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В  образовательно  -  имиджевой  деятельности
Филиала   Акционерного  общества  «Национальный
центр  повышения  квалификации  «Өрлеу» Института
повышения квалификации педагогических работников
по Карагандинской области применяется всесторонний
анализ  содержания  учебного  материала  и  ресурсного
обеспечения курсов повышения квалификации. 

Источниками  информации  являются
стандартизированные  оценочные  методики  и
рефлексивная  обратная  связь  со  слушателями.  Для
оценки  результатов  обучения  на  курсах  повышения
квалификации  педагогов  используется  единый  для
всех  филиалов  (Институтов)  Национального  центра
методический инструментарий, который, в сущности,
представляет  собой  матрицу  анализа  показателей
успешности  и  эффективности  образовательной
программы для учителей.

К  примеру,  в  феврале  2016  года, отделом
мониторинга  и  анализа  Института  проведена
диагностика  результативности  краткосрочных  курсов
для школьных психологов, учителей казахского языка
и  литературы  организаций  образования
Карагандинской области. 

Для  оценки  степени  удовлетворенности  53
слушателей курсовой подготовкой впервые проведена
обратная связь в формате «Feedback-час», как одна из
составляющих  проекта  Филиала  «25-летию
Независимости Республики Казахстан – 25 инноваций
развития «Өрлеу».

 По окончанию курсов педагоги обсуждали в малых
группах  качество  учебного  материала,  его
соответствие  профессиональным  запросам  и
заполняли  «Карту  оценки  удовлетворенности
обучением».  Обратная  связь  позволила  получить
первичную и дополнительную информацию о степени
удовлетворённости  педагогами  содержанием  курсов.
Немаловажным  было  и  то,  что  данный  подход
позволил  повысить  достоверность  выводов  об
эффективности обучения.

По общему мнению слушателей курсов, основными
достоинствами  предложенного  учебного  материала
являются  его актуальность, научность и практическая
значимость. 

Психологи  отметили  наиболее  значимые  вопросы.
Они  были  связаны  с  психолого-педагогической
профилактикой  эмоционального  и  физического
напряжения  учащихся  в  процессе  подготовки  к  ЕНТ
(единому национальному тестированию). 

Учителя казахского языка и литературы подчеркнули
ценность  инструктивно-методического  материала  по

разработке  заданий,  развивающих  языковые
компетенции учащихся.  Они отметили полезность  для
профессиональной  практики  предложенные  темы  по
развитию  функциональной  грамотности  учащихся,
презентацию активных методов обучения и воспитания,
выездные занятия, посещение уроков педагогов базовых
школ. 

Анализ  результатов  другой  стандартизированной
анкеты  «на  выходе» показал,  что  они  согласуются  с
групповыми  оценками  «Feedback-часа». Слушатели
курсов  высоко оценили курсовые мероприятия. 99,8%
респондентов отметили их практическую значимость,
99%  педагогов  испытывают  творческий  подъем  и
чувство  удовлетворенности.  98%  слушателей  курсов
готовы  применять  учебный  материал  в  своей
посткурсовой деятельности.

Также  высоко  по  10-ти  балльной  шкале  были
оценены  раздаточные  материалы,  техническое
оснащение  учебных  аудиторий,  применение  смарт-
технологий,  соблюдение  педагогической  этики
преподавателями и сотрудниками института.

В целом слушатели отметили качественный переход
от  традиционных  форм  обучения  взрослых  к
использованию  инновационных,  интерактивных
методов проведения занятий, направленных на усиление
ценности  профессионального  развития  и  повышение
статуса учителя в обществе.

Комплексная  форма  всестороннего  анализа
содержания  и  ресурсного  обеспечения  курсов
повышения квалификации, обратная связь, по мнению
слушателей  и  преподавателей,  позволяет  не  только
оценить  качество  учебного  материала,  но  и  еще  раз
осмыслить его с позиции применения для улучшения
своей  практики  в  условиях  обновления  содержания
казахстанского образования и предстоящего перехода к
12-летнему обучению. 

* * * * * *
ЖАҢАЛЫҚҚА ЖАҢА КӨЗҚАРАСПЕН 
ОҚУШЫ ДАРЫНДЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ

Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы 
Лицей директоры:  Мақсат Арапұлы Қазанғапов

  Өмірде  адам
баласы  бас  иіп
құрметтейтін
әрқашан  үлгі
алып,  кеудеде
ізгілік  отын
жағатын,  нұрлы
сөзі санаға шұғыла
себетін  есімі
жүрек  түкпірінде
мәңгі  сақталатын
аяулы жан бар, ол-
Мұғалім. Мұғалім мамандығы жауапкершілікпен терең
білімді  талап  ететін  үлкен  міндет.  Әр  бала  өз  ата-
анасының  үкілеген  үмітін  ақтар  болашағы,  ұстазға
сеніп тапсырар аманаты.  Сондықтан аманатқа қиянат
келтірмей  әр  балаға  көздің  қарашығындай  қарап,  ел
ертеңіне  жауапты  саналы  азамат  етіп  тәрбиелеп
шығару  –  лицейдің  алға  қойған   ең  үлкен
мақсаттарының бірі. 
   Осы орайда білім ордасы – мектеп пен мектептің
жаны – мұғалімнің  алар  орны ерекше екені  баршаға
мәлім.  Бүгінгі  күні  мұғалімінің  алдындағы  міндет  –
үнемі  өз  білімін  көтеріп,  кәсіби  біліктілігін  арттыру.
Заман   көшіне  ілесіп  әлемдік  білім  кеңістігіне  қол
жеткізу. Осы бағытта  мемлекет тарапынан мұғалімдер
үшін түрлі деңгейлік курстар ұйымдастырылуда. 

       
    Атап айтсақ мектеп басшыларына арналған тоғыз
айлық  курстан  өтіп  келіп,   сол  бағдарлама  аясында
лицейде  мұғалімдер  арасында  түрлі  іс-шаралар
ұйымдастырылып,  үздік  коучингтер,  семинарлар,
заман талабына сай заманауи сабақтар, сыныпты және
оқушыларды зерттеу сынды жаңа үлгідегі  іс-шаралар
көптеп  өтуде.  Бағалаудың  жаңа  әдістері  бойынша
формативті  түрін  кез-келген  сабақта  пайдаланудың
тиімді  екенін  көрсетуде.  Осындай  жүйелі
жұмыстардың  нәтижесінде  деңгейлік  курсты
бітірмеген  мұғалімдер  де  жаңа  интербелсенді   әдіс-
тәсілдер  бойынша  өз  сабақтарын  өтуде.  Бастауыш
сынып  мұғалімі  А.Үсенқұлова  деңгейлік  бағдарлама
әдістері  бойынша  дүниетану  пәнінен  ашық  сабақ
өткізіп,  мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі  тарапынан
жоғары бағаланды. Ашық сабақ барысында «Ақылдың
алты қалпағы», «Постер қорғау», «Сөзбен сурет салу»,
«Өлең  құрастыру»әдістері  қолданылып,  балалардың
қызығушылығын  арттырды.  Осы  әдіс-тәсілдерді
қолдану  барысында  оқушылар  сабаққа  белсене
қатысып,
топ  ішіндегі  дарынды  оқушылар  жаңа  қырынан
танылып,  өлең  шумақтарын  шығарып,  тақырыпқа
байланысты  суреттер  салып,  өз  тобындағы
оқушыларды да алға қарай жетелеуге септігін тигізді.
Дарынды оқушыны тәрбиелеу –заман талабы демекші
мұғалімдер  интербелсенді  әдіс-тәсілдерді  өз
сабақтарында  пайдалану  арқылы  оқушылардың
дарындылығын анықтауға жол ашуда.
     ХХІ ғасыр – білім ғасыры. Сондықтан ғылым-білім 
мен қаруланған саналы азамат тәрбиелеу – мектепке 
жүктелген үлкен міндет. Жаңа ғасырда жаңа 
көзқараспен оқушыларға білім мен тәрбие беру – 
әлемдік білім кеңістігіне қол жеткізудің жарқын үлгісі 
болады деп сенемін.

* * * * * *
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ӘДІСКЕРЛЕРДІҢ РӨЛІ

  Темірғалиева Шынар Бақтыгерейқызы, 
Қазталов аудандық білім беру бөлімінің 

жоғары санатты бастауыш сынып әдіскері

    ҚР-ның білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған  Мемлекеттік  бағдарламасында  орта  білім
жүйесін  қазақстандық  қоғам  дамуының  қазіргі
заманғы  талаптарына  және  әлемдік   білім  беру
кеңістігіне  кірігу  шарттарына  сәйкес  жаңғырту,
оқытудың  инновациялық  нысандары  мен  әдістерін
енгізу   қарастырылады.  Әдіскерлердің  кәсіби
шеберлігін  арттырудың  маңызды  құралы  әдістемелік
кабинеттің   барлық   жұмыс  жүйесін  бір  арнаға
тоғыстыратын  әдістемелік  жұмыс  болып
табылады.Сол  себепті  жаңартылған  білім  беру
мазмұны жағдайында әдіскерлердің рөлі арта түспек.
    Әдістемелік жұмыстың негізгі мақсаты- педагогтың
іс-әрекетін қолдау негізінде талап етіп  отырған білім
сапасына  жету  үшін  жағдай  жасау.  Сондықтан
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әдістемелік  қызметтің  мазмұнын  саралау  кезінде  педагогтың  қажеттілігі  мен
қиындықтарынан шығуы, білім беру ұйымдарының ерекшелігін ескеруі, сондай-
ақ, әдістемелік қызметтің функциялары жоғары сапалы білім беруді  қамтамасыз
ететін ресурстарды құруға негізделуі қажет.
   2007  жылғы  27  шілдедегі  «Білім  туралы» Заңға   2015  жылғы  13  қарашада
өзгерістер  енгізілген  болатын,  соның  ішінде  «әдістемелік  кабинет-білім  беруді
басқару  органдарының  білім  беру  процесінің  ұйымдастырушылық-әдістемелік
камсызданды-рылуын,  нәтижелерін  талдау  мен  бағалауды,  педагог  кадрлардың
шығармашылық  өсуіне  және  олардың  кәсіптік  тұрғыдан  өзін-өзі  жетілдіруіне
жәрдемдесетін инновациялық педагогикалық тәжірибені  жинақтау мен таратуды
қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі» деп атап көрсеткен.
  Батыс  Қазақстан  облыстық  білім  басқармасы  Мектепке  дейінгі,  жалпы  орта,
техникалық және кәсіптік  білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік  кабинеті  өз
қызметін 2012 жылдан бастаған болатын. Директоры Аягөз Орынбаевна Хамзина
содан  бері  аянбай еңбек етуде.  Өз  ісіне  аса  жауапкершілікпен қарап,  талап қоя
білетінімен құрметке ие болуда.Облыстық әдіскерлер командасымен бірге барлық
аудандардағы   мектептерді  аралап,  әдістемелік  көмегін  беріп  келеді.Облыс
көлемінде іс-тәжірибе таратуымызға мүмкіндік беріп, ұстаздарымыздың сапалық
құрамы жылдан-жылға артып келеді.Әсіресе, шағын жинақталған мектептер мен
шалғайдағы бастауыш мектептерге әдістемелік қолдау жасап, көптеген семинарлар
өткізіп, әдістемелік нұсқаулығын таратты. Қазіргі әдістемелік кабинет қызметінің
негізі құзыретті тәсілдеме болуы  керек. Осыған орай 2016 жылдың 14-16 наурыз
аралығында Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы Мектепке дейінгі, жалпы
орта,  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарының  оқу-әдістемелік
кабинетінің  ұйымдастыруымен  әдіскерлерге  арналған  «Заманауи  әдістемелік
қызмет: мазмұны, құрылымы және ұйымдастырылуы» тақырыбындағы семинар-
прак-тикумының  маңызы  зор  болды.   Әдіскерлерге  арналған  бұл  семинарға
ауданның  барлық  әдіскерлері  шақырылды.  Семинарда  әдістемелік  кабинет
жұмысын  қалай  жоспарлайтыны  мен  жүзеге  асыруда  қажетті  нормативтік-
құқықтық құжаттарды басшылыққа алатыны туралы толыққанды мағлұмат берілді.
Педагогикалық шеберлік орталығымен, «Өрлеу» педагогикалық қызметкерлердің
біліктілігін арттыру институтымен тығыз байланыс жасалып, оқыту мен тәрбиелеу
сапасын  арттыру  бойынша  білім  беру  ұйымдарына  әдістемелік  көмек  көрсету
жұмыстарын  жаңашылдықпен  қарауды  ұсынды.  Семинардың  әр  күні  еркін
микрофонмен  қорытындыланып,  әдіскерлер  өздерін  толғандырып  жүрген
сауалдарын  қойып,  тәжірибе  алмасты.  Бастауыш  сынып  әдіскерлеріне  арналған
секция  жұмысында  облыстық  әдістемелік  кабинеттің  бастауыш  сынып  әдіскері
Д.Сағынаеваның  жетекшілігімен  "Білім  беру  мазмұнын  жаңарту  жағдайында
әдістемелік қызметті ұйымдастыру" тақырыбында жаңа 2016-2017 оқу жылында
басталатын жаңа білім мазмұны туралы айтылып, әдіскерлер мен ұстаздарға үлкен
жауапкершілік  міндеттелді.  Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық
салаларында табысты болу үшін,  қажетті  дағдыларды дарыту үшін,  мұғалімдер
тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін,
өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын
білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алатыны сөзсіз.
  Семинардың  үшінші  күні  "Карусель"  әдісі  бойынша  топтарға  бөлініп,
практикалық  жұмыс  өткізілді.    Әдістемелік  кабинет  өзінің  бағыты  бойынша
көпфункционалды және педагогикалық үдерісті ұйымдастыру барысында мұғалім
нақты әдістемелік көмек алатын әдістемелік жұмыстың бірден-бір кең тараған түрі
болып  табылады.  Сондықтан  әдіскерлерге   артылатын  жүк  те  салмақты.  Ал,
әдіскер  қызметіне  арнайы  оқу  болмағандықтан,  мұндай  тағылымы  мол
семинардың әдіскерлерге берері  мол болды деп есептеймін. «Ұстаздарға үйрете
жүріп  үйренетін,  Қиын  да  қызық  маман-  әдіскерлік»,  демекші  әдіскерлер
қызметіне жаңашылдық, сәттілік тілеймін.

* * * * * * 
ДИЗАЙН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Разбеков А.А.
Ведущий специалист, дизайнер филиала АО «НЦПК «Өрлеу» 

ИПК ПР по Карагандинской области

Правильное и обоснованное оформление учебных кабинетов, фойе, аудитории –
это  все  просто  обязано  отвечать  требованиям  образовательных  учреждений  и
назначению, при этом создавая интересную, приятную, радующую глаз рабочую
обстановку для  сотрудников и слушателей института повышения квалификации.
Интерьер  учебного  заведения  института  понятие  более  емкое,  чем,  к  примеру,
дизайн  интерьера  других  заведении.  Потому  как  все  окружающее  в  институте
должно способствовать успешному обучению учителей. Интерьер всего учебного
заведения  выдержан  в  едином  стиле:  от  интерьера  коридоров  до  интерьера
лекционных  залов.  Только  у  слушателя в  этом  случае  создаться  ощущение
прозрачного  образовательного  пространства.  Рекреационные  помещения
представляют собой коридоры, предназначенные для отдыха слушателей учебных
заведений во время перерыва между занятиями, для проведения  мероприятии и
других целей. В коридоре слушатели отдыхают после занятии, общаются, делятся
информациями, настраиваются на следующее занятие. Поэтому длинный коридор
института повышения  квалификации  по  Карагандинской  области  превращен в
красивое  и  удобное  пространство  для  пребывания  слушателей на  переменах.
Интерьер пространства образовательного учреждения влияет на эффективность и
интенсификацию  процесса  обучения. Дополнительным  акцентом  к  восприятию
интерьера  являются  цветы,  которые  оживляют их  и  создают ощущение
естественной природной среды,  а  также влияют на  микроклимат  в  помещении.
Декоративные формы растений разнообразны и оригинальны,  в  зависимости от
стиля  интерьера  подобраны соответствующие  растения  и  кашпо в  едином
композиции. 

Пространство разделено на зоны:
а) зону отдыха, где  слушатели  могут посидеть, отдохнуть и пообщаться, чему

способствует расположенные в нескольких местах коридора мягкая мебель.
в)  информационную  зону,  призванную  обеспечить  формирование  культуры

слушателя,  его  любви  и  уважению  к  институту,  его  профессорско-
преподовательскому составу, истории и т.д.. Этому способствует расположенный в
отдельной  зоне переносные стенды  и  стендовые  банеры. Каждый  стенд –  это
уникальная  композиция,  притягивающая  внимание,  вызывающая  интерес  и
уважение  к  представленному  изображению и  информации.  Обращает  внимание
системы освещения и подсветки и  эстетическое оформление стендов,  в  которое
добавлены детали, гармонично включенные в композицию и интерьер коридора.

Информационная  зона  в  пространстве  коридора  имеет  удобные и  наглядные
способы донесения  какой-то  конкретной  информации,  создано единое
информационное  стендовое  пространство  в  учебном  заведении.  Интерьер
института приобретает  красивый  и  эстетичный  дизайн,  который  оформлен  в
едином  стилевом  решении.  Стендовые  композиции  составлены  по  различным
тематическим направлениям: «Галерия успеха», «Профессиональное партнерство в
системе повышения квалификации»,  «Сильный регион -  сильный центр»,  «Они
обеспечивают развитие», Карта мест по прохождению курсов и др.. Классические
стендовые  композиции  в  виде  прямоугольных  сборок  с  прямыми  или
закругленными  углами  вписаны в  интерьер  образовательного  учреждения.
Благодаря  конструктивной  особенности  оборудования  размеры  стендов
соответствуют  под нужное количество ячеек для информации. На стендах может
быть  любой  заголовок.  Информационные стенды  для  оформления  коридоров
выполнены в цветовой гамме под интерьер. Оформленные стенды по графическим
программ (Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, QuarkXPress, PageMaker, CorelDraw,
др.) соответствуют  современным  дизайнерским  требованием.  Схемы,  графики,
диаграммы  к  текстам,  разработаны  с  применением новых элементов дизайна,
созданы новые стили оформления. Декоративное панно на стенах объединяет всю
композицию  в  единое  целое.  Оформление  коридора  в  институте  приглашает к
дальнейшему знакомству, располагает к доверительному общению и показывать, в
каком направлении движется это образовательное учреждение. Каждый стенд – это
уникальная  композиция,  притягивающая  внимание,  вызывающая  интерес  и
уважение  к  представленному изображению и  информации.  Обращает  внимание
системы освещения и подсветки и эстетическое оформление стендов,  в которое
добавлены детали, гармонично включенные в композицию и интерьер коридора. 

В зависимости от целей и задач института при помощи дизайнерских решений
создан  определенное образовательное пространство.  Интерьер – это внутреннее
пространство  какого-либо  здания  или помещения,  имеющего  функционально
эстетичную  организацию.  Интерьер  института  способствует  осуществлению
учебно-воспитательной  деятельности и  дизайн  учебно-воспитательного
пространства соответствует полностью их профилю, а формирующие возможности
образовательной  среды  наиболее  полно  использован  в  учебном  процессе. В
контексте  дизайн-проектирования  создание предметно-пространственной  среды
является «местом  общения,  обмена  информацией,  обмена  идеями,  местом
исследований, где слушатели и преподаватели образуют единый коллектив»

* * * * * *
Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Басшилі ауылы 

Ы.Мұхамеджанов  атындағы орта мектебінің 
бастауыш класс мұғалімі Жубаниязова Гулнур  Шынтасовна

Әдебиеттік оқу. 3- класс 
Сабақтың тақырыбы: С.Мәуленов.  «Мен елімді
сүйемін»                                                                                 
Сабақтың мақсаты:Оқушыларға Сырбай Мәуленовтің
өмірі жайлы айта келіп, шығармаларымен
таныстыру,түсініп оқуға, ойын жеткізе білуге үйрету
сөйлемді дұрыс құруға,ойын тиянақтай білуге
дағдыландыру.шығармашылық ойын дамыту.;
оқушылардың туған еліне,жеріне деген сүйіспешілігін
арттыру, еліне, жеріне деген патриоттық  сезімдерін
ояту.
Күтілетін нәтиже:  Оқушыларға Сырбай Мәуленовтің өмірі жайлы айта келіп, 
шығармаларымен танысады,түсініп оқуға, ойын жеткізе білуге үйренеді, сөйлемді 
дұрыс құруға,ойын тиянақтай білуге дағдыланады;.шығармашылық ойы  
дамиды ;оқушылардың туған еліне,жеріне деген сүйіспешілігі артады, 
мейрімділікке тәрбиеленеді ;Топпен жұмыс жасауға үйренеді.Патриоттық сезімі 
оянады.

Сабақтың
барысы

Мұғалімнің әрекеті Оқушының
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Кіріспе
І. Ұйымдастыру 
бөлімі                              
Психологиялық  
дайындық   «Тазару»  
жаттығуы                        
Терең дем алып, демді 
барынша қайта 
шығарыңыз. Денеңізді 
босатыңыз .Өзіңізге 
былай деңіз: «Бүгінгі 
барлық жағымсыз 
нәрсені шығардым, 
ұмыттым, тазардым»     
- Балалар, терезеге 
қараңдаршы. Далада 
күн сәулесі жарқырап, 
бізге сәулесін шашып 
тұр. Сәуле сендердің 
тұла бойларыңа тарап, 
жандарыңды 
жадыратып тұр.              

Оқушылар 
шеңберде 
жиналып,мұға
ліммен бірге 
бүгінгі 
сабаққа 
сәттілік 
тілейді.

Пазлдар 
құрастыру 
арқылы топқа 
бөлінеді.
Жеңімпаз 
топқа жеңіс 
туы беріледі

Үш 
шапалақ  

Бәрекелді
!

Жарайсы
ң!

пазлдар 

  

стакан 
қима қағаз

 ---2 --
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Тұсау 
кесер

Негізгі 
бөлім 

Қоры
тынды 

Бағалау

Рефлекси

Топқа бөлу:Туған 
жердің тасы да,суы 
да,топырағы да 
ыстық.Сондықтан 
бүгінгі топтардың 
аттарын «Тас», «Су», 
«Топырақ» деп 
аламыз.                      

ІІ Үй тапсырмасын 
тексеру
а) «Сен ұйықтап 
жатқанда» мәтінің  
мазмұндау .                     
ә)«Стакандағы сұрақ 
» әдісі арқылы 
тақырыпты 
меңгергендіктерін 
тексеру.                            
Ойын шарты:Ойын 
шарты бойынша, стакан
ішінде қима қағаздар 
болады. Әр қима 
қағазда сұрақтар 
жазылған .Оқушылар 
сұрақтарға жауап береді
.Ойын осылай 
жалғасады.
-Бердібек Соқпақбаев 
кім? 
-Қандай кітабын, 
әңгімелерін білесіңдер?
-Өткен сабақта қандай 
жұмыс түрлерімен 
таныстық?
-«Сен ұйықтап 
жатқанда» әңгімесінде 
қандай мамандар 
жұмыс істейді?               
б) «Ыстық орындық» 
әдісі Үй тапсырмасын 
қорытындылау.Ой 
қозғау.Әр топтан бір  
оқушыдан сұраймын.    
«Тас».тобы.Бұзылған 
машиналарды 
таңертеңгі сапарға 
қалай әзірлейді?             
 «Су»тобы.Жедел 
жәрдемнің қызметі не?
Өскенде кім болғың 
келеді?                      
«Топырақ».тобы.Баспа
хана қандай жұмыстар 
жүргізеді?Біздің 
ауданымызда қандай 
газет басылып шығады?
 ІІІ  Жаңа сабақ     
Миға шабуыл    постер 
қорғайды
                   
              Туған ел             
                                         

С.  Мәуленов-көрнекті
ақын.1922  жылы,.17-
қыркүйекте  туған
С.Мәуленов  1993жылы
71жасында  дүниеден
өтті.С  .Мәуленовтың
«Туған  ел»,  «Ақ  түн»,
«Алыс  кетіп  барамын»
тағы басқа да кітаптары
жарық  көрген.  Соғыс
көріп
шыңдалды.Сондықтан
болар  өзгеге
ұқсамайтын  өзгеше.Өзі
жырлағандай  «бірде
қар,бірде  жаңбыр,бірде
ашық  мінезімен  ел

Топпен 
жұмыс 
жасайды.

Топтық, 
жұптық   
жұмыс. 
Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап береді 

постер 
қорғайды

         Туған ел 
                        

   

Оқушылар 
оқиды,

 
мазмұндайды.
Оқушылар 
топпен 
ақылда-
сады,талқыла
йдыдәптерге 
жазады. 

Топтық,жұпт
ық жұмыс .  

Жеке жұмыс .

Білім  
деңгейлерін  
анықтауға 
арналған 
тапсырмамен 
жұмыс            

 

Жұлдыз
ша 
арқылы 
бағалау

Басбарма
қ арқылы
бағалау

Жарайсы
ң!

Үш 
шапалақ

Жарайсы
ң!

Бірін-бірі
бағалау

Үш 
шапалақ

дар 
жұлдызша

орын-
дық

АКТ
маркер,
стикер,
фломастер

Тірек 
сызба-
лар
А3
форматы
стикер
лер

АКТ,
маркер,
плакат

Оқулық

Орын-
дық 

Тест 
парағы

Баспал-
дақтың 
макеті
Жеңіс туы

стикер-
лер 

я

Қосымша 
тапсырма 

есінде  қалды.Ақын
өзінің  туған  жері
туралы  былай  дейді.
«Сол  жылы жоқшылық
айдап,біздің  үй
Торғайдан  Сыр бойына
көшті.Атымды  Сыр
бойында  туғандықтан
Сырбай  қойыпты».Ол
жастығын  соғыс
ұрлаған  ұрпақтың
өкілі.20  жасында
Екінші  дүниежүзілік
соғысқа  қатысып,  ел
қорғады,қан  кешті.Ол
Тәуелсіздік
дастарқанынан  дәм
татты.1993жылы
ақпанда  дүниеден  өтті.
Бүгін  біз  ,сендермен
Сырбай  Мәуленовтың
«Мен  елімді  сүйемін»
мәтінімен  танысамыз.
Отан  –әр  адамның
жүрегіне  жылы  тиетін
қасиетті  сөз.Отан
сендердің  туған
елдерің,туған
жерің,досың,сенің
тұратын  жерің.Әр  адам
үшін туған ел,туған жер
әрқашан
қымбат.Өйткені,  сен
туған өлке,алтын бесік-
Атамекен  деп
аталады.Отан  адам
үшін біреу ғана.Отанды
анаға теңейді.-Туған ел!
Бұл  кішкентай  үйіңнің
табалдырығынан
басталады.Туған  жерсіз
адамның  күні  жоқ,-
деген  жазушы  Сырбай
Мәуленов
ІV Оқулықпен жұмыс 
«Жұптас-ойлан-бөліс»
 Мақсаты 
ынтымақтаса жұмыс 
жасай отырып, мәтінді 
түсініп оқу талдау.         
«Түртіп алу »Мақсаты:
түйінді ойларды іріктеп 
жазып үйрену 
  үлгі оқу 
(мұғалімнің оқуы)
  тізбек 
бойынша оқу
Үнсіз оқушының 
қатысуын бақылайды. 
Сабақтың дұрыс жүруін
қадағалайды.      
                                         
ІV  Дәптермен жұмыс  
Сызбадағы сөздерді 
пайдаланып 
Салыстырып сипатта 
дегенді қалай түсінесің?
Өз ауылың туралы 
әңгіме  жазу 
  «Туған жер » 
тақырыбында эссе 
жазу.Мазмұны жағынан
күрделі жазылған  
әңгімелер  «Ыстық 
орындықта » оқылады 
Қорытындылау:  
«Туған елім, туған 
жерім» бөлімі бойынша
тест                                  
1 Қазақстан туындағы 
еркіндіктің, тәуелсіздің,
бостандықтың 
нышаны-
 А)күн           Ә)өрнек     
Б)қыран           
2. Елтаңбадағы «Отан 
от басынан басталады» 
деген киелі ұғым не 
арқылы бейнеленген?

Оқушылар 
бағаланады.
Жеңімпаз 
топқа жеңіс 
туы беріліеді.

«Пікір 
ағашына» 
өздерінің 
сабақтан 
алған  
әсерлерін 
жазады.
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  А)тұлпар     
Б)шаңырақ    Ә)күн        
3. Қазақстан 
Республикасы 
Әнұранының әнін кім 
жазған?
  А)Ш. Қалдаяқов     
Ә)Ж.Нәжімеденов       
Б) Н.Назарбаев          
4. Д. Әбілевтің «Туған 
тілім» өлеңінің 1-ші 
шұмағы қалай 
аяқталады?
А)Туған тілде сыры 
терең жаным бар,Туған 
тілде әнім менен сәнім 
бар.
Ә)Туған тілім –далам 
тілі-өз тілім! Туған 
тілім-адам тілі- өз тілім!
Б)Туған тілім тіл 
болудан қалса егер, 
Жүрегімді суырып –ақ 
алыңдар. 
5 «Туған жерсіз 
адамның күні жоқ» 
кімнің шығармасынан 
алынған?
А)С.Сейфуллин «Туған 
ел»            Ә) 
Ә.Кекілбай «Ауыл 
таңы»
Б)С.Мәуленов «Мен 
елімді сүйемін»     

Өзін-өзі бағалау 
«Баспалдақ арқылы »
Өте жақсы түсіндім-
биікке
орташа түсіндім- орта 
жолға
әлі түсіне алмадым –
төменге

Бүгін сабақта 
мен ............ үйрендім
Маған 
.....................қызықты 
болды
Маған .................... 
қиын болды
Мен....................... 
түсіндім

«Мен елімді сүйемін» 
мәтінің оқу , мазмұндау.
І топ :«Туған жер » 
тақырыбында  сурет 
салу
ІІ топ : «Туған жер » 
тақырыбында өлең 
шығару
ІІІ топ: 
«Туғанжер,туған ел » 
тақырыбында мақал –
мәтел жаттау.

Қызылорда қаласы.“А-Айя”б/б тәрбиешісі. 
Мойынбаева Гүлмира Құралбайқызы   

Теориялық дайындығы жоғары, оқытудың әдіс –
тәсілдерін  жақсы меңгерген, жаңашыл 
көзқарастағы, техникаға бейім тәрбиеші. 
Балабақша аралық сайыстардың жеңімпаздары 
атанып , тәрбиеленушілері жақсы көрсеткіш 
көрсетіп келеді. 
"Жас мамандар" тобының жетекшісі. 
45minut.kz  ұстаздар сайтында оқу 
іс-әрекеттері жарияланып  сертификат, 
дипломдар иемденген.

Ертеңгілік Тақырыбы: «Анашым -асылым»
Мақсаты: Әр адам үшін басты тұлға – Ана туралы түсіндіру.Балалардың тілдерін, 
ойлау қабілетін дамыту. Аналарын сыйлауға тәрбиелеу.                                                
Аналар мерекесімен бірге күннің нұрын төгіп келген көктем мерекесінің
ерекшеліктерін атай отырып, табиғаттың жаңаруын, құлпыруын   балаларға  
жеткізу.
Алдын -ала жұмыс:Балаларға тақпақтар жаттату,Залды безендіру,Мерекеге 
байланысты көріністер дайындау.
Көрнекілігі: Шарлар, қанатты сөздер, плакат, техникалық құрал.
Музыка залы әсем безендірілгенҰлдар музыкамен кіреді                                               
Ортаға 3 ұл шығады: Айдар,Талғар,Серік                                                                     
1)Мереке, мерекеде келіп қалды,                                                                                       
Бізде бәрі дайындық.                                                                                                          
Қазір қыздар келеді,                                                                                                            
Сазайыңды береді.                                                                                                              
2) Айттымғой мен сендерге ,                                                                                             
Үлгермейміз қазір деп.                                                                                                       
Бәріне  қыздар кінәлі,                                                                                                         
Өлең айтып болғаны.                                                                                                          
3)Ұлдар ,ұлдар ұрыспаңдар,                                                                                              
Әне өздеріде келіп тұр.                                                                                                       
Көңілдірек қарсы алайық,  Біздің қыздар келіп тұр 

Жүргізуші: Қайырлы күн!Қымбатты аналар,ақ жаулықты әжелер,әріптестер!
          Барлығыңызды көктемнің алғашқы мейрамы 8-наурыз Аналар
          мерекесімен құттықтаймыз!Әрқашан дендеріңіз сау,көңілдеріңіз
          жайдарлы бола берсін дейміз!
Ортада Қарлығаш тобының бүлдіршіндерінің 3 тілдік құттықтау сөзін қабыл 
алыңыздар! 

Ақсауле:Қымбатты әжелер, аналар, апалар, қыздар!
     Сіздерді 8наурыз мерекесімен құттықтаймыз.
     Сіздерге зор деңсаулық, мол бақыт тілейміз.
     Мерекелеріңіз құтты болсын!

Дильназ: Милые мамы, дорогие бабушки, уважаемые воспитатели!
      От всей души поздравляем вас с весенним праздником 8марта.
      Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всем!

Досжан: Dear Mummy, Dear Granny!
      I want you to be happy!
      On the eights of March
      I love Mummy, I love Granny
      I wish them health
      I wish them wealth!   
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ӘН:"Анашым менің ,Мамочка моя, Май диэ мазэ"

Тақпақтар: Назерке,Рабиға,Гүлфайруз.,Диана,Регина,тамерлан
-Үн қатамын бал тілмен ,                                                                                                   
Еркелеймін әр күн мен.                                                                                                      
Құттықтаймын анашым ,                                                                                                    
Сегізінші наурызбен
-Наурыздың сегізі
Сұлулықтың негізі.
Әдемі сөзі баланың,
Анаға айтар лебізі.
Анасыз жоқ бір күнің,
Әжесіз жоқ бір күнің.
Ұсынамыз біз бүгін,
Сөздің сұлу шоқ гүлін
-Баланың да тірегі
Даланың да тірегі.
Шаншымасын ешқашан
Аналардың жүрегі.
Бәріңіз де анасың,
Біз үшін күн боп жанасың.
Құтты болсын, мейрамың,
Құттықтаймын анашым!

-Ана біздің күніміз 
Ана біздің гүліміз
 Бізді ана қуантып 
Ұзақ өмір сүріңіз
-Алақай-ау,алақай                                                                                                                
Үйге келді мамамыз,  
Сол сәт барлық балақай                                                                                                      
Мәз-мейрам боп қаламыз.
 Диалог: 1қыз: Жанерке қарашы маған Досжан сақина сыйлады.
       2қыз: Қойшы Ақсауле  сақина сыйлағанша одан да неге би  сыйламайды
       1қыз: Әрине олардың биі де дайын
Екеуі бірге: Ендеше ортаға жігіттерімізді шақырайық.

Би: « Қара жорға» 
Жүргізуші: Рахмет, жігіттер қыздарды құттықтап өз өнерлеріңді тарту еттіңдер
     Ал, бүгін қыздардың да мерекесі ғой, олай болса қыздарымызға кір жуып 
көмектесейік....
     
Ойын: « Кір жуу»
Диалог: 1ұл: ( галстугін дұрыстап)Арсен  маған қарашы мен әдімімін  бе?
        2ұл: И....и...Досжан саған не болған?
        1ұл : Не болушы еді, қазір біздің қыздар өнер көрсетпекші
        2ұл: Ия өмір зымырап бара жатыр,
            ал біздің қыздар күннен күнге құлпырып бара жатыр
        1ұл:Ия... (күрсініп)
        2ұл: И... Расул күрсінбе, ол қыздармен әлі мектепте де кездесеміз 
        Бірге: Олай болса қыздарымызды ортаға шақырайық .

 Ән : «  Көңілді күн » (Ақсауле,Жұлдыз,Рабиға,Гүлфайруз)
Жүргізуші: Баласы үшін анашым 
            Күндері аз ғой көз ілген
           Ардақты ана қарызбын өзіңе- дей отырып аналарға тағы  ән сыйлайық
ӘН: « Мама солнышко мое»
Жүргізуші: Ақ қар еріп, су көбейіп
           Сай салада ағады
           Бүршік шашып
           Жапырақ ашып
           Гүл бәйшешек басады...
      Мал маңырап, төл жамырап,

      Жайлау малға толады.
      Айтыңдаршы бөбектерім 
      Бұл қай кезде болады?
Балалардың жауабы: Көктемде!
Музыка әуенімен залға гүлдер шашып  Көктем  кіреді.

Көктем : Армысыздар,балақайлар,                                                                                   
Әзиз әже, назды апайлар
          Мол шуақты ала келдім
          Қуаныңдар балақайлар
          Мен құлпырған бәйшешекпін
          Келіп жеттім көктемменен
          Шаттаныңдар мейірімді аналар
          Бұл мереке тек сіздерге арналар.

Жүргізуші: Рахмет, Көктем  біздің балалар сізге сыйлық ретінде дайындаған
      тақпақ-әндері мен билері де бар.
Тақпақтар:Серік,Талғар,Айқан,
-Көктем күні керемет
Жаңбыр жауар себелеп
Күн ашылса болғаны,
Көлдеңдейді көбелек.
          -Бар табиғат нәр алып,
          Шыға келер жаңарып
          Қызғалдақ боп құлпырап
          Көктем – біздің балалық.                                       
-Көктем келді қуантып,                                                                                                      
Күн шуағы нұрланды                                                                                                          
Аналарға келеміз                                                                                    
Құшақ-құшақ гүл алып.

ӘН: «Көктем»
Би:"Көктем"
Көктем : Балалар ,мен сендермен өзімнің гүлдеріммен ойын ойнағым келіп тұр.
Ойын: "Қыздарға гүл сыйлау"
Жүргізуші: Әжемді мейрамымен құттықтаймын,
          Айтатын ән,беретін гүлім дайын.
          Әжетай сені жақсы көремін деп,
          Ақырын құлағыңа сыбырлаймын. 
 Ән: «Ақ әжем»
Жүрізуші: Құрметті де ардақты әжелермізді ерекше атап құттықтаймыз. Қариясы 
бар үйіміздің қазынасы бар деп, халқымыз текке айтпаған ғой, ардақты 
әжелерімізге аранап тақпақ айтып берейік.
Тақпақтар:Дильназ,Асылым,Жұлдыз,Ермұхаммед,Айдос,Жанерке.
-Өзің мені өсірген,
Айналайын, ақ әжем.
Тентек болсам кешірген
Шөлдедің бе, дана әжем.
Шай қайнатып берейін,
Шекер салып жан әжем.
Өзім құйып берейін,
Балдай тәтті бал әжем.
-Әжем менің әлі де ,                                                                                                            
Ұқсамайды кәріге.                                                                                                               
Шай қайнатып береді ,                                                                                                        
Керек десең бәріне.                                       
-Тірегі болып жаныңда ,                                                                                                     
Бірге еріп жүремін.                                                                                                             
Жанашырым жанымда ,                                                                                                      
Тек әжем деп білемін.                                  
-Балапаным дейді әжем,                                                                                                     
Балақайым дейді әжем.                                                                                                       
Ұзақ күнге тынбайды,                                                                                                        
Еркелетіп біздерді.                                       
-Әжем менің ақ әжем ,                                                                                                        
Аппақ әжем пәк әжем.                                                                                                        
Басқалардай емессіз,                                                                                                           
Сүйкімді сіз әлі әжем
-Мен әжемді,                                                                                                                        
Өте жақсы көремін.                                                                                                             
Жұмсағанда айтқанына көнемін.                                                                                       
Оңашада ,                                                                                                                             
Үйде қалсақ екеуміз.                                                                                                           
Өлең айтып ,биде билеп беремін
Ойын:"Әжелердің жібін орау
Көрініс :"Әжелер әзілі"
Би:"Әжелер"
Ойын: «Кім жылдам»(әжелермен)
Ойын: "Көмекші әкелер"(әкелермен)
ӘН: "Сенің анаң алтын-Менің анам алтын"

Көктем : Менің де балаларға әкелген сыйым бар, қабыл алыңыздар!
( Сыйын үлестіріп болған соң қоштасып шығып кетеді)   
Жүргізуші: Осымен құрметті аналар, әжелер
          Біздің балаларымыздың дайындаған
           Мерекелік шарамыз аяқталды!
           Келесі кездескенше сау-сәлеметте болайық.
Балалардың сіздерге арнап жасаған сыйлықтарын қабыл алыңыздар

* * * * * *
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БҚО. Сырым ауданы Жетікөл ауылы Жалпы білім беретін 
Жетікөл бастауыш мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі 

Есендиярова Гулайым Байырханқызы

Ашық сабақ 1 сынып
Пәні: Сауат ашу
Тақырыбы: Цц дыбысы мен әрпі
Сабақтың мақсаты: Ц дыбысы мен әрпінің баспа және жазба түрімен таныстыру,
айтылу артикуляциясына көңіл бөлу.
Күтілетін тәтиже: Цц дыбысы мен әрпі туралы түсінік алады. Сөздерге талдау
жасау арқылы барлық буында кездесетінін аңғарады. Мәтінді буынға бөліп сауатты
оқи алады, көркем әдемі жазады.
Түрі: жаңа білімді меңгеру.
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру, әңгімелесу.
Көрнекілігі:суреттер, оқулық, дәптер.
Сабақтың барысы: I. Ұйымдастыру кезеңі.
Психологиялық дайындық
Қайырлы күн достым,
Қайырлы күн болсын.
Күлші кәне, досым
Бүгінгі күнің, сәтті болсын
Төрттік, бестік бағалар
Күнделікке толсын!
II. Үй тапсырмасын пысықтау. 
 Өткен сабақта сабақта қандай әріппен таныстық?
 Щщ  әрпі  дауыссыз  дыбыс.  Сөздің  барлық  буындарында  кездеседі.
Мысалы: ащы, щетка, борщ «Щеткалар» өлеңін жатқа айту.
Слайд.  Щеткалардың  түрлерін  атау.  Олардың  ортақ  қасиеті-тазалыққа  қызмет
етеді.
III. Жаңа сабақ. Сыныпқа сайқымазақ кіріп келеді. (сайқымазақтың сөзі).
 Балалар, сендер сайқымазақты қайдан көрдіңдер? 
 Циркке барғанда, жаңа жыл шыршаларында көрдік.
 Цирк сөзінде таныс емес қандай дыбыс? (Ц дыбысы)
Слайд. Цирк суреті.
Ц дыбысы (жеке, хормен айтқызу)
Цц  дыбысы-қатаң  дауыссыз дыбыс,  көк  түспен  белгіленеді.  Қазақ  тіліндегі  төл
сөздердің құрамында кездеспейді.  Орыс тілінен енген сөздерге термин сөздерде
кездеседі.
Ц әрпінің таңбасын көрсету.  Баспа және жазба түрін көрсету.  Ц дыбысы сөздің
барлық буындарында кездеседі. Ц әрпінің баспа жазба түрі көрсетіледі.
1-тапсырма. Арыстанның тапсырмасы. Бағандағы сөздерді оқу. Дыбыстық талдау
жасау: цирк, цех, цемент, офицер, циркуль. Сөздерді тақтада көрсету.
2-тапсырма.  Пілдің  тапсырмасы.  Оқулықпен  жұмыс  «Цирк» мәтінін  тізбектеп
оқыту. Мазмұнын түсіндіру.
Сергіту
3-тапсырма. Маймылдың тапсырмасы. Дәптермен жұмыс: Ц дыбысын ауада жазу,
тақтада жазу. Ц әрпі 3 элементтен тұрады. 
Тақтамен жұмыс. Жазба жолдағы сөздерді жазу.
4-тапсырма. Аюдын тапсырмасы. Шығармашылық тапсырма.  
1. Тиісті әріпті қалдыру.
щ                      а               э                            х
-  етка          қи - р            - таж                 ша -  мат   
ш                      я               е                            қ

2 Буыннан сөз құра: ха...    шах...     ше...     це...
3. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жаз:
Бо...у, жи...аз, тұ...ы, ...ирк.
4 көп нүктенің орнына тиісті сөзді қой.
Көз- ... мүшесі.
Әжем-... ішті.
Далада- ... жауып тұр.
Балалар - ... ойнады.
6. Сөздерді буынға бөл:
Цирк-                                       гаухар-
Футбол-                                   шахтер-
Сайқымазық қоштасып шығып кетеді. (слайд ұшақ)
Сабақты қорыту. Бүгінгі тақырып бойынша сұрақтар қойылады. Қобдишаны ашу
(ішінен смайлик пен «ЖАРАЙСЫҢДАР» деген сөз шығады). Оқушыларды 
смайликтер тарату арқылы бағалау.

                                     Рахмет, саған әліппе!

Мақасаты: алғаш қолдарына алған білім бастауы болған әліппеден үйренгендерін
тиянақтау,  өнерлерін  тамашалау:  білімдерінің  артып,  сөз   байлықтарының
молайғанын, саналарының өскенін, өз  өнерлерін ата-аналарға көрсету.
Өту барысы:
1-жүргізуші:  Ерте,  ерте,  ертеде бір жаһанда «Әліпби» атты ел болса керек.  Бұл
елде  ханзада мен ханшайым  ұзақ жылдар өмір сүріпті. Cодан екеуі елдің орта
шегіне  көшет отырғызады. Оны күтіп бағады.  Күтіп жақсы болған алма ағашы
тамыры  кеңіне  жайылып,  көкке  жайқалып   өседі.  Алайда  ханзада  мен
ханшайымның алма ағашына көңілдері толмайды. Өйткені оның себебі де бар еді.
Ал ол қандай себеп екен?
Ханзада: Е, ханшайым, біз отырғызған алма ағашы тамыры жайылып өскенмен,
неліктен жеміс бермейді?
Ханшайым: Ханзада, мұнің да бір себеді болар – ау.
Ханзада: Иә, солай шығар. Күндердің күнінде жемісін беріп, барлығымыз да дәм
татармыз.
(Ортаға 1-сынып оқушыларын жетелеп, музыка әуенімен әліппе шығады.)

* * * * * *

Талас ауданы Қаратау қаласының
 «Бәйтерек» балабақшасының 
«Ересек» тобының  тәрбиешісі 

Аубаева Майра Нурзатовна

 Білім беру  саласы: Таным  Әлеуметтік орта
Бөлім: Құрастыру
Тақырыбы: Домбыра
Мақсаты:  1. Ұлттық ойыншықтар  кешені бойынша домбыраны
құрастыру арқылы. Ұлттық аспап туралы түсініктерін   дамыту, ойыншық  
домбыраны құрастұру іскерлік дағдыларын  қалыптастыру.                                        
2. Қазақ халқының негізгі музыкалық аспабы домбыра 
туралы тусінік беру. Домбыраның пайда болуы жайлы
 3. Аңыздар тақпақ мақал – мәтелдер, жұмбақ, айтыс 
түрлерін айту  (қыз бен бала айтысы)  Ұлттық                                              
аспаптарға деген қызығушылық сезімдерін  тәрбиелеу.
Әдіс – тәсілі:    Суреттер , слайд, мультфильм.
 Сөздік жұмыс:  Мойынтұғыл, шанақ, түйме, тиек, шегі, құлағы.
Билингвальды компонент:   Домбыра- Домбра
 Айтыс  -Айтыс

Оқу іс 
әрекеттерінің 
кезеңдері

  Тәрбиешінің іс- 
әрекеттері

Балалардың 
іс -әрекеті

Мотивациалық  
қозғаушылық

  Психо жаттығу
 Сәлем  деймін күнге мен
 Сәлем деймін мен саған
Сәлем деймін апайларға
Қонақтарға   балаларға
Еркем еркем еркемай
Еркелеген  еркем ай
 Жақсы көрем өмірді мен
Жақсы көрем мен сені

  Балалар, өткен оқу іс- 
әрекетімізді еске түсірейік

Амандасу қимылмен 
көрсетеді

Ұйымдастыру
Ізденушілік

Балалар, бір жылда неше 
мезгіл бар?
-Кәне айтайықшы?

-Қыс мезгілінде неше ай 
бар?
-Жарайсындар балалар өте 
жақсы?

- Балалар, бір аптада неше 
күн бар?
-Балалар, жеті күнді  
айтайықшы?
-Қыс мезгілінің 
ерекшеліктерін 
айтайықшы?

Осы қыс туралы тақпақ 
білесіңдер ме? 

-Жарайсыңдар,балалар, өте 
жақсы
Ұзын мойын екі ішек 
Қатар- қатар текпішек
Үн шығады күмбірлеп 
 Жарайсыңдар, балалар, өте
жақсы
Балалар, біздің оқу іс 
әрекетімізде ерекше 
болмақ.
5. Біз бүгін ұлттық 
аспабымыз  
домбырамыздың   
құрылысымен және оның 
шығу тарихымен 
танысамыз.

-4 мезгіл
-қыс көктем, жаз,күз
-үш ай бар

-Жеті  кун
-балалар айтады
-күн суытады
-аяз болады 
-қар жауады

Дархан
Ақ киімді денелі ақ сақалды  
Соқыр мылқау танымас тірі 
жанды Үсті басы ақ қырау 
түсі суық, Басқан жері 
сықырлап келіп қалды
 Инабат
Аяз қысып Өрнек қысып
Терезеңді торлайды Қарға 
домбығып Сырғанап жастар 
ойнайды

Тәңірберген
Жапалақтап ала қар Жауады 
кунде қайталап Қырға шықты
балалар Шаңғыларын арқалап

Балалар жауабы
(домбыра)

1.Қарақат
Домбыра мұраты  
Қастерлеуге  тұрады
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Рефлексиялық 
түзетушілік

6. Бұрынғы  уақытта 
ата-әжелеріміз домбыраны  
қастерлеп төрге іліп, 
ұрпақтан ұрпаққа 
жалғастырушы ретінде 
сақтап келген
7. Домбыра өнер 
киесі
8. Слайд
9. Балалар 
домбыраны ең алғаш қолға 
алып куй шерткен 
Құрманғазы Тәттімбеков 
және Дина Нурпеисова 
апаларыңда куйші болған 
әлемге домбыраны 
таныттырған.
Қызықтыру сәті
Алдар көсе кіреді
10. Мен Алдармын, 
Алдармын 
Бәріңді алдап соғармын
Арқаланып  алыстан
Хат хабарды жолдармын
Мен Алдармын, Алдармын
11. Домбырасы  сынып
қалады
12. Ой ,балалар, мен 
сендерді алдауға келіп едім,
домбырам  сынып қалды 
енді не істесем болады?
13. Ой, Алдар көсе, сіз 
ренжімеңіз, біз бүгінгі оқу 
іс –әрекетімізде домбыра 
туралы айтып жатқанбыз.
Келіңіз отырыңыз біздің 
балаларымыздың білімін 
көріңіз
14. Ал, балалар,  Алдар
көсеге домбыра жайлы 
тақпақтарыңды айтып 
берейік

15. Жарайсыңдар 
балалар , өте жақсы Енді 
біздің мақал мәтелдеріміз 
де бар
16. Кәне кім айтады?
17.

18. Міне, көрдіңізбе 
,Алдар көсе, біздің 
балалардың  білімін 
19. Ал, енді Алдар 
көсе біздің балалар 
өнерденде қүр алақан емес .
Айтыс өнерін көріңіз
          Сергіту Жаттығу
  -   Бір уйде біз нешеуміз
  -  Кел санайық екеуміз
       Бас бармақ - әкем 
       Балан уйрен- апам
      Ортан терек – ағам
      Шылдыр шумек –мен
      Титай бөбек –сен
      Бір уйде біз нешеуміз 
      Бір уйде біз бесеуміз
          Дидактикалық ойын   
«Ойлан тап»
 Ойын шарты:   Балалар 
бір- біріне жұмбақ 
жасырады. Жұмбақтың    
шешуін тапса, суретін 
тақтаға іледі
Жұмбақ
      Ағаш темір
      Қағаз желім 
      Бұлардың басын қосқан 
      Көрдім жерін

      2.Қалдырмай кунге етін 
         Қақтаған кун бетін 
        Астында төмпешектің 
        Атқарады міндетін

      3. Бір нәрсе қараңғыда 
қайналайды
          Азнаса көмейінде мал
жайғайды

Сонда жатыр даланың  Үні 
менен ұраны
2. Айдын
Дыбысы оның мың сырлы.
 Бал бұлақтай кумбірлі
Ынта қойсаң рахат-ақ  
Ол аспаптың бір турі
3, Ақылбек 
Домбыра екі ішекті тоғыз 
перне  Жарасар әшекейлеп 
айтсаң
Терме Домбыра іші қуыс 
сырты тақтай 
Бірақта сөлемейді қолмен 
қақпай.
4. Азамат
Домбыраны  қолға алып 
Ән айтамыз толғанып
 Өмірді сүйген жасынан
 Біз осындай Жасұлан
5.Халит
  Домбырам журегіммен 
үндес едің 
Сенімен сырласымдай 
тілдесемін Баламнан қалған 
мұрам, сен болмасаң
 Өнердің не екенін білмес  
едім
1.Фатима
Өнер алды қызыл тіл
2.Абдуазиз
 Өнерлінің өзегі толмас
3.Артур
Өнерлі өрге жүзеді
Ернар Айша 
Айтысады
1Ернар Ойыншыққа бұрын 
мен қызыққанда шығармын
Қазір міне өсіп ем Домбыраға
құмарттым
2Айша
Қолың жетпей мойныңа
Қиналмайсың тентегім Алып 
жатып қойныңа
Тусінде де шертесің
3.Ернар
Сарыарқаға куй теңбе 
Тартсам  кетем желпініп 
«Айгөлекті» икемге Журмін 
енді келтіріп
4.Айша
Үкі тағып  басына 
Куде қолға аласың Әкеңнің  
домбырасына Қашан ие 
боласың
5.Бірге 
Домбыраның құлағын  
Мәнерімен бұраған  
Достарыңды ертіп кел Содан 
кейін шертіп көр

Мирас (Баян)

Бағлан (Дауылпаз)

Дархан
(Қобыз)

Балалар домбыра 
құрады

Ән «Домбыра»

Домбыра

Балалар  іледі

-Домбыра
-Ұлттық аспап

          Құйрығын қара жерге 
тіреп алып 
          Келеді  баяғының  
әнін салып

Ақсақ құлан  аңызы
Телевизордан көру 
- Балалар, ертегі сендерге  
ұнады ма ?
Құрастыру орталығына 
барып, Алдар көсенің  
домбырасын құрастырайық
   Құрастыру орталығына 
бару
  - Балалар, мұнда домбыра 
үш бөліктен жатыр. Осы 
бөліктердің орнын 
ауыстырмай 
құрастыруымыз  керек.
         1. Мойын
         2. Ішек
         3. Перне
-  Міне, балалар, домбыра 
осылай құралады. Енді 
сендер өздерің Алдар 
көсеге домбыра құрап 
беріңдер
   - Жарайсыңдар, балалар!
   -Енді біз осы  домбыра 
туралы әнімізді айтамыз.
20. Жарайсыңдар, 
балалар.  Мен домбыралы 
болдым, рахмет сендерге, 
сау болыңдар, – деп  Алдар 
көсе кетеді. 
21. Енді біз орнымызға
барайық.
22. Балалар, біз бүгінгі 
оқу іс-әрекетімізде не 
туралы өттік
23. Жарайсыңдар
24. Балалар, ойын 
ойнайық

Қағаздан құрастыру
25. Балалар, мен 
сендерге қағаздан 
құрастырып  ертегі 
айтайын, сендер оны 
тақтаға іліп отырасындар

26. Жарайсыңдар, 
балалар, өте тамаша
Екі ішектің бірін қатты, 
Бірін сәл –сәл кем бұра. 
Нағыз қазақ қазақ емес, 
Нағыз қазақ домбыра.
27. Балалар, біз Алдар 
көсеге не  құрастырдық?
28.  Домбыра қандай 
аспап?
29. Жарайсыңдар, 
балалар . Бәрің бүгін өте 
жақсы ат салыстыңдар. Мен
сендерді жақсы деп 
бағалаймын.

                              
  Күтілетін    нәтиже
Біледі:  Ұлттық  ойыншықтар кешендері бойынша керемет   домбыраның  
құрастыра білуді  үйренеді. 
 Игереді: Домбыраның бөліктерінің атауларымен танысады, ұлттық музыкалық  
аспап ретіндегі маңызын түсінеді.
Меңгереді: Домбыраны жеке бөліктері бойынша құрастыру дағдылары   
қалыптастырылады.

* * * * * *
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Астана қаласы №53 мектеп-лицейінің
Бастауыш сынып мұғалімі:

Нарымбетова Айгүл Әбдірашқызы
Сабақтың тақырыбы: Етістік                     
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: СТО технологиясы арқылы
етістік тақырыбы бойынша оқушылардың
білімдерін кеңейту, тақырыпты толығымен
талдап, мазмұнын ашу.
Дамытушылық: Етістік тақырыбы арқылы
оқушылардың шығармашылық, сөздік
қорын молайту, оқушылардың жеке өзіндік
ойлау қабілеттерін дамыту, ойларын еркін
жеткізуге дағдыландыру.
Тәрбиелік: оқушыларды ұйымшылдыққа,
тәртіптілікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Дәстүрден тыс, СТО
технологиясын қолдану.
Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту
Сабақтың әдісі: Талдау, әңгімелесу, ой қозғау, шығармашылық тапсырмалар орындау.
Сабақтың көрнекілігі: суреттер, плакаттар, аудио өлеңдер.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
Сәлем арайлы күн!
Сәлем менің достарым!
Сәттілікпен бастайық!
Сабағымызды біз бүгін!
ІІ. Қызығушылықты ояту.
– Балалар күнделікті өмірде біз сан қилы әрекеттер жасаймыз. Яғни қимыл - 
қозғалыссыз өмір сүре ала алмаймыз. Тіптен оны елестету мүмкін де емес шығар. Өздерің 
ойланып көріңдерші табиғатта ешбір қимыл жоқ! Бұдан біз тек табиғаттың тоқтап қалғанын
елестете аламыз (оқушылар жауабы тыңдалады). Ендеше балалар мына суреттерге назар 
аударыңдар нені көріп тұрсыңдар?(әлемді шарлау). Иә, дұрыс айтасыңдар. Суреттегі барлық
заттар қимыл үстінде. Ал осы қимыл әрекеттерді түсіну үшін бізді етістікті көмекке 
шақырайық!
ІІІ. Мағынаны ашу.
Көмекке етістік кіріп келеді. – Сәлеметсіңдер ме балалар! Сендер мені іздеген боларсыңдар?
Балалар маған назар аударыңдаршы! Менің үстімнен нені көріп тұрсыңдар? Дұрыс 
айтасыңдар балақайлар! Ал менің ережелеріме мұқият назар аударыңдар!(оқушылар 
етістіктің ережелеріне назар аударады.)
Ереже: Заттың қимылын іс - әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге Не 
істеді? Не қылды? Қайтті? Деген сұрақтар қойылады. Балалар, табиғаттағы шыққан әрбір 
дыбыстарға біз сұрақтар қоя аламыз. Өздерің тыңдап көріңдерші?! Ал енді балалар мені 
шығарып салмас бұрын маған мысалдар келтіріп беріңдер! Рахмет! Жақсы балалар, 
сендерді етістіктің не екенін түсінген сияқтысыңдар. Олай болса келесі жаттығуларға назар 
аударайық.
Жазбаша жұмыс:
1 - жаттығу:
Сөйлемдерді көшіріп жазып, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қою.
1. Қанат кітап оқыды.
2. Айзада ағасына хат жазды.
3. Назеркенің апасы Астанада тұрады.
4. Көкөніс сулы жерде жақсы өседі.
Оқыды, жазды - не істеді?
Тұрады, өседі - не істейді?
2 - жаттығу:
Өлеңді мәнерлеп оқып, етістіктерді теріп жазып, сұрақ қой.
Көктем келді: құс келді,
Күн ұзын, түн қысқа енді.
Көктем келді: су ақты,
Күннің көзі шуақты.
Көктем келді: гүл өсті,
Көбелектер гулесті.
Етістіктер: келді, ақты, өсті, гулесті – не істеді?

4 - жаттығу:

Жұмбақты жатқа жазып, етістіктерді тауып, сұрақ қой.
Жіппен келеді,
Үзсең, сөнеді.
(шам)
Шам сөзін пайдаланып сөйлем құрау.

ІV. Ой толғаныс.
3 – жаттығу.
Шығармашылық тапсырма:
Сурет бойынша әңгіме құрастырып, жазу. Сөйлемдеріңдегі етістіктерді тауып, астын сызу.

V. Сабақты бекіту:
Кубизм стратегиясы:
Оқушыларға куб лақтырылады. Ол кубтың беттерінде сұрақтармен тапсырмалары бар.
А - етістік дегеніміз не?
В - етістік қандай сұрақтарға жауап береді?
С - етістіктерге мысал келтір
Д - оқыды сөзін қатыстырып сөйлем құра
Е - жануарлардың дауысын келтір
К - табиғаттағы дауыстарды келтір

VІ. Сабақты қорытындылау.
Оқушылар бүгінгі өткен тақырып бойынша алған білімдерін бағандарға тиісінше жазады.
Білемін Білдім Білгім келеді

VІ. Үйге тапсырма:
* * * * * * *

Алматы облысы  Іле ауданы Өтеген батыр кенті 
М.Мақатаев атындағы № 13 орта мектеп 

Мектепалды даярлық  сыныбының жетекшісі
Мухамедалиқызы Шолпан

Білім беру саласы:      Қатынас
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті:    Тіл дамыту
Тақырыбы:          «Алтын күз»
Мақсаты:  Күз  туралы  алған  білімдерін  тиянақтау  күзгі  табиғат  өзгерістерін
балалардың өздерімен көріп, күз байлығын, әсемдікті, сұлулықты, сезіне білуге,
күз туралы өлең, тақпақ айтып, жұмбақ шешу арқылы балалардың ойлау қабілетін
жетілдіру,балалардың тілін дамыту. 
Көрнекіліктер:  Қолшатыр, күздің суреті, жапырақтар.

Әрекет
кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Мотиваци
ялық

қозғаушы
«Күзгі баққа серуен»
Тәрбиеші: топ бөлмесіндегі күзгі
бақтың  әдемілігіне  назар
аудартады.

Балалар келген қонақтарға жылы
лебізімізді білдірейік.

Балалар  сендер  жыл  мезгілдері
туралы қандай өлең білесіңдер?

Күз  мезгілінің  ерекшеліктерін
атаңдар.

Балалар  топ  бөлмесіне
қызығушылықпен қарайды.

      Балалар шаттық шеңберінде
тұрады.
Күннің көзі ашылып,
Көкке шуақ шашылып,
Құтты қонақ келіпті,
Төрімізге еніпті.
Амандасу үлкенгше 
Тәрбиенің басы гой,
Ал, қани бәріміз. 
Сәлем дейік үлкенге,
Сәлеметсіздер ме апайлар!
Күзім-ау, күзім-ау,
Мінезің бұзық-ау.
Жаңбырың сіркіреп,
Келгенң қызық-ау.

Күн  суыта  бастайды,  адамдар
жылы  киімдерін  киеді,  құстар
жылы  жаққа  ұшып  кетеді.
Қатты  жаңбыр  жауған  кезде
«Қолшатыр ұстайды».

Іздену
ұйымдаст

ырушы

Тәрбиеші:  балалар  күзде
адамдардың  еңбегі  өте  зор,
адамдар  егін  орады.  Бау-
бақшадан  жемістер  мен
көкеністер  жинайды.  Балалар
сендер  көріністер  мен
жемістерді білесідерме?

Таңғажайып  сәт  «Айгүл»
қонаққа келді. 
Тәрбиеші:  Айгүл  бізге  көптеген
тапсырмалар әкеліпті. 
Жемістер  мен  көкеністерді  ата?
Түстерін, пішінін сұрау.
 Жұмбақтар:
1. Қабат-қабат тоны бар,
   Шешіндірсең жылатады.

2.Жер астында басы,
   Жер үстінде шашы.

3.Күзде піседі,
   Домалап түседі.

  

              Білеміз

   Балалардың жауабы

           

Жуа

Сәбіз

Алма

Рефлексті
коррекци

ялау
Дидактикалық ойын: 
«Күн мен жаңбыр» 
      
Тәрбиеші  жинаған
жапырақтардан  көбелекке  қанат
жасаймыз. 
Неден жасаймыз түсі қандай?

Қорытындылау,мадақтау

- Жапырақтардан
- сары

Күтілетін нәтиже: 
Білу керек:   Күз мезгілдерінің атауларын, ерекшеліктерін аджырата білуі.
Болу керек: Баланың зейіні, қабілеті
Баланың  қолынан  келуі: Сурет  бойынша  сұұраққа  жауап  беру,  жеміс-
жидектердің дәмін татып айыру.

* * * * * * *
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Алматы облысы  Іле ауданы Өтеген батыр кенті 
М.Мақатаев атындағы № 13 орта мектеп 

Мектепалды даярлық  сыныбының жетекшісі 
Мергенбаева  Гүлсім Қаналханқызы

Білім беру саласы: Шығармашылық
Оқу іс-әрекеті: Мүсіндеу
Тақырыбы: Кірпілер
Мақсаты: Табиғи материалдарды және ермексазды пайдалана отырып,кірпіні 
жасауды үйрету.Балалардың белсенділігін,шығармашылығын 
дамыту.Ұқыптылыққа, жануарларды қорғауға тәрбиелеу.
Қолданылатын  көрнекі- құралдар: Кірпі туралы суреттер,слайд.
Балалар үшін: ермексаз,кескіш,тақтайша,әліппе дәптер.
 Әдіс-тәсілдер: Көрсету түсіндіру,ойын,сұрақ-жауап,талдау бағалау.

Іс әрекет бөлімдері  Тәрбиешінің іс-әрекеті   Балалардың 
іс-әрекеті

Ынталандыру
Сезімдерін ояту.

Шаттық шеңбері
Достар бірге жүреміз,
Бірге ойнаймыз күлеміз.
Бірге  сабақ оқимыз,
Міне біздер қандаймыз.

Балалар шеңберге 
тұрып өлең 
жолдарын  
қайталайды.

Ұйымдастырушылық 
Ізденушілік.

Жұмбақ
Үсті толы ине,
Бірақ та іс тігіп,
Қадамайды түйме.
-Кірпі сәлеметсіздер ме 
балалар ?
-Сәлеметсіз бе апай?
Сәлеметсің бе кірпі, 
Кірпі:Балалар мен орманға 
азық жинауға бара 
жатырмын,сендер менімен 
барасыңдар ма?
Тәрбиеші:Балалар біз кірпіге 
көмектесейік солай ма?
Тәрбиеші балаларға кірпінің 
жейтін азығы туралы 
әңгімелейді.Кірпі талғаусыз 
қоректенетін жануар.Ол әр 
түрлі жәндіктерді аулап,жеміс 
жидектерді жақсы 
көреді.Кірпі жақсы естиді 
және исшіл болады.Ол 
қорыққан кезе домалана 
қалады.Балалар біз кірпі 
туралы слайд тамашалайық.
Дидактикалық ойын: 
«Жемістерді жинау»
Балалар себетке кірпінің 
жейтін жемістерін 
жинайды.Сонымен бірге 
саңырауқылақты да жинап 
береді. Кірпі балаларға рахмет
айтады.
Сергіту жаттығуы
Тұмсығында түймесі,
Деп тұрғандай тимеші.
Балаларға әліппе-дәптерді 
басшылыққа ала отырып 
кірпінің жасалу жолдарын 
көрсету.
Дидактикалық ойын: «Кірпіге 
ине қадайық»

 Сәлеметсіз бе 
кірпі
-Кірпі
Ия
Ия
Балалар тәрбиеші 
әңгімесін 
тыңдайды.

Балалар табиғи 
материалдармен 
жасалған 
кірпілерді 
тамашалайды.

Балалар кірпіні 
ортаға алып сипап 
ұстап көреді.

Балалар өздерінің 
кірпі туралы 
білетінтақпақтары
н айтып береді.

Балалар сергіту 
жаттығуын 
жасайды.

Балалар кірпіні 
жасау жолдарымен
танысып өз 
беттерінше жұмыс 
жасайды.

Қорытындылау. Балалардың жұмыстарын 
ортаға қойып талдау,мадақтау.
-Балалар біз сендермен бүгін 
көп еңбек еттік.
-Кірпі туралы  не айтасыңдар?
-Балалар мен мен сендердің 
жұмыстарыңды көрдім маған  
ұнады барлығың жақсы 
еңбектендіңдер мен сендерге 
жұлдызша беріп 
марапаттағым келіп 
тұр.Сендер де маған көмек 
беріңдер,сендерге қай жұмыс 
ұнады?

Балалар өздерінің 
ойымен бөліседі.

Балалар өздерінің 
жұмыстарына баға 
береді.

Күтілетін нәтиже:
Балалар кірпі туралы түсінік ала отырып,өз беттерінше ермексаздан мүсіндеп 
жасау.
Білуі тиіс:
Кірпінің ормандағы тіршілігі туралы  білу.

* * * * * * *

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ШАҒЫН ОРТАЛЫҚТА 
ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ

Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Басшилі ауылы
Ы.Мұхамеджанов  атындағы орта мектебі

шағын орталық тәрбиешісі Турсынбай Жанна Мурзабековна
                   

        Қазақ халқының жылдар бойы атадан балаға жалғасып, қалыптасқан ұлттық
дәстүрі,  әдет-ғұрпы,  тәрбие  мектебі  бар.  Баршамызға  белгілі,  ойын  арқылы
баланың дене құрылысы жетіліп, өзі жасаған қимылына сенімі артады. Баланың
бойында  ойлау,  тапқырлық,  ұйымдастырушылық,  шыдамдылық,  белсенділік
қасиеттер қалыптасады. 
Ойын  дегеніміз  –  жаттығу,  ол  арқылы  бала  өмірге  әзірленеді.
Ойын  –  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  негізгі  іс-әрекеті.  Сұлтанмахмұт
Торайғыров «Балалықтың қанына ойын азық» деп бекер айтпаған. Өйткені, ойын
үстінде баланың бір затқа бейімділігі, мүмкіндігі және қызығуы анық байқалады.
Ойын  мазмұны  мен  түріне  қарай:  мазмұнды-бейнелі,  қимыл-қозғалыс,
дидактикалық,  құрылыс,  кейіптендіру  ойындары  болып  бөлінеді.  Мазмұнды-
бейнелі ойында балалар ойын мазмұнын түсінікті етіп жеткізуге тырысады, оған
қажетті  құрал-жабдықтарды  табуға  талпынады,  оларды  дайындау  үшін
еңбектенеді,  ал еңбек ұжымдық іс-әрекетке біріктіреді  және шығармашылық іс-
әрекетке  бағдарлайды,  балалардың  өзара  қарым-қатынасын  реттеп,  олардың
бойында  адамгершілік  сапаларды  қалыптастырады.  Бала  алған  рөлдеріне  сай
кейіпкердің киімін киіп,  қимылын, дауыс ырғағын мәнерлі  жеткізуге тырысады,
көркемдік  сабақтардан  (ән-саз,  бейнелеу  өнері  сабақтары)  алған  білімдерін
пайдаланады, қуыршақты ұйықтату үшін бесік жырын айтып әлдилейді, бейнелеу
өнері сабақтарында жасаған ыдыс, үй жиһаздарын, қағаздан құрастырған заттарды
ойын құралы ретінде пайдаланады. Мазмұнды-бейнелі ойынның ерекшелігі: оны
балалардың  өздері  жасауында,  ал  ойын  қызметі  айқын  өнерпаздық  және
шығармашылық сипатта болады. Бұл ойындар қысқа да, ұзақ та болуы мүмкін.
  Құрылыс  ойынында  бала  сызық  бойына  әдемі  үй  құрылысын  жасап,  оның
бояуларының бір-бірімен келісімді болуын қадағалайды. Құрылыс материалдарын
пішіні,  түсі  бойынша  симметриялы  орналастырып,  оларды  көлемі  (кең,  тар),
биіктігі  (биік,  аласа)  бойынша салыстырады.  Ойын  барысында  шығармашылық
танытып,  жаңа  мазмұн  ойластырып,  белсенділік  көрсетеді.  Өзінің  және
жолдастарының тұрғызған құрылыстарының сапасына баға береді. Дидактикалық
ойын  барысында  есту,  көру,  сезіну,  қабылдау сияқты  үрдістері  дамып,  балалар
музыкалық  ойыншықтар  мен  әр  түрлі  саздық  аспаптардың  дыбыс  шығару
ерекшелігін  ажыратуға,  заттарды  пішініне,  түсіне,  көлеміне  қарай  іріктеуге,  әр
түрлі  қимылдарды  орындауға  үйренеді.  Ауызша  ойналатын  дидактикалық
ойындарда  сұрақ,  өтініш,  келісімді  білдіретін  дауыс  ырғақтарына  еліктеу
қабілеттері  жетіледі.  Ертегі  немесе  әңгіменің  мазмұны  бойынша  бөлек-бөлек
суреттерді пайдаланғанда оларды белгілі бір тәртіппен жинау үшін байқағыштық
пен  тапқырлық  көрсетеді.  Қимыл-қозғалыс  ойынында  балалар  санамақтар,
өлеңдер, тақпақтар қолданады. Бұндай ойындарда балалардың ептілігі, қимылдың
әдемілігі дамып қалыптасады, кеңістікті, уақытты бағдарлауға үйренеді, батылдық,
тапқырлық, қайраттылық, достық, жолдастық көмек, тәртіптілік, ойын ережесіне
бағына білу сияқты адамгершілік сапалар тәрбиеленеді. Бала өмір құбылыстарына,
адамдарға,  жануарларға  деген  ынтасын,  қоғамдық  мәні  бар  іс-әрекетке  деген
құштарлығын ойын арқылы қанағаттандыратындықтан, ойынның қай түрі болсын
балалардың  адамгершілік  тәрбиесінің  дамуында  маңызды  рөл  атқарады.  
             Баланың өмірге  қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті  –  ойын,
сондықтан да оның мәні ерекше. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев:
«Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?» деп айтқандай баланың өмірінде
ойын  ерекше  орын  алады.  Жас  баланың  өмірді  тануы,  еңбекке  қатынасы,
психологиялық  ерекшеліктері  осы  ойын  үстінде  қалыптасады.  Ойынды  зерттеу
мәселесімен тек психологтар мен педагогтар ғана емес, философтар, тарихшылар,
этнографтар және өнер қайраткерлері мен бала тәрбиесін зерттейтін ғалымдар да
шұғылданды.  Көптеген  балалар  жазушылары  бала  ойынының  психологиялық
мәнін  және ойынға тән  ерекшеліктерді  көркем бейнелер арқылы суреттегені  де
мәлім.
            Ойынға тек ойын деп қарамай халықтың асыл қазынасы, бір жүйеге
келтірілген тамаша тәрбие құралы деп қараған орынды. Бұл пікіріміз жалаң болмас
үшін  заманымыздың  заңғар  жазушысы,  ұлы  ойшылдарымыздың  бірі  Мұхтар
Омарханұлы Әуезовтің мына бір пікірін еске ала кетейік: «Біздің заманымыздың
өмір кешкен ұзақ жолында өздері қызықтаған алуан өнері  бар ғой.  Ойын деген
менің түсінуімше, көңіл көтеру, жұрттың көзін қуантып, көңілін шаттандыру ғана
емес,  ойынның  өзінше  бір  мағыналары  болған».  Халқымыз  ұлт  ойындарында
ұрпақ қамын ойлаған, бір жүйеге келтіріліп өрнектелген ой мен әрекеттің, құпия
философияны түсінуге жетелейтін адамгершілік үлгі-өнегенің желісі бар. Жас бала
ойынға  алдымен үйренуші,  көруші  өсе  келе  соған  белсенді  қатынасушы келесі
кезеңді  үйретуші,  жаттықтырушы,  ұлғая  келе  көруші  жанкүйер  ретінде
қатынасады. Кейінгі кезде ұлт ойындарына көңіл бөлмеу нәтижесінде, көбі ұмыт
болып,  мүлде  жоғалуға  жуық.  
            Ұлттық мұраның бай қазынасының бірі – халықтың ұлттық ойындары көп
салалы, көп қырлы құбылыс, ол тек ойындық сала емес, мәні жағынан да шағын
орталық  тәрбиеленушілерінің  рухани  өресі  кең  өсіп  –  жетілуіне,  эстетикалық
мәдениетін қалыптастыруға тәрбиелейтін негізгі  құралдардың бірі.  Ұлы педагог
В.Сухомлинский  «Ойынсыз,  музыкасыз,  ертегісіз,  шығармашылықсыз,  қиялсыз
толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» дейді,  демек, шәкірттің ақыл-ойы,
парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы байи түспек. Фольклортанушы ғалым
Ә.Диваев  «Қазақ  балаларының  ойындары»  деген  еңбегінде  адамның  жас
ерекшелігін үш топқа бөледі: «...өмірге келгеннен бастап жеті жасқа дейінгі бала,
жеті жастан он бес жасқа дейінгі балалар, он бес пен жиырма жас аралығындағы
жастар...».  Осының  негізінде  қазақтың  ұлттық  ойындарын  үш  топқа  бөліп
қарастырып, бірінші топқа, сол жастағыларға лайықты: «санамақ, тәй-тәй, айгөлек,
соқыр теке, қуырмаш, алақан соқпақ, ақ серек-көк серек» т.б. ойындарын, ал одан
кейінгі топқа: «тақия тастамақ, тартыс, сиқырлы қоржын, бәйге, көкпар, асық, хан
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талапай,  теңге  алу,  қыз  қуу,  орамал  тастамақ,  ақсүйек,  күрес»  т.б.  ойындарын
жатқызуға  болады.  Мұндай  ойындар  баланы тез  ойлауға,  тапқырлыққа  баулып,
жаңа тақырыптарды жылдам меңгеруге  ықпал етеді,  сөз  тіркесіне,  ұйқастыруға
дағдыландырады.  Мысалы,  «Соқыр  теке»  ойыны  («Ақ  сандық,  көк  сандық»
Құраст. Ш.Ибраев.А., 1988, 161-бет) арнайы сызылған шеңбердің ішінде ойналады.
Жүргізуші «Тентек текені» ортаға шығарып, көзін таңа бастағанда, ол былай деп
әндетеді:
Қараңғыда көзім жоқ, 
Маған жақын келіңдер,
Тиіп кетсем сөзім жоқ, 
Бір қыз ұстап беріңдер!..

Көзі байланған «Соқыр текені» айнала қоршап тұрғандар мазақтап:

Соқыр, соқыр, соқырақ, 
Тотияйын салайын,
Оң көзіңе топырақ, 
Ал, ұстап көр, батырым,
Топырағын алайын, 
Міне, келе жатырмын!

деп өлеңді айтып болысымен әр жаққа қашады, ал «Соқыр теке» олардың бірін 
ұстауға тырысады. Ұстаған баласы оның орнына тұрады, сөйтіп, ойын жалғаса 
береді. Ұлт ойындары – ата-бабамыздан бізге жеткен, өткен мен бүгінгіні 
байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз, сондықтан оны 
күнделікті оқу-тәрбие үрдісінде пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуге
пайдасы орасан зор екендігі сөзсіз. Ұлттық ойындардың адамға тигізетін пайдасын
халық ертеден-ақ білген. Алғашқы қауымдық құрылыс, ертедегі тайпалардың 
одаққа біріккен дәуірлері ұлт ойындарының едәуір дамыған кезеңі болды. Көшпелі
өмір кешіп, мал баққан тайпалардың көзін ашқаннан көрген театры да, өнері де, 
көңіл көтерер қызығы да осы ұлт ойындары еді.
          Халық арасында «Денсаулық – зор байлық» деп тегін айтылмаған. Бұл 
арқылы халық даналығы тіршіліктің негізгі көзі осы денсаулық екенін тағы 
ескертеді. Адамның денсаулығы жас кезінен бастап қалыптасуы керек. Демек, 
кезінде ойындарды көп ойнап, жүгіріп, далада, таза ауада жүру – жас организмнің 
дұрыс та сергек өсуінің көзі. Онымен бірге бүлдіршіндер ойын ойнаған кезде 
көпшіл, Отанның болашақ азаматы болуға, халқына адал қызмет етуге бағыт 
алады. 
          Қазақ халқының сонау, көне заманнан бергі негізгі кәсібі мал шаруашылығы 
болғандықтан, мал өсіру, мал басын көбейтуі өндіріс процесінің негізгі мақсаты, 
сондықтан да «халықтың бар байлығы малда болды». Қазақ халқының тіршілігінде
төрт түлік (қой, сиыр, жылқы, түйе) мал шешуші орын алған. Бүкіл өмірі мал 
өсірумен өткен қазақ халқының этнографиялық даму ерекшеліктері, той-думан, 
қуанышы мен реніші де осы малмен байланысты болды. 
            Амандасқанда да жан амандығын сұрамай, мал-жан амандығын сұрауы, 
қазақтың тіршілігінің тірегі, көзі малға деген көзқарасының ерекше бір сезіммен 
қалыптасуы болды. Оларды халық ауыз әдебиетінде мақұлықтар дүниесінің өкілі 
деп ұқпай, адамның өмір сүруінің негізгі тірегі мен жан серігі екендігін шабыттана
жырлаған.
           Осындай экономикалық құрылыстың негізінде төрт түліктің қасиеті тек 
қазақ ауыз әдебиетінде ғана жырланып қоймай, барлық мәдениет пен өнердің, 
соның ішінде ұлт ойындарының дамуының да негізі болды, келе-келе негізгі бас 
кейіпкерлері осы төрт түліктен тұратын «ақбайпақ», «көк сиыр», «түйе-түйе», 
«соқыр теке» т.б. сияқты ұлт ойындары да дами бастады. 
         Бұл ойындардың барлығы дерлік қазақ халқының төрт түлікті аса бір 
сүйіспеншілікпен дәріптеп, қадірмен тұтып, жануарлардың бойында адам 
баласының қасиеттері бар, сондықтан жан-жануарлардың бәрі бірдей деген 
ұғымнан барып шыққан ойындар болды. Ондай қасиеттерді бірі осы ойындардың 
көпшілігінде дерлік төрт түліктің қай-қайсысы болмасын, аналықтарының өз 
төлдерін өлімге қимайтындығын аңғартады. Сондай «Ақбайпақ» ойынында, 
жоғалтқан ботасын іздеген інген қатты күйзеледі. Ақырында ботасын көріп, жаны 
жай тауып, ботасымен әңгімелесе келіп өзін тыққан ұрылардың кімнен жақсылық, 
кімнен жамандық көрдің деп, содан ботаның айтуы бойынша інгеннің бұйрығымен
ойнаушылар жазасын алады.
          «Бесік жырынан» бастап ұлт ойындарының барлығы халық тәрбиесінің көзі. 
Қай дәуірдің ұрпағына болмасын тіршілік жолына бағыт сілтеп, өмірге 
аттандырады. Халық жырлары ата-ананың балаға қойған бірінші сенімі, тілек-
талабы. Мұның бәрі баланы ойната, көңілдендіре, бойларын сергіте жүріп 
айтылады да, өміріне рухани азық болатын өнегелі де ілтипатты сөздерді жас 
кезінен құлақтарына құя береді. Ал ойындар болса баланың осы айтылған өнеге-
өсиет сөздерін күнделікті тіршілікте тәжірибе жүзінде іске асырудың құралы 
болды. Айталық, ойын үстінде осы айтылған өнеге-өсиет бастан аяқ қолданылады,
осы негізде оның бойында адамдық қасиеттер қалыптаса бастайды. Демек, ойын 
әр түрлі әрекетке қозғалысқа, денешынықтыруға ғана төселдіріп қоймай, өмірдің 
рухани азығы – үлкеннің барлық қасиетін, яғни баланың жан-жүйесіне әсер ететін 
этикалық, эстетикалық тәрбиені қабылдауға қалыптастырады.
           Ұлттық ойынның бірі – «Ұшты-ұшты». Бұл ойынға ересек балалар мен 
кішкентай балалар да қатысса қызықтырақ болады. 
Ойын ережесі : Бір бала ортаға шығып жиналғандарды дөңгелете, өзіне қаратып 
бір қатарға отырады. Содан кейін ойынның ойналу тәртібін түсіндіреді. Сөйтіп 
ойынды бастайды. Ойын жүргізуші «Ұшты-ұшты бөдене ұшты» деп қолын 
көтереді. Сол кезде ойнаушылар тыңдап отырады да ұшатын затқа олар да 
қолдарын көтереді. Ұшпайтын затты ұшты қолын көтерсе, ойын жүргізушімен 
бірге қолдарын көтерген ойыншылар жазасын тартады. Ал ұшатын затты айтқанда,
қолдарын көтермей қойса онда да жаза тартады. Сондықтан ойын жүргізушінің әр 
айтқан сөзіне өте сақ болу, қырағы болу керек.Ойын жүргізуші ұшатын зат пен 
ұшпайтын затты ұйқастырып айтып ойыншыларды ылғи да жаңылдырып отыруға 
тырысады. Тіпті көпшілікке таныс емес құстардың атын айтып та, ұшатын 
жәндіктердің атын айтып та жаңылдыруға болады. Мысалы, ұшты-ұшты кекілік 

ұшты, ізінше кекілік ұшты, қарға ұшты – сырға ұшты, көбелек ұшты – ебелек 
ұшты, тауық ұшты, уық ұшты, қаршыға ұшты, қанжыға ұшты деп жалғаса береді. 
Алданған ойыншылардың жазасы өлең айтып би билеп, мақал-мәтел, жаңылтпаш, 
тақпақ айтады. Алданушылар көбейген сайын ойын қыза түседі, ендеше ойын 
жүргізуші мен ойнаушылардың арасындағы бірін-бірі аңдаушылық та күшейе 
түседі. 
         Балалар ойынында кейде өлең-тақпақтар жиі кездеседі. Ол өлең-
тақпақтардың негізгі мақсаты тапқырлыққа, шапшаңдыққа, ептілікке баулу, 
қиялына қанат беріп,ойын ұштау, өз бетімен іскерлікке, қысылған жерде дұрыс 
шешім қабылдауға тәрбиелеу. Бұған қоса кез-келген ойынның аяғында жеңу бар 
да, жеңілу бар. Жеңгендер әрі қарай өз биігінде қалуға тырысса, жеңілгендер айып 
тартады. Ол көбінесе тақпақ айту, ән салу, би билеу түрінде болады. Бұдан қай 
ойынның да түпкі нысанасы - балалардың бойында өнердің, білімнің, тәрбиенің 
нұрын себу, өлең, тақпақ айтуға төселдіру екенін аңғару қиын емес.
         Жалпы ойынның қандай түрі болмасын, атадан балаға, ұрпақтан-ұрпаққа 
ауысып отырады. Халық ойындары өмірлік қажеттіліктен туады да, психологиялық
жағынан денсаулық сақтауға негізделеді. Тапқыр да алғыр, шымыр да епті, 
қайратты да қажырлы бала өсіруді армандамайтын отбасы жоқ. Демек ойынның өзі
бала үшін біліктің, тәлімнің қайнар көзі болып табылады. Балаларға ұлттық 
ойындарды үйретіп, оған өзгеше әр беріп, жаңартып өткізіп отыруды ата-аналар, 
тәрбиешілер бір сәт те естен шығармағандары абзал. Өйткені жас өндір 
бүлдіршіндер ойнай да, күле де, ойлай да білсін! 

ПАЙДАЛАНҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР

1. «Казахские детские игры» кітабы авторы: Молдагаринов Аскар
Алма-Ата «Жалын» 1987 г.
2. «Қазақстан мектебі» журналы № 9-10 2005 ж.
3. «Қазақтың ұлттық ойындары» кітабы авторы: Базарбек Төтенаев
Алматы «Қайнар» баспасы 1994 ж.
4. «Шынашақ» кітабы. Құрастырушылар – М. Әлімбаев, Қ. Баянбаев.

* * * * * *
Ақмола облысы Есіл ауданы Свободный ауылы 

«Свободный орта мектебі» КММ
Тарих пәнінің мұғалімі Сұңқар Тоқтарханқызы

Пәні: Қазақстан тарихы   сыныбы:  9 «А»   Мерзімі: 03.02.16  

Сабақтың 
тақырыбы 

Қазақстанның 1920-1940 жылдардағы қоғамдық-саяси 
жағдайы

Жалпы 
мақсаты

Соғыстан  кейінгі  жылдардағы  тоталитарлық  жүйе   туралы
білу;
Жеке басқа табынушылық мәнін ұғыну;
1940-1950  жылдардағы  ғылым  мен  білім  әдебиет
саласындағы кеңестік қудалау саясатын сипаттау;
Соғыстан кейінгі жылдардағы тоталитарлық жүйе,жеке басқа
табынушылық жайлы  талдап, бағалау

Күтілетін 
нәтиже

Соғыстан  кейінгі  жылдардағы  тоталитарлық  жүйе   туралы
біледі;
Жеке басқа табынушылық мәнін түсінеді;
Жеке басқа табынушылық,1940-1950 жылдардағы ғылым мен
білім  әдебиет  саласындағы  кеңестік  қудалау  саясатын
сипаттайды;
Соғыстан кейінгі жылдардағы тоталитарлық жүйе,жеке басқа
табынушылық жайлы  талдап, бағалайды

Көрнекілігі Интертақтадан көрсетілетін суреттер, маркер, слайд-
таныстырылым, оқулық, бор т.б

Мұғалім
жазбалары

Сабақ
кезеңдері

Уақ
ы-
ты

Мұғалім
нің

әрекеті

Оқушын
ың 
әрекеті

Модуль Әдіс –
тәсіл 

Ресурста
р 

Қызығушылы
қты ояту: 
қарастырылған 
тақырып 
бойынша 
бұрынғы білім 
еске түседі
-белсенді 
әрекетке 
жұмылдырыла
ды

11
мин

І.Ұйымд
астыру   
1.Сынып
тағы 
психолог
иялық 
ахуал-ды
қалыптас
тыру: 
оқушыла
рмен 
амандасу,
түгендеу,
топтасты
ру.
2. 
Оқушыл
арды  
суреттер 
арқылы 
топтарға 
бөлу.
3.Топ 
ережесін 

Тренинг 
жасау 
арқылы 
оқушылар 
сабаққа 
жинақтала
ды.
Екі  топқа 
бөлініп 
отырады.
Топта 
өзара 
әрекет 
етеді.
Бір-
бірімен 
пікір 
алмасады. 
Іштерінен 
рөлдерге 
бөлінеді
Әрқайсыс
ы жеке 
тест 

Көшбас
шылық 
ОЖЕС
О Жо
ОЖТ
Оқыту 
үшін  
бағалау 
және 
оқуды 
бағалау

Жеке 
жұмы
с,
диалог
, 
ауызш
а -, 
өзін-
өзі 
реттеу

Парақша
лар 
 Тест 
сұрақтар
ы 
Интер 
тақта 
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ескеру 
4.Үй 
тапсырм
асын 
пысықта
у «Мини 
тест»

орындайд
ы 

Мағынаны 
ажырату: 
-оқушылар өз 
тәжірибелері 
арқылы жаңа 
білім туралы 
өзіндік  түсінік 
пен  пікір 
қалыптастырад
ы;

25
мин 

Жаңа 
сабақ. 
«Болжау
» 
стратеги
ясы 
арқылы 
басталад
ы. 
Оқушыл
арға 
слайдтан
сурет 
көрсетіп 
мынанда
й 
сұрақтар 
қоямын:
1.Бүгінгі 
сабақта 
әңгіме не
туралы 
болады?
2.Қандай
тақырып 
маңайын
да 
өрбиді?
Жаңа 
тақырып
ты 
айтамын.
Сұрақ –
жауап 
Интеракт
ивті 
тақтадан 
бейнерол
ик 
көрсетем
Топтық 
жұмыс: 
бүгінгі 
тақырып
қа 
байланыс
ты 
топтарға 
мәтін 
таратамы
н
Жеке 
тапсырм
алар: 
А) 
Сәйкесте
ндіру 
Б) 
Тарихи 
диктант 
С) 
Математ
икалық 
есеп 

Оқушылар
жаңа 
топпен 
жұмыс 
істейді.
Оқушылар
«ой 
қозғау» 
арқылы 
ойланады
Әркім өз 
ойларын 
айтады

Жаңа 
тақырыпт
ы 
дәптерлері
не жазып 
алады

Берілген 
сұрақтарға
топтар 
жауап 
береді. 
Видеоны 
көріп 
отырып, 
керекті 
жерлерін 
түртіп 
алып 
отырады
Өзара 
талқылайд
ы
Мәтіннен 
түсінгенде
рін 
постерге 
түсіріп 
басқа 
топтарға 
таныстыра
ды
Әр бір 
оқушы  
деңгейіне 
қарай 
тапсырмал
арды 
орындайд
ы

 

Талантт
ы және 
дарынд
ы 
балалар
ды 
оқыту. 
ООЖТ

 
«Болж
ау» 
страте
гиясы,

топты
қ 
жұмы
с 

деңгей
лік 
тапсы
рмала
р 

 
Слайд
видео 
маркер
интер 
тақта 
А4 
 

 Ой –толғаны:
анализ, өз 
ойлары мен 
түсініктерін 
өздері игерген 
мәліметтері 
арқылы 
жеткізеді; 
синтез, бір-
бірімен ой 
бөліседі. 

5
мин

Бекіту: 
Мнемони
ка әдісі. 
Оқулықт
ан бір 
рет қарап
шығуды 
ұсынамы
н. 
Дискусси
ялы 
өрнек

Оқулықты 
жауып, 
кестені 
толтырады
,

Бүгінгі 
сабақтағы 
даталар 
мен жаңа 
сөздерді 
толық 

СТО
Өзін-өзі
реттеу
ТДО, 
ОЖЕС
ОО
ООЖТ
Көшбас
шылық

Мнем
оника 
әдісі
Диску
ссиял
ық 
өрнек
Сұрақ 
жауап
Диало
гтық 
оқыту

Оқулық 
Кесте 

«Жуан 
және 
жіңішке 
сұрақтар
»
I-топқа: 
Әміршіл-
әкімшіл 
басқару 
жүйесі 
деген не?
II- 
топқа: 
Қазақста
нның 
құқығы 
жоқ

анықтама 
беріп 
айтады.
Қателіктер
ін түзейді.

Қорытынды 3
мин

Бағалау  

Кері 
байланыс

Топ 
спикері 
өзінің топ 
мүшелерін
бағалап 
шығады

                                                                                                                                              
«Кеңейтілген тапсырма»
Б- тапсырмасы. Сәйкесін табыңыз

    Е.Бекмаханов Академик 

А.Жұбанов Зерттеуші 

    Ә.Марғұлан Тарихшы 

Қ.Сәтбаев Компазитор

«Кеңейтілген тапсырма»
Б- тапсырмасы. Сәйкесін тап. ЖАУАБЫ 

    
       Е.Бекмаханов 

        
      Тарихшы 

   Композитор 

      Зерттеуші 

       Академик 

Академик 

 
        А.Жұбанов 

Зерттеуші 

    
         Ә.Марғұлан 

Тарихшы 

        Қ.Сәтбаев 
Компазитор

                  Қанша жауап дұрыс сонша балл қойылады
«Кеңейтілген тапсырма»
      С- тапсырмасы.  «Тарихи диктант» ЖАУАБЫ
1.Мәскеуде «Дәрігерлер ісі», Ленинградта «Ленинград ісі» ал __Қазақстанда 
«Бекмаханов ісі»__қолға алынды. 

2. Сталиннің жекебасына табынушылықты  айыптаған КОКП-ның XX сьезінен 
кейін ғана Қазақстанның бірқатар мемлекет қайраткерлері   _С.Асфендияров, 
О.Жандосов, О,Исаев, Л.И.Мирзоян, С.Меңдешев, М.Масанчи. Н.Нұрмақов, 
А.Розымбақиев, С.Сейфулин т.б. есімдері ақталып қайта атала бастады

3. __Ермұқан Бекмаханов___25 жыл мерзімге бас еркіндігінен айырылып, алыс 
лагерьлердің біріне айдалды . 
4. 1950 жылдардан бастап жазалау әдісі өзгерді: партия қатарынан шығарып 
қызметтен қуу, оған бой бермегендерді ___психиатриялық ауруханаларға _
тығу етек ала бастады. 

Қанша дұрыс жауап сонша балл қойылады
«Кеңейтілген тапсырма»
А- тапсырмасы.  «Математикалық есеп»       ЖАУАБЫ:
1. 671 + 356 – 926 = 101
2. 1568 + 971 – 611 =  1928
3. 297 + 231 + 1611 – 199 = 1940
4. 865 * 3 – 2564 = 31 

Жылдар Болған оқиғалар
31 мамыр Қуғын –сүргін құрбандарын еске алу күні 
1940 жылы Орыс алфавиті енді 
101 қазақ Қазақтың зиялы қауымдары «ГУЛАГ» лагеріне жабылып, 

атылды
1928 жылы Алашорда қайраткерлерінің ішінен 44 адам өтірік айып 

тағылып, қамауға алынды

«Кеңейтілген тапсырма»
      А- тапсырмасы.  «Математикалық есеп»
 671 + 356 – 926 =
 1568 + 971 – 611 = 
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 297 + 231 + 1611 – 199 =
 865 * 3 – 2564 = 

Жылдар Болған оқиғалар
Қуғын –сүргін құрбандарын еске алу күні 
Орыс алфавиті енді 
Қазақтың зиялы қауымдары «ГУЛАГ» лагеріне жабылып, 
атылды
Алашорда қайраткерлерінің ішінен 44 адам өтірік айып 
тағылып, қамауға алынды

«НАУРЫЗ» ТОЙЫНАН ҚЫСҚАША КӨРІНІС

№33 «Нұрсәт» МдБО әдіскерлері: Жолдыбаева Н.Қ. Биртаева Г.С.
№33 «Нұрсәт» МдБО орыс тілі пәнінің мұғалімі:  Римова Р.Р.

«Наурыз тойы!»
Жүргізуші: Құрметті ата- аналар, қстаздар, сүйікті балалар! Наурыз мерекесі 
құтты болсын!күлімдеген шуақты көктеммен бірге қазақ даласына жаңа жыл 
келеді. Әр адам келер жылдан үлкен үміт күтіп, оны ақниет пен ақ тілекпен қарсы 
алады. Бәрімізге жаңа жыл бақыт жылы, бейбіт жылы болсын!
Ән: «Қош келдің, Көктем»
Наурызда халқымыз,  бір- біріне ақ тілек тілеп, ақ ниетпен бір- біріне төс 
қағыстырып көріскен. Көрісу рәсімін көрсетейік.
Құттықтау тақпақтары:
Ақкеже : 
Наурыз келді құт болып,
Мына бізге сүт болып.
Аққа ауызымыз толады,
Бар жақсылық болады.

Жандос:
Наурыз тойы ұлыстың,
Нағыз күні ұлы істің.
Салтанатты  дәстүрдің,
Ел тұр жайып құшағын.

Альмансур:
Наурыз тойы тамаша,
Наурыз тойы жаңаша
Табиғатта  тамаша
Тамылжып тұр жараса.

Ақтілеу:
Наурыз тойы тамаша,
Наурыз тойы жаңаша
Табиғатта  тамаша
Тамылжып тұр жараса.

Би: «Батырлар биі»
Наурыз мерекесіне арналған «Өнегелі аналар» атты  сайысты тамашалауға 
шақырамыз
Сайысқа қатысушы аналарымызды ортаға шақырайық!
№1 қатысушы:           Гүлжанат
№2 қатысушы:                 Маншук
№3 қатысушы:            Мира
Ал осы сайысымыздың қатысушыларына әділ бағасын беріп бағалайтын әділ қазы 
алқасымен таныс болайық:
№33 «Нұрсәт» МдБО әдіскерлері:          Жолдыбаева Н.Қ.
               Биртаева Г.С.
№33 «Нұрсәт» МдБО орыс тілі пәнінің мұғалімі:  Римова Р.Р.
Бұл сайысымыздың мақсаты  балалардың бойына ұлтымызға деген 
қызығушылықты арттыру, қазақ халқының ұлттық салт- дәстүрін тереңірек білуге 
және өұрметтеуге тәрбиелеу
Сайысымыздың бірінші сынағы «Адамды өнер танытады» деп аталады. Бұл 
бөлімде сайыскерлеріміз ортаға шығып өздерін бүгінгі жиналып отырған ағайынға
таныстырып өтеді, сонымен қатар өз өнерлерін ортаға салады.
Ендеше  сайыскерлерімізді ортаға шақырайық:
№1 қатысушы: Амирова Маншук Избасаровна
№2 қатысушы:  Мукашева Мира Әділбекқызы
№3 қатысушы: Қалмағанбетова Гүлжанат Жумабаевна
Ал енді балалар өз өнерлерін жалғастырады, ортамызда айтыскер ақындарымыз 
отыр екен, кезекті айтысқа берейік.Ортаға «Наурыз» айтысына Аңсар мен 
Қарлығашты шақырамыз.
Енді сайысымызға қайта оралайық. Сайысымыздың екінші сынағы»Мықты болсаң
озып көр!» деп аталады. Бұл бөлімде үш сайыскеріміз ортаға шығып мақал – 
мәтелді жалғастырып аяқтауы тиіс.
Ендеше бірінші мақалымыз:
1.Атаңның баласы болма
«Адамның баласы бол»
2.Әдепті бала арлы бала,
«Әдепсіз бала сорлы бала»
3.Отанды сүю – «отбасынан басталады»
4.Елу жылда ел жаңа 
«Жүз жылда бесік жаңа»
5.Шебердің қолы алтын,
«Шешеннің сөзі алтын
Кезекті өтірік айтысқа берейік ортада Ақмерей мен Аңсар.
Қазақтың ұлттық ойыны «Қыз қуу», «Арқан тартыс»

Тақпақтар:
Ақбота: 
Ата баба тойлаған,
Наурызым армысың.
Қызығына тоймаған,
Дала дархан,қарлышың.

Айсұлтан: 
Ұлы күні қазан толса,
Ол жылы ақ мол болар.
Ұлы кісіден бата алса,
Сонда олжалы жол болар.

Арайлым: 
Келіңіздер, келіңіздер
Бәйге мен айтыс болады.
Осы мейрамда көрсетіңдер,
Бойдағы таланттарыңды.

Кәмшат: 
Келіңіздер, келіңіздер
Бәйге мен айтыс болады.
Осы мейрамда көрсетіңдер,
Бойдағы таланттарыңды.

Ән: «Наурыз»
Сайысымыздың үшінші бөлімі «Өнер тамған он саусақ» деп аталадыБұл бөлімде 
сайыскерлеріміз ортаға өздері дайындағанқолөнер бұйымдарын,  яғни үй 
тапсырмасын ортаға ұсынатын болады.
Би: «Маусымжан»
Сайысымыздың соңғы төртінші «Қазақтың дастарханы» деп аталатын бөліміне 
кезек берейік . бұл сайыста  сайыскерлеріміз қазақтың ұлттық ьағамдарын ортаға  
алып шығып  оның дайындалу жолын, пайдасын және тағы басқа мәліметтерімен 
таныстыруы тиіс. Кезекті сайыскерлерімізге береміз.
Сайысымыздың барлық кезеңдері аяқталды, енді сөз кезегін әділ қазы алқасына 
ұсынамыз.
Ортаға Қыдыр ата келеді:
Ән: «Қыдыр ата»
Құрметті қонақтар, ата –аналар,  балалар барлығыңызды қазақтың ұлттық биі 
«Қаражорға» биін билеуге шақырамыз!
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Республикалық  45minut.kz  басылымы  білім  мекемелерінде  өткізілетін,
іс-шаралар,  семинарларға  ақпараттық  қолдау  (фото,  видео,  мақала
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құрастырылып,  топтама  ретінде  баспадан  шығарылатын  кітап.
Ұстаздардың авторлық құқығы толықтай сақталады.  Топтамаға тапсырыс
беретін ұстаздардың барлығы да қатыса алады.
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