Бәрісінің жүрген ізін ескерткіш қып ап қалған.
Ал, «Тау бұлағы да ағады» өлеңінен эпифора мен анафорасы жарыса қолдануын байқаймыз.
Тау бұлағы да ағады,
Ой бұлағы да ағады.
Әрқайсысы өзінше тепкілейді жағаны.
Бірі жылжып барады,
Бірі мөңкіп барады,
Бәрісі де , не шара, аға алмайды жоғары.
Осы  өлең  жолдарында  «бұлақ»,  «ағады»,  «бірі»,  «барады»,  «жатыр»  сияқты  сөздер  қайталанады.Автор

табиғат суреттерін көрсете  отырып,  оқырман белгілі  бір ой  салады,  сезім туғызады,  адамның рухани,  ішкі
дүниесіне жол тартады.

Мұқағали жыл мезгілдерін адам өмірінің кезеңдерімен теңестіріп, көктем, балалық шақ, күз есейген шақ, қыс
көрініс шақ деп қарастырады.

Ақынның  «Сап-сары  жапырақтар»өлеңі-өмірінің  соңғы  жылдарында  жазылған  өлең.  Мұнда  да  анафора
қолданысы бар.

Сап-сары жапырақтар...
Сап-сары жапырақтар...
Саудырап құлап жатыр атырапқа.
Мұқағали  Мақатаев-ұлағатты ақынымыз,  сегіз  қырлы,  бір  сырлы азамат.Ақынның әдеби  мұрасы мол  әрі

мәңгі.

БАҒДАРЛЫ СЫНЫПТАРДАҒЫ ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ 
ҮРДІСІ МЕН ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖИНАҚТАРЫ

Қызылорда облысы, Жаңақорған кенті "№3 Жаңақорған аудандық 
жалпы білім беретін мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесі 

информатика пәнінің мұғалімі Пернебекова Гульнара Абилдахановна

Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін
көрсетуге қол жеткізуіміз керек. Н.Ә.Назарбаев

«Информатика» оқу пәні ретінде Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің базистік оқу 
жоспарының мемлекеттік компонентін құраушылардың бірі болып табылады. 

Мектептік  информатика  курсы  білім  алушыларға  осы  курсты  оқыту   саласындағы  іргелі  білімдердің
жеткілікті деңгейдегі толық көлемін беруді, оқушылардың ойлау, танымдық және шығармашылық қабілеттерін
дамытуды,  ақпараттық  қоғам  өміріндегі  информатиканың  рөлі  туралы  түсінігін  қалыптастыру  және

216



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

жалпыадамзаттық  құндылықты  дамытуды,  табиғатқа  ғылыми  көзқарасын,  адамның  дүниетанымдық
көзқарасына алғышарт болып табылатын әлеуметтік маңызды бағдарларын, түрлі мәселелерді шешуде алған
білімін шығармашылықпен қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. 

Мектеп информатикасының мазмұнын дамыту келешегі оқушылардың ақпараттық сауаттылығы мен 
мәдениетін қалыптастыру бағытында  информатиканың ғылыми зерттеу объектісінің кеңеюімен байланысты. 

Информатика пәні оқушыларда әлемдік ақпараттық бейнені қалыптастыру мен  компьютерлік техниканы 
және ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамытудың  теориялық негізі болып табылады. Ақпараттық-
коммуникациялық құралдарының жеделдетіп дамуына байланысты сәйкес қолданбалы программалық 
құралдар, офистік программалар және т.б. өзгерістерін ескере отырып құрылады. Олардың көпшілігі 
информатиканы жоғарғы сыныптарда оқытудың мазмұнында ерекше мәнге ие. Сонымен бірге бұл мәселелерді 
ерте жастан бастап үйрету де қарастырылуда. 

Мектептің білім мазмұнында информатиканы оқытудың жалпы мақсаттарын бөліп алуға болады:
- ақпараттық қоғам жағдайында оқушыларды жан-жақты даярлау;
- ақпараттық қоғам мен технологиялардың мүмкіндігіне  бейімделген оқушыларды ақпараттық мәдениетке 

тәрбиелеу;
- информатиканың ақпаратты беру, түрлендіру және оны қолдану сияқты  іргелі ұғымдарын  оқушыларға  

меңгерту;
- әлемдік ғылыми бейнені қалыптастырудағы ақпараттық үдерістердің мәнін ашу және қазіргі қоғамның 

дамуындағы ақпараттық технология мен компьютерлік техниканың рөлі;
- оқушыларды компьютерді оқу үрдісіне, бағдарлы  бағытқа тиімді және ұқыпты пайдалана білу дағдыларын 

қалыптастыру;
- мектептің оқу-тәрбие үдерісіне ақпараттық-коммуникациялық технологияны енгізу үшін жағдай туғызу. 
Бұл мақсаттарға жету келесі  мiндеттердi шешу арқылы жүзеге асады: 
ғылыми-дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыру (ғылыми-әлемдік бейнені құруда және оны тірі 

табиғатта, техникада, қоғамда ақпараттық үрдістердің мәні туралы біліммен қаруландыру; қоғамның дамуында,
адам еңбегінің сипаты мен мазмұнын өзгертуде информатика мен есептеуіш техниканың мәні туралы 
білімдермен қамтамасыз ету); 

оқушылардың ойлау қабілетін дамыту  (жеке  жағдайда, алгоритмдік, әрекеттік және модульдік-рефлексивтік
ойлау қабілетін дамыту);

оқушыларды практикалық және бағдарлы бағыттарға даярлау  (компьютермен жұмыс жасау ұстанымдары, 
ақпаратты беру тәсілдері және  түрлі мәселелерді шешуде ақпараттық-коммуникациялық  технологияның 
негізгі кезеңдері туралы білімдермен қамтамасыз ету; түрлі пәндік салаларда ақпараттық технологияны қолдану
мен модельдеу және компьютерді түрлі практикалық міндеттерді шешуде сапалы, әрі тиімді құрал түрінде 
қолдану  дағдыларын қалыптастыру). 

Информатиканы оқытудың басты мiндеттерi негiзiнде оқу бағдарламасында нақты дидактикалық мiндеттер 
айқындалады, оның iшiнде  оқушыларды бiлiммен қаруландыру тәсiлдерiн үйрету  аса маңызды болып 
табылады.

Информатиканы тереңдетіп оқығысы келетін оқушылардың саны жеткілікті көп болған жағдайда мектеп 
базистік оқу жоспарында бағдарлы курстарға бөлінген сағат саны есебінен информатиканы оқытуға бағдарлы 
деңгейде бөлінген 1 сағатқа аптасына қосымша 2 сағат қоса алады.  Оқушылардың білім деңгейіне қойылатын 
талаптар сәйкес деңгейлер үшін білім беру стандартымен анықталады.

Жоғары сыныптарда информатиканы  оқыту кезінде мектептің оқу жоспарына таңдау курстарын енгізу 
қажет. Бұл келесі мазмұндағы таңдау курстары болуы мүмкін: Объектілі-бағдарланған программалау тілі», 
«ЭЕМ операторы», «Компьютерде іс-қағаздарын жүргізуші», «Компьютерлік графика», «Web-дизайн», 
«Ақпараттық жүйелер», «Flash-программалау» және т.б.

Оқушылардың таңдауы бойынша оқу пәні ретіндегі информатиканы оқыту, сондай-ақ оны факультативті 
сабақтарда тереңдетіп оқыту жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбынан басталуы мүмкін. 

Жоғарыда аталған оқу бағдарламалары мен оқулықтар информатиканы оқыту үшін негізгі материалдар 
болып табылады. Сонымен бірге оқу үдерісінде информатика пәнін тереңдетіп, не факультативтік сабақ  
ретінде оқыту үшін  қосымша оқу құралдары қолданылады. Бағдарлы мектептерде, физика-математикалық 
және техникалық лицейлерде, физика мен математиканы тереңдетіп оқытатын мектептерде «Арман-ПВ - 2008»,
«НЦИ - 2008», «Атамұра-2005», «Аруна Ltd – 2008»   және т.б. баспалардан шыққан қосымша оқулықтар мен 
электрондық оқу құралдарын қолдануға болады. 

Информатиканы оқыту бағдарламаларын арнайы жабдықталған мультимедиялық кабинетте және жалпы 
қолданылатын оқу-көрнекілік құралдар мен жабдықтар, қолданбалы программалық құралдар, мультимедиялық 
электрондық оқулықтар, виртуальды лабораториялар және т.б. бар болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Мектеп информатикасын оқыту әдістемесі. 7-11 сынып материалдары негізінде. 

217



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

2. 11-сынып. Информатика. әдістемелік құрал (жаратылыстану-математикалық бағыт) Н.Ермеков, 
В.Криворучко, С.Ноғайбаланова – Алматы: Жазушы, 2007

3. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б. Жаңа информациялық технологиялар: информатикадан 30 сабақ: Жалпы білім 
беретін мектептің жоғарғы сыныптарына, техникумдарға, колледждерге және өздігінен оқып үйренушілерге 
арналған тәжірибелік оқулық – Алматы: 2001- 403 бет 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Атырау облысы  Махамбет ауданы  Таңдай селосы 
Таңдай орта мектебі. Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Тлеуова Светлана Сисембаевна

Ушинский писал: «Ученикам следует передать не только те или иные знания, но и способствовать 
самостоятельно без учителя приобретать новые знания».

Каждый учитель ищет в своей работе новые формы и методы обучения для формирования желания и умения 
учиться. Меня очень волнует проблема: «Как заинтересовать учащихся русским языком и литературой, как 
повысить эффективность обучения. Где брать задачи, которые требуют творческого подхода к их решению?»    

И, конечно же, ответ на все эти вопросы я нашла после прохождения первого месяца курса повышения 
квалификации педагогических работников Республики Казахстан,  используя модули Программы, а именно 
обучение критическому мышлению. Было очень сложно, потому что, прежде всего, надо было перестроить 
себя, свой урок, а потом нацелить на это своих учеников. Проблемы были с теми детьми, которые привыкли 
просто сидеть на уроке. Ни для кого не секрет, что мы зачастую работаем с теми, кто активен, а эти дети 
остаются в стороне. Мне удалось таких учеников растормошить, приучить, к тому, что у меня на уроке они не 
должны сидеть, должны говорить, мыслить, думать, рассуждать.

Критическое мышление –дисциплинированный подход к осмыслению, оценке, анализу и синтезу 
информации, полученной в результате наблюдения, опыта, размышления или рассуждения, что может в 
дальнейшем послужить основанием к действиям. Критическое мышление зачастую предполагает готовность к 
воображению или принятию во внимание альтернативных решений, внедрению новых или модифицированных 
способов мышления и действий; приверженность к организованным общественным действиям и развитию 
критического мышления у других.[ Руководство для учителя. Стр. 154.]

При всем многообразии определений критического мышления можно увидеть в них общий смысл, который 
отражает оценочные и рефлексивные свойства мышления. Критическое мышление- это мышление открытое, 
рефлексивное, не принимающее догм, развивающемся путем наложения  новой информации на жизненный 
личный опыт.

Характерными, устойчивыми особенностями развитого критического мышления являются  оценочность, 
открытость новым идеям, целостное рассмотрение ситуации, стремление к разносторонней осведомленностей, 
поиск  альтернатив, выбор точки зрения, позиции,склонность к применению навыков критического мышления в
жизни.

Методика  критического мышления включает три этапа или  стадии.
Первая стадия –вызов . Её присутствие на каждом уроке обязательна. Эта стадия позволяет:
- актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме;
-вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности.
- побудить ученика к активной работе на уроке и дома.
Вторая стадия – осмысление.
Она позволяет ученику:
-получить новую информацию;
-осмыслить её;
-соотнести с уже имеющимися знаниями.
       Третья стадия – рефлексия.
Здесь основным является:
-целостное осмысление, обобщение полученной информации;
-присвоение нового знания, новой информации учеником;
-формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
Критическое мышление помогает мне развивать самостоятельное мышление учеников, формировать у них 

умение правильно выражать свои мысли, причём мысли, отличные друг от друга. Задания творческого 
характера стимулируют творческую деятельность. При планировании урока определяю и четко формулирую 
его целевую установку, чтобы урок прошёл живо, интересно, творчески, плодотворно. На таких уроках 
процветает атмосфера взаимодоверия, взаимопомощи и сотрудничества. В такой обстановке ребёнок спокоен и 
уверен в себе, а значит чувствует себя комфортно. Уроки становятся ещё более разнообразными, 
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эмоциональными, деятельными и творческими. Ребята с удовольствием посещают такие уроки и активно на 
них работают.   В зависимости от темы урока выбираю соответствующие стратегии критического мышления.

Урок начинаю с психологического настроя. Это помогает мне создать хорошую атмосферу, творческую 
мастерскую в классе.

Первая стадия – стадия вызова  позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у учащихся знания по 
проблеме, вызвать устойчивый интерес изучаемой теме или проблеме, побудить ученика к активной работе на 
уроке и дома.

На данной стадии использую следующие методические приёмы: корзина идей, мозговой штурм, кластеры, 
таблицы, верные и неверные утверждения.

Вот как приёмы «Мозговой штурм», «Составление кластера» и «Корзина идей» работают на стадии вызова 
при изучении темы «Сложное предложение» в 7 классе. Чтобы узнать, что они знают по теме «синтаксис», на 
первом уроке  я провела приём верные и неверные утверждения. Вначале они отвечали на вопросы 
самостоятельно, отвечая «да», или «нет», затем обменивались тетрадями и проверяли по слайду верные ответы 
друг друга. Это был первый урок по теме Сложное предложение. Затем я раздала ресурсы о сложном 
предложении, они должны обсудить в группе и подготовить презентацию. Здесь я применила приём 
двухчастный дневник. Во время объяснения  материала ведутся такие дневники, состоящие из двух частей, в 
первой части ведется конспект излагаемого материала, очень важно во время объяснения материала не 
перебивать выступающего , поэтому возникающие вопросы или неясные моменты фиксируются во второй 
части и затем к ним возвращаются. Таблицу можно сделать так:

пометки вопросы

На третьем уроке, когда проходили тему Сложное предложение с союзами что, чтобы, когда, потому что.  В 
центре листа учащиеся записывают сложное предложение , затем прошу ребят в течение1-2 минут 
зафиксировать в тетрадке все, что им известно о сложном предложении. После предлагаю в форме аукциона 
знаний назвать записанные сведения, факты, повторяя ранее сказанного. Все фиксирую на доске. Таким 
образом, составляю список идей. Предлагаю ребятам скомпоновать идеи по категориям, систематизировать 
материал, оформив его в виде кластера. Кластер – это графический систематизатор, который показывает 
несколько различных типов связей между объектами или явлениями. Кластер охватывает большое количество 
информации, чем при обычной письменной работе, помогает систематизировать информацию в виде 
заголовков смысловых блоков.

    В ходе работы приходим к составлению подобной схемы-кластера.
Данные методические приёмы позволяют учащимся, с одной стороны, увидеть собранную информацию в 

укрупненном виде, с другой стороны, структурирование высказанных идей выявит противоречия, 
непроясненные  моменты, которые определяют направления дальнейшего поиска в ходе изучения новой 
информации. Мозговой штурм использовала на втором уроке при изучении темы Сложное предложение с 
союзами и, а, но, затем на уроке при повторении темы в виде вопросов Незнайки ( урок путешествие в страну 
Знаний). Путём мозгового штурма составляю списки того, что они знают, или то , что они думают, что знают. 
Иногда мозговой штурм проводится индивидуально, иногда парами, а затем с участием всей группы. Кто-
нибудь запишет идеи групповой мозгового штурма на доске, причём все идеи принимаются, не зависимо от 
того, правильно они или нет. Во время этой фазы необходимо , чтобы учитель говорил, как можно меньше и 
давал говорить учащимся.на этой стадии осуществляется несколько важных познавательных видов 
деятельности. Во-первых, обучаемый активно участвует в вызове того, что он знает о данной тематике. Это 
заставляет обучаемого анализировать  собственные знания, определять их уровень, понимать,  что к тому, что 
ему известно будут добавлены новые знания. Тем самым знания становится прочным.  Таким образом, помогая 
учащимся реконструировать предыдущие знания и представления можно заложить основы для того, чтобы 
достичь долгосрочного понимания новой информации.

Кроме того на стадии вызова вызывается интерес и определяется цель рассмотрения предлагаемой темы. И 
то и другое важно для поддержания активности учащихся. Цель, поставленная самостоятельно учащимися, 
более сильна, чем цель навязанная извне. Обычно личный интерес определяет личный цель, мотивация учебной
деятельности снижается, если устойчивый интерес отсутствует.

Вторая стадия критического мышления – стадия осмысления. Она позволяет получить новую информацию; 
осмыслить её; соотнести с уже имеющимися знаниями. На данной стадии идёт активная самостоятельная 
работа учащихся.

Здесь применяю такие приёмы, как инсерт, кластер , закрепляющие  игры, составление лингвистического 
рассказа о сложном предложении, таблицы вопросов, взаимоопрос.

Инсерт –это приём такой маркировки текста, когда учащиеся значками отмечают на полях то, что известно, 
что противоречит их представлениям , является интересным и неожиданным, а также то, о чём хочется узнать 
более подробно. Маркировка текста производится с помощью специальных значков:

«!» - Я это знал.
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«+» -Новое для меня.
«-« - Вызывает у меня сомнения.
«?» - Вопрос.
В ходе  знакомства с материалами учебника или заранее подготовленного материала предлагаю учащимся по 

ходу чтения ставить на полях значки. При изучении темы СП с союзами и,а,но и темы СП с союзами что, 
чтобы, когда, потому что я раздала детям ресурсы. Они стали помечать текст значками. Совсем обязательно 
помечать каждую строчку или каждую предлагаемую идею. Учащиеся должны отразить своё представление об 
информации в целом.

После прочтения материала организую беседу по вопросам: что вы прочитали? Какие знания  
подтвердились? Какую информацию вы встретили? Какие вопросы возникли? Затем предлагаю ребятам 
оформить индивидуальную таблицу, с тем, чтобы распределить полученную информацию по категориям, 
количество граф таблицы соответствует числу значков маркировки текста.

  Для заполнения таблицы учащиеся снова возвращаются к тексту. Таким образом, обеспечиваю вдумчивое, 
внимательное чтение. Условные значки помогают читать более внимательно, превращают чтение в 
увлекательное путешествие, становятся помощниками в запоминании материала.

Приём инсерт и таблица делают зримыми процесс накопления информации, путь от старого знания к новому.
Важным этапом работы становится обсуждение записей, внесённых в таблицу.

На этой стадии можно использовать составление лингвистического рассказа по толстым и тонким вопросам. 
Даны были вопросы толстого и тонкого характера: Какие предложения называются сложными? По какому 
признаку можно разделить СП на виды? С помощью каких союзов связываются главное и зависимое 
предложения?  С помощью каких союзов связываются независимые части сложного предложения? Можно ли 
из двух простых предложений составить одно сложное предложение без помощи союзов, с помощью 
интонации? Приведите примеры.  Ребята по этим вопросам составляли лингвистический рассказ.

   Многие приёмы , использованные на стадиях вызова и осмысления, логически переходят в стадию 
«Размышление». Эта стадия позволяет: осмыслить полученную информацию, присвоить новое знание, 
сформировать у каждого ученика собственное отношение к изучаемому материалу. Парная мозговая атака, 
возвращение к ключевым терминам, кластерам, создание синквейна , эссе – всё это даёт возможность учащимся
самореализоваться в рамках изучаемой темы.

   После изучения темы Сложное предложение составляли синквейн  к словосочетанию Сложное 
предложение. Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в 
нескольких словах – важное умение. Синквейн –это стихотворение, состоящее из пяти строк, написанное по 
особым правилам. Схема составления синквейна выглядит следующим образом: в первой строке заявляется 
тема предмет ( одно существительное); во второй дается описание предмета  (два прилагательных или 
причастий); в третьей, состоящее из трех глаголов, характеризуются действия предмета; в четвёртой строке 
приводится фраза обычно из четырёх значимых слов, выражающая отношение  автора к предмету; в пятой 
строке синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета ( одно слово).

Сложное предложение.
Союзные и бессоюзные.
Зависит, подчиняет, поясняет.
Обогащает речь.
Предложение.
          При изучении темы Сложное предложение я использовала стратегию инсерт, мы  начали заполнять 

таблицу Знаем / Хотим знать /  Узнали. Первую и вторую колонку мы заполнили на стадии вызова. Последнюю 
колонку узнали, мы заполнили с ребятами уже в конце на стадии рефлексии.

     Использовала приём  Ассоциация. Учащимся предлагаю словосочетание Сложное предложение и ответить
на вопрос: Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите это словосочетание. Учащиеся перечисляют 
все возникшие ассоциации, и я записываю на доске, и в конце делаю вывод, все ли они знают по этой теме.

      Как они усвоили материал по теме Сложное предложение  я проводила тестовую работу.
Обобщая вышеуказанное, хочу сказать, что использование технологии развития критического мышления на 

уроках русского языка помогает развить в детях самостоятельность, ответственность, умение адаптироваться к 
сложившейся ситуации, монологическую и диалогическую речь, умение работать со словарями и другой 
справочной литературой. Самое главное – самостоятельно добывать знания, самореализоваться и 
социолизироваться в современном мире.

    Применяя этот модуль на своём уроке я пришла к выводу:
1. Учащиеся учатся классифицировать, критически анализировать, оценивать информацию.
2. делать выводы.
3. принимать продуманное решение.
6. активизирует мышление.
7. учатся работать в группах и парах.
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8. происходит развитие творческих навыков, их совершенствование.
9. повышается интерес к процессу обучения , к урокам, в целом предмету.
10. выбирают главное, отсеивая второстепенное, ранжируют информацию по степени новизны и значимости.
11.сами могут оценить и проверить.
12. учатся с уважением выслушивать различные мнения товарищей.
13.излагают идеи своими словами и осваивают новый словарь.
14.учатся здоровой дискуссии.
15.психологически комфортная среда.
16.реализуется принцип гуманизации и сотрудничество.
17 На уроке учитель и ученик становятся партнерами.
Приёмы, используемые  для творческого развития учащихся, очень много. Используя названные приёмы 

критического мышления , мы решаем очень важные задачи. Во-первых, делаем процесс обучения интересным. 
Во-вторых, формируем такие навыки работы с информацией, без которых современному человеку трудно 
достичь социального успеха. И в-третьих, воспитываем качества критически мыслящей личности, способной 
найти правильный путь решения любой проблемы.

А что говорят дети после таких уроков: «Такие уроки нам дают возможность творчески мыслить. На мой 
взгляд, на таких уроках намного интересней, чем на традиционных». ( Онай Дуйсенгалиева). «Защитить проект,
высказать свои мысли, подобрать ассоциации это очень интересно! Каждый ученик нашего класса скажет, что 
такие уроки ему по душе, потому что это очень увлекательно!» ( Утегали Айым). «На таких уроках нам 
интересно работать в парах, группой, выполнять всевозможные творческие задания..  И нам нравятся такие 
уроки. А учитель относится к нашим работам, мнениям с интересом и уважением».( Амангелди Нурсагида).

Я благодарна судьбе за то , что я оказалась на этих курсах. И я испытываю чувства радости от своей работы и
от работы моих детей. Ведь побуждать живую, самостоятельную мысль ученика – это основа преподавания 
всех наук. Тогда каждый, даже самый скучный, на первый взгляд, предмет обретет свою неповторимую 
прелесть. Наряду с этим учитель должен стремиться дарить детям радость встречи с прекрасным.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРІ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім академиясының 

базалық мекемесі №51 гимназия

Ғылыми жетекші: Жұмағұлова Ә. А.
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Информатика теориясы және оқыту технологиясы кафедрасы  аға оқытушысы
Дайындаған: Жұманбетова Наргиз 10 «Г» класс оқушысы

Жетекші: Кузембаева Айгерим Информатика пәні мұғалімі

КІРІСПЕ
Қазіргі  уақытта  қоғамдық  өмірде  ақпараттың  таралу  қарқыны  өте  жылдам  дамып  келеді.

Ақпараттық  процесстер  -  адамдар  арасында,  тірі  организмдерде,  техникалық  құрылғыларда,
қоғамдық өмірде ақпарат тасымалдау, жинақтау мен түрлендіру процестері. 

Мәліметтер  қоры  –  ақпараттық  жүйенің  бір  бөлігі  және  қоғамның  қандай  да  бір  саласындағы
немесе оның бөлігіндегі нақты объектілер туралы мәліметтер жиынтығы. Мәліметтер қорын басқару
жүйесі  компьютерлік  техниканың  даму  жолдарына  байланысты  жетілдіріліп  тұрды,
пайдаланушының қойған барлық күрделі деңгейдегі талаптарын орындауға бейімделді. 

Қазіргі  қоғамның  талаптарына  сәйкес  жаңа  техналогиялардың  даму  барысында  жұмыс  орнын
автоматтандыру  негізгі  мәселелердің  бірі.  Автоматтандыру  үшін  көптеген  автоматтандырылған
бағдарламалық  жүйелер  мен  құрылғылар  қолданылады,  олардың  ішінде  бухгалтерлік  есептеулер
жүйесі,  электронды деканат,  оқу  жүктемесін  есептеу,  қызметкерлер,  оқушылар  туралы электронды
мәліметтер қоры және тағы да басқалар бар. 

Тақырыптың өзектілігі. 
Қазіргі  уақытта жұмыс орнын автоматтандырудың  бір жолы – үздіксіз  қолданылатын мәліметтер қорын

құру. Мәліметтер қорын жобалаудың  әртүрлі технологиялары бар. Негізгі міндет мәліметтер қорын құрудың
ұтымды әдісін меңгеру. Сондықтан да зерттеліп отырған тақырып өзекті болып табылады. 

Зерттеу мақсаты. 
Мәліметтер қорын жобалау жүйесінің теориялық негіздерін және құру принциптерін  анықтай отырып Delphi

ортасында «Оқушылардың жеке мәліметтері» ақпараттық жүйесін құру. 
Зерттеу  міндеттері.  
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 мәліметтер қорын жобалау жүйесінің теориялық негіздерін және құру технологиясын анықтау және
зерттеу;
 ұйымдастыру - басқару жұмыстарында қолданылатын программалардың негізгі мүмкіншіліктері мен
құру технологиясын анықтау;
 ұйымдастыру  –  басқару   жұмыстарында   мәліметтер  қорын  басқару  жүйелерінің   қолданылу
бағыттарын  анықтау  және  қазіргі  уақытта  қолданылып  жүрген  мәліметтер  қоры  жүйелерінің   ұтымды
жағдайларын  көрсету;
 Delphi ортасында   мәліметтер қорын жобалау технологиясын меңгеру. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы. 
Программалық өнім №51 гимназия оқушылары туралы  іс-құжаттар негізінде жасалды, сондықтан

кез келген мектеп мұғалімі  мүмкіндігінше қолдана алады.  Программалық өнімге алдағы уақытта өзгерістер
енгізуге және жетілдіруге болады.

ОҚУ ҮРДІСІН БАСҚАРУДА АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Ақпараттық жүйелер туралы жалпы мағлұмат

Күнбе-күн  ақпарат  көлемі  көбейіп  отыр.  Ал,  оларды  өңдеу  адамның  қолынан  келмейді.  Сол  себепті
мәліметтерді тез өңдеу үшін дербес компьютерлер пайдаланылады. Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелер (АЖ)–
мәліметтер банкі болып табылады. Олардың құрамына мыналар енеді:
 Есептеуіш жүйе;
 Бір  немесе бірнеше мәліметтер қоры;
 Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ);
 Қолданбалы программалар жиыны.

Мәліметтер  қоры  ақпараттық  жүйенің  негізі,  оны  өңдеудің  объектісі  болып  табылады.  Ақпаратты
технологияны  кең  арнада  қолдану  қазір  республика  бойынша  көптеген  салаларда  ұйымдастыру  –  басқару
қызметі  болып  табылады.  Оның  автоматтандыру  жолында  көптеген  автоматтандырылған  программалық
жүйелер және де электронды сұхбат, электронды есеп алмасу сияқты бухгалтерлік есеп жүйелері, қызметшілер,
тауарлар  және  т.б.  туралы  электрондық  қорлар  көптеген  өнеркәсіп  жүйелерінде  қолданылады.  Кез–келген
мекемеде  ақпараттандыру  мамандардың  жұмысын  жеңілдетіп,  сол  мамандармен  қоса  оларға  кәсіби
қатынасатын басқа да тұлғалардың уақытын үнемдеуге үлкен көмегін тигізеді..

Егер мәліметтер топтастырылмаса, толығымен реттеліп отырмаса, біз  мәліметтер  былығында қалар едік.
Мәліметтерді  реттеу  үшін  мәліметтер  тақырыптары,  өзара  қисынды  біріктірілген  арнайы  анықтамалар,
каталогтар, карточкалар, энциклопедиялар және т.б. бар.

     Осындай  үлкен көлемді мәліметтерді сақтау, өңдеу және іздеу үшін компьютерде  арнайы программа
бар. Мұндай программалар мәліметтер қорын басқару жүйесі деп аталады. 

  Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ) - бағдарламалық жабдық, оның көмегімен мәліметтер қоры
құрылады,  соның негізінде  ақпаратты іздеу  жүйесі  құрылады және жұмыс істейді.  Ақпаратты іздеу  жүйесі
дегеніміз - мәліметтер қорының жиынтығы және оларға қызмет көрсетуші бағдарламалар. 

ҚОСЫМША ҚҰРУДА ҚОЛДАНЫЛҒАН ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР
DELPHI программалау ортасында мәліметтер қорын жобалау 

          Delphi7  программасы Windows  операциялық жүйесінің басқаруымен жұмыс істейді. Delphi ортасының
негізгі ерекшелігі мұнда  құрылған программалар негізінен өндіріс  және бизнес есептерін шешуге бағытталған.
Delphi-дің  Visual  Basic  және  C#  сияқты  қолданушы  интерфейсі  бар.  Қазіргі  кезде  көптеген  фирмалар  өз
программа  интерфейсінің  стандарты   ретінде  қабылдады.   Қолданушы  интерфейсі  визуальды  құрылатын
болғандықтан  Delphi  ортасында  программалауды  программа  құру  ортасы  делінеді.  Құрудың  графикалық
ортасынан басқа аспектісі ол - көмекші жүйесінінің күштілігі.

Delphi –де басқа да қазіргі программалау ортасы сияқты, объектілі бағытталған программаларға негізделген.
Программа құру барысында дайын компоненттерді, олардың қасиетін, әдістерін және алдын-ала анықталған
оқиғаларды пайдалану арқылы аз ғана  программа кодымен айналып өтуге болады. Программа құрушыға бұл
өзінің программасының қолданушы интерфейсін құру барысында көп уақыт үнемдеуді білдіреді.

Delphi   қолданушыға өте ыңғайлы,  тез программа құруға мүмкіндік береді. Бұл ортаның құрал-саймандары
өте көп және керек кезінде актив элемент үшін F1 пернесін басу арқылы көмек алуға болады.

Delphi-дің өзінде кестелер форматы жоқ.  Бірақ ол локальді  кестелердің  2  түрін қолдайды – dBase  және
Paradox. Біз  Paradox кестелерімен жұмыс жасаймыз.  Delphi-де  Database Desktop қосымшасы бар және ол
арқылы мәліметтер қорын DBase немесе Paradox форматында құрып оны өзгертуге болады және  сұраныстарды
орындауға болады. 

Қарапайым қосымша  құруды қарастырайық.  Ол келесі сатылардан  тұрады:
9. МҚ кестесін құру;
10. Қосымша формасын құру.
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МҚ кестесін құру үшін Database Desktop  программасын қолданған ыңғайлы.  Ол кесте құруға,  құрылымын
өзгертуге, жазбаларды редактрлеуге  мүмкіндік береді.

Database  Desktop   программасын  жүктеу  үшін  Delphi  программасы   тобының  ішінен   Database  Desktop
элементтерін таңдалық, содан   кейін  Database Desktop экранда пайда болады:

Жаңа кестені құру New => Table командасынан басталады және интерактивті режимде жүзеге  асырылады.
Ашылған  терезеден  кесте  типін  көрсетеміз  де  ОК кнопкасын  басқаннан  кейін  Create  Table  терезесі  пайда
болады. Бұл диалогтық терезеде кесте құрылымын анықтаймыз. МҚ кестесін  құрушы мыналарды орындау
керек:

1. Кесте типін таңдау ( Paradox);
2. Кесте құрылымын анықтау;
3. Кілттік өрістерді көрсету;
4. Индекстерді анықтау;
5. Өрістер мәндеріне  қойылған шектеулерді  анықтау;
6. Парольді анықтау;
7. Кестелерді байланыстыру.

 «ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРІ» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Программа жұмысына сипаттама

Программа DELPHI  интегралды ортасында құрылды. Мәліметтер қоры №51 гимназия оқушыларының жеке
мәліметтері негізінде жасалды. 

Программаны  іске  қосу  үшін  Projeсt.exe  файлын  жүктейміз.  Программа  жүктелген  кезде  экранға  келесі
түрдегі титулдық терезе пайда болады:

1-сурет. Титулдық бет.
Осыдан кейін негізгі бөлімге өтеміз. Бұл бөлім төрт модульге бөлінген: оқушылар базасы, іздеу, сұрыптау

және программа туралы. 
2-сурет. Негізгі бөлім.

Оқушылар базасы модулінде оқушылардың жеке мәліметтері толық қамтылған. Олар: аты-жөні, туған күні,
адресі,  отбасы жағдайы, ата-анасы туралы мәліметтер, класы,  қатысатын үйірмесі,  хоббиі,  жетістіктері.  Бұл
мәліметтерді өзгертуге, жаңа мәліметтер қосуға және оқушы басқа мектепке ауысқан жағдайда мәліметтерін
жоюға  болады.  Ол  үшін  осы  модульдегі  сәйкес  енгізу,  өзгерту  және  жою  командаларын  таңдаймыз.  Бұл
командаларды  орындау  үшін  қолданушыдан  пароль  сұралады.  Яғни  мәліметтер  кездейсоқ  және  қасақана
өзгертуден қорғалған. Енгізу терезесінің көрінісі:

3-сурет. Оқушылардың жеке мәліметтерін енгізу
Келесі «Іздеу» модулінде қажетті ақпаратты тез табу үшін іздеу жұмыстары ұйымдастырылған. Бұл бөлімде

оқушыларды фамилиясы бойынша, адресі және класы бойынша іздеуге болады. Бұл модуль тек мәліметтерді
көру режимінде ашылады. Оларды өзгерту, жою мүмкін емес.

4-сурет. Мәліметтерді іздеу терезесі
Сонымен қатар программада мәліметтерді өсу және кему ретімен сұрыптау, қажет мәліметтерді баспаға беру

мүмкіндіктері қарастырылған. Соңғы модульде автор және программа туралы қысқаша мәліметтер беріледі.

ҚОРЫТЫНДЫ. Жалпы мәліметтер қорын кез - келген жұмыс орындарында, оқу орындарында пайдалану
ыңғайлы  және  тиімді  іс  болып  табылады.  Ғылыми  жобаның  мақсаты  мектептің  ұйымдастыру-әдістемелік
жұмыстарын автоматтандыратын мәліметтер қорын құру болатын. Жұмыс барысында  мәліметтер қорының
реляциялық моделінің мысалы келтірілді,  яғни кестемен жұмыс жасалынды.  Сондай-ақ жаңадан объектілер
және оның қасиеттері мен әдістері пайдаланылды. 

Ғылыми  жұмысты  жазуда  DELPHI  интегралды  ортасында  мәліметтер  қорын  жобалау  технологиясы
қолданылды. 

Алға қойылған мақсаттарға жету үшін мектептің оқушылар туралы  іс қағаздарымен таныстым және қажетті
ақпараттарды жинадым. Жоба барысында DELPHI программалау  ортасының компоненттерін,  осы ортадағы
мәліметтер  қорын ұйымдастыруды және  өңдеуді,  SQL тілінде  сұранымдар  қойылымын ұйымдастыру  және
кестелермен жұмыс жасауды қарастырдым.

Сонымен  мәліметтер  қорының  дамуымен  және  барлық  іс-әрекеттерді  жүзеге  асыру,  өндіріс  орындарына
мәліметтерді енгізу, түрлі құрылымды мекемелерде мәліметтерді дайындау, өңдеу, сақтау және тарату үшін
үлкен  көлемді  ақпараттарды  өңдеп,  сақтағанда  туындайтын  қиындықтарды  шешу  үшін  арнайы мәліметтер
қорын басқару жүйесін пайдаланған дұрыс.
Қорытындылай келе, ғылыми жобаның негізгі мақсаты толығымен  орындалды деп ойлаймын.
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КІРІСПЕ
Білім беруді ақпараттандыру жаңа оқу құралдарын табанды түрде жасауды қамтамасыз етіп отыр. Бірінші

болып оларға электрондық оқу құралдарын жатқызу керек. 
Білім берудегі  көптеген пәндерге ақпараттық және қатынастық технологияларды ендіру программалармен

қамтамасыз  ету  мен  білім  беру  саласында  қолданылатын  электрондық  оқыту  құралдарының   мазмұнын  
толықтыру сияқты келесі  мәселелерді   туындатады. Соған орай  осы мәселелер бойынша  жүргізілген  іс-
әрекеттер,  зерттеулер   осындай   құралдарды  жасау  мен  пайдаланудың  теориясын  және  оған  қажетті
нормативтік құжаттарды қалыптастыруда. Электронды оқулық оқушы үшін дайын материал. Оқушылар үшін
электронды оқулық –  мектепте  оқыған  жылдардың барлығында  да  өздері  толықтырып отыра  алатын және
аралық бақылауға дайындалуға көмектесетін мәліметтер базасы болып келеді. Электронды оқулықпен  жұмыс
істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке ала отырып, оқып үйрену ісін жеке дара жүргізу болып саналады.

Тақырыптың өзектілігі
 Білім жүйесінің ақпараттануы  жаңа оқу құралдарын жасауды талап етуде. Мектепте оқушының пәнді

толық деңгейде меңгеруі және өз бетінше жұмыс істеуіне  жағдай жасау үшін пәннің оқулығы даярланады.
Оқулықтың электронды нұсқасын дайындау қағаздағы нұсқасына қарағанда пәнді тереңірек меңгеруге ықпал
етеді.  Себебі,  бұл  жағдайда  оқушы  мәліметтермен  теория  жүзінде  танысып  қана  қоймай,  практикалық
тапсырмаларды интерактивті режимде орындап, бейнесабақтарды көріп және алған білімін өз бетінше тексеріп
отыруға мүмкіндік алады. Сондықтан ғылыми жұмыста қарастырылып отырған мәселе өзекті болып табылады.

Зерттеу мақсаты
Ғылыми  жұмыстың  мақсаты:  MACROMEDIA  FLASH  мүмкіндіктерін  пайдаланып,  информатика  пәні

бойынша пайдаланушыларға түсінікті, қажетті материалдармен кең көлемде қамтылған электронды оқулықты
дайындау.

Зерттеу  міндеттері
Электронды  оқулық  дайындаудың  мемлекеттік  стандартын,  электронды  оқулыққа  қойылатын  стандарттық
талаптарды меңгеру;
Құрылатын электронды оқулықтың құрылымын анықтау;
MACROMEDIA FLASH программасының мүмкіндіктерін меңгеру;
Нәтижесінде MACROMEDIA FLASH ортасында тақырыпқа сай электронды оқулықты дайындау;

Зерттеудің практикалық маңыздылығы
Ұсынылып отырылған электронды оқулық информатика пәні бойынша толық мағлұматты қамтиды және бұл

программалық өнімді пәнді меңгеруде мұғалімге қосымша құрал ретінде қолдануға болады. 

ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН 9-КЛАСҚА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ
ҚҰРЫЛЫМЫНА СИПАТТАМА
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9-класқа арналған информатика пәні бойынша оқушыларға арналған электронды оқулықтың программасы
Macromedia Flash ортасында жасалды. Электронды оқулық құрылымы негізгі төрт бөлімнен тұрады. Программа
құрылымы келесі 1-сызбада көрсетілген. 

Программаны  ашу  үшін  ГЛАВНАЯ.swf  файлын  жүктеу  керек.  Программаны  алғаш  жүктегенде  экранда
MacromediaFlash ортасында дайындалған электронды оқулық 9–суреттегідей мұқаба беті ашылады.

Сурет 9. Мұқаба беті
Сілтеме жасау арқылы негізгі терезеге өтеміз. Бұл терезеде 1-сызбада көрсетілген негізгі бөлімдер атаулары

орналасқан. Электронды оқулықтың әр бөліміне сілтеме сәйкес батырмаларды шерту арқылы жүзеге асады.
Тарау атаулары орналасқан негізгі терезе көрінісі 10-суретте көрсетілген.

Сурет 10. Электрондық оқу-әдістемелік кешеннің бөлімдері
«Пән  туралы  жалпы  мағлұмат»   бөлімі  келесі  11–суретте  көрсетілгендей  пәннің  оқу  бағдарламасы,

әдебиеттер тізімі орналасқан.  Әрбір құжатпен танысу үшін сәйкес батырмаларды шертеміз. Мысалы, «Пәннің
оқу  бағдарламасы»   батырмасын  шерткен  кезде  пән  бойынша  оқу  бағдарламасы  орналасқан  терезеге  өте
аламыз. 

Сурет 11. «Пән туралы жалпы мағлұмат»  бөлімі
Дәл осындай ретпен қалған бөлімдерді қарап шығуға болады.
«Пәннің  оқу-әдістемемен  қамтамасыздандырылуы»  бөлімінде  осы  пән  бойынша  өтілетін  дәрістер,

практикалық және  зертханалық  сабақтардың жоспарлары мен орындаудың нұсқаулығы орналасқан. Мысалы,
«дәрістер» батырмасын таңдау арқылы 12–суретте көрсетілгендей пәнде оқылатын дәрістердікөруге болады.

Сурет 12. Дәрістер терезесі
Ал «практикалық жұмыстар» батырмасын таңдау арқылы 13–суретте көрсетілгендей арнайы топтастырылып

құрылған практикалық жұмыстарды көруге болады.

Сурет 13. Практикалық жұмыстар терезесі
Дәл осындай ретпен қалған бөлімдерді қарап шығуға болады.
«Пәнді  игеруге  қажетті  қосымша  материалдар»  батырмасын  шерткен  кезде,  оқушының  пәнге  деген

қызығушылығын арттыру мақсатында пән бойынша түсіріліп дайындалған бейне сабақтар және интерактивті
тапсырмалар  жүйесі  мен  глоссарий  ашылады.  Оқушы  практикалық  тапсырмаларды  интерактивті  режимде
орындайды. 

Әрбір интерактивті тапсырманы орындаған сайын сол тапсырманың дұрыс немесе  дұрыс еместігі  туралы
хабарлама шығады. Осылайша, оқушы дұрыс жауабын тапқанша тапсырманы бірнеше рет қайталап орындап,
жаттығады.

Сонымен қатар Camtasia Studio программасы арқылы түсіріліп дайындалған бейнесабақтарды көріп, теория
жүзінде алған білімін бекіте алады. Бейнесабақ беті 16–суретте көрсетілген.

Сурет 16. Бейнесабақ беті
Ал 17 –суретте көрсетілгендей терминдердің түсіндірме сөздігі берілген. Ол студент үшін анықтамалық 

көмекші құрал болып табылады.

Сурет 17. Глоссарий терезесі
Электронды оқулық құруда қарастырылатын негізгі бөлімнің бірі - тестілеу бөлімі. Бұл бөлімде оқушы тарау

бойынша игерген білімін тексеру үшін тест тапсырады.  «Оқу материалының игерілуінің сапасын бақылау»
батырмасын  шертіп,  білім  алушылардың  білімін  мониторингілеуге  және  бақылауға  арналған  материалдар:
аралық, қорытынды    тестілік тапсырмалар терезеде енгізілген. 18–суретте көрсетілгендей қолданушы өзінің
аты-жөнін енгізгеннен кейін тестілеуге жауап беру уақыты басталады.  

Сурет18. Тестілеу бөлімі
Жабу батырмасын таңдау арқылы программадан шығуға болады.

ҚОРЫТЫНДЫ
Білім  беру  саласында  тек  мұғалімнің  айтқандарын  немесе  оқулықты  пайдалану  қазіргі  заман  талабын

қанағаттандырмайды. Сол себепті оқу пәндерінің барлық бағыттары бойынша электронды оқыту құралдары
дайындалуда. Мұндай оқу көздеріне деген қызығушылықтың артуы мультимедиалық технологиялардың пайда
болуымен және коммуникациялық құралдар интернет желісінің дамуымен байланысты. 
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Электронды оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың өз
бетінше жұмысын  орындауға,  логикалық  ойлау  жүйесін  қалыптастыруға,  шығармашылықпен  еңбек  етуіне,
терең тиянақты білім алу сапаларын жоғары дәрежеге жеткізуге жағдай жасай отырып, үлкен ақпараттық білім
кеңістігіне жол көрсетеді.

Оқушылар  үшін  электронды  оқулық  мектеп  қабырғасында  оқыған  жылдардың  барлығында  да  өздері
толықтырып  отыра  алатын  және  нәтижелік  емтиханға  дайындалуға  көмектесетін  мәліметтер  базасы  болып
келетін  керекті  материалдарды  жеке  меңгеруге  арналған  күрделі,  көпсатылы  жүйе.  Кешеннің  қажетті
бөлімдерін қайталап,  игеру тәсілі  мен  логикасын да өзіне  тән етіп  таңдап  алып,  осы сәтте  ең керек  деген
материалдарды  қарап  шығуға  мүмкіндік  береді.  Оның  гипермәтіні  нақты  құрылымдардан  тұрады  да,  бір-
бірімен тығыз байланысқан ықшам логикалық жүйе болып табылады.  Бұл жүйемен танысу арқылы оқушы
практикалық негізде ойлау қабілетін дамыта алады. Ал өзіне қажетті мәліметті компьютер жадының керекті
ұясынан іздеп таба білу де әрбір оқушының бүгін талап етілетін стратегиялық ойлау қабілетін қалыптастырады.
Электронды оқулықпен жұмыс істеу әрбіроқушының өз мүмкіндігін есепке ала отырып, оқып үйрену ісін жеке
дара жүргізуі болып саналады.  

Ғылыми жұмыста информатика  пәнінен 9-класқа арналған электронды оқулық құрылды. Осы электронды
оқулықта  дәріс  сабақтары,   практикалық  және  зертханалық  жұмыстар,  білім  сапасын  бақылау  үшін  тест
тапсырмалары, бейнесабақтар мен интерактивті тапсырмалар және глоссарий келтірілген. 

Macromedia  Flash  ортасында  құрылған  электронды  оқулық  программасы   мемлекеттік  білім  беру
стандартының талаптарын толығымен қанағаттандырады. 

        Ғылыми жұмысты жасау кезінде Macromedia Flash программасының мүмкіндіктерін кеңінен қолдандым.
Білім беруде электронды оқулықты қолданудың маңызы ерекше. Сондықтан да құрылған электронды оқулық

оқушыларға терең де тиянақты білім беруде тигізер  пайдасы мол деп есептеймін. 
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«КЕРІ ЕСЕПТЕР ӘДІСІ»

Оқушының аты-жөні: Искакова Бақыт №51 гимн. 6 «А» класс оқушысы.
               Ғылыми жетекшісі: Иманчиев Аскарбек Ермекович. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе

өңірлік мемлекеттік университетінің физ-мат ғылымдарының  кандидаты.
Пән мұғалімі: №51гимназияның Куздибаева Гульжамал Жанабаевна матем. пәні мұғ..

Кіріспе
       Бүтін    сандардың  қасиеттері  мен  заңдылықтарын  оқу  математиканың  бір тарауын  құрайды  және

оны  сандар  теориясы  де  атайды.
     Сандар  теориясында  бүтін  сандардың  бөлінгіштігі,  бөлінгіштік  белгілері, жай  сандардың  қасиеттері,

салыстыру  және  басқа да  мәселелері  қарастырылды.
      Біздің  эрамызға  дейінгі   ІІІ   ғасырда  ертедегі   грек  математигі  Евклид (360-300  б.э.д)  өзінің

«Бастамасында»   бөлінгіштік   белгілерінің   негізін   жүйелі   түрде   көрсете   білді.  Сонымен   қатар   жай
сандардың  щексіз  көп  екендігінің  дәлелдеуін  анықтап  берді. (Евклид  теоремасы)
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      Ежелгі  грек  астроомы  және  математигі  Эратосфен (276-194 б.ғ.д.)  жай  сандардың  таблицасын  құру
тәсілін  ойлап тапты. (Эратосфен  елегі)

    Сандар  теориясын  дамыту  мақсатында  ежелгі  грек  математигі Диафант (ІІІ ғ) үлкен  мән  берді.
    Одан  кейін  сандар  теориясын  дамытуда  маңызды  үлес  қосқан П.Ферманың (1601-1655жж), Л.Эйлердің

(1703-1783жж),  К.Гаустың  (1777-1865жж),  П.Л.Чебышевтың  (1821-1894жж),  И.М.Виноградовтың  және  де
басқа  көптеген  математиктердің  еңбектері  зор болды.

    Өндірістің  дамуына, өнеркәсіп  пен  техниканың  өсуіне  байланысты  есептеудің  жеңілдету  және
жылдамдату қажеттігі  туды.

     Сандар  теориясының  дамуы  және  оларға  қолданылатын әдістер  есептеуі әлі де  біздің кезімізде де өз
жалғасын   табуда.

    Бүтін  п саны  басқа  m  санына  қалдықсыз  бөліне ме деген  сұраққа  жауапты  және  көптеген  әртүрлі
практикалық   есептер   шығаруда   түрлі   әдістер  қажет.  Осындай   әдістердің  біреуі   п  санын  m  санына
бөлінетіндігі.

Тура есепті кері есепке түрлендіру барысында шамалардың арасындағы өзара кері байланыстың көмегімен
күрделі пайымдаулар жасап, логикалық ой қорыту тақырыптың мақсаты болып табылады.Осы мақсатқа жету
үшін мынандай міндеттер орындалады:
1) Кері есептерді құрастыру алгоритмін оқып-үйрену.
2) Кері есептер құрастыруға болатын есептерді анықтау.
3) Қозғалысқа берілген есептерге кері есептер құрастыру. 
4) Басқа да тақырыптарға берілген есептерге кері есептер құрастыру.

Ақпараттардың тура және кері түрде бір мезетте қабылдануының маңызды екенін түсіну арқылы кері есептер
әдісінің қажеттілігіне көз жеткізу тақырыптың өзектілігі болып табылады.

Математиканың әрбір саласындағы кері есептер әдісінің алатын орнын зерттеу. Егер кері есептер әдісін терең
үйреніп,  терең  меңгеріп,  оны есептер  құрастырып  шығаруда  қолдансақ,  онда  тақырыптың  мазмұны  толық
ашылар еді.       

1. Қозғалысқа берілген есептерге кері есептер

Есеп [1]:
Бір мезгілде екі қаладан екі жүк поезы қарама-қарсы жолға шықты. Олар 7 сағаттан кейін кездесті. Бірінші

поездың жылдамдығы 60км/сағ, екінші поездың жылдамдығы 80км/сағ. Қалалардың арақашықтығын тап.

7 сағат, 60км/сағ, 80км/сағ, 

Шешуі: 7 * (60+80)=980
Жауабы: 980км.

Кері есептер:
1.  Бір мезгілде екі қаладан екі жүк поезы қарама-қарсы жолға шықты. Қалалардың арақашықтығы 980км.

Бірінші  поездың  жылдамдығы  60км/сағ,  екінші  поездың  жылдамдығы  80км/сағ.  Олар  неше  сағаттан  кейін
кездесті?

, 60км/сағ, 80км/сағ, 980км.

Шешуі: 980: (60+80)=7
Жауабы: 7 сағат.

2.  Бір  мезгілде  екі  қаладан  екі  жүк  поезы  қарама-қарсы  жолға  шықты.  Олар  7  сағаттан  кейін  кездесті.
Қалалардың арақашықтығы 980км, бірінші поездың жылдамдығы 60км/сағ, екінші поездың жылдамдығын тап.

 
7 сағат, 60км/сағ, , 980км.

Шешуі: 980:7-60=80
Жауабы: 80км/сағ.

Берілген есепке кері есептер құрастырғанда мынадай мәселе басшылыққа алынады. Есептің берілсінде қанша
белгілі сан мәні болса, сонша кері есеп құрастыуға болады. Мысалы, жоғарыдағы есепте үш белгілі шама бар,
ендеше,  бұл  есепке  үш  кері  есеп  құрастыруға  болады.  Үшінші  кері  есеп  тура  екінші  кері  есеп  сияқты
құрастырылады. Берілген есепті және кері есептерді шешуге қажетті математикалық тәуелділік пен амалдардың
әр түрлі екенін көруге болады.
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2. Сандық логикалық есептер
№1. Жылқыға жем беру туралы есеп.
Біреу алты жылқысына күн сайын он қадақ сұлы беріп жүреді екен. Жем жылқының жасына қарай бөлінеді:

үш қадақ – биеге, екі қадақ – құнандарға, бір қадақ – тай басына беріледі. Мал иесі үйіне алыстан келіп, қонақ
болып отырған жекжатына соны тіршілігін айтып қалады. Сонда бие нешеу, құнан нешеу, тай нешеу болғаны?

Шешуі: Бие – х, құнан – у, тай – z десек,
 теңдеулер шешуге әкеледі, яғни үш айнымалысы бар екі теңдеу және х, у, z

натурал екенін ескерсек бірінші теңдеуден екінші теңдеуді шегеріп 2х+у=4 теңдеуін аламыз. Бұдан у=4-2х=2(2-
2х). х=1 деп алсақ, у=2, z=3 болады. Бұл шартқа қойып, х=2 деп алсақ, у теріс сан болады.

Жауабы: бие – 1, құана – 2, тай – 3.
№2. Бес саулық туралы есеп. 
Ауыл  ақсақалының  төрт  ұлы  болыпты.  Олардың  үшеуі  өз  алдына  отау  тігіп  кетіпті.  Ақсақал  төртінші

баласын үйлендіріп, оның алдына бес саулық салып беруді ойлауды. Бір күні ол үш ұлына үйлеріне барып,
бәрінің  қойы 41 бас  екенін  біліп қайтады.  Оларды шақырып алып:  «  Әрқайсын қойларыңды төртке бөліп,
бөлінбей  қалғанын кенже  інілеріңе  беріндер»  -  дейді.  Үш жігіт  бөлінбей  қалған  қойларын кенже  інілеріңе
береді.  Екеуінің  қойын менікінен артық, енді теңесті  – дейді үш жігіттің біреуі.  Бұл үшеулерінің қойлары
алғашында қанша болған? (13,14,14)

Шешуі: Меймандар саны 3-ке, 2-ге бөлінетінін байқаймыз, ендеше меймандар санын 6х деп, табақ санын у
деп  белгілейік.  Сонда
         жүйесі шығады.  бұдан  яғни  меймандар саны 6*2=12, ал табақ саны 2х+1=2*2+1 болады.

Қорытынды
Кері  есептер  әдісін  қолдана отырып,  мен  есептерді  қарастырдым.  Қарастыра келе   кері  есептер  әдісінен

көптеген жаңа мағлұматтар алдым, кері есептер әдісін қолдана отырып, осы есептерді шығарып, математикада
кері  есептер  әдісі  өте  маңызды екенін  көрсеттім.  Мұндай  есептерді  шығару  барысында  олардың  бастапқы
берілген шарттарын жан-жақты талқылауға.,  берілген шамалардың мән-мағынасын анықтауға,  сондай-ақ ол
есепті шешудің жолын талдауға аса назар аудару қажет. Кері есептер әдісін қолданғанда тақырыптың мазмұны
теренірек ашылып, күнделікті өмірде математиканы қолдана білуге қажетті білімдер, іскерліктер мен дағдылар
қалыптасатынын көруге болады.

Жоғарыдағы  шығарылған  есептерді,  істеген  жұмыстарды  қолдау  білдіріп,  мұндай  материалдарды
мектептерге мұғалімдерге құрал ретінде пайдалы болуы да есептелінген.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Алдамұратова Т.А. «Математика» 5-сынып. Алматы «Атамұра» 2005.
2. Макарычев Ю.Н. Баймұханов Б. Алгебра 8 - сынып .Алматы «Просвещение-Қазақстан» 2004.
3. Фридман Л.М. Турецкий Е.Н. Как научится решать задачи. Москва «Просвещение» 1984.
4. Эрднеев П.М. Эрднеев Б.П. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике. Москва 
«Просвещение» 1986.
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КІРІСПЕ  

Еліміздің  саяси  және  әлеуметтік  жағдайы  қарқынды  дамып  жатқан  кезең  қоғамның  барлық  саласына
жаңалық әкелетіні  белгілі.  Ал қоғамдағы болып жатқан жаңалықтармен бірге тілде де жаңа сөздер мен сөз
тіркестері, жаңа терминдер пайда болады.  Тілде жаңа сөздер мен терминдердің пайда болуының себебі нақты
өмір жағдайларына сай, қоғамның қарым-қатынастағы нақты сұраныстарға жауап беруі. Ал тілде жаңа сөздер
мен терминдердің  пайда болуы және оның қолданысқа  енуі   лингвистер  назарынан тыс  қалған  емес.  Осы
бағытта  қазіргі  таңда  қазақ  тілінде  пайда  болған  жаңа  қолданыстарды  зерттеу  тіл  біліміндегі  өзекті
мәселелердің бірі болып табылады. 

Қазіргі кезеңдегі саяси және экономикалық қайта құрулар сипаты тілге де өз өрнегін салуда. Әсіресе, бұл
тілдің лексикалық және сөзжасамдық жүйесінен көрінеді. Жаңа сөздердің тілде пайда болуы мен қолданылуы
лингвистерді бұрыннан-ақ толғандырған. Бірақ оның өзектілігі бүгінгі таңда айқынырақ саралануда. Көптеген
зерттеушілердің айтуынша, бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарында «неологиялық жарылыс» (неологический
взрыв) орын алуда.

Зерттеу  жұмысының  өзектілігі.  Бұл  жұмыстың  өзектілігі  де  осы тілімізде  жаңа  атаулардың  пайда
болуымен  байланысты,  яғни  олардың  пайда  болуымен  тілімізде  жаңа  сала  –  неология  саласының
қалаптасуымен байланысты.  Неология саласы тілімізде әлі қалыптаса қоймаған, бірақ зерттеуді қажет ететін
жаңа салалардың бірі. Сондықтан  жұмысымыздың тақырыбы өзекті деп есептейміз. 

Жобаның жаңалығы ─  қазіргі қазақ тілінде жаппай пайда болып жатырған жаңа атау, олардың термин
қатарына  өткен  көне  сөздерді  жинақтап,  оларға  сипаттама  беруі  мен  оларды  терминтану  бағытына  сай
мазмұндауы, неология ғылымымен сабақтастыра қарауы. 

Зерттеу  жұмысының  мақсаты –   қазақ  тілінде  пайда  болып  жатқан  жаңа  атауларды  қарастыра
отырып,  олардың  мағынасына  лингвистикалық  талдаулар  жасау,  неологияны лингвистиканың  жаңа  саласы
сапасында қарастыру.

 Бұл мақсатқа жетудегі туындайтын міндеттер:   

11. Тілімізде пайда болған жаңа атауларды  жинақтау; 

12. Олардың (неологизм) түсініктерін анықтау; 

13. Неология ғылымының нысаны мен терминдену үдерісінің байланысын анықтау;

14. Неологизмдерді зерттеу бағыты мен теориясын сипаттау; 

15. Неологизм типтерін айқындау.

Зерттеу жұмысында  қолданылған әдіс-тәсілдер. Зерттеу жұмысын орындау барысында талдау, жинақтау,
салыстыру әдістері қолданылды. 

Зерттеу жұмысының практикалық және теориялық маңызы- зерттеу жұмысының нәтижелерін жоғары
оқу орындарында «Қазақ тілі»,  «Терминология» салаларында,  мектеп бағдарламасында қазақ тілі  сабағында
неологизм, термин тақырыптарында теориялық және практикалық материалдар ретінде қолдануға болады. 

     Зерттеу  жұмысының мазмұны  кіріспеден,  екі  тараудан,  қорытынды  мен  пайдаланған  әдебиеттер
тізімінен тұрады. 

Зерттеу кезеңдері:

І кезең(2012 жылы) -  материалдарды жинақтау кезеңі;
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ІІ  кезең  (2013жылы)  -  талдау,  салыстыру,  қорғау,  қолдану  кезеңі;
ІІІ кезең (2014жылы)- толықтыру, кітапша шығару кезеңі. 

Тіліміздегі жаңа сөздердің пайда болуы немесе көненің қайта жаңғыруы қоғамда жаңа заттың, құбылыстың
пайда болуымен байланысты. Тіл білімінде 20-ғасырдың 20-шы жылдарында Италияда неолингвистика бағыты
пайда болды. Бұл бағыттың өкілдерінде біртұтас көзқарас жоқ. Неолингвистер тілді индивидуалды құбылыс,
тілдегі әрбір сөздің жеке дара себебі бар деп есептейді. 

І. НЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ТИПТЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІ

Лексикалық жаңа  жасалымдар  тілде  көп  және  алуан  түрлі,  сондықтан  да  зерттеушілер  оларды жіктеуге
әрекет  жасайды.  Жіктеуде  түрлі  белгілер  не  ұстанымдар  негізге  алынады:  формалдық,  семантикалық,
парадигматикалық,  синтагматикалық,  әлеуметтік  лингвистикалық  т.б.   Сондықтан  зерттеулерде  кездесетін
жіктемелерде  бір  зерттеушілер  жалпы  лексиканы  жіктеудегі  белгілерді  басшылыққа  алса,  екіншілері  тек
неологизмге  ғана  тән  белгілерді  негізге  алады.  Енді  қолданыста  жүрген  неологизмдер  жіктеліміне  нақты
тоқталамыз.

 1.1.Тілдік бірлік түрі бойынша неологизм түрлері:

Тілдік  бірлік  түріне  байланысты  неологизмдер  неолексемалар,  неофраземалар,  неосемемалар
(сөздер мен фразеологизмдер) болып бөлінеді.  Неолексемалар деп өзге тілден енген жаңа сөздерді не жаңа
құрылымдарды  атайды.  Мысалы:  имидж,  киллер,  рейв,  рэп,  чизбургер,  туалет  → биотуалет,  бомж  т.б.
Неофраземалар  деп идиомалық семантикаға ие жаңа тұрақты сөз тіркестері мен фразеологизмдерді атайды.
Мысалы, қайта құру кезінде қалыптасқан тұрақты жаңа сөз тіркестері мыналар: Ақ үй, сенім несиесі, құқықтық
мемлекет, табыс туралы декларация, жарнамалық үзіліс т.с.с.  Неосемемалар  дегеніміз  —  көнерген  сөздер
мен фразеологизмдердің жаңа мағыналары. Мысалы, экология сөзінің «тазалық, дұрыстық, үндестік, тазалыққа
қамқорлық» деген жаңа ауыспалы мағынасы пайда болды. Мысалы, рух экологиясы, тіл экологиясы, мәдениет
экологиясы т.с.с. Н.З.Котелованың пікірінше, неологияны өз зерттеу нысаны бар жаңа ғылым ретінде
қарастырар болсақ, төмендегі мәселелер де оның зерттеу нысанына енеді: 

а) көнерген сөздің жаңа мәнге ие болуы, мысалы, ескі сөздің тұтастай не жеке мағыналарының
терминденуі немесе «уақыттық» не стилистикалық реңкінің өзгеруі; 

ә) сөзөзгерім жүйесінің жаңа формаға ауысуы: түрленбейтін сын есімдердің шырай категориясын
алуы, не көптік формада түрленбейтін зат есімдердің көптік формасын қабылдауы;  

б) сөздің жаңа тіркесім түзуі; 

в)  сөздің  жаңа  лексика-грамматикалық  қызметі,  мысалы,  жаңа  модельдерде  шылаулардың  не
тұрақты бір сөздердің қолданылуы: гигант цех, гигант қала, автомат-диспетчер,   автомат-секретарь  т.с.с.
[10,8].

1.2.Тілдік бірліктердің жаңалану дәрежесіне байланысты неологизм түрлері: 

Тілдік бірліктердің жаңалану дәрежесіне байланысты неологизмдер екіге бөлінеді: 

а) абсолютты, 

ә) қатыстық. 

Қатыстық  неологизмдерді  кейде  функционалды  неологизмдер  не  өзектіленген  сөздер  деп  те  атайды.
Абсолютты неологизмдерге әдетте нақты сипаттамалы анықтама берілмей келеді. Оның негізгі сипаты тілде
бұрын-соңды болмағандығымен анықталады. Мысалы, бомж, массмедиа т.б. 
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Қатыстық  неологизмдер  категориясы  орыс  тіл  білімінде  Т.Н.Поповцеваның  зерттеуінде  танылған.  Бұл
неологизмдер қатарына тілде бұрыннан бар тіл бірліктерінің жаңалануы жатқызылады. Осы қатарға жататын
сөздер тобына нақты тоқталайық: 

1) «Қайта оралған лексика» жатады. Бұл қолданыста белсенділігі төмен сөздер мен көнерген сөздердің соңғы
кезеңде  белсенді  қолданылуынан  пайда  болып  қордаланады.  Бұл  кезде  белсенділенген  сөздердің  бастапқы
мағыналары мен стилдік реңктері сақталады. 

«Қайта оралған лексика» қатарына терминдік сипаттағы діни сөздер де жатады. Сонымен бірге бұл
қатарға  мемлекеттік  органдар  мен  білім  беру  орындарының  бұрынғы  атауларының  қайта  қолданыстағы
белсенділенуі нәтижесіндегі сөздер де жатады: гимназия, лицей, гильдия т.б. 

2)  Әдеби тілде  бұрыннан белсенді  қолданылатын,  бірақ  соңғы кезде  жаңа мәнге  ие  болған сөздер.
Демеу,  демеуші  сөздері  әдеби  тіліміздегі  белсенді  қолданыстағы  сөз  болса,  кейінгі  кезеңде  демеушілік
жасаушы  мәнін арқалайды.  

3)  Тілдің  өз  ішіндегі  ауысу  нәтижесіндегі  сөздер.  Бұл  тілдің   ауызекі  сөйлеу  жүйесінен,
терминжүйесінен,  арго  және жарго,  диалект,  арнайы кәсіби лексикадан әдеби тілге тілдік  бірліктің ауысуы
нәтижесінде пайда болады. Мысалы, арнайы лексикаға жататын мына терминдерді түсінбейтін тіл тұтынушысы
жоққа тән:  СПИД, ВИЧ-инфекция, мануальды терапия,  жастар мәдениетіне тән жаргон сөздер:  пирсинг, рэп,
тусовка, бизнес пен қаржы ісі терминдері: бартер, брокер, инфляция. 

Көнерген  сөздердің  жаңғыру  жолдарын,  оның  тілімізге  қалыптасуын  зерттеу  кәзіргі  таңдағы  өзекті
мәселелердің бірі. Ал зерттеу нәтижелелері неология ғылымының жеке ғылым ретінде қалыптасуына себебін
тигізері сөзсіз. 

1.4.Жасалу тәсіліне қатысты неологизм түрлері: 

Неологизмдер жасалу тәсіліне қарай үш топқа бөлінеді:  

1) кірме,  

2) сөзжасамдық, 

3) семантикалық.  

Кірме неологизмдердің өзі іштей  сыртқы,  яғни өзге тілден енген және  ішкі,  яғни бір тілдің өз ішіндегі
кірме неологизмдер  деп  екіге  бөлінеді.  Кірме  сыртқы  неологизмдерге  тілдің,  тіл  тұтынушысының
қажеттілігінен өзге тілден енген бірліктер жатса, ішкі неологизмдерге терминжүйеден, жаргон мен диалектіден
әдеби нормаға көшкен  сөздер жатқызылады.  

келмейтін сөздер жатады. Мысалы, комок (комиссиялық дүкен), совок (кеңес адамы).

1.3.Жаңа сөздердің өзге де жіктелімі:

Р.Ю.Намитокова жаңа сөздерді былайша топтастырады: 

Жаңа сөз: 

1) неологизмдер 

2) жаңа құрылымдар: 

2.1авторлық: 

2.1.1 көркем 
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2.1.2 ғылыми 

2.2 авторлық емес 

2.2.1 ауызекі сөйлеуегі 

2.2.2 бала тіліндегі 

Авторлық  ғылыми  неологизмдерге ғылыми  стильде  ғалымдар  тарапынан  ұсынылған  жаңа  бірліктер
жатқызылады. Мысалы, тіл экологиясы, лингвоэкология, лингвоцид деген тәрізді неологизмдерді атауға болады.
Авторлық көркем неологизмнен  авторлық ғылыми неолгизмнің айырмашылығы мынада:  авторлық ғылыми
неологизмге тілге енгізілмес бұрын оның солай аталуының уәждемесі міндетті түрде беріледі.   

Тіл  экологиясы  терминін  ғылыми  айналысқа  енгізген  Л.И.Скворцов  болса,  лингвоэкология,  лингвоцид
терминдерінің  авторы  А.П.Сковородников.  Олар  өз  терминдерінің  ұсынылуын  негіздеген.  Соның  бірін
келтіретін болсақ: «Экоцид деген экологиялық термин бар, ол адамды қоршаған табиғи ортаның бұзылуын,
экологиялық  тепе-теңдіктің  бұзылуын  білдіреді.  Осы  термин  үлгісімен  лингвоцид  терминін  лингвистикаға
енгізуге болады. Ол термин қандайда бір халықтың тілін жаншу мен кемсітуді, саяси шек қоюды білдіреді».

Михаил Эпштейн жаңа сөздерді былайша топтастыруды ұсынады: 

1) футурологизмдер; 

2) актуализмдер; 

3) экспрессизмдер; 

4) протоголизмдер; 

Футурологизмдер  дегеніміз — futuroloqism, «будесловие» деген сөзден шыққан, неологизмнің бір түрі, әлі
шындықта жоқ, бірақ болуы ықтимал зат не құбылыс атауын білдіретін жаңа сөз.  

  Футурологизмдер   бұрыннан тілде  бар. Мысалы,  робот деген  сөз  1920 жылы ағайынды Чапектермен
енгізілген,  оның бірі  жазушы,  екіншісі  суретші  болған,  сол  тәрізді  американдық фантастик  У.Гибсон 1984
жылы киберспейс, киберпанк сөздерін енгізген.    

Футурологизмдер  — өздері таңбалайтын құбылыстан бұрын пайда болатын сөздер, сол сөздердің
қолданылуы таңбаланатын құбылыстардың шындыққа айналуын қалыптастырады.  

Қазіргі тілде футурологизмдер қатарына мына сөздерді жатқызуға болады: 

ВиртонАвтика — үшөлшемді виртуалды әлемге саяхат жасаушы; 

синтеллЕкт —  электронды қарым-қатынас  желісі  арқылы жеке  дара  саналардың интеграциялануы,
саналардың жинақталуы, бүкіладамзаттық нейро-кванттық миды құрудың жоғары деңгейі;  

Актуализмдер — өзі таңбалайтын құбылыспен бірге не сәл кейін тілде пайда болатын неологизмдер.
Актуализм өмірдегі жаңа құбылыстардың сұранысына жауап береді. Мысалы, пиар, йогурт, маркетинг, ваучер
т.с.с. 

Экспрессизмдер   дегеніміз — көркем әдеби мақсатта пайда болған жаңа сөздер, өзге зерттеушілерде
бұл авторлық неологизмдер не окказионолизмдер деп аталып жүр. 

Протоголизмдер    дегеніміз  —  тілге  енгізу  үшін  жасалып  ұсынылған,  бірақ  өзге  тұтынушылар
тарапынан қолданысқа түспеген жаңа сөздер. Басқаша айтқанда, неологизмге әлі айнала қоймаған жаңа сөз, ол
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пайда болғаннан соң кем дегенде үш-төрт автордың қолданысында көрініс тапса, онда ол неологизмге айналған
болып саналады. 

ҚОРЫТЫНДЫ
1. Зерттеу барысында қазақ тілінің терминологиясында ерекше терминологиялық жүйе ретінде орын алатын

терминдердің  тек  тілдік  тұрғыдан ғана емес,  сол  салаға  қатысты теорияда  қалай  анықталатындығы негізге
алынып үш түрлі қырынан кешенді түрде анықтала алатындығы айқындалды: заттық, қисындық, тілдік.

2.  Көнерген  сөздердің  (ескі  сөздердің  не  тарихи  сөздер  мен  архаизмдердің)   қоғамда  соларға  қатысты
ұғымдардың сол күйінде, не ұқсас сипатта қайта оралуына сай терминдік қатарда неологизм сапасында таныла
алады. Және бұл құбылыс неология ғылымы мен терминжүйеде қатар қарастырыла алады.  

3.  Ақиқат өмірмен,  шындықпен тығыз байланыстағы тілдік  бірліктер  тілдің  терминологиялық жүйесінде
орын алады. Осы тілдік бірліктер жүйесін сыртқы экстралингвистикалық мәнділіктермен байланысты қарау
белгілі  бір  терминологиялық  өріске  жататын  ұғымдық  атаулар  жүйесінің  құрылымын,  қалыптасу
заңдылықтарын, үрдістерін айқындауға мүмкіндік береді.

4. Нақты бір терминологиялық жүйе аясындағы аударматану терминдерінің таңбалануы ономасиологиялық
зерттеуді қажет етсе, ал терминнің концептуалдық құрылымы, когнитивтік семантикасы жасанды интеллектінің
маңызды ұғымы «ғалам үлгісі», «когнитивтік үлгімен» астасуының концептуалдық табиғатын анықтауды қажет
етеді. Сондықтан терминдердің когнитивтік мәні семасиологиялық, ономасиологиялық әдістер мен когнитивтік
тұрғыдан ұштастыра зерттелді.

5.  Көнерген сөздердің терминдік қатарда танылып жаңа сөзге айналуы ғылымның барлық салаларында да
кездеседі және олардың терминжасамға қатысы сөзжасамның барлық тәсілдерімен жүзеге асады. 

6.  Ғылыми  ұғымды  білдіретін  лексемалардың  тілдік  санада   қалыптасуын,  концептілік  танымға  айналу
жолдарын айқындау үшін концептуалдық-менталдық ерекшеліктері мен атау мәнді күрделі құрылымдардың
ішкі мағыналық, семалық белгілері анықталып, терминдердің дефиницияларын жасауда пайдаланылды. 

7. Көне сөздердің неологизмденуі семантикалық деривация арқылы жүзеге асады. Оның сыртқы және ішкі
кірме неологизмдік сипаты бар. Осынысымен көне сөздер неологияның да зерттеу нысанына енеді. 

8.  Неология  — неологизмдерді  зерттейтін  лингвистиканың жаңа саласы.  Көне  сөздердің  неологизмденуі
барлық салада көрініс тапқан. Оның бірі көне сөздердің терминденуінен байқалады.  
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АРНАУ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім академиясының 

базалық мекемесі №51 гимназия

Ғылыми жетекші: Тілеуова А. З. Филология ғылымдарының кандидаты, доценті
Дайындаған: Ізтаев Әлишер 6 «Б» класс оқушысы

Жетекші: Аманжолова Ж. А. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Кіріспе 
Қазақ поэзиясында ғана емес, жалпы әдебиеттану ғылымында жанр мәселесін зерттеу, олардың жанрлық түр

ретіндегі  өзіндік ерекшелігін  ашып көрсету ісі  кейінгі  жылдары жүйелі  түрде жүргізіліп келеді.  Өз алдына
жанрлық түр ретінде зерттелмей келген ауыз әдебиетімізге де, жазба әдебиетімізге де ортақ қазақ поэзиясының
күрделі саласының бірі- арнау өлеңдер.

Арнау өлеңдер туралы бірді-екілі пікірлер негізінен ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің әр түрлі жанрларын
зерттеуге  байланысты айтылып  келді.  Бұл  турасында  Б.Уақатов  арнауларды  халық  өлеңдерінің  бір  саласы
ретінде,  Н.Төреқұлов,  К.  Сейдеханов  кейінгі  дәуірде  жалғастық  тапқан  жанр  ретінде,  Б.Кәрібозов  қазақ
поэзиясындағы лирикалық өлеңдер қатарында,  М.Мырзахмет,  Қ.Өмірәлиев отаршылдық дәуір әдебиетіндегі
негізгі  тақырыптардың  бірі  ретінде  сөз  етсе,  арнау  өлеңдерге  теориялық  жағынан  З.Қабдолов,  З.Ахметов,
Д.Ысқақов  анықтама  береді.  Сондай-ақ  қазақ  фольклорындағы қара  өлең,  толғау,  терме  жанрын  сөз  еткен
А.Сейдімбек еңбектерінде арнау өлеңдер басқа жанрлармен салыстырыла талданады.

Арнау  өлеңдер  көптеген  халықтардың  әдебиеттану  ғылымында  арнайы  жанр  ретінде  зерттелген.
Тамырын  тереңнен  алып,  бүгінгі  күнге  дейінгі  әдебиетіміздің  сарқылмас  бұлағына айналып отырған  арнау
өлеңдердің  туу,  қалыптасу,  даму  кезеңдерін,  жанрлық,  көркемдік  ерекшелігін  екшеп,  айшықтап  көрсету
маңызды деп санаймыз.

 Ғылыми жұмысымыз үш бөлімнен тұрады. Бірінші тарауында әдебиеттану ғылымындағы жанр мәселесімен
қатар  ауыз  әдебиетімізден  бастау  алып,  ежелгі  дәуір  әдебиетіміз,  жыраулық  поэзиямыз,  кейінгі  поэзиялық
түрлеріміздің  ұзақ  тарихында  өзінің  туу,  қалыптасу,  даму,  өркендеу,  өзгеру  қасиеттерімен  сақталып  келе
жатқан арнау өлеңдер кезінде де, бүгін де ауыз әдебиетіміз бен жазба әдебиетіміздің ауыр жүгін көтерген,
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уақыт тудырған жанрлық түр екендігі баяндалып, терме, толғау, жоқтау, мақтау секілді жанрлық түрлермен
салыстырыла қарастырылады.

 Жұмысымыздың екінші тарауында қазақ халқының бай фольклорына, әдебиетіміздің мол саласы болып
отырған арнау өлеңдердің даму тарихы жүйеленіп көрсетілген және әр кезеңнің өзіне тән ерекшелігі ғылыми
тұрғыда тұжырымдалған.

Үшінші  тарауда  арнау  өлеңдерде  қолданылған  көркемдік  тәсіл,  көркемдік  құралдардың  мазмұндық,
тақырыптық жағынан ғана емес, көркемдік бейне жағынан да жетіле, ширай түскені талдау барысында нақты
мысалдар келтіріле отырып баяндалған.

Қазақ поэзиясы рухани өміріміздің негізгі салаларының бірі десек, оған сүйсіну, қызығу, оны танып-білуге,
зерттеуге деген ұмытылыс аз емес. Осы ғылыми жұмыс жас ұрпақтың кенжелеу қалып келген арнау өлеңдердің
табиғатын тануына зор мүмкіндік беретіне сенімдіміз.

І. Жанр табиғаты және арнау өлеңдер
Қазақ халық поэзиясында өзінің көлемі жағынан молдығымен, көркемдік құндылығымен, тақырып жағынан

кеңдігімен көзге түсетін  сала – арнаулар. Арнау өлеңдерінің шығу тегі, даму тарихы қандай тереңде жатса,
оның  жанр ретінде қалыптасу тарихы да сондайлық ұзақ. 

 Арнау өлеңдерінің жанры,  даму эволюциясы,  көркемдігі  туралы тек қазақ әдебиеттану ғылымында
біраздан бері сөз болып келеді.

Жалпы әдебиет тарихында поэтикалық құрылымның бір-біріне ұқсас құбылыстарды туғызды - әдеби
процестегі табиғи заңдылық. Сондықтан да болар қазақ поэзиясының негізгі саласы ретінде қаралатын арнау
өлеңдерін толғау, терме, жоқтау және т.б. жанрлармен ұқсас жанр ретінде зерттеп пікір айтатынымыз.

Арнау  өлеңдердің  жанрын  арнайы  қарастырған  зерттеу  еңбегі  болмағанымен,  әдебиеттің  поэзияға
байланысты  саласын  зерттеген  ғалымдарымыз  арнау  өлеңдер  туралы  азды-көп  пікір  айтып  отырған.  Оған
А.Байтұрсынов,  С.Сейфуллин,  З.Қабдолов,  З.Ахметов,  Р.Нұрғалиев,  М.Жолдасбеков,  А.Сейдімбек,
М.Мырзахмет, Б.Кәрібозов, Б.Әбілқасымов, Қ.Өмірәлиев, Н.Төреқұлов, Д.Ысқақов және т.б. еңбектері мысал
бола алады.

Арнау өлеңдер жанры туралы мәселе дүниежүзілік әдебиеттану ғылымында да күн тәртібінен түскен
емес. Себебі жанрды туғызатын уақыт талабы. Сондықтан да болар В.Г.Белинскийдің “жанр уақыт формасына
айналады”, - деуі.

Жанр өзгерісін,  даму заңдылығын жете  тусіну  үшін  оны тарихи кезең арқылы қараған  жөн.  Әрбір
жанрды ол  өмір  сүрген  уақыт  шындығымен,  тарихи  оқиғалармен  байланыстыра  қарағанда  ғана  оның  туу,
қалыптасу, өмір сүру заңдылығын аша аламыз.

Қазақ поэзиясындағы арнау өлеңдерді жанрлық түр ретінде қарастыру мәселесін сөз етуіміз көптеген
зерттеушілер ұғымында бұрыннан қалыптасқан тұжырымға қайшы келіп, “Арнау өлеңдер жанрлық түр ме?” –
деген заңды сұрақ туғызуы мүмкін. Арнау өлеңдердің жанрлық ерекшелігін сөз етпес бұрын біз бұл саланынеге
жанрлық түр деп қарастыратынымызды, оған негіз болатын мәселелерді талдай кетелік.

Жалпы жанр табиғаты туралы пікірлер әр қилы. Бұл туралы қазақ әдебиеттану ғылымының белгілі
теоретигі  З.Қабдолов:  “Жанр  мәселесі  маңында  шартты  пікірлер  көп.  Әдебиет  теориясын  толғайтын
кітаптардың көбіне әдебиеттің тегі  – жанр, әдеби шығарма – жанрлық түр деп танылып жүр”, -  дейді.  Бұл
ретпен қарасақ,  арнау өлеңдер әдеби шығарма екені  даусыз.Онда оны жанрлық түр деп қарау – заңдылық.
Сондай-ақ ғалымның: “Сөз жоқ, кезкелген әдеби шығарманың жанрлық сипаты, өзгешелігі бар, оны анықтау
шарт.  Бұдан  бұрын  кез  келген  әдеби  шығарманың  жанрлық  сипат  hәм  сымбат  алғанға  дейінгі  табиғи  туу
процесі,  заңды  жаралу  тарихы  бар.  Мұны  ескермеске  болмайды”,  -  деуі  де  арнау  өлеңдердің  жанрлық
табиғатын оның туу, қалыптасу, даму тарихымен біртұтастықта қарау қажеттігін көрсетеді. 

ІІ. Арнау өлеңдердің даму кезеңдері
2.1. Ауыз әдебиеті мен ерте дәуір әдебиетіндегі арнау өлеңдер

Қазақ халқының ауыз әдебиеттінен өзінің бастауын алыпталай ғасырларды басынан кешірген арнау
өлеңдердің туу, қалыптасу, даму, кемелдену тарихы бар екені сөзсіз. Әр жанрдың өзіндік ерекшелігі, ішкі даму
эволюциясы бар екені ескерсек, оны саралап қарастыру – бүгінгі қазақ әдебиеті ғылымының алдында тұрған
мәселелердің бірі.

 Қазақ поэзиясының даму жолдарына көз жіберер болсақ, арнау өлеңдердің жеке жанрлық түр ретінде
қалыптасуы ұзақ ғасырларға ұласқанын көреміз.

Арнау өлеңдердің негізгі – ата-бабамыздың наным-сенімдерінен туған әруақ культіне, Көк, Жер т.б.
тотемизге  байланыстыпайда  болған  түрлі  фольклорлық  үлгілер  мен  Орхон,  Талас  бойынан  табылған
ескерткіштердегі  Тоныкөк, Білге қағандарға арналған жырлардан бастау алды. Ол жыраулар поэзиясындағы
(ХҮ-ХҮІІІғғ.)  тегеурінді  жырлар  арқылы  жыраулар  арнауларында  ерекше  көрініс  беріп,  әр  кезең
ерекшеліктерін қамти отырып, ХІХ ғасыр ақындары өлеңдерінен жалғастық тапты. Абай дәуіріне аяқ басқан
арнау жырлары қазақ фольклоры мен әдебиетіндегіарнау өлеңдер жанрының қалыптасқан бай мұрасы бар екені
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көрсете  білді.  Бұл  үрдіс  кейінгі  дәуір  әдебиеттерінде  өз  жалғастығын  тауып,  бүгінгі  кемелденген  қазақ
әдебиетінің негізгі жанрларының біріне айналып отыр.   

Арнау – ол жеке тұлға, жер, су, ел-жұрт және т.б. ақын, жырау үшін қаситті ұғым өмір сүріп тұрғанда
бітпейтін тақырып. Сондықтан да болар қай халықтың поэзиясын алмайық, арнау өлеңдері оның поэзиясының
негізгі бір бөлігін құрайық. Бірақ солай бола тұрса да, әр халық үшін арнау өлеңінің өзіндік ерекшелігі, өзіндік
даму  тарихы  бар.  Қазақ  халқының  арнау  өлеңдеріментамырлас  жанрлар  толғау,  терме,  жыр,  жоқтау,  қара
өлеңдердің  және  т.б.  өзіндік  сыры,  даму  тарихы  бар  екенін  Ш.Уалиханов,  М.Әуезов,  С.Сейфуллин,
А.Байтұрсынов,  Б.Уахатов,  О.Нұрмағамбетова,  С.Қасқабасов,  Н.Төреқұлов,  М.Жолдасбеков,  М.Мырзахмет,
Б.Адамбаев, Ә.Нарымбетов, А.Сейдімбек, Ж.Тілепов, Д.Ысқақов, Б.Әбілқасымов, А.Бұлдыбаев, С.Медеубеков
және т.б. өз еңбектерінде жан-жақты ашып көрсеткен.

Арнау өлеңдер өз бастауын өте ертеден алатыны еш күмән тудырмайды. Себебі  тәңірге,  жер,  суға,
аспан, күн, айға және т.б. табынғанхалық өз ойын, өз тілегін тек қара сөзбен емес, поэзиятілімен жеткізгені хақ.
Өмірі  малмен  байланысты өткен  қазақ халқының “Қой баласы -  қоңырым”,  “Қамбар  ата  өрісім”деп,  малға
байланысты арнауларынан  бастап,  “Ат  басындай  ақ  бұлт”,  “Кер,  кер,  кер,  жылан”  деген  әр  түрлі  табиғат
құбылыстарына, жәндіктерге арналған өлеңдері арнау жанрының алғашқы көріністері іспетті.

Арнау өлеңдерінің бір шеті  жоқтау жырларымен де  астасып жатқанын жоққа шығаруға  болмайды.
Себеі  жоқтаудың көптеген үлгілері  арнау түрінде шығарылған.  Жоқтау да өлген адамға арналған еске алу,
дәріптеу жыры. Мұнда айтылатын ой өлген адамның өзіне бағыштала отырып, оған мұң шағу түрінде беріледі.
Бірақ мұндағы айтылатын ой лирикадағы көңіл-күй сезімін айту емес,  өлген адамның аруағына айтылатын
мақтау түрінде көрініс береді. Мысалы:

                                           Кешегі менің Көкжалым,                             
                                           Аруақ қонған жасынан.
                                           Мың сан кісі жау келсе,
                                           Алдына салып айдаған.
                                           Айтқаны қате болмаған,
                                           Атының басын бұрмаған.
                                           Әділдігі сонша еді,
                                           Адамзаттың баласын,
                                           Өз ұлымен тең көрген.

Егер  көңіл  салып қарасақ,  қазақ  фольклорына  эпостық,  тарихи жырларға  алғаш негіз  болған  жоқтау
жырлары  екені  байқаймыз.  Жоқтау  жыры  да  –  арнау.  Себебі  жоқтау  белгісі  адамға  арналған  жыр.  Оның
ерекшелігі  -  өлген  адамға  арналуы.  Жоқтау  тек  өлген  адамның  өмірден  кеткенін  айтып  қою  емес,  оның
тірлігінде істеген ісін дәріптеу. Сондықтан да болар “Қыз жібек”,   “Бозжігіт” дастандарын былай қойғанда,
Қотан бидің баласын,  Бұқардың Абылайды және т.б.  жоқтаулары біз  сөз  етіп  отырған  арнау жырларының
табиғатына қатысып жатқандығы. Бұл тұрғыдан алып қарағанда, ауыз әдебиетіндегі арнау өлеңдерінің алғашқы
үлгісі жоқтау ретінде туғаны еш күдік келтірмейді.

Қазақ фольклорында жоқтау жырлары салт-дәстүрге байланысты жанрлық түр ретінде қарастырылып
жүр. Бұл бір жағынан жанр табиғатына келеді. Бірақ сонымен қатар жоқтау сол адамға арналған жыр екенін де
ешкім жоққа шығармайды.

Осындай жоқтау түрінде айтылатын арнауды ХІ ғасырда өмір сүрген  Махмұт Қашқаридің “Диуани лұғат
ат түрк” еңбегіненде кездесерміз. Онда қолбасшы, хан Тұңға дүние салғанда

                                           Тұңға алып ер өлді ме?
                                           Қу дүние өшің кетті ме?
                                           Сан жүректер айырылды,
                                           Түркі елі түгел күңіренер,
деген жоқтау бұған мысал.

ХІҮ – ХҮ ғасырларда хатқа түскен “Қорқыт ата кітабындағы” батырдың өлімін Бану Шешектің:   Ой,
алқызыл шымылдығымның иесі!

                                           Ой, алтын басымның иесі!
                                           Ой, патшам, сарбазым менің,
                                           Жүзіне қараудан тоймаған ханым менің.
                                           Неге кеттің  мені тастап жалғыз өзің?
                                           Көзімді ашып көргенім-ай,
                                           Көңіл беріп сүйгенім-ай,
                                           Бір жастыққа бас қосқаным,
                                           Жолаңа құрбан болайын сенің,
деген жоқтау түрінде айтылған арнаулары бұл жанр тарихының өте әріде жатқанын тағы да дәлелдей түседі.

Жоқтау  түрінде  айтылатын  арнаулар  секілді  көңіл  айту  түрінде  айтылатын  арнаулар  да  бұл  жанрдың
табиғатының әр қырлылығын көрсетеді.
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2.2. Жыраулар поэзиясындағы арнау өлеңдер
Дербес, қазақ  атымен аталатын әдебиеттің өмір сүруі – ХҮ ғасырдың орта шенінен басталады. Бұған

себепкер болған жай – 1456 жылы Шу бойында Қазақ хандығының құрылуы еді. Бұл туралы атақты тарихшы,
Мұхамед Хайдар Дулати былай деп көрсетеді: “Дешті Қыпшақтың бұл кездегі әміршісі Әбілқайыр хан  еді.
Әбілқайыр Жошы әулетінен тараған сұлтандарға көп теперіш көрсетті, сондықтан олардың екеуі – Жәнібек пен
керей  Моғолстанға ауып кетті. Иса Бұға хан оларды меймандостықпен қабылдап, иеліктеріне Монғолстанның
батыс бөлігіндегі Шу, Қозы-Басы деген жерлерді бөліп берді ”.

Қазақ хандығының құрылу кезеңі  халқымыздың санасында сонымен қатар әдебиетімізде (әсірее  ауыз
әдебиетінде) үлкен із  қалдырды. Ел билердегі  алауыздық,  ел билеген хан, сұлтандар арасындағы бақастық,
өзара қырқыс халықты әбден әлсіреткені осы кезде туған арнау өлеңдерінде нақты көрініс тапты. Бұл  кезеңде
өмір сүрген жыраулардың бізге жеткен арнауларынан дәуір тынысын көріп қана қоймаймыз, сол кезден қилы-
қилы тағдырын да болжаймыз. Белгілі орыс ғалымы И.Я.Златкин қазақ хандығының құрылуы туралы: “Қазақ
Ордасының құрылуы бұрыннан қалыптасқан этникалық бірліктің енді саяси тұрғыдан көрініс табуы еді”, дейді.
Жәнібек пен Керейдің өз алдына ел болу, бірігу талабының бір төркіні – бейбіт, тыныш өмірді аңсауынан туған
еді.     Терең философиялық ойға құрылған, көбіне толғау түрінде ауыз екі суырылып шығарылған бұл арнаулар
жеке адам,  халыққа сөз арнау үлгісінде туды. Бұл кезде туған арнау өлеңдер – тек мадақ, сынау түріндегі
жырлар ғана емес, сол кездің тыныс-тіршілігінің хабаршысы да. Арнау өлеңдерінің тууына өмірдегі әлеуметтік,
саяси,  тарихи  оқиғалардың  жыршысы  ХҮ  ғасырдан  бастап  тарих  аренасына   белсене  шыққан  жыраулар
себепкер болды.Ақын,  жырау  -  өз  заманының  перзенті  болғандықтан,  сол  заманның  күйін  толғайды,  өмір
сүрген  кезеңіне  өз  көзқарасы тұрғысынан баға  беретіні  белгілі.  Сондықтан  да  біз  қазақ  атымен аталып,  өз
алдына жеке хандық құрған кезеңнен бері әдебиетімізде арнау өлеңдер қаншалықты дамыды, олардың тарихи
даму кезеңдеріндегі айырым ерекшелігі неде дегенге тереңірек бойлай отырып осы мәселелерге жауап берсек.
Қазақтың данагөй ақын-жыраулары елінің, халқының болашағын ел билеген хандардан кем ойламғаны хақ.
Осы тұста өмір сүрген асанқайғы Сәбитұлы қазақ халқының күндіз  күлкі,   түнде ұйқыдан айырылған ащы
қайғы-қасіретін, құрып біту мен жойылудан, құлдық пен күндіктен құтылатын жолы, жау аяғынан  алыс, жайлы
да  жақсы мекен  табу деп  түсініп,  сол  мекенді  сарыла  іздегені  өз  шығармаларынан  анық көрінеді  және ол
халқына   Жерұйықты  іздеуші  ретінде  ел  есінде  қалды.  Сондықтан  да  оның  арнау  өлеңдері  осы  тақырып
төңірегін қамтыды. Бірақ кезі келгенде дұрыс іс істемеген ханына қатты айта да білген. Асанның әз-Жәнібекке
айтқан арнау өлеңіне көз салсақ,  оны ел қамын, болашағын ойлаған халық қамқоршысы ретінде ғана көріп
қоймаймыз, адуынды батыр, ел бірлігінің жоқтаушысы ретінде де танимыз.

                            Ай, хан, мен айтпасам білмейсіз,
                           Айтқаныма көнбейсің,
                          Шабылып жатқан халқың бар,
                          Аймағын көздеп көмейсің,
                          Қымыз ішіп қызарып,
                          Мастанып қызып терлейсің.
                          Өзіңнен басқа хан жоқтай,
                          Елеуреп неге сөйлейсің[65].

Жырау  өзінің  көңілінен  шықпаған  Жәнібектің  хан  екеніне  қарамай  кейбір  қылықтарын батыл  сынға
алған. Жыраудың айтуынша, ел басшысы хан таққа ие болған соң өз мүддесінен ел мақсатын жоғары ұстай
білуге тиіс, жоқты сылтау етіп сауық-сайран салып, ойына не келсе соны жасап, бейқам жүрудің орны жоқ. Хан
алдында ел тағдыры бірінші орында тұру керектігін батыл айтады. Ал енді бір арнауында:

                          Еділ бол да Жайық бол,
                          Ешкімменен ұрыспа,
                          Жолдасыңа жау тисе,
                          Жаныңды аяп тұрыспа.
                          Ердің құны болса да,
                         Алдыңа келіп қалған соң,
                         Қол қусырып барған соң,
                         Аса кеш те қоя бер,
                         Бұрынғыны қуыспа.
                         Ақын болса біреуде,
                         Айыбын тап та ала бер.
                         Тәңір көрер кісіңмен,

Жалған айтып суыспа [65]- деп толғап, халықты бірлікке, татулыққа, сабырлыққа шақырады.
Яғни  жыраудың  өз  алдына  қойған  негізгі  міндеті  ел  бірлігі,  жер  тұтастығы  екені  бұл  арнаудан  нақты
байқалады.
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Халық мүддесінен өз мүддесін жоғары қойған ханға да, батырға да, қарашаға да аяушылық жоқ. Ол тағы
да арнау түрінде айтылды.

Өз  заманындағы  ел  билеген  хандарға  деген  наразылығын  тайсалмай  айтқан  өз  дәуірінің  көреген
жырауларының бірі – Шалкиіз. Жырау - ө заманының перзенті, өзі өмір сүрген әлеуметтік қоғамдық ортаға
лайық шындықты белгілі дәрежеде айта білген ұлы ойшыл.

                                 Жолың болсын-ау, ием,
                                 Сен де кетіп барасың.
                                 Енді өзіңнен соңыратын,
                                 Жұртқа лайық ие жоқ.
                                 Сұлтан ием, жұрт иесі өзіңсің! [65]

Жырау мұнда Темірді ел өмірінің бірден-бір тірегі етіп көрсетеді. Жыраудың түсінгенше, Темір-рудың,
ұлыстың  бірлігі  мен  тірлігінің  ұйтқысы.  Бұл   шумақтар  –  жырау  өмір  сүрген  кезеңнің  сұранысы,  тарихы
шындығы. Сол кезеңде ел үшін ханның қандай рөл атқарғаны, қай дәрежеде болғаны тарихта  белгілі. Ендеше,
Шалкиіздің бұл арнау өлеңі – сол дәір шындығынан елес беретін бірден-бір тарихи шығарма.

Қорытынды
Арнау  өлеңдерінің  көркемдік  ерекшеліктерін  салмақтай,  саралай  қарағанымызда  байқайтынымыз –  қазақ

поэзиясындағы басқа да жанрлар секілді арнау өлеңдерін шығаруда ақын, жыраулар ауыз әдебиетінен бастап,
ХІХ ғасырға дейінгі аралықтағы қалыптасқан ұтымды ой, көрікті сөздің қаймағын өз шығармаларында кеңінен
пайдаланғандығы

Арнау  өлеңдері  белгілі  объектіге  қарап  айтылғандықтан,  онда  айшықтаудың  мол  болуы,  теңеу  мен
салыстырудың кеңінен қолданылуы –заңды құбылыс. Бір ғасыр өзіндік көркемдік тәсілдер бір емес, бірнеше
ғылыми еңбекке жүк  болары сөзсіз.  Сондықтан  да  біз  бұл  жұмысымызда  ауыз  әдебиетіне,  көне әдебиетке
байланысты кейбір арнаулардың ғана көркемдігін сөз ете отырып, негізінен жыраулық поэзиядағы арнауларға
көбірек көңіл бөлдік. Себебі арнау өлеңдері тақырыптық, мазмұндық жағынан тек жыраулар, Абай дәуірінде
ерекше дамып қана қоймай, кейінгіге үлгі ретінде көптеген шығармалар қалдырды.

Арнау өлеңдерінң көркемдігі туралы ойымызды қорыта келе айтарымыз, қазақ поэзиясының сыр мен 
сипатын, әсерлігін, айтылу шеберлігін жеткізетін әдістер арнау өлеңдерінде де көптеп қолданылып, қазақ 
әдебиеті тарихына енетін озық поэзия туындарын берді.
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4. МАҢҒЫСТАУДЫҢ КЕРУЕН САРАЙЛАРЫ. Жолбергенов Данияр Жолбергенұлы. Маңғыстау 
облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу лицейінің 10-сынып оқушысы, Облыстық «Дарын» ҒПО-ң ІІІ орын 
жүлдегері, Облыстық ҚР КҒА-ң І орын жүлдегері, Республикалық КҒА-ң ІІ орын жүлдегері. 
Жетекшісі: Шәудірбаева Гүлнар Иманғалиқызы,  жоғарғы санатты тарих пәнінің мұғалімі Ғылыми   
жетекшісі:  Табылдиева Орынгүл Дүйсенбайқызы    Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік  
технологиялар  және инжиниринг университеті доцент,тарих ғ.к. 

5. САБАҚТЫ БАҚЫЛАУДЫҢ ЖӘНЕ ОНЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ҮЛГІ 
БАҒДАРЛАМАСЫ. Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы Казталов аудандық білім беру 
бөлімінің әдістемелік кабинет меңгерушісі Аткешова Райгуль Айбулатовна 

6. ЕҢБЕКПЕН КЕЛГЕН НАН-ҚАСИЕТТІ ТАҒАМ Батыс Қазақстан облысы. Казталов ауданы 
С.Есетов атындағы ОЖББМ  жанындағы «Балбөбек» ШО тәрбиешісі Уразаева Алия 

7. BIRTH OF THE MOO. 11 СЫНЫП БҚО, Казталов ауданы Талдықұдық ауылы, С. Есетов атындағы
ОЖББМ  ағылшын тілі мұғалімі Нурболатова Гулсезим 

8. САЗБАЛШЫҚ ПЕН ЕРМЕКСАЗ, ОЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ Батыс Қазақстан облысы, 
Казталов ауданы, Талдықұдық ауылы С.Есетов атындағы ОЖББМ -нің  бастауыш сынып  мұғалімі 
Хамидуллина Баян 

9. «АСАН ҚАЙҒЫНЫҢ ЖЕРҰЙЫҚТЫ ІЗДЕГЕНІ». 5-СЫНЫП Батыс Қазақстан облысы.  
Казталов ауданы, Талдықұдық ауылы С.Есетов атындағы ОЖББМ-нің қазақ тілі, әдебиет пәні  
мұғалімі Ғабдешова Ғалия 

10. The Constitution of the Republic of Kazakhstan. Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Байдуллина Ақмарал Мерғалиқызы 

11. ҚОЛА ДӘУІРІ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БҚО облысы. Жалпақтал кенті. 
Ғ.Молдашев  атындағы орта жалпы білім беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Сулейменова 
Асия Куанышевнаның іс-тәжірибесінен Пән мұғалімі Сулейменова Асия Қуанышқызының өзіндік 
тұжырымдамасы 

12. «Здоровые привычки» Класс: 10 «Б»  Тлепова А.А. Учитель английского языка, СОШ имени 
Г.Молдашева, ЗКО, Казталовский район. 

13. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ САЯСИ ӨМІР» БҚО, Казталов ауданы, Мирон негізгі жалпы 
білім  беретін мектебінің тарих пәнінің екінші санатты мұғалімі Габдулов  Жұмабек  Берікұлы 

14. "Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер" модулі тақырыбында өткізілген коучинг жоспары. БҚО, 
Казталов ауданы, Мирон негізгі жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
жоғары санатты мұғалімі Омарова Ақмарал Нұрлыбекқызы 

15. Мектептегі көшбасшылық. Айткалиева Гулназ Казталов ауданы Г.Бегалиев ОЖББМ Қазақ тілі мен 
әдебиеті пәндерінің мұғалімі 

16. ШЫҒАРМА ЖАЗУҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР ЖОЛДАРЫ Ахинбасов Қуанышбек 
Абдуллаевич БҚО, Казталов ауданы, Казталов ауылы Казталов ауданының білім беру бөлімінің 
бірінші санатты гуманиттарлық пәндер әдіскері 

17. ЖАҢА  ФОРМАТТАҒА САБАҚТАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН 
ОЙЛАУҒА ҮЙРЕТУ  Зайнушева Маржан Амангелдіқызы БҚО, Казталов ауданы, Бірік ОЖББ 
мектебі. Химия биология пәнінің мұғалімі. Жоғары санатты.    І деңгей 

18. ӘДЕБИ ЕРТЕГІ.    Ә ТӘЖІБАЕВ  «ТОЛАҒАЙ» Адилова Гульфарам Амантайқызы, БҚО, Казталов 
ауданы, Киров ауылы, М.Жүнісов атындағы негізгі мектебінің  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

19. Біріккен сөздер. БҚО, Казталов ауданы, Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының ІІ 
санатты, 3 деңгей бойынша сертификатталған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  Дуйсекова 
Гульмайра Жаннеткалиевна 

20. Жай және күрделі бейорганикалық заттардың жіктелуі. Батыс Қазақстан облысы Казталов 
ауданы Көктерек орта жалпы білім беретін мектебінің химия пәні мұғалімі Карагойшина  Гулназ 
Жусуповна 
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21. Бердібек Соқпақпаев «Менің атым Қожа» Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Қараөзен 
мектеп – лицейі Қазақ тілі пәні мұғалімі Жанболатов Медет Асқарұлы 

22. «Топтау тәсілі арқылы көпмүшелерді  жіктеу» 7 сынып. БҚО,  Казталов ауданы, Әбіш ауылы, 
Әбіш негізгі жалпы білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі Имангалиева Гулшат 
Нурболатқызы 

23. Модели  Вселенной.  Жизнь и разум во Вселенной. Исмагулова Г.О. учитель физики и информатики
СОШ имени А. Уразбаевой 

24. Қазақстан - мәдениеті мен өнері өркендеген ел. Утешева Тамара  Рашидқызы Казталовка орта  
жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

25. Domestic animals. Батыс Қазақстан облысы. Казталов ауданы. Қараөзен мектеп – лицейі Ағылшын 
тілі пәні мұғалімі Койшина Әдемі Манарбекқызы 

26. План коуч сессии на тему: «Результативность обучения с учетом талантливых и одаренных 
детей». Сармалаева С.Т. учитель истории и права СОШ имени А.Уразбаевой Гусманова А.З. учитель 
химии СОШ имени А.Уразбаевой 

27. Дарынды және талантты балаларды оқыту. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Көктерек 
ОЖББМІ (ілгері) деңгей тыңдаушысы, тарих және құқық пәнінің мұғалімі Ажкеева Камшат 
Тельманқызы 

28. Краткосрочное планирование урока в 7 классе. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Қараөзен мектеп – лицейі Орыс тілі пәні мұғалімі Айтжанова Алмагүл Рысқалиқызы 

29. Құстар. Балықтар. Қосмекенділер және жорғалаушылар. Батыс Қазақстан облысы Казталов 
ауданы Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының  І санатты, 3 деңгей бойынша 
сертификатталған бастауыш сынып мұғалімі Кулаева Лунара Казбековна 

30. Бұрыш, бұрыштың градустық өлшемі. БҚО, Казталов ауданы,  Ғ.Қараш атындағы Қараоба 
мектеп-гимназиясының І санатты, 3 деңгей бойынша сертификатталған математика пәнінің 
мұғалімі  Изимова Куляш Михайлқызы 

31. ҚЫЗЫҚТЫ ГЕОГРАФИЯ. Нүпи Дүйсенғалиев атындағы негізгі жалпы білім беретін мектебінің 
география пәнінің мұғалімі Құспанова Ардақ Оңдашқызы 

32. ОҚУШЫНЫ ЫНТАЛАНДЫРУДА ФОРМАТИВТІ БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗЫ. БҚО, Казталов 
ауданы, Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп- гимназиясының жоғары санатты, І деңгей бойынша 
сертификатталған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Есекенова Лаззат Ермекқалиқызы 

33. Коррозия, оның түрлері мен коррозияның алдын алу шаралары.  БҚО Казталов ауданы Ғ.Қараш 
атындағы Қараоба мектеп-гимназиясы І санатты, 3 деңгей бойынша сертификатталған химия 
пәнінің мұғалімі Лукпанова Сайлаугул Ерназаровна 

34. Келтіру формулаларына есептер шығару. Батыс Қазақстан облысы  Казталов ауданы Қараөзен 
мектеп-лицейінің математика пәнінің мұғалімі Хайрошева Гаухар Талапкалиевна 

35. Ы. Алтынсариннің  «Дүние  қалай  етсең  табылады ?» әңгімесі.  Мендіғалиева  Алмагүл 
Ерсайнқызы   Жаңажол орта жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі     

36. АЛҒАШҚЫ ҰСТАЗ— АТА-АНА Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп – гимназиясы  6 «ә» сынып 
Сынып жетекшісі: Молдашева Эльвира Мақсотқызы 

37. 10 СЫНЫПТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ПӘНІНЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ САБАҚ. 
Баймағамбетова Айнұр Махамбетқызы  Батыс  Қазақстан облысы  Казталов ауданы Қайыңды орта 
жалпы білім беретін мектебі ІІ санатты тарих пәнінің мұғалімі 

38. Рационал бөлшектің негізгі қасиеттері тақырыбын қайталау. Казталовка орта жалпы білім 
беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі Меңдыханова Замзагуль Исатаевна 

39. Сабақты құру және жоспарлауға  арналған кесте. Казталовка орта жалпы білім беретін 
мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тақаева Ляззат Қабиболлақызы 

40. РЕФЛЕКСИВТІК ЖАЗБАЛАР Тәлімгер: Утегулова С.К. Тәлім алушы (коуч): Молдашева Г.Ж. 
41. Сабақты құру және жоспарлауға  арналған кесте.  8 сынып Казталовка орта жалпы білім беретін 

мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Салаватова Асем Амангельдиевна 
42. Б. Исаев «Күріш туралы сыр» Батыс Қазақстан облысы. Казталов ауданы Қараөзен мектеп – 

лицейі Бастауыш сынып мұғалімі Татпанова Жазира Тұрарбекқызы 
43. «Салауатты өмір салты»  Батыс  Қазақстан облысы. Казталов ауданы  Қайыңды орта жалпы білім 

беретін мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі  Успанова Зухра Қалиоллақызы 
44. Озера  и  водохранилища  Казахстана. Ажбаева Гульнар Кудуловна учитель географии и биологии 

СОШ имени А. Уразбаевой. География 8 класс 
45. Краткосрочное планирование по русскому литературе  в 10 классе. Алиповой Шары Жанаевны 

Жаңажол орта жалпы білім беретін мектебінің орыс тілі мен орыс әдебиеті пәнінің мұғалімі 
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46. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы.  Қараөзен мектеп лицейі  Тәрбиеші: 
М.Х.Мұхамбеткереева 

47. Қазақстандағы ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың демографиялық салдары. Батыс 
Қазақстан облысы, Казталов ауданы Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының  ІІ 
санатты, 3 деңгей бойынша сертификатталған тарих пәнінің мұғалімі Хадешов Рауан 

48. «ДИАЛОГТЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ» БАЯНДАМА Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта
жалпы білім беретін мектебінің ІІ санатты ағылшын тілі  пәні мұғалімі мұғалімі Даулетиярова 
Алмагүл Ғалымқызы 

49. АЗОТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОКСИДТЕРІ. АММИАК. АММОНИЙ ТҰЗДАРЫ. Батыс Қазақстан 
облысы Казталов ауданы Казталов орта жалпы білім беретін мектебінің химия пәні мұғалімі 
Зайнуллина Анар Талғатқызының 9 сыныпқа арналған сабақ жоспары 

50. Мұнай-газ өнеркәсібі. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы  Бостандық орта жалпы білім 
беретін мектебінің ІІ санатты география пәні мұғалімі Секешова Арайлым Нәсіпқалиқызының 9 
сыныпқа арналған сабақ жоспары 

51. How many stamps have you got? Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Казталов орта жалпы 
білім беретін мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Салаватова Асем Амангелдіқызының 5 
сыныпқа арналған сабақ жоспары 

52. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем! Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Бостандық орта жалпы білім беретін мектебінің І санатты бастауыш сынып мұғалімі Тасбулатова 
Аягүл Қадержанқызының 2  сыныпқа арналған сабақ жоспары 

53. Өсімдік-тірі организм. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта жалпы білім 
беретін мектебінің І санатты бастауыш сынып мұғалімі Дүйсенбаева Гүлзада Талапқызының 2 
сыныпқа арналған сабақ жоспары 

54. «Астана – Азияның ару қызы» Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта жалпы
білім беретін мектебінің І санатты бастауыш сынып мұғалімі Нсанғалиев Еркін Меңдіғұлұлының 3 
сыныпқа арналған сабақ жоспары 

55. «АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТІЛ ТОСҚАУЫЛЫН ЖОЮДАҒЫ АКТ 
МҮМКІНДІКТЕРІ» БАЯНДАМА Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта 
жалпы білім беретін мектебінің ІІ санатты ағылшын тілі  пәні мұғалімі мұғалімі Жалмуханбетова 
Жазира Серікбайқызы 

56. Абылай тұсындағы қазақ хандығы. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта 
жалпы білім беретін мектебінің ІІ санатты тарих пәні мұғалімі мұғалімі Салимбаева Жанар 
Дүйсенбайқызының 8 сыныпқа арналған сабақ жоспары 

57. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару арқылы көбейкіштерді жіктеу. Батыс 
Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық орта жалпы білім беретін мектебінің І санатты 
математика пәні мұғалімі мұғалімі Ибатов Жеңіс Ермекұлының 7  сыныпқа арналған сабақ жоспары 

58. Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері педагогтарының біліктілігін 
арттыруға арналған оқу бағдарламасы. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық 
орта жалпы білім беретін мектебінің ІІ санатты ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Жалмуханбетова 
Жазира Серикбайқызы 

59. Жүсіпбек Аймауытов «Әнші»  Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Қараөзен мектеп-
лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жанболатов Медеттің 7 сыныпқа арналған сабақ 
жоспары 

60. Аңыз  әңгімелер. Аңыз  әңгімелердің  тәрбиелік  мәні. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Бірік жоббм Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Ш.Козинова 

61. «Менмен емен жайлы ертегі» Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бірік жоббм Бастауыш 
сынып мұғалімі  А.С.Борашева 

62. Рационал бөлшектерге амалдар қолдану. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Ғ.Бегалиев 
атындағы жоббм  Математика пән мұғалімі Мұхитова Гүлжазира Нұрланқызы 

63. Жай бөлшектер мен аралас сандарға амалдар қолдану. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы
Ақпәтер жоббм математика  пән мұғалімі А.Баенова 

64. Заттың агрегаттық күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық көзқарас негізінде 
түсіндіру. Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің Физика пәні мұғалімі Бектенова Әсел 
Халыбекқызы 

65. Темір және оның қосылыстары. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Ақпәтер жоббм химия 
пән мұғалімі Р.Даулеткалиева 

66. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы А.Оразбаева 
атындағы математика пән мұғалімі Г.О.Исмагулова 
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67. Көпбұрыштардың периметрі. Утегенова Гүлайым Төлегенқызы Казталовка ОЖББ мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі 

68. «Пингвин неге ұша алмайды?» Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Казталовка жоббм 
бастауыш сынып мұғалімі Жүнісова Қырмызы Қамақызы 

69. Мәтінді  пішімдеу. Әріптер және абзац. Мәтіндік  және графикалық  ақпаратты өңдеу. Батыс 
Қазақстан облысы Казталов ауданы Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының І санатты, 
3 деңгей бойынша сертификатталған математика және информатика пәнінің мұғалімі Кайсагалиев 
Есентемір Бектемірұлы 

70. Диалогтік оқыту – оқыту үдерісіндегі белсенді әрекет қалыптастыратын оқытудың жаңа әдіс-
тәсілі. Батыс  Қазақстан облысы Казталов ауданы К.Меңдалиев атындағы жоббм Матемтика пәні 
мұғалімі Молдашева Гүлбаршын Жардемовна 

71. Сабақты  құру және жоспарлау үшін мұғалімдерге арналған жоспарлау бойынша кесте. Батыс 
Қазақстан облысы Казталов ауданы А.Оразбаева атындағы жоббм ағылшын тілі пән мұғалімі 
Кенжеғалиева Сұлу Жүсіпқызы 

72. Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і.  Алма Оразбаева атындағы ОЖББМ Физика пәні мұғалімі 
Шүйнішбаева Нұрби Даниалқызы 

73. Ғ.Мүсірепов. Өмірі,шығармашылығы. Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің Қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Шүкіров Жасұлан Ерболатұлы 

74. Шоқан Уалиханов-қазақтың аса көрнекті ғалымы әрі ағартушысы. Батыс Қазақстан облысы 
Казталова ауданы Казталовка жоббм тарих пәні мұғалімі Г.Ажғалиева 

75. Қасиетті сандар.  7 саны. Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы К. Меңдалиев атындағы 
орта жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Қуандықова Гүлсара Халелқызы 

76. ОҚУШЫЛАРҒА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ-
ЗЕРТТЕУ ІЗДЕНІСІН ЖАСАУҒА БАҒЫТ БЕРУ.   Альбосынова  Гүлжан  Мырзатайқызы ОҚО. 
Арыс қаласы  №32 Ә.Жангелдин атындағы жалпы орта  мектебінің  қазақ  тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі                                                                                               

77. ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МҰХТАР ӘУЕЗОВТЫҢ «АБАЙ ЖОЛЫ»  РОМАН-
ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ КӨНЕРГЕН СӨЗДЕР. ОҚО. Арыс қаласы №32 Ә.Жангелдин атындағы 
жалпы орта мектебінің оқушысы Жүсіпбекова Жания Ғылыми жетекші: Альбосынова Гүлжан 
Мырзатайқызы 

78. Сабақты экологиялық тәрбиемен ұштастыра білу. ОҚО Арыс қаласы   И.Журба атындағы негізгі 
орта мектебі Шалбалаева Гүлнар Тұрмысқызы География пәні мұғалімі 

79. АСПАПТЫҚ ОРЫНДАУДА ОҚУШЫ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН  ҚАЛЫПТАСТЫРУ Оңтүстік 
Қазақстан облысы, Арыс қалалық Ж.Байғұттиева атындағы  өнер мектебінің домбыра бөлімінің 
ұстазы Құдасбекова Забира Өміртайқызы  

80. С  ДЫБЫСЫ МЕН ӘРІПІ  Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қалалық С . Сейфуллин атындағы 
жалпы орта мектебінің бастауыш пәні мұғалімі  Сабира Салимбекова 

81. 3 саны мен цифры. Үшбұрыш.  Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қалалық С . Сейфуллин 
атындағы жалпы орта мектебінің бастауыш пәні мұғалімі  Сабира Салимбекова 

82. Қазақстан  Республикасы  Қарулы  Күштерінің   тәртіптік жарғысы. Қазыбай  Әлібек  Мағаданұлы
Ақтөбе  облысы, Байғанин  ауданы,  С.Жиенбаев    атындағы  орта   мектебінің алғашқы әскери 
дайындық пәнінің мұғалімі 

83. ҮЛГЕРІМІ  ТӨМЕН   ОҚУШЫЛАРМЕН  ЖҰМЫС  ЖҮРГІЗУДІҢ  МАҢЫЗЫ Орнашбаева  
Ақмарал  Әбуханқызы Ақтөбе  облысы, Байғанин  ауданы, Сағи  Жиенбаев атындағы  орта  
мектебінің биология және өзін-өзі тану пәндерінің мұғалімі 

84. I AM GOING TO WORK Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы №135 жалпы орта 
мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Масақбаева Жаннат Садуақасқызы  Қазақстан 
Республикасы педагог кадрларының  ІІІ (үшінші) базалық деңгейлі сертификатталған 

85. ҚЫСЫМ ТАҚЫРЫБЫН ҚАЙТАЛАУ Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласы №5 
С.Ысмайылов атындағы жалпы  орта мектебінің физика пәні мұғалімі: Абдуашева Алия Беккановна 

86. Сиыр. 30-31- жаттығу.        Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш қаласы №123 «Самал» жалпы 
орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі  Оспанова Айгуль Ахылбековна Қазақстан Республикасы 
педагог кадрларының екінші (негізгі) деңгей бағдарламасы бойынша сертификатталған 

87. «Боран» М.Әуезов. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласы  №1 М.Әуезов атындағы мектеп-
гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Теңлесбаева Гульжамал Тульбасиевна 

88. ДЖЕК ЛОНДОН. МЕКСИКА ҰЛЫ Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы  №135 жалпы 
орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Утебекова Акмарал Батырхановна 
Қазақстан Республикасы педагог кадрларының  ІІІ (үшінші) базалық деңгейлі сертификатталған 
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89. КӨЛДЕ.   СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН Оңтүстік Қазақстан облысы   Сарыағаш қаласы №135 жалпы 
орта мектебініің бастауыш сынып мұғалімі Кенжебаева Данагуль Онгарбаевна Қазақстан 
Республикасы педагог кадрларының екінші (негізгі) деңгей бағдарламасы бойынша сертификатталған

90. ЖУАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ МЕН ЕМДІК ҚАСИЕТІ. Зерттеуші: 2 „ Д” сынып оқушысы 
Мырзакерим Аружан Қанатқызы Ғылыми жетекші: Исраилова Флора Асанбаевна 

91. 3D МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ АНИМАЦИЯЛАУ Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы "№25 
Г.Титов атындағы жалпы орта мектебі " коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

92. информатика  пәні мұғалімі Есімханова Жайна  Садуақасқызы 
93. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ПЫСЫҚТАУ Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы «№25 

Г.Титов атындағы жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Бастауыш сынып 
мұғалімі Кысабекова  Жанат  Жақыпқызы 

94. ЕЛІМІЗДІҢ ЕРТЕҢІ- КЕМБРИДЖТІК ТӘСІЛМЕН АЙҚЫНДАЛАДЫ З.А.Кангелдиева. 
Мақтарал ауданы білім бөлімінің  «№25 Г.Титов атындағы жалпы  орта мектебі» коммуналдық  
мемлекеттік мекемесі                 

95. АЛОЭ ӨСІМДІГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ЕМДІК ҚАСИЕТІ Мақтарал ауданы білім бөлімі
«№25 Г.Титов атындағы жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Зерттеуші :7 
«А»сынып оқушысы Серік  Айгерім Нұрланқызы. Ғылыми жетекшісі:биология пәні  мұғалімі  
Жиеналиева Атыркуль 

96. ҚЫЗЫЛ КІТАП ЖӘНЕ ОҒАН ТІРКЕЛГЕН БУЫНАЯҚТЫ ЖӘНДІКТЕР Оңтүстік Қазақстан 
облысы Мақтарал ауданны білім бөлімі «№25  Г.Титов атындағы жалпы орта мектебі» КМК 
География - биология пәнінің    І-санатты ұстазы Мамутова Гауһар Бахарамқызы 

97. СУДЫ ҚОРҒАУ Кушабаева Бакыткул  №64 орта  мектеп  Арал  қаласы 
98. БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҮРДІСТЕРІН, ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН

ОЙЫН АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ. Нұржанова Сабила Қалыбайқызы. Бастауыш сынып мұғалімі. № 64 
орта мектеп  Арал қаласы  Қызылорда облысы     

99. О  себе. Слово     об    Учителе. Мой  Арал. Тажикова  Света  Тажмаганбетовна. Учительница 
русского языка и литературы   первой категории. Кызылординская область, город Аральск, Средняя 
школа № 64. 

100. ЖАУЫНГЕР  ЖӘНЕ ЖАЗУШЫ Б. МОМЫШҰЛЫ БЕЙНЕСІ АРҚЫЛЫ 
ОҚУШЫЛАРДЫ БАТЫРЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ. Атырау облысы, Исатай ауданы ,Хамит 
Ерғалиев  ауылы, Ғибатолла Мәсәлімов атындағы орта мектеп. Жоғары санатты , бастапқы әскери 
даярлықты ұйымдастырушы- оқытушы  Қабиев Парух Ғатауұлы. 

101. ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ. Фазылова М.Д.   учитель русского языка и литературы 

102. «АСЫЛ СӨЗ»  ЗИЯТКЕРЛІК БАЙҚАУЫ.  Cемей қаласы “Шәкәрім атындағы облыстық  
дарынды  балаларға  арналған үш тілде оқытатын мамандандырылған мектептің” қазақ тілі мен 
әдебиеті  пәні мұғалімі  Қосақбаева Жаңагүл Райымханқызы 

103. «МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТАБИҒАТ ЖӘНЕ АДАМ» Шығыс 
Қазақстан облысы, Күршім ауылы, Күршім ауданы «Н.Островский атындағы №4 Күршім орта 
мектебі» қазақ тілі мен әдебиеті, Aбайтану Умутбаева Асыл Булаткановна ОРЫНДАҒАН: 6-
СЫНЫП ОҚУШЫСЫ ЕРЛІКОВА НАЗЕРКЕ ЖОБА ЖЕТЕКШІСІ: УМУТБАЕВА АСЫЛ ҒЫЛЫМИ 
ЖЕТЕКШІСІ: ф.ғ.м.МҮРСӘЛІМ ГҮЛНҰР ОРАЗБЕКҚЫЗЫ 

104. Бағдарлы сыныптардағы информатиканы оқыту үрдісі мен оқу әдістемелік жинақтары. 
Қызылорда облысы, Жаңақорған кенті "№3 Жаңақорған аудандық жалпы білім беретін мектеп-
интернаты" мемлекеттік мекемесі информатика пәнінің мұғалімі Пернебекова Гульнара 
Абилдахановна 

105. КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 
Атырау облысы  Махамбет ауданы  Таңдай селосы Таңдай орта мектебі. Орыс тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі Тлеуова Светлана Сисембаевна 

106. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРІ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ. Қазақстан
Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім 
академиясының базалық мекемесі №51 гимназия Ғылыми жетекші: Жұмағұлова Ә. А. Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Информатика теориясы және оқыту 
технологиясы кафедрасы  аға оқытушысы Дайындаған: Жұманбетова Наргиз 10 «Г» класс оқушысы. 
Жетекші: Кузембаева Айгерим Информатика пәні мұғалімі 

107. 9-КЛАСҚА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚ ҚҰРУ. Қазақстан Республикасы Білім 
және Ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім академиясының базалық мекемесі 
№51 гимназия Ғылыми жетекші: Жұмағұлова Ә. А. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университеті Информатика теориясы және оқыту технологиясы кафедрасы  аға 
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оқытушысы Дайындаған: Алимбай Бибінұр 9 «Ә» класс оқушысы Жетекші: Кузембаева Айгерим 
Информатика пәні мұғалімі 

108. «КЕРІ ЕСЕПТЕР ӘДІСІ» Оқушының аты-жөні: Искакова Бақыт №51 гимн. 6 «А» класс 
оқушысы. Ғылыми жетекшісі: Иманчиев Аскарбек Ермекович. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетінің физ-мат ғылымдарының  кандидаты. Пән мұғалімі: №51гимназияның 
Куздибаева Гульжамал Жанабаевна матем. пәні мұғ.. 

109. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЖАҢА АТАУЛАР. Қазақстан Республикасы Білім және 
Ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім академиясының базалық мекемесі №51 
гимназия Ғылыми жетекші: Қарағұлова Б. С Филология ғылымдарының кандидаты, доценті 
Дайындаған: Ізтаев Әлишер 6 «Б» класс оқушысы Жетекші: Аманжолова Ж. А. Қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі 

110. АРНАУ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым 
министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім академиясының базалық мекемесі №51 гимназия
Ғылыми жетекші: Тілеуова А. З. Филология ғылымдарының кандидаты, доценті Дайындаған: Ізтаев 
Әлишер 6 «Б» класс оқушысы Жетекші: Аманжолова Ж. А. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
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