
ЕЛІ СҮЙГЕН,
 ЕЛІН СҮЙГЕН ЕЛБАСЫ

Атырау облысы,  Атырау қаласы
Ағылшын  тілін  тереңдетіп

оқытатын  техникалық гимназияның
4 «В» сынып оқушысы

Хисма Аңсар Тұрғалиұлы
Сынып жетекшісі:

Калиева Айтолқын Кайсаевна

Осыдан жиырма жыл бұрын егемендігімізді
жариялап,  тәуелсіздікке қол жеткіздік.  Бұл ғасырлар
бойы біздің, яғни қазақ халқының аңсаған арманы еді.
Менің Отаным осы күнге жеткенше үш жүз жылға
жуық бодандықтың бұғауында,  жетпіс жылдан аса
кеңестік кезеңнің шырмауында болды.  Жер бетінде
елінің тәуелсіздігін,  халқының бостандығын
ойламайтын жұрт жоқ шығар.  Бұл тәуелсіздік –  біз
үшін басқа қонған бақ,  астыға тиген тақ.  Бақты
бағалаған халықты бастайтын тақ иесі де болуы керек.
Бұл  –  ежелден  келе  жатқан  өмір  заңы.  Осыған
байланысты  ата  тарихты  ақтарсақ,  ежелден  ел
басқарған  ер  жүрек  батыр  бабаларымызды,  ұлы
хандарды кездестіруге болады. 

Күллі қазақ халқын өз туының астына жинап, үш
жүздің басын қосқан Абылай ханды, елінің азаттығы
үшін аянбай қан мен тер төккен Кенесары атамызды
айтсақ та жеткілікті болар. Сол замандарда ел ақылды
әрі  айлалы  ісімен,  іскерлігімен  сүйсіндіретін
азаматтардың  маңайына  топтасқан.  Басты  біріктірер
басшысыз елдің ел болуы қиын ғой. Тәуелсіздігімізді
алғаннан соң халықтың басын біріктіріп, өз алдына ел
қылуда  Нұрсұлтан  аға  Әбішұлы  Назарбаев  қазақ
халқының  тұңғыш  Елбасы  болды.  Ол  кісінің
бастауымен  менің  Отаным  әлемге  танылды.  Елім
елдігін  көрсетті,  ерлігін  танытты.  Маған  қазір
Нұрсұлтан аға ежелгі қазақтың тарих бетіне енген ұлы
ғұлама,  аты  аңызға  айналған  тұлғаларымыздың
жалғасындай көрінеді.  Қазақ халқы егемендігін алып,
тәуелсіздікке  қол  жеткізгенде  өз  алдымызға  ел  бола
алатындығымызға күмәнданған жандар да болған екен.
Бірақ  ар  -  намысты ту  еткен  Елбасымыз  бен  үкімет
басындағы  елі  үшін  еңбек  еткен  ағаларымыздың
аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді.

МЕНІҢ ПРЕЗИДЕНТІМЕ 
МЕНІҢ ТІЛЕГІМ

Атырау облысы,  Атырау қаласы
Ағылшын  тілін  тереңдетіп
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Камза Расул Хайрунұлы
Сынып жетекшісі:  Калиева

Айтолқын Кайсаевна

Еліміз  Тәуелсіздігн  алғаннан  бері  Нұсұлтан
Әбішұлы  Назарбаев  Қазақстан  Республикасында
тұңғыш  елбасы  болды.  Елбасымыздың  арқасында
Қазақстан  тәуелсіз  мемлекеттер  қатарына  қосылды.
Елбасының  бастауымен  менің  елім  әлемге  танылды.
Елімнің  елдігін  көрсетіп,  елдігін  танытқан  да  осы
елбасым. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  - Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті. Ол – талантты
тұлға  өз  елін,  жерін сүйетін ұлтжанды азамат.  Оның
еліне, жеріне деген махаббатын естімеу, көрмеу мүмкін
емес.  Біз  оны  елбасымызды  әрбір  ісінен,  сөйлеген
сөзінен,  халыққа  жолдаған  жолдауынан  білеміз.
Қазақстанды  тәуелсіз  елдер  қатарына  қосып,
қажырлылық пен жұмыс жасау ақылы еліміз ең үздік
елу мемлекеттің қатарына кірді. Қазақ халқының атын
әлемге  танытқан  алаш  баласының  абыройын
асқақтатқан тұлға – Елбасы. Ол – менің Президентім!
Мемелекет  басқару  –  бұл  өте  қиын  іс,  мәртебелі
міндет. Біздің Елбасымыз осы істерді атқаруға бар күш
–  жігерін  жұмсайды.  Қазақстанның  әр  облыс
орталықтарына,  қала,  аудандарына  барып  халықпен
кезедеседі.  Елбасымыз  жастарға  көп  көңіл  бөледі,
олардың  тілектерін  тыңдап,  жастар  мәселелерін
шешеді.  Елбасымыздың  игі  істерінің  бірі  –
мемлекетіміздің Тәуелсіздігі. Тәуелсіздіктің арқасында
еліміз  көркейіп,  Астанамыз  гүлденуде.  Біздің  елде
тұратын жүз отыздан астам ұлт өкілдері бір – бірімен
тату  –  тәттә  тұрады.  Елбасымыз  шыдамдылықпен,
еңбекқорлықтың арқасында әлемге танылды. Ең үздік
саясаткер ретінде бүкіл әлем халықтарына әйгілі тұлға.
Елбасымыз  біз  үшін  жастар  болашағы  үшін  жарқын
болашақ есігін айқара ашты. Білім алып, елімізді басқа
да үлкен мемлекеттерге таныту мақсатында «Болашақ»
бағдарламасын  жасады.  Қазақ  жастары  білім  алсын
деген сеніммен, өзінің атында мектеп және жоғары оқу
орындарын да ашты. 

Біз  ең  бай  мемлекетпіз,  халқымыз  ең  бақытты
халық.  Даламыз  егісті,  Ордамыз  кеңесті!  Елімнің
елдігін  көрсетіп,  ерлігін  танытқан  да  елбасым.
Елбасының  үздік  еңбегі  осы  нұрлы  күнге  жеткізді.
Табандылықпен  жасалған  істің,  әрқашанда  жүзеге
асатынын  біле  отыра,  біз  де  елбасымызбен  бірге
болашақты құру мақсатында жүргізіліп жатқан барлық
шараларға өз үлесімізді қосамыз. Мен де елбасымның
еңбегін  бағалай  келе  өз  алғысымды  білдіремін.
Ежелден  еркіндікті  аңсаған  азат  халқымыз
тәуелсіздіктің  23  жылдығын  да  тойлауда.  Қазақстан
тәуелсіз  мемлекет  ретінде,  дүние  жүзіндегі  барлық
елдерге  түгелдей  дерлік  танылды.  Тәуелсіздік  ата  –
бабаларымыз аңсаған арман! 

Сол  арман  Елбасымыздың  жігерлі  еңбегі
арқасында орындалды. Осы 23 жылда Қазақстан әлем
сахнасында мақтанарлықтай беделге ие. Мемлекетіміз
осындай  аз  уақыт  ішінде  көптеген  ірі  экономиялық,
саяси  және  әлеуметтік  жетістіктерге  қол  жеткізді.
Еліміздің  аяғына  нық  тұруы,  ұлттық  қауіпсіздікті
қамтамасыз  ету  экономиямыздың  жедел  қарқынмен
дамуы  –  қазіргі  таңдағы  стратегиялық  бағыттар
елбасымыздың тынымсыз еңбегінің жемісі. Қазақстан
халқының  жарастығы  мен  ынтымақтастығы
Президентіміздің жүргізіп отырған парасатты көреген
саясатының нәтижесі.

МЕНІҢ ПРЕЗИДЕНТІМЕ 
МЕНІҢ ТІЛЕГІМ

Атырау облысы,  Атырау қаласы
Ағылшын  тілін  тереңдетіп
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Талғатұлы Тимур
Сынып жетекшісі:  Калиева

Айтолқын Кайсаевна

Туған  елім,  кең  байтақ  дархан  далам  –  менің
мақтанышым.  Себебі,  мен  осы  дархан  далада  дүние
есігін  аштым.  Осы  жерде  алғаш  қадам  бастым,
мектепке бардым. Менің қасиетті Отаным – қазақтың
киелі  жері!  Сол  киелі  жерде  қаншама  талантты  да
зиялы,  ақылды  да  мейірімді  адамдар  дүниеге  келді!
Қазақ  халқының  атын  әлемге  танытқан,  алаш
баласының абыройын асқақтатқан тұлға – ол – Елбасы,
ол  –  менің  Президентім!  Нұрсұлтан  ата  Әбішұлы
Назарбаев  –  Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш
Президенті.  Ол  –  талантты  тұлға,  өз  елін,  жерін
сүйетін  ұлтжанды  азамат.  Оның  еліне,  жеріне  деген
махаббатын  естімеу,  көрмеу  мүмкін  емес.  Біз  оны
Елбасымыздың әрбір ісінен, сөйлеген сөзінен, халыққа
жолдаған жолдауынан сезінеміз. 

Мемлекет  басқару  –  бұл  өте  қиын  іс,  мәртебелі
міндет. Біздің Елбасымыз осы істерді атқаруға бар күш
–  жігерін  жұмсайды.  Қазақстанның  әр  облыс
орталықтарына,  аудандарына,  қала,  ауылдарына
барып,  халықпен кездеседі,  біз  сияқты оқушылармен
кездеседі.  Балаларға  көп  көңіл  бөледі,  олардың
тілектерін  тыңдайды,  мәселелерді  шешеді.  Сондай
адамдардың бірегейі деп мен Нұрсұлтан атам Әбішұлы
Назарбаев айтар едім.

Бірінші  желтоқсан  –  Тұңғыш  Президент  күні.
Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  –  Қазақстан
Республикасының  Тұңғыш  президенті.  Бұл  адамды
балабақшадағы сәбиден бастап, еңкейген кәріге дейін
біледі. Еліміздің алға қойған мақсаты мен міндеттерін,
қуанышы  мен  жетістігін  сенімділік  пен  үмітті
басшылыққы  ала  отырып  алға  тартып  келеді.
Отанымыз тыныш, көрші елдермен тату – тәтті, бейбіт
өмір  сүріп  келеміз.  Нұрсұлтан  атамыз  балалардың
үлкен  досы.  Балаларға  үлкен  қамқорлық  көрсетуде.
Соның  бір  дәлелі  біздің  қаламызда  Нұрсұлтан
зияткерлік  мекетбінің  таяу  уақытта  ашылуы.  Менің
арманым  Президент  атамыздың  атындағы  мектепте
оқып,  елімнің  үмітін  ақтау.  Біз  болашаққа  сеніммен
қараймыз, ал болашақ біздің қолымызда. Мен елімнің
өркендеуіне, гүлденуіне өз үлесімді қосамын. 
Нұрсұлтан атам сияқты өз елімді, өз жерімді шексіз 
сүйіп, Отан алдындағы борышымды орындауды 
азаматтық парызым деп түсінемін. Атамыздың жасы 
ұзақ болып, бізбен бірге қуана берсін.

БІЗ  ПРЕЗИДЕНТПЕН 
БІРГЕ БАҚЫТТЫМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАУ

Республикалық 45minut.kz
басылымы және барша

ұстаздар атынан 
Арыс қалалық

 Ж. Байгуттиева атындағы
өнер мектебінің басшысы

Сейтбеков Жомарт
Жандарұлын мерейтойымен

құттықтаймыз. 
Отбасыңызға берекет, қызметте табыс,

шығармашылықта шабыт тілейміз! 

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ 
ЖАҢАША ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 

Темиргалиева Шынар Бактыгереевна 
бастауыш сынып әдіскері 

Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауылы Қазталов
ауданы Казталов аудандық білім беру бөлімі 

Елімізде  ұрпаққа  білім  беру  саласында  түбірлі
өзгерістер  жасалып  жатқаны  баршамызға  аян.
Жаһандану дәуіріндегі жаңашылдықтан қалыс қалмау
мақсатында  білі  беру  жүйесіне  жаңашылдықтар
енгізілуде.  Ең  бастысы әлемдік  білім  кеңістігіне  ену
мақсатындағы  алғашқы  қадамдар  жасалды.  Әлемдік
білім кеңістігіне енуге жасалған алғашқы қадамдардың
бірі  Кэмбридж  Білім  беру  орталығымен  бірлесе
отырып жасалған деңгейлі курс бағдарламалары. 

Ол ХХІ ғасыр талаптарына сай бәсекеге қабілетті
сыни тұрғыдан ойлайтын, топпен жұмыс істей алатын,
достарымен ой бөлісетін, өмір дағдылары қалыптасқан
бала тәрбиелеуді көздейді. 

«Хадис»  кітабында  «Білімнің  апаты  —  есте
сақтамау,  немесе  оны  қызығушылығы  жоқ  біреуге
үйретіп  алтынға  тең  уақытыңды  босқа  өткізу»
делінген. 

Бұл бағдарлама білімді өмірмен байланысты алуға
бағыттап, оқушының ішкі уәжін тудыруға тырысады.
Өз  ойын  еркін  жеткізіп,  өзіне  баға  беруге,  өзгені
сыйлауға үйретеді.

СҮЙІНШІ ХАБАР! 

ҰСТАЗДАР ӘНҰРАНЫ!

Республикалық
45minut.kz 

Ұстаздар басылымы
ұсынысымен, ұстаздарға
арналған «Ұстаздар әні»

жазылды. 
Әннің музыкасы мен
мәтіні ұстаздарға

арналған құрмет пен
сүйіспеншілікті білдіретін әуен деп сеніммен айта

аламыз. Алдағы уақытта «Ұстаздар әні» іс-
шараларда және мерекелік бағдарламаларда

әуендейді. Республикалық 45minut.kz оқырмандарына
қолдануға рұқсат етіледі. 

«Ұстаздар әні» cөзін жазған: Темірхан Әбдіков, 
әнін жазған: Жомарт Сейтбеков. 

Ән авторлары Оңтүстік Қазақстан облысы 
Арыс қалалық Ж. Байгуттиева атындағы өнер

мектебінде ұстаздық қызметінде. 

Ән авторларына барша ұстаздар атынан алғыс
білдіре отырып, шығармашылық табыс тілейміз.
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СЕЙТБЕКОВ ЖОМАРТ ЖАНДАРҰЛЫНЫҢ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӨМІРБАЯНЫ 

Сейтбеков  Жомарт  Жандарұлы
1965  жылы  14  қазанда  Оңтүстік
Қазақстан  облысы  Ордабасы
ауданында  ұстаздар  отбасында
дүниеге  келген.  Жастайынан  әнге
әуес,  күйге  құмар  болып  өседі.
Жамбыл  Жабаев  атындағы  жалпы
орта  мектебінде  оқып,  білім  алған.
Мектептен  соң  Жетісай  мәдени  –
ағарту  училищесін  бітірген.
Мамандығы  бойынша:  Халық–
аспаптар  оркестрінің  жетекшісі.
Қазақстанға танымал композитор, оңтүстік өңірінде күй мектебін қалыптастырған
Бөрі Исаевтің шәкірті. Музыкалық аспаптарда: домбыра, баян, фортепиано, гитара
мен ұрмалы аспаптарда ойнауды жетік меңгерген. 1988 жылы Ордабасы ауданында
ауылдық клубта вокалды аспаптар ансамбльін құрып, оның көркемдік жетекшісі
болды. Вокалды аспаптар ансамблі «Думан» деп аталды. 

Шымкент  халықаралық  гуманитарлы–техникалық  университетін  бітірген.
Мамандығы бойынша Педагог-Психолог  және  Бакалавр  академиялық  дәрежесін
алып шыққан.  Алғашқы еңбек  жолын мектепте  ұстаздық етуден  бастады.  Білім
және мәдениет саласында өз мамандығы бойынша жұмыс істеп, жемісті еңбек етті.
Шығармашылық жұмыстармен айналысты. Ең алғашқы әні:  «Достар туралы —
ән» сөзі мен әнін өзі жазған. Бұл ән 1991- жылы Түркістан қаласында жазылған.
Содан  бері  әртүрлі  тақырыпта,  көптеген  әндер  дүниеге  келді.  Атаулы  мереке
күндеріне арналған «Ұстаздарым», «Желтоқсан -әні», «Тәуелсіздік таңы», «Жаңа –
жыл» «Наурыз  –көктем»  ,  «Асыл –ана» ,  «Арыс вальсі»  сияқты әндер  дүниеге
келді.  Аудандық  байқауларға  арнайы  жазылған  әндері:  «Арыс  аруы»  «Жігіт
сұлтаны»,  «Ауылым»,  «Мерей  той».  Облыстық  «Ақ  көгершін»  атты  әскери
патриоттық әндер конкурсына арнайы жазылған әндері: «Ауғанстан», «Сарбаздар».
Облыстық «Құлагер» фестивальіне арнап жазған әні «Құлагерім», «Ақбақай» атты
әндер. Бір қатар әндері достық пен махаббат, сән мен салтанат, қуаныш пен қайғы,
Отан, еңбек, ата – ана, туыс – бауыр, табиғат, ел, жер – су тақырыбын қамтиды.
«Шәмшіні аңсау», «Көңіл назы», «Қобызшы қыз», «Забира қыз» атты күйлері мен
әндері  оркестрлер  мен  топтардың  репертуарында  аудан,  облыс,  республика
сахналарында  орындалып  жүр  .Т.Тәжібаев  атындағы  балалар  үйінің  әнұраны
«Алтын  шаңырақ»,  44859  Әскери  бөлімінің  әнұраны  «Арсеналшылар  маршы»,
Өнер  мектебінің  әнұраны «Өнер  ордасы»,  Ауған  соғыс  ардагерлерінің  әнұраны
«Ауғанстан маршы», спортық-сауықтыру ойынының әнұраны «Шарболат», Семей
полигоны  ардагерлерінің  әнұраны  «Семей  қасіреті»,  Жастар  орталығының
әнұраны «Арыс жастарының әні», Ұстаздар қауымының әнұраны «Ұстаздар әні»,
Ұлттық  кәсіпкерлер  палатасының  әнұраны  «Атамекен»  Облыстағы  аудан,
қалалардың мәдениет күндері іс-шарасының әнұраны «Мәдениетім-мерейім» атты
әнұрандардың  авторы.«Қыз  ұзату»  «Анашым  қартаймашы»,  «Туылған  күн»,
«Бетховен»  атты әндеріне  клип  түсірілген.  Жомарт  Сейтбековтің  әр  кезеңдерде
қалам  тартқан  түрлі  тақырыптағы  туындылары  мен  мақалалары,  әндері  мен
күйлері  республикалық,  облыстық,  аудандық басылымдарда бірнеше жылдардан
бері жарияланып келеді. 

Республикалық  «Жаңа  білім-жаңа  ғасыр»  атты  ұстаздар  шығармашылығы
топтамасына «Құт қонған шаңырақ»,  «Кемел шақ»,  «Көңіл күмбезі»,  «Ұстаздар
үні», «Қос үміт» «Қоңырағыс», «Сезім сардары», «Роза», «Оңтүстіктің 100 күйі»,
«Жеңістің 65 жылдығына — 65 ән», «Ұлы жеңістің 70 жылдығына-70 ән» «Біз
білетін  Зиядин»,  «Ауғанстанда  от  кешкен  Арыстықтар»  кітаптарына,  «Өмірін
өлеңмен өрнектеген» «Туған жермен тағдыры тамырлас»,  «Арысым әнім», атты
кітапшаларына,  республикалық,  облыстық,  аудандық  баспасөз  беттеріне
«Айбергенов әлемі» журналына «Арыс ақиқаты», «Шалқар шыңдары», «Оңтүстік
Қазақстан»,  «Южный  Казакстан»  «Егемен  Қазақстан»  газеттеріне  80-ге  жуық
әндері мен күйлері, еңбектері енген. 

Жомарт  Сейітбеков  1991  жылдан  бері  өзінің  туған  жері  Арыс  қаласында
«Балалар  саз  мектебінде»  ұстаз  болып  жұмыс істеп,  жемісті  еңбек  етіп  келеді.
Мектеп  тарихында  1993  жылы  тұңғыш  рет  Халық  аспаптар  оркестрін  құрып,
көркемдік жетекшісі болды. Саз мектебі ұстаздары мен оқушыларынан құралған
оркестр “Арыс сазы” деп аталады.Оркестрдің репертуары жылдан жылға молайып,
халық  әндері  мен  күйлерін,  отандық  және  шетел  композиторларының  әлемдік
деңгейдегі  музыкалық  шығармаларын  сахнаға  шығарды.  Ж.Сейтбековтің
бастамасымен өнер мектебінде 2009 жылы «Вокал бөлімі» ашылып, кәсіби музыка
манмандары  жұмысқа  қабылданды.  2010  жылы  «Әуен»  дыбыс  жазу  студиясы
ашылып халыққа қызмет көрсете бастады. Сол уақыттан бері жыл бойы өткізіліп
келе  жатқан  аудандық  іс-шараларға  облыстық,  респбликалық,  халықаралық
конкурстарға  түгел  қатысып,  өнер  көрсетіп,  қаламыздың  мәдениетін  көтеруге,
өнерін дамытуға өз үлесін қосып келеді. 

Жомарт  Сейітбеков  қазіргі  таңда  Оңтүстік  Қазақстан  облысы  Арыс  қалалық
Ж.Байгуттиева атындағы өнер мектебі МКҚК — ның директоры. Музыка маманы,
Жоғарғы санатты ұстаз, белгілі композитор. Әр түрлі тақырыпта жазылған 100-ден
аса  әндер  мен  күйлердің  авторы.  Садықбек  Адамбеков  атындағы  әдебиет  және
өнер  бірлестігінің  мүшесі,  Нұр  Отан  ХДП  -ның  мүшесі,  бастауыш  партия
ұйымының төрағасы. «Нұр Отан» ХДП Арыс қалалық партия ұйымының кезектен
тыс ХХ-шы,  ХХІ-ші  конференцияларының делегеаты.  02.04.2015 жылы №45-ші
куәлігімен  Қазақстан  Республикасының  Перезиденттігіне  кандидат  Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың сенім білдірілген адамы болып тіркелді. 20.04.2015 жылы
№30-ші куәлігімен Қзақстан Республикасының Президент сайлауында №176-шы
сайлау  учаскелік  комиссиясында  бақылаушы  болуға  сенім  білдірілген.  Арыс
ауданы бойынша ата-аналар коммитетінің төрағасы. Аудандық ұстаздардың тамыз
маслихатында музыка,  ән-күй пәндері  бойынша секция жетекшісі.  Аудандық іс-
шараларды ұйымдастыру комиссиясының мүшесі, аудандық өнер байқауларының
тұрақты  әділқазылар  алқасының  мүшесі  және  төрағасы.  Жомарт  Сейтбековтің
тікелей  басшылығымен  мектептер  арасында,  аудан  көлемінде  жарыстар,

конкурстар,  байқаулар  өткізіліп  отырады.  Арыс  қалалық  білім  бөлімінің
ұйымдастыруымен  2008  жылы  «Біз  естімеген  әндер»  атты  авторлық  ән-кеші
өткізілді. Арыс қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен 2009 жылы Арыс қаласының
мәдениет сарайында «Ән арнаймын жүрегімнен» атты авторлық, шығармашылық
кеші  өткізілді.  2010  жылы  «Ән  арнаймын  жүрегімен»  атты  ән  жинақ  кітабы
жарыққа шықты. 2013 жылы Облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен
Шымкент қаласында Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияда «Көңіл
назы» атты авторлық, шығармашылық ән-күй кеші өткізілді. 

Жомарт  Сейітбеков  2009  жылы  аудандық  “Туған  жер  –  жыр  әнім”  атты
жергілікті композиторлар арасында өткізілген байқаудың «Бас жүлде» иегері. 2010
жылы Арыс ауданы бойынша «Жылдың үздік  композиторы» атанды.  Аудандық
«Үздік білім беру менеджері»-2011 байқауында «Шығармашыл басшы менеджері»
номинациясымен марапатталды. Аудандық «Қос жүректің лүпілі» атты отбасылар
сайысының  жеңімпазы.  2009  жылғы  облыстық  “Өмірімді  өнерге  бейімдеймін”,
2011  жылғы  облыстық  «Бірлігіміз  жарасқан»,  2012  жылғы  облыстық  «Өнер
құдіреті  мәңгілік»,  2013  жылы  облыстық  «Тарихқа  толы,  мәдени  өлке  —
Оңтүстік»,  2015  жылы  облыстық  «Ерлік  даңқы  мәңгілік»  атты  өнер
фестивальдерінің  лауреаты,  22.11.2013  жылы  «Ән  тербеген  Сарыағаш»  атты
облыстық композиторлар байқауының ІІ-орын иегері. 2008 жылы республикалық
“Елім  менің”  атты  патриоттық  әндер  конкурсының  дипломанты.  2012  жылы
«Таңшолпан»  ақпаратты-сазды  бағдарламасының  Астана  күні  мерекесіне  орай
ұйымдастырған  Республикалық  «Астана-Арман»  атты  Елордаға  арналған
композиторлардың ән-жыр байқауының дипломанты. «Қазақстан» РТРК Алматы
қаласындағы  филиалының  «Қазақстан»  ҰТА  директоры  Марат  Сандықбайдың
дипломымен  марапатталған.  Республикалық  Т.Айбергеновтың  75-жылдығына
арналған «Бір тойым бар» атты Қазақстандық композиторлар байқауының ІІ-орын
иегері. 

Республикалық ОҚО-ның 80-жылдығына арналған композиторлар байқауының
ІІІ-орын иегері. VI-ші Республикалық Қазақстан композиторларының «Жырлайды
жүрек»  атты  М.Мақатаевтың  өлеңдеріне  жазылған  әндер  байқауының  І-орын
иегері. 

Республикалық  «Әнге  айналған  Шиелім»  атты  композиторлар  байқауының
дипломанты.  ҚР  халық  артисі,  Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік
сыйлығының  лауреаты,  композитор  Ескендір  Хасанғалиевтің  алғыс  хатымен
марапатталған. 

Шәкірті Айдана Лақай VI Республикалық «Жырлайды жүрек» атты байқауында
ән  жанры бойынша І-орынды иеленді  Республикалық «Жаз  мереке»  байқауына
сіңірген  еңбегі  үшін  ҚР  мәдениет  қайраткері,  хореограф  Б.  Бектаевтің  алғыс
хаттарымен,  Республикалық  «Жаз  мереке»  атты  жасөспірімдермен  балалар
шығармашылық ән-би байқауына сіңірген еңбегі үшін Т.Жүргенов атындағы өнер
академиясының  режисері,  актер  Т.Көбековтың  алғыс  хатымен,  Республикалық
«Қүз  мереке»  байқауына  сіңірген  еңбегі  үшін  ҚР  мәдениет  қайраткері
М.Нұрмағанбетованың  алғыс  хатымен,  Республикалық  «Қысқы  ертегі»  ән-би
балалар  байқауына  сіңірген  еңбегі  үшін  ҚР  еңбек  сіңірген  әртісі  Қ.Ж.
Қаламбаеваның  алғыс  хаттарымен,  Республикадық  «Баян  сұлу»  балалар
шығармашылығы байқауына жоғары деңгейде шәкірттер дайындап, сіңірген еңбегі
үшін  конкурстың  авторы  және  директоры  Б.Б.Сатылғанованың  алғыс  хатымен,
Республикалық  «Ақжелең»  өнер  байқауына  шәкірттер  дайындағаны  үшін  ҚР
мәдениет  қайраткері,  дәстүрлі  әнші  Ардақ  Исатаеваның  алғыс  хатымен,  VII
Республикалық «Таланттарды іздейміз» байқауына сіңірген еңбегі үшін ҚР еңбегі
сіңген  қайраткері,  композитор  Б.Дәлденбаевтың  алғыс  хатымен,  Республикалық
«Баласа  жұлдыздар»  өнер  байқауына  қосқан  зор  үлесі  үшін  ҚР  еңбек  сіңірген
әртісі  Майра  Илиясованың  алғыс  хатымен  марапатталды.І-ші
республикалық«Жадыра,жас  дарын!»  фестивал-конкурсына  шәкірттерді
дайындауға  қосқан  үлесі  мен  елеулі  еңбегі  үшін  Атырау  мемлекеттік
университетінің  дотценті,  ҚР  білім  беру  ісінің  үздігі  М.З.  Гайсинаның  алғыс
хатымен,  ІІ-Республикалық  «Жұлдызға  жол»  байқауына  жоғары  деңгейде
шәкірттер  дайындағаны  үшін  ҚР  еңбек  сіңірген  артисі,  «Құрмет»,  «Парасат»
ордендерінің  иегері  Майра  Илиясованың  алғыс  хатымен,  Х-шы  Республикалық
«Ақ  көгершін»  байқауына  қосқан  үлесі  үшін  балалар  қорының  директоры
Т.Ескенованың  алғыс  хатымен,  Республикалық  «Ғажайыптар  маусымы»  атты
«Жайдарман»  әзілқойлар  мен  тақпырлар  сайысына  қосқан  зор  үлесі  үшін
Қазақстан  КВН  Одағы  Республикалық  жастар  қоғамдық  бірлестігінің  алғыс
хатымен, Республикалық «Күншуақ» балалар шығармашылығы байқауына қосқан
зор  үлесі  үшін  қоғамдық  қордың  президенті  С.В.  Ковалерованың  алғыс
хаттарымен марапатталған. 
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І-ші  Халықаралық  «Дарын  2015»  конкурсына  жоғары  деңгейде  шәкірт
дайындағаны  үшін  Ресейдің  еңбек  сіңірген  әртісі  әнші,композитор  Дмитрий
Дунаевтың алғыс хатымен,  І-Халықаралық «Тұлға» байқауына қосқан зор үлесі
үшін  Тұлға  ЖШС директоры С.Шаймұраттың  алғыс  хатымен,  VI-Халықаралық
«Ғұмырдария»  байқауына  қосқан  зор  үлесі  үшін  Халықаралық  «Алаш»
сыйлығының иегері,  ақын Ибрагим Исаевтың алғыс хатымен, VІІ  Халықаралық
«Ғұмырдария» ән-би байқауына қосқан мол үлесі үшін ҚР «Кино қайраткері» ҚР
киноматографиясының  үздігі,  профессор  Ш.Имашұлының  алғыс  хатымен,  IV-
Халықаралық «Жұлдызды талант»,  фестиваль-конкурыстарына қосқан зор  үлесі
үшін  Қазақстан  және  Евразия  жазушылар  Одақтарының  мүшесі,  Ресей
Федерациясы  педагогика  академиясының  академигі  э.ғ.д.,  профессор
А.А.Нұрмановтың алғыс хатымен, Халықаралық «Ақ көгершін» байқауына қосқан
үлесі  үшін  балалар  қорының  президенті  Т.Ескенованың  алғыс  хаттарымен
марапатталған. Х-шы Халықаралық «Күншуақ» ән-би балалар байқауында шәкірті
Игібай  Зарина  Гран-при  иегері  атанды,  ұстазы  Ж.Сейтбеков  Гран-при  иегерін
дайындағаны үшін фестиваль-конкурсының арнайы дипломымен, «Күншуақ KZ»
қоғамдық  қорының  президенті  С.В.  Ковалерованың  алғыс  хаттарымен
марапатталған. 

29  наурыз  2013  жылы  КР  Білім  және  ғылым  министірлігінің  «кәмелетке
толмағандар  арасындағы құқық бұзушылықтың  профиликтикасы:  проблемалары
мен шешу жолдары» тақырыбындағы республикалық семинар-кеңеске қатысушы. 

29-31  наурыз  2010  жылы  «Қазақстан  Республикасында  көркемдік  білім  беру
ұлттық  дәстүрлер  және  мәдениеттерді  жақындастыру»  атты  ІV Республикалық
ғылыми-практикалық  коллоквиумға  қатысушы.  2013  жылы  Шығыстың  ғұлама
ғалымы Шоқан Уәлихановқа арналған «Ш.Ш. Әәлиханов Мұраларының әлемдік
ғылымда  алатын  орны»  атты  Халықаралық  ғлыми-практикалық  конференцияға
қатысушы, белсене атсалысып, тың ой-пікір білдіргені үшін марапатталған. Қазақ
елінің  белгілі  жазушысы  Әзілхан  Нұршайықовтың  90  жылдығына  арналған
«Махабаттың  жаршысы  Әз-Аға!»  атты  Халықаралық  ғылими–практикалық
конфепенцияға  қатысушы,  атсалысып,  тың  ой-пікір  білдіргені  үшін  2013  жылы
марапатталды. Жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі еселі еңбегі
үшін  Арыс  қалалық білім бөлімінің,  Аудандық мәдениет  және  тілдерді  дамыту
бөлімінің,  Арыс қаласы әкімінің,  Арыс қалалық маслихатының, облыс әкімінің,
облыстық  маслихаттың,облыстық  білім  басқармасының,  облыстық  мәдениет
басқармасының,  облыстық  халық  шығармашылығы  орталығының  облыстық  «
Педагог  кадрлардың  біліктілігін  арттыру  және  қайта  даярлау  институтының»,
облыстық  педагог-қызметкерлердің  кәсіподақ  кеңесінің,  облыстық  «Алпамыс»,
«Бота»  УЕҰ қоғамдық қорының,  облыстық Нұр Отан  ХДП-сы саяси  кеңесінің,
облыстық ардагерлер кеңесінің алғыс хаттарымен, дипломдарымен марапатталған.
Қазақстан  республикасы  Білім  және  Ғылым  министрі  Ж.  Түймебаевтың  алғыс
хатымен,  ҚР  Парламенті  мәжілісінің  депутаты  Әкім  Ысқақтың  алғыс  хатымен,
Қазақстан  республикасы  Қарулы  Күштерінің  алғыс  хаттарымен  марапатталған.
Республикалық  www.45minut.kz.  ұстаздар  сайтының  сертификатын  иемденген.
14.08.2012  жылы  ҚР  Білім  және  Ғылым  Министрі  Б.Жұмағұловтың  №138-ші
бұйрығымен «ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері» атағы берілді. 07.12.2013
жылы  Халықаралық  «Бейбітшілік  әлемі»  Қазақ  Творчествалық  Бірлестігінің
«Мәдениет  майталманы»  төсбелгісінің  иегері  атанды.  31.07.2012  жылдан
Қазақстан  Авторлары  Қоғамының  мүшесі,  13.05.2013  жылдан  Халықаралық
көркем  өнерпаздар  одағының  мүшесі,  30.12.2013  жылы  ОҚО  әкімдігінің  29
қарашадағы №406 қаулысымен Оңтүстік  Қазақстан  облысы бойынша «Жылдың
үздік  композиторы»  болып  танылды.  Республиканың,  облыстың,  ауданның
қоғамдық  өміріне  белсене  араласып,  мәдениетін  көтеруге,  өнерін  дамытуға
атсалысып, өз үлесін қосқаны үшін 44859 Әскери бөлімінің құрылғанына 80 жыл
толу мерекесіне орай «Әскери бөлімге 80 жыл» мерекелік төс белгісімен , «Совет
әскерінің  Ауғаныстаннан  шығарылғанына  20  жыл»  медальімен  ,  «Ерен  еңбегі
үшін»  құрмет  белгісімен,.  Ауғанстандағы  соғыс  ардагерлері  қоғамдық
бірлестігінің  құрылғандығына  25  жыл  толуына  орай  «Отан»  медалімен
наградталған. 

2015  жылдың  сәуірінде  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  сайлауында
еліміздің қоғамдық-саяси өміріне араласып, сайлау науқанына белсене қатысқаны
және  ерекше  қызметі  үшін  Қазақстан  Республикасының  Президенті,  Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен марапатталған. 

Шәкірттері:  ҚР мәдениет  қайраткері,  әнші-композитор,  тележүргізуші  Нұрлан
Еспанов,  Қазақстанға  белгілі  айтыскер  ақын  Нұрлан  Есенқұлов,  белгілі  әнші
Айдар Әміре Халықаралық конкурстардың лауреаттары: Маржан Дәрібаева, Баяш
Гүлмира,  Жандар Фариза,  Игібай  Зарина,  Әділбек Шынар,  Абдысалы Аружан ,
Әуезхан Мерей, Алтынбек Ұлтуар, Серікбаев Әсел, Жұмабай Тоғжан , Ауданбек
Ақерке  ,  Құрманғали  Айда,  Қыдырбай  Дана,  Қуанышбек  Бекайдар,  Мәдина
Арысбек, Тұрлыбек Бекзат, Габдуллина Гульниса, Жұмахан Шынар, Ибрагимова

Хорлан,  Құрманбек  Орынкүл,  Өмірзақ  Арайлым,  Сабыр  Аружан  ,  Кенжалы
Мерей , Қоныс Айман, Орынбасар Шыңғыс. 

Республикалық  конкурстардың  лауреаттары:  Қуаныш  Серімбетов,  Салтанат
Тұрғанбекова,  Сәулет  Төребай,  Ақтолқын  Төлтайева,  Шілдехан  Бекзат,  Мансүр
Нұрдәулет, Ақнұр Абдіхан, Нұржан Зұлпыхаров, Насыр Айзере, Н.Рахым, Айдана
Лахай.  Ахметбек  Дильназ,  Шағырбай  Назым,  Жаппарбекова Бекайым,  Ақымбек
Арайлым,  Әділ Арман,  Жақсылық Дильназ,  Сүлейменова Әсел,  Жолшы Гулназ,
Төлен Ақниет, Нұрлыбек Біржан, Максим Мерей , Оңғарбай Иманғали, Қаранар
Айгерім, Жаңабай Алида . 

Құрманғазы атындағы консерваторияның студенттері: Әсел Нұранбаева, Рысты
Мусаева, Айгерім Елтаева, Жансерік Қарабаев, Мейрбек Әміреев, Сәбит Дүсебаев.
Ұлттық  Өнер  Академиясының  студенттері:  Зульфия  Қалходжаева,  Мұхтарима
Мұхамеджанова.  Қазақстанның  саз  колледждерінде  көптеген  шәкірттері  оқып
жүр,. Мақсаты: Қазақстан Республикасының мәдинетін көтеруге, өнерін дамытуға
ат  салысу.  Халқымыздың  рухани  байлығы  ,  асыл  мұрасы,  таусылмас  қазынасы
өнерді,  оның  ішінде  ән  жанырын  дамытып,  жаңартуға,  отандық  музыкалық
шығармалардың  репертуарын  молайтуға  өз  үлесін  қосып,  жас  ұрпақты
Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу.

* * * * * * * *

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ 

ЖАҢАША ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 

Темиргалиева Шынар Бактыгереевна 
бастауыш сынып әдіскері 

Казталов аудандық білім беру бөлімі 
Қазталов ауылы Қазталов ауданы 

Батыс Қазақстан облысы 

«Қанша білсең, ізден тағы, тағы да, білікті адам
жетер тілек , бағына.» Ж.Баласағұн 

Елімізде  ұрпаққа  білім  беру  саласында  түбірлі
өзгерістер  жасалып  жатқаны  баршамызға  аян.
Жаһандану дәуіріндегі жаңашылдықтан қалыс қалмау
мақсатында білі  беру жүйесіне  жаңашылдықтар енгізілуде.Ең  бастысы- әлемдік
білім  кеңістігіне  ену  мақсатындағы  алғашқы  қадамдар  жасалды.Әлемдік  білім
кеңістігіне  енуге  жасалған  алғашқы  қадамдардың  бірі  Кэмбридж  Білім  беру
орталығымен  бірлесе  отырып  жасалған  деңгейлі  курс  бағдарламалары.Ол  ХХІ
ғасыр талаптарына сай бәсекеге қабілетті сыни тұрғыдан ойлайтын, топпен жұмыс
істей  алатын,  достарымен  ой  бөлісетін,  өмір  дағдылары  қалыптасқан  бала
тәрбиелеуді көздейді. 

«Хадис»  кітабында  «Білімнің  апаты  —  есте  сақтамау,  немесе  оны
қызығушылығы  жоқ  біреуге  үйретіп  алтынға  тең  уақытыңды  босқа  өткізу»
делінген. Бұл бағдарлама білімді өмірмен байланысты алуға бағыттап, оқушының
ішкі уәжін тудыруға тырысады. Өз ойын еркін жеткізіп, өзіне баға беруге, өзгені
сыйлауға үйретеді. 

2015  жылдың  12  қазан  мен  6  қараша  аралығында  «Назарбаев  Зияткерлік
мектептері»  ДББҰ  Педагоикалық  шеберлік  орталығы  ұйымдастыруымен  білім
бөлімдері  мен  әдістемелік  кабинет  мамандарының  біліктілігін  арттыру
бағдарламасы  бойынша  1  айлық  курсында  білім  алу  мүмкіндігі  туғанына
ризамын.Тренерім  Абакеева  Лилия  Елемесовна  жылы  жүзбен  қарсылап,  бар
білімін кәсіби шеберлікпен, бір-бірімен байланыстыра, қызықты, мазмұнды үйрете
білді.Әр тақырыпты топпен жұмыс түрін қолдана отырып, жете түсіндірді. 

Бұл курста жеті модульдің сабақта қарастырылған идеялары мен байланысын,
Lesson study тәсілі, тәлімгерлікті жоспарлау, коучинг өткізу, іс-әрекеттегі зерттеу,
мектепті дамытуды жоспарлаудағы басымдықтарды анықтау, басқару мен мұғалім
көшбасшылығы,  кәсіби  қоғамдастық,  критерий  бағалау  туралы  түсінік  берілді.
Жалпы,І, ІІ, ІІІ деңгейлі курс бағдарламасының түйінді идеяларын ұғынып, жаңа
білім  беру  бағдарламаларының  оқу  бағдарламалары  жан-жақты
түсіндірілді.Назарбаев  зияткерлік  мектебінің  мүғалімдерінің  іс-тәжірибесі
көрсетілді. 

Еліміздің  жарқын  болашағы  үшін  қолға  алынып  отырған  осындай  үлкен
бастаманы қолдай отырып, курстан алған білімімді әдіскер ретінде іс-тәжірибемде
қолдана бастадым. 

2015 жылдың 18-20 қараша күндері  Казталов аудандық білім беру бөлімінің
жоспарына  сай  Казталовка  ОЖББМ  -не  әдістемелік  көмек  барысында  мектеп
құжаттарымен  танысу,  сабақтарға  қатысумен  қатар  жаңаша  «Сабақты  бағалау
дөңгелегі»  әдісі  арқылы  8  бастауыш  сынып  мұғалімдерінің  сабағы  талданып,
сабақта әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану талқыланды. 

Ал, 2015 жылдың 25-26 қараша аралығында А.Оразбаева атындағы ОЖББМ-не
әдістемелік  көмек  беру барысында  бастауыш сынып мұғалімдеріне  «Сократтық
семинар»  әдісі  бойынша  «Таңдау  курсының  рәсімделуі»  өздерінің  белсенді
қатысуымен жете түсіндіріліп, бірлестік жұмысы бірлесе отырып, терең талданды.
Семинарға  қатысушылар  бірі  баяндамашылар,  бірі  сұрақ  қоюшылар,  бірі
бақылаушылар  болып,  ешкім тысқары қалмады.  Жасыл  және  сары карточкалар
арқылы қатысушылардың әрекеті  өзара бағаланды.Семинар соңында «Инь-Янь»
әдісі арқылы мұғалімдерден кері байланыс алынды. 

Осылайша,  тексеріс  барысында  тек  анықталған  жайттарды  ескертіп  қана
қоймай,оның  шешу  жолдарын  жаңаша  әдіс-тәсілдер  арқылы  жете  түсіндіру,
әдістемелік  көмек  беру мұғалімдердің  білімін  шыңдап,  сапалы білімге  әкелуіне
себепші болады деп сенемін.

* * * * * * * *
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«ПОНЯТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
 В РАЗРЕЗЕ ЕНТ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ»

Учитель Ешекенова Ш.С. 
Саздинская средняя школа г. Актобе

  В  Послании  Президента,  где  определены  дальнейшие  перспективы  развития
нашей страны, приоритетное внимание уделяется интеграции науки и образования.
Так что без современного подхода к образовательному процессу в ХХІ веке ничего
не  добиться,  зато  возможна  реализация  интересных  идей  и  перспективных
проектов,  достижение  высот  и  заслуженное  признание.  В  наше  время  идёт
активный процесс  модернизации казахстанского  образования и его  адаптация в
мировом  интеграционном  пространстве. 
От  молодого  поколения  зависит  дальнейший  потенциал  развития  общества,
уровень  жизни  отдельных  граждан  и  государства  в  целом.  Поэтому  в  целях
обеспечения гарантии успешности в  Министерстве  образования и науки в 2004
году состоялась коллегия, на которой были рассмотрены итоги ЕНТ в республике,
так  как  создание  национальной  системы  оценки  качества  образования  на
сегодняшний  день  является  одним  из  наиважнейших  вопросов. 
 С  тех  пор  выпускники  школ  Казахстана  сдают  ЕНТ,  совмещающее  в  себе
экзамены за курс средней школы и вступительные экзамены в вуз или колледж. 
 Отрадно, что по итогам ЕНТ по среднему баллу последние годы выпускники школ
Астаны  занимают  первое  место,  показывая  наибольший  средний  балл  ЕНТ  по
республике. 
Но  и  подготовка,  и  проведение  ЕНТ  обнаруживали  недоработки,  которые
возможно преодолевать, чтобы поднять уровень учебных заведений на должную
высоту. 
Надо и можно улучшать подготовку к ЕНТ, для чего в первую очередь следует
повышать не функциональную грамотность учащихся, а прежде и самих педагогов.
С этой целью и проводились курсы по теории и практике подготовки учащихся к
ЕНТ  в  ИУУ,  так  как  газетная  информация  порою  была  расплывчата  и
противоречива.  Неоднократно  проводилась  экспертиза  тестовых  заданий  ЕНТ,
однако спорные моменты оставались. В республиканскую экспертную комиссию
поступает до сих пор немало апелляций. В основном вопросы касаются истории
Казахстана,  казахского  и  русского  языков,  математики. 
Поднятие  статуса  образования  в  стране  на  международный  уровень,  которое
заключалось  и  во  введении  ЕНТ,  будоражащее  умы  многих  людей.  Понятно
стремление  в  корне  изменить  истлевшую  систему  образования,  но  понятно  и
другое  –  невозможно  «уличить»  педагогов  в  некомпетентности,  тестируя  их
подопечных  подобным  образом.  Просто  потому,  что  тест  –  это  не  очень
качественный  эрзац  классического  экзамена,  и  уж  тем  более  –  не  показатель
знаний. По этому полемика не умолкает и по сей день. Его апробация в соседней
России показала несостоятельность данного подхода, который сумели отвергнуть.
У нас же без апробации всех выпускников подвергли этому испытанию, и кому-то
очень крупно подфартило. Что примечательно, за отмену теста в качестве экзамена
высказываются не только абитуриенты и студенты. Именитые глыбы современной
науки,  руководители  отечественных  альма-матер  уже  не  раз  говорили  о
несостоятельности подобного выявления знаний. Однако для реформаторов такие
аргументы не убедительны,  и  они продолжают держать равнение на Запад,  где
знания предпочитают выявлять только тестом,  причём знания в любой из наук.
Там,  за  океаном,  учащиеся  и  студенты  давно  привыкли  к  подобным  формам
проверок  уровня  образованности.  Поэтому  и  в  этом учебном году  выпускники
школ будут сдавать не привычные экзамены, а единое национальное тестирование.
ЕНТ  –  независимая  от  органов  образования  государственная  система  оценки
качества  обучения,  гарантирующая  прозрачность  полученных  результатов. 
Одиннадцатиклассники будут сдавать один экзамен – одновременно и выпускной,
и  вступительный.  Школьник  будет  получать  два  документа  –  на  основе
успеваемости – аттестат зрелости и сертификат с количеством баллов. Аттестат
зрелости получат все выпускники, а вот сертификат, на основании которого можно
будет поступать в  вуз.  Уже где-то с  февраля  все  ученики 11 классов пишут на
специальном бланке заявления  на  тестирование,  которые  будут  представлены в
Национальный центр тестирования и внесены в базу данных. Возможные ошибки
исправляются  в  течение  месяца.  К  середине  апреля  все  без  исключения
выпускники получают из НЦТСОТ пропуски на ЕНТ с указанием места и времени
тестирования. В Астане тестирование выпускников проходит в первой половине
июня на базе крупных вузов столицы. Выпускникам предстоит преодоление тестов
закрытого  типа,  где  надо  выбрать  один  правильный  ответ. 
В  комплексное  тестирование  включено  четыре  обязательных  предмета:
математика,  русский  язык  или  казахский  язык,  затем  язык  обучения,  история
Казахстана  и  пятый  по  выбору.  Всего  125  вопросов,  по  по  25  на  каждую
дисциплину.  При  тестировании  тяжелее  всего,  как  ни  парадоксально  звучит,
придётся претендентам на «Алтын белгі» и аттестаты с отличием: они не имеют
права  на  ошибку  –  «пятёрки»  надо  подтверждать.
Итоги ЕНТ станут известны в день сдачи тестирования, а спустя несколько дней
будут  выданы  сертификаты  с  указанием  результатов.  После  этого  выпускники
подают документы и сертификат ЕНТ в вуз на избранную специальность. Однако,
во избежание разочарований следует поинтересоваться проходным баллом на этот
факультет за прошлый год, чтобы реально оценить свои силы. По результатам ЕНТ,
возможно, и не стоит претендовать на специальность, скажем, экономиста. Хоть и
мечталось. Но в этом есть и своя прелесть: если вам повезёт,  то с набранными
балами  есть  шанс  попасть  в  число  «грантников»  и  «кредитников»  на
непрестижном факультете. Правда, мечтающие продолжить учёбу в филиале МГУ,
помимо  ЕНТ,  сдадут  и  вузовское  тестирование. 
Одиннадцатиклассники  сдадут  ЕНТ бесплатно,  а  выпускники  сузов,  желающие
продолжить обучение в вузах, заплатят вполне приемлемую сумму и приступят к
тестированию  на  три  недели  позже. 
Для  выпускников  является  делом  чести  доказательство  своих  прочных  знаний.
Подтверждается  большой  процент  претендентов  на  знак  «Алтын  белгі»  и

отличников. Поэтому и в текущем учебном году акцентируется вопрос на качестве
образования. В школах проходит аттестация учителей, есть методические недели,
пробные тестирования.  Параллельно с подготовкой выпускников к ЕНТ на базе
ИПК ПКСО проходят курсы повышения квалификации педагогов, работающих в
старших  классах.  Там  учителя  получают  памятку  по  ЕНТ,  содержащую
методические рекомендации по подготовке к ЕНТ. Приходится работать по всем
направлениям  этой  программы:  психологическому,  организационному,
технологическому,  информационному. 
Выдаются  памятки  и  для  учащихся.  Имеется  возможность  прорабатывать  и
пробные  тесты  с  учащимися:  ребята  работают  по  готовым  тестам  и  сами
составляли тестовые задания, учатся сворачивать и разворачивать информацию по
специфике  своего  предмета,  т.е.  по  русскому  языку.  Ведь  экзамен  в  форме
тестирования  требует  максимальной  концентрации  знаний,  скоростной
характеристики,  интуиции.  Поэтому  очень  важно  наличие  функциональной
грамотности  тестируемого,  к  чему  нужно  отнести  не  только  ознакомление  с
нормативными документами, но и умение работать с тестовыми заданиями, но и
грамотное  оформление  различных  бланков  по  тестированию  (документов
множество  оформляется  и  до  19  секторов  на  матрице)  с  целью максимального
высвобождения  отпущенного  времени  на  тестирование  для  работы
непосредственно  с  тестами.  Проводимая  работа  приносит  свои  плоды  –  все
справляются  с  тестированием,  все  поступают  учиться  дальше. 
За  ЕНТ  –  будущее.  Преимущества  узрели.  Надо  помогать  детям  овладевать
функциональной грамотностью, уверенно шагать вровень с веком. Но нельзя не
согласиться  с  тем,  что  поступательное  движение  вперёд  и  вверх  в  отношении
качества образования сдерживает и будет сдерживать некоторое время тот факт,
что  нередко  нерадивые  в  учёбе  девятиклассники  занимают  место  за  партой
десятого  класса. 
Сдача  ЕНТ  –  дело  добровольное.  Однако  основная  масса  выпускников  школ
столицы  ежегодно  выражает  желание  сдавать  ЕНТ.  Это  показатель  доверия
общественности  и  психологической  адаптации  к  ЕНТ. 
В каждом пункте тестирования утверждены составы государственных комиссий,
находятся  представители  Министерства  образования  и  науки  РК.  Местными
органами  управления образования  созданы необходимые условия  для  доставки,
проживания, питания участников ЕНТ. По сравнению с первыми годами процесс
тестирования проходит сейчас более спокойно, без особого ажиотажа и волнения.
В течение учебного года выпускники несколько раз сдают пробные тестирования
на базе школ по основным и дополнительным предметам, которые выявляют их
слабые  стороны,  дают  возможность  устранять  имеющиеся  недочёты. 
Выпускники подводят итоги одиннадцатилетнего школьного пути. Для кого-то они
будут радостными, других же заставят задуматься  о быстротечности времени и
упущенных знаниях.  Во  всяком случае,  каждый  из  выпускников  сдаст  один из
сложных экзаменов – экзамен на взрослую жизнь. Позади останутся незабываемые
школьные годы: озорной и дружный класс, любимые учителя,  первая пятёрка и
первые победы, последний звонок и лёгкие слёзы расставания. Впереди - длинная
жизнь,  полная  надежд  и  мечтаний,  достижения  поставленных  целей,  больших
радостей  и  взлётов. 
Типовая методика тестирования рассчитана для «среднеарифметических условий»,
на «усреднённые педагогические задачи», с которыми прежде всего сталкивается
каждый  учитель.  Но  всё  типовое  на  практике  требует  привязки  к  реальной
действительности.  Успех  же  в  этом быть  достигнут  только  при  знании  теории
тестов. 
Тест – слово английское, в переводе означает «проба, испытание, исследование». В
самом  общем  виде  под  тестом  понимается  специализированное  и
стандартизированное задание, результат выполнения которого соотносится или с
ранее  полученным  результатом,  или  с  определённым  эталоном  для  оценки
психофизиологических,  личностных  характеристик  человека,  способов  его
действий,  меры  соответствия  или  готовности  к  той  или  иной  деятельности. 
Определённая система, включающая подбор тестов в соответствии с поставленной
задачей,  организацию  условий  для  их  использования,  выполнение  тестовых
заданий,  оценивание  и анализ  результатов,  составляет  процесс  тестирования.  В
философии,  социологии,  психологии  процесс  тестирования  часто  называется
тестологическим  исследованием. 
Впервые  тестологические  предпосылки  тестологических  исследований  были
разработаны  английским  генетиком  и  антропологом  Ф.Гальтоном  (1888).Он
применил  серию  одинаковых  испытаний  большого  количества  лиц,  произвёл
статистическую обработку  полученных результатов  и  выделил эталоны оценки.
Несколько позже Д.Кеттел (1890) узаконил термин «тест». Им была предложена
серия  из  50  тестов,  предназначенная  для  определения  меры  чувствительности,
скорости  реакции  и  других  психофизиологических  характеристик  человека.
Французский психолог А.Бине первым применил (1903) тесты для оценки высших
психических  функций  –  для  измерения  интеллекта.  Именно  с  этих  пор  стали
предприниматься  активные  попытки  экспериментально  доказать,  что  различия
интеллекта  нормальных  людей  обусловлены  «генами  интеллектуальности».
Широкое распространение за рубежом получил психологический тест «ай-кью», с
помощью  которого  пытались  оценивать  коэффициенты  интеллектуальности
(эрудиция, способность к аналогиям, память, словарный запас и пр.). Метод тестов
для  установления  «степени  одарённости»  ребёнка  был  взят  на  вооружение
педологией  (греческое  слово  -  наука  о  ребёнке),  которая  исходила  якобы  из
существующего  закона  фаталистической  обусловленности  судьбы  ребёнка
наследственными  (биологическими)  и  какими-то  неизменными  социальными
факторами.  По  существу,  педология  опиралась  на  теоретические  положения
евгеники (греческое слово – хорошее происхождение) – «науки», ставившей своей
целью  «улучшение  человеческой  породы».  Как  показал  академик  Н.Дубинин
(1981), евгеника пытается доказать, «что «высшие» классы потому-де и являются
таковыми,  что  обладают  более  качественным  генным  «капиталом»,  что  якобы
существует генетическая  основа для различий между «высшими» и «низшими»
расами,  что  биологические  различия  людей  требуют  селективно-элитарного
подхода  к  образованию…»  Современная  наука  экспериментально  доказала,  что
мутациями  (изменениями)  генов  могут  быть  обусловлены  только  телесные
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различия людей. Попытки же, длящиеся на протяжении всего столетия, доказать,
что  «различия  нормальных  людей  по  интеллекту  зависят  от  «генов
интеллектуальности»,  ничего  не  дали». 
Учитывая  общенаучную  трактовку  сущности  тестов,  контрольной  проверкой
можно  считать  специализированные  и  стандартизированные  по  содержанию,
форме  и  условиям  выполнения  задания,  результаты  выполнения  которых
соотносятся  или  с  ранее  полученными  результатами  или  с  определёнными
эталонами  для  оценки  знаний.  Тестирование  часто  называется  контрольным
испытанием. 

1. Львова С.И. Русский язык. За страницами учебника. – М.: Дрофа, 2002
2. Полончук О.Г. К урокам грамоты и литературного чтения. / «Начальная школа»
№3 2004 г.
3.  Орлова  Г.А.  Формирование  языковой  компетенции  младших  школьников.-М.
2001.
4.Журнал «Русский язык и литература в школе»
5.Творческая педагогика
6.Учебник  «Русский язык. Теория и практика»
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САБАҚТАРДА ОЙЫН ӘДІСТЕРІН 
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

                                                                             
 Ақтөбе қаласы, Сазды орта мектебінің мектеп 
алды даярлық тобының  мұғалімі Мамбетова Н

             
Бастауыш  сыныпта  оқытудың  ең  басты  міндеттерінің  бірі-  балалардың

логикалық ойлау  қабілеттерін  дамыту.  Оқушылардың  ой-өрісін  дамытып,  ойлау
қабілетін арттыруда және өткенді қайталап еске түсіруде ойынның берер пайдасы
көп. Ойын оқу процесін ширата түседі, оқушының оқуға деген қызығушылығын
арттырады.

Мектепке келген шәкірттердің ойыны мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндердің
рөлдік,  сюжеттік  ойындарынан  басқа  мазмұнда  құрылуы  керек.   Алты  жасар
оқушы-ойын баласы. Математика сабағында ойынды жүргізу тек мақсат болмай,
шәкірттердің  қызығушылығын  дамытатындай  болуы  керек.  Мұғалім  әр  түрлі
әдістерді  қолдану  арқылы  ойынды  жүргізсе  ғана  оқушылардың  математикалық
ойын  дамытып,  тәрбиелік  проблема  жүйелі  шешіледі.  Математикалық  және
логикалық  ойындарды  ұйымдастыру  мен  оларды  жүргізуде  мынандай  негізгі
қағидаларды орындау қажетті және жеткілікті:
    1.  Ойын  ережесін  оқушы  дұрыс  түсініп,  ұғыну  үшін  тілі  қарапайым,  дәл
нақтылы айтылуы керек.
    2. Ойынды жүргізу негізінде оқушылардың сан қилы ситуациялық жағдайларды
шешуге  икемділігін  дамытып,  математикалық  тапқырлығын  арттырмай,  тек
белсенділігі артса, онда педагогтың мақсаты орындалмағаны. 
   3. Ойынға арналған дидактикалық материал оқушы үшін күрделі жасалып, оны
қолдану ыңғайсыз болса, онда ойын ойдағыдай әсерлі болып шықпайды.
  4.  Ойынды  жүргізгенде  оның  нәтижесі  барлық  оқушылардың  қатысуымен
тексерілуі тиіс. Қорытынды ашық, және әділ бағалануы тиіс. Жеңімпазды анықтау
кезінде  жіберілген  қате  немесе  әділетсіздік  оқушы  санасында  жағымсыз  ой
қалдырады. 
  5.  Оқушы  ойынға  белсенді  қатысуы  үшін,  оны  ұзаққа  созбай,  ережесін
түсіндіргеннен кейін тез жүргізіп, нәтижесі сол бойда хабарлануы тиіс.
  6.  Егер  сабақ  кезінде  оқушылардың  ойын  қалыптастыратын  және  ойлауын
дамытатындай бірнеше ұсақ ойындар жүргізілсе, онда ойынды қарапайым түрден
бірте-бірте  күрделендіруге  және  нақтылыдан  абстрактылы  түрге  көшкен  тиімді
болады. Бұл әдісті әсірес е логикалық ойындарды жүргізгенде пайдалану қажет. 
  7.  Сабақта  ойын әдісін  оның мақсатына,  мазмұнына және тақырыбына қарай
қолдану тиімді. Ойынды шамадан тыс, қажетсіз жерінде қолдану кері әсер етеді.
  8.  Ойын  әдісін  сабақта  қолданғанда  нақтылы  тапсырма,  мақсат,  міндеттер
шешілуі  тиіс,  бұл  алғы  шарт.  Ойынды  жүргізгенде  оны  үзбей  белгілі  бір
заңдылықты  шешетін  дәрежеде  жүргізумен  қатар,  ол  міндетті  түрде
қорытындылануы қажет.
  Осы  айтылғандарға  сәйкес  сабақта  ойынның  мынандай  түрлерін  жүргізуге
болады.           
 Математиканың алғашқы сабағынан бастап математикалық мазмұндағы сюжетті
дидактикалық ойындар қолданылады. Ондағы мақсат балалар бақшасынан келген
алты жасар шәкірттерді бұрынғы қалыптасқан дағды негізінде мектептегі оқыту
жағдайына  бірте-бірте  қалыптастыру.  Мысалы:  «Дүкен»   ойыны.  Мақсаты:
нәрселерді  түсі,  пішіні,  мөлшері  бойынша  салыстыруға  үйрету.  Оқушылардың
кеңістік  туралы  ұғымын  анықтап,  оны  әрі  қарай  дамыту.Ойынды  екі  түрде
жүргізуге болады.
а) Мұғалім- сатушы. Балалар- сатып алушылар. Сатып алушы бала өзіне ұнаған
ойыншықты  таңдайды  және  оны  суреттеп,  сипаттап,  ерекшеліктерін  айтады.
(ойыншықты  көрсетпейді)  Дүкенші  ол  баланың  қандай  ойыншықты  таңдап
тұрғанын  табады.  Оқушы  ойыншықтың  түрін,  түсін,  мөлшерін  немесе  пішінін
айтуы керек.
ә)  Екінші жағдайда мұғалім оқушының біреуімен рөлін алмастырады. Мазмұны
жоғарыдағы сияқты болады.
 Оқушылардың танымдық қабілеттерінің қалыптасып, одан әрі дамуына мынандай
ойындар да өз септігін тигізеді.
 Бұл бір ойынның өзі бірнеше тапсырманы меңзеп тұр. Ойынды ойнату арқылы
балалар геометриялық фигураларды атауды үйренеді, түстерді ажыратады, дайын
өрнекті шығара салмай, осы жерде тұрған сандардан өрнек құрап білуге және оны
шығара білуге үйренеді.   
 Күнделікті сабақтарда қолданылатын ойын түрлеріне тоқталар болсақ:
«Білім  шыңы»  ойыны.  Бұл  ойында  оқушылар  топқа  бөлінеді.  Әр  топтан  бір
оқушыдан  шығып.  таудың  төменгі  белесінен  жоғарыға  өрлей  берілген
тапсырмаларды  орындап,  шыңды  білімімен  өзіне  бағындыруы  керек.  Ойын
жеңімпазы шың басындағы өз сыйлығын алады.

   «Кім тез ойлайды?» ойыны.
    Мақсаты:  Оқушылардың  ойлау  процесін  дамыту.Ауызша есептеу  дағдысын
қалыптастыру.
   Ойынға  барлық  оқушы  қатысады.  Ойынды  мұғалім  немесе  алдын  ала
дайындаған оқушы жүргізуге болады. Барлық оқушыға кез-келген сан ойлаңдар
дейді. Ойлаған сандарыңа 2-ні қосыңдар.Енді шыққан нәтижеден өздерің ойлаған
санды азайтыңдар.Сонда бәріңде де нәтиже саны 2-ге тең болады. Мен сендердің
ойлаған  сандарыңды  білмей  нәтижесін  қалай  дұрыс  таптым?  Кім  айтады?
Ойынның сырын тапқан оқушы әрі қарай ойынды жүргізеді.
   Оқушылардың  әрекеттеріне  мұғалім  араласпай,  өз  беттерімен  орындауына
мүмкіндік  беруі  қажет.  Ойынның  негізгі  мақсаты-баланы  қызықтыра  отырып
білімді  берік  меңгерту  болса,  мұғалімнің  міндеті-  сол  ойын  түрін  пайдалана
отырып,  оқушыларды  өздігінен  жұмыс  істей  білуге,  ой  белсенділігін  арттыра
түсуге қол жеткізу. 
    Қорыта келгенде, бала ойынсыз өсіп-өркендей алмайды. Бұл-өмір заңдылығы.
Сондықтан  да  математика  сабағында  ойындарды  пайдалану  оқушыларды
ұжыммен бірлесіп жұмыс жасауға үйретеді, ой белсенділігін арттырады. 
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12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ
БАСТАУЫШ КЛАСС МҰҒАЛІМІНІҢ МОДЕЛІ 

Мусагалиева Баянсулу Саматқызы
Ақтөбе қаласы Сазды орта мектебінің 

бастауыш класс мұғалімі

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.  Ә.  Назарбаевтың  Қазақстан
халқына  Жолдауында  «Бәсеке  басы  білім,  ел  басқаратын  болашақ  жастардың
білімділігі  мен  біліктілігінде»  деген.  Ендеше,  ұстаздар  қауымы  ел  басқаратын
болашақ жастардың білімін қамтамасыз ету керек. Сондықтан да мектептегі оқу
үрдісінің  барысы  әр  түрлі  педагогикалық  әдіс  -  тәсілдермен  жүйелі  түрде
оқушылардың  шығармашылық  ойларын  дамытып,  ғылыми  көзқарасы  мен
белсенділігін арттырады.

Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр
боларлықтай  ұрпақ  оқыту,  тәрбиелеу  ісін  жаңа  сапалық  өзгерістер  деңгейіне
көтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында болып жатқан өзгерістер,  білім
беру  мақсаттарының  алмасуы,  оның  дамытушылық  сипаттарының  бекітілуі,
көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты мәселелер орындаушылардан шығармашылық
бастамалық, жұмыстың жоғары сапасын және кәсібилікті талап етеді. [1, 56 б]
Қазіргі кезде біздің республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік
білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу - тәрбие
үрдісіндегі  елеулі  өзгерістерге  байланысты  болып  отыр.  Білім  негізі  бастауыш
мектепте  берілетіні  анық.  Сондықтан  да  бастауыш  сынып  мұғалімі  бағдарлама
көлемінде ғана білім беріп қоймай, пәндер арқылы баланың жан - жақты дамуын
қамтамасыз  етуі  керек.  Күн  тәртібінде  қойылып  отырған  күрделі  мәселелердің
ішінде  жас  ұрпаққа  білім  беруді  әлемдік  деңгейге  жеткізу  үлкен  орын  алады.
Сондай қоғамдағы түрлі бағыттағы өзгерістердің бірі - 12 жылдық оқыту моделі.
Кезінде  Елбасы «21 ғасырда  білімін  дамыта  алмаған  елдің  тығырыққа  тірелері
анық»  деп  айтқан  болатын.  Егемен  еліміздің  әлемдік  білім  кеңістігіне  енуі,
Қазақстан  Республикасының 12 жылдық білім беру жүйесіне  көшуі,  білім беру
жүйесіндегі  қазіргі  уақытта  болып жатырған  соны өзгерістердің  көрінісі  болып
отыр. [1, 78 б]
Елбасы  Н.  Ә.  Назарбаевтың  «Келер  ұрпақ  алдында  зор  жауапкершілік  жүгін
арқалап  келеміз»,-  деген  сөзі  жай  айтыла  салған  жоқ.  Еліміздің  болашағы мен
көркеюі, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесімен көрінеді.
Осыдан  барып  жас  ұрпақтың  бойындағы  іскерлік  пен  қабілеттерін  ашу  және
шығармашылыққа  баулу  мәселесі  туындайды.  Онсыз  мектептің  инновациялық
үдеріс сатысынан өтпей дамуы мүмкін емес екеніне көзіміз жетіп отыр. Себебі,
мектеп келешек  ел басқарар,  жер -  суына иелік  етер,  ел  -  халқын гүлдендірер,
мерейін  өсірер  жасампаз  жандарды  шыңдар  бірегей  орта,  киелі  орын  екенін
білеміз.
Еліміздің  ертеңгі  болашағы -  бүгінгі  мектеп  қабырғасынан алған  білім нәрімен
сусындаған  оқушы.  Ал  білім  негізі  бастауыш  сыныптан  бастап  қаланатыны
бәрімізге белгілі. Сондықтан қазіргі таңда оқушыларға сапалы білім берудің тиімді
жолдарын іздестіру өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Оқушылардың өз - өзіне
сенімін  арттыру,  олардың  шығармашылығын  дамыту,  өтілетін  сабақтың  оқу  -
материалдарын терең ұғына білуге баулыу, ой - өрісін дамытатындай логикалық ой
тастау - мұғалімнің шеберлігіне байланысты. [2, 5 б]
Олай болса, қазіргі ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық
саласындағы белсенді, шығармашылық іс - әрекетке қабілетті, озық ойлы, тапқыр
да нәзік,  сезімтал, еркін және жан - жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Бастауыш
мектеп оқушысының жеке тұлғасын қалыптастыру, оның рухани әлемін байыту,
сабаққа ынта -  жігерін  арттыру,  жеке дарындылығын дамыту -  бүгінгі  таңдағы
негізгі мәселелердің бірі. Сондықтан жас ұрпаққа, жас буынға жаңаша білім беру
жолында  түбегейлі  өзгерістер  жүріп  жатыр.  Жеке  тұлға,  яғни  дарынды,
шығармашылық тұлға қалыптастыру білім мен тәрбие берудегі мемлекеттік істің
ең  маңыздысы.  Мақсатты  білім  беру  -  тұлға  дамуын  жүзеге  асыратын  мәселе.
Адамзат  баласының  өз  ұрпағын  оқыту,  тәрбиелеудегі  ең  тиімді  ізденістерін,
тәжірибелерін  жалғастырып,  тың  жолдар  іздеу,  педагогиканың  озық  үлгілерін
жаңашылдықпен дамыту жалғаса бермек. [3, 15 б]
Бастауыш  мектеп  –  бұл  жалпы  білім  беретін  мектептің  оқушыларды  оқыту,
тәрбиелеу, дамыту және өзін - өзі іске асыруына қолайлы жағдай туғызатын негізгі
буыны.  Сондықтан  мектептегі  тұтас  педагогикалық  үрдісі  заман  талаптарын
қанағаттандыратындай  деңгейде  ұйымдастырылуы,  ғылыми  негізделуі  және
әдістемелік  қамтамасыз  етілуі  тиіс.  Жалпы  білім  берудің  ірге  тасы  болып
саналатын  бұл  буынның  өзіндік  ерекшелігі,  мәні  мен  маңызы  зор.  Білім  беру
саласындағы өзгерістер де алдымен бастауыш сатыдан басталады. Осы аталған оң
өзгерістерді  жүзеге  асыру  үшін  бастауыш  сынып  мұғалімі  сол  білімдермен  өзі
қаруланған болуы тиіс. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу - қоғамдағы елеулі
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өзгерістер  мен  адамдар  арасындағы қарым –  қатынас  құралдарының  қарыштап
дамуына байланысты жаңа адамды қалыптастыруды көздеген заман талабы. [4, 49
б]
12  жылдық  білім  мазмұнының  негізгі  мақсаты  қарқынды  дамып  келе  жатқан
өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді, жеке басының, сондай - ақ қоғам пайдасына
қарай  өзін  -  өзі  толық  жүзеге  асыруға  дайын білімді,  шығармашылыққа  бейім,
құзіретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру. [5, 12 б]
12 жылдық білім берудің басты ерекшелігі – баланың жан - жақты дамуына, өз
пікірі мен ойын ашық жеткізуіне, әр адамға табиғатынан берілген шығармашылық
әлеуетін толық іске асыруына ықпал ететін, өзін - өзі танып, келешегін айқындауға
саналы түрде дайын болуға, саяси өмірге араласуға мүмкіндік береді.
12  жылдық  білім  беру  жүйесінде  білім  мазмұнын  түбегейлі  жаңартумен  қатар,
оқытудың тың әдістемесін дүниеге әкелетін, құнды идеялардан туындайтын жаңа
оқыту технологияларын енізуді талап етеді. [5, 18 б]
12  жылдық  білім  беру  жүйесінде  білім  беруді  ұйымдастырудағы  Халық
педагогикасын, салт – дәстүрін, әдет – ғұрыптарды жан – жақты, терең білетін 12
жылдыққа  көшу  мәселесі  –  біздің  еліміздің,  ұлттық  өнеріміздің,  нұрлы
болашағымыздың  мәселесі.  Біздің  мемлекетіміздің  бүгінгі  жайы,  ертеңгі  даму
көкжиектері Қазақстан Республикасының тұтастай даму болашағын айқындайтын
бірден – бір фактор деуге болады.
А. Байтұрсынов: «Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп һәм
сондай болмақшы.
Яғни мұғалім білімді болса, білім біліп шықпақшы. Сондай болған соң, ең әуелі
мектепке  керегі  -  білімді,  педагогика,  методикадан  хабардар,  оқыта  білетін
мұғалім.»
А. Байтұрсыновтың пікірі бойынша, бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алуы
керек. Мұғалімнің басты қызметі -  оқушы ұзақ жолды қысқарту үшін және сол
жолдан қиналмай өтуі үшін керек білімді кешіктірмей, кезінде беріп отыру үшін
балаларға  жұмысты  әліне  қарай  шағындап  беру  мен  бет  алысын  діттеген
мақсатына қарай түзеп отыру. [6, 19 б]
Қазіргі  кездегі  бастауыш сынып  оқушыларын  оқытудағы жаңа  өзгерістерге  бет
бұру үшін мынадай талаптарды ескеру керек деп ойлаймын:
-  Бастауыш  сынып  оқушыларының  шығармашылық  қабілетін  дамытуды  ерте
бастан қолға алу;
- Ойлау мүмкіндігінің ең жоғары деңгейіне жеткізу;
- Шығармашылық іс - әрекетіне және үнемі ізденісте болуына жағдай тудыру,
- Өзіндік жұмыс түрлерін орындай алу,
-  Баланың  жеке  қасиеттерін  ашу  арқылы  тәрбиелей  отырып,  танымдық
қабілеттерін қалыптастыру,
- Ақпараттық технологияларды меңгерту.
Бастауыш мектеп -  оқушы тұлғасы мен сапаның дамуы қуатты жүретін ерекше
құнды, қайталанбас кезеңі. Сондықтан да, бастауыш білім үздіксіз білім берудің
алғашқы басқышы, қиын да қадірлі жұмыс. Бастауыш мектеп балаға белгілі бір
білім ғана беріп қоймай, оны жалпы дамыту, яғни, сөйлеу, оқу, қоршаған ортаға
дұрыс  көзқараста  болу,  жағдайларды объективті  түрде бақылап,  талдау жасауға
үйрету,  ойын  да  дұрыс  айтуға,  дәлелдеуге,  сөйлеу  мәдениетіне  үйрету.  Дамыта
оқытудың басты мақсаты - баланы оқыта отырып, жалпы дамыту. [6, 21 б]
Әрине,  бастауыш  сынып  оқушысының  зейіні  тұрақсыз,  импульсивті,  қабылдау
мүмкін  діктері  әр  түрлі  болады.  Дегенмен  әр  бала  бір  нәрсеге  бейім  болады.
Бейімділік  -  оянып келе жатқан  қабілеттің  алғашқы белгісі.  Баланың жасырын,
тіпті тым терең жатқан қабілеттерінің көрінуіне мүмкіндік жасау тек оқыту кезінде
үлкендердің басшылығымен жүзеге асады.
Педагогика  ғылымы  еш  нәрсеге  бейімі  жоқ,  қабілетсіз  адам  болмайды  деп
дәлелдейді. Сол себепті, бастауыш сынып балаларының қабілетін кеңінен өрістете
дамытуға  тек  мектеп  қана  мақсатты  түрде  ықпал  ете  алады.  Оқушының
шығармашылық іс - әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз - оқушыны ойлай білуге
үйрету  екені  сөзсіз.  Мектеп  табалдырығын  жаңа  аттаған  бүлдіршіннен
шығармашылық іс - әретті талап етпес бұрын, оны соған үйреткен жөн. Оқушының
шығармашылығына бағыт - бағдар беруді ең алғаш білім мазмұнына енгізген М.
Жұмабаев  болатын.  Ол  балалардың  ойлау  қабілетін  дамыту  туралы  «Ойлау  -
жанның өте бір қиын, терең ісі»,- деп атап көрсете келіп, мұғалім баланың ойлап
үйренуіне көп күш жұмсау керектігін ескертеді. [6, 38 б]
Оқушы бойындағы шығармашылықты дамытуда үздіксіз құлшыныс, оқу мен білім
алуға деген ұмтылыс күннен - күнге дами түсуі қажет. Сонда ғана оқушы бойында
білім  нұры  тасып,  ішкі  дүниесінің  сыртқы  ортамен  байланысы  дамып,
дүниетанымы арта түседі.
Мұғалім өтілетін сабақтың тақырыбына сәйкес алдын ала жоспарланған сұрақтар
мен танымдық ойындар арқылы оқушы ынтасын, зейінін, ой - қиялын дамытуға
септігін  тигізуі  керек.  Сонымен  қатар  бастауыш  сынып  оқушыларының
шығармашылық  қабілеттерін  дамыту  да  -  өзекті  мәселелердің  бірі.
Шығармашылық  -  бұл  адамның  өмір  шындығында  өзін  -  өзі  тануға  ұмтылуы,
ізденуі. Өмірде дұрыс жол тауып кетуі үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы,
дәлеледі шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. [7, 10 б]
Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011  -  2020  жылдарға
арналған  мемлекеттік  бағдарламасында:  «Жастарды  белсенді,  азаматтық
ұстанымды,  жауапты,  жоғары  адамгершілік,  отансүйгіштік  сезімді  және
көшбасшылдық қасиеттерді қалыптастырған, шығармашылық жағынана дамыған
жеке тұлға  тәрбиелеу»  делінген,  бұл  бағдарламаның мақсаты екендігі  бәрімізге
белгілі. Жауапкершіліктің биігінен көрінуі де жас ұрпаққа берілетін білім сапасын
мейілінше арттыруды қажет етеді. Ал білім сапасын артыру, оның деңгейін әлемдік
білім кеңістігіндегі  стандарттарға сай келтіру, түптеп келегнде, мұғалімге, оның
кәсіби құзырлығына, әдістемелік біліктілігі мен шеберлігіне тікелей байланысты.
[7, 16 б]
Өзекті мәселелердің бірі болып отырған «Қазақстан - 2030» жолдауында да, «Білім
туралы» заңда даоқушыларды шығармашылықпен қалыптасқан және жеке тұлға
ретінде  оқытып,  дамыту  қажеттілігі  айтылған.  Бастауыш  мектептің  алдындағы
шешімін  күтіп  тұрған  басты  мәселелер,  ғалымдардң  пікірінше,  оқушыларды
дамыта оқыту, яғни оқушының оқу әрекетінің қалыптасуы, оқуға деген ынтасының
артуы.  Қазіргі  білім  беру  саласындағы  оқытудың  озық  технологияларын

меңгермейінше  сауатты,  жан  -  жақты  маман  болу  мүмкін  емес.  Сол  себепті
бастауыш сыныптарда 12 жылдық білім беруге толық көшудің алдында оқыту мен
тәрбиелеудің жаңа технологияларын меңгеру керек. [7, 6 б]
Қорытындылай  келе,   мұғалім  кез  келген  педагогикалық  іс-әрекетте  оқушыны
және  өзін-өзі  дұрыс  ұйымдастыра  білсе  екеуіде  жан-жақты  дамыған,  бәсекеге
қабілетті тұлға болып шығады. 
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ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ МЕН ХАЛЫҚТЫҚ

ПЕДАГОГИКАНЫҢ ӨЗАРА ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ

Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы
№8 Жалпы орта білім беретін мектептің 

өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі
Доскожаева Жанар Алимусаевна

                                       
 Өзін-өзі  тану  пәні  мұғалімдеріне  қойылар  талап  жоғары. Өзін-өзі  тану
бағыты-жалпыадамзаттық рухани құндылықтарды өз бастауы деп білетінін айтсақ,
ол ұлтымыздың салт-санасымен, дәстүр-қалпымен сабақтасып жатыр. Қазақта әр
маусымның  өзі  табиғи  қалпына  сай  халықтық  дәстүрлермен  ерекшеленеді.
Ұлыстың ұлы күні  саналатын Наурыз мерекесіне  қатысты  “Самарқанның көк
тасы  еріген  күн...” деген  тіркес  ежелден  бар.  Жастарды  кішіпейілділікке,
достыққа, кешірімге баулу арқылы “Самарқанның көк тасы ерігенде, біздер неге
татуласпаймыз?” дей отырып,  өзара  достыққа,  кешірімге  баулудың маңызы зор.
Мектепте  өтетін  Наурыз  мерекесінің  түрлендіріліп,  жаңаша  заманауи
бағдарламалармен  айшықталып  жүргізілуі  әр  балаға  қуаныш  сыйлап,  қазақ
халқының ұлттық мерекелерінің мәртебесін көтереді.  
  Халықтың  денсаулығы-ел  дамуының  аса  маңызды  тұтқасы,
болашағымыздың кепілі. Қазақ халқы “Бірінші байлық-денсаулық”, “Ауырып
ем  іздегенше,  ауырмайтын  жол  ізде” деп  жан  саулығы  мен  тән  саулығын,
қоршаған  ортаның  тазалығын  сақтауға,  нығайтуға  мән  берген.  Салауатты  өмір
сүру,  адам  денсаулығына  зиян  заттардан  аулақ  болуды  балалар  бойына
қалыптастыруда  “Денім  сау  болсың  десең...”, “Менің  денсаулығым-менің
болашағым” тақырыбы бойынша өткен сабақтарда  эссе- толғаулар жазып, нақыл
сөздердің  мағынасын  ашты.  Экологиялық  мәдениетті  қалыптастыру,  табиғатты
қорғау, аялау туралы тақырыптарда оқушылар табиғат-тіршіліктің бастауы, адам
табиғаттың бір бөлшегі екендігін түсініп, табиғат заңдылықтарын сақтау туралы
білімдерін кеңейтті.  “Табиғат- тал бесігің , аялай біл!” тақырыбына эссе-толғау
жазып, пікірталас өткізді. “Табиғатты қорғау-дәстүріміз” атты тәрбие сағатында
оқушылар табиғатпен үйлесімділік таба біліп, табиғатты аялау туралы түсініктерін
кеңейтті,  табиғатқа  жауапкершілікпен  қарап,  ұқыпты болу-әр  азаматтың міндеті
екенін  түсінді.  “Көгалдандыру-көптің  ісі” атты  мектеп  маңын  көгалдандыру
жұмысына  белсене  араласып,  әр  оқушы өз  үлесін  қосып,  әр  тіккен  шыбықтың
еңбекпен отырғызылуына мән берді.
  Жаңа  кезеңдегі  білім  берудің  өзекті  мәселесі-жас  ұрпаққа  адамгершілік-
рухани  тәрбие  беру. Құнды  қасиеттерге  ие  болу,  рухани  бай  адамды
қалыптастыру.  “Адамгершілікке тәрбиелеу құралы-еңбек пен ата-ана үлгісі”
деп  ұлы  педагог  Ыбырай  Алтынсарин  айтқандай,  баланың  өмірге  белсенді
көзқарасының  бағыты-ата-ана  мен  мұғалімдер  арқылы  қалыптасады.  Жас
жеткіншекті  жақсы  адамгершілік  қасиеттерге,  мәдениетке  тәрбиелеуде  тәрбиелі
адаммен жолдас болудың әсері күшті  екенін халқымыз ежелден бағалай білген.
“Жақсымен  жолдас  болсаң-жетерсің  мұратқа,  жаманмен  жолдас  болсаң-
қаларсың ұятқа”, “Жаман дос жолдасын қалдырар жолға” деген мақалдардың
мағынасы терең. 
  
   Адамгершілік тақырыбы-мәңгілік, ешқашан ескірмек емес. Адамгершіліктің
қайнар  бұлағы-халқында,  отбасында,  олардың өнерлерінде,  әдет-ғұрыптары мен
салт-дәстүрінде.  “Әлдилеген  әлемді  бесігімен...” тақырыбында  өткен  сабақта
оқушылар  ана  туралы  жазылған  тамаша  ғибратты  сөздер  мен  өлеңдердің
мағынасын ашып, аналарының балаға мейірімін, махаббаты мен үлкен еңбектерін
ақтауға, балалық сүйіспеншілікпен жауап беріп, құрметтеуге тәрбиеленді. 
  Көрнекті  педагог  В.Сухомлинский “Егер балаға  қуаныш пен бақыт бере
білсек,  ол  бала  солай  қалыптасады” дегеніндей,  шәкіртке  жан-жақты  терең
білім  беріп,  оның  жүрегіне  адамгершіліктің  асыл  қасиеттерін  үздіксіз  ұялата
білсек,  ертеңгі  азамат-жеке  тұлғаның  өзіндік  көзқарасының  қалыптасуына,
айналасымен санасуына ықпал етері сөзсіз.
  Өз халқының мәдениетін, тарихын, өнерін сүю арқылы басқа халықтардың да тілі
мен  мәдениетіне,  салт-дәстүріне  құрметпен  қарайтын  нағыз  мәдениетті  адам
қалыптасады.  “Ынтымағы  жарасқан  қазақ  елі” тақырыбында  өткен  сабақта
оқушылар Қазақстан Республикасында мекендеп, бақытты өмір сүріп отырған 131
ұлт пен ұлыстың өзара достық қарым-қатынасы және еліміздегі  тыныштық пен
бейбітшіліктің маңызы туралы түсінді. Әр ұлттың әнін айтып, биін билеп, достық
көңілмен, ынтымақты өмір сүруге, отанын сүюге тәрбиеленді. 
  
   Қазақ халқының әлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау-ұлттық дәстүрге айналған.
Отбасында,  қоғамдық  орындарда  үлкенді  сыйлау  дәстүрін  бұзбау  және  оны
қастерлеу  әрбір  адамнан талап  етіледі.  “Үлкенді  сыйла”,  “Сәлем бер,  жолын
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кесіп өтпе” деген ұлағатты сөздердің мәні өте зор. “Ата-анаң-алтын тұғырың”,
“Ата-ананың  қадірін  білмеген-халық  қадірін  білмес” деген  мақал-мәтелдің
мағынасына терең бойлап, “Ата-анам-берік қорғаным” тақырыбына эссе жазды.
“Ата  салты-асыл  қазына” атты  тәрбие  сағатында  оқушылар  ата  салтының
ұлттық  құндылық  ретіндегі  мәнін  ашып,  салт-дәстүрдің,  ата  салтының  ұрпаққа
мұра ретіндегі маңызын түсінді. 
   Қазақ  намысшыл  халық  “Ерді  намыс  өлтіреді,  қоянды  қамыс  өлтіреді”
дегендей,  Отанын сүюдің негізі-ұлттық намыс. “Басқа елде сұлтан болғанша, өз
еліңде ұлтан бол!” деген сөздің мағынасы өте кең, оқушылармен осы тақырыпта
өткен пікірталас  қызу талқылауға  түсіп,  әр  оқушы өз  ойын нақты дәлелдермен
түсіндірді. Мектепте “Ұланымын елімнің” тақырыбында жоғарғы сынып ұлдары
арасында  өткен  сайыстың  мақсаты  XXI  ғасырда,  білім  мен  ғылым  дамыған
замандағы  қазақ  жігіттерінің  бойындағы  асыл  қасиеттер  мен  ер  азаматтың
қоғамдағы  рөлі  туралы  білім-білік  дағдыларын  қалыптастыра  отырып,
оқушылардың бойындағы іскерлік, тапқырлық қасиеттері мен  өнерлерін шыңдау
арқылы  отансүйгіштікке,  имандылыққа,  патриоттыққа  тәрбиелеу  негізінде  елге
деген сүйіспеншілігін арттырып, әскери борышын өтеуге дағдыландыру. Сайыста
балалар өздерін отанның жас ұландары екенін көрсетіп, дәлелдеді.  
  
  Ұрпақ  болашағы  ұлт-болашағы. Өзін-өзі  тану  пәні-баланы  отаншылдыққа,
әдептілікке,  достыққа,  тазалыққа,  ұқыптылыққа,  мейірімділік  пен  қамқорлыққа,
табиғатты сүюге, отбасын сыйлауға, ұйымшылдыққа үйретеді.      
  Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі-әлемге теңдесі жоқ тәрбие. М.Жұмабаев
педагогиканың  ұлттық  тәрбиеден  бастау  алатыны  туралы  “Педагогика”  атты
еңбегінде былай дейді: “Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып
келе жатқан жол болғандықтан, әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты
үшін  қызмет  ететін  болғандықтан  әрбір  тәрбиеші  баланы  сол  ұлт  тәрбиесімен
тәрбиелеуге міндетті”.
 
  Қазіргі жаһандану кезінде батыс өркениетінен біздің үйренетініміз де  бар,
ысырып тастайтын тұстарымыз да бар. Ұлттық сана-сезімі қалыптасқан ұлттық
мүдденің  өркендеуіне  үлес  қоса  алатын,  ұлттық  құндылықтар  мен
жалпыадамзаттық  құндылықтарды  өзара  ұштастыра  алатын  толық  кемелді,
ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу-біздің негізгі мақсатымыз.

* * * * * * * *

Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, 
Ақшұқыр ауылы, Ақшұқыр мектеп-лицейі

Бастауыш сынып  мұғалімі 
Сейдахметова   Самал   Игаловна 

Сабақтың тақырыбы:  Қ дыбысы мен әрпі.
Сабақтың мақсаты: 
1. Қ  дыбысы, әрпі туралы түсінік беру.  
2. Таза, әдемі, ұқыпты  жазуға баулу
 3. Ой-өрісін дамыту, ойлау  қабілеттерін  арттыру
Сабақтың көрнекілігі:  Кеспе әріп ,кеспе буын, суреттер.
Оқыту әдісі: көрсету, түсіндіру 

Сабақтың мазмұны:
І .Ұйымдастыру: Түгендеу, партаға дұрыс отыру. Сабаққа зейінін  аудару.
ІІ .Білімді тексеру.
 О дыбысының орнына а дыбысын қойса, сөз мағынасының өзгеруіне көңіл
бөлу.
 Тақтадан оқып талдау: Шопан, Шора,тор, той.Шапан, шара,тар,та
-О дыбысы қандай дыбыс?
 ІІІ. Мақсат қою: тақырыбын, мақсатын хабарлау.
 ІҮ. Жаңа сабақ:
а) Жұмбақ шешу
 Жапалақтап жауады, Кішкентай ғана бойы бар, 
 Жердің бетін жабады.  Айналдырып киген тоны бар.
 Бұл не аппақ мақтадай?  (қой)
 Кәнеки, кім табады?   (қар)
- Ендеше  біз  бүгін  қандай  әріппен  танысамыз?
- Қ әріпі
Сыныптағы  Қ әріпі  кездесетін  оқушыларды  атау. Мысалы: Қарақат, Қарлығаш,
Ардақ, Қанат, Қанат т.б
ә) Қа-ра-қат, қа –ла, қа-лақ, қо-нақ сөздерін буынға бөліп,  қ дыбысының орнын
байқату.
 б) Қ дыбысының әріп таңбасымен таныстыру. 
в) Бағандағы сөздерді буындап не тұтас оқып үйрену,  мағынасын түсіндіру.
 г) Қала аттарының бас әріппен жазылатынын түсіндіру. 
 Қапшағай, Қаратау, Қарағанды.

Ү. Жаңа сабақтан түсінгенін тексеру.
 -Қ қандай дыбыс?
 -Сөздің қай буынында жазылады?
 - Қала аттары қалай жазылады?
 Сергіту сәті: 
Кірісейік сабаққа,
Кірісейік жазуға. Сөйлем құрату.
Жазудан «5» алайық, Қанат  тақтаға  қара.
Үйге қуанып қайтайық. Қарлығаш  құстың  аты.
Дәптермен жұмыс:  Қ әрпін жазып үйрену
Қала тақырыбына мәтін құрау.

ҮІ. Сабақты қорытындылау:  Бүгін біз қандай дыбыс және әріппен таныстық?

Ү. Үйге  тапсырма  беру
Оқулықпен  жұмыс. Дәптермен  жұмыс

ҮІ. Бағалау

«ҒАЖАЙЫП СЫЙҚЫРЛЫ АСПАПТАР»

Ақтөбе қаласы № 33 «Нұрсәт» мектепке дейінгі білім орталығының 
музыка жетекшісі Аитова Лаззат Зурулловна

№2 орта тобының музыкадан
 ашық  ҰОІӘ-нің сценариі

ҰОІӘ-нің мақсаты: Балаларды музыкалық аспаптармен  таныстыру.Музыкалық 
дыбыстардың жоғарылығы мен ұзақтығын ажырата білу. Музыка ырғағын сезіп, 
оркестр құру.
Орта тобының балалары музыка залына кіреді.
Саз жетекшісі балалармен амандасады.
Балалар бірінші  амандасып алайық.
Апай:-Сәлеметпе,  балалар,
Балалар:-Сәлеметсіз бе!
Мотивациялық қозғаушы:
Саз жетекшісі: 
-Балалар қазір біз сендермен әдемі ән шырқаймыз!(пианиноның қасына барып 
ноталарын қарайын деп жатырғанда, тесік-тесік нотный тетрадьты көреді)
-Балалар мына менің ноталарым қайда кетіп қалған? Кім менің ноталарымды алып
кеткен?Ноталардан музыка шығады ғой!
Музыкасыз ешқашан өмір сүру мүмкін бе?
Полька, Гопак, Вальсті,би билемеу мүмкін бе?
Ал маршпен жүрмесең.....
Жоқ музыкасыз өмір сүру мүмкін емес,
Мерекеде әдемі ән саласың,
Би де билеп аласың.......
Балалар:Музыканы жақсы көреміз,
Әрқашанда тыңдап жүреміз!
(Музыкамен Құлыншақ кіреді)
-Саламатсызда р ма балалар И-а-а-а! Неге көңілсіз тұрсыңдар?
Балалар: Апайдың ноталарын біреулер алып кетіпті!
Құлыншақ:- Оны еріншек мысық алып кетті. Ол тек тыныш жерде ұйықтағанды 
жақсы көреді.Оның қайда тұратынын мен білемін. Балалар, мен сендерге 
көмектесемін! Кәне шеңберге тұрыңдар, к  е  т   т і к!
Музыкалық-ритмикалық жаттығу
Ритмикалық жаттығу: «Лошадка»
Құлыншақ: Балалар жолымызды қысқарту үшін ән шырқайық.
Саз жетекшісі: Балалар  Құлыншаққа ән айтып берейік.
Ән: «Жануарлар әні»
Құлыншақ: И-о-о-о! Келдік! Балалар әне ана әдемі сарайды көріп
тұрсыңдар ма, сол сарайда мысық тұрады.Мен енді кетейін, анам іздеп қалар, сау 
болыңдар!
Балалар:Рахмет саған Құлыншақ! Сау бол!
Ұйымдастыру-іздену:
Саз жетекшісі: Балалар мына сарай неткен әдемі, биік, зәулім.Кәне мен  есікті 
түртейін.
-Тук-тук-тук.
(экранда мысықтың суреті шығады, артта мысықтың дауысы шығады)
Саз жетекшісі:-Сәлеметсізме Мысық!
Мысық: Сәлеметсіздер ме...М я у! 
Саз жетекшісі:-Мысық  біз балалармен ән шырқайық деп едік ноталар жоғалып 
кетіпті. Сен көрген жоқсың ба?
Мысық:-Ия, мен көрдім. Мен сендердің ноталарыңмен шамалы ойнай тұрайын 
деп алған едім, ноталарды тыңдадым,  қандай әдемі әуендер шығады....Маған өте 
ұнап қалды.Мен оны сендерге қайтарғым келмейді.
Саз жетекшісі:-Мысық сен бізге ноталарды қайтып бер, өйткені балабақшадағы 
балалар ән салып би билеулері керек.
1-б:Мен ән айтқым келіп тұр!
2-б: Ал мен би билегім келіп тұр!
3-б: Мен музыка тыңдағым келіп тұр!
Мысық:-Жарайды, онда менің тапсырмаларымды орындасаңдар мен сендерге 
ноталарыңды қайтып беремін.М я у!
-Мені мұқият тыңдаңдар! 
-Балалар музыкада қандай дыбыстар болады?
Балалар:-Жуан және жіңішке
Мысық: Тыңдаңдар мынау қандай дыбыс? (аудиодан жуан барабанның дыбысы 
естіледі)
Балалар:-Жуан
Мысық: Ал тыңдаңдар мынау қандай дыбыс? (аудиодан жіңішке металлафонның  
дыбысы естіледі)
Балалар: Жіңішке
Мысық: Менің  тапсырмамды орындадыңдар,Муррррр.
Саз жетекшісі:Балалар жуан, жіңішке дыбыстарды да нотамен ойнайды.Мысық 
тағы қандай тапсырмаң бар?
Мысық:-Сендер экраннан   музыкалық аспаптарды көріп тұрсыңдар ма?Ал енді 
мен сендердің есту қабілеттеріңді және есте сақтау қабілеттеріңді  байқағым 
келеді. Қазір сендер экрандағы аспаптардың дауыстарын бір-бірлеп тыңдайсыңдар 
да сол аспаптарды құрастырасыңдар.Ал экранға қарап аспаптарды атаңдар.
Балалар:- бубен, даңғыра, үшбұрыш, кастаньетта, кселофон, маракас, ағаш 
қасық(аспаптардың суреттері шығадыаудиодан, бубеннің, дауылпаздың, 
кселофонның дыбыстары шығады, балалар  аспаптың атын атап, экранда  
аспаптарды құрастырады)
Мысық: Жарайды, менің тапсырмамды орындадыңдар.Ал енді айтыңдаршы 
оркестр дегеніміз не? Оны экраннан тауып беріңдерші? (экранда бір адам, 2-3 адам
және оркестрдің суреті шығады)(Балалар оркестрді көрсетеді)
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Балалар:-Көп адамдар бәрі бірігіп аспаптарда ойнаса оны «Оркестр» дейміз.
Мысық: Жарайсыңдар, балалар сендер тағы да менің тапсырмама жақсы жауап 
бердіңдер.Қазір сендер оркестр құрасыңдар.Дайынсыңдар ма?
Балалар:-Ия! Дайынбыз!
Мысық: Балалар экранда қандай аспап шықса, сол аспапты ұстап отырған бала 
музыкаға қосылып ойнайды.
Музыкалық аспапта ойнау: «Шулы аспаптар»
Саз жетекшісі: Мысық біздің балалар барлық тапсырмаларды орындап шықты.
Мысық: Жарайсыңдар балалар!Мен сендерге ноталарыңды қайтып беремін.Маған
ренжімеңдер. Менің  сарайымның қасынасендерге сыйлық тығып кеттім, өздерің 
тауып алыңдар!Сау болыңдар! М я у! (сыйқырлы музыка ойналады)
Саз жетекшісі:-Балалар біздің ноталар қайтып келді! Алақай!Кәне көңілді ән 
шырқайық!
Ән: «Балабақшам»
Саз жетекшісі:Балалар айтыңдаршы музыкасыз өмір сүруге бола ма?
1-б:- Жоқ! Онда өмір көңілсіз болады
2-б:Нота болмаса, музыка болмайды. 
3-б:Әндерді тыңдай алмаймыз
4-б:Би де билей алмаймыз 
5.Біздер музыкалық  аспаптарда ойнай алмайтын боламыз!
Саз жетекшісі:Жарайсыңдар балалар! Сендер бүгін қандай әсер алдыңдар?
1-б:Маған өте қызық болды
2-б:Маған оркестрде ойнаған ұнады
Саз жетекшісі: Балалар өздеріңнің көңіл-күйлеріңді  мына смайліктермен білдіре 
қойыңдар(балалар смайліктерді мысықтың сарайының терезесіне жабыстырады)
Балалар: Алақай!
Саз жетекшісі: Балалар мында  Мысық сендерге сыйлық тастап кетіпті. Кәне бері 
келіңдер. (балаларға сыйлықтар таратылады)
Рефлексивті  түзету: Балалар қуанышты сезіммен музыка залынан шығады.

* * * * * * * *

«ӘКЕМ, ШЕШЕМ ЖӘНЕ МЕН» 
ОТБАСЫЛЫҚ САЙЫСЫ

Муханова Агила Есмырзаевна
 Ақтөбе қаласы МдБО №33 «Нұрсәт» балабақшасының  

дене тәрбиесі және жүзу жетекшісі

      Құрметті ата - аналар, ұжымдастар, бүлдіршіндер бүгінгі отбасы күніне 
арналған « Әкем, шешем және мен!» атты спорттық эстафеталық сайысымызға 
қош келдіңіздер. Тәуелсіздік  күніне байланысты шаралар еліміздің барлық 
жерлерінде
тойланып өтуде. Сондай - ақ бүгін біздің балабақшамызда тойланбақшы. Ендеше 
құттықтау сөз кезегін балабақша меңгерушісі беріледі.
Жүргізуші: Денсаулық - ол шыныққан,
Барлық денең мүшесі
Денсаулық – ол тыныққан,
Жүйке тамыр жүйесі.
Денсаулық – ол күлуің,
Көңіл - күйің жадырай.
Денсаулық – ол жүруің,
Ешбір жерің  ауырмай.
Әр таңды бақытпенен атырамыз,
Cайысты ой көгінде бақылаңыз.
Сайысқа қатысатын отбасыларды,
Арнайы  ықыласпен  шақырамыз.
Сайысымызды бастамас бұрын  әділқазылар алқасымен  таныстырайық.
1.Иманова А.А. 
2. Салимова Ф.Б.
Спорттық сайысымыз 5 бөлімнен тұрады.
Жүргізуші: Бақшада бүгін басталған
Дайын бол жарысқа
Жүгір, секір қалыспаң,
Бір - бірімен жарыста.
I – бөлім  « Кім шапшаң»  сайысын бастаймыз.
Ойын шарты: Топ мүшелері қапшықпен секіріп, кедергіден айналып  қайту. 
Құралдары: (Қапшық – 4 , кедергі - 4).
Жүргізуші: Әділқазылар алқасы I - бөлімнің бағасын берейік
Бала тәрбиелеген  тәрбиеші
Бала болып  ойнайды.
Бала өсірген  ата – ана,
Бала  болып  ойнайды - деп II - бөліміміз «Епті отбасы»  сайысын бастаймыз.
II – бөліміміз  «Епті отбасы»  сайысы
Ойын шарты: Топ мүшелері құрсауды  кеглилер арасымен домалатып жүріп, 
кедергіден айналып қайту. (Құралдары: құрсау  - 4, кеглилер, кедергі - 4).
Әділқазылар алқасы  «Епті отбасы» сайысының  бағасын  берейік.
Жүргізуші: Уақыт, уақыт куәсің сен бәріне!
Нұр төгеді мына әлем біздерге.
Денсаулықтың әліппесі әрқашан,
Шынығайық әр кез біз спортпен дей келе III - бөліміміз «Кішкентай 
қонжықтар»сайысын бастаймыз.
Ойын шарты:  Әкесі мен анасы кезекпен - кезек балаларын арқалап межедегі тудан
айналып  жүгіріп қайту.
( Құралдары: Ту - 4)
Әділқазылар   алқасы осы бөлімнің бағасын берейік.
Жүргізуші: Қалма  жұрттың  соңында
Қажет  болса мың атта.
Аздық  етер оныңда
Жету үшін  мұратқа - деп IV - бөліміміз «Ойлан тап» сайысын бастаймыз.

IV - бөліміміз  «Ойлан тап»
Ойын шарты:  Допты аяқтың арасына қысып алып, кеглилер арасынан жүріп, 
межеде тұрған есепті шығарып, кері қайту. Ал балалары  кеглилер арасымен 
жүгіріп,  шығарылған есепті алып, әділқазыларға апару.
( Құралдары:  Доптар - 4, кеглилер, есептер )
Жүргізуші: Әділқазылар алқасы 4 - бөлімнің бағасын берейік.
Жүргізуші : Топ болып  біз  жүрейік,
Ойнайықта  күлейік.
Отбасы  деген  тамаша,
Міне тұрмыз  жараса – деп ең соңғы «Шапшаң отбасылар» сайысын бастаймыз.
Ойын  шарты: 1 – ші  әкесі кеглилер арасынан жүгіріп барып, межеде шашылып 
жатқан, геометриялық пішіндерден үйдің қабырғасын қойып, кері жүгіріп қайту. 
Ал анасы  кеглилер арасынан жүгіріп келіп, үйдің шатырын қойып, кері жүгіріп 
қайту. Әр топ өз үйлерін құрастырады. Сол құрастырған үйге, ата - анасы 
қолдарын  айқастырып алып, баласын отырғызып сол үйге апарады.
Құралдары: ( кеглилер,  геометриялық  пішіндер )
Жүргізуші: Әділқазылар алқасы соңғы бөлімнің бағасын берейік.
Жүргізуші: Жарыс  заңы  ежелден,
Жеңімпазды  анықтау.
Жеңімпаз  болу  шарты  сол,
Еңбектену,  жалықпау.
Біреу озса  жарыста,
Біреу артта  қалады.
Бұл  сайыстан ренжімей,
Тараса бізге  жарады - демекші сайысымызддың шарттары бойынша қорытынды 
шығарып, жеңімпазды анықтап, марапаттау сөзі әділқазылар алқасына беріледі.
Жүргізуші :  Денсаулық – басты  байлық өмірдегі,
Нәр  беретін асыл ғой көңілдегі.
Салауатты  өмір - салтын  насихаттап,
Атанайық  жақсы  азамат  өңірдегі.
Еліміздің  болашағы  дені сау  азаматтардың қолында.  Ендеше денсаулықтың – 
кепілі  спорт демекші спортпен шұғылданайық. « Біз бақытты  жанұя» атты  
эстафеталық жарысымыз осымен аяқталды. Белсенділік  танытып  қатысқан  
отбасыларға  көп - көп рахмет. Жақсылықта кездескенше қош сау болыңыздар!

* * * * * * * *

Ақтөбе қаласы № 33 «Нұрсәт» мектепке 
дейінгі білім орталығының 
ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 Отарова Салтанат Биржановна

 Тақырыбы:   “The world of toys”
Мақсаты: Балалардың ойыншықтар туралы
түсініктерін кеңейту, оларға арнап тақпақтар айту.
Ғажайып сәттер пайдалану арқылы балалардың
ойыншықтар туралы түсінігін қалыптастыру
арқылы тілін, сөйлеу мәнерін жетілдіру. Жаңа
сөздердің мәнін, мәнерін түсіну. Санау дағдыларын
жетілдіру. Ағылшын тілінде 1-5-ке дейін санау
дағдыларын бекіту. Ойыншықтардың түстерін ажырата біліп, ағылшын тілінде 
атау. Ойын арқылы балалардың ойлау қабілетін  дамыту. Ойыншықтарды ұқыпты 
ұстауға тәрбиелеу. 
Керекті құралдар: Ойыншықтардың суреті, сандарға байланысты жеке кеспе 
қағаздар, аудиотаспа, интерактивті тақта
Билингвальді компонент: 
           New words:   Toys – ойыншықтар
           a car - машина
          a doll - қуыршақ
          a ball - доп
          a teddy bear – қонжық
                                 Numerals – сандар
           One – бір
           two – екі
           three – үш
           four – төрт
           five – бес
                                 Colours – түстер
           Red – қызыл
           yellow – сары
           green – жасыл
           blue – көк
(балалар ән-күй залына кіреді, сол мезетте Ойыншықтар ханшайымымен кездеседі.
)
 Hello, my children!
 Hello!
 I’m  “Toy’s Princess”. I’m glad to see you. Today we will go to the country of  
toys. 
 Мен «Ойыншықтар ханшайымымын». Мен сендерді көргеніме 
қуаныштымын. Бүгін біз «Ойыншықтар әлеміне » барамыз. Ол елде барлығы 
ағылшын тілінде сөйлейді. Сондықтан барлығымыз бірге тілімізге жаттығу жасап 
жиберейік!
                  Фонетикалық жаттығу: 
 Тіліміз ертегі оқығанды жақсы көреді. Бірақ оның үйі қараңғы. 
Сондықтан, ол оқыған кезде жарық түсіру керек болады: r-r-r.
Ол  ұйқтағанда былай дыбыстайды:  h-h-h. 
Тіліміз үйшігі таза болғанды жақсы көреді. Ол таңдайда отырып, тілмен кілемін 
қағады: t-t-t. 
Ол үйінің ауасын тазартады:  w-w-w.
(мұғалімнен кейін фонетикалық жаттығуларды қайталайды)
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Сиқырлы желқағарға үрлеп, әдемі әуенмен балабақшаға «Ойыншықтар» еліне 
барады  Мінекей, барлығымыз «Ойыншықтар» әлеміне де келіп те қалдық. Ендеше
ағылшын тілінде ойыншықтар туралы барлығымыз бірге тақпақ айтайық!

                               We are girls
                               We are boys
                               We go by van
                               We take many toys. 
Мына жерде хабарландыру жазылып тұр екен. Мен оқып берейін. 
                                Dear  guests!
         Attention!  There were lost some toys in our   
                      Toyland! Please, help us!
Біздің  «Ойыншықтар» әлемінде біраз ойыншықтар жоғалды, соларды табуға 
көмектесіңдер!
Көмектесеміз бе балалар?
Иә, әрине!            (кенет қонаққа  Қуыршақ Элис келеді.)

Hello! I’m a doll. My name is Alice. 
Қуыршақ Элис сен жоғалған 
ойыншықтарды көрмедің бе?
Ол ойыншықтарды мен алдым, оларды
менен алуларың үшін менің 3 
тапсырмамды орындауларың керек! 
Орындаймыз ба?
Иә!
Мыны жерде Қуыршақ Элис бізге 
тапсырмасын дайындап қойыпты 
келіңдер, орындайық!
                                                              

                                            1-тапсырма:  
Ойын : «Санын тап!» Ойыншықтар мен сандарға байланысты жеке балаларға 
арналған кеспе қағаздар таратылады. Ойыншықтар суретіне қарап, тиісінше санды 

қасына қою және оларды ағылшын 
тілінде атау. 

Интерактивті тақтамен сергіту 
сәті орындалады. (Балалар 
қимылмен сергіту сәтін жасап, әнін 
айтады)
Элис, біз сенің тапсырмаңды 
орындадық! Ендеше бізге 
ойыншықты берсеңші!

Орындап қойдыңдар ма?!Қап!Алыңдар! (бергісі келмей, ызаланып)
Рахмет!
Енді тағы тапсырмамды орындаңдар!

                                        2-тапсырма: 
Ойыншықтарды ағылшын тілінде атау.
Ойыншықтар атауларын ағылшын тілінде атау.
           a car - машина
          a doll - қуыршақ
          a ball - доп
          a teddy bear – қонжық
Міне, 2-ші ойыншықтарың!
Қуыршақ Элис:  Ммм!Ендеше мынау 3-ші тапсырмаларын!
3-тапсырма: 
   «Лото» ойынымен балалардың қолы жаттырылады. 
  Дидактикалық ойын : «Түсін ата»  Интерактивті тақтада дидактикалық ойын 
қосылады. 4 қуыршақ беріледі. Балалар ағылшын тілінде қуыршақ сөзін айтады. 
Қуыршақ киімдерінің түстері ажыратылады. Бұл ойында балалар тақтамен өздері 
жұмыс жасайды және сұрақтарға жауап береді. 

                                      Сұрақтар қойылады: 
What is it?
A doll
Let’s count
One, two, three, four…
What colour is it?
It is red
 What colour is it?
It is yellow
What colour is it?
It is green
What colour is it?
It is blue
Good! Жарайсыңдар! Түстерді ажырата біледі екенсіңдер! 
Қуыршақ Элис! Біз барлық тапсырмаңды орындадық! Соңғы ойыншықты беруіне 
болады. (қуыршақ ойыншықты береді)

Ойыншықтарды тауып 
қайтардық. Элис сен көрдің бе 
біздің балалар мейірімді, бір-
бірімен жақсы қарым-қатынаста,
дос! Сен де біздің балаларға 
қосыл, барлығымыз қосылып 
ағылшын тілінде ән айтайық!
Мынау қандай ойыншық?
Қонжық
Ағылшын тілінде атайықшы!
a teddy bear

Ал, ендеше, ағылшын тілінде Қонжық туралы ән айтып берейікші!
Teddy-bear, teddy-bear,  turn around

Teddy-bear, teddy-bear,  touch the ground
Teddy-bear, teddy-bear,   show your shoe

Teddy-bear, teddy-bear, that will do!
         Әуенмен ағылшын тілінде ән орындалады. 
Балалар, біздер «Ойыншықтар әлеміне» келіп, хабарламаны оқып, ойыншықтарын 
тауып, иесіне қайтардық. Енді Қуыршақ Элиспен қоштасайық!
 Good bye!
Bye!Bye!
Балалар біз қайда бардық?
Ойыншықтар әлеміне
Жарайсыңдар!
Біз кімді кездестірдік?
Қуыршақ Элисті
Ойыншықтар әлемінде біз не істедік?
Ойнадық, тапсырмалар орындадық....
Ал,ендеше менің де сендермен қоштасатын уақытым келді Good bye!
Bye!Bye!
 (Сиқырлы желқағарға үрлеп, әдемі әуенмен балабақшаға оралады)

* * * * * * * *
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 

Жосалы кенті А.Жанпейісов атындағы 
№105 орта мектептің бастауыш сынып 

мұғалімі Тұяқбаева Мөлдір

Сабақтың тақырыбы: Денелер, заттар.  Табиғат құбылыстары
Сабақтың мақсаты: а) Білімділік
Табиғи және жасанды денелердің айырмашылығын ажырату, заттардың бір – 
бірінен қасеті жағынан айыра білуге, табиғи құбылыстардың өзгеруі жайлы түсінік
беру.                                               ә)Дамытушылық. Дүниетанымын дамыту. Сұраққа
толық жүйелі жауап беруге дағдыландыру.
б)Тәрбиелік. Табиғатты аялауға тәрбиелеу
Әдісі:Сұрақ – жауап, түсіндірмелі, сәйкестендіру.
Көрнекілігі:Табиғат суреттері
                             Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі
а) Оқушының  назарын сабаққа аудару
II. Үй жұмысын тексеру
  « Аялдама ойыны»
« Аялдама ойыны» арқылы өткен тақырыпты пысықтау
1 аялдама
1Тәжірибе дегеніміз не?
2аялдама
1Бақылау әдісі дегеніміз не?
3аялдама
1Тыныс алу мүшелері
4аялдама
1Егер термометр + 20С немесе – 10С көрсетсе сен қалай киінер едің?
5аялдама
1Ата заңымыздың 29 бабы
III. Жаңа сабақ
Оқулықпен жұмыс
Тақырыпты оқыту
IV. «Біліміңді шыңда» Тапсырмалар
1 тапсырма Денелер туралы мәлімет жасау
2 тапсырма  Заттар туралы. Мысал келтіру.
3 тапсырма Өлі және тірі табиғаттағы өзгерістерді ата
4 тапсырма  Жыл мезгілдеріне өзіне тән құбылыстарды ата
5 тапсырма Адам қандай табиғат құбылысын өз қажеттілігіне пайдалана білді
V. Өтілген тақырыпты пысықтау «Біліміңді сына»
1 тапсырма. Суреттен тірі табиғи денелерді тауып жаз.
2 тапсырма. Өлі табиғи денелерді тауып жаз.
3 тапсырма. Жасанды денелерді тізіп жаз.
4 тапсырма. Суреттегі заттар мен денелерді сәйкестендір.
5 тапсырма. Жасанды дене мен табиғи денелердің, өлі табиғат суреттерін салу
VI. Сабақты бекіту
Сабақта не ұнады, не ұнамады?
VII. Оқушыны бағалау
VIII. Үй тапсырмасы :Табиғат құбылысы. Заттар. Денелер 

* * * * * * * *
Ақтөбе қаласы № 33 «Нұрсәт» мектепке дейінгі

 білім орталының тәрбиешісі Утегулова М.Т.
                                                                                                      

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің тақырыбы: «Тапқырлар еліне саяхат».
Мақсаты:  а) Білім салаларын интеграциялау арқылы айналадағы дүниенің елеулі 
белгілерін бір санынан бес санына дейінгі түсінікті жетілдіре отырып, заттардың 
белгілерін тауып және оларды сол белгілеріне қарай анықтау қабілетін 
қалыптастыруды жалғастыру.
ә) Балалардың зейіні мен логикалық ойлау, сөйлеу, сұраққа толық, дұрыс жауап 
беру қабілетін дамыту.
б) 1-ден 5-ке дейінгі сандарды танып ермексаз арқылы бейнесін жасауға үйрету. 
Қол икемділіктерін жетілдіріп, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Оқу іс-әрекет түрі: Интегралды оқу іс - әрекеті.
Тобы: Ересектер тобы
Білім салалары: Таным, Қатынас, Денсаулық, Шығармашылық, Әлеуметтік орта.
Әдіс-тәсілдер:АҚТ (интерактивті тақта қолдану), әңгімелеу, сөздік түсіндіру, 
көрсету, сұрақ-жауап, жеке жұмыс.
Қажетті көрнекіліктер: Математикалық театр, интерактивті тақта, 1-ден 5-ке 
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дейінгі сандар, аңдар суреттері, карточкалары, вагондар суреті бейнеленген сурет, 
ермексаз, тақтайша, су, шүберек.
Оқу  іс- әрекетінің барысы:
Тәрбиеші: Балалар бүгін бізді сиқырлы театр күтіп тұр. Есігін ашып, ішке үңіліп 
көрейікші. 
Ханшайым: Сәлеметсіздер ме балалар! Келгендеріңе қуаныштымын!

• Көңіл күйлерің қалай? 
• Керемет.
• Менің де көңіл күйім өте тамаша!
• Мен «Тапқырлар елінің Ханшайымымын». Балалар қызықты тапсырмалар 

орындауға дайынсыңдар ма?
• Ия дайынбыз.
• Ендеше, тапсырма бір санына байланысты болмақ.Кәнеки бір 

саусақтарыңды көрсете қойыңдаршы!
• Жарайсыңдар!

1) Айналаға қарасаң бізді көптеген заттардың қоршап жатқанын білеміз. Осы
бір санына байланысты біреуден ғана тұратын табиғаттың бір бөлшегін атап 
көрейікші! Ойланып көрейік!
            Жер бетіне шуағын, жылуын төгеді.
            Нұрын сеуіп жылытады.
            Күн. Күнде біреу.
            Түнімізді жарық етіп нұрландырады,
            Ол тек қана көкте аспанда болады.
            Ай. Айда біреу.

• Ал біз тұратын планета не деп аталады?
• Жер. Жерде біреу.Онда біз өмір сүреміз. Ол әлемде біреу ғана.
• Біз тұратын ел қалай аталады?
• Қазақстан деп аталады. Қазақстан біздің Отанымыз. Отан да біреу.

2) Ойын – жаттығу: «Өзің білетін екі-екіден заттарды ата».
            Ойланып көрейік.
            Ол біздің дене мүшелеріміз де болуы мүмкін.
            Екі көз, екі қол, екі аяқ, екі құлақ.

3) Үстел үстіндегі көрнекіліктермен тапсырмалар.
            Әр бала жолақшаның үстінгі бөлігіне 1-ден 5-ке дейінгі сандарды, төменгі 
бөлігіне                          заттардың суретімен сәйкестендіріп орналастырады.
4) Тақтамен жұмыс: «Жасырынбақ» ойыны.
Жүргізуші кез-келген жануар мен құсты вагонға орналастырады. Балалар олардың 
орналасу ретін анықтап, нешінші вагонда екенін атайды.
5) Сергіту жаттығуы: «Шырша» АҚТ қолдану арқылы.
6) Ойын. Интерактивті тақта: «Жасырынған сандар»
Сюжетті көріністен 1-ден 5-ке дейінгі сандардың қандай заттарға ұқсайтынын 
анықтап атау. 
7) Сандарға байланысты тақпақтар.

Жіңішке жалғыз таяқша,
Бір саны ол айрықша.

Екі саны байыпты.
      Аққуға ұқсап қалыпты,

Ұзын мойын, құйрықты, 
Қазды да қатар қойыпты.

Екіліктен кейін қараңдар,
            Үш саны шықты, жарандар.
            Үшінші орын –тұрағы,
Үш ілмекті қосып тұрады.

Үштен кейін төрт болар, бір жылда төрт мезгіл бар.
            Қыс мезгілі-күн суық, ақ қар жатыр жер жауып.
            Көктемде болар жер жаңа, егейік егін далаға.
            Жазғы тұрым күн ұзақ, аптап тұрар күн шуақ.
            Алтын күз бізге берер нұр, жеміс-жидек пісіп тұр.
Басталады саусағым бас бармақтан 1-ші.
            Балан үйрек келеді санағанда 2-ші.
            Ортан терек, биігі, тұрып қалған 3-ші.
            Шылдыр шүмек келеді, кезегім деп 4-ші.
            Кішкентай бөбек таласпай, болған екен 5-ші.

Саусақ жаттығуы: «Үкі»
Орманда қараңғы,
Бәрі, бәрі ұйқыда.
Үкі ғана ұйықтамапты,
Маңғазданып отыр қатты.
Әрі-бері отырды да,
Қараңғыға қанат қақты.

Үлестірмелі материалдармен жұмыс:

Балалар кез келген санның таңбасын жасайтын сиқырлы ермексазды алып келдім.
Ал енді 1-ден 5-ке дейінгі сандардың таңбасын бейнелеп жасап көріңдерші.
1-ден  5-ке  дейінгі  сандарды  тура  және  кері  ретпен  санап  оқу  іс-әрекетін
қорытындылау.

Жарайсыңдар! Білімді екенсіңдер! Менің көңілімнен шықтыңдар! 
Барлықтарыңды өте жақсы деп бағалаймын. 

Білімдеріңді одан әрі тереңдете беріңдер!

* * * * * *

Алматинская область  
Илийский район  село Акший 

ГКУ средняя школа № 8 
Учитель русского языка и литературы  

Аблаева Гульнафис Бакытжановна

Класс: 5А,Б
Тема: Твердые и мягкие согласные
Цели:
 Познакомить учащихся с новым звуком [й];
обобщить понятия гласных и согласных звуков; упражнять
в различении твёрдых и мягких согласных звуков; учить
работать: самостоятельно, в парах, в группах; выступать в различных ролях: 
мыслителей, слушателей, участников процесса.
 Развивать речь, мышление, внимание, наблюдательность, умение 
классифицировать, сравнивать, обобщать.
 Воспитывать положительное отношение к учебному процессу, 
трудолюбие, доброе отношение к окружающим, природе, животным.

Ход урока
1. Организационный момент.
Прозвенел и смолк звонок,
Начинается урок.
- Ребята, сегодня на уроке мы повторим наши знания о звуках, а также 
познакомимся с новым звуком.
2. Повторение о звуках.
Мы вновь за наукой отправимся в лес.
Лес этот полон загадок, чудес.
- В каком лесу мы бываем на уроках обучения грамоте?
- Кто живёт в звуковом лесу?
- Какие бывают звуковички? (Гласные и согласные)
- Что вы знаете о гласных?
- Каких звуковичков не хватает? (А, О, У, Э, …, …)
- Расколдуйте их: дым, игла.
- Сколько гласных звуков? (6)
Запоминалочка (хором):
А, О, У, Э, Ы, И – звуки гласные мои,
Их не трудно перечесть
И запомнить – звуков 6.
- Что вы знаете о согласных? (Все согласные согласны быть в словах всегда при 
гласных.)
Игра «Твёрдо – мягко» (мяч)
Р – Р`, М – М`, С – С`, К – К`.
3. Физкультминутка.
- Порычите! (Р-Р-Р)
- Пофырчите! (Ф-Ф-Ф)
- Пожужжите! (Ж-Ж-Ж)
4. Знакомство с новым звуком.
Лесная школа
- Какую тему изучают зверята? (Твёрдые и мягкие согласные звуки.)
- Сегодня зверята познакомятся с новым звуковичком, а мы им в этом поможем.
- К нам в гости пришли 3 брата.
- Хотите узнать как их зовут?
- Одного мы вспоминаем, когда пугаемся и вскрикиваем… (ОЙ)
- Другого, когда ушибаемся и кричим… (АЙ)
- Третьего, когда кого-то окликаем… (ЭЙ)
- Давайте назовём их ещё раз. (ОЙ, АЙ, ЭЙ)
- Сколько звуков в их именах?
- Почему их называют братцами?
- Что у них общего? (Последний звук.)
- Назовите его. [й]
- Какой это звук: гласный или согласный, твёрдый или мягкий? (Согласный, всегда 
мягкий.)
- Покажите, каким значком будем обозначать его в схеме. (=)
- Найдите и обозначьте звук [й] в именах мальчиков.
- С каким новым звуком мы познакомились? (Согласным звуком [й])
5. Физкультминутка.
6. Изучение нового материала.
1. Игра «Защити звук от звукомора».
- От какого звукомора будем защищать новый звук [й]? (Палецвротнеклади)
(Сигнальная карточка «=»)
- Шайба, соловей, сорока (л-ловушка, чайка, ёлка, троллейбус).
- Молодцы!
2. Звуковички спрятались. Найдём их.
- Назовите слова, выделяя голосом новый звук [й]:
1. попугай
2. чайник
3. яблоко.
- Найдите слово, в котором звук [й] находится: в конце, в середине, в начале.
Вывод: в какой части слова может находиться новый звук [й]?
3. Работа в парах.
(На каждой парте 1 карточка)

юла трамвай зайка

Задание: найти и отметить «+» предмет, в котором звук [й]:
 1-й ряд – в конце слова (трамвай)
 2-й ряд – в середине слова (зайка)
 3-й ряд – в начале слова (юла)
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Вывод: согласный звук (й) может находиться в начале, в середине, в конце слова.
7. Составление схем с новым звуком.
1. - У братьев ОЙ, АЙ, ЭЙ есть друг. Послушайте, что он о себе говорит.
В дом чужого не пущу
Без хозяина грущу.
(Собака)
- У кого есть собака? Как её зовут?
- Догадайтесь, как зовут собаку братьев.

- Сколько в слове звуков? (5)
- Дайте характеристику каждого звука.
л – согл, тв.
а – гл.
й – согл., мягк.
к – согл., тв.
а – гл.
- Сколько слогов в этом слове? Почему? Поставьте ударение.
2. Игра «Превращение слов – волшебная цепочка».
лайка - майка - гайка - лайка
3. Найди слово по схеме.
Лесная школа
- Лесные зверята очень любят получать письма. Догадайтесь, кому пришло письмо.

- Лиса, белка, волк и козёл так же ждут письмо. Давайте напишем им.
4. Работа в группах (составление схем).

Вывод: - С каким новым звуком познакомились? Что узнали об этом звуке?
8. Физкультминутка.
1, 2, 3, 4, 5
Начал заинька скакать.
Прыгать заинька горазд,
Он подпрыгнул 10 раз.
9. Закрепление нового материала
Задания по выбору:
 Раскрасить предмет, в названии которого есть звук [й].
 Собрать из кубиков слово шайба, иней.
 Мозаика. Составить картинку Айболит, Незнайка, Дюймовочка.
 Работа со схемой слов:
а) выделить гласные звуки
б) выделить согласные звуки
10. Итог урока.

- Ребята, наш урок подошел к концу.
- С каким звуком мы сегодня познакомились?
- Молодцы, ребята! Вы сегодня очень хорошо работали.
11. Д/З Упр №5
Выучить стихотворение 

* * * * * *

Алматы облысы Іле ауданы 
Ақши ауылы «№8 орта мектебі мектепке 

дейінгі шағын орталығымен» 
мемлекеттік коммуналдық мекемесінің 

бастауыш сынып мұғалімі Әбілсеитқызы Шынар

Күні: 19.11.2015ж 
Пәні: әдебиеттік оқу                    
Сабақтың тақырыбы: А.Нысаналин. Құдайы қонақ.
Сабақтың  мақсаты:  1)  Оқушыларды  А.Нысанлиннің
«Құдайы  қонақ»  әңгімесімен  танымтырып,  түсініп
оқуға  мүмкіндік  беру.  Қонақ  түрлерімен  таныстыру.

Қ.Мұңайтпасовтың өмірі мен балуандылығы жайлы мәлімет беру.
2)  Оқушылардың  өз  бетімен  ізденуі,  оқуы,  пайымдауы,  талдауы,  әрекет  етуі,
ойлануы арқылы шығармашылық деңгейін дамыту.
3)  Оқушыларды  ерлікке,  батырлыққа,  ұлттық  дәстүрлерге  құрметпен  қарауға
тәрбиелеу.
Түрі: аралас сабақ
Әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап,әңгімелеу.
Көрнекілігі: интербелсенді тақта.
Сабақ барысы:
І Ұйымдастыру кезеңі:
Әрбір адам? Туысым, досым, жұрағат.
Әрбір сабақ? Үйрену, ұғу, ұлағат.
Әрбір ісің? Тірлік, тірек, адамдық.
Әрбір сөзің? Шындық, бірлік, адалдық.
Оқушыларды ІV топқа бөлу
І топ: Құт
ІІ топ: Береке
ІІІ топ: Ырыс
ІV топ: Сыйластық
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру:
«Миға шабуыл»
І топ: 
 Мәтін кім туралы?
 Ыбырай атаның ізбасары кім?
ІІ топ:
4. Қарт диқанның арманын кім орындады?
5. Сыр өңірінің перзенті туралы қандай нақыл сөз айтылған?
ІІІ топ:
 Қарт диқан қалай көз жұмды?
 Адамдар қандай жағдайдан кейін күріш өсіре бастады?
ІV топ:
 Мәтіндегі әкесі мен баласының әңгімесі жайлы айтып бер.
 Мақсұт қандай болып өсті?
ІІІ. Жаңа сабақты бастау: Ребус шешу.
Жауабы: «Құдайы қонақ»
 «Құдайы қонақ» дегенді қалай түсінесіңдер?
Қонақтың бұдан басқа мынадай түрлері бар екен.
Қонақ түрлері:
А.Нысаналиннің  “Құдайы қонақ” әңгімесімен танысамыз.
V. Жаңа сабақты меңгерту:
«Құдайы қонақ» әңгімесін оқытып, сөздікпен жұмыс жасау. 
Әудемдегі- жақын жердегі.
Төртпақ-дембелше, мығым денелі.
Күш иесі қону- күш қасиеті пайда болу
Зауқы соқпау –тәбеті тартпау.
Қайқаң өрлеу –өрлеу жол.
Бөлінген бөлімдер бойынша түсінігін айту.
І топ:    1 бөлім: Қонақтың келуі.
ІІ топ:   2 бөлім: Баланың Қажымұқанмен танысуы.
ІІІ топ:  3 бөлім: Қажымұқанның Асылмұраттың басынан сипауы
ІV топ:   4 бөлім Асылмұраттың шымыр жігіт болуы
Әр топ өз бөлімдері бойынша жауап береді.
Қара күштің иесі –Қажымұқан Мұңайтпасұлы туралы жинаған мәліметтерін айту.
 Қажымұқан Мұңайтпасұлы туралы видеоролик көрсету
Дәптермен жұмыс:
Мәтіннен  құдайы қонақтың портретін тауып, дәптерімізге көшіріп жазамыз.
1. Киімі.  2.  Бет-бейнесі  мен  алақаны.    3.  Құлағы,  шашы,  ерні  және
тістері. 4. Саусақтары, көздері.
«Күтпеген  қонақ»   мультфильмін  көрсету.  Көрген  мультфильм  мен  әңгімені
салыстырту.
«Венн» диаграмасы
             Асылмұрат            ұқсастықтары                    Бай
V. Түсінгенін тексеру:
Кері байланыс:
1. Құдайы қонақты көрген сәттен бастап баланы қандай сезімдер биледі?
2. Мәтінде қазақ халқымыздың қандай дәстүрлері аталды?
3. Қажымұқан бала туралы қандай болжам жасайды? 
VІ. Бекіту: 
Асылмұраттың өмір жолына, болашағына құдайы қонақтың келуі қалай әсер етті?
«Қонақ келсе, ер жігіт құт келді деп ұғады».  Махмұд Қашқари
Берілген нақыл сөз бен чемпион суретін байланыстырып сабақты қорытындылау.
Бағалау.
VІІ.  Үйге тапсырма:  Мәтіндегі  қонақасы, ет асату сияқты  халқымыздың
дәстүрлеріне анықтама беріп келу.  Қонаққа бару мәдениеті  жайлы мәлімет
біліп келу.

* * * * * *
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ҰРПАҒЫНА АЙҚЫН БАҒДАР, 
АСЫЛ АРМАН ҰСТАТҚАН ҰСТАЗ

Ұстаз - келер күннің ұстасы. Әрбір мұғалім - баланың
қалыптасып  келе  жатырған  дүниетанымының,  өмірге
деген  көзқарасының  иесі  екенін  ұмытпағаны  абзал.
«Себебі,  қазақтың  тағдыры,  мемлекетіміздің  келешегі,
қоғамның дамуы  бүгінгі мұғалімнің қолында. Бұның бәрі
мектептің  қандай  негізде  құрылуына  барып  тіреледі»,  -
дейді Мағжан атамыз. 

Мектептің  мерейі  үшін,  баланың  болашағы  үшін
шынайы  жанашырлықпен  жұмыс  жасау  -  бүгінгі
мұғалімнің ұрпақ пен мемлекет алдындағы парызы. Осы
парызын мүлтіксіз орындап жүрген ұстаздардың бірі

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Бітік орта жалпы білім беретін мектеп-
балабақшасының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Камашева Асыл Шамұратқызы.

Ол 1986 жылы Орал қаласындағы А.С. Пушкин атындағы педагогикалық институтының
ағылшын  және  неміс  тілі  пәні  мұғалімі  бөлімін  қызыл  дипломмен  аяқтады.  Бітік  орта
мектебінде 28 жыл бойы тапжылмай еңбек етіп, күні бүгінге дейін ізгіліктің қолдаушысы,
жаңалықтың жаршысы болып, жақсылық пен жетістіктің басында жүреді.   Әр шәкірттің
ертеңі үшін алаңдап, олардың заманына сай білімді, жан-жақты тұлға болып қалыптасуына
өзіндік  үлесін  қосып  жүрген  маман  алдына  келген  жас  буынға  білім  мен  тәрбиені  егіз
сіңіріп  келеді.  Ол  «Оқытудың  жаңа  технологиясын  қолдана  отырып,  оқушылардың  шет
тіліне  деген  қызығушылығын  арттыру»  проблемалық  тақырыбы  бойынша  жұмыстана
жүріп, білім нәрін, адамдық және адамгершілік қасиетін себе білетін ұлағатты ұстаз. Елдің,
ұрпақтың  болашағы  үшін  шарқ  ұрып,  әрдайым  жақсылықтың  безбені  болуды  мақсат
тұтатын  ұстаздың әрбір  іс-әрекеті  ойлы әрі  салмақты.  Не  берсе  де  бойынан  ізденіс  пен
ізгіліктің самалы есіп тұратын Асыл Шамұратқызының еңбегінің жемісі сонау жас маман
шағынан-ақ көріне бастаған еді. 

Ол ауданымызда ең алғаш өткізілген «Жыл мұғалімі» байқауының жүлдегері. Аудандық
ағылшын  тілі  пәні  мұғалімдері  байқауының  «Ең  үздік  ағылшын  тілі  пәні  мұғалімі»
аталымының иегері.  Мектебімізде ең бірінші болып компьютерлік «Merits» бағдарламасын
оқып бітірді. Жаңашыл «Peace Corps» бағдарламасының тұрақты тыңдарманы ретінде толық
курсын  аяқтап  шықты.  Аудандық,  облыстық  семинарларға  қатысып,  өз  тәжірибесімен
әрдайым  бөліседі.  Соның  ішінде  облыстық  тамыз  маслихатының  Online  режимінде
баяндама оқыды. Батыс Қазақстан облыстық  тілдер дамыту басқармасы ұйымдастырған
аймақтық-ғылыми  конференцияда  оқылған  «Тәжірибем  -  ізденісім»  атты  баяндамасы
облыстық жинаққа енді. 

Бүгінгі  таңда  заманауи  технологиялардың  озығы  болып  есептелетін  Кембридж
бағдарламасы  бойынша  дайындалған  жаңа  буын  оқулықтары  бойынша  өскелең  ұрпаққа
білім беруде де АКТ-ны еркін пайдаланып, 7 модуль негізінде оқушылардың пәнге деген
қызығушылықтарын  арттыр  біледі.  Оның  «Personality»,  «Are  you  ready»,  «London»
тақырыбындағы  сабақтары  мен  шаралары  интернет  жүйесінің  сайттарында  тіркелді.
Оқушылардың  қызығушылықтарын  өзінің  заманауи  ізденісімен  оята  білетін  ол
мектепішілік  «Жаңаша  білім  берудің  басты  құндылығы  –  тәжірибенің  бірлігі  мен
тұтастығы»  деңгейлік  апталығы  аясында  «Үздік  жаңалық  жаршысы»  дипломымен
марапатталды.  Қарапайым,  сабырлы  мінезімен  адалдықтан  айнымайтын,  абырой  биігін
аласартпайтын өзі  салмақты,  ойы орнықты ұстаз  келешектің  кемелді  иесі  жас ұрпақтың
сеніміне үлкен жауапкершілікпен қарап, олардың үкілеген үміттерінің орындалуы жолында
осылай тынымсыз жұмыс жасайды. Ол әрқашан әрбір оқушымен тіл табыса біледі.  Мол
білімімен  әлемдегі  бай  тілдердің  бірі  әрі  дүниежүзілік  мәдениетте  өзіндік  орны  бар
ағылшын   тіліне  деген  сүйіспеншілікті  шәкірттерінің  бойына  ұялата  біледі.  Қашан  да
шығармашылықпен  жұмыстанатын  жанның  шәкірттері   де  ағылшын тілінен  МАБ,  ҰБТ
сынақтарынан  жетістіктерге  жетіп,  «Kangaboo»,  «Bulldog»,  КИО  сайыстарына  қатысып,
жүлделі орындарды иеленді.  Олардың ішінде осы қызметті таңдап, ағылшын тілі мұғалімі
болып жүргендері қаншама.   Асыл Шамұратқызы көп жылдар бойғы еңбек өтілінде шәкірт
алдында  білікті  ұстаз,  әріптестерінің  алдында    шығармашыл,  үлгілі  тұлға,  ел  алдында
қадірлі  адам  ретінде  өзінің  ізгі  қасиеттерімен  танылып  келеді.  Осындай   жан-
жақтылығының арқасында  ол   1988 -2002 жылдар  аралығында  директордың  оқу  ісінің
меңгерушісі лауазымын абыроймен атқарды. Мектебіміздің  аудан көлемінде белді орында
тұруына  күш  жұмсап,  оқушыларға  саналы  тәрбие  мен  сапалы  білім   беру  жолында
тынымсыз  еңбек  етті.  Басшылық  қызметте  жүріп   талапшылдығы  мен  тиянақтылығын,
іскерлігі мен жаңашылдығын танытқан Асыл Шамұратқызының өнегелі істері күні бүгінге
дейін  үлгі  болып келеді.  Ол өскелең ұрпаққа  білім мен тәрбие  берудегі  игілікті  ісі  мен
абыройлы қызметі  үшін бірнеше  рет   аудандық және  облыстық марапаттарға  ие  болды.
Қоғамда  болып  жатырған  іс-әрекеттерге  көзі  қарақты,  айналасына  жанашыр  тәжірибелі
маман бүгінде өзінен кейінгі буынға ақыл-кеңес беріп, оларды педагогикалық тактика мен
тұлалық болмыс сипатын сақтауға шақыра біледі. Осындай адамдық келбетімен мамандық
мәртебесін биіктетіп жүрген атына заты сай апайымыз отбасында да ұлы Мирас пен қызы
Нұрайнаны  өте  білімді,  жан-жағына  ізетті,  қоғамға  сіңімді  тұлға  етіп  тәрбиелеп  өсірді.
Мирас Алматы қаласындағы  Қ. Сәтбаев  университетін тәмамдап, бүгінгі күні Америка
Құрама  Штатында   қызмет  жасап  жатырса,  Нұрайна  Астанадағы   Л.Н.Гумилев
университетінің  «Журналистика-политология»  бөлімін  бітірді.  Тәрбиесі  берік  өнегелі  ұл
мен қыз жүрген жерлерінде ата-аналарына мақтау естіртіп, үміттерін ақтауда.

БҚО,  Ақжайық ауданы, Первомай ауылы 
Бітік орта жалпы білім беретін 

мектеп-балабақшасының мұғалімдері
 Кайсакова А.Б. Жаубатырова А.С.  Мухангалиева Г.К.

Ұстаздар әні 
Республикалық 45minut.kz Ұстаздар басылымы ұсынысымен, ұстаздарға арналған

«Ұстаздар әні» жазылды. Әннің музыкасы мен мәтіні ұстаздарға арналған
құрмет пен сүйіспеншілікті білдіретін әуен деп сеніммен айта аламыз. 

Алдағы уақытта «Ұстаздар әні» іс-шараларда және мерекелік бағдарламаларда
әуендейді. Республикалық 45minut.kz оқырмандарына қолдануға рұқсат етіледі. 

«Ұстаздар әні» cөзін жазған: Темірхан Әбдіков, әнін жазған: Жомарт Сейтбеков.
Ән авторлары Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық Ж. Байгуттиева
атындағы өнер мектебінде ұстаздық қызметінде. Ән авторларына барша
ұстаздар атынан алғыс  білдіре отырып, шығармашылық табыс тілейміз.

Ұстаздармыз ұрпақ қамын ойлаған, 
Ұлт мерейін артық көрген пайдадан. 
Бар білгенін шәкірттерге үйретіп, 
Баулап-баптап, намыстарын қайраған. 

Қайырмасы: 
Ұстаздармыз - жанын ұққан адамның, 
Ұстаздар біз - айнасымыз заманның. 
Кеуделерде арман отын маздатқан, 
Ұстаздармыз - қамқоршысы қоғамның. 

Ұстаздармыз ақ жүректі, ұлықпыз, 
Ибалымыз, имандымыз, тұнықпыз. 
Әр күніміз өткен емес қызықсыз, 
Ел баласын қастерлеген халықпыз. 

Ізденеміз, үйретеміз, сұраймыз, 
Ән саламыз, ақын боп сөз құраймыз. 
Ұстаздармыз шәкірттермен бақытты, 
Мәңгілік ел тыныштығын қалаймыз.
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