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Іссапар  кезінде  көптеген  мектептерге  барамын.  Əр
мектептің өзіндік ерекшелігі бар. Əр мектеп басшысы өзіндік
шешімімен ерекшеленеді. Шымкент қаласы № 103 мектептің
ерекшелігі мектепті аралап көргенімде көрінді. Коллективте
жұмыс  жасауға  қолайлы  жағдай  жасалғаны  байқалады.
Имандылыққа  үлгі  болған  Оңтүстік  өңірге  тəн  өзіндік
сыйластық  орын  алған.  Ұстаздары  жауапкершілікті  жəне
жұмыстары  тындырымды.  Кабинеттер  көркемделген.  Əр
кабинет  белгілі  адамдардың  атына  берілген.  Ол  дегеніміз
мектептегі  əр  кабинеттің  жағдайын  жасап  көмектесетін
қамқоршысы  бар  деген  сөз.  Ата-аналардан  ремонтқа  ақша
жинамай-ақ  мектептің  осы  шаруасының  шешімін  табуы
барлық мектептерге үлгі болатын іс. Мектеп ғимараты жеке
кəсіпкердің  демеушілігі.  Мектептегі  əр  кабинет  көркемдігі
ұстаздардың шығармашылық жұмысының нəтижесі. 
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ШОҚАҚОВ ПЕРИЗАТ
САРКУЛАКОВИЧ

Шоқақов  Перизат  2010  жылдан  бастап  жаңа  салынған
№103  жалпы  орта  мектебінің  басшысы  болып  қызмет
атқарып келеді.  Мектеп  директорының бастама  көтеруімен
мектепті  жабдықтау,  безендіру  ісінде  ауылдағы  халыққа
еңбегі  сіңген,  білім  саласында  қызмет  атқарған  кісілердің
есімдерін  кабинеттерге  беру  ісін  қолға  алды.  Перизат
Шоқақовтың  ұйымдастыруымен  мектептің  ішкі  көрінісі
халық педагогикасы түрлерімен толық жабдықталған. Өзінің
жан-жақты  жоғары  интеллектуалдығымен,  ұйымдастыру
қабілеті  және  адамдармен  тіл  табысып,  жақсы  қарым-
қатынас жасаумен тек қана мұғалімдер коллективі арасында
емес,ауыл ақсақалдары, ардагерлер алдында да үлкен беделге
ие бола білді.  Өзіне де және қарамағындағыларға да қатаң
талап  қоюдың  нәтижесінде  мұғалімдер  коллективінде
татулық,  ұйымшылдық  ахуал  туғызып,  рухани  тәрбие
жұмысын жоғары деңгейге көтере білді. 

ИНФОРМАТИКА
«Информатика» - үңіліп көр бұл сөзге,
Мағынасын таба алмасаң егер де
Еңбектерін оқы  Әбенов, Параскун,
Түсінерсің мағынасы тереңде.

Ақпарат алып кеңінен зерделейміз,
Оқымасақ, әрине, кенжелейміз.
Желісін ғаламтордың пайдаланып,
Әлемнің қызығына тереңдейміз.

Ғаламторда құстай  ұшып самғаймыз,
Білім жайлы  жаңалықты  байқаймыз.
Миллиондаған ғылымдардың  негізін
Біз, адамдар, танысамыз, қараймыз.

ҚҰРМАНТАЙ ТОҚЖАН АҚЫЛТАЙҚЫЗЫ
6 СЫНЫП ОҚУШЫСЫ

СЫНЫП ЖЕТЕКШІМ

Әсілхан Саидхан Досмаханбетұлы
OҚО Шардара ауданы Сүткент

ауылы Т.Тәжібаев атындағы
жалпы орта мектебі

11 - сынып оқушысы

Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – жүректің батырлығы.

Ұстаз болу-мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы.

  Мына төрт қатар өлең арқылы ұстаз деген сөздің айнымас
анықтамасын берген, жәй сөзден жыр кестесін төккен-Ғафу
Қайырбеков.
   Ақынның бұл  шумағын оқып отырып,  осы қасиеттерді
бойына  сіңірген,  ардақты  сынып  жетекшімді  еріксіз  көз

алдыма  елестеттім.  Ол  аяулы  жан  әр  оқушының  ой
тұңғиығын қозғай білген, ғылымға деген пәк сезімді оятқан,
білімді  де  кемел  ұстаз  –  Батырбекова  Нағима
Торғысбайқызы.  Ол  кісі  сөйлеген  кезде,  өзінің  сөз
ырғағымен  құлаққа  тыным  беріп,  ой  назарын  өзіне
аударып,еріксіз иландырады.  Өз ісіне сүйіспеншілікпен, бар
ықыласымен қарайды. Ондай ұстаз бүкіл әлемде жоқ дерсің.
Сабағында қоғамда орны бар ұлы тұлғалардың асыл сөздерін
аузынан  тастамайды.  Біздің  өмірге  деген  ой-пікірімізді  де
шыңдағын осы Нағима апай.  Ол кісінің ықпалымен бұрын
білмеген тылсым дүниеге сапар шектік. Әрине ол - Әдебиет
әлемі.  Қазақ  қоғамынан  ойып  тұрып  орын  алатын  қоғам
қайраткерін,  яғни  А.  Байтұрсынұлы,  Ә.  Бөкейханов,  С.
Торайғыров  тағы  басқа  ғалымдарды  оқыдық.  Сондай-ақ,
қазақтың бас ақыны – Абай атамыздың өмірін танып білдік.
Біз ұстазымыздан ғибрат алдық. Әлі де үйренеріміз жетерлік.
    Күн-галактика  жүрегінде  орналасқан  тылсым  табиғат
бөлшегі.  Күннің  бірден-бір  қасиеті  бүкіл  әлемді  қамтитын
жарық сәуле  шашады.  Сол арқылы терең тұңғиықта ұшып
жүрген,  қара  тастар  жұлдыз  болып  жарқырайды.  Кейбірі
өшпес із қалдырады. Осы құбылысты айта келе, ұстаз атты
ұлы  атауды,  бізге  нұрын  шашқан  күнге  теңегім  келеді.
Расында,  өз  білімін  шәкірт  ойын  нұрландыруға  жұмсаған
мұғалім-мен үшін күн іспеттес.
    Біздің сыныпта әр оқушының мінезі әрқалай. Бірі-момын,
енді  бірі-бұзық,  я  «бес  саусақ  бірдей  емес»  деген  халық
мақалы  бар.  Бірақ  әрқайсысын  түсіне  біліп,  дұрыс  жолға
үгіттеген мұғалімнің еңбегі,  батырлықпен пара-пар. 
    Нағима апай – күн шуақты ана.  Сыныпта  ұл  мен қыз
өсірді. Өз баласынан бөлек, бізде ол кісіні туған анамыздай
құрметтейміз.  Аяулы құрсағында  тоғыз  ай  жүріп,  ақ  сүтін
ішпесекте, алты жыл білім нәрімен сусындадық.
     Біздің мұғалім – қаратаудың қойнауындай тереңде жатқан
дарын  кенін  ашып  беріп,  білім  мен  ғылымның  жемісінің
дәмін  таттыратын,  армансызға  арман  ұялатып,  қанатсызға
қанат  бітіретін  ғажайып  күш  иесі.  Қазақ  тілі  мен  қазақ
әдебиетінің  шектеусіз  ғылым  екенін,  білмейтінім  тоқсан
тоғыз екенін білдірген де осы ұстазым. 
    Ұстаз – таудан арқырай аққан тау өзені, айналасына қуат
беріп,  жолында  кездескен  таудай  қиындықты  домалатып,
білімнің  сар  даласын  да  толас  тауып,  дамылдайды.  Ұстаз
тәрбие  майданында  балалардың  жат  қылықтарымен
арыстанша арпалысқан батыр.     Ұстаз – Жер деген әлемнің
бетін  көркейткен  шәкірттеріне  шуақ  төккен  Күн-ана.
Ұстаз  –  ақылдың  тозбайтұғын  асылы.  Қасиетті  мамандық
иелерінің  ішіндегі  жауһары.  Өзге  мамандық  атаулылары
өздерінің түр-сипатын мың құбылтып жатса да, еш өзгеріссіз
сол  бәз  баяғы  қалпында  жас  ұрпаққа  адамгершілік
қасиеттердің  дәнін  еккен  диқаншы  бола  білген,  бола  да
білетін ол менің - ұстазым.

* * * * * *  
ТАСКЕН ЕЛДІМЕКЕНІ №103 ЖАЛПЫ ОРТА
МЕКТЕБІНДЕ ӨТКЕН ДҮБІРЛІ СЕМИНАР

 Сәуір  айының  16  жұлдызында  Шымкент  қалалық  білім
бөлімінің ғылыми әдістемелік орталығы, Шымкент қаласы,
Таскен елдімекені №103 жалпы орта мектебі, Республикалық
45minut.kz  басылымы,  Bilimnur.kz  Халықаралық  Интернет
журналының  ұйымдастыруымен,  Шымкент  филиалы  ЦПМ
тренері  Байсейтова  Умиткуль  Жұмабекқызының,  НұрОтан
партиясы  Шымкент  қалалық  филиалы  атынан  Садықов
Бердіқұл  Қадірқұлұлының  қолдауымен,  Шымкент  қаласы,
Таскен елдімекені №103 жалпы орта мектебінде "Білім беру
мазмұнын  жаңартуда  мұғалімдердің  тəжірибе  алмасуын
күшейтудің  өзекті  мəселелері"  тақырыбында  ақпараттық-
ғылыми-практикалық  республикалық  семинар  жоғары
деңгейде болып өтті.
 “Өзіңді  өзің  –  танысаң  істің  басы”  деп,  Әл  Машани
айтқандай, Оңтүстік өлкесіне келіп, Қазақстан Республикасы
бойынша  әртүрлі  тақырыптар  аясында  толассыз,  үздіксіз,
тоқтаусыз  жазылған  материалдарды  сұрыптап  45minut.kz
ақпараттық порталы-басылымында, Bilimnur.kz 

Халықаралық  Интернет  журналында  жариялап  жүрген  бас
редактор  Ізгілік  Нағиев  Байдрахманұлының  бастамасымен
жоғарыда аталған ұйымдармен бірлесе,  қауымдаса өткізген
республикалық  семинар  барша  ұстаздар  қауымына  оңды
ықпал еткені анық. Дүбірлі өткен семинардың ерекшелігі –
жарғақ құлағы жастыққа  тимей жүрген,  адал еңбек,  мінсіз
ақыл, жылы жүректің иегері- бас редактор- Ізгілік Нағиевтің
нұсқауымен,  ұйытқы болуымен  ҚР бойынша  желілік  жүйе
бойынша қауымдасқан ұстаздардың осы іс-шараға қатысуы
болды.  Шымкент  қаласы,  Түркістан,  Созақ,  Мақтарал  т.б.
аудандардан  келген  мұғалімдер  (интернет  қолданушылар)
өзара интернет арқылы танысқан, Bilimnur.kz Халықаралық
Интернет  журналында  өткізілген  сайыстарға  қатысып,  ой
жарыстырған  мұғалімдер,  тәжірибе  алмасу  алаңы  болған
Таскен  елдімекені  №103  жалпы  орта  мектебінде  табысып
мәре-сәре болған жайлары бар.
 Түзілген  бағдарлама  бойынша  алдыменен  семинардың
ашылу салтанаты Акт залында өтті.  Өз кезегінде сөз алған
Шымкент  қалалық  білім  беру  бөлімінің  физика  пәні
бойынша  әдіскері  Салибекова  Мадина  Шанабекқызы,
НұрОтан  партиясы  Шымкент  қалалық  филиалы  атынан
Садықов Бердіқұл Қадірқұлұлы, мектеп директоры Шоқақов
Перизат  Саркулаковичтер  семинардың  мақсаты:
“Педагогикалық  іс-  тәжірибені  насихаттау,  ұстаздың
әдістемесін  және  шығармашылық  байланысын  кеңейту.
Педагогтың  кәсіби  құзыреттілік  ұғымы  тұлғаның  біртұтас
құрылымындағы  теориялық  және
практикалықдайындығының  бірлігі,  кәсібилігі  арқылы
жүзеге  асыру  және  тәжірибесін  ортаға  салу”  екеніне
тоқталып,  өткізілетін  семинардың  тиімділігін  ұғындырып,
келген қонақтарға ақжарма алғыстарын айтып, сабақ беретін
мұғалімдерге  шығармашылық  табыс  пен  сәттілік  тіледі.
Күнделікті  40  мыңнан  астам  қолданушылары  бар,  рухани
құндылықтар жасайтын қоғамдық мәні  мен орны бар,  “Біз
Ұстаздар  үшін  қызмет  етеміз!”  деген  қағидамен  жұмыс
атқаратын 45minut.kz–тің редакторы – Ізгілік Байдрахманұлы
Нағиев  “Жаңа  білім  –  Жаңа  ғасыр”  тақырыбында
презентация  құрылымы  бойынша  пайдалы,  тұщымды
баяндама  оқыды.  Жақсылықтың  нышанын  жеткізетін,  ҚР
бойынша  ұстаздардың  бірігуін  қамтамасыз  етіп
тәжірибелерін  кең  тұрғыда  насихаттайтын  педагогикалық
басылым-порталдың маңызы бар қоғамның қозғаушы күші
екені айшықталды.
 Секциялық  бөлімде  “Көшбасшылық  пен  басқару  арқылы
өзгерістерге қол жеткізу” тақырыбында І ші деңгейлі  орыс
тілі  пән мұғалім Гаппарова Гулмира Мухидиновна коучинг
сабак, “АКТ құзіретті педагог – бәсекеге қабілетті мұғалім”
тақырыбында  ІІ  ші  деңгейлі  информатика  мұғалімі
Джайықбаева Жибек Сыргабаевна баяндама, “Дарынды, жас
талантты  жастар  –  ертеңгі  жарқын  болашағымыз”
тақырыбында  ІІІ  ші  деңгейлі  бастауыш  сынып  мұғалімі
Турсунжанова  Ляззат  Назиржановна  баяндама,  Төлен
Әбдіков.  “Қонақтар”  тақырыбында  қазақ  тілі  пәнінен  8-
сыныпта ІІІ ші деңгейлі қаз тілі және әдебиет пәні мұғалімі
Исмаилова  Назира  Аскаровна  ашық  сабақ,  “Тәуке  хан
тұсындағы қазақ  хандығы”  тақырыбында  тарих пәнінен 7-
сыныпта ІІІ ші деңгейлі тарих пәні мұғалімі Жолдықараева
Ақмарал  Жандаровна  ашық  сабақ,  “Ауру  туғызатын
бактериялар және олармен күресу шаралары” тақырыбында
биология пәнінен 6-сыныпта ІІІ  ші деңгейлі  биология пәні
мұғалімі  Амангелдиева  Ақсауле  Дүйсенбайқызы  сынды
мұғалімдер баяндамалар оқып, ашық сабақтарын көрсетті.
 Жоғарыда  аталған  мұғалімдер  оқушылардың  жан-жақты
дамуына  қолайлы  жағдай  жасау  арқылы  сабақтарын
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізіне сүйене
отырып, іс-тәжірибелерін ортаға салып көрсете білді.  Олар
шығармашылық әрекет,  проблеманы көре алу,  болжай білу,
жаңашылдықты  ендіру,  өз  жұмысының  бағдарламасын
жасап, рефлекциялай алуы, шығармашылық ойды іске асыру
үшін  идеяларды  тудыра  алуы  сияқты  қабілеттерді  сабақ
барысында тірек етіп алды. Дәл осындай сабақтар оқушылар
мен  мұғалімнің  ақыл-ойын,  парасатын,  қиялы  мен
эрудициясын,  интуициясы  мен  импровизациясын  іске
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қосады. Бұл семинарда жаңаша ойлау мен жаңа педагогикалық шығармашылықта жүзеге
асатын интеллектуалдық құрылымның қалыптасқаны көрініс тапты.
 Қорытынды бөлімде сөз алған семинарға қатысушылар әр мұғалімнің шығармашылығына
тоқталып,  талдап,  мұғалімдердің шеберліктерінен өздеріне  тәлім мен тәрбие алғандарын
жасырмай ағынан жарыла айтты. Мектеп директоры Шоқақов Перизат мектептің ғимаратын
соққан ірі кәсіпкерлер екенін айтып, көп нәрсені өздерінің қолдарымен жасағандарын, сонда
да құрал-жабдықпен қамтамасыз етілуі кемшін екенін жасырмады. “Жоқтан” бар жасаған
мұғалімдерге  таңдандық.  Яғни,  бұл  мектеп  ұжымы “жоқ”  деп,  қарап  отырмай,  әрекетке
көшіп, шығармашылықтарын ақпараттандыра отырып, биік деңгейде жарқырата еңбектерін
көрсете  білді. 45minut.kz ақпараттық  порталы-басылымы  мен Bilimnur.kz  Халықаралық
Интернет  журналының  бас  редакторы,  Ізгілік  Нағиев  семинарға  қатысушы  шеберлік
курстарын көрсеткен барлық мұғалімдерді Алғыс хатпен марапаттап, ұстаздардың кәсібилігі
мен  шығармашылық  тәжірибесі  материалдары  Республика  көлемінде  тарату  үшін
құрастырылып, топтама ретінде баспаданшығарылатынын жариялады.
 Әлемдік білім кеңістігіне ену үшін: 
-білім мазмұнының тұлғаға бағытталуы;
-білімді ізгілендіру және гуманитаризациялау; 
-әдіснамалық құраманың іргелілігін қамтамасыз ету;
-оқу жүктемесінің көлемін оңтайландыру;
- оқушылардың денсаулығын сақтаудағы басымдылықтары – 12 жылдық мектепке өтудің
негізгі  мақсаттары  болып  саналады.  Осы  тұрғыда  жаңа  формация  мұғалімі  –  білімнің
өзіндік  құндылығын  түсінетін  жүрегі  жаңалық  деп  соғып  тұратын  кәсіби  дағдылары
дамыған – педагогикалық дарын иесі болуға тиіс. Жоғарыда аталған “Білім беру мазмұнын
жаңартуда  мұғалімдердің  тəжірибе  алмасуын  күшейтудің  өзекті  мəселелері”
тақырыбындағы ақпараттық- ғылыми- практикалық республикалық  семинардың түйіні де
осы аталған мақсаттарды аңғартады.
 “Қазақтың жаны бір, қаны бір, жолбасшысы – мұғалім”, “Алты Алаштың баласы қосылса –
төр  мұғалімдікі”  деп,  М.Жұмабаев  айтқандай,  ешқандай  кедергілерге  қарамай,
педагогикалық салада, балаларды оқытуда адал еңбек етіп, сүбелі үлестерін қосып жүрген
мектеп ұжымының түпкі асыл мұраттары осы айшықталып өткізілген семинар барысында
айқындалды. 
 “Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген
аналарды  қалай  ардақтасақ,  сол  ұрпақты  тәрбиелейтін  ұстаздарды  да  солай  ардақтауға
міндеттіміз”деп,  Бауыржан  Момышұлы  айтқандай,  ақпараттық-  ғылыми-  практикалық
республикалық семинарға ат салысқан Шымкент қалалық білім беру бөлімінің физика пәні
бойынша әдіскері  Салибекова Мадинаға, НұрОтан партиясы Шымкент қалалық филиалы
атынан  Садықов  Бердіқұлға,  мектеп  директоры  Шоқақов  Перизатқа,  ұйымдастыру
жұмысына  жауапты  редакция  өкілі  –  Айтбаева  Мадинаға, Республикалық  45minut.kz
басылымы,  Bilimnur.kz  Халықаралық Интернет  журналының редакторы Ізгілік  Нағиевке,
шығармашылықпен  жүзеге  асырған  үлгілі  сабақтары үшін  ұстаздарымызға  “мың алғыс”
айтамыз. “Жақсыны таба білейік, заманға иелік етейік!”деп, мақаламды түйіндеймін.

Несіпкүл Өтебаева,
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі

* * * * * * *
МЕКТЕП ЖҰМЫСЫНДА ӨЗІНДІК ҚОЛТАҢБАСЫ БАР ҰСТАЗ

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ, ТАСКЕН ЕЛДІМЕКЕНІ №103 ЖАЛПЫ ОРТА МЕКТЕБІ
ДИРЕКТОРЫ ШОҚАҚОВ ПЕРИЗАТ САРКУЛАКОВИЧ

Шоқақов  Перизат  2010  жылдан  бастап  жаңа  салынған  №103  жалпы  орта  мектебінің
басшысы болып қызмет атқарып келеді. Мектеп директорының бастама көтеруімен мектепті
жабдықтау,  безендіру  ісінде  ауылдағы  халыққа  еңбегі  сіңген,  білім  саласында  қызмет
атқарған  кісілердің  есімдерін  кабинеттерге  беру  ісін  қолға  алды.  Перизат  Шоқақовтың
ұйымдастыруымен  мектептің  ішкі  көрінісі  халық  педагогикасы  түрлерімен  толық
жабдықталған.  Өзінің  жан-жақты  жоғары  интеллектуалдығымен,  ұйымдастыру  қабілеті
және  адамдармен  тіл  табысып,  жақсы  қарым-қатынас  жасаумен  тек  қана  мұғалімдер
коллективі арасында емес,ауыл ақсақалдары, ардагерлер алдында да үлкен беделге ие бола
білді. Өзіне де және қарамағындағыларға да қатаң талап қоюдың нәтижесінде мұғалімдер
коллективінде  татулық,  ұйымшылдық  ахуал  туғызып,  рухани  тәрбие  жұмысын  жоғары
деңгейге көтере білді. Ата-аналармен, соғыс, еңбек ардагерлерімен тығыз байланыс жасап,
мерзімді  уақыттарда  жиналыс өткізіп  тұруды дәстүрге айналдыра  білді.  Бұл  істелген іс-
шаралар  мектеп  өміріне  айтарлықтай  ықпалын  тигізуде.  Оқушылар  арасында  тәртіп
нығайып,сабақ үлгерімдері жақсаруда. Мектептің ішкі және сыртқы мұқтаждарын мұқият
зерттеп зерделеуге көп күш жұмсаған,заман талабына сай көрнекі құрал жабдықтары және
басқа  безендірулердің  өзі  куәлік  етіп  тұрғандай.  Мектепте  үйірме  жұмысы  мен  спорт
жұмыстары да назардан тыс қалмаған.
Мектепте  домбыра,  би,  сурет,  ағылшын  тілі,  шешендік  өнер,  спорттың  бірнеше  түрлері
-Дзю-до,самбо,бокс,  Жеет-Куне-До  қамтылған.  Халықтың  рухани  қажеттілігі  өз
мүмкіндіктері  дәрежесінде  өтіп  тұрады.  Жалпы  Перизат  Шоқақов  өзі  өнер  адамы
болғандықтан  мектепте  мәдени  іс-шаралар  көп  өткізіледі.  Әрбір  мәдени  іс-шараның
өтілуіне,орындау  шеберлігіне  көп  көңіл  бөледі.  Әсіресе  сахна  мәдениетіне,  қойылымға,
мәнерлеп оқуына сын көзбен қарай біледі.
Мектепте  осыдан  бастап,тәрбие  жұмыстары  жандана  бастады.  Мектеп  қызметкерлері
тәрбие жұмыстарын өткізуге әбден машықтанды. Перизат Шоқақов халықтық педагогиканы
бала бойына дарытуға көп күш жұмсауда. Себебі,өз салт-дәстүрін білмеген бала өзінің туған
халқын,  туған жерін  қалай қадірлей алады.  Мұғалімдердің  сабақтарына жиі  еніп,  өзінің
ақыл-кеңестері,іс-тәжірибесімен  бөлісіп  отырады.  Әрбір  ашық  сабақтың  сапалы  өтуін,
сабаққа дұрыс талдау жасай білуін қатты қадағалайды. Осындай жұмыстан соң мұғалімдер
де өз шеберлігін арттыру жолында ізденуге талпынуда. Осы талпыныс өз нәтижесін беруде.
Мектеп  мұғалімдері  мен  оқушылар  арасында  жақсы  қарым-қатынастың  болуына  да
айрықша көңіл бөледі. Мұғалімдердің саяси сауаттылығын көтеруге жағдай жасайды.
Расында  мектептегі  қандай  бір  жетістік  болмасын  ол  тек  сол  ұжымның  ынтымақтаса
бірлескен  жемісті  жұмыстарының  арқасында  ғана  қол  жететін  дүние.  Сондай-ақ  жас
ұрпаққа өз ұлтының ана тілін, өз ата салтын, өз діні мен ділін қалыптастыруға үлес қоса
біледі.  Қандай нәрсені  болмасын ол мектеп ұжымымен кеңесіп шешіп отырады.  Мектеп
қызметкерлерінің  жағдайына  жауапкершілікпен  қарайды.  Қай  нәрсеге  де  адами,  табиғи
көзқарасымен қарай біледі. Жасандылықтан ада, жан-жақты қабілет-қарымының арқасында
қиын түйіндерді шеше біледі.
Қазіргі уақыт талабы сана-сезімі, ойлау қабілеті,  рухани мәдениеті жоғары, ар-ұяты мол,
денісау,  бақылағыштық,  байқампаздық  қасиеті  күшті  еңбекқор,  шеберлігі  мен
ізденгіштігі,іскерлігі  мен  тапқырлығы  жинақталған,  жаңалыққа  жаны  құмар,  үмітпен
жігерге толы жүрегі қалыптасқан тұлға.
Қазақстан  білім  беру ісінің  үздігі,  Оңтүстік  Қазақстан  облыстық  мәслихатының Құрмет
грамотасымен наградталған. Іс-тәжірибесі таратылған.
2013  жылы  өңіріміздің  өсіп-өркендеуіне  және  қоғамдық-саяси  қатынастардың  дамуына,
ұлтаралық өзара келісімнің нығаю жолында белсенділік танытқаны үшін «Нұр Отан» ХДП
төрағасының марапатына ие болды.
2014  жылы  «Мұғалімдер  күні»  мерекесіне  орай  Егеменді  еліміздің  жарқын  болашағы
жолында жас ұрпаққа сапалы білім,саналы тәрбие беріп,білім саласындағы адал еңбегі және
қоғамдық  жұмыстарға  қатысқаны  үшін  Әл-Фараби  ауданы  әкімінің  құттықтау  хатымен
марапатталды.

2015  жылы  «Мұғалімдер  күні»  мерекесіне  орай  шәкірттерді  білім  нәрімен  сусындатып,
тәлім-тәрбие беріп, жақсы қасиеттерін бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар
бергені үшін ОҚО IIД Шымкент ҚПБ Қаратау IIД-нің алғыс хатымен марапатталды.
2015  жылы  Қазақстан  Халқы  Ассамблеясының  20  жылдығына  арналған  «Жұлдызды
талант» балалар фестиваліне белсене атсалысқаны және тәрбие саласына қосқан үлесі үшін
« Бейбітшілік әлемі» президентінің алғыс хатымен марапатталды.
2015 жылы «Қазақ хандығына 550 жыл» мерекесіне орай Отан сүйгіштікті,ұлтына деген
махаббатты жастардың ұлтжандылық сезіміне енгізуге қосқан ерекше еңбегі үшін Қаратау
ауданы әкімінің алғыс хатымен марапатталды.
2015  жылы  Қазақ  хандығына  550  жылдығы  аясында  «Бірлігі  күшті  ел  озады» атты  іс-
шарасында аса белсенділік танытқаны үшін Қаратау ауданық Ардагерлер кеңесінің алғыс
хатымен марапатталды.
2015 жылы «Қазақ хандығына 550 жыл» мерекесіне орай Отан сүйгіштікті,ұлтына деген 
махаббатты жастардың ұлтжандылық сезіміне енгізуге қосқан ерекше еңбегі үшін Шымкент
қалалық ардагерлер кеңесінің алғыс хатымен марапатталды.
2015 жылы «Ұстаздар күні» мерекесіне орай жас ұрпаққа сапалы білім,саналы тәрбие 
беріп,білім саласындағы адал еңбегі үшін Шымкент қалалық бөлім басшысының және 
Шымкент қалалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы комитетінің Құрмет 
грамотасымен марапатталды.
2015 жылы «Ұстаздар күні» мерекесіне орай жас ұрпаққа сапалы білім,саналы тәрбие 
беріп,жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі ерен еңбегі үшін Қаратау ауданы әкімінің алғыс 
хатымен марапатталды.
Мектеп мұғалімдері мен оқушылары түрлі байқаулар мен олимпиадаға және ғылыми жоба 
жұмыстарының облыстық дәрежедегі жеңімпаздары атануда.
Басшы ретінде мұғалімдердің жаңашыл әдістемелік шығармашылық қабілеттерінің 
шыңдалуына жағдай жасап, талапқа сай жұмыс істеуін қадағалауда.
Мектеп оқушыларының тәрбиесі мен білімін үнемі қадағалап,құқық бұзушылықтың алдын 
алу мақсатында түрлі іс-шаралар өткізіп,қазақ елінің адал ұл-қыздарын тәрбиелеуде өз 
үлесін қосуда.
Шоқақов Перизат Сарқұлақұлы директорлық қызметін атқарған жылдары өзін білікті 
маман,жаңашыл ұстаз,талапшыл,қабілеті жоғары басшы ретінде көрсете білді.
Шоқақов Перизат Сарқұлақұлы білім мен тәрбие беруде қажымай еңбек етіп келе жатқан 
жұмыстарының нәтижесінде мектеп ұжымының, оқушылардың, ата-аналардың сенімінен 
шыға білген құрмет иесі.
Біздің мектебімізге келгенге дейін Отырар ауданында С.Сейфуллин, Ш.Қалдаяқов,Шәуілдір 
мектептері,аудандық мәдениет бөлімінің бастығы,сол сияқты алғаш рет ашылған колледж 
директоры қызметін атқарған.Атқарған уақыттарда жемісті басшылық жасады.С.Сейфуллин
орта мектебінде бірнеше рет аудандық, 1 рет облыстық семинарлар өткізіп іс-тәжірибесі 
ауданға,облысқа таралды.Нәтижеде аудандық мектеп директорлар және облыстық мектеп 
директорлары конкурсына қатысып жүлделі орындармен марапатталды.Нәтижесінде 
облыстық теледидардан іс-тәжірибесі беріліп,сол кездегі облыстық білім департаментінің 
басшысы С.Бараховадан сыйға көлік, компьютер алған.
С.Сейфуллин орта мектебінде тәрбие жұмысына жаңа моделін жасауда тұңғыш рет 
оқушылардың арасында өзін-өзі басқаруына президенттік басқару енгізіп облыстық көлемде
іс-тәжірибесін ортаға салған.
Отырар аудандық мәдениет бөлімін басқарған жылдары Ж.Қалдаяқов өміріне негізделген 
«Сыған серенадасы» спектакілін сахналаған,нәтижесінде «Бас жүлде», сол сияқты мәдениет
бөлімінде тұңғыш рет суретшілер көрмесінің облыстық конкурсына 100 картина 
салып,қатысып,нәтижеде бас жүлде алуға қол жеткізген,осындай «Алтыбақан» 
телебайқауынан 1 орын алған.
П.С.Шоқақовтың  мол тәжірибесі қазіргі мектеп жағдайында  оқу-тәрбие ісінде іске 
асырылуда.Бүгінгі таңда  оқу-тәрбие ісінде қаладағы тәжірибе көрсеткіштері жақсы 
мектептермен, әсіресе №90 мектеппен /Асар ықшамауданы/ тығыз байланыста жұмыс 
жүргізілуде, пән мұғалімдері, әдіс бірлестік жетекшілері тәжірибе алмасып отырады, 
осындай игі жұмыстар Перизат Шоқақовтың басшылығымен іске асырылуда екендігі даусыз
мәселе.

* * * * * * *
Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы. Ж.Молдағалиев атындағы №2 ОЖББМ

ағылшын тілі пәні мұғалімі Ескалиева Эльвира Сакыпкереевна
       

Сыныбы 5thform

Сабақтың тақырыбы Carol’ s kitchen

Мақсаты Are there….?
Is there…?сұрағын енгізу арқылы Каролдың ас бөлмесі 
туралы айта және сұрақ қоя білу,

Күтілетін нәтижелер A..Жаңа сөздерді жазып, оқи, аудармасы мен 
сәйкестенді ре алады
B.Асхананы сипаттайды,салыстырады,сұрақ құрай 
алады
CКаролдың  асханасы  жөнінде  түсінгендерін  еркін
айтып,сөздіктің көмегінсіз аударма жасай алады.

Керекті жабдықтар Power  Point,  тақырыптық  суреттер,  интербелсенді
тақта, бейнеролик, флипчарт маркерлер,
желім, түрлі түсті қағаздар, стикерлер

Сабақ барысы:

Сабақ 
кезеңдері

Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті

Кіріспе

2мин

IIҰйымдастыру,релакса
ция,  сыныппен
амандасуGoodafternoon,
children!How  are  you?
Take your sits? Who is on
duty  today?  Who  is
absent? Thank you!
We  divide  into  groups.
Read  the  phonetic  drill,
please
Thank you my dear !

 Good afternoon, teacher! We are fine. I’m on 
duty today. All are present

Оқушылар интерактивті тақтадан 
фонетикалық тақпақты кезекен оқу 
арқылы топқа бөлінеді.
One- a cat                        Two – a bat Three – a
dog Four – a frog Five –a hare

Тұсаукесер

3 мин

II.Қызығушылықты 
ояту.

How do you feel now?

Оқушылар өздеріне қойылған сұрақтарға 
жауап беру арқылы сабақ алдындағы көңіл 
күйлерін білдіреді.
`I am happy`
I am OK

 ---2 --
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I am great
I am nice

15мин

15мин

Білу:Үй тапсырмасын 
тексеру.
Түсіну:Жаңа сабақ.
Presentation1 
(newwords).
Асхана жөніндегі жаңа 
сөздердің оқылуын. 
аудармасынPower Point
көмегімен оқи тырып 
сабақтың тақырыбын 
ашу. Look at the black 
board.This is new word of
the lesson. Listen, 
repeatand write on your 
vocabulary.(a cooker, a 
dishwasher, a washing 
machine, a sink, a radio, 
cups, a fridge, cupboards,
plates)
I think if you look at the 
board, you will guess 
what we are going to 
speak about.

Подкаст `Daria' s 
kitchen`көрсету арқылы 
(подкаст) оқушыларға 
бір біріне сұрақтар 
қойғызып, жауаптар 
бергізу. Мысалы:What 
can you see in the video? 
What kind of kitchen has 
Daria? etc. Why Daria 
hasn’t a fridge in her 
kitchen?
«Сэндвич» әдісі арқылы 
балалар өздерін 
бағалайды.

Dear children, are you 
tired? Have a rest.
(сергіту сәті)

Presentation  2  Reading
and speaking. Ex 6 Read
and  point.  `Carol’  s
kitchen`
Мәтін бойынша 
постермен жұмыс.
Are there….?
Is  there…?сұрағын
енгізу арқылы Каролдың
ас бөлмесі туралы айта
және сұрақ қоя білу,

Мыс:Is Carol ۱ s kitchen 
nice and clean?

Қолдану: Are there….? Is
there…?сұрақтарын қоя
біледі. Yes, there are/No, 
there not.Yes, there is /No,
there is not. 

Рөлдерге бөлініп диалог 
құрап, асхана жөнінде 
түсінгендерін айта 
алады, сипаттайды.

4-5 оқушы жазып келген эсселерін оқиды

«Басбармақ»әдісі арқылы балалар өздерін 
бағалайды

Оқушылар жаңа сөздерді интерактивті 
тақтадан топпен,жұппен, жеке 
қайталайды, сөздікпен жұмыстанады,

«Сэндвич»әдісі арқылы балалар өздерін 
бағалайды.Түсінбей қалған (қызыл),күдүкті 
(сары) оқушыларға түсінген (жасыл) 
көмектеседі

Оқушылар интербелсенді тақтадан 
көрсетілетін сергіту сәтін орындайды.

Оқушылар мәтінді оқып,постерге 
Каролдың асханасының суретін салып 
тақта алдында әңгімелейді .

Are there….? Is there…?сұрақтарын қоя 
отырып жауаптар береді.

«2 жұлдыз,1 ұсыныс»арқылы балалар
өзара бағалайды.

Қорытынды

10мин

Сабақты бекіту 
мақсатында 
оқушыларға 
грамматикалық тест 
беріледі
Ex.15(Эссе жазу)
Children,it wasavery 
nicelesson for today. We 
have done many kinds of 
work in our lesson. You 
were very active and 
clever at the lesson. I’m 
very pleased with your 
English. The lesson is 
over. You may be free. 
Good- bye!

Сабақты аяқтау кезеңінде оқушылар 
бүгінгі сабақтан алған әсерлерін 
смайликтармен көрсетіп, рефликсия 
стикерлерін тақтаға жабыстырды.

Жамбыл  облысы Байзақ  ауданы  Үлгілі    ауылы Балбөбек»  балабақшасының  
«Балапан»  ІІ  кіші  тобының  тәрбиешісі Жакебаева  Меруер  Сенбековна

Ұйымдастырылған   оқу  іс - әрекетінің  технологиялық   картасы
Білім беру  саласы: Таным. Қатынас. Шығармашылық.
Оқу  іс -  әрекеті: Экология  негіздері.Тіл  дамыту. Сурет.
Тақырыбы: «Қыс келбеті»
Мақсаты: Қыс  мезгілі, қар, қыстағы  адамдардың  тіршілігі  туралы  түсініктерді  
қалыптастыру. Қыс  мезгілінде  болатын  құбылыстар  туралы  түсіндіру,арқылы  табиғатқа  
деген  сүйіспеншіліктерін  арттыру. Шығармашылық  қабілеттерін  дамыту, жұмысты  
ұқыпты,  таза  жасауға  тәрбиелеу.
Алдын ала  жұмыс: Қыс  туралы  тақпақтар  айту, суреттер көру.
Көрнекіліктер: Қыс туралы  бейнетаспа, пластикалық  терең  мөлір  қорапшалар, 
сүрткіштер, балалар  санына  жететін  түтікшелер.
Әдіс  тәсіл: Түсіндіру, әңгімелеу, дидактикалық  ойын, сұрақ - жауап.
Сөздік  жұмыс: Боран.
Үш  тілдік:   Аяз  -   мороз  -  Frost  Қар   - снег -  Snow     Қыс  - зима  -  wihtr
Инклюзивтік  жұмыс: тұйық  балалармен  жеке жұмыс.
Техникалық  кауіпсіздік:   Қажетті  заттар  пайдаланған  қауіпсіздік  ережесін  сақтау  керек.

Әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің    іс-әрекеті Балалардың  іс -  әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушы

 

Іздену  
ұйымдастыруш
ы

Рефлексивтік  
коррекциялауш
ы

«Жылулық  шеңбері»
Біз  әдепті  баламыз,
Біз  ерекше  баламыз.
Топқа қонақ  келгенде,
Амандасып  аламыз.
«Аппақ- аппақ жапалақтап»
 Ән шырқалады.
-Бұл әнде қай жыл мезгілі туралы 
айтылған?
Шанамен зырғып желдетіп Шаңғы 
коньки тебетін       Аққала жасап 
ойнайтын 
Қай мезгіл деп ойлайсың?          
                                         (Қыс)
-Қай жыл мезгілінде қар жауады?
- Неше ай бар қыс мезгілінде?

Қыс туралы тақпақ

Үш тілдік
Аяз  -   мороз  -  Frost      
Қар   - снег  -Snow  
Қыс  - зима -  wihtr

Көз жаттығуы:
Слайдттарды көрсетіп тұрып, қыс 
мезгілі және осы мезгілде болатын 
құбылыстар туралы әңгімелесу
1-слайд
Жапалақтап ақша қар    Жауды күнде 
қайталап Қырға шықты балалар 
Шаңғыларын арқалап
2-слайд 
-Айнала аппақ қар болады. Адамдар 
жылы киінеді. Тіпті жануарлар да 
қыстың келгеніне қуанатын сияқты. 
Олардың да түстері өзгеріп кетіпті. 
Қоянды байқай алмайсың. Олның тоны 
аппақ қар сияқты.
3-слайд 
-Бұтақтан – бұтаққа ұшып – қонып 
жүрген көк шымшық  суықторғайларды
көруге болады. Оларға қыста  жем табу 
қиынға түседі. Сондықтан  адамдар 
жем сауып жасап, оларды 
қоректендіреді.  
4- слайд
Аяз,суық  болса  да  қыстыгүні  балалар
түрлі  ойын  оййнайды. Қыста  ақ  түтек
боран  соғады. Ондай  керік  далада  
ойнауға  болмайды. 
Тыныс  алуға  арналған  «Боран»  
ойыны.
Шарты: Пластикалық  мөлдір,терең  
қораптарға  үұсақ қағаздарды  салады . 
Сонан соң қорапшаға итүтікшегні  
салып оны үрлейді. 
  Сергіту сәті 

Дамытушы ойын: «Сыңарын  тап»
Шығармашылық әлемі:
«Қыс келбеті» Бұл суретті салу үшін  
гуашқа қырық қабат жапырағын  алып 
көк түсті  қағаз бетіне  басу тәсілімен 
саламыз.

«Қыс пен жаздың айырмашылығы» 
ойыны
Сұрақ-жауап әдісі арқылы 
оқу іс – әрекетінде алған білімдері 
қортындыланады.

Шаттық шеңберіне  тұрады

Амандасу үш тілде

-қыс

-Қыс мезгіл қар жауады

Үш  ай  бар
Желтоқсан 
Қаңтар
Ақпан

Айым

Балалар шықты далаға 
ойнап, күліп жүр енді. 
Шаналармен озады. 
Аққаланы соғады
Шұғыла
 Бейбарыс
 Жансая

«Оңға  солға  қарайық»

Қыс мезгілі туралы 
білетіндерін айтады

Балалар мұқият тыңдайды 

Тыныс  алу  жаттығу 
«Боран»

Балалар түтікшені  үрлдеп 
қорапша ішіне боран 
«соқтырады» 

  Қимыл  арқылы  жасайды.

Ойын  шарты мен  
жасалады.

Балалар  қырқабаттың  
жапырағын  гуашқ  малып  
алып  ағаштық  қыстық  
келбетін  дәстүрден  тыс 
әдіс  арқылы  жасайды.

Сұрақтарға жауап береді . 
Брға жауап береді . Бір 
бірінің жауптарын 
тыңдайды.

                                                 Күтілетін нәтиже:
Жасайды: Слайдтарды  көріп, қыс   мезгілі   туралы   әңгімелеуге  берілген   тапсырманы  
жасайды.
Түсінеді:  Қыс мезгілінде болатын табиғат құбылыстары берілген  мәліметтерді  түсінеді.
Қолданады: Дәстүрден  тыс  әдісті қолданады.

* * * * * *
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Жамбыл  облысы Байзақ  ауданы  Жетібай  ауылы
«Ерасыл»  балабақшасының Тәрбиешісі  Урунбаева  Дурия

Ұйымдастырылған  оқу  іс -  әрекетінің  технологиялық  картасы
       Білім  беру  саласы: Таным.          Ұйымдастырылған  оқу  

         іс – әрекетінің  түрі: Қоршаған  ортамен  танысу.
         Тақырыбы: «Көктемгі  баққа серуен»
 Мақсаты:Балаларға  көктем  мезгілін  таныстыру. Табиғат  өзгерістерін  айту. Сөздік  қорын 
молайту.
         Қолданылатын  әдіс – тәсіл:Көрсету,түсіндіру,сұрақ-жауап.
         Сөздік  жұмыс: Көктем  туралы  әңгімелер.
         Билингвалды  сыңары: Көктем -весна  Күн -солнце   Саңырауқұлақ – грибы
                                                Гүл – цветы
         Колданылатын   көрнекі - құралдар: Суреттер,қолдан  тігілген  табиғат    
         мүшелері.Топтық  жұмыс.
         Инклюзивтік  әлеумет:Тұйық  балалармен  жұмыс

Әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің    іс-әрекеті Балалардың  іс -  әрекеті

Мотивация
лық  
қозғаушы

Іздену  
ұйымдасты
рушы

                    

Рефлексивт
ік  
коррекциял
аушы

Шаттық  шеңбер
«Балақай»
Бала, бала балақан
қане қайсы алақан
саусақтарың
айбат былай-былай
ойнап.
 Балалар  қараңдаршы  бізге  
қонақтар келген  амандасайықшы.
Балалар  орындарына  отырып  
жайғасады.
 Балалар  қазір  жылдың  
көктем  мезгілі.
 Көктемде  күн  жылы  
болады.
 Қар  еріді
 Жылы  жаққа  ұшып  кеткен  
құстар  ұшып  келеді.
 Жер  көгереді.
 Көктем  мезгілінде  
бәйшешек  гүлі  көгереді.
 Көктем мезгілінде  жаңбыр  
көп  жауады.
 Көп  жауғандықтан  
саңырауқұлақтар шығады.
 Қыс мезгілінде ұйықтап  
жатқан  жануарлар  ұйқысынан  
оянады
(Балалардың  алдынан  секіріп  қоян  
шығады.)
 Балалар  мені 
таныдыңдарма.
 Дұрыс  мен  қоян.
 Қоян  сенің  себетіңде  не  
бар?
Дидактикалық  ойын: «Қоян  мен  
сәбіз»
Балалар  себеттегі  қима  суреттерді  
құрайды.
 Кәнеке  балалар ненің  суреті
шықты?
 Дұрыс  сәбіздің.
 Балалар  қоян  сәбізді  өте  
жақсы  көреді.
 Балалар  сәбіздің  түсі  сары, 
пішіні үшбұрышқа  ұқсайды.
 Балалар    бойымызды  
сергітіп  алайықшы.
Сергіту  сәті.
«Ақ  қоян»
(Қоян  шығып  кетеді)
(Сол  сәтте  қызыл  телпек   өлең  
айтып   келеді.)
 Балалар  мен  қызыл телпек  
боламын.
 Мен  әжемнің  үйіне  
баражатыр  едім.
 Саңырауқұлақ  терейін  деп 
едім көмектесесіңдер  ме?
 Ия  қызыл  телпек  балалар  
көмектеседі.
Дидактикалық  ойын: «Жейді  
жемейді»
Кесілген  талдың  түбінде  екі  түрлі  
саңырауқұлақтар  жатады.  Ішінен  
қызыл  түсті  саңырауқұлақты  
жинайды.
(Көбелек  өлең  айтып  ұшып  келеді)
Көбелек:Балалар      сәлеметсіңдерме! 
Мен  балабақшаны  аралап  
балалардың  көктем  туралы  
білімдерін  көрейін  деп едім. Мына  
тақтадағы  табиғат  мүшелері бар күн, 
бұлт, су,жапырақ,көбелектер,тал,
қарлығаш.Осы  табиғат  мүшелерін  
көктем  мезгілін бейнелеп  берсеңдер.
Көктем: Ой қандай  тамаша  өнерлі  
екенсіңдер. Балалар  бейнеленген  
көктем  мезгілі сендерге  менен  
естелік рахмет  сендерген.

Балалар шаттық  шеңберін  
жасайды.

Сәлеметсіңдер ме!

Балалар  тыңдап  отырады.

Сәбіз
Ойынды  шарты  мен  ойнайды.

Сәбіздің

Сергіту  сәтін  қимыл  арқылы  
жасайды.

Ойынды  шарты  мен ойнайды.

Матаға  табиғат  мүшелерін  
жабыстырады.

Балалар  белсене  қуана  
жапсырады.

Қоян

Қызыл  телпек,
көбелек.
Ия

Көбелек  шығып кетеді.
Билингвалды  сыңары:
Көктем -весна
Күн -солнце
Саңырауқұлақ – грибы
Гүл – цветы
 Балалар  біздің  алдымыздан 
кім шықты?
 Дұрыс  қоян
 Тағы  кім шықты?
 Дұрыс қызыл  телпек.
 Дұрыс  көбелек.
 Біз  көбелекке  табиғат  
мүшелерін  жабыстырып  көмектесе 
алдықпа.

Қорытынды  нәтиже:          Нені  білу  керек: Көктем мезгілін
         Нені  игереді: Көктем мезгілін  жапсыру  арқылы  бейнелеуді.
         Нені  біледі:Сөздердің  билингвалды  сыңары.

* * * * * *
Жамбыл  облысы Байзақ  ауданы  Жетібай  ауылы

«Ерасыл»  балабақшасының Тәрбиешісі  Бидайбекова  Айгүл

Тақырыбы: «Ойыншықтар  дүкені»
Ұйымдаcтыpылғaн oқy ic-әpeкeтiнiң тexнoлoгиялық  кapтacы.    
Бiлiм бepy салаcы: Таным.    Бiлiм бөлімдері: Қарапайым математика.
Taқыpыбы: «Ойыншықтар дүкені»
 Мақсаты: Балаларға кеңістік бағыттары (алды, арты, сол, оң жақ т.б ) туралы білімдерін 
жетілдіру.   Бағдарлау қабілеттерін арттырып, «жолды» таба үйрету.
Кеңістікті бағдарлау дағдысын дамыту.  Шапшаңдыққа,алғырлыққа тәрбиелеу.   
Oқy ic-әpeкeтiнiң көpнeкiлiктepi:суреттер,әліппе дәптері,ойыншықтар.
Қостілділік компонент:
Ic-әpeкeт 
бөлiмдepi

      Пeдaгoгтың ic-әpeкeтi Бaлaлapдың ic-әpeкeтi

Ынтaлaндыpy. 
Ceзiмдi oятy.

Шаттық шеңбері.
Кел балалар, күлейік,
Күлкіменен түлейік.
Ойнап босқа не керек,
Көңілді боп жүрейік. 

Шаттық шеңберін жасайды.

Iздeнicтep.
Ұйымдacтыpy.     

«Кім қайда тұрғанын тап» ойыны.
Балалардың алдарына бірнеша 
ойыншықтарды қойып оларлың 
қалай орналасқанын анықтау.      
1тапсырма.
Заттар қайда тұр? Сурет бойынша.
 «Ол жерде не жатқанын тап»
Мысалы: Гүлжанның артында, 
сөренің үстінде,шкафтың ішінде т.б. 
2 тапсырма. 
Бағдаршаны боя. Қозғалыс бағытын 
атау.(оңға, солға, жоғары, төмен)
      Сергіту сәті:
 Ұзын құлақ сұр қоян,
Естіп қалып сыбдырды.
Ойлы, қырлы жерлермен,
Ытқып, ытқып жүгірді.
 3 тапсырма.
 Әр қатардағы фигуралардың ортақ 
белгілерін табу. 
Мысалы:(пішін, түс, өлшем)
4 тапсырма.
Фигураларды жаңа орынға көшіру.
Үлкендерін кішірейтіп, кішілерін 
үлкейту.
Үшбұрыш, шеңбер, төртбұрыш, 
шаршы, сопақша.
Сурет бойынша жұмыс.
Берілген сурет бойынша заттардың 
кеңістікте орналасуын анықтау.

Ауызша сұрақтарға жауап 
береді.

Өтілген оқу іс-әрекетін еске 
түсіреді.

Тапсырмаларды
орындайды.

Қимылмен орындайды.

Өздерінің пікірлерін айтады.

Қорытынды.
Түзету 
жұмыстары. 

 Ойын: « Не өзгерді?»  
Олай болса,балалар біз бүгінгі оқу 
іс-әрекетімізде заттардың  кеңістікте 
орналасуы туралы білдік. 
Белсенді қатысқан балаларды 
мадақтау.

 

Ойын шартын орындайды.    
Пысықтау сұрақтарына жауап 
береді.

Kүтiлeтiн нәтиже:
Бiлyi тиic: заттардың қасиеттері . 
Tүciнiгi: заттардың өлшемін, пішінін ажыратады.        

* * * * *
Жамбыл облысы Байзақ  ауданы Сарыкемер  ауылы

«Астана»  балабақшасының «Қонжық»  І -кіші  топ
                                                             тәрбиешісі Изикулова Рамиля  Кушербаевна

Ұйымдастырылған  оқу  іс -  әрекетінің  технологиялық  картасы
         Білім  беру  саласы: Таным         Ұйымдастырылған  оқу  
         іс – әрекетінің  түрі: Сенсорика          Тақырыбы: «Көңілді  балықшылар»
Мақсаты:Балаларды  әртүрлі  тәсілдермен  судан  затты  алу  дағдысына  жаттықтыру, сумен 
ойын  ойнату  арқылы  жағымды  сезімді  жеткізу, балаларды  судың  қасиетімен  
таныстыру,сумен  ойналатын  ойындар  үшін  керек  жабдықтарды    даярлауға, оны  
жинауға  балаларды үйрету.саусақ  ұсақ  бұлшық  еттерінің  қозғалысын  
жетілдіру.Табиғатты  аялауға  тәрбиелеу.
         Қолданылатын  әдіс – тәсіл: ұсақ  заттар- балықтар; тегештегі су, 
         елеуіштер; аквариумге  иллюстрация; шелектер.
         Сөздік  жұмыс: қармақ
         Билингвизм: Қармақ - удочка
         Колданылатын   көрнекі - құралдар:
         Инклюзивтік  әлеумет: Тұйық  балалармен  жұмыс
         

Әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің    іс-әрекеті Балалардың  іс -  әрекеті
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Мотивациялы
қ  қозғаушы

Іздену  
ұйымдастыру
шы

                         

Рефлексивтік  
коррекциялау
шы

Таңғажайып  сәт.
Педагог  аквариумның  суретін  және  
әртүрлі  балықтарды  көрсете  отырып, 
былай дейді.
Біз  жүземіз  оң  жаққа,
Біз  жүземіз  сол  жаққа.
Шоршимыз  көл  астында.
Ыршимыз  көл  үстінде.
Тұңғиыққа  батамыз,
Тәтті  ұйқыға  жатамыз.
«Кішкентай  балықшы»  ойыны.
Ұсақ  заттар  тегешке  тасталады. Бұлар  
«балық»  болады. Балықты  аулау  үшін  
сабы  ұзын  «қармақ»  беріледі. Сондай  
ақ  балықты  қасықпен  де  ұстауға  
болады. Ұстаған  балықтарды  
шелектерге  салады.
Сөздік  жұмыс: қармақ.
Жеке  жұмыс  жүргізіледі.
Сергіту  сәті: Сайсақтарға  арналған  
жаттығу.
«Балықтар  таза  жылы  суда  көңілді  
болып  билейді, ары  жылжып, бері  
жылжып  су  түбінде  құмға  да  к.реді.»
Билингвизм: балық – рыба, қармақ – 
удочка.
Педагог  оқу  іс – әрекетін  
қорытындылайды.
 Қанша  балық  ауладыңдар?
 Қандай  балықтар?

Балалар  суретті  
қарастырады.
Балалар  балық  болып  
жүзеді.

Балалар  балықтарды  аулап 
шелекке  салады.

«Қармақ»  ойыны  
ойналады.

Балалар  балықты  
бейнелеп, саусақтарын  
біресе  жұмып, біресе  
ашып  жаттығу  жасайды.

Көп
Үлкен  және  кішкентай

        Қорытынды  нәтиже:
         Нені  білу  к ерек: әртүрлі тәсілдермен судан затты алу: сумен ойын 

ойнату арқылы жағымды сезімді жеткізу                                                                                
         Нені  игереді:судың қасиетін жылы,тұнық,сұйық және т.б,;
         Нені  біледі:іс-әрекет барысында алған білімдерін қолданады.

* * * * * *
Жамбыл  облысы Байзақ  ауданы Сарыкемер  ауылы

Қазақстанның  40 жылдығы  мектебінің
жанынан  ашылған «Ертөстік»  шағын  орталығының

Тәрбиешісі Булекбаева  М

Ұйымдаcтыpылғaн oқy ic-әpeкeтiнiң тexнoлoгиялық  кapтacы.
Бiлiм бepy салаcы: Таным.
Taқыpыбы: ЖАҚСЫЛЫҚ  ЖАСАЙ  БІЛЕМІЗ
Мақсаты: «Жақсылық» ұғымы туралы түсініктерін кеңейту.
Міндеттері:
-  «жақсылық» туралы ұғымдарын кеңейту;
-  жағымды қасиеттерін дамыту;
-  жақсылық жасауға тәрбиелеу.
Oқy ic-әpeкeтiнiң көpнeкiлiктepi : Суреттер
Сөздік жұмыс: Жақсылық жасау да — бақыт.
Ic-әpeкeт бөлiмдepi Пeдaгoгтың ic-әpeкeтi Бaлaлapдың ic-әpeкeтi
Ынтaлaндыpy. Ceзiмдi 
oятy

Шаттық шеңбері
Тәрбиеші балалармен төмендегі өлең 
жолдарын бірге қайталайды.
Біздің топта балалар Тату-тәтті 
ойнайды. Дос көңілі әрқашан Тек 
жақсылық ойлайды.

Iздeнicтep.
Ұйымдacтыpy

 Әңгімелеу
Тәрбиеші балаларға «Ақтиін мен 
қасқыр» мысалын әңгімелеп береді.
Ақтиін мен қасқыр
Мысал
Ақтиін бұтақтан-бұтаққа қарғып 
жүріп, ұйықтап жатқан қасқырдың 
үстіне құлайды. Қасқыр қарғып 
тұрып, оны жегісі келеді.
Ақтиін жалынып:
-  Мені жеме жібер! - дейді.
-  Жарайды, жіберейін, бірақ сен 
маған айт: неліктен сендер әр уақытта
шат болып, қуанып жүресіңдер?
-  Мені жіберіңіз, сонан соң айтайын, 
әйтпесе жүрегім дірілдеп сөйлей 
алатын емеспін, - дейді. Қасқыр 
ақтиінді босатады. Ақтиін ағаш 
басына шығып алып:
-  Сен, қасқыр, ешкімге жақсылық 
жасамайсың, жамандық ойлап, 
өзгелерді режітіп жүресің. Сондықтан
әрқашан көңілсіз жүресің.
-  Біз жақсылық жасаймыз, сол үшін 
әр уақытта шат, көңілді жүреміз, - 
депті.
•  Ақтиін не себептен көңілді жүреді?
•  Ал, қасқыр ше?
Дәйексөз
Тәрбиеші балаларға «Жақсылық 
жасау да~ бақытпа»
деген нақыл сөзді бүгінгі сабақтың 
дәйексөзіретінде түсіндіреді.
- Жақсылық жасау дегеніміз біреуге 
көрсеткен көмегің, қамқорлығың. 
Жамандықты ойламай, өзгелерді 
ренжітпей, айналаңа жақсы істер 
жасап қуантсаң, көңілің қуанышқа 
бөленіп, бақытты боласың.
Сергіту сәті
- Суреттер бойынша «жақсылық», 

Балалардың жауаптары 

Өлең мазмұнына сәйкес 
қимыл-қөзғалыстар 
жасаладыКөтеріліп 
шаңырақ  Керегелер 
керіліп,
Өрімдей боп өріліп,
Уықтар боп иіліп,
Шаңыраққа киіліп,
Бәріміз жүрсек айналып,
Киіз үй боп көрінер.
Ғажайып сөздер
Балалар сабақта аитып, 
үйренген өнегелі сөздерді 
қайталап айтады.
Жақсылық жасау - бақыт, 
қуаныш.

«қамқорлық», «көмек» сөздерін 
қатыстырып, әңгіме кұрастырыңдар. 
Суреттерді бояңдар.
Тыныштық сәті
-  Балалар, денелерінді түзу ұстап, 
бастарынды жоғары көтеріп, 
ыңғайланып отырыңдар. Көздеріңді 
жұмсаңдар да болады. Ауаны терең 
жұтып, еркін тыныс алындар. 
Өздеріңнің тыныс алуларынды 
бақылап, бақытқа, махаббат пен 
тыныштыққа толы таза, шипалы 
ауаның тұла бойларыңа толғанын 
сезініндер. Ал енді көздерінді 
ашсаңдар да болады.

Қорытынды.
Түзету жұмыстары. 

-  Бүгін біз жақсылық жасау- бақыт, 
қуаныш екенін түсіндік, бір-бірімізге 
жақсылық жасай білуді үйрендік.
Осы айналым аяқталғаннан кейін 
тәрбиеші балаларға өзіміздің жақсы 
ниетімізді басқаға білдіргенде, оның 
сөзсіз өзімізге қайтып оралатынын 
түсіндіреді.

Жүректен жүрекке
Балалар бір-бірінің 
қолдарынан ұстап, шеңбер
құрып тұрады. Олардың 
ішінен біреуі «Мен сені 
жақсы көремін» деп 
көршісінің атын айтып, 
қолынан қысады. Жақсы 
көруді қабылдаушы оған 
күлімдеп жауап береді 
және соны өз көршісіне 
қайталайды.

Kүтiлeтiн нәтижe:
Бiлyi тиic: Жақсылық жасауды білуі тиіс.
Tүciнiгi: «жақсылық» туралы. 
Kөpceтe бiлyi:  Жағымды қасиеттер көрсете біледі.

* * * * *
Жамбыл  облысы Байзақ ауданы Жеңіс ауылы

«Нұр-ай» балабақшасының  тәрбиешісі
Сыздыкова Зауре Майрамбаевна

Тақырыбы:           Тәуелсіздік -  тұғырым!
 Мақсаты: Қазақстан Республикасы туралы түсініктерін
кеңейту. Отанға, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін
қалыптастыру.
 Дамытушылық : Балалардың сөздік қорын байыту ,
логикалық ойлау қабілетін дамыту.
 Тәрбиелік: Еліміздің табиғатының сұлулығын  сезінуге және    
 байлығын қорғауға дағдыландыру, қамқорлық сезімін
ояту,адамгершілікке тәрбиелеу.
Әдіс-тәсіл :            Әңгімелеу, түсіндіру , талдау, сұрақ –жауап
 Іс –әрекет түрі :   Туған өлкеге саяхат.
 Көрнекіліктер:    Қазақстанның картасы, жер шары,  еліміздің рәміздері,  суреттер.
 Билинг .сыңары: Тәуелсіздік –независимый , Отан- Родина

Іс –әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің іс- әрекеті Балалардың іс-әрекеті    

Мотивация-
-лық 
қозғаушылық

Шаттық шеңбері:
Балалар, келген қонақтармен амандасып 
алайық  
  Армысың аспан ана!
  Армысың жер ана!
  Армысың қонақтар!
  Армысың достарым!

Балалар музыка әуенімен  
қолдарына жалауша ұстап 
залға кіреді.   Әнұран 
орындау.
Балалар қимыл-
қозғалыспен орындайды

 Ұйымдас-
тырушылық
-ізденістік

Тәрбиеші:
Балалар бүгінгі оқу – іс әрекетімізді 
Тәуелсіз мемлекетіміздің 24 жылдық 
мерейтойына арнаймыз
  Жарайсың. 
Музыка әуенімен саяхатшы қонаққа келеді.
(қолында глобус бар)
Саяхатшы: Сәлеметсіздер ме балалар!  
Мен барлық жер шарын кезіп жүрген 
саяхатшымын .Ал мен бұл мемелекетте 
мүлдем болған емеспін .Мен қай  
мемлекетте жүрмін  ( глобусты 
айналдырып қарайды). Бұл мемелекеттің 
басқа мемлекеттен айырмашылығы неде?  
    Тәрбиеші: Онда төрлетіңіз, бізге қонақ 
болыңыз.Ал балаларымыз сізге 
мемлекетімізді таныстырады .
 -Ал балалар мынау жер шары Біз тұратын 
жердің пішіні доп-домалақ .Басқа   
мемлекеттер  тәрізді  біздің мемлекетіміз 
жер шарының мына жерінде орналасқан.
  Біздің жеріміз кең байтақ. 
Саяхатшы: Балалар, мен қай жерде 
жүрмін ?
Саяхатшы : Бұл мемелекеттің президенті 
кім?
Саяхатшы: Қазақстанның бас қаласы қай 
қала екенін білесіңдер ме?
Тәрбиеші :   Ал саяхатшы отырыңыз,  
балалар сіздерге  бүгінгі сабағымыз туралы
айтып өтейін. Слайд көрсетіледі
      1986 жылы 16 желтоқсанда қазақ 
жастары Орталық алаңға шығып Қазақстан
тәуелсіздігін талап етті . Жастар алаңға  
жаман оймен барған жоқ . Олар  бейбіт 
жолмен  тәуелсіздікке  қол жеткізу үшін  
қатысқан  аға –апаларымыз Қайрат 
Рұсқылбеков,Ләззат Асанова, Сәбира 
Мұхамеджанова,Ербол   Сыпатаев  осы  аға
әпкелеріміздің  арқасында  біз тәуелсіздік 

Рауан:
24 жасқа толды бүгін,  
Егеменді еліміз.
Гүлге оранды, нұрға 
толды,
Ұлан- байтақ жеріміз .

 Сәлеметсіз бе?

1.Сіз Қазақстан 
Республикасында жүрсіз .
2. Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев.
3. Бас қаламыз –ару қала 
Астана

Балалар: (бірге) – 16 
желтоқсан 
Жансая
 Қ- қазағымыз аман 
болсын!
Мейірбек 
А-азамат боп мен ертең 
Отанға қызмет етем!
 Сезім
 З- заманымыз  тыныш 
болсын!
Ерасыл
А-аман болайық!
Азамат
Қ- қыран құстай биік 
болайық!
Алдияр
С- Сарыарқа даласында 
бейбітшілік болсын!
 Нұржанат:  
Т- Табиғатты аялайық !
Рауан:
 А- аспанымыз ашық 
болсын!
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Рефлексия –
лық
түзетушілік.

алдық .Осы тәуелсіздік үшін  олар  
өмірлерін қиды .  Сөйтіп  ҚР- тәуелсіз 
мемлекет  болды. ҚР - ның тұңғыш 
президенті  болып Н. Ә. Назарбаев 
сайланды  Мынау біздің бас қала – Астана  
қаласы. 
  1993  жылы Туымыз қабылданды.
    1993 жылы Елтаңбамыз 
қабылданды.Әнұранның әнін жазған Ш. 
Қалдаяқов . Сөзін жазған Н. Ә. Назарбаев. 
Жұмекен Нәжмеденов
Ал мынау Ақорда мұнда біздің 
президентіміз жұмыс жасайды.  Ал мынау  
Алтын адам –  бұл тәуелсіздігіміздің 
нышаны.
   Ал Барыс болса  болашақта еліміз  
күшті ,алып  мемелекет болуының белгісі.
Саяхатшы : Жарайсыңдар балалар , 
мемелекеттерің өте бай екен .Қазақстан 
Республикасының  Тәуелсіздік алған күнін 
білесіңдер ме?
Саяхатшы :   Балалар  келе жатқанда мына 
бір  әріптерді тауып алдым. Бұлар не екен?
Сергіту сәті:
Жансая:Қ-қазағымыз аман болсын!
Мейірбек:А-азамат боп мен ертең Отаңға 
қызмет етем!
Сезім:З-заманымыз тыныш болсын!
Ерасыл:А-аман болайық!
Азамат:Қ-қыран құстай биік болайык!
Алдияр:С-Сарыарқа даласында 
бейбітшілік болсын!
Нұржанат:Т-Табиғатты аялайық!
Рауан:А-аспанымыз ашық болсын!
Арнат:Н-Нұрсұлтан атам аман болсын!
Тәрбиеші:
Жарайсыңдар балалар, бізде Қазақстан 
деген сөз шықты –бұл біздің -Отанымыз 
Балалар Отан туралы тақпақтар білеміз бе?
Билинг сыңары: Тәуелсіздік-
независимый, Отан-Родина
Саяхатшы: Балалар мен ұмытып 
қалмайын тағы да  Қазақстан туралы айтып
өтіңдерші.
Алдияр:Қазақстан кең байтақ ел.
Мейірбек:Біздің президентіміз
Н.Ә.Назарбаев.
Ерасыл:Біз қазақпыз.
Рауан:Біздің астанамыз Астана қаласы.
Алдияр:Мынау біздің туымыз.
Арнат:Мынау біздің елтаңбамыз.
  Саяхатшы:Достарым сендерге көптен-
көп рахмет.»Отан-оттанда  ыстық! Отанды 
қорғайтын сендерсіңдер. «Ел- байлығы-
жер байлығы! Байлықты сақтайтын 
сендерсіңдер. Мен сендерге ризамын. 
Сендерге сыйлық ретінде мына глобусты 
сыйға тартамын.  Мемлекеттерің бай- 
қуатты болып, биіктерге самғай 
берсін. Сендермен қоштасатын кезде келді,
қош сау болыңдар!

Арнат: 
 Н- Нұрсұлтан атам 
аман болсын!
Балалар  Отан туралы 
тақпақтар айтады.
Арнат:
Туған жерде толамыз,
Ертең жігіт боламыз.
Отан- ортақ үйіміз,
Көңілді ән мен күйміз.
Алдияр:
Отан-менің ата-анам,
Отан-досым, бауырым.
Отан-өлкем, астанам,
Отан асыл анамыз.

Ана сүтін ақтаймыз ,
Есейгенде ел болып,
Елді жаудан сақтаймыз !
Жансая:
Толтырған  гүлге даланы .
Жайнатқан ауыл – 
қаланы .
Ардақты атамекенім 
Отаным-Қазақстан!

Мейрбек:
Отан дейміз от жаққан 
жерімізді ,
Отан дейміз өсірген 
елімізді.
Отан дейміз туған жер 
атамекен ,
Биік тау , орман ,  тоғай 
көлімізді.

Сезім:
Отан-жерім,Отан – 
суым 
Отан қуат, нәр береді .
Отан –ұран,Отан-туым,
Отан мәңгі гүлденеді
Ерасыл:
Бақытты боп жүргенім .
Сенін арқан , Қазақстан! 
Елім- менің тірегім ,
Құшағында гүл ат

Балалар қайталайды.
Тәуелсіздік-независимый, 
Отан-Родина.
1 бала: Қазақстан кең 
байтақ ел ( картаны 
көрсетеді)  
2 бала: Біздің 
президентіміз Н.Ә .
Назарбаев  
( суретті іледі) 
3 бала: Біз қазақпыз.
(қазақ қыз бен баланың 
суретті іледі ) 
4 бала: Біздің астанамыз 
Астана қаласы( суретті 
іледі)
5 бала: Мынау біздің 
туымыз (суретті іледі) 
6 бала : Мынау біздің 
елтаңбамыз
 (хормен) «Біз тәуелсіз 
елдің болашағымыз.»
Хор : «Атамекен»
Рахмет. Сау болыңыз.

Күтілетін нәтиже: 
Біледі:   Қазақстан Республикасының рәміздерін,  Отанымыздың жетістігімен, жеңістерін .
Игереді:  Балалардың халқына , ұлтына деген сүйіспеншілігі. 
Меңгереді : Туған елін, жерін сүюді  құрметпен қарауды.    

* * * * * *
Алматы  облысы  Еңбекші  қазақ  ауданы Көктөбе  ауылы
«Айгөлек»  балабақшасы «Айгөлек»  тобының  тәрбиешісі

Черкешбаева  Құралай  Серсенгаяновна

Ұйымдастырылған  оқу  іс -  әрекетінің  технологиялық  картасы
      Білім  беру  саласы: Қатынас

         Ұйымдастырылған  оқу       іс – әрекетінің  түрі: Тіл  дамыту
        Тақырыбы: «Қуыршағым  бөпешім»
Мақсаты: Балаларды  қуыршақ  пен  таныстыру. Төсек  жабдықтарын  және  киімдерді  
ретімен  айтуға  жіне  есте  сақтауға  үйрету.   
         Қолданылатын  әдіс –тәсіл: Көрсету, түсіндіру, сұрақ – жауап.
         Сөздік  жұмыс: Төсек, жатын  киім.
         Билингвизм: Төсек -   жатын  киім – пижама.
         Колданылатын   көрнекі - құралдар: Төсек. Төсек  жабдықтары, 
         Қуыршақтың  киімдері.
         Инклюзивтік  әлеумет: Белсенділігі  төмен  балалар мен  жеке  жұмыс  
         

Әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің    іс-әрекеті Балалардың  іс -
әрекеті

Мотивациял
ық  қозғаушы

Шаттық  шеңбер.
Біз  бақытты  баламыз,
Айтқан  тілді  аламыз.

Балалар шаттық  
шеңберін  
жасайды.

Іздену  
ұйымдастыру
шы

  

                       
Рефлексивтік
коррекциялау
шы

Біздің  топта  ұл-қыздар,
Тату  тәтті  боламыз.
Балаларды  оқу  іс  әрекеті  мен  таныстыру.
Тосын  сәт;
(Есік  қағылып қонаққа  қуыршақ  келеді.)
 Балалар  бізге қонақ  келген  сияқты?
 Сәлеметсіңбе  қуыршақ. Сен  қайдан  келе  
жатырсың?
 Қуыршақ  сен неге  көңілсізсің?
 Мен  өз  атымды  ұмытып қалдым?
 Балалар  қуыршаққа  ат қояйықшы?
 Дұрыс  Сәуле  деген  әдемі  ат.
 Рахмет  балалар  менің  ұйқым  келіп  тұр?
 Балалар  қуыршақты  төсекке  жатқызайық.
 Ол  үшін  бізге  не  керек?
 Дұрыс  төсек, жатын  киім.
 Ал  енді балалар  төсекті дайындап, төсек  
жабдықтарымен  танысайық.
 Дұрыс  жастық,көрпеше,көрпе, жапқыш.
 Енді  қуыршақ  Сәуленің  киімдерін 
ретімен  атап жинаймыз. 
 Балалар  жатар  кезінде біздер   не  киіп  
жатамыз?
 Дұрыс  пижама, қазақша  жатын  киім деп  
атаймыз.
 Ал  енді  дайын  болған  төсекке қуыршақ  
Сәулені  жатқызамыз.
 Балалар  ұйқтау  үшін  жақсы  бір  ән  
айтып  берейікші.
Сергіту  сәті.
Ән «Қуыршағым  бөпешім»
 Жарайсыңдар  балалар  қуыршақ  Сәуле  
ұйықтап  қалды.Ол  оянып  кетпеу  үшін  жатын  
бөлмеге  апарып  қояйық.
 Сәуле  оянғанша  тапсырма  орындап 
алайық.
Дидактикалық  ойын: «Қуыршақты  киіндіру»
 Балалар  бізге  қонаққа  кім  келді?
 Қуыршақты  қайда  жатқыздық?
 Төсек  жабдықтарын  атайықшы?
 Қуыршаққа  не  кігіздік?
 Балалар  бүгінгі  оқу  іс  әрекеті  ұнадыма?
Балаларды  мақтап  мадақтау.  

Тосын  сәтке  
назар  аударады.
Қуыршақпен  
амандасады.
Сәуле
Төсек,жатын  
киім
Тәрбиешімен  
бірге  төсек  
жабдыөтарын  
қайталап  айтады.
Көйлегі,аяқ  
киімі.
Жатын  киім.
Пижама  - жатын 
киім
«Қуыршағым  
бөпешім»

Балалар  өлеңді  
бірге  айтады.

Балалар  
тыныштық  
сақтайды.

Ойынды  бірге 
орындайды.
Қуыршақ  Сәуле
Төсекке
Жастық, 
көрпе,көрпеше

Жатын  киім
Ұнады

        Қорытынды  нәтиже:
Нені  білу  керек:  Киімдерді реті  мен  жинауды.
 Нені  игеред:Төсек  жабдықтарын  атай  алады.
 Нені  біледі: Қуыршақты  ретімен  киіндіруді  және  тапсырманы дұрыс орындай   алады.

* * * * * *
Жамбыл  облысы Байзақ  ауданы Сарыкемер  ауылы

Қазақстанның  40 жылдығы  мектебінің
жанынан  ашылған «Ертөстік» шағын  орталығының

Тәрбиешісі Довлетбаева  Тілектес

Taқыpыбы: «1-5 дейін  тура  және  кері  санау»
Ұйымдаcтыpылғaн oқy ic-әpeкeтiнiң тexнoлoгиялық  кapтacы.    
Бiлiм бepy салаcы: Таным.  Бiлiм бөлімдері: Қарапайым математика.
Taқыpыбы: 1-5 сандарды  тура  және  кері  санау
Мақсаты :  Сандық қатынастарды меңгерту, заттарды топқа бөліп үйрету.
Балалардың логикалық ойлау қабілетін, зейінін  дамыту.
 Алғырлыққа,ұқыптылыққа тәрбиелеу.   
Oқy ic-әpeкeтiнiң көpнeкiлiктepi:суреттер, әліппе дәптері, геометриялық фигуралар.
Қостілділік компонент:
Ic-әpeкeт бөлiмдepi                    Пeдaгoгтың ic-әpeкeтi Бaлaлapдың iс-әpeкeтi
Ынтaлaндыpy. 
Ceзiмдi oятy.

         Шаттық шеңбері.
 Кел балалар, күлейік,
Күлкіменен түлейік.
Ойнап босқа не керек,
Көңілді боп жүрейік. 

Шаттық шеңберін 
жасайды.

Iздeнicтep.
Ұйымдacтыpy.      

 «Қайсысы нешінші?» ойыны.
Балалар қатарға тұрады да,санап шығады.
 Жүргізуші допты кімге лақтырса, сол адам 
реттік нөмірін айтады.
1тапсырма.
 Вагондардың ретін айт. Кім кімнен кейін 
тұр?
Тапсырма ойын – жаттығуымен толықтыры- 
лады.
2 тапсырма.
Қай фигуралар тең. Қандай түсті фигуралар 
тең?
Түстері әртүрлі 1-5 дана шеңбер,шаршы,
 кесінді, үшбұрыш салынған.
Тапсырма: Фигуралардың неше түрі болса,
сонша таяқша сал. Қай фигура тең екенін 
анықтау. Фигуралардың түсі бірдей болса, 
саны қанша болса,сонша таяқша салу.  
 Сергіту сәті:
 Жаздық,жаздық көп жаздық,
Шаршады біздің саусақтар.
Бір,екі,үш
Демаламыз, жинап күш.
3 тапсырма. 
Моншақтардың тізу ретін ата. Моншақты 
жіпке өткізу ретін ата,неше және түсі қандай
моншақты өткізгеніңді сана.
4 тапсырма. (жапсырма арқылы 
орындалады) Әр қатардағы фигураның 
айырмашылығын көрсететін белгіні тап. 

  Тапсырмаларды 
орындайды
 Қимылмен орындайды

Моншақтардың нешеу 
екенін атайды,түстерін 
анықтайды 
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Балаларға объектілердің ұқсастығын табу 
ұсынылады.

Қорытынды.
Түзету жұмыстары.

Үстел үстіне бірнеше ойыншықтар 
қойылады. 
Блалар ойыншықтардың нешінші және қай-
сысы қандай ойыншықтан кейін тұрғанын 
атап айтады.
Белсенді қатысқан балаларды мадақтау.

Тапсырманы 
орындайды.

Kүтiлeтiн нәтиже:
Бiлyi тиic: заттар тобын салыстыра білу . 
Tүciнiгi: заттардың түсі мен пішінін ажыратады.          

* * * * * *
Жамбыл  облысы Байзақ ауданы  Жеңіс  ауылы 

 М.Мәметова  атындағы  негізгі  мектептің
 бастауыш  сынып  мұғалімі 

Мусанбекова  Акмарал   Байдосовна

Сабақтың тақырыбы: «Зерде» ( ителлектуалдық ойыны).
Сабақтың мақсаты:
а)ойын арқылы сыныпта алған білімдерін тереңдете түсу;
ә)ойын арқылы ойлау,есте сақтау қабілеттерін,ой-өрістерін
дамыту;
б) білімділікке,алғырлыққа,шапшаңдылыққа тәрбиелеу.
І.Кіріспе:
Құрметті ұстаздар мен оқушылар, қонақтар  2  сынып
оқушыларының «Зерде» интелектуалдық сайысына қош келдіңіздер!
Білімменен тәнті етеді тектілер,
Мұратына білім қолды жеткізер.
Бар ізгілік тек біліммен алынар,
Білімменен аспанға жол салынар.,- дей келе «Зерде» ойынын бастайық
«Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады» демекші біз сайысымыздың 
қатысушыларын ортаға шақырамыз.
1-топ «Бірлік » олармен бәйгеге түсетін
2-топ «Талаптылар»
3 топ «Алғырлар» қарсы алдарыңызда!

Достық пен бірлікті етіп тұлға,
Жеңіске жеткен едің талай сында.
Қара қылды қақ жарып әділ 
қазым,
Еңбегін тапқырлардың әділ сына 
– деп әділ қазы алқаларын сайлап 
алайық
Сонымен бүгінгі біздің 
сайысымыздың әділ қазылар 
мүшелерімен таныс болыңыздар
Оқу ісінің меңгерушісі: А. М. 
Куандыкова

Бастауыш сынып мұғалімі:  Н. С. Тойшыбекова
Тәрбие ісінің меңгерушісі: З. С. Жарылкапова
«Ақыл-арымас, Алтын-шірімес» дегендей бүгінгі ойында сендерге тек қана сәттілік 
тілеймін.Сонымен сайысымызды басталық.
Бүгінгі өтетін сайысымыз келесі кезеңдерден тұрады:
1. Таныстыру
2. Бір сөзбен айту ойыны
3. « Білгенге маржан»
4. Сиқырлы әріптер
5. Құрастырма сурет
6. Жедел жауап
Көрермен жиналған бұл тамашаға,
Құр қарап жай отыру жараса ма?
Туыс, досқа, сыныптас, танысқа емес
Соқ қолыңды білімді, дарындыға!
- Ендеше , ойыншылар өздерін таныстырып өтсін.Әр оқушы өзінің аты-жөнін айтып , 
топтарымен таныстырып өтеді
1. Айналым  «Таныстыру»
Әр топ басшысы өз тобының мүшелерімен таныстырып шығып,ұрандарын бірігіп айтады.
І топ «Бірлік» 
Ұраны: Мақсатымыз білім алу,
Міндетіміз – еңбектену,
Тапсырманы тез орындап,
Жеңіске қолды жеткізу.
ІІ топ «Алғырлар» 
Ұраны: Кел, балалар, ойнайық!
Ойнайық та ойлайық ,
Қандай тапсырма болса да,
Шешпей оны қоймайық!
ІІІ топ «Талаптылар»
Ұраны: Таудай болсын талабым
 Бағың болып жанамын 
Біз бар жерде болмайды
Алынбас еш қамалың
Жарайсындар балалар
 * Бір сөзбен айту* ойыны ( Берілген сөздерді оқушылар бір сөзбен айту керек )
І топ «Бірлік»
Қыркүйек, қазан, қараша – айлар.
Шеге, балға, ара – саймандар.
Арыстан, түлкі,аю – аңдар.
Атырау, Ақтау, Көкшетау -қалалар.
Шырша, емен, терек – ағаштар.
Қарға, сауысқан, бүркіт – құстар.
Автобус, трамвай, трактор- көліктер.
Кесе, қасық, табақ – ыдыстар.
Үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш – пішіндер.
Сәбіз, қызылша, қияр- көкөністер.
ІІ топ «Алғырлар» 
Қосу, азайту, тең – таңбалар.
Үстел, орындық, диван-жиһаздар.
Маса, сона, қоңыз- жәндіктер.
Жауқазын, бәйшешек, түймедақ-гүлдер.

Самат, Қанат, Талғат- есімдер.
Доп, қуыршақ, зырылдауық-ойыншықтар.
Алма, өрік, шабдалы-жемістер.
Жаз, күз, қыс-мезгілдер.
Құлын, қозы, бота-төлдер.
ІІІ топ Талаптылар
Ақшыл, көкшіл, сарғылт-түстер.
Қияр, қызанақ, орамжапырақ- көкеністер
Айжан, Айгүл, Айман- Қыздар
Қаламсап, қарындаш, кітап- оқу құралдары
Сазан, шортан, жайын- балықтар
Көйлек, шалбар, шұлық- киімдер
Көктем, қыс, жаз- мезгіл
 2014, 2015, 2016- жылдар
Етік, бәтіңке, мәсі- аяқ киімдер
Ойланайық азырақ, уақытымызды үнемдеп,
Кім шығады кәнеки, жауабын мен білім деп?
2. айналым   «Білгенге маржан»  «  Алғырлар»           
 Аптада неше күн бар.
 «Атамнан да құтылдым, апамнан да құтылдым…» Бұл не?
 Балалар білім алатын орын
 5 пен 7 арасындағы қандай сан бар?
 Жұп дауыстыларды ата?
 Қыс айларын ата
«Тапқырлар»
1. Әліппенің  атасы кім?
2. Түйе атасын ата
3. Санға 0-ді қоссаң не шығады?
4. Дауыссыз дыбыстар неше түрге бөлінеді?
5. 3 бұрышы 3 қабырғасы бар фигураны ата
6. Көктем айларын ата.
«Талаптылар»
 Сөйлем түрлері 
 Дыбыстар нешеге бөлінеді
 Алғаш қазақ балаларына мектеп ашқан мұғалім
 Барлық қабырғалары тең қандай фигура
  Жаз айларын ата
 Жылқы атасы
3.айналым   Сиқырлы әріптер
Топтар 1 минутта берілген әріптен  басталатын сөздер жазады
4. Айналым
«Құрастырма сурет»  Суреттің бір бөлігі көрсетіледі.  Топтар сол суретте жасырылған 
затты табады
5. айналым  «Математик»

1 топ 15+  5                  2. Топ10+6                        3. Топ  55-50
25+5                                         16-6                                       26-6
30+20                                       25-5                                      40+10
55-5                                          20+20                                    15+3

45-40                                         35-5                                      35+30
6 айналым
* Жедел жауап* . Жұмбақтар шешу.
 1 топ
1. Алдына келесің, Өзіңді көресің. ( Айна)
2. Әрқашан таң атпай, Оятады сағаттай. (Әтеш)
3. Ақ көбік боп көпірер, Кірдің бәрін кетірер. (Сабын)
4. Қабат-қабат қаттама, Ақылың болса аттама. (Кітап)
5. Қара сиырым қарап тұр, Қызыл сиырым жалап тұр. (Қазан мен от)
2 топ
1. Жаны бар тізбек тікен,Кім бәрін тізбектеген. (Кірпі)                                                  
2 .Қолы жоқ сурет салады, Тісі жоқ тістеп алады. (Аяз)
3. Отқа жанбас, Суға батпас. (Мұз)
4. Аяғы бар, басы бар, Арқалаған тасы бар. (Тасбақа)
5 .Жылт-жылт еткен, Жырадан өткен. (Су )
3 топ
 Кішкентай ғана бойы бар Айналдырып киген тоны бар   (қозы)
 Аяғы жоқ қолы жоқ Таппайтығұн жолы жоқ     ( хат)
 Белі бүкір , алысқа түкір     (мылтық)
 Сырт- сырт соғады Уақыт озады       (сағат)
  Ти десем тимейді  Тиме десем тиеді    (  ерін)
Ұшқыр ойға серік болсын шеберлік,
Сөз кезегін қазыларға берелік.
Арамызда білімді достар көп екен,
Солардың біз нәтижесін көрейік – деп , бүгінгі сайысымыздың қорытындысын айтуға 
қазыларға сөз кезегін берейік. 
Құрметті ұстаздар, оқушылар ! Осымен бүгінгі «Зерде» интеллектуалды ойынымыз да өз 
мәресіне жетті. Көңіл бөліп келгендеріңізге рахмет!

* * * * * *
Жамбыл облысы Байзақ ауданы, Жеңіс ауылы

М. Мәметова атындағы негізгі мектеп
Математика пәнінің мұғалімі Шершатова Райхан Елмахановна

7 сынып  Сабақтың тақырыбы:  “Көпмүше және оларға  амалдар  қолдану”
Сабақтың мақсаты:
а) Білімділік: «Көпмүше және оларға амалдар  қолдану» тақырыбы бойынша  оқушылардың
білім, білік  және дағдыларын тексеру.
ә) Дамытушылық: есеп шығару дағдысын қалыптастыру, ережелерді тиімді қолдана білуді 
меңгерту, есеп шығаруда ойлау, ауызша есептеу, ой қорыту қабілеттерін дамыту.
б) Тәрбиелік: оқушылардың  топтық жұмыс  арқылы  өз ойларын  ашық айтып,  ойланып  
жауап беруге,  жолдастарының  ойын  тыңдап,    сыйластық  қасиеттеріне  тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас сабақ.
Пайдаланылған әдіс - тәсілдер:сұрақ - жауап, салыстыру, сөздік, жеке ізденушілік, 
проблемалық
Сабақ өткізу формалары: ұжымдық, жеке, жұптық, бірін - бірі тексеру, өзін - өзі тексеру, 
деңгейлік оқыту.
Қолданылған көрнекіліктер және сабақ технологиясы: кеспе қағаздар, плакаттар, слайдтар, 
деңгейлеп оқытудың әдістері, АКТ.
Пәнаралық байланыс: психология, тарих, информатика, қазақ тілі.
                       І.Ұйымдастыру  кезеңі.
Біздің  сабағымыздың  ұраны
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«Білекке сенген заманда –  ешкімге есе бермедік,
    Білімге сенер заманда, қапы   қалып жүрмейік»  Абылайхан
Қызығушылық ояту сәті.
 Бір кісі үйге кірді, ол үйде балауызшамы мен керосин лампысы тұр. Ол нені 
бірінші жағады?Жауабы: шырпыны 
 Отбасында 4 ұл бала бар. Олардың әрқайсысының 1 қарындасы бар. Отбасында 
неше бала бар? Жауабы: 5 бала.
Әр оқушының алдында  бағалау  парағы  бар. 
Бағалау  парағын  толтырайық 
Аты –жөнімізді  жазып  сендерге  ұсынылған  суреттердің
ішінен  сабақ  басындағы  көңіл-күйлерінді көрсетіңдер 
Рефлексия «Көңіл-күйіміз қалай?»: 

Оқушыларды смайликтер арқылы  екі топқа бөлеміз.
 Бірдей смайликтерді таңдаған оқушылар  бір топқа түседі
II.Үй тапсырмасын тексеру кезеңі.
Үйге берілген №90 есепті тексеру
ІІІ.Үй тапсырмасын қорыту.
Графикалық диктант.
Тұжырым дұрыс болса ^  белгісін, 
дұрыс болмаса _ белгісін қою керек. 
7. Бір бірінен айырмашылығы тек қана коэффициентінде ғана  болатын  
бірмүшелерді ұқсас мүшелер деп атайды 
2.    Сандардың және әріптердің қосындысын бірмүше деп атайды 
 Бірнеше бірмүшенің алгебралық қосындысы көпмүше деп аталады
 Бірмүшені көпмүшеге көбейткенде бірмүше шығады
 Стандартты түрде жазылған әріптердің көбейтіндісі мен қосындысын бірмүшенің 
коэффициенті деп аталады.
 Бірмүшені бірмүшеге көбейткенде бірмүше шығады
Графикалық диктанттың жауабы:  ^_^_ _^)
 Бір бірінен айырмашылығы тек қана коэффициентінде ғана  
       болатын  бірмүшелерді ұқсас мүшелер деп атайды (ия) 
2.   Сандардың және әріптердің қосындысын бірмүше деп атайды (жоқ) 
3.   Бірнеше бірмүшенің алгебралық қосындысы көпмүше деп аталады (ия) 
4.   Бірмүшені көпмүшеге көбейткенде бірмүше шығады (жоқ) 
5.   Стандартты түрде жазылған әріптердің көбейтіндісі мен қосындысын бірмүшенің 
коэффициенті деп аталады (жоқ) 
6.   Бірмүшені бірмүшеге көбейткенде бірмүше шығады (ия) 
ІV.Жаңа сабаққа дайындық. 
Тақтада ғалым-математиктердің  аттары  жызылған, әр аттың қасында өрнектер жазылған . 
Мен сөйлемді  оқимын, ал сендер өрнекті  ықшамдаңдар, алған  жауап бойынша  қай  ғалым
туралы  айтылғанын  дәлелдейсіңдер.
1)   – 3аb – 12b2 = – 3b (а +…);
2)  5с(2с2 – b ) = 10с3  - …;
3)   (а – 5)(11 – b) = 11а – аb – 55 +…;                                        
Жасына   қарамастан  математика  саласында  көптеген  жаңалықтары енгізген  ғалым  21 
жасында  дуэльде  қайтты.    Галуа
Бұл  ғалым  музыканың  математикалық теориясын  ашқан және Олимпиадалық 
ойындардың  жеңімпазы   Пифагор
2. Бұл ғалымның жақсы  көретін сөзі  -
3.  « дәлелдеу керегі осы  еді» - Евклид 
ІV.Жаңа сабақ
Анықтама. 
 Бірнеше  бір мүшелердің алебралық қосындысын  көпмүше деп атаймыз.
Мысылы:m+1; х²+у²; bc2-2p+1; a2-2ab+4b2. 
1. Көпмүшелерді қосу алгоритмі:
1) Жақшаны ашамыз (жақша ішіндегі қосылғыштардың таңбасы өзгермейді)
2) Ұқсас мүшелерді біріктіреміз 
(3ab3+5ab-2a2b)+(4ab2-8a2b+3ab)= 3ab3+5ab-2a2b+4ab2-8a2b+3ab=(3ab3+4ab2)+( 5ab+3ab)+    ( 
-2a2b-8a2b)= 7ab3+8ab-10a2b 
2. Көпмүшелердіазайтуалгоритмі:
1) Жақшаныашамыз (жақшаішіндегіқосылғыштардыңтаңбасыөзгереді)
 2) Ұқсасмүшелердібіріктіреміз
(3m3-2m2+4m+7)-(m3-m2-2m+5)=(3m3-2m2+4m+7)+(-(m3-m2-2m+5))=3m3-2m2+4m+7-
m3+m2+2m-5=2m3-m2+6m+2

3. Көпмүшелердікөбейтуалгоритмі:
1) Біркөпмүшеніңбірмүшесін, екіншікөпмүшеніңәрбірмүшесінежеке- жекекөбейтеміз;
2) Ұқсасмүшелердібіріктіреміз
(-2ab+3a2-4b2)*(-5ab)= (-2ab)*(-5ab)+3a2*(-5ab)+(-4b2)*(-5ab)=10a2b2-15a3b+20ab3

4. Көпмүшенібірмүшегебөлуалгоритмі:
1) Көпмүшеніңәрбірмүшесінбірмүшегебөлеміз;
2) Ұқсасмүшелердібіріктіреміз
(9x2y+12xy2+15xyz)/(3xy)=(9x2y)/(3xy)+(12xy2)/(3xy)+(15xyz)/(3xy)=3x+4y+5z
V.Жаңа сабақты бекіту
«Бірлік болмай, тірлік болмас» (топтық тапсырма)
1 топ

А В С 

Амалды  орында
(3х+10у) – (6х+3у)

Көбейтуді  орында:
6х2(5 – 3х) 

Өрнекті  ықшамда:
12х(х – у) – 6у(у – х) 

Көпмүшені  стандарт  түрге  
келтір
– х + 5х2 + 3х3 + 4х – х2

Көбейтуді  орында:
(0,4х –0,3)(8х + 6) 

Теңдеуді шеш:
8х + 5(2 – х) = 13 

2топ
A B C

Амалды  орында
(2а – 1) + (3 + 6а) 

Көбейтуді  орында:
4а2(а – b) 

Өрнекті  ықшамда:
6а(a – b) – 3b(b – a) 

Көпмүшені  стандарт  түрге  
келтір
4х2 + 3х – 5х2 + х3

Көбейтуді  орында:
(6х – 0,2)(3х + 0,3) 

Теңдеуді шеш:
4(а –5) + a = 5 

СЕРГІТУ СӘТІ
1.Бегомотты мұздатқышқа салу үшін неше операция жасаймыз?
2. Жирафты мұздатқышқа салу үшін неще операция жасаймыз? 
«Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады» 
(оқулықпен жұмыс)
№117
 Деңгейлік тапсырмалар
А деңгей №106, №108

В деңгей №114, №116
С деңгей №121, №124 
VІ. Сабақты қорытындылау
- Өздерің бірмүше мен көпмүшені көбейтуге өрнек құрастырып, жаңа мәліметті 
жобалаңдар.
- Жасалған жоба байынша қандай тұжырымдама жасар едіңдер?
- Бірмүшені көпмүшеге көбейтудің тірек сызбасы арқылы жобасын жаса 
5х2у
2х2у2
+
- 3ху2
+
5хуz
+
- 9 

10х4у3
+
- 15х3у3
+
25х3у2z
+
- 45х2у 

 Қандай  қиыншылықтар болды? 
  Не қызықты  болды?
  Сабақты   кім  толық игерді? 
  Кімге  көмек  керек?
.
VІІ.Оқушыларды бағалау
Бағалау  парағына  қайта  оралып  сабақ сонындағы  көңіл күйлерінді       белгілеңдер. 

VІІІ.Үйге тапсырма:
1. Теoриялық материалды  қайталау.  
2. 1 деңгей №111, 2 деңгей №119, 3 деңгей №124.

* * * * * *
Cабақтың тақырыбы: 

Мәліметтер  қорының негізгі түсініктері 11  сынып

Оңтүстік Қазақстан облысы,
Сайрам ауданы Төле би атындағы

шағын жинақты  жалпы 
орта мектебінің информатика

 пәні мұғалімі: 
Курбанова Зульфия Османовна

Сабақтың мақсаты:   Мәліметтер
қорының құрылымы, жіктелуі
(кестелік, иерархиялық, желілік),
реляциалық деректер қоры туралы
жалпы мағлұмат беру  және
мәліметтер қорындағы ақпараттық – логикалық үлгілерімен жұмыс жасай білуге үйрету
Күтілетін нәтиже:   Мәліметтер қорының құрылымы, жіктелуі (кестелік, иерархиялық, 
желілік), реляциалық деректер қоры туралы жалпы мағлұмат алады  және мәліметтер 
қорындағы ақпараттық – логикалық үлгілерімен жұмыс жасай білуге үйренеді

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Ресурстар 
3  минут Кіріспе.

Ұйымдастыру.
Оқушылармен сәлемдесу 
Оқушыларды түгендеу.
Ынтымақтастық 
атмосферасын қалыптастыру.
Сандар  арқылы З топқа 
топтастыру.

Мұғаліммен сәлемдесу .

«Жүректен жүрекке» 
тренингін өткізеді. Әр 
оқушы  бір-біріне бүгінгі 
күнге қазақ, орыс, 
ағылшын тілінде тілек 
айтады 
Сандар  арқылы топқа 
бөлінеді. 

Сандар

7 минут

Үй  тапсырмасын пысықтау, 
сұрау.
«Серпілген сұрақтар» әдісі 
арқылы үй тапсырмасын 
сұраймын

Топтарға сұрақтарға 
ойлана отырып, толық 
жауап беруге тырысады.
Сұрақтарға жауап іздейді, 
жылдам болған топ жауап 
береді

А4 формат,
маркер

5 минут

10 минут

5  минут

10 минут

Негізгі бөлім.
Сабақтың мақсатын 
түсіндіремін.
Интерактивті тақта  арқылы 
мәліметтер қоры тақырыбын  
презентация  арқылы 
көрсетемін.
  
Әр топқа ДЖИКСО 
стратегиясы арқылы жаңа 
сабақтың материалдарын 
үлестіремін.
Жаңа тақырып бойынша 
оқушылар келесі топқа 
сұрақтар дайындау керек
Топты бағалауға нұсқау беру.
Сабақты бекіту
 Венн диаграммасы  арқылы 
кестелік, иерархиялық МҚ 
айырмашылықтары мен 
ұқсастықтарын табуға нұсқау 
беру.

Оқушылар презентациядан
бүгінгі тақырыпқа тиісті 
материалды көреді. 

Әр топ берілген 
тапсырманы оқушы 
өзіндік жұмыс жасап, 
жұпта ой бөлісіп, топта 
талқылап, ұжымға 
жариялайды.

Бір топ келесі топқа сұрақ 
қояды

Топтық бағалау қол 
саусақтары арқылы.

Алған білімдерін қолдана 
отырып,  ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын 
жазады 

слайд 

Оқулық, 
Флипчарт,

маркер

 А4 формат,
маркер 
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- м
инут

2 минут

Қорытынды
Алған білімдерін тексеру 
үшін «Мен саған, сен маған»  
әдісі арқылы бір-біріне  
сұрақта қою арқылы 
диалогтік қарым-қатынас 
жасауына нұсқау беремін.
Бірін- бірі бағалауға нұсқау 
беру.
Үйге тапсырма: Мәліметтер 
қорының кесте көрсеткіші
Жиынтық бағаны «Бас 
бармақ»  әдісі арқылы қоямын
«Блоб ағашы»  арқылы 
бүгінгі сабақ бойынша 
рефлексия 

«Мен саған, сен маған»  
әдісі арқылы қойылған 
сұрақтарға жауап беру 
арқылы   бір-бірімен    
диалогтік    қарым-қатынас
жасайды.
Өзара бірін- бірі 
бағалайды.
Үй тапсырмасын 
күнделіктеріне жазып 
алады.

Топ басшылары бағалау 
парағын әкеліп береді.

Өз білімдерінің қай 
деңгейде екендігін 
анықтайды

 
Бағалау 
парағы

Стикер

Ақтөбе  облысы Ырғыз  ауданы Құмтоғай  орта  мектебі.
География  пәнінің  мұғалімі: Жүсіпова  Г.С.

Ашық  сабақ
Тақырыбы:   Химия  өнеркәсібі  кешені. 9 класс.
Мақсаттары:  
Білімділік.  Химия  өнеркәсібінің  салалары,  құрылыс
материалдары және  орман  шаруашылығының кешендері  туралы
туралы  білімдерін  қалыптастыру.  Химия  кешенінің  құрылымы
күрделілігі,  химия  өндірісінің  географиясы,  құрылыс
материалдары  өнеркәсібімен   басқа  да  өнеркәсіптермен
байланысы  туралы көзқарастарын қалыптастыру. 
Дамытушылық.  Қазақстанның  химия өнеркәсібін карта бойынша сипаттау арқылы және
оны кескін  картаға түсіру арқылы картамен жұмыс істеу икемділіктерін одан әрі дамыту.
Тәрбиелік. Оқушылардың  ойлау  қабілетін  дамыту, пәнге  қызығушылығын  арттыру, өз
бетімен  жұмыс  жасауға, жолдасына  көмек  беруге үйрету.   Өз  ой – пікірлерін  ортаға
салу  арқылы  білімін  толықтыру.
Сабақ түрі: дәстүрлі   емес   сабақ
Сабақты жүргізу әдіс-тәсілдері: Блум  таксономиясының  қадамдары, топтық, жекелей.
Құрал-жабдықтар: Қазақстанның  физикалық  картасы, атлас.суреттер,қосымша  деректер

Дағдылар Мұғалім  іс-әрекеті Оқушының  іс - әрекеті Әдіс – 
тәсілдер

Білу Ұйымдастыру
«Ұшқыш   тілектер»   әр
топ   мүшелері   тілек
жазған  ұшақтар  жібереді.
Топқа  бөлу:
Кеспе  қағаздарда  
жазылған  металдар мен 
химиялық   элементтер  
бойынша  бөліну.
«Металдар»  және 
«Химия»
Өткенді  еске  түсіру:
1.Семантикалық  карта:
2.Сәйкестендіру:
1.Қалайы қорытпа                
1.Мельхиор
2.Никельді  қорытпа
2.Жез
3.Алюминийлі  қорытпа
3.Қола
4.Мырышты   қорытпа
4.Дюралю- 
 
минидің                                 
 
берилимен 
 
қоспасы
3.Үй  тапсырмасын  бекіту:
«Кластер»   әдісі

Күтілетін  нәтиже
Оқушы  жасай  алады:
*оқылып жатқан  проблема
бойынша  білімді
өзектендіру;
*проблема  жайлы  өз
білімдерін ұсыну;
*проблеманың  қойылуын
көрнекі  сызбамен
көрсету(оқылып  жатқан
ақпарат бойынша)
*тақырыпаралық  
проблемаларға өзара 
байланыс орнату;
*ұсынылған  проблема
бойынша   толыққанды
түйіндеме  жасау;
*таным  әрекеті үдерісінде
қарым-қатынас шеберлігі.
Жүзеге   асыру
қадамдары:
1-қадам: «Металдар»
тақырыбына  тақтада
кластер   жасау;
Қара метал

 Ауыр  метал

Картаны толтырады.
Сәйкестендіреді.

  Оқушылар  «Металдар» 
тақырыбына  тақтада  
кластер   жасайды.  

Дәптерлерін  ашып, 
тақырыпты жазады

Оқыту  мен  
оқудағы  
жаңа  
тәсілдер.

Сыни 
тұрғыдан  
ойлауға  
үйрету

Түсті метал

                  
                 Жеңіл
Бағалы            Сирек

2-қадам: оқушыларға  осы
бағыттағы   тақырып
бойынша  жеке  өз
дәптерлеріне  не  таныс,
соны жазғыза  беру;
3-қадам: жеке жазуды топта
талқыға  салу,  жалпы
топтың   атынан   жауап
дайындау;
4-қадам: кластер  бойынша
топтың  жауабын   жалпы
тақтаға  жазу.
Жаңа  тақырыпқы  шығу
«Химия  өнеркәсібі  
кешені»
Слайд   арқылы   негізгі
түсінік беру.

Түсіну «Өзара   оқыту»
стратегиясы
Мұғалім  екі  топқа 
тақырыпты  оқуды  
тапсырады.  Мазмұнын  
түсінген  соң  өзара  бір-
біріне  айтып  талқыға  
салады.
Постер  қорғау. 
Негізгі  ақпарат  бойынша 
постер  салуды  тапсырады.
Химия  өнеркәсібінің  
тарихы
1.Ауыл  шаруашылығында
2.Фармацевтика  өнеркәсібі
3.Тұрмыста
4.Мұнай  химиясы
5.Пластмасса  саласы
6.Тоқыма  өнеркәсібінда
7.Машина  өнеркәсібінде
8.Кен  химиясы

Оқушылар  берілген  мәтінді 
оқып  шығып, топ  ішінде  
талқыға  салады. Өзара  
біріне – бірі  түсіндіреді.
Оқушылар  химия  
өнеркәсібі  туралы  өз  
ойларын  постерге  түсіріп, 
қорғайды.

Оқыту   мен
оқуда
қосымша
ақпараттар
пайдалану

Сыни
тұрғыдан
ойлауға
үйрету

Қолдану Кескін  картамен  жұмыс
1.Мұнай  өңдеу  зауыттары
орналасқан  қалалар.
2.Химия   өнеркәсібімен
ластанған  қалалар.

Кескін  картаға:
1.Төрт  мұнай өңдеу  зауыты:
(Атырау,Павлодар,Шымкент,
Тараз)
2.Химия  өнеркәсібімен  
ластанған  қалалар
(Шымкент,Тараз,
Ақтау,Теміртау және 
Павлодар)

Оқыту   мен
оқудағы
жаңа
тәсілдер 

 

Жинақтау Жаңа  сабақты  бекіту:
Химия  өндірісінің  негізгі
орталықтары

Топтастыру

Рефлек-
сия

«Екі  жұлдыз,  бір  тілек»
Мұғалім  оқушыларға  
стикерлер  арқылы 
2 ұсыныс, 1 тілек  жазуын  
сұрайды.

Оқушылар  стикерлер  
көмегімен  ұсыныс, 
тілектерін жазады.

Оқыту   мен
оқудағы
жаңа
тәсілдер 

Бағалау Мұғалім  топ  басшысына  
берілген  бағалау  шкаласы 
арқылы  қорытынды  
жасауды  ұсынады.

Мұғалім  өз  бағасын  
береді, толық  бағалайды.

Топ  басшысы  топ  
мүшелерін  критерийлерге  
сүйене  отырып  бағалайды.  

Оқыту  үшін
бағалау және
оқуды
бағалау

Үйге
тапсырма

Мұғалім  сабақты 
қорытындылап, үйге  
тапсырма  береді.
§21 (оқу). 9-сызбанұсқаны  
дәптерге  сызу.  
Басқа  өнеркәсіп  салалары 
мен  химия  өнеркәсібін  
салыстырып,  ерекшелігін  
анықтау 

Ақтөбе қаласы №36 қазақ орта мектебінің 
бастауыш класс мұғалімі Жилгельдина Хамида Абиловна

Әдебиеттік оқу
Тақырыбы: Мысалдар. Ахмет Байтұрсынов. Аққу, Шортан һәм Шаян. 
Мақсаты:түсініп оқуға үйрету, тілін, ой өрісін дамыту; 
1.Қазақ  халқының  ұлы  тұлғасы  Ахмет  Байтұрсынұлы  шығармасының  мазмұнымен
таныстыра отырып, мысал жанры туралы түсінік беру; 
2.Оқушының  ауызша  сөйлеуін,  мәнерлеп,  түсініп  оқуын,өз  ойын  жүйелі  айта  білуін,
шығарманы талдай алу, шығармашылықпен жұмыс істей білу қабілетін дамыту;
3. Ахмет Байтұрсынұлының тұлғасын үлгі ете отырып, мысалдың мазмұнын айқындай келе,
ынтымақтастыққа, бірлікке тәрбиелеу. 
Сабақтың түрі : сайыс сабақ.
 Сабақтың типі:  жаңа білім игеру.
Көрнекілігі:  1. А. Байтұрсынұлы мен И.А.Крылов портреті
 2. Мысал бойынша салынған сурет.
Әдісі: топтық жұмыс, түсіндіру әдісі, іздендіру, өздігінен білім алу  әдісі.
Сабақтың барысы: 
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 Ұйымдастыру кезеңі: Оқушы зейінін сабаққа аудару.
                          Сабағымыз басталды, балалар. 
 Бәрін ұғып алыңдар, әр сөзге зер салыңдар. 
 Сабақ мақсатымен таныстыру: 
- Балалар,бүгін біз сабақта қазақтың ұлы ақыны А.Байтұрсынұлының шығармашылығымен 
танысамыз, әдебиеттің мысал жанры жөнінде сөз қозғап, мысал өлеңнің ерекшелігін 
айқындаймыз.
 Жаңа материалды түсіндіру:
Бүгінгі сабағымыз сайыс түрінде өтеді. 
Балалар топқа бөлінеді. 
    Топқа  бөлу шарты:  Төрт  бұрыш қағазға  салынған  Аққудың,  Шортанның,  Шаянның
суреттері таратылады. Сол сурет бойынша аққулар бір топқа, шортандар бір топқа, шаяндар
бір топқа бірігеді.
    Алдын ала әр топқа әр түлі үй тапсырмалары берілген, олар өз сұрақтары төңірегінде
жан-жақты ізденіс жүргізіп, оны тірек-үлгілер арқылы, яғни сызбалар салып, соған жазып
түсіндіру қажет.
          І топ:     А. Байтұрсынұлының өмірі.
          ІІ топ:   А. Байтұрсынұлының мысалдары.
          ІІІ топ: А. Байтұрсынұлының өлеңдері.
        Қысқаша деректер. Ахмет Байтұрсынұлы – қазақтың ұлы ағартушы,  ірі  ғалым-
лингвист,  ақын,  аудармашы,  оқулық  авторы.  Туған  жері  –  қазіргі  Қостанай
облысының.Жангелдин  ауданындағы Ақкөл ауылы.  А.  Байтұрсынұлы алғашқы «Әліпби»
оқулығын жазған. Оның «Қырық мысал», «Маса» деген шығармалар жинағы шыққан. Бар
өмірін адал қызмет етуге арнаған оған «халық жауы» деген жала жауып, жазықсыз құрбан
болды.
        А.  Байтұрсынұлы  Крыловтың мысалдарын  аударған.  Сол  аударған  мысалдарын
«Қырық мысал» деген кітап етіп шығарады. Соның бірі – бүгінгі «Аққу, Шортан һәм Шаян»
мысалы.
       Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсынұлы – мысал жанрын қазақ әдебиетіне енгізуші
аудармашы-ақындар.  Ал  сендердің  3-кластағы  оқыған  «Бидай  мен  Қаңбақ» мысалының
авторы Асқар Тоқмағамбетов – жаңашыл мысалшы. Осы ақын-жазушылардың арқасында
мысал жанры – қазақ әдебиетіне еніп, дамып келе жатқан жанр.
      ( Мұғалімнің мысалды мәнерлеп оқуы, балалардың түсінігін тексеру, нақтылау)
 Балалар, олар қайда өмір сүреді?
 Олар не істемек болды?
 Олардың жүктері неге қозғалмады?
 Ақын бұл кейіпкерлер арқылы қандай адамдарды бейнелеп отыр?
Мысалда автордың айтайын деген негізгі ойы болады дедік. Негізгі ой дегеніміз – ақынның
айтар өсиеті.
1 – тапсырма. Автордың түйінді, яғни негізгі ойын табу.
        А. Байтұрсынұлының түйінді ойы қай жерде жазылған?
       Мысал бізді неге шақырады?
Мысалдың тәрбиелік мәні – балаларды бірлікке, ынтымаққа шақыру.
Қорытынды: Мысалда  негізгі  ой  шығарманың  басында  немесе  аяғында  беріледі.
Мысалдың  міндетті  түрде  тәрбиелік  мәні  болады.  Ол  түйінді  ой  арқылы  ашылып,
айқындалады. 
2 – тапсырма. Негізгі ойға қатысты ынтымақ, бірлік туралы білетін мақал жазу. Мысалы: 
8. Бірлік болмай, тірлік болмас.
Әрбір топ жазған мақалының мағынасын түсіндіреді.
3  –  тапсырма.Мысалды  сахналық  қойылым  етіп  дайындау.  Бұл  тапсырма  бойынша
балалармысалды алдын ала диалогке айналдырып алады. Автор сөзі болады. Мысалы, автор
«Бір күні Аққу, Шаян, Шортан үшеуі кездесіп қалады. Олар үстіне жүк тиелген үлкен арба
тауып алып, қатты қуанады.
Аққу айтады: – Достар, келіңдер, мына арбаны әуеге тартып шығарайық, - дейді.
Шортан айтады:
– Мұны көлге апарайық, - дейді.
Шаян айтады:
– Жоқ, одан да мұны құмға апарайық.
Автор:
– Сөйтіп үшеуі үш жаққа тартып, арбаны орнынан қозғалта алмайды.»
Осылайша балалардың әрқайсысы өз  сөзін  айтып,  мысалды әр  түрлі  етіп  импровизация
жасауға болады.
Сергіту жаттығуы Ал, балалар, тұрайық,
                                    Қане, қанат жазайық.
                                    Аққу болып ұшайық,
                                    Көлде жүзген балықтай,
                                    Жүзіп, жүзіп алайық.
                                    Қане, айналып, қарайық.
Қорытынды. Мақал-мәтелдер:
1. Алтау ала болса, ауыздағы кетер,                
   Төртеу түгел болса, төбедегі келер.
2. Бірлік болмай, тірлік болмас.
3. Жұмыла көтерген жүк жеңіл.
Үйге  тапсырма  беру: Мысалды  мәнерлеп  оқу,  мазмұнын  әңгімелеу.
Бағалау.

* * * * * *
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Интернаттық үлгідегі 

санаториялық мектепке дейінгі ұйымы
«Ақбота» балабақшасының тәрбиешісі Жакина Гулнур Нурабаевна

                          
Сабақтың тақырыбы:
Тұмаудан сақтанайық!

Сабақтың  мақсаты:Балаларға
көкөніс,  жеміс-жидектердің адам
денсаулығына  пайдасы  жайлы
түсіндіру.Олардың  құрамы
дәрумендерге бай екендігін,тұмау
мен  суық  тию  ауруына
шалдықпауға  күресудің  жолы
екенін  көрсету.  Ойлау  қабілетін
дамыту.
Ұйымдастұрушылық кезеңі:
Тәрбиеші: «Білер қазақ баласы, Сәлем сөздің анасы»-  дегендей сәлемдесіп алайық
Тәрбиеші: «Қайырлы таң балалар»
Қайырлы таң құрметті қонақтар
Балабақшаға барамыз,
Досымызды табамыз
Сәлеметпе міне мен
 Доспыз енді сенімен.

Тәрбиеші:Балаларға жыл мезгілі туралы сұрақ қойылады.
Тәрбиеші: Балалар жылдың қай мезгілі?
Балалар: Қыс
Тәрбиеші:Қыс айларын атандаршы
Балалар:Желтоқсан,қаңтар,ақпан.
Тәрбиеші:Қыста ауа райында қандай өзгерістер болады?
Балалар: Суық болады, қар жауады ,боран соғады.
Тәрбиеші:Суықта тонып,ауырып қалмауымыз үшін не істеуіміз керек?
Балалар:Қалың киініп дәрумендер жеуміз керек.
Тәрбиеші:Ал дәрумендерді қайдан аламыз?
Балалар:Көкөністер мен жеміс – жидектерден
Тәрбиеші:Жемістер қайда өседі?
Балалар:Жемістер ағаштарда өседі
  Тәрбиеші: көкөністер қайда өседі?
   Тәрбиеші: Балалар  бүгін  біздің  оқу іс-әрекетімізде,көкөніс пен жеміс – жидектердің
адам денсаулығына пайдасы жайлы білетін боламыз.
Балалар мына суреттегі жемістер мен көкөністерді атандаршы?
Бұл жемістер  мен көкөністер  біздің денсаулығымызға пайдалы әсіресе өсіп келе  жатқан
сендерге керек.Өткені бұларда дәрумендер өте көп.Дәрумендердің А,В,С,Д,Е деген түрлері
болады.Оларды  біздер күнделікті ішіп жүрген тағамдардан көреміз.
Мысалы: «А»-дәруменімен қызыл бұрыш,сарымсақ , қызанақтар бай.
                   «В»-қияр , қырыққабат,сәбізде кездеседі.
                   «С»-Қарақатта,лимонда,мандаринде,кездеседі
                    «Д»-Алма,алмұрт,жүзімде өте бай.
Осы дәрумендерді көп жесендер суыққа төзімді боласындар, сүйектерін қатаяды,бұлшық
еттерін  күш  береді.Енді  балалар  медбике  апайларын  тұмау  туралы  мағұлмат  берсін
«Баяндама» 
Шағын көрініс: «Тұмау келеді»
Тұмау :Сәлеметсіздерме мен әлсіз де,кішкентай балаларым.
Мен тұмау деген патшаларын боламын. Сендер мені тостындарма ?Мен жеміс – жидектерді
жумай жейтін балаларды жақсы көремін, солардың қасында жүргенді ұнатамын.
Балалар:Біз сені күткен жоқпыз, әрі шақырғанда жоқпыз.Біздер жемістерді жақсылап жуып
жейміз.
Барлық балаларда ия-ия дейді.
Тұмау:Сендер менімен қалай күресу екенін біледі екенсіндер.Мен сендермен дос болғым
келмейді.Дос болмасандар сиқырлап тастаймын.
Балалар: Біз  сиқырына  сиқырланбаймыз,сенімен  күресудің  жолын  білеміз,бетперде
киеміз,дәрумендерді көп жейміз.Денсаулығымыз күшті.
Мед:Тұмау  жаман  ауру.Егер  тұмаумен  ауырып  қалсақ,қаліміз  қандай  болады.Басымыз
ауырып,  ыстығымыз  көтеріледі,достарымызбен  серуенге  шықпай  қаламыз.Мамамыз
жұмыстан  қалып,  біздерді
дәрігерге
апарады,балабақшаға  бара
алмай қаламыз.
Тәрбиеші:Міне  балалар
көрдіндерме  тұмаудың
жүрген  жері  жақсы  емес.
Біздер  ауырып  қалмауымыз
үшін не істеуіміз керек?
Балалар:  Көкөністерден
жасалған тағамдарды жеуіміз
керек,жеміс-жидектерді  жеп,
одан  жасалған  шырындарды
ішуіміз  керек,  спортпен
айналысып  тазалық
сақтауымыз керек.

* * * * * * *
«АЛТА АЛАШТЫҢ БАЛАСЫ БАС ҚОССА, ТӨР – МҰҒАЛІМДІКІ»

Алаштың ақиық ақыны Мағжан ұстазға осылай баға беріпті.
Білім мен тәрбие құсқа қос қанат қалай керек болса адамға да солай керек.

Оны беретін кім? Әрине, ұстаз. Мұғалім.

 1985  жылы  туған  жерім,  ыстық
мекенім  –  күндіз  ойымнан,  түнде
түсімнен  шықпайтын  ауылым,
бұрынғы  Целиноград  облысы,  Теңіз
ауданы,  қазіргі  Қарағанды  облысы,
Нұра ауданы Сарыөзен кеңшарындағы
онжылдық  орта  мектептің  сегізінші
класын бітірген соң, соғыс және еңбек
ардагері,  қарт  әкем  маған  «енді
оқуыңды  қалаға  барып
жалғастырасың»  деді.  Менің
болашағымнан  бірдеңе  күтті  ме,  ол
жағын  білмедім,  көп  сөзге  жоқ  еді.
Бірақ  менің  алдымдағы  балалар  да
сегізінші  класқа  дейін  ауылда,
қалғанын қалада оқыған болатын. Сол дәстүрді бұзбайын деген шығар... 
 Қалада әжеміз бар... 
 Осылайша мен Ақмоладағы, ол кезде Целиноград қаласы деп аталады, Жамбыл Жабаев
атындағы №4 қазақ орта мектебінің табалдырығын аттадым.  Алғашқыда ауылдан келген
қара домалақ балаға бәрі қызық көрінді, ауылдағыдай шағын мектеп емес, кең, жарық, екі
қабатты зәулім ғимарат. Жаңа орта, басқа ұстаздар...
 Ауылдағыдай тыныш өмір емес, қаланың ию-қию тірлігі, адамдардың көптігі, машиналар,
базар, бәрі де таңсық, мәз болып мен жүрмін. 
 Бір күні класс жетекшім шақырды. Бардым. 
 - Сен Тілеубек Ысқақов деген кісіні танисың ба? - деп сұрады. 
 - Әрине, - дедім. 
 Ол кісі менің ауылдағы ұстазым. Бізге әдебиеттен сабақ берген деп айтып жатырмын. 
 - Онда былай, сол ұстазың бізге хабарласып, менің шәкіртімді қайтарыңдар деп айғайлап
жатыр. Даусы да зор екен. Сені қайтармасақ, өзі келіп алып кетемін деді. Қалай қарайсың? -
деді.
 Апырым-ай, ә, ол кісінің менде несі бар екен деп таң қалдым. Жақсылық жасағысы келсе
адам деген басқаша жасамай ма екен? 
 Сөйтіп,  менің өмірімде бірінші рет қорқыныш пайда болды. Иә,  расында да келіп алып
кетсе не істемекпін? Мына әдемі мектеп, жаңа орта, қызық қала, жаңа достарым, сосын...
сосын әнебір әдемі қыз... бәрі қалатын болды-ау... 
 Келмесе екен, ауырып қалса екен, тіпті балалықпен иә, иә балалықпен... өліп қалса екен деп
те тілейтін болдым... 
 Содан бері мен отыз жыл өтіпті, ағамыз әлі тірі жүр.  Жетпіске келді! 
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 Сөйтсем, бір қарағанда түсі сұсты болып көрінетін, бір жағынан өзім қорқып, аяғымды
алдында еппен басып жүретін ұстазымның мен туралы басқа бір ойы бар екен. Мен оны
қайдан білейін? Сол кездің өзінде-ақ ол кісі мен туралы «әдебиет жағынан бірдеңе шықса,
осы баладан шығады-ау» деп ойлап жүреді екен. Бірақ енді ол ойын маған айтпаған. Бірақ
маңайындағыларға айтып жүріпті. Оған себеп болған мынадай оқиға болатын. 
 Бірде әдебиет сабағы өтіп жатқан. Түс болып қалған кез. Интернаттың балалары қарындары
ашып, терезеге телміріп, қоңырауды асыға күтіп отырғандарын ішім сезеді. Бірақ мен өзім
жақсы көретін сабақ болғаннан кейін асығып отырғаным жоқ. Бір көзім ағайда, бір көзім
кітапта. Ағай сабақ түсіндіріп жатыр. Класта шыбынның ызыңы естілетін тыныштық. Басқа
уақытта у-шу болып класты басына көтеріп отыратын біз осы ағамыздың сабағында тым-
тырыс бола қалатынбыз. Өйткені қорқамыз. Ағамыз - қатал. Түсі де сұсты. Бірақ алдыңғы
партада отырып алған менің ойым дәл қазір басқада. Өйткені кеше интернатта бастаған бір
кітапты тауыса алмай сабаққа ала келіп, соны оқып отырмын. Бұл кітап Сәкен Сейфуллин
туралы  жазылған  бір  ғалымның  монографиясы  болатын.  Бұл  кезде  мен  бар  болғаны  6
кластың баласымын. 
 Оқудың қызығына түсіп кетіппін. Ақырын жаныма келген ағайды байқамай қалыппын. 
 Ағай ақырын менің  жаныма келді  де,  оқып отырғаның не деп сұрады.  Сасып қалдым.
Біткен жерім осы шығар деп ойладым. Ағамыздың кейде қолына ұстаған таяқшамен бастан
нұқып та қалатын кездері болады. Кітапты қолына ұстап әрі бері аударып, парақтап көрді де
маған қайтарып берді. Сосын маған ерекше бір көзбен қарады. Жүзінің жылып кеткенін, бір
ерекше нәрсенің жылт еткенін байқап қалдым. 
 Үндеген жоқ. 
 Кейіннен осы оқиға туралы ұстазым жүрген жерінде айта жүріпті. «Бар болғаны 6 кластың
баласы. Оқып жүргені - монография. Монографияға 6 кластың баласы түгілі университеттің
студенттерінің  де  тісі  батпайды.  Әй,  бірдеңе  шықса,  осы  баладан  шығады»  дейді  екен
сүйсініп. 
 Бір күні шақырып алып, қолыма «Абай жолын» ұстатқаны бар. Ап-ауыр екі кітап. Зілдей.
Алғашқыда оқуын оқысам да түсіне қоймадым. Тілі де ауыр секілді. Енді алтыншы кластың
баласының қауқары белгілі емес пе? Бірақ сонда да ақырына дейін оқып шыққаным есімде.
Кейіннен  «осы  кітапты оқып шықшы» деп  тағы  да  басқа  кітаптарды  әкеп  беріп  жүрді.
Ақыры ақырын-ақырын ауылдағы шағын кітапхананың барлық кітаптарын оқып шықтым.
Енді мен оқитын кітап қалмады.
 Кейіннен бүкіл Теңіз ауданында бірінші болып Алматыдағы қазақ білімінің қара шаңырағы
Қазақ  мемлекеттік  университетіне  түсіп  кетіп,  айды  аспанға  бір-ақ  шығарғаным  бар.
Өйткені «қатардағы көп қойшының баласы, тамыр-танысы жоқ, ол бала қалай ғана КазГУ-
ге түсіп кетті екен?» деп таң қалғандар көп болыпты. Менің бұл табысқа жетуіме аяулы
ұстазым, кейін білдім, өзіме туыс ағам Тілеубек Сабырұлының сіңірген еңбегі зор еді... 
 Адам түгілі бір түйір дән де түскен жері құнарлы болса ғана өсіп, өнеді. Өнім береді. Ал
адамның өмірінде туған жері, туып-өскен отбасы ерекше із қалдырады. Тілеубек аға өзінің
нағашы апасы Шәрбан Алтыбайқызының есімін үнемі ілтипатпен еске алып жүреді. Апасы
халық ауыз  әдебиетіне  жақын жан болса  керек.  Алғашқы ертегілерді,  қисса,  жырларды,
аңыздарды сол кісінің аузынан естиді. Ал әкесі Сабыр ақсақал болса кітапты көп оқыған
көзі ашық, көкірегі ояу азамат болыпты. 
 Міне, осындай ортадан шыққан Тілекеңнің әдебиет әлеміне қарай аяқ басуы заңды да еді.
Ақмола облысы Қорғалжын ауданына қарасты Қараегін жетіжылдық мектебін бітірген соң
бала арманы оны Ақмоладағы педагогикалық училищеге алып келеді. Арман – ұстаз болу.
Осы жерде Оспан Омаров, Рақым Қазыбаев, Назым Ахметжанқызы, Жұмағали Қыздарбеков
сынды азаматтардың мейірімін көп көріп, ұлағатын молынан сезінеді. 
 Рас, шыны керек, талай ұстаздардың алдын біз де көрдік. Университте мүйізі қарағайдай,
білімі телегей теңіз, атағы алты алашқа мәлім ұстаздар сабақ берді. Олардың алдын көру,
дәрісін  тыңдау  дегеніңіздің  өзі  үлкен  бақыт  еді.  Қазақ  әдебиеті  деген  мұхиттай  терең,
Алатаудай асқақ.  Шегі,  шеті жоқ. Бірақ жамандағаным емес, заман ағымымен, бала-шаға
қамымен жүргендерді де көрдік. Енді бес саусақ бірдей емес қой. Ішінде осыдан жиырма
жыл бұрын жазған, әбден сарғайып кеткен қағаздарын сөмкесінен алып шығып, судыратып
оқып беретіндері де болды. Қазір тіпті қиын заман туды. Екінің бірі оқитын болды. Біліммен
емес, ақшамен. Ақшасын төлеп қойсаң болды, сабаққа да барудың қажеті жоқ жеке меншік
оқу орындары көбейді. Екінің бірінің дипломы бар. Бір емес, екі-үш дипломы бар, базарда
тәшкі сүйреп жүргендерді де көрдік. Білімнің қадірі азайып, дүкені барлар сөйлейтін болды.
 Ал ол кезде басқа еді. «Алты Алаштың баласы бас қосса, төр – мұғалімдікі» еді. 
 Адамзат  жаралғалы  бері  болған  қан-қырғын  соғыстардың  бәрі  тонаушылық  мақсат
көздеген. Адамның санасының төмендігінен, тәрбиесінің жоқтығынан, көршінің қолындағы
малы мен барына деген ашкөздік  адамзатты бүлдіріп келді.  Тонап алсам,  оңай байысам
деген арам ой адамның қанын суша ағызды. Білім мен тәрбие құстың қос қанатындай егіз.
Біреуі болмаса құс ұша алмайды. Тіпті, атақты ғұлама ұстаз Әбунасыр Әл-Фараби бірінші
орынға тәрбиені қойған екен. «Тәрбиесіз алған білім - білім емес» деп санаған. Ал ол екеуін
де беретін кім? Әрине, ұстаз. Мұғалім.
 Ағамыздың  алған  марапаттары,  көрген  сый-сияпаттары  бір  басына  жетерлік.  Өзі  айта
бермейді. Оны 50, 60 жасқа толғанда журналистердің жазған мақалаларынан оқып, білдім
де.  Журналистер  кейде  өзі  жазатын адам туралы толық біле  де  бермеуі  мүмкін.  Бастық
тапсырды, газет бетін толтыру керек, мақала жазу керек. Сондықтан бейтаныс кейіпкерінің
өмір  жолына,  алған  марапаттары  мен  алғыс  хаттарына  көбірек  тоқталып,  жаттанды
сөздермен мақаласын тәмәмдап жатады. Ал өзің кішкентай кезден білетін, өзіңе қатысы бар,
біраз өмірі көз алдыңда өткен адам туралы жазу, ол енді басқа бір нәрсе! Сондықтан маған
дейін  жазылған  біраз  дүниелерді  қайталай  бермей,  ағамыздың  адамгершілік  мұраттары,
ұстаздық ұлағаттары, қоғамдық ой-көзқарастары туралы көбірек айтуға тырысайын. 
 Менің бір байқағаным, Тілекең тек әдебиетші ғана емес, тарихшы да, саясатқа да араласып
қоятыны бар. Көзі көрген, өзі білген ақын-жазушылар туралы да сағаттап әңгіме айтып бере
алады.  Туған халқының тарихына да бей-жай қарай алмайды.  Тіл  мәселесінде де  өзінің
орнықты пікірін айтып жүрген жан. Осыдан елу жыл бұрын өзі білім алған Ақмоладағы
педагогикалық училище туралы, оның ұстаздары мен сол кездегі қала өміріндегі қоғамдық-
саяси  өмір  туралы  да  естелік  айтып,  қалам  тербегені  бар.  Кейіннен  70  жылдардағы
Қарағандының әдеби-мәдени өмірін де бір шолып шықты. 
 Менің аяулы ұстазым ел мен жер тағдыры, қоғам, ұрпақ тәлім-тәрбиесі туралы керек жерде
өз  пікірін  айтудан  еш тартынған емес.  Қанында  бар  нәрсе.  Әсіресе,  әкімқаралардың екі
аяғын  бір  етікке  тыққандай  қылады.  Сондағысы елдің  жайын ойлағандығы.  Шындықты
шырылдатып тұрып айтқанды кім жақтыра қойсын. Қарапайым қазақ оны түсіне бермейді.
Осы-ақ қоймайды екен деп те ойлауы мүмкін. Бірақ ағам оған бола ешқашан аяғын тартқан
емес.  Ағамызды  қарынның  қамы  емес,  елдің  жайы  көбірек  толғандырады.  Елге  белгілі
тұлғалар, халыққа еңбек сіңірген азаматтар туралы ізденіп, айтып, жазып жүреді. Онысы
газет-журнал беттеріне де шығып тұрады.
 Бірде газет ақтарып отырып, бір мақалаға көзім түсті. Былайғы жұрт көбінесе газеттің не
жазғанына қарап,  кім жазғанына назар аудара  бермейді.  Ал журналист қауымы міндетті
түрде бұл мақаланы кім жазғандығына көз  жүгіртіп өтеді.  Сөйтіп,  бара-бара кең байтақ
еліміздің  қай жерінде  кім бар,  ол  не  жазып жүр,  қабілет-қарымы қалай,  деңгейі  қандай
екендігін біліп, санасына сақтай береді. 
 Мақала «Қырандай желге қарсы қаңтарда ұшқан» деп аталады екен. Елең еттім. Тақырып
керемет. Бір елге белгілі ғалым адам жазған болар деп мақаланың аяқ жағына көз жүгіртсем
«Тілеубек Ысқақов» деп тұр.  Менің  аяулы ұстазым.  Ағам.  Қалай оқымайсың.  Бір демде
оқып шықтым. Оқып шықтым да үлкен ойға қалдым... 
 «Бірде қолыма «Хайретдин Болғанбаев.  Шығармалары.  Тағылымы» (Астана.  2005 жыл)

деген  кітап  түсті.  Құрастырып,  түсініктерін  жазған  –  Қазақстан  Республикасы  Ғылым
академиясының  корреспондент-мүшесі,  Л.Н.Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық
университетінің проректоры Дихан Қамзебекұлы екен. Ғалым-ініміз: «Осы жұрт Хайретдин
Болғанбаевты  біле  ме  екен?»  деп  сұрақты  төтесінен  қойыпты.  Шынымды  айтайын  мен
білмейді екем. Кітапты бір-ақ демде оқып шықтым. Оқып шықтым да қайыра оқи бастадым.
Алаш арыстарының  рухымен  сырласа  бастадым.  Құдайым-ау!  «Тұла  бойы  қан  сасиды»
деген мақаласынан кейін қалайша тірі қалған? Қандай батылдық! Рухани өрлік пен ерлік!
Кезінде басмашыларды адам бейнесіндегі жыртқыштан бір кем көрдік пе? Олар ұлт-азаттық
қозғалысының  ерлері  екенін  білдірмеді  біздерге,  білдірмеді.  Жыртқыштар,  екі  аяқты
хайуандар  аналар  екен  ғой.  Міне,  Кеңестік  империяның  үгіт-насихатының  пәрмендігі»,-
дейді ағамыз. 
 «Ұлт зиялысы кім деген сұраққа Хайретдин Болғанбаевтар дер едім. Шығармаларын оқи
отырып, осыған көзім жетті.  Әттең, артында іздеушілері болмаған, әйтпесе Мағжан өлең
арнаған,  қазақ мемлекеттігінің қалыптасуы мен шаңырақ көтеруінің басында болған, сол
үшін  тер  төгіп  күрескен,  аяулы  арысымыздың  суреті  төрден  орын  алуы  керек  еді.
Қорғалжындықтар оны ұмытып кеткен секілді»,- деп қынжылады ағамыз. 
 Бұл кісі туралы бұрын –соңды оқымағаныма өкініп те отырмын,- дейді. 
 Әрине,  ағамыз ол кісі  туралы бұрын жазылған болса оқитын еді.  Қызыл империя оған
мұрсат берді ме? Алаш ардақтылары туралы жазу түгілі атын атауға тыйым салып келген
жоқ па? Тек Тәуелсіздік таңы атып, халқымыз бостандыққа қол жеткізгеннен кейін ғана
арғы-бергі  тарихын  түгендей  бастады.  Сол  кезде  ғана  арыстарымыздың  қандай  жандар
болғанын, біліп, түсіндік. 
 Ағамыз бұрын-соңды өзі сабақ берген шәкірттерін де ешқашан ұмытпайды. Олар туралы
сұрап,  біліп,  тіпті  кейбіреулері  туралы мақала  да  жазып  жүреді.  Тағдырына  алаңдайды,
тағдыр  тәлкегіне  ұшыраса  өкініш  білдіреді,  титтей  болса  да  табысқа  жетсе  қуанышын
жасыра алмайды.
 Мысалы, жуырда Ақмола облыстық «Арқа ажары» газетінен «Ғани мінер ақбоз ат» атты
мақаланы  көзім  шалып  қалды.  Оған  «Жүректегі  бейне» деп  айдар  тағылуының  өзі  көп
нәрседен хабар берсе керек. 
 «Ғани марқұм есіме түскен сайын, неге екенін қайдам, Оралхан Бөкейдің «Тортай мінер
ақбоз ат» деген әңгімесі ойға оралады. Әңгімеде талабы зор, дарынды Тортай үлкен қалаға
барып, оқу оқи алмай, ауылда қалып қояды.  Жазушыда осыған қынжылыс бар»,  -  дейді
зейнеткер  ұстаз,  Қазақстан Республикасының халыққа білім беру ісінің  озық қызметкері
Тілеубек Ысқақов. 
 «Менің шәкіртім Ғани да ауылда қалып қойды. Алысқа шыға алмады. Жасынан денсалығы
көтермеді.  Әйтпесе  әжептеуір  сазгерлік  қабілеті  бар  еді.  Кезінде  көмек  қолын  соза
алмағаныма өкінемін. Әттең, Ғани ақбоз атын қаңтара алмады»,- деп өкініш білдіреді. 
 Міне, менің ұстазым, ағам осындай адам!
 Әттең, менің ұстазым да ауылда жүріп қалды, ғылым қуып, ірі шаһарларға барғанда ғалым
немесе әдебиет әлеміндегі ірі  тұлғалардың бірі,  тіпті қоғамдық-саяси тұлға болатыны да
сөзсіз еді...
 Қазақ әрқашан да ер балаға көбірек көңіл бөліп, қыз соның тасасында қалып қоя береді ғой.
Бірақ ер-азаматтың ертеңгі  бағы да,  соры да сол қыз бала болатындығы жасырын емес.
Ырысты  Жағыпарқызы  ағамыздың құдай  қосқан  қосағы,  жары  құдды  бір  Тілекең  үшін
жаралғандай. Бір көргенде момындау, сабырлы, салмақты көрінетін Ырысты апа керек болса
тау да қопарады. Бар өмірін еріне арнап, барлық ыстық-суығына төзді. Ал біздің ағамызда,
құдайға шүкір, мінез деген баршылық. 
 Талай шолақ белсенділерді өз орнына қойғаны бар.  Тіпті,  иә,  тіпті  халық мүддесі үшін
республикаға белгілі ер-азаматтарды да сынап жіберуден тайынбайды. 
 Желтоқсан, Жаңаөзендегі оқиғаға байланысты деректерді жинап жүреді, өз пікірін білдірді
де, болашақта әділдіктің орнайтынына сенеді. 
 Ағамыз  зейнет  жасына  шықса  да  қол  қусырып  үйде  отыра  алмады.  Астанадағы  №68
мектептің  директоры,  алашшыл  азамат  Шәріпхан  Қажытайұлының  шақыруымен  білім
ордасына қайта оралды. 2013 жылы ашылған «Алаш жолы» танымдық алаңы арқылы ел мен
жерге қатысты талай шаруалардың басын қайырды. «Ақжол» партиясы мұрындық болған
қоғамдық-саяси  шараларға  да  қатысты.  Соның  арқасында  «Қазақ  хандығының  550
жылдығы» медалімен марапатталды.
 Ал  жеңгеміз  болса  бала  тәрбиелеп  жүріп,  жұмысын  да  ұмытқан  емес.  Жан  жары
«қартайғанда» білім қуып, Қарағанды асқанда да үш баланы жетектеп, соңына ерді. Бұнысы
енді  маған  кейде  кешегі  Алаш  арыстарының  жер  аударылғанда  жан  жарларының
соңдарынан еріп, итжеккенге бірге барғандарын еске салады. Сосын тағы да екеуін тауып
берді.  Бірде  бар,  бірде  жоқ  студенттің  ашқұрсақ  өміріне  қарамай  ағамыздың  ұрпағын
көбейтуге бар күшін салған жеңгеміздің бұл тірлігі енді ерлік! Сол балалар да бүгіндері ер
жетіп, ата-анасына немере сүйдіріп отыр. Тәубә! Бұған жетпегендер де қаншама!
 Жетпіс деген аз жас емес әрине. «Біз ана жақтың есігін қағып тұрған адамдармыз» деп өзі
айтқандай, бірақ көп те емес дер едім. Алла тағала о баста өз пендесіне 120 жас берген екен.
Адал, таза, иманды адамдар осынша жыл өмір сүруі керек болыпты. Бірақ адам деген пенде
емес  пе....  қу тірлікте  күйеді,  сүйеді,  бірдеңені  бүлдіреді,  адалдықпен  қатар  арамдық та
жүреді.  Бақай есеп тағы бар.  Қазір біреуді  мақтасақ та есеппен мақтайтын болды жұрт.
Содан құдайдың кесіп-пішіп берген жасын адам өз қолымен азайтып келеді.  Бірақ менің
ақкөңіл, адал ұстазым, ел десе елең ете қалар абзал азамат, ұстаз, тұлға Тілеубек Ысқақов
ағам ұзақ өмір сүріп, 100 жасауға лайық адам екеніне көзім анық жетеді....

Тұрсынбек Әлиұлы. Астана 
* * * * * *

ІЗДЕНІС- ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС НЕГІЗІ

Шымкент қаласы №103 Жалпы орта мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі Турсунжанова Ляззат Назиржановна

«Сабақ  беру-  жай  ғана  шеберлік  емес,  ол  жаңадан  жаңаны  табатын  өнер»,-  деп
Ж.Аймауытов  айтқандай,  оқыту  жүйесі  әр  түрлі  әдіс-тәсілдермен  толығып,  білім  берудің
жүйелері жаңаша түрде көрініс табуда. Қазіргі таңда ұстаздар қауымы алдында білім жүйесін
жаңа заман талабына сай жаңа үлгіде жүргізу міндеті тұр.

Осындай талаптарды қойып, оны бақылап,бағыт-бағдар беруші білім бөлімі әдіскерлерінің
еңбектері  орасан зор.  Осы орайда Шымкент қалалық білім бөлімінің  бастауыш сыныптар
бойынша ҒӘО-тың әдіскері Халиева Бағила Ермекқызы жайында айтып өтейін.

Бағила  Ермекқызы  білім  беру  саласындағы  педагогикалық  профессионализм  мен  озық
педагогикалық тәжірибесімен бөлісіп, шығармашыл тұлғаны қолдау мен ынталандыру үшін,
шеберліктерін  арттыруда  күн  сайынғы  өзгеріп  отырған  әлемдік  ақпаратқа  ілесіп,  бүгінгі
күннің  мұғалімінен  көп  ізденісті,  зор  талапты,  өз  білімін  жетілдіріп  отыруды  талап  етіп
отырады.

Бағила  Ермекқызы  1974  жылы  табиғатының  әсемдігімен  көз  тартатын  Төлеби  ауданы
Қасқасу елді мекенінде жайма шуақ көктем мезгілінде дүниеге келді. Орта мектепті ойдағыдай
аяқтап,жоғары  оқу  орнына  түседі.  1997  жылы  Шымкент  қаласындағы  Қазақ  Түрік
Университетін,  2010  жылы  Оңтүстік  Қазақстан  Мемлекеттік  университетін  «бастауышты
оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын қарапайым ұстаздықтан бастап, Сайрам ауданының білім бөлімінің бастауыш
сыныптар бойынша ҒӘО-тың әдіскері  болып қызмет жасады.  2013 жылдың 3- ақпанынан
бастап Шымкент қалалық білім бөлімінің бастауыш сыныптар бойынша ҒӘО-тың әдіскері
қызметімен жалғастырып келеді.
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Жас  ұрпаққа  сапалы  білім,  саналы  тәрбие  беру
жолында  әлі  күнге  дейін  өз  білімін  жан-жақты
жетілдіру үстінде.  Жыл сайын бастауыш сыныптар
бойынша аудандық, қалалық, облыстық семинарлар,
конференциялар өткізіп тұрады.

18.  04.  2014 жылы « Оқу мен оқытудағы зерттеу
мен  кәсіби  дамудың  жаңа  мүмкіндіктері»
тақырыбында ұйымдастырған қалалық семинары өте
жоғары бағаланды.

Осындай жетістіктерінің арқасында ҚББ-нің, ОББ-
нің,  «Өрлеу»  БАҰО,  қала,  аудан  әкімінің  мақтау
қағаздарымен  бірнеше  рет  марапатталған.  Және
«Бейбітшілік  әлемі»  Халықаралық  Қазақ
Творчестволық  Бірлестігінің  Халықаралық  ұстаздар
одағының  мүшесі,  ОҚО  мен  Шымкент  қаласы
бойынша  білім  және  спорт  қызметкерлерінің
кәсіподақ комитеті қоғамдық бірлестігінің «Ұлағатты
ұстаз» төсбелгісінің иегері.

Өзінің  іскерлігімен,  шеберлігімен,  тың
жаңалықтарымен  бізді  таң  қалдыратын  Бағила
Ермекқызынан үйренеріміз көп.

* * * * * *
АУДАН ӘДІСКЕРЛЕРІ- МАҚТАНЫШЫМЫЗ

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, №28 «Ақбай» жалпы орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Торегелдиева Жанат Куралбекқызы

Білім беру- оқыту тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі.  Қазіргі кездегі білім берудегі мақсат жан-
жақты білімде өмір сүруге бейім, өзіндік ой- талғамы бар,  адамгершілігі жоғары, қабілетті
тұлғаны қалыптастыру.  Білім мазмұнын жаңарту барысында түрлі іс- шаралар өткізіп, бағыт-
бағдар беріп отырар білім беру бөлімі қызметкерлерінің еңбегі орасан. Осы орайда Оңтүстік
Қазақстан облысы, Сайрам аудандық білім беру бөлімінің әдіскерлерінің ұйымдастыруымен
атқарылып жатқан жұмыстары ауыз толтырып айтарлық. Бұл кісілердің қатысуымен жасалған
іс- шараларды тізбектеу мүмкін емес, бірақ солардың біразына тоқталып өтсем деймін.Білім
бөлімінің  басшысының  бастауымен  аудан  мектептерінде  жүйелі  түрде  сертификатталған
мұғалімдердің  «Өрлеу  »  біліктілікті  арттыру  орталығының  мамандары  қатыстырылған
семинарлар  тұрақты  өткізіліп  келуде,  бұндай  семинарлардың  маман  біліктіліктерін  өзара
алмасуда,  дамытуда  көмегі  орасан.  Айтулы  даталар  мен  мерейтойлар  тұрақты  тойлануда.
Ауданымыздың жас жеткіншектері түрлі халықаралық, республикалық, облыстық, аудандық
олимпиадалар  мен  конкурстарға  қатысып,  жүлделі  орындарды  иеленіп,  қанжығаларын
толықтыруда.

Аталмыш  іс-  шаралардың  ұйымдастырылуына  Сайрам  аудандық  білім  беру  бөлімінің
басшысы Қолдасова Оразкүл апайдан бастап, Маханбетәлі Тастанбеков , Мустапаев Абдилда
Сайрам аудандық білім беру бөлімінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің әдіскері, Бекмырзаева
Жанаргүл  Елшибаевна  Сайрам  аудандық  білім  беру  бөлімінде  тарих  пәнінің  әдіскері  ,
Амалбекова  Гүлмира  Сайрам  аудандық  білім  бөлімінің  әдіскері,  Усманов  Султанкул
Хайдаркулович Сайрам аудандық білім беру бөлімінде география пәнінің әдіскері , Оспанова
Фарида  Алматовна  Сайрам  аудандық  білім  бөлімінің  шет  тілі  пәні  әдіскері,Құралай
Абдразаққызы Сайрам ауданының білім беру бөлімінің қорғаншы және қамқоршы органының
жетекші маманы, Жайлаубаева Ақмарал Мүсірқызы Сайрам аудандық білім беру бөлімінің
әдіскері,  Сыздықова  Айпаршын  Адырбекқызы  Сайрам  аудандық  білім  беру  бөлімінің
әдіскерлері  қолдау  көрсетіп,  мұрындық  болуда.  Аталмыш  әдіскерлерімізден  үйренеріміз,
тәлім- тәрбие алар тұсымыз көбін түсініп, ерен еңбектеріне басымызды иеміз. Алдағы уақытта
дендеріңізге саулық, еңбектеріңіз тек шыңдардан көрінуін тілеп, әрдайым ортамызда ақылшы ,
ауданымыздың тасын өрге домалатар мақтаныштары боп, аман- есен жүріңіздер дегім келеді.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Батыс Қазақстан облыстары
бойынша редакция: 

Ақтөбе қаласы.  Завод көшесі 
21 үй. 2-этаж. 13-кабинет 

E-mail: 45@45minut.kz
Тел/Whatsapp: 8 777 087 6843

(Редакция)
----------------------------------------------

МББ аты: «Республикалық 45minut.kz» газеті 
МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша 

Шығу жиілігі: аптасына 1 рет     Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы
Меншік иесі: «Нагиева Ш. Б» ЖК (Ақтөбе облысы)

Бас редакторы: Нагиев И. Б.
Негізгі тақырыптық бағыты: 

білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық

----------------------------------------------
«Республикалық 45minut.kz» газетіне жарияланған ақпараттардың авторлық құқы

ақпарат авторына тиесілі, редакция жауапты емес. Жарияланған ақпарат
авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.

Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат
және мұрағат комитетінде тіркеліп, 

2012 жылғы 19 наурызда № 12341-Г куәлігі берілді.

Тапсырыс: 562 Таралымы: 3000 дана.
Газет «Хабар-Сервис» ЖШС-ның баспаханасында басылды.

 ---12 --

mailto:45@45minut.kz

	МЕКТЕП ЖҰМЫСЫНДА ӨЗІНДІК ҚОЛТАҢБАСЫ
	БАР ҰСТАЗ
	ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ,
	ТАСКЕН ЕЛДІМЕКЕНІ
	№103 ЖАЛПЫ ОРТА
	МЕКТЕБІ ДИРЕКТОРЫ
	ШОҚАҚОВ ПЕРИЗАТ САРКУЛАКОВИЧ
	МЕКТЕП ЖҰМЫСЫНДА ӨЗІНДІК ҚОЛТАҢБАСЫ БАР ҰСТАЗ
	ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ, ТАСКЕН ЕЛДІМЕКЕНІ №103 ЖАЛПЫ ОРТА МЕКТЕБІ ДИРЕКТОРЫ ШОҚАҚОВ ПЕРИЗАТ САРКУЛАКОВИЧ

