
АКЦИЯ - 5    
Құрметті Ұстаздар! Акция 5 басталғаны

туралы хабарлаймыз. Акцияға ұстаздардың
барлық материалдары жариялануға қабылданады.
Акцияға қатысушылардың барлығына сертификат

жəне алғыс хат беріледі.
Қатысу шарты:

1.  Республикалық  45minut.kz  газетіне  Казпочта
арқылы жазылу
2. Жариялау үшін ең азы 3 (үш) материал жіберу
3. Акция  сертификаты  жəне  алғыс  хат  тегін
беріледі.  Материалы жарияланғандарға құжаттар
бірден жіберіле береді.

Уақыты: 11 мамыр — 30 мамыр 2016 ж.
Материал қабылдау почтасы: bilimnur@bk.ru 

(Басқа почталарға келген материалдар акцияға
есептелмейді)

ПОДПИСКА – 2016

«Республикалық 45minut.kz газеті»
Ұстаздардың сабақтары мен тәжірибелік

жұмыстарын БАҚ және Интернетте
жариялауға арналған. Жарияланған сабақтар

категория үшін құжат болып есептеледі.
Сертификат беріледі.

Сонымен қатар оқушылардың ғылыми
жұмыстары мен ата-аналарға арналған
мақалалар, жаңалықтар мен ғылыми,
танымдық, білім беретін, жарнамалық

мағлұматтар жарияланады. Республикалық
45minut.kz сайтының басылымы

ИНДЕКС: 64470
«Республиканская газета 45minut.kz»

публикует уроки и практические занятие
учителей в СМИ и Интернете.

Публикованные уроки зачитываються при
получении категории. Выдается сертификат. 

А также публикуются научные работы
учеников и материалы для родителей,

новости и информация научного,
образовательного, позновательного,
рекламного направления. Издание
Республиканского сайта 45minut.kz

Подписка в «Республиканскую газету
45minut.kz» проводится во всех

 отделениях АО «КазПочта 
Уральскому городскому

духовому оркестру – 25 лет 

26 апреля 2016 года в драматическом
театре им.Островского прошел юбилейный

концерт Уральского городского духового
оркестра «Ұлы дала үні», посвященный 25-
летию независимости Казахстана. Это был

замечательный концерт, незабываемый вечер
музыки, а  в зрительном зале не оставалось
свободных мест. В программе прозвучали

шедевры мировой музыки и ведущих
казахстанских композиторов. 11 – бет >>>

ГИМНАЗИЯҒА - 20 ЖЫЛ
Несипкул Мейманханқызы Утебаева,

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы
№9 мектеп-гимназияның мұғалімі

“Мәуелі ағашқа барлығы да қарайды” дегендей,
тарихы терең шежірелі, тағлымы мол Түркістан

қаласындағы Н.А.Некрасов атын иеленген №9 мектеп-
гимназиясы аудан бойынша тұңғыш рет 1996 жылы

сол кездегі білім бөлімінің басшысы
Г.З.Зияйдинованың бұйрығымен “гимназия статусын”

алған білім ошағы. 2015-2016 оқу жылының 4
тоқсанында “Гимназия” мәртебесін алғанына 20 жыл
толған білім ордасында мектеп-гимназия директоры

Ж.А.Орынбаеваның ұйытқы болуымен, мектеп
директорының орынбасары Г.А. Михайлинаның

ұйымдастыруымен “Гимназияға 20жыл” тақырыбында
ауқымды мерекелік іс-шара өткізілді. 11 – бет >>>

«СЫҢҒЫРЛА СОҢҒЫ
ҚОҢЫРАУ» ҮНІ

Ақмола облысы Шортанды ауданы Новоселовка
ауылы Новоселовка орта мектебінің қазақ тілі

пәнінің мұғалімі Матан Зоя
Міне, зымырап уақыт өтіп, 25 мамыр да келіп жетті.

Біздің новоселовка орта мектебінде дәстүрлі рәсімге
сай « Сыңғырла, соңғы қоңырау, сыңғырла » атты оқу

жылына арналған салтанатты жиын болып өтті.
Салтанатты әннің ырғағымен мектеп бітірушілеріміз

сынып мұғалімдерімен бірге жиынға келген ата-
аналарымыз бен оқушыларымыз ду қол шапалақпен

қарсы алды. Мерекеміз әнұранмен басталды. Ең
бірінші сөз кезегін ауыл әкімі Идрисов С.О алды.

Әкіміміз мектеп ұжымын, оқушыларды, түлектерді,
ата-аналарды мерекемен құттықтап, жүрекжарды ізгі
лебізін білдірді. Мектеп басшысы Айтпаева А.Ж
барлық ұстаздарымызды, жас түлектерді, ата-

аналарды, жиналған қауымға өзінің жылы лебізін
білдіре келе, «үздік» бітірген оқушыларға

мадақтама қағазын тапсырды. 11 – бет >>>

ФОТОРЕПОРТАЖ

Ақмола облысы. Бурабай ауданы.

 Шучинск қаласы. 

Мирас мектеп гимназиясы

Атырау қаласы, 4 облыстық мектеп-интернаты

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жасқайрат
ауылы Ш.Т. Еркінов атындағы орта мектебі 

1а сыныбы жəне жетекшісі Изимова Қарлығаш

Астана қаласы 53 мектеп-лицей түлектері

ОҚО Мақтарал ауданы. Жетісай қаласы. 52
Ә.Жанкелдин атындағы мемлекеттік

коммуналдық мектебі

ШЫМКЕНТ КАЛАСЫ. 103 МЕКТЕП.
Фотоларды жіберген тілші Турсынжанова Лəззат.
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ТАНЫМДЫҚ ЗЕРТТЕУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ БАЛАҒА ТИГІЗЕР ӘСЕРІ

Еспагамбетова Жанылсын Шорсовна
Ақтөбе қаласы  №12 «Інжугүл» МДҰ тәрбиешісі

   
Бала сәби жасынан бастап-ақ зерттеушінің рөліне еніп өзін қоршаған ортадағы заттардың

атауын,  қасиетін,  табиғат пен оның құбылыстарын танып біледі.  Балабақшада бүлдіршін
балалармен жұмыс істейтін тәрбиешілердің басты мақсаты-баланың сөздік қорын молайту,
сол сөздің мағынасын түсіндіру,  заттың қасиеті мен сапасын айыра білуге үйрету болып
табылады.

Баланың танымдық қабілеті жаңа сөздерді меңгеру, түсінікті игеру, алған білімді бекітудің
негізінде дамиды. Бір сөздің жекеше, көпше түрде аталуы, бір ғана сөзден жаңа сөз ойлап 
табу, сөзден сөйлем құру (қол-қолдар, қол-қолғап-қолшатыр, Мен қолымды сабынмен 
жудым, Менің қолым тап-таза) т.б.сөздерді қолданып байланыстыра сөйлеу, баланың өз 
ойын айқын түсіндіруге көп септігін тигізеді. Бала сипаттау арқылы (Мысық-үй жануары, 
оның төрт аяғы, басы, көзі, мұрыны, аузы, құлағы, құйрығы бар), әңгімелеу арқылы (Мен 
кеше  зообаққа бардым, онда көптеген аңдар мен құстарды көрдім), ойлау арқылы (Қар тез 
еріді, себебі бөлменің іші жылы)-деп бала өзінің сөздік қорды қаншалықты меңгергенін 
көрсетеді.

Бала тілінің дамуына ықпал етіп,танымдық қабілетін жетілдіру барысында балабақшада 
жүргізілетін іс-тәжірибелік әрекеттің алар орны ерекше. Тәжірибе жасау әрекеті-балалардың
танымдық қызығушылығын қалыптастыруға ықпал етеді, ойлау әрекеті мен бақылай білуді 
дамытады.

Бала мінез-құлқының маңызды сипаты-жаңалық ашу, байқағыштық, әуестік, танып білуге
деген құмарлық боп табылады.

Біздің негізгі міндетіміз-зерттеу деген,жаңалық ашуға деген қызығушылықты дамыту мен
қолдау, сонымен қатар қажетті жағдайлар жасау.

Біздің балабақшада балалармен қоршаған орта бойынша тәжірибе жасау орталығы бар. 
Осы орталықта бірігіп жұмыс істейтін балалардың ой-өрісі дамып,танымдық қабілеті 
артады. Әр топтағы дамытушы ортаның дұрыс ұйымдастырылуы,талапқа сай болуы 
баланың еркін қызығып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Дамытушы ортада тәжірибие 
жасау кезінде таным іс-әрекетінің дамуынан басқа да,психикалық процесстің дамуына 
ерекше мән беріледі. Дамытушы ортаның құрылымын ұйымдастыруда баланы жан-жақты 
дамыту ескеріледі. Бала қандай орталықта жұмыс жасаса да, бір нәрсені білсем деп 
құлшыныс жасайды.Мәселен, әрбір зерттеу іс-тәжірибесінде бірін-бірі ауыстыратын 
кезеңнің бірізділігін сақтап, анықтауға болады. Ол үшін тәрбиеші төменде көрсетілген 
жұмыстарды атқаруы керек. Баланың не туралы білгісі келетінін зерттеу, зерттеудің 
міндеттерін қоя білу; іс-тәжірибенің әдістемесін ойлап табу; айтылған сынды тыңдау, 
қабылдау білу; қорытынды болжау; жұмысты орындау; қорытындыны бақылау; 
қорытындыны анықтау; алынған қорытындыны сараптау; жұмысы туралы сөздік есеп беру; 
шешімді қабылдау, нақтылау.

Қай кезде болмасын зерттеу және тәжірибе жасау кезіндегі қауіпсіздік шараларын сақтау 
жауапкершілігі толығымен тәрбиешіге жүктеледі. Әрбір жұмыс «қарапайымнан күрделіге 
қарай»-деген принцип бойынша құрылып, әр кезеңде тәрбиеленушінің жұмыста атқара білу 
деңгейі жайлы біліп отыру керек. Барлық орындалатын бейтаныс шаралар бойынша іс-
әрекетті тәрбиеші көрсетеді.

Сондай-ақ, ең маңыздысы  бала санасын танымдық мазмұнмен байытып ғана қоймай, ең 
бастысы өмірді тани білуге деген белсенділікке баулу. Балалар көп бақылайды,тәжірибе 
жасайды. Өз қолдарымен жаңа затты туындатады. Оларға өз ойларын, пікірлерін, тілектерін 
айтуға көп мүмкіндік беріледі. Осы кезде баланы тыңдап, оның сұрағына жауап беру, біріге 
отырып шешім шығару-тәрбиешінің басты міндетінің бірі. Барлық уақытта, айтарлықтай 
көңіл бөлінген сәттің,жасалған қолайлы жағдайдың-баланың жан-жақты дамуына қосар 
үлесі де, тигізер пайдасы да зор болмақ.

* * * * * * 
Ақтөбе қаласы «Ақбөбек» білім беру орталығының тәрбиешісі

Балиева Гулдарига Ибраимова

Тақырыбы: «Ақылды лақ» ертегісі
Білім беру саласы: «Әлеуметтік орта»
Бөлімі: Көркем әдебиет
Мақсаты:
Білімділік: Ертегі мазмұнын зейін қоып тыңдауға үйрету.
Дамытушылық: Балалардың сөздік қорын молайту.
Тәрбиелік: Көркем әдеби тілде сөйлеуге тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, сергіту сәті, ойын.
Көрнекілігі: Лақ, бұзау, тоқты, қасқыр, аю.
Іс-әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті
Танымды оятушылық кезең
Ұйымдастырушылық-ізденушілік кезең Тәрбиеші: (балаларды шаттық шеңберіне 
тұрғызады).       Шеңбер құру: «Жылы лебіз»
Шарты: Балалар шеңбер болып тұрады. Оң жаққа бұрылу арқылы бір-біріне әдемі 
сөздермен теңеу айтады. 
-Балалар, қазір бізде көркем әдебиет сабағы. Сабақтың тақырыбы «Ақылды лақ» ертегісі.
-Балалар, үй жануарларына нелер жатады?
Мына жайлаудағы суретке қараңдаршы. Үй жануарлары төлімен жайылып жүр, осы үй 
жануарларының төлдерін атайық.
-Жарайсыңдар балалар.
-Мен сендерге өлең жолдарын оқимын, ал сендер қай төл туралы сөз болғанын айтыңдар.
Шөре, шөре, лағым,
Тентек бома, шырағым.
Секеңдемей деміңді ал,
Селтеңдемей құлағың, - деп неге айтамыз?
-Ендеше мен үй жануарының бірі «Ақылды лақ» туралы ертегі оқып берейін.
«Ақылды лақ» ертегісін мәнерлеп оқу.
Ертеде бір бұзау, бір лақ, бір тоқты ел көшкенде ойнап жүріп байқаусызда жұртта қалыпты. 
Үшеуі тірнектеп жүріп, қос тұрғызып алыпты. Қосы бір бұлақтың басында екен, оның 
қасында зәулім бәйтерек өсіп тұрыпты. Бұлардың айдалада иен қалғанын естіп, бір тойып 
алайын деген ниетпен аю іздеп келіпті. Лақ қорбаңдап келе жатқан аюды көреді де, алдынан
жүгіріп шығып қарсы алыпты. Лақ аюды өзінің үйіне кірзізіп, төрге шығарады. Лақ:
-Аю ағамыз келіп қалған екен, не тамақ береміз, -деп сұрайды тоқтыдан.
Сонда ақ лақ төрден дауысын көтеріңкіреп:
-Басқа аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас, дым болмаса осы аюдың өзін сой, барлық 
етін түгел ас, - депті.
Мұны естіп отырған аю:
-Бұлар аюдың етін жейді екен ғой, -деп орнынан тұра қашыпты. Қашып бара жатқан аюдың 
алдынан қасқыр кездесе кетеді екен.
Аюдың қылығына таңданған қасқыр:
-О, аюжан, неден қашып келесің, сонша аптығып? – деп сұрайды қасқыр.
Аю: -Мына белдің арғы жағасында, бұлақтың жанында бұзау, тоқты, лақ тұрады. Соларды 
байқап көрейін деп барып едім, өзімді жеймін деген соң зорға қашып, құтылдым.

Қасқыр:  -Қой әрі. (Аюдың сөзіне күледі).
Аю:  -Бір аюдың басын, бір аюдың төсін жейміз деп дауласып жатқанда мен қаша жөнелдім.
Қасқыр: -Ендеше жүр, екеуміз бірге барайық, үшеуінде қоршап алып, тең бөліп жейік.
Аю:  -Жоқ, мен бармаймын. Өзің-ақ бара бер.
Сол арада қасқыр жіп тауып алады да, бір ұшын аюдың мойнына, бір ұшын өзінің мойнына 
байлайды. Сөйтіп аюды зорлықпен алып жүреді.
Аюды жетелеген қасқыр, тартыса-тартыса қосқа жақындағанда, лағы жүгіріп сыртқа 
шығады.
Лақ: -О, қасеке біз үшеуміз, ол аюға тоймаймыз деп, - айғалайды.
Бұл сөзді естіген аю, бұрынғыдан бетер шошып, кері қарай қаша жөнеледі.
Қасқыр жіпке буынып, қылқынып қалады. Бір жерге келгенде аю жіпті үзіп, тастап кетеді. 
Ес түсінен айырылып, әлсіреп жатқан қасқырға, дала кезіп жүрген тағы бір қасқыр былай 
дейді:
-О, досым, неғып жатырсың, - дейді.
Есін жиған қасқыр: -Неғып жатушы едім, аюдың ақмақтығынан өлгелі жатырмын. Мені аю 
сүйретіп, жығып кетті, -деп басынан кешкен оқиғасын айтып береді.
-Онда өзіміз-ақ барайық. Сонымен екі қасқыр қосқа қайта барады. Бұларға қолданар 
шарасы таусылған бұзау, тоқты, лақ үшеуі бәйтерекке шығып алады. Лақ бас жағынан, 
тоқты ортасынан, бұзау олардан төменірек орналасады. Бәйтеректің түбіне келген соң, әлгі 
жолдан қосылған қасқыр, кел екеуміз, мына ағаштарды ырғайық. Аналар алма құсап, жерге 
төгіледі, - деп ағаш астына дайындалып тұрғанда, бұзау отырға бұтақ сынып кетеді де, 
жерге топ ете түседі. Содан сестеніп тұрған қасқырдың бел омыртқасы үзіліп кетіпті. Бұдан 
кейін аю қылқындырып кеткен қасқыр қорқып, өз бетімен қаша жөнеліпті. Сөйтіп бұзау, 
тоқты, лақ ажалдан аман қалыпты. Күзде ескі жұртына көшіп келген иесі, аман-есен 
жайылып жүрген малын тауып алыпты.

Сұрақ-жауап арқылы ертегі мазмұны не жайлы екенін білу.
-Ертегі қалай аталады?      -Ертегі ұнады ма?
-Ел көшкөнде қандай төлдер қалып қояды? -Олар не істеді?

Сергіту сәті:
Қошақаны қойдың,
Қайда ұалып қойдың?
Бұлтиып тұр бүйірің,
Қай өрістен тойдың?
Секең, секең лағым,
Жүрмін саған кейіп-ақ,
Тыным тапсаң болмай ма?
Секірмей-ақ, кей уақ?
Ботақаны нардың,
Жарға неге бардың?
Тілерсегің дірілдеп,
Секіре алмай қалдың.

Дидактикалық ойын: «Төлдердің дыбысын келтір»
Мақсаты: Қай жануар, қалай дыбысталатынын анықтау.
-Балалар, енді осы «Ақылды лақ» ертегісін кезек-кезек айтамыз. 
Балалар шаттық шеңберіне тұрады.
-Гүлім, сен әдемі қызсың!
-Әділжан, сен тәртіпті бол!
-Ілияс, сен ақылды бол!
-Ботагөз, бүгін сенің шашың әдемі!
-Түйенің төлі – ботақан,
-Қойдың төлі – қошақан,
-Ешкінің төлі – лақ,
-Жылқының төлі – құлын,
-Сиырдың төлі – бұзау. 
-Лаққа  -«Ақылды лақ» 
-Иә
-Лақ, бұзау, тоқты
-Дос болды
Балалар сергіту сәтін жасайды.
Балалар сиыр, жылқы, қой, ешкінің дауысын келтіреді.
Балалар ертегіні кезек-кезек айтады.
Рефлексивті – түзетушілік кезең -Балалар, сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма?
-Жарайсыңдар, балалар. Сендер бүгін сабаққа жақсы қатыстыңдар. Ертегіні де жақсы құрап 
айтып бердіңдер. Әрқашан білімді, ақылды болыңдар.
Балалардың жауаптары

* * * * * *
РАБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ ВОКАЛА

Концертмейстер отделения 
«Специальное фортепиано» Дьячкова С.В.

Работа концертмейстера в классе вокала включает:
Разбор музыкального произведения вместе со студентом-вокалистом;
Работа над партией сопровождения;
Работа с  вокалистом-студентом  над звуком и текстом совместно с преподавателем по

вокалу.
Основное  внимание  концертмейстера  при  работе  с  вокалистами  направлено  на

тщательную проработку партии сопровождения. На умение видеть правильное соотношение
динамики,  темпа,  ньюансов  исполнения  партии  аккомпанемента  с  характером  звучания
солирующей  партии.  Уточнение  динамики  и  тембра  звучания  в  момент  перехода  от
вступления к  исполнению сопровождения.   Также важно знать  партию солиста  и  уметь
играть сопровождение с одновременным пением солирующей партии. 

Особое  внимание  нужно  уделять  вступлению  и  проигрышам.  В  этих  местах
концертмейстер звучит один.  Проигрыши чаще всего имеют иллюстрирующий характер.
Например  танцевальная  музыка  создает  ощущение  на  балу,  Лирическая  музыка
иллюстрирует внутренние чувства (солист поет о любви, о  мечте,  о дружбе, о  весеннем
настроении ). Жанровые зарисовки создают ощущение природы (шум листвы, пение птиц,
журчание ручейка). Поэтому проигрыш  должен получиться очень органичным. Он как бы
продолжает партию солиста.

При  игре  вступления  задается  общий  характер  произведения.  Слушая  его,  певец
настраивается на тональность и темп, входит в образ. Важно подчеркивать сильные доли,
характер ритмического рисунка, чтобы солист уверенно вступил. После окончания партии
вокалиста  у  концертмейстера,  как  правило,  звучит  заключающая  мелодическая  фраза.
Которая  также  должна  быть  логическим  завершением  всего  созданного  музыкального
образа. При игре аккомпанемента важно вести  партию баса, рельефно выделять средние
голоса, особенно в местах «перекличках» или «ответе» партии солиста.
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Вместе с преподавателем по вокалу концертмейстер работает над фразировкой, дикцией,
дыханием.Особая  роль  в  концертмейстерском  классе  принадлежит  выработке  навыков
чтения  нотного  текста  с  листа.  Для  развития  этих навыков  аккомпаниатору необходимо
выработать  умение  безостановочного  исполнения,  научиться  воспринимать  музыкальный
материал в целом, а не отдельными нотными знаками. Научиться быстро вникать в замысел
сочинения, ясно предвидеть линию развития музыкального образа, прочувствовать характер
музыки,  быть  предельно  внимательным  к  смене  темпа,  тональности,  фактуры  и
ритмическим  изменениям.  В  концертмейстерской  практике  используются  разнообразные
приемы упрощения нотного текста:

Преобразование или опускание подголосков и украшений;
Упрощение или перемещение аккордов;
Преобразование  разложенных  гармонических  фигураций  в  основные  гармонические

функции;
Преобразование  ритмически  усложненных  последовательностей  на  элементарную

пульсацию.
Нельзя забывать, что любое облегчение допустимо лишь при условии сохранения идейно-

образного смысла и содержания произведения,  интонационной и ритмической структуры
солирующего  голоса,  гармонической  основы  произведения.  Чем  совершеннее  навыки
чтения  нотного  текста  с  листа  у  музыканта,  тем  меньше  упрощений  делается  им  при
исполнении. Широкое применение в вокальной практике находит транспонирование. Оно
позволяет  певцу  исполнять  музыкальное  произведение  в  удобной  для  него  тесситуре.
Концертмейстер должен уметь транспонировать партию сопровождения, имея перед собой
текст сочинения в оригинальной тональности.

Процесс транспонирования включает следующие моменты: Проигрывание музыкального
произведения в основной тональности или зрительный обзор;

Определение исполнительских особенностей и трудностей в партии сопровождения;
Выявление  трудноисполняемых мест  в  партии вокалиста  с  точки зрения  тесситуры,  а

также дикционных и ритмических трудностей;
Уточнение темпа, агогики, динамических нюансов;
Транспонирование сочинения в заданную тональность;
Конкретизация музыкального образа;
Корректирование деталей.
В  процессе  транспонирования  аккомпаниатору  необходимо  выполнять  определенные

требования. К ним относятся:
Настройка солиста на новую тональность;
Безукоризненная чистота исполнения партии аккомпанемента;
Соблюдение темпа, агогики, ритма;
Своевременное подчеркивание – показ цезур для свободного взятия певцом дыхания;
Поддержка вокалиста в плане динамики;
Показ кульминационного момента;
Сглаживание погрешностей по ходу исполнения.
Творческая деятельность концертмейстера включает две составляющие: рабочий процесс

и концертное исполнение.
Рабочий процесс можно увидеть как четыре этапа.
Первый этап – работа над произведением в целом: создание целостного музыкального

образа  как  воображаемые  наброски  того,  что  предстоит  исполнить.  Задачей  этого  этапа
является создание музыкально-слуховых представлений при зрительном прочтении нотного
текста  произведения.  Профессионализм  концертмейстера  во  многом  зависит  от  его
способностей,  включающих  навыки  визуального  прочтения  партитуры,  а  также  умения
зрительно  определять  ее  особенности  (внутренний  слух).  Музыкальность  выступает  как
сложная  интегральная  система,  куда  входят:  музыкальный  слух,  музыкальная  память,
эмоционально-волевые  качества  исполнителя,  музыкальное  мышление  и  воображение,
чувство ритма и пр.

Второй  этап  –  индивидуальная  работа  над  партией  аккомпанемента,  включающая:
разучивание  фортепианной  партии,  отработку  трудностей,  применение  различных
пианистических приемов, правильное исполнение мелизмов, соблюдение «люфтов», подбор
удобной  аппликатуры,  умение  пользоваться  педалью,  «держание»  темпа  (не  исключая
агогики), выразительность динамики, точную фразировку, профессиональное туше.

Огромное  значение  имеет  владение  основами  фортепианной  культуры.  Успех
аккомпаниатора  будет  полноценным  только  после  тщательно  отработанной   и
откорректированной партии фортепиано.

Третий  этап  –  работа  с  солистом.  Предполагает  безупречное  владение  фортепианной
партией,  совмещение  музыкально-исполнительских  действий,  наличие  интуиции,  знание
партии партнера, «отход» концертмейстера на второй план по отношению к вокалисту.

Важную  роль  играет  быстрая  реакция,  включающая  умение  слушать  партнера  при
совместном  музицировании.  Главным  образом  это  зависит  от  контакта  партнеров,  от
интуитивного фактора. Постоянное внимание и предельная сосредоточенность на данном
этапе должны соблюдаться в равной степени.

Четвертый этап – рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком. Создание
музыкального  исполнительского  образа.  Именно  этот  последний  этап  определяет
предварительный настрой аккомпаниатора на концертное выступление.

Концертное  выступление  –  это  итог  всей  работы.  На  котором  произведение  можно
исполнить один раз.  Нельзя что-то исправить  или переиграть.  Для лучшего концертного
исполнения  следует  предварительно  прорепетировать   его  в  концертном  зале.  Так  как
важную роль и для концертмейстера и для солиста играет акустика концертного помещения.
Отработать  баланс  звучания  партии  аккомпанемента  по  отношению  к  солисту.  Для
правильного  создания  концертного  образа  важно  прослушать  записи  исполнения  этого
произведения  мастерами  вокального  жанра.  В  момент  концертного  выступления
аккомпаниатору необходимо постоянно контролировать себя, помнить о том, что он также
несет ответственность и за исполнение партии солиста. Чтобы чувствовать себя уверенно во
время  исполнения,  важно  как  можно  лучше  готовиться  к  общению  с  аудиторией,  не
выносить  на  суд  зрителей  недоработанные  произведения.  Концертная  деятельность
оказывает  огромное  влияние  на  творчество  исполнителя.  Для  эффективной  музыкально-
творческой деятельности аккомпаниатора обычно бывает  недостаточно знаний только по
одному  своему  предмету,  необходимы  широкие  познания  по  другим  дисциплинам
музыкально-теоретического  и  музыкально-исполнительского  циклов.  Разносторонность  и
гибкость  мышления,  способность  к  глубокому  усвоению  знаний  в  различных  областях
музыкальной  науки,  широкая  осведомленность  во  всех  сферах  искусства  способствуют
профессионализму. Музыканту-концертмейстеру следует ответственно подходить к вопросу
о совершенствовании своего искусства. С этой целью полезно ходить на концерты, слушать
записи.

Используемая литература:
Демеева  М.Н.  Концертмейстерские  навыки  –  учителю  музыки//  Музыкальное

образование: проблемы и перспективы. – Алматы, 2001.
Есимжанова  А.Е.  Методические  рекомендации  по  формированию  концертмейстерских

навыков. – Алматы, 1984.
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Алматы  облысы Еңбекші  қазақ  ауданы Көктөбе  ауылы
«Айгөлек»  балабақшасы «ҚАРЛЫҒАШ»  тобының  тәрбиешісі

Мухамбекова  Эльмира  Аюовна

Ұйымдастырылған  оқу  іс -  әрекетінің  технологиялық  картасы
Білім  беру  саласы: Қатынас
Ұйымдастырылған  оқу  
іс – әрекетінің  түрі: Тіл  дамыту
Тақырыбы: Айлакер  түлкі
Мақсаты: Сөйлеу  мәнерін  қалыптастыру.Сахналау  қойылымына  ат  салысуды  ықылас 

білдіру, сөйлеу, қимыл – қозғалыс, дауыс құдыреттілігі, интонация  қолдануды  
дамыту.Шыншылдыққа, адамгершілікке  үйрету.

Қолданылатын  әдіс – тәсіл: Сұрақ-жауап,мазмұндап  беру,ойын,тақпақтар.
Сөздік  жұмыс: Айлакер  түлкі, алай-дүлей,боран.
Билингвизм: Түлкі-лиса, қоян-заяц.
Колданылатын   көрнекі - құралдар: Заттық  суреттер, түлкінің петпердесі.
Инклюзивтік  әлеумет:Тұйық  баалалармен  жұмыс.
         

Әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің    іс-әрекеті Балалардың  іс -  әрекеті

Мотиваци
ялық  
қозғаушы

Іздену  
ұйымдастыр
ушы

                  

Рефлексив
тік  
коррекцияла
ушы

Шаттық  шеңбер:
Көңілденіп  күлемін,
Бақытты  болып  мен  жүремін,
Бәрін  біліп  алатын,
Мен  бақытты  баламын.

 Жарайсыңдар, балалар  
әрқашан  осындай  көңілді  болып  
жүріңдер.
 Бір-бірлеріңді  ренжітпеңдер.
 Балалар, бүгінгі  оқу іс-
әрекетімізге  қонақтар  
келіпті.Қонақтармен  амандасайық.
 Балалар  жылдың  қай  мезгілі?
 Күз мезгілінің  ерекешеліктерін
кім  айтады?
 Күз  мезгілінің  айларын  атап  
шығайық?
 Қазір  қандай  ай?
 Балалар  қазір  біз  ертегілер  
еліне  саяхат  жасаймыз.

Ғажайып сәт: «Сиқырлы  айналу»
(«Ерте,ерте,ертеде» ән  қойлады, 

музыка  әуенімен  көзді  жұмып  айналу.)
Көздерін  ашқанда  сиқыршы  пайда  

болады. 
Балалармен  сәлемдеседі.

 Балалар  міне  біз   ертегілер  
еліне  келдік.
 Жарайды  бірақ    менің 
тапсырмамды  орындасаңдар  ертегі  
айтып  беремін.

Тапсырма: 
1.Ертегі  кейіпкерлерін  құрастыру.
2. Геометриялық фигуралардан  

аңдарды  құрастыру.
3. Жұмбақ  жасыру.
-  Жарайсыңдар  балалар, берілген  

тапысрмаларды  орындаңдар. Бүгінгі 
тыңдайтын    ертегілерің  орыс  халық  
ертегісі «Айлакер  түлкі»

Сергіту  сәті
Музыка  әуенімен  аңдардың  жүрісін  

салады.
Көрініс: «Айлакер  түлкі»
Дидактикалық  ойын: «Жануарлардың 

құйрықтарын  тану»
Тақпақтар  оқылады.

Сұрақ – жауап  арқылы  
оқу  іс - әрекетін  бекіту.
Балаларды  мақтап - мадақтау.

Балалар  шаттық  
шеңьеріне  тұрып  өлең  
жолдарын  қайталайды.

Сәлеметсіңдерме  апайлар.

Күз  мезгілі
Күз  жаңбырлы,суық, 

жапырақтар сарғайады.
Қыркүйек,қазан,қараша

Балалар  көздерін  жұмып  
бір  орында  айналады.

Балалар  келіседі.

Балалар  тапсырмаларды  
орындайды.

Балалар  ертегіні  
тыңдайды.

Қимыл  қозғалыс  
жасайды.

Ойын ойнайды.

Сұрақтарға  жауап береді.

        Қорытынды  нәтиже:
         Нені  білу  керек: Кейіпкерлердің  қимыл-қозғалысын  келтіруді.
         Нені  игеред: Ертегіні  сахналауды.
         Нені  біледі: Аңдардың  дауыстарын  дұрыс  келтіруді.

* * * * * * 
Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Мақтарал ауданы Құрбан ата ауылы 
Н.Оңдасынов атындағы жалпы орта
мектебінің 9 «А» сынып оқушысы

Тұрысбек Наздана Нұрболқызы

Жетекшісі биология пәні мұғалімі
Мырзамұратова Мағира Әуелбекқызы

Зерттеу жұмысының тақырыбы:“Өсімдік зиянкестеріне қарсы биолабораторияда
бунақденелерді көбейту және тиімді пайдалану

А н н о т а ц и я
Бұл тақырыпты алудағы  басты себебіміз Оңтүстік Қазақстан жағдайында көп қоректі

зиянкес насекомдардың  ішінде  өздерінің  зиянкестік  дәрежесі  жағынан  кеміргіш қоңыр
көбелектердің  практикалық маңызы өте  зор.  Бұл топқа  жататын  зиянды көбелектердің
ішінде әсіресе күздік және мақта кеміргіш қоңыр көбелектері аса қауіпті болып саналады.
Олар  облысымыздың  онтүстік  және  онтүстік  -  шығыс  аймақтарында  бау  -  бақша,
техникалық  дақылдардың  бірқатарына  қатты  зиян  келтіреді.  Энтомофагтар  өсімдік
дамуының негізгі факторларын  өзгертіп, зиянкестер адаптацияланған  жағдайды өзгертеді,
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соның  есебінен олардың  тигізетін  зиянды  әсерін азайтып, пайдалы жәндіктерінің  өсіп -
өніуіне  жағдай туғызады. Нәтижеде өсімдіктердің  жылдам   өсіп  дамуына  жағдай  туады,
өз  кезегінде  ол  өсімдіктің   артуына   септігін  тигізеді.  Бұл  жадай   химиялық   өңдеу
жұмыстарын  азайтуға әсер етеді. 

Зерттеу мақсаты: Табиғата жиі кездесетін энтомофагтардың  биологиялық  ерекшілігін
зерттеу. Зиянкестердің  тигізетін  әсерін  алдын  алудағы   қолданатын   жергілікті
энтомофагтардың  мүмкіндігін  бағалау. 

Ауылшаруашылық  дақылдарына  аса  зияны  жоқ  кейбір  жанама  зиянкестердің  табиғи
жаулары (энтомофагтар) қырылған соң, зиянкестердің саны көбейіп, негізгі зиянкестердің
қатарына кіреді де, оларға қарсы бірнеше дүркін химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізуге
тура келеді. Соның салдарынан бір маусым ішінде бірнеше ұрпақ беретін бунақ денелілер
мен кенелерге удың тигізетін әсері төмендеп, төзімділігі күшейеді. 

   Пестицидтерді жиі қолдану қоршаған ортаны, алынған өнімді ластап, халықтың
денсаулығына әсерін тигізеді, сонымен қатар, өсімдіктер мен жануарлар әлемі құрамының
нашарлауына  әкеледі.  Осы  аталған  жағдайларға  байланысты  балама  әдістемелер  –
экологиялық  өсімдік  қорғау,  биологиялық  егіншілік,  биологиялық  өсімдік  қорғау,  уды
қолданбау технологиясына жүгінуге тура келеді.

А н н о т а ц и я
Основное   причины  выбора   темы является  на  Юге Казахстане  большой вред

преносить  в  сельскомхозятве  грызущие  вреденосных  насекомых.Эта  группа  вредных
бабочек  в частности грызущие   хлопковые совки  являются  наиболее   опасными. Они
находятся на  юге и юго-восточных регионах, может серьезно повредить ряд технических
культур. В результате применение биологические методы барьбы  будут созданы условия
для  быстрого  роста  и  развития  растений,  в  свою  очередь,  будет  способствовать  росту
растений. Это позволит снизить  химическую обработку.

Цель  исследования:  характер  специфического  характера  общей  энтомофагов
биологических  исследований.  Для  предотвращения  воздействия  вредных  организмов  с
целью оценки возможности использования   местных энтомофагов.  Применение местных
энтомофагов  нет никакого  вреда и  некоторые  побочных эффектов. 

Загрязняющие  продукты  от  частого  использования  пестицидов  в  окружающей
среде влияют на здоровье населения, но и приводит к ухудшению состояния флоры и фауны.
В  этих  обстоятельствах  альтернативные   методы  защиты   растений  экологического,
биологического сельского  хозяйства, биологической защиты  растении.

A n n o t a t i o n
The main reasons for choosing the topic is in the south of Kazakhstan in great harm prenosit

selskomhozyatve gnawing vredenosnyh nasekomyh.Eta harmful group of butterflies in particular
gnawing  cotton  bollworm  are  the  most  dangerous.  They  are  on  the  south  and  south-eastern
regions,  can cause serious damage  to a  number of  industrial  crops.  As a  result  of  the use of
biological  methods barby will  be created conditions for  the rapid growth and development  of
plants, in turn, will contribute to the growth of plants. This will reduce the chemical treatment.

Objective: the nature of the specific nature of the general entomophags biological research. To
prevent  exposure  to  harmful  organisms  in  order  to  assess  the  possibility  of  using  local
entomophags. The use of local entomophags no harm and some side effects.

Polluting products from frequent use of pesticides in the environment affect the health of
the  population,  but  also  leads  to  deterioration  of  the  flora  and fauna.  In  these circumstances,
alternative  methods  of  plant  protection  environmental,  biological  agriculture,  biological  plant
protection.

Зерттеу  тақырыбының  өзектілігі: Оңтүстік  Қазақстанда  200  -  ден  астам  әр  түрлі
ауруларды тудыратын организмдер - бунақденелер,  кенелер,  омыртқасыз жануарлар және
бірнеше  ондаған  микроорганизмдер  ауылшаруашылық  дақылдарында  өсіп  дамиды.
Сонымен бірге 50 - ден астам зиянкестермен қоректенетін жыртқыш бунақденелер тіршілік
етеді.

Мырзашөл  өңірінде  аталған  зиянкестің  көптеп  кездесетінімен  ерекшеленіп  тұрады.
Мырзашөл өңірінің ауа-райы жағдайы зиянкестің өмір сүру жағдайына қолайлы, себебі бұл
жерде  қыс  айларының  жылы  келуі  мен  және  көктем  айларында  (наурыз,  сәуір)  жауын
шашының  мол  болуымен  байланысты.  Мақта  шаруашылығындағы  зиянкестердің  ең
негізгілері  қатарына  мақта  көбелегі  (Heliothis  armigera  Hbr)  жатады.  Ол негізінен мақта
алқаптарында  және басқа да ауылшаруашылық өнімдері  далаларында өте  көп мөлшерде
таралу жағдайы кездеседі. Мәліметтерге қарағанда оның зиянкестік тәсірі, кейбір жылдары
өңірде 26-28 %, ал кейбір ұжымдарда 60-70 % — тан жоғарыны құрайды.

Қазақстанда  дақыл  зиянкестерінің  энтомофагтары 1955—1960  жылдардан бастап қана
зерттеле  бастады.  Сондықтан  көптеген  зиянкестердің  энтомофагтарының  түр  -  құрамы,
олардың  биологиялык  ерекшеліктері  және  зияикестердің  жаппай  өніп  -  өсуін  тежеудегі
немесе олардың сан мөлшерін азайтудағы  ролі  туралы  мәліметтер жоқ болған жағдайдың
өзінде өте жеткіліксіз. Оңтүстік Қазақстан жағдайында көп қоректі зиянкес насекомдардың
ішінде өздерінің зиянкестік дәрежесі жағынан кеміргіш қоңыр көбелектердің  практикалық
маңызы өте зор. Бұл топқа жататын зиянды көбелектердің ішінде әсіресе күздік және мақта
кеміргіш қоңыр  көбелектері  аса  қауіпті  болып  саналады.  Олар  облысымыздың  онтүстік
және  онтүстік-шығыс  аймақтарында  бау -  бақша,  техникалық дақылдардың бірқатарына
қатты  зиян  келтіреді.  Сондықтан  да  көп  қоректі  зиянкестердің  басқа  топтарымен
салыстырғанда кеміргіш қоныр көбелектердің энтомофагтары толығырақ зерттелген.

Кеміргіш қоңыр көбелектердің паразиттерінің ішінде ең басты роль атқаратыны кәдімгі
трихограмма.Трихограмма туысына жататьн түрлердің бәрі ауыл шаруашылық дақылдары
мен жеміс және орман ағаштарының бірқатар зиянкестерінің жұмыртқаларында паразиттік
тіршілік ететін насекомдар. Трихограммалар жарғақ қанаттылар (Нуmепорteга) отрядының
хальцид тұқымдасына жатады. Олар - өте ұсақ, ұзьндығы бір миллиметрге де жетпейтін,
қара немссе сары түсті насекомдар. Артқы канаттары ұзьн және енсіз болады. Мұртшалары
қысқа, ұрғашыларынікі шоқпар басты, бес буыннан тұрады, еркектерінікі үш буынды.

 ТМД  -  да  қазіргі  кезде  дақылдар  зиянкестерінің  10  түріне  қарсы  биологиялық
күресте  трихогрммалардың  үш  түрі  және  15  шақты  түр  аралық  формалары  зерттеліп,
сыннан  өтті.  Олардың  түрлерінің  бір  -  бірінен  фрагмаларының  түсі,  пішіні,  жұмыртқа
салғыш  апараттарының,  ұзын-қысқалы  және  сонымен  қатар  ересектерінің  биологиялык
ерекшеліктері мен мінез-құлықтары арқылы ажыратуға болады.

    Қазақстанның мақта егетін аудандарында мақта өнімі солардың зиянынан жыл сайын
орта  есеппен  10проценттей  кей  жерлерде  30-40  процентке  дейін  төмендеп  кетеді.
Сондықтан мақтаның зиянды жәндіктері мен ауруларына қарсы пәрменді күрес жүргізудің
қоза өнімін артыруда және сақтауда айрықша  маңызы бар.

      Мақта өсімдігіне зиянын тигізетін жәндіктердің түрі  көп.  Енді  солардың басты-
бастыларына  жеке-жеке  тоқтала  кетейік.  Өйткені  бұл  жәндіктердің  оларға  қарсы  күрес
шараларын білудің зор маңызы бар.

Зерттеудің  мәселесі:  Менің  осығылыми  жобаны  алу  себебім:энтомоф -  агтар  өсімдік
дамуының негізгі факторларын өзгертіп, зиянкестер адаптацияланған жағдайды өзгертеді,
соның есебінен олардың тигізетін  зиянды әсерін  азайтып,  пайдалы жәндіктерінің  өсіп  -
өніуіне жағдай туғызады. Нәтижеде өсімдіктердің жылдам өсіп дамуына жағдай туады, өз
кезегінде ол өсімдіктің артуына септігін тигізеді. Бұл жағдай химиялық өңдеу жұмыстарын
азайтуға  әсер  етеді.  Соңғы  жылдарда  ауылшаруашылық  дақылдарының  (қозаның)
өнімділігін  арттыру,  алдыңғы  қатарлы  тәжірибелер  мен  агробиологиялық  шаралардың

нәтижелі жұмыстары,  жергілікті  энтомофагтардың биологиясын және оларды пайдалану,
іс-жүзінде зерттеу қажеттілігін тудырды.

         Биология:Энтомология
        Кіші ғылыми жұмысының мақсаты:  
1.  Оңтүстік  Қазақстанда  жиі  кездесетін  энтомофагтардың  биологиялық  ерекшілігін

зерттеу.
 2. Зиянкестердің тигізетін әсерін алдын алудағы қолданатын жергілікті энтомофагтардың

мүмкіндігін бағалау. 

ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта  келе,  ауылшаруашылық  дақылдарынан  жыл  сайын  мол  әрі  сапалы  өнім  алу

жергілікті  жердің  табиғи ерекшеліктеріне  және фитосанитарлық жағдайына байланысты.
Зиянкестерге қарсы күрес шаралары кешенді жүйеде жүргізілуі қажет. 

Қазіргі кезде ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестерден кешенді қорғау шараларының
ішінде, тек елімізде ғана емес, сонымен қатар шетелдерде де басты орынды химиялық тәсіл
алады. Егіншіліктің озық жүйесін жүргізу де бүгінгі таңда химияландырумен байланысты.
Химиялық  тәсілді  ауылшаруашылық  дақылдарының  барлығына  дерлік,  оларды
зақымдайтын  зиянкестерге  қарсы  бүрку,  тозаңдату,  тұқымды  дәрілеу  арқылы
қолданғандықтан, сөзсіз тиімділігі өте жоғары, қолдануға қолайлы және нәтижесі тез арада
көрінеді.  Өңдеу  өткеннен  кейін  бірнеше  сағаттан  соң  және  1–3  күн  аралығында
зиянкестердің  жойылуы  100  пайызға  жетеді.  Сондықтан  да  фермерлер  химиялық
препараттарды қолданғанды жөн көреді.

Химиялық күрес тәсілінің елеулі кемшіліктері де аз емес. Химиялық препаратпен өңдеу
жүргізілген  кезде  зиянкестермен  қоса  пайдалы  организмдерге  де  (энтомофагтар)  әсерін
тигізеді. Соның салдарынан тез арада зиянкестердің сан мөлшерінің өсуіне әкеледі де, өңдеу
жұмысын бірнеше рет қайталауға тура келеді. 

Ауылшаруашылық  дақылдарына  аса  зияны  жоқ  кейбір  жанама  зиянкестердің  табиғи
жаулары (энтомофагтар) қырылған соң, зиянкестердің саны көбейіп, негізгі зиянкестердің
қатарына кіреді де, оларға қарсы бірнеше дүркін химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізуге
тура келеді. Соның салдарынан бір маусым ішінде бірнеше ұрпақ беретін бунақ денелілер
мен кенелерге удың тигізетін әсері төмендеп, төзімділігі күшейеді. 

Пестицидтерді  жиі  қолдану  қоршаған  ортаны,  алынған  өнімді  ластап,  халықтың
денсаулығына әсерін тигізеді, сонымен қатар, өсімдіктер мен жануарлар әлемі құрамының
нашарлауына  әкеледі.  Осы  аталған  жағдайларға  байланысты  балама  әдістемелер  –
экологиялық  өсімдік  қорғау,  биологиялық  егіншілік,  биологиялық  өсімдік  қорғау,  уды
қолданбау технологиясына жүгінуге тура келеді.

Біздің елімізде биологиялық әдісті өсімдік қорғау саласында қолдану керек пе? Сөзсіз,
өсімдіктерді  биологиялық әдіспен қолдануды,  әсіресе,  оңтүстік  өңірлерде  дамыту керек.
Бұл аймақтарда бау-бақша, жүзім, картоп, техникалық  егін шаруашылықтары өте жақсы
дамыған. 
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* * * * * * 
Жамбыл облысы   Талас ауданы   Қаратау қаласы  

«Әйгерім» балабақшасының тәрбиешісі:  Битенова Дина Ауданқызы
        

«Ынтымағы жарасқан 
туған өлкем – Қазақстан!»

Мақсаты:  Көп   ұлтты  Қазақстан
Республикасының     халықтар
достастығы -  еліміздің  бірлігінің  кепілі
екендігін  таныту.  Әр  халықтың  өнері,
оның  рухани    байлығының  негізін
баланың  жүрегіне  өз  ұлтының  тілін,
дінін  біле  отырып,  сыйлауға,
құрметтеуге тәрбиелеу.

Әсем  безендірілген  залға  балалар
музыка әуенімен кіреді

Тәрбиеші:   Құрметті  қонақтар,  балалар   және  балабақша  ұжымы  сіздерді
1- ші Мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз!

       «Бірлік бар жерде тірлік бар»,- дейді дана халқымыз.  
Ұлттар  тұтастығы  мен  халықтар   достастығының   арқасында   бүгін  де  мемлекетіміз

дамып келеді. Еліміз өркен жайып, әрбір шаңырақ шаттықпен қуанышқа кенелсін.
         Сонымен қатар Қазақстан  Республикасының  Тәуелсіздік алғанына биыл 25 жыл

толуда.
Осы мерекеге орай «Ынтымағы жарасқан туған өлкем - Қазақстан»  атты ертеңгілігімізді

Қазақстан Республикасының  мемлекеттік  Гимнінен  бастайық.
Гимн орындалады.
Тәрбиеші:          Мамырдың бірі, достық күні,

                   Ән салып билеген халықтың үні.
                   Тұтасып тойлаған ұлттар,
                   Керемет мереке  Мамырдың бірі!

Хормен:     Достық- шырағымыз,
                   Достық – ұранымыз.
                   Достық – туымыз,
                   Достық- әніміз!

Шұғыла:          Болсын кіші бойымыз,

 ---4 --
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                  Биікке ұшу ойымыз .
                  Біз балдырған баламыз,

Шырқап әнге саламыз-  «Әр қашан күн сөнбесін» әнін қабыл алыңыздар.  
Ән хормен:   «Әр қашан күн сөнбесін»
Нұрсәт:             Күте тұғын асыға әр күнін біз,

                 Арналатын ең тәтті ән жырымыз.
                 Мерекелі мерейлі айдың басы,

Құтты болсын бірінші Мамырымыз! -балалардың мерекеге арналған тақпақтарын қабыл
алыңыздар.

Нұрислам:       Сәбилердің зәресін бұлт алмасын,
                 Гүл- бәйшешек еш уақытта солмасын.
                 Ақ Көгершін аспанымда халықтап,
                 Барлық халық бибіт күнді қолдасын!

Адия:                Сәбилердің зәресін бұлт алмасын ,
                Айна көңіл жүректі кір шалмасын.
                Қыран құстар даласында еркелеп,
                Аспанымда қалықтаудан талмасын.

Елнұр:          
    Жақсылыққа, бақытқа,                                     Достықты үлгі санаған
    Талпынған әр уақытта,                                    Бір үйде біз тұрамыз                                       
    Бала біткен дос- бауыр,                                                        Қалған ата бабадан
    Болмасын еш тосқауыл.                                   Бірлік асыл мұрамыз.

Инабат :           Ортақ болсын асқар тау,
                 Жеміс толы бақша бау.
                 Болсын жермен су да ортақ
                 Болсын бізге тауда ортақ

Камила:           Сен неткен Отан анам ғажап едің
                      Әспеттеп көркем тілмен жазар едім.

                Болашақ ұрпағыңның бақыты үшін. 
                Жайнай бер, Ұлы Отаным- Қазақ елім!

Керімжан:       Кең байтақ көз жетпейтін жерім менің,
                Таулы орман, жасыл жайлау, көлім менің.
                Бүгін де бар әлемге даңқың жетті,

 Тәуелсіз Қазақстаным- елім менің  -  Орыс   пен Грузин  айтысын тамашалаңыздар:
Көрініс:  «Орыс пен  Грузин айтысы»
Автор:    Бір біріне таңырқай қараған Грузин мен Орыс
Грузин:    - Сенің ұлтың кім?
Орыс:      -  Орыс
Грузин:   -  Сен орыс болсаң өз еліңе неге бармайсың?
Орыс:      -  Менің өз елім  -Қазақстан
Грузин:   -  Жоқ, сен Ресейде  тұруың керек
Орыс:  -  О, не дегенің ! Мен Қазақстанда тұрамын. Мен   Қазақстанымды   өз Отаным

деп білемін.
     - Ал сен Грузинсің гой? Сен мұнда не істеп жүрсің?  Сен де  өз еліңе бар!
 Қазақ жігіті келеді:  
-  Балалар осыншама неге дауласып жатырсыңдар?  Менің  білгім келеді.
Орыс:   - Біз әр қайсымызды өз еліңе баруың керек деп жатырмыз.
Грузин:  - Қайсымыздың кетерімізді білмейміз.
Қазақ:  - О, не дегендерің!  Біздің Отанымыз Қазақстан көп ұлт мекендейтін мемлекет

емес  пе?   Мұнда Өзбек те, Грузин де, Орыс та тағы басқады ұлттар тұрады.
Бәрі тату- тәтті тұрып жатыр. Ал, дауласқанды қойып, бізге неге дос болмасқа!
Бәрі бірге :   Біз доспыз , әрқашан біргеміз!
Тәрбиеші:                Отанды  әркім  анасындай,
                                  Қастерлейді бағалап.

                        Өйткені Отан баласындай,
Бізді өсірер аялап,- өнерлерін көрсетуге  Африка елінен қонақтар келіпті. Қане бәріміз

қошеметтеп қарсы алайық!
Би:  «Африка»
Махфура:               Ортақ бізге бір -  Отан,

                       Ортақ жердің байлығы.
                       Еңбек ортақ, жыр ортақ,

Ортақ  бізге  барлығы-  біздің  балалардың    «Достық» туралы  тақпақтарын  қабыл
алыңыздар

Дәулетбай:                                                        Мейірім:             
      Бейбітшілік өмірдің,                                                  Шаттық үнді май жыры,             
     Туы қолда толқыған.                                            Аралайды жер шарын.          
     Жадыраған көңілдің,                                              Көкте балқып май күні,
     Күй кернейі ағылған.                                            Аялайды ел таңын.
Мұхамедқажы:                                                 Гүлбану:      
     Тілегі бір жүрегі бір,                                                                      Майдың жыры май үні,
     Достармен біз біргеміз.                                         Нұрыңды төк май күні.                         
     Туыс барда құрыштанда.                                     Аралай түс жер шарын  
     Берік біздің іргеміз.                                                                        Ал құшаққа ел таңын.
Ж. Кәусар:             Қадірменді бір досымыз-Грузинім

                       Дәм тұзымыз араласпыз әріден.
                       Дастарқандар жайылады сәнімен

                                Сахнада Грузин қыздар,жігіттер биімен  
Би : «Грузин»
Тәрбиеші:   Ендеше  балалар, туыстық, достық, ынтымақтастық туралы мақал- мәтелдер

айтып берейік.
Іңкәр:                     Досы көпті жау алмайды,
                                Ақылы көпті дау алмайды
Адия:                     Ынтымақ жүрген жерде,
                               Ырыс бірге жүреді.
Жаннұр:               Ел менен ел достасқан,
                               Ғасыры туды адамның
Айқын:                 Ырыс алды ындымақ
Тәрбиеші:             Отан деген- Атамекен!

                     Отан деген- Туған жер!
                     Отан -  ана, Отан -үлкен

Қазақстан- туған ел-    өнерлі жігітіміз   Мұхамедқажының                                          «Көк
тудың желбірегені»  әнін тамашалайық!

Жеке ән:   «Көк тудың желбірегені»
Айсезім:               Достықты үлгі санаған,

                    Бір үйде біз тұрамыз.
                    Қалған ата – бабадан,

Бірлік асыл мұрамыз-  қазақтың ұлттық   «Орамал тастамақ»  ойынын ойнайық!

Ойын:  «Орамал тастамақ»
Жаннұр:             Тілі басқа, тілегі бір біргеміз,
                             Өздеріңмен жүздесеміз күнде біз.
                             Мақсат ортақ бейбітшілік  ұран боп,
Татулықтың бұзылмаын іргеміз ,– бүлдіршіндердің  «Орыс   биін» тамашалыңыздар.
Би: «Орыс биі»
Диана:                 Назданып бүгін өмір нұрлы күні,
                             Қыр беттің қызғалдаққа тұнды гүлі.
                             Мамыр боп айбары асып асқақтайды
                               Еңбек,  Бақыт, Береке, Бірлік күн - «Жаса мәңгі Қазақстан »  
Ән  хормен:      «Жаса мәңгі Қазақстан»
Тәрбиеші:           Сырдың бойын ежелден жайлаған,

                   Орыс, казақ қатар конған байдалам.
                   Халықтардың достығының айғағы,

Бүгінгі күн мерекеде жайнаған  -       балаларымыздың орыс тіліндегі тақпақтарын қабыл
алыңыздар.

Санжар:                                                     Қайыржан:      
       Лейся  песня, лейся званко!                                                     Развивается веселье,
       Помагай дружить.                                                Словно полная вода.
        Всем ребятам очень нужно,                             Здравствуй, радостный весенний,

В мирном мири жить.                                                                           Праздник мира и труда.
                   Айсезім:        Какое веселое  майское солнце,
                                         Деревья надели, зеленый  народ.
                                         Мы скажем все в месте,

                               «Да здравствует дружба Казахстанских ребят!»
Е.Кәусар:                      Ынтымақ, бірлік, достық ,татулық,
                                       Түгелденіп төртеуіміз төрде тұр 
                                  Бабалардан қалған дәстүр айтулы
                                      Тәуелсіздік туы  мәңгі тұғырлы.
Би: « Қазақ биі»
Диас:                             Жақсылыққа бақытқа,
                                       Талпынған әр уақытта.

                              Бала біткен дос бауыр,
                                       Болмасын еш тосқауыл-  балалардың орындауында    «Жетекшіміз

жас Отан» әнін қабыл алыңыздар!
Ән хормен:  «Жетекшіміз жас Отан»
Тәрбиеші: Бүгінгі  мерекемен  құттықтау  үшін  сөз  балабақша  меңгерушісі:   К.Ж.

Жуманазароваға беріледі
Тәрбиеші: Жүзімізге  шуақ,  бойымызға  қуат  әкелген  1  Мамыр  Қазақстан

Халықтарының    ынтымағы мен бірлігі күні   құтты болсын! 
 Бұл мереке бізбен бірге ғасырларға ұлассын. 
Бейбіт аспан астында достығымыз нығайып, денсаулығымыз өркендей берсін!   Алтындай

уақыттарыңызды   бөліп келгендеріңізге  көп   рахмет.
 * * * * * * 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы

«М.О.Әуезов атындағы педагогика колледжі» ҚКМК
КАБИМОЛДИНА АЙГУЛЬ КАЙРБЕКОВНА 

Әдістемелік нұсқау
«Дамыта оқыту арқылы педагогика

пәнінде білім алушылардың
белсенділігін арттыру  жолдары»

«Бала дамуының ең шарықтау шегі –
бұл тіл мен ойдың

шығармашылығы» Л.С. Выготский

Елбасы Н.Ә.  Назарбаевтың «Қазақстан
2030»  Республика  халқына  жолдауында
айқындалған негізгі  басым бағыттар  мен
міндеттерді жүзеге асыру үшін білім мазмұнын жаңартумен қатар оқытудың өзіндік жаңа
жолын, жаңа технологиясын қалыптастыру – өмірдің талабы болып отыр, осыған сәйкес өз
сабағымда Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдовтың «Дамыта оқыту технологиясын»  АКТ негіздей
отырып  қолданамын. 

Колледж білім алушыларының оқу үрдіснде  белсенділігін  дамытудың негізгі  факторы
олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі ғана емес, сонымен бірге, баланың маңызды
психикалық  қызметтерін,  ақыл  -  ой  жұмысының  тәсілдерін  қалыптастыруға  мүмкіндік
беретін оқу үрдісін жолға қою керектігі саналады. Білім алушының шығармашылық қабілеті
де  оның  ойлау  мен  тәжірибелік  әрекеттері  арқылы  ғана  дамиды.  Ойлауға  үйрететін
сабақтарды дамыта оқыту сабақтары деп білеміз.

Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық
технологияны ендіруді  міндеттейді.  Сондықтан оқу-тәрбие үрдісінде жаңа инновациялық
әдіс  -  тәсілдерді  енгізу  оқушылардың  білімге  деген  қызығушылығын,  талпынысын
арттырып,  өз  бетімен  ізденуге,  шығармашылық  еңбек  етуге  жол  салу. Дамыта  оқыту  –
дәстүрлі  оқытуға  соңғы  уақыттарға  дейін  балама  жүйе  деп  қарастырылды.  Оның
нәтижесінде әр оқушы өзін  -  өзі  өзгертуші субъект дәрежесіне көтерілуі  көзделіп,  соған
оқыту барысында лайықты жағдайлар жасау үлкен нәтиже берді.

Білім  алушының  оқу  пәніндегі  белсенділікті  қалыптастыру  көрсеткіштеріне
эмоцияналдық,  интеллектуалдық,  жігерлілік  іс-әрекетке  оқушылардың  белсене  қатысуы
жатады.  Осындай  нәтижеге  жету  үшін  сабақ  мазмұнының  түрлерін,  оқытудың  амал-
тәсілдерін түгелдей өзгерту қажет,  қазір жалпылама баяндау,  сұрақ-жауап, лекция тәрізді
сабақ әдістері өз нәтижесін бере алмайды.

Бала белсенділігі  туралы XVI – XVIII  ғасырдағы негізделген алғашқы әрекеттер (Я.А.
Коменский, Ж.Ж. Руссо) және бұл ұстанымдарды А. Дистервегтің, К.Д. Ушинскийдің және
XIX  ғасырдың  басқа  да  прогрессивті  ұстаздардың  қолдауы  физиологиялық  және
психологиялық  деңгейде  адам  белсенділігінің  мәнін  методологиялық  бағалаушылық  пен
расталады (И.В. Сеченов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,
А.  Леонтьев).  Осы  зерттеулердің  нәтижесінде  тұлғаның  белсенділігі  оның  табиғи
жаратылысы жағдайы,  сонымен бірге,  тұлға  іс-әрекет  барысында қалыптасатындығы,  іс-
әрекет қандай болса,  тұлға  да  сондай болады деген қорытындылар жасалынады.  Демек,
жеке тұлғаны жан-жақты дамыту үшін оқу белсенділігінің мәні ерекше.

Бұл  адамның  бүкіл  өмірінде  дамитын  белсенділік.  Балалардың  жас  ерекшеліктеріне
сәйкес басқа адамдар мен қарым-қатынас жасау белсенділігінің мазмұны өзгеріп отырады.
Балалардың саналы түрде  істейтін  мұндай  әрекеттерінырықты немесе  ерікті  белсенділік
дейді. Әр түрлі ойын баланың дүниетенымын кеңейтіп, қарым-қатынас жасау белсенділігін
дамытады.

В.В.  Давыдов «Дамыта оқыту дегеніміз  – ақыл - ойдың дамуының көрсеткіші ретінде
жинақтай, қорытындылай алу дағдысы» – дейді. 

Дамыта  оқытуда  баланың  ізденушілік  –  ойлау  әрекетін  ұйымдастыру  басты  назарда
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ұсталады.  Ол  үшін  бала  өзінің  бұған  дейінгі  білетін  амалдарының,  тәсілдерінің  жаңа
мәселені  шешуге  жеткіліксіз  екенін  сезетіндей жағдайға түсуі  керек.  Содан барып оның
білім алуға деген ынта-ықыласы артады, білім алуға әрекеттенеді. Сабақ мұндай жағдайда
төмендегідей 3 құрамдас бөліктерден тұратын болады.

1.     Оқу мақсаттарының қойылуы.
2.     Оны шешудің жолын бірлесе қарастыру.
3.     Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу.
Бұл–үшеуі  дамыта  оқытудың  Д.Б.Элконин–В.Давыдов  жасаған  жүйесінің  негізгі

құрылымдары.
Дамыта оқытуда оқытудың келесі әдіс-тәсілдері қолданылады:

 логикалық(қисындық), 
 мәселелі-іздестіру, 
 дербес іздестіру жұмыстар әдістері.

Бұрын  пайдаланған әдістердің жарамсыздығы немесе жеткіліксіздігі мәлім болғандықтан
балалардан жаңа талдауды,  жаңа  түсінікті   талап ететін  оқу міндеттерін қою-іздестіру
жұмыстарының  қажетті  шарттары.  Оқытушы  балалардың  алдына  оқу  тапсырмасын
қойғаннан кейін,  әрі  қарайғы күш оны шешуге,  яғни,  іздеу жұмыстарын ұйымдастыруға
бағытталуы қажет. Білім алушыларды іздеу жұмыстарына тартуға  және  оларды «іштей»
ұйымдастыруға   тырысу керек. Бұл жағдайда кем дегенде екі шарт сақталуы тиіс. 
- Біріншіден, оқытушы іздеу жұмыстарыны берілген тапсырманы шешудің қандай да бір
жолдарын  ұсына  алады.  Білім  алушылар  оқытушының  айтқан  жолдарын  сынауға  және
бағалай алуға мүмкіндіктері  болуы керек.
- Екіншіден,   оқытушы тапсырманы шешудегі  өз  жолын білім алушыларға  жүктемей,
білім алушылар  ұсынған шешу жолдарын іздеу жұмыстарына қатысуы керек.  Тапсырма
шешілгенде, яғни тәсіл бекітілгенде, оқытушы бұл тәсілді бағалауды ұйымдастыру керек.
Табылған тәсілдің басқа да тапсырмаларды шешуге қаншалықты қабілетті екенін анықтауы
тиіс.

Оқу тапсырмасының берілуі,  оны білім алушылармен бірлесіп шешу,  табылған жұмыс
тәсілін бағалауды ұйымдастыру – бұл үш әдіс дамыта оқытудың мазмұны мен мақсатына
сәйкес келеді. Ю.А. Конаржевский дамыта оқылатын сабаққа мінездеме бере отырып, былай
дейді:

1)  мұндай сабақтың мақсаты баланың тікелей дамуы болып табылады,   оқытушы оқу
әрекеттерін  қалыптастыруға  және  оқыту барысында   білім  алушының негізгі  субъектіге
айналуына жағдай жасауы тиіс;

2)  дамыта  оқытылатын  сабақта  мұғалім  білім  алушылардың  оқу  әрекеттерін
ұйымдастырушы,  жағдайды  ұйымдастырушы  болып  табылады.  Білім  алушы  бірлесе
атқарған жұмыстарға сүйене отырып, дербес іздеу жұмыстарын жүргізеді,  жұмыс тәсілін
анықтайды, оларды жаңа оқу тапсырмаларын шешуге пайдаланады, өз әрекетін дәлелдейді;

3) дамыта оқытылатын сабақта, білім алушы  - ең негізгі, ең басты жұмыскер. Оның оқу
әрекеті өз- өзін дамытуға бағытталады. 

А. Дистерверг бірде  «Жаман мұғалім шындықты көрсетіп береді, ал жақсы мұғалім –
оны табуды үйретеді»  -  деді.  Дамыта  оқытудың бірегейлігі  сонда,  оқытушы  оқытуды
баланың  өзіндік  қасиетіне,  ішкі  әлеміне  көп  көңіл  аудара  отырып,  оның   ішкі  даму
заңдылықтарын негізге ала отырып құрайды, сондықтан мұғалімге  жақсы мұғалім болудан
басқа жол қалмайды.                                                                                                                         

І. Әдістемелік іс – әрекет жағдайындамақсат пен міндеттерді меңгеруі
 Сабақтыңмазмұны
 Оқу жағдайын ескеру
 Әдістемелік тәсілдерді қолдану

ІІ. Келесі сабақтың моделін жоспарлау
1. Сабақтың негізгі мақсаттарын анықтау (аралық міндеттер мен шешу жолдары)
2. Сабақтың әркезеңіндегіоқушының негізгі әрекет түрлерін анықтау
3. Оқушы әрекетін ұйымдастыру әдіс-тәсілдерін таңдау.

ІІІ. Сабақты жүргізу.
1. Әр сабақтағы баланың іс – әрекетін ұйымдастыру
2. Оқушымен жанама қарым-қатынас
3. Жұмыс барысын бақылау жұмысы

IV. Рефлекция (Сабақтың қорытынды бағасы)
 Қойылған мақсатқа жету
 Тақырып бойынша өзгерістер енгізу
 Оқыту нәтижесіне талдау (жетістіктер мен кемшіліктер)

Дамыта оқытуда мұғалімнің басты міндеті:
Оқу материалдарын оқушыға дайын күйінде көрсету емес, оқушымен бірлесіп, жалпы іс

–   әрекетті  ұйымдастыра  отырып,  алға  қойған  міндеттерді  түсіндіру,  оларды  шешудің
тәсілдерін, жолдарын іздестіру арқылы өз іс-тәжірибесінде қалай қолданады?

1)  Оқу әрекетін  қалыптастыру,  айналадағы дүниемен  белсенді  әрекеттестік,  этикалық,
эстетикалық  қарым  -  қатынасқа  дайындау,  дара  тұлғалық  адамгершілік  қалыптарын
меңгерту.

2) Оқу барысында баланың бойындағы дамытуды қалыптастыруды дағдыға айналдыру.
3)   Оқу мен тілдің арасындағы байланыстылыққа аса көңіл бөлу.
4)   Сөздік қоры мен тілдің арасындағы байланыстылыққа аса көңіл бөлу.
5)   Оқушының сезіміне әсер етіп, логикалық ойын дамыту.
6)   Жалпы оқушының жан дүниесін дамыту.
Дамыта  оқытуды ұйымдастыру, балаға ақыл - ой әрекетін меңгеруге жағдай жасау деп

қарастыру керек. Дамыта оқыту сабақтағы ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы арасындағы
ерекше  қарым  -  қатынас.  Мұғалім  бұл  жағдайда  дайын  білімді  түсіндіріп  қоюшы,
бағалаушы емес, танымдық іс-әрекетті ұйымдастыратын ұжымдық істердің ұйытқысы. Тек
осындай оқыту ғана баланың ақыл - ойының көзін ашып, шығармашылығын дамытады.

Бұл жағдайда  білім алушының  «өзекті даму ортасын» анықтау маңызды және  оның
«жақын даму ортасына» ауысуын шебелікпен жүзеге асыру керек.  Менің педагогикалық
міндетім  -  оқушының  еркін  болуына,  шығармашыл  және  жауапты  тұлға  болуына
көмектесу, өмірде өз орнын табуға көмектесу. 

Сондықтан  да  барлық  сабағымда  әр  баланың  мәселеге  жеке  көзқарасы  болған  кезде,
қателесуге қорықпай өз болжамын айтуға жағдай тудырамын.  Балалардың ерекше ойын,
көп білуге деген талабын, оқу еңбегіне деген байыпты қарым-қатынасын ынталандырамын.
Өз жұмысымда оқушылардың зерттеушілік әрекеттеріндегі мәселелік жағдаяттарды қолдана
отырып,  ғылыми  ізденістің  логикасы  мен  сипаттамасы  және  оның  қиындықтары  мен
заңдылықтары туралы түсінік қалыптастырамын. Сондай-ақ, мәселелік жағдаяттар ерекше
ойлау,  ішкі  түйсік,  қиялын  дамытуға  ықпал  ететін  сәйкес  әрекеттер  тәжірибесін
қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Басты  ерекшелік–теория  тек  қана  есте  сақтайтын   объект  ретінде  қабылданбайды.
Сұрақтар жаңа мен бұрынғы игерілгеннің өзара қарым-қатынасын орнатады, мәнін түсінуге
көмектеседі.  Оқушылар  оқу  мәтінін  оқығанда    алдарына  жасырын  сұрақ  қоюға
дағдыланулары  керектігін  түсінулері  қажет.  Ол  үшін  әрбір  мәтінде  мағыналы  субъект
(тақырып) және мағыналы  предикат     (тақырып және оны ашу туралы) бар екенін білу
керек. Мағыналы субъектіге жасырын сұрақ мынандай болады: Бұл жерде кім(не) туралы
айтылған?  Мағыналы предикатқа жасырын сұрақ: Бұл туралы не айтылған?  Мұнымен не
түсіндіріледі (дәлел)? Объектінің ерекшелігі қандай?  Неге бұлай болған? Нақ осы сұрақтар
оқушылардың танымдығын ашады,  талдау,  синтез,  салыстыру,  жинақтау,  дерексіздендіру
сияқты негізгі ой операцияларын орындауға бағытталған сұрақтар   ойлануға итермелейді.

Олардың назарлары ойлау логикасына жинақталады. 
Әрбір зерттеу, әрбір шығармашылық мәселені қоюдан, яғни сұрақ қоя білуден басталады.

Белгілі  психолог  И.Лернер «Жақсы сұрақ  -  істің  мәнісін  жаңадан көруге  және  жауабын
бұрын ешкім ойламаған жаңа жолдармен іздеуге көмектеседі. Сұрақтарды құру нақты бір
дағдыны  талап  етеді.  Оқушылар  сұрақ  қоя  алмайды,  олар  сұраққа  жауап  беруге
дағдыланған.  Яғни,  оларды  сұрақ  қоя  білуге  үйрету  керек».  Дамыта  оқыту  жүйесінде
оқушылардың ойларын жетілдірудің маңызы зор.

Біріншіден– дамыта оқытуда білім даяр күйінде берілмейді, оған оқушы өз оқу әрекеті
арқылы  қол  жеткізеді.  Сабақтың  алғашқы  ізденіс  кезеңінде  жаңа  ақпарат  жайлы  не
білетіндіктерін ортаға салып, мәселені өз беттерінше шешуге талпынады. Сөйтіп олар осы
мәселе  туралы  өз  білімдерінің  жеткіліксіз,  таяз  екенін  сезіну  арқылы  сабаққа  деген
қызығушылықтары оянады, ішкі түрткілері пайда болады.

Екіншіден-  дамыта  оқытуда  оқушы  жоғары  қиындықтағы  мәселелерді  шеше  отырып
өзінің санасының саңылауларын ашады. Әр оқушының өзінің деңгейіне дейін дамуға қол
жеткізе алады. «Жақсы оқушы”, «Жаман оқушы” ұғымының болмауы, балаларды танымдық
әрекеттерге ұмтылдырады, құштарлығын арттырады.

Үшіншіден–  оқушының  жеке  басын  дамытатын  басты  құрал  –  ол  өзінің  әрекеті.  Сол
себепті дамыта оқытудағы оқыту әдістері оқушыны белсенді жұмыс жағдайына қоя отырып,
мәселелерді, қайшылықтарды шешу мақсатын қояды.

Төртіншіден–  дамыта  оқыту  жүйесінің  нәтижелі  болуы  оқушы  мен  мұғалімнің
арасындағы  жаңаша  қарым  -  қатынасы  арқасында  ғана  өз  жемісін  береді.  Сол  себепті
дәстүрлі жүйедегі әміршілдік стиль бұл жерде тиімсіз, оқушы –«орындаушы”, «мұғалімнің
тасасындағы”  объект  емес.  Ол  өз  пікірін  ашық  айта,  ойын  дәлелдей,  дәйектей  алатын,
сонымен қатар басқаның да ойын тыңдап, көзқарасын құрметтей білуге үйренгенеді.

Танымдық  белсенділік  көп  түрлі  тұлғалық  қатынастардың  қалыптасуымен  тығыз
байланысты.  Танымдық  әрекеттің  белгілі  бір  ғылым  саласымен  таңдаулы  қатынасы,
танымдық  әрекеті,  оларға  қатысу  және  қатысушылармен  танымдық  қарым  -  қатынасы
маңызды келеді. Сонымен бірге, адамның барлық жоғарғы таным процестерінің өзінің даму
деңгейінен белсендіруде танымдылық белсенділік тұлғаның шындықты қайта құру әрекеті
нәтижесінде ұдайы ізденіске жетелейді.

Оқыту үрдісінде оқушылардың белсенділігін дамытуды мақсат еткен мұғалім сабақтың
барлық кезеңдерінде олардың ой дербестігін дамытуға тырысады.Оқушыда белсенділік бір
қалыпта болмайды, оның қарапайым және күрделі шығармашылық т.б. белсенділік түрлері
болады.  Соңғысы  оқушының  логикалық  ойлау  қабілеті  мен  дербестігін  керек  етеді.
Оқушыларда жас ерекшеліктеріне және психикалық даму дәрежесіне қарай белсенділіктің
бірнеше  түрі  қалыптасып  дамиды:  қимыл,  сөйлеу,  ойлау,  таным,  өзін  -  өзі  тәрбиелеу,
қызығушылық, шығармашылық т. б. белсенділіктер. Мұғалімнің шығармашылық ізденісінің
ең бастысы – оқушының ойлау қабілетін дамыту және оқуға деген ынтасын қалыптастыру.

Баланы бастауыш сыныптардан бастап шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер
қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға әкелудің жолдарын көрсету керек.

Шығармашылық  –  бүкіл  тіршіліктің  көзі.  Адам  баласының  сөйлей  бастаған  кезінен
бастап,  бүгінгі  күнге  дейін  жеткен  жетістіктері  шығармашылықтың  нәтижесі.  Бұған
бүкілхалықтық, жалпы және жеке адамның шығармашылығы арқылы келдік. Әр жаңа ұрпақ
өзіне дейінгі ұрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, өз іс - әрекетінде сол
жетістіктерді  жаңа  жағдайға  бейімдей,  жетілдіре  отырып,  барлық  салада  таңғажайып
табыстарға қол жеткізеді.  Оқу материалын терең меңгеруге тек оқушылармен жүргізетін
жаттығу  жұмыстарының  нәтижесінде  қол  жеткізуге  болады.  Сондықтан  мұғалім
оқушылардың танымдық қабілетін дамытуда мына қағидаларға сүйенеді:

1.  Жаттығу  жұмысы  пәннің  мәніне,  тақырыпқа  логикалық  байланыста  болуы  керек.
2. Жаттығуларға сұрақтар жүйесі оқушылардың ойлау қабілетін дамытарлықтай болуы тиіс.

3.  Жаттығу жұмысы сабақтың барлық кезінде болуы керек.  Жаңа сабақты түсіндіруде,
бекіту кезінде, білімді тексеруде, сондай - ақ қайталауда да қолданылады.

Қазіргі  таңда  білім  саласының  алдында  дайын  білімді,  дағдыларды  меңгеретін,
қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын,
біртума  ойлау  қабілетімен  ерекшеленетін  жеке  тұлға  қалыптастыру  міндетінің  тұрғаны
баршамызға белгілі. Осы орайда, оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамытудың
маңызды мәселе екендігі туындайды.

Ғылыми  зерттеулерге  сүйенетін  болсақ,  оқушы  шығармашылығын  дамытуда
«шығармашылық тапсырмалар» үлкен рөл атқарады. Шығармашылық тапсырма ретінде біз
оқушыдан ұдайы тек ақпарат өндіру емес, шығармашылықты талап ететін тапсырмаларды
қарастырамыз.  Себебі  тапсырмалар  белгісіздіктің  кіші  және  үлкен  элементтерінен  және
бірнеше  дұрыс  жауаптардан  тұруы  мүмкін.  Шығармашылық  тапсырма  кез  -  келген
интерактивті  әдістің  мазмұны мен негізін  құрайды.  Оның айналасында  жариялылық пен
ізденімпаздықтың негізі пайда болады. Шығармашылық тапсырмалар оқу барысына үлкен
мағына беріп, оқушыларды ынталандырады.

Шығармашылық  тапсырма  жеке  дара  күйінде  мұғалімдер  үшін  де  шығармашылық
тапсырма болып қалады. Шығармашылық тапсырмалар мына төмендегі талапқа сай болуы
керек:
1. Бір мағыналы және тым қарапайым жауабы немесе шешімі болмайды;
2. Оқушыларға тәжірибелік тұрғыдан пайдалы болып табылады;
3. Оқушылардың өмірімен байланыста болады;
4. Оқушылардың қызығушылығын тудырады;
5. Оқытудың мақсатына барынша сай келеді.

Оқушы қарастырғанда В. П. Беспальконың ІҮ деңгейіне яғни шығармашылық деңгейге
тоқталу қажет.  Мұнда әр оқушы өзіндік шығармашылық жұмыспен айналысады. Оқушы
ойынға  қызығу  арқылы  шығармашылық  тапсырмаларды  жеңіл  әрі  белсенді  түрде
орындайды.

Қоғамдағы өзгерістерге сәйкес оқушыларға бүгінгі таңда тиянақты білім беріп, танымдық
қабілетін дамыту, танымдық белсенділігін арттыру үшін олардың әр пәнге қызығушылығын,
өздігінен даму дағдыларын қалыптастыру, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеу –
мектептің  басты  міндеті.  Бастауыш  сынып  оқушыларын  жан  -  жақты  дамытып,  қоғам
құрылысына  белсене  қатысуға  әзірлеу  мектепте  оқыту  және  тәрбиелеу  арқылы  жүзеге
асады.
Оқушылардың  оқу  -  танымдық  іс  -  әрекеті  белсенділігін  қалыптастыруда  олардың
қабілеттерін дамытуға, танымдық жан қуаттарының оянуына ықпал етіп, ізденіс, талабын
ұштауға білім деңгейін жетілдірудің маңызы ерекше. Оқушылардың оқу - танымдық іс -
әрекеті  –  күрделі  процесс.   Оқу үрдісі  оқушылардың оқу -  танымдық  әрекеті  негізінде
жүзеге асады,  ал оқу - танымдық әрекеті  негізінде оқушылардың танымдық белсенділігі
қалыптасады.  Белсенділіктің  ең  жоғары  көрінісі  оқушылардың  алған  білімдерін  өмірде
пайдалана білуі болып табылады. 

Қорытынды:  өзімнің  баяндамамды  қорыта  келіп,  мынадай  түйін  түюге  болады.
1. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары артады.

2. Оқушылардың танымдық белсенділіктері дамиды.
3.  Осы  шығармашылық  тапсырмаларды  пәндерге  бейімдеп  қолданудан,  оқушылардың

пәнге деген қызығушылығы молаяды.
4. Оқушылардың логикалық ойлауы, шығармашылық іс - әрекетке қабілеті артады.
5. Оқушылардың білім сапасы көтеріледі.
Ол үшін, жалықпай жаңа инновациялық технологияларды өз жұмысымызда пайдаланып,

сонымен қатар оқушыларды мадақтап, ынталандырып отырған орынды. Баланың қиялын
дамыта  отырып,  ойын  дамытамыз.  Ойы  дамыған  шәкірттеріміздің  танымдық
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қызығушылығы  арта  отырып,  шығармашылық  әрекеті  жоғары  деңгейге  көтеріледі.
Тұлғаның  белсенділігі  дамудың  тек  алғы  шарты  емес,  оның  нəтижесі  де.  Қоғамдық
белсенді,  ынталы,  шығармашыл жəне  өзі  мен төңірегіндегі  қатысқан адамдардың бəріне
бірдей жақсылық пен қуаныш беретін тұлға қалыптастырушы тəрбие əрдайым өз мақсатына
жетіп отырады. Саналы, педагогикалық сынақтан өтіп, ұйымдастырылған оқушы іс-əрекеті
белсенділіктің қай түрін де қамтамасыз ете алады. Өсіп келе жатқан адамға толық іс-əрекет
мүмкіндігін  ашып  беру,  өз  күш-қуатын  белсенді  қолдануға  қажет  əрекет  тəсілдерімен
қаруландыру,  тұлғалық  ерекшеліктерді  жете  зерттеу  жəне  əр  тұлғаның  болмысындағы
табиғаттан берілген нышандар мен дарындылықты мейлінше жайып салу- əрбір тұлғаның
даму  процесін  ақылгөйлікпен  бағыттаушы  ұстаз-педагогтың  өз  ар-намысы  мен  қоғам
алдындағы борышы. Сонымен,  оқушы дамуының маңызды жағдаяттарының бірі  –  оның
меншікті өз əрекет –қызметі. Мұғалім қаншама жақсы бола берсін, өз үстінде еңбектенбеген
оқушы  көздеген  мақсатына  жете  алмайды.  Əрқандай  іс-əрекет  оқушы  ықылысымен
орындалып, шартты түрде белсенді болуы қажет. 

Белсенділік оқу барысында шəкіртке тезірек жəне табысты əлеуметтік тəжірибе топтауға
мүмкіндік  береді.  Оның  қарым-қатынас,  тілдесу  қабілеттерін  дамытады,  қоршаған
болмысқа деген көзқарасын қалыптастырады. Баланың ақыл-парасатты дамуын танымдық
белсенділік  қамтамасыз  етеді.  Бұл  үшін  балаға  танымдық  мəселелерді  шешуімен  бірге
игерілген  білімдерді  практикада  қолдану  қажеттігі  де  тəн  болуы  тиіс.  Себебі  еңбектегі
белсенділік  тұлғаны  өзінің  рухани  жəне  адамгершілік  дүниесін  тез  арада  жəне  тиімді
қалыптастыруға ынталандырады, оны көп жəне нəтижелі еңбектенуге бағыттайды.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. 12 жылдық оқыту мәселелері. Қ.Р.  жалпы орта білім беру жүйесін дамытудың негізгі
бағыттары.- Астана, 2006
2. 2014  жылдың17  қаңтар  күні  жария  етілген  Президент  Нұрсұлтан  Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы. 
3. Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған
Мемлекеттік бағдарламасы. 
4. ҚР Жалпыға міндетті білім берудің Мемлекеттік стандарттары; Жоба, /12 жылдық білім
беру, 2006ж/.
5. Айдосова З.  “Дамыта оқыту технологиясының мәселелері ”(қазақ тілі мен әдебиеті).-
2004.- 93-7 бет
6. Аринова  Г.К.Жаңа мазмұнды білім беру жүйесіндегі  педагогиалық технологиялардың
алатын орны//12 жылдық білім беру, 2009, №4, 76 б. 
7. Аяғанова Л. Жаңа технологиялар сабақта «Бастауыш мектеп»-2003.№4. 21-24 б.
8. Баймұханов  Б.  Оқытудың жаңа  технологияларының негізгі  ерекшеліктері  «Бастауыш
мектеп» — 2000. -№8,9 – 3-6 бет.
9. Кенжебеков Б.Т. Маманның кәсіби құзыреттілігінің теориялық негізі //Бастауыш мектеп.
– 2004. – №7. – 15-19 бб. 

10.  Көшімбетова  С.  «Оқу-тәрбие  үрдісінде  оқытудың  инновациялық  әдіс-тәсілдерін
пайдаланудың педагогикалық шарттары», Алматы,2008.

12. Өстеміров К Қазіргі педагогикалық технологиялар мен оқыту құралдары.-А.: 2007.
13.  Сәлімбаев  О.С  12  жылдық  мектеп  жағдайындағы құзыреттілік  білім беруді  енгізу

мәселелері  //«Мектепте  құзыреттілік  білім  беруді  енгізу  жағдайында  педагог  кадрларды
дайындау» халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары. -Тараз, 2006

14. Эльконин-Давыдов «Дамыта оқыту технологиясы» /Педагогикалық шығармалар, 1998
ж/.

15. Ғаламтор желісі: http://refleader.ru/jgebewqasatyjge.html
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Алматинская область Карасайский район 
«Средняя школа села Кыргауылды с ДМЦ»

Учитель русского языка и литературы Тлеуова Роза Саримсаковна

  Эпиграф: «Русский народ создал русский язык-яркий, как радуга после весеннего 
ливня, меткий, как стрела, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью»

                                                                                                         Л.Н.Толстой

                             КВН «Выучи русский язык»
Цель: Воспитание у учащихся интерес к изучению предмета через игру. Развитие 

логического мышления,выразительной речи,воспитание коллективизма.
Оборудование: Плакаты,рисунки,высказывание писателей о русском языке.
 
                                    Ход мероприятия

 Вступительное слово учителя.
 Выразительное чтение стихотворений.

Выучи русский язык.
Если ты хочешь судьбу переспорить,
Если ты ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твердой опоре,-
Выучи русский язык.
Он твой наставник,великий,могучий,
Он перевозчик, он проводник.
Если штурмуешь познания кручи-
Выучи русский язык!
Горького зоркость, бескрайность Толстого,
Пушкинской лирики чистый родник
Блещут зеркальностью русского слова.
Выучи русский язык!
1-тур
                    Приветствие команд
Команда «Знатоки» 
                                Мы приветствуем «Грамотеев»,
                                На честный бой мы вас зовем.
                                Если все ж вы победите,
                                Духом мы не упадем!
Наш девиз: Не тратим время мы на скуку-мы грызем гранит науки!
Команда «Грамотеи»
                                 Мы слов на ветер не бросаем
                                      В игре мы вас не подведем!
                                      Быть лучшими,быть первыми
                                      Желаем вам во всем. 
Наш девиз: Не сиди сложа руки,так не будет скуки.
2-тур                  1-конкурс: «Эстафета»          1 балл
Из предложенных букв выложить слова.
А Н И Е З Н   (Знание)
Р У Б А Ж Д  (Дружба)
3-тур                 2-конкурс: «Подумай и ответь»        1 балл
ЗАГАДКИ 
1-команде:  Одной рукой я всех встречаю,

Другой провожаю. (Дверь)
1. Через поле и лесок

Подается голосок
Он бежит по проводам 
Скажешь здесь,а слышно там. (Телефон) 

2. По горам,по долам
Ходит шуба, да кафтан (Баран)

3. На дне,где тихо и темно,
Лежит усатое бревно  (Сом)
2-команде: 

 Что такое между нами:
Две оглобли за ушами,
На носу по колесу
И сиделка на носу?  (Очки)

 Золотое решето 
Черных домиков полно (Подсолнух)

 Черненькая собачка свернувшись лежит,
Не лает,не кусает, в дом не пускает. (Замок) 

 Какое море в доме имеет два «Н»? (Ванна )
4-тур   3-конкурс капитанов     2 балла
Правильно произнеси скороговорки:
 1-капитану:         Коси,коса,пока роса
                    Роса долой и мы домой.
2-капитану:      Осип охрип,а Архип осип.
3-капитану:      На дворе-трава, на траве-дрова,
                            Не руби дрова,на траве дрова.
4-капитану:      Мед в лесу медведь нашел,
                            Мало меду,много пчел.
5-тур:    4-конкурс «Веселый художник»     2 балла
Раздать листки бумаги,на которых написаны фразеологизмы.Нужно нарисовать и 

объяснить смысл.
1-команда:    Вылетело из головы.
                      Ломать голову.
                      Сидеть у отца на шее.
2-команда:  Работать спустя рукава.
                      Сестра висит на телефоне.
                      Водить за нос.
6-тур:   5-конкурс «Фразеологический зоопарк»   2 балла
Вместо точек вставить названия животных.
 Знатоки:
 Голоден как...
 Хитер как...
 Труслив как...
Здоров как...
Надут как...
(Волк, лиса, заяц, бык, индюк).
 Грамотеи:
 Грязный как...
 Болтлива как...
 Упрям как...
 Изворотлив как...
 Нем как..
(Свинья, сорока, осел, уж, рыба).
7-тур:  6-конкурс «Пословицы и поговорки»   1 балл
1-команде:  Сытый голодного...      (Не разумеет)
Слезами горю...            (Не поможешь)
Шила в мешке...           (Не утаишь)
После драки...               (Кулаками не машут)
Кто много читает...       (Тот много знает)
2-команде:  Ищи ветра...        (в поле)
С книгой жить...    (век не тужить)
Кончил дело...       (гуляй смело)
Любишь кататься...    (люби и саночки возить)
Грамоте учиться...     (всегда пригодится)
8-тур:  7-конкурс «Равнобуквенные антонимы»     1 балл 
Подобрать антонимы к записанным словам и вписать их в пустые клетки.
ДРУГ -    СЛАВА-    БЛИЗКО-  РАЗЛУКА-  ОБВИНЯТЬ-  ФАЛЬШИВЫЙ -
РАДОВАТЬСЯ-   (враг, позор, далеко, встреча, защищать, настоящий, печалиться)
9-тур:  8-конкурс «Удивительное колесо»    2 балла
Составить как можно больше слов из этих букв.
             К
О                    О
            Н 
С                     Л
                Е 
     

1. Сок                  11. Кол
2. Кон                  12.Лен
3. Нос                  13.Клен
4. Лес                  14. Окно
5. Сон                  15. Он
6. Село                16. Оно
7. Лоно                17. Око
8. Лесок               18. Колесо
9. Колено            19. Ел
10. Сено                 20. Сел

10 тур:  9-конкурс «Пантомима»  2 балла
Показать фразеологизмы, не называя.Другая команда отгадывает:
1-команда: 
Зарубить себе на носу.
Намылить шею.
2-команда:
Развесить уши.
Пальчики оближешь.
11тур:  10-конкурс «Литературная минутка» 2 балла
Выразительное чтение стихотворений.
Ведущий: мы сегодня играли, соревновались.Все старались, работали хорошо. Молодцы!
Подведение итогов игры.Слово предоставляется жюри.Награждаются победители.

* * * * * * 

 ---7 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 26 мамыр 2016 ж | № 10 (160)

Өзін-өзі тану семинарының сабақ жоспары.
Мектеп: ЖББМ №179

Мұғалім: Турлашева Алина Маратовна 

Тақырыбы: «Жақсы ұстаз- мектеп жүрегі»                                                                            
Құндылық: Сүйіспеншілік. 
Қасиеттер: Кешірімді,шынайылық,адамдарға риясыз қызмет ету, жанашырлық т.б     

Семинардың мақсаты: «Жақсы ұстаз- мектеп жүрегі»   деген ұғымды 
ашу.      

Ресурстар: 
(Ән, слайд, 
көрініс, 
әуен,т.б) 

Семинардың міндеті:                                              
1.Білімділік: Ұстаздардың арқасында еліміз сауатты өлке болуы.
2.Дамытушылық:Шығармашылықтарының ізденістерінің арқасында 

оқушылардың ой-өрістерінің дамуы.
 3.Тәрбиелік:Ұстаздарды сыйлау және құрметтеу
 Сабақтың барысы                                       

Ескерту:

Семинардың ұйымдастыру кезеңі.
  Армысыздар ұстаздар!  Бүгінгі «Жақсы ұстаз- мектеп жүрегі» атты 
семинарымызға қош келдіңіздер. Уақыттарыңызды біздің мектебімізде 
жақсы өткізер деген үміттемін. Бүгінгі семинарымызға үлес қосып 
көмектескен қонағымыз «Бөбек» ҰҒПББСО,АҮДИ жетекшісі ғылыми 
қызметкер: Акимбаева Ж.Ж.
№179ЖББ мектеп директоры:Иманбекова Шара Талгатовна,оқу ісінің 
меңгерушісі:Раева Гульвира Рахимовна және де екі тәлімгерім 
бар.Олардың біріні биология пәнінен Шералиева Динара Эрнстоваға,ал 
екінші тәлімгерім Лекерова Гулжан Женисовнаға шексіз ризашылығымды 
білдіремін,осы  мектепте жұмыс жасап жүрген әріптестеріме де  рахмет!
Біздің мектепке келгендеріңіз үшін сіздерге шексіз ризамын, рахмет!

  Семинардың жағымды күйге келуі:   Бақытты уақыт
Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін,иықтарыңызды түзу ұстап, 

қолдарыңызды тізеге қойып, аяқтарыңызды айқастырмауларыңызды 
өтінемін.
 Сіз емін-еркін танауыңызбен тыныс алып,өзіңізді сергек сезіне 
бастадыңыз.Мектеп табалдырығына жақындап,есікті ашып сыртқа 
шыққаныңыз,күннің сәулесі бетіңізге түсіп,сіз көзіңізді ашып айналаға 
қарасаңыз жарқыраған күн,ашық аспан,жайқалған пальма ағаштары 
,шағала құстардың емін-еркін аспанда қалғып ұшып жүр, көк-пеңбек 
теңіздің жағасында күнге қыздырылып жатқан  және мөлдір көк-пеңбек 
судың жағасында шомылып жүрген адамдар толы.Аяқ киіміңізді шешіп 
құмды жалаң аяғыңызбен басыңыз, құмның ыстығынан табаныңыз қыза 
түсті, желмен соққан  су тамшысы денеңізге шашарай түскеннен,денеңіз 
тітіркеніп, жалт қарағаныңызда сіздің әріптестеріңіз сізді мөлдіреген  көк-
пеңбек судың жағасына шомылуға шақырып жатыр екен.Сіз 
әріптестеріңізді көре сала қуанып шомыла бастадыңыз,балалық шағыңыз 
есіңізге түсіп өзіңізді керемет сезініп,бойыңыз жеңілдеп қалды.Тағы 
кездесетіндеріңізді айтып өзіңіз әріптестеріңізбен керемет уақытыңызды 
өткізгеніңізді бөлісіңіз.Міне, кеш болса батып қалыпты. Айналаға тағы 
көз қырын салыңыз.Аспанда жарқыраған жұлдыздар ,теңіз жағасынан 
желпіп келген жел осы керемет уақытымды әріптестеріммен қызықты 
өткізуге әсерін тигізді. Бақытты өткізген уақытыңызды есіңізден 
шығармай отырып көздеріңізді ақырын ашуларыңызға болады.

Дәйексөз:      Білімді,сауатты адамдар 
XXI ғасырдағы адамзат-қауымның қорғаушы күші

                                                                                  Н.Ә.Назарбаев
        Ел келешегі жас ұрпақ  тәрбиесіне тікелей байланысты             

                                                                                Н.Ә.Назарбаев
Жақсы мұғалімдеріміздің арқасында  мектептеріміз жарқырап, 

оқушыларымыз  ақылды, озат алғыр,әр бір оқушының таланттары 
оянып,дарындары,сауатты оқушылар,жылдан-жылға көбейіп келеді.
Оқушылардың мектеп табалдырығынан аттапағаннан бастап екінші анасы
болып,мектеп екінші үйі болып келеді.Оқушыларға тәлім-тәрбие,ақыл мен
жігер,рухани сана,риясыз махаббат беріп келесіздер!
Ұстаз  үздіксіз ізденгенде  ғана шәкірт жанына нұр құя алады

                                           Ахмет Байтұрсынов                 
Сіздерге алғысым шексіз!

      Ұстаздар оқушыларды оқытып қана қоймай,балаларға  ата-
анасындай риясыз махаббат сыйлап, балалардың ой-өрісін 
дамытып,білімге деген қызығушылығын арттырып, қазіргі заманауи 
техниканың көмегімен  интербелсенді тақтаның арқасында әртүрлі 
ойын ,видио көріністер,музыка  әуендерін,өлеңдерді пайдаланып 
;оқушыларды қызықтырып-топпен жұмыс,мәтіннің 
тақырыбын,дәйексөз,мақал-мәтел,өлең жолдарын проблемалық 
сұрақтарды талдап,тақырыпты аша білуі; оқушылар өзбеттерімен бір 
керемет,мықты басшылар секілді өздерінше ізденіп, кесте сызып,сурет 
салып,схемалар жасап,өздері жасаған шығармашылық жұмыстарын бір-
бірден түсіндіріп,өздерінің ойларын ашық айта білуі.Ұстаздан  үйренгенін
және жеке өзінің оқығанын,көргенін,қарағанын,естігенін ақиқатын айтуы 
ол керемет қой!Ақиқатты ізденгенінің барлығы ұстаздардың арқасы.

Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады
                                                                        Ы.Алтынсарин

   Негізінде ақиқатқа шыңдасқан ерте кезде өміріміздің 
азаматтары100ден -20 пайызы оқып білім алған,білім алуға ұмтылған, ал 
қалған 80пайызы қара жұмыскерлер.Олар шаруашылықпен айналысқан 
.Бірақ еңбектің арқасында олардың балаларының болашағы жарқын.Қазір 
оқушыларымыздың 100  пайызы  білім алып сауаттары 
ашылып,дарынды,сауатты,білімді маман иегерлері. Кәсіпкерлер, еңбекқор 
жұмысшылар осы ұстаздардың арқасында болашағы жарқырап жатыр. 
Ұстаздарға алғысым шексіз!

 Бұрынғы заманның ұстаздары мен,қазіргі заманның ұстаздары 
болсын,ол бәрібір бізге білім берген ,біздің бәрімізді жетелеген, сүйікті 
ұстаздарымыз!

«Ұстаз»-дегеніміз керемет маман.Менің ойымша ана болу,әке болу,ұстаз
болу оңай емес. Баланың ішкі жан дүниесін  түсінгенде ғана,ұстаздық 
қызметін өмірінің соңына дейін жасайды деп ойлаймын. 
Мысалы:Ы.Алтынсарин секілді,А.Байтұрсынов, Аманашвили 
секілді.Ұстаздың бойында адалдық,балаға деген риясыз махаббатқа толы 
инабаттылық, адамгершілік, батылдық,байсалдылық қасиеті,еңбекқор, 
ізденімпаз болу керек деп ойлаймын.

Оқиғаға әңгіме айту:
 Көрініс:Өмірде екі түрлі ұстаз болады.

Таным тағылымы.   (Аңыз әңгіме)
Ертеде екі данышпан өмір сүріпті. Біреу өз шәкірттеріне: «Көп затты 

танып білу үшін қиындықтарды жеңе білу керек,шыңға өрлеп,биік асудан 
өтіп үйрену қажет» -дейді екен.Ол өз шәкірттерін адам аяғын баспаған 
құзды шыңдарға апарып,биік асулардан,тар соқпақтардан,тар 
соқпақтардан өтуге үйретеді.
Екіншісі болса: «Ақылды адам шыңға өрмелемейді,оңа жолын іздейді»- 
деуден жалықпайды.Ол өз айтқанынан қайтпай,шәкірттерімен сол шыңды 
айналып,жеңіл де оңтайлы жол іздеуден танбайды.
Алғашқылары қиындықты жеңе отырып,өмірден көп нәрсені 
үйренеді,өздерінің мүмкіншіліктерін,қабілеттерін дамытып,шыңды 
бағындырады.Сөйтіп,айналасындағыны  алыстан көруін 
үйренеді.Соңғылары қиын қаша жүріп, асуды айналып өтеді,жолда не 
іліксе,соған риза болады.Олар тек жанындағыны көргендеріне мәз 
болады. Өзіңді, өмірді танып білу үшін қиындықтан жасқанбай, «Тар 
жол,тайғақ кешуден» тайсалмау керек.

Шығармашылық жұмыс:   Ұстаздарға ойын.Өміріңнің мәні- деп 
аталады.Үш ұстазды ойынға шақырып шартты түсіндіреміз.Интербелсенді
тақтада үш жолды кестенің сызбасы тұрады, сол сызбаның ішіне мына 
салынып тұрған
жылқы, ромб, саты,гүл деген суреттерді қатарымен енгізеді де,төртінші 
суретке  орын бос қалады оны үш кестеде тұрған суреттің біреуінің 
қасына  қосамыз.Ұстаздар енгізіп болған соң,өмірдегі мақсат жолын 
тауып түсіндіреміз.                          

Сабақтың қорытынды сәті. «Ұстазым»- атты әнін Мұқатай Асхатпен 
бірге оқушылар мен ұстаздар бірігіп хормен ән орындайды.

Ұстаздарға сөз беріледі…..

                
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ҚАРАСАЙ АУДАНЫ «ҚЫРҒАУЫЛДЫ 

АУЫЛЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ОРТА МЕКТЕБІ МДШО» КММ
 ҚАЗАҚ ТІЛІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТІ ПӘНІ МҰҒАЛІМІ КЕРУМКУЛОВА АЖАР

Сабақтың тақырыбы:  Есімдіктерден өткенді қайталау
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Есімдік туралы алған теориялық білімдерін практикада қолдану;
ауызша, жазбаша талдау жұмыстарын жүргізе отырып, білімдерін бекіту.
Дамытушылық: ойлау қабілеттерін, қиялдарын дамыту; ой қорытып, нақты шешім жасауға 
үйретіп, өздеріне сенімдерін арттыру.
Тәрбиелілік: сауатты жазуға, ұқыптылыққа баулу; топпен жұмыс жасап, бір-бірін тыңдай 
білуге үйрету, сөйлеу мәдениеттерін қалыптастыру.
Сабақтың түрі: дәстүрлі сабақ
Оқытудың әдісі: жинақтау, талдау, сын тұрғысын ойлау тест, т. б.
Пәнаралық байланыс: әдебиет, математика, орыс тілі, ағылшын, неміс тілі, биология.
Сабақтың көрнекілігі: есімдіктің жасалу жолына арналған кестелер, ашық
формалы тест, сөзжұмбақ, бейнефильм, компьютер, бағалау парақшалары, т. б.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі: а) сәлемдесу, ә) түгелдеу; б) сыныпты сабаққа даярлау.
(Топ жетекшілеріне бағалау парақтарын таратамын)
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру  158,159-жаттығулар

Жаңа сабақ III. Есімдіктен білгенім (Әр топқа плакат беріледі) 
IV. «Кім жылдам?» (ішінде есімдігі бар мақалдар жазу)
V. Жұмбақ сұрақтар «Бұл қай есімдіктер?»

1. Етікші аспабының бірімен ұқсас есімдік есімдіктің қай түрі? (Біз – жіктеу есімдігі)
2. Басқаның бәрін өзі сұрайды, өзінен ешкім сұрамайды. (Сұрау есімдіктері)
3. Жақтас жалғауға жіктеле қояды, жақтас емесіне жоламай қояды. (Мен, сен)
4. Көпшіл және көңілшек
Ештемені бөліп жармайды
Көптік ұғым беріп   Көпшілікті қармайды (Жалпылау есімдіктері)
1. Құрамындағы сөздің көбін көршісінен сұрап алыпты. Алдына бір буын қосыпты да, 
есімдіктің бір түрі боп тұра қалыпты. (Болымсыздық есімдіктері)
а) Сөзжұмбақ «Бұл да қызық».
Тапсырма. Есімдік деген сөздің құрамында қанша дыбыс болса, есімдіктердің түрлері де 
сонша. Енді сіздер тапсырманы орындадыңыздар. Шақпаққа мыналарды жазсаңыздар, 
ерекше тордағы сөзді оқисыздар.
1. Сілтеу есімдігі.
2. Сұрау есімдігі.
3. Өздік есімдігі(I жақ көпше түрі, тәуелденіп тұр)
4. Белгісіздік есімдігі.
5. жалпылау есімдігі
(Ережесін бірден сұрап отырамын)
ә) Сатылай кешенді талдау.
Бұл жерде ешкім сырымды білмейді.
Бүкіл ауыл Қазының төрт қанат киіз үйіне жиналды
Бұл ----------------- Ешкім ----------------------- Бүкіл
негізгі ----------------- негізгі ----------------------- негізгі
дара --------------------- күрделі ---------------------- дара
есімдік -------------------- есімдік --------------------- есімдік
сілтеу ------------------------- болымсыздық ----------- жалпылау
сұрағы: қай ------------------- сұрағы: кім ---------------- сұрағы: қай
анықтауыш ---------------------- бастауыш ------------------- анықтауыш
 - жаттығу.  Мәтіндегі есімдіктерді мағынасына, сұрағына, тұлғасына қарай жазбаша 
талдатамын. 
В) Полиглот (асты сызылған сөздерді орыс, ағылшын, неміс тілдеріне аудару керек)
І топ   Тарих қана, халық қана туатын
Алыптардың арқа тұтпас кім атын?
Ұлы арманын жырлау үшін қазаққа
Керек болды Абай сынды ұлы ақын!  (Жарасқан Әбдірашев)
ІІ топ   Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
Еңбегің мен ақылың екі жақтап.  Абай)
ІІІ топ  Әркімді адам сүйремек,
Заманды қай жан билемек?
Заманға жаман күйлемек,
Заманы оны илемек.
Бекіту А) Көру диктанты. (Жатқа жазып, есімдіктерді талдау)
Басқа жұрт балалары оқу қуған,
Біліммен өз жұртының бетін жуған.
Ішіп - жеп жүрсе егер жайған малдай, Адамзат жер жүзіне не үшін туған?!
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ә) Тест (компьютер арқылы көрсетіледі)   Ашық формалы тест
Нұсқау: толықтырыңдар
1. Үлкенді сен сыйласаң,
Кіші...(сені) сыйлайды.
2. Жаманның...(өзі) бола алмайды,
Болғанды көре алмайды.
3. Балапан ұяда...(не) көрсе,
Ұшқанда соны іледі.
4. Не ексең,...(соны) орарсың.
5. Біреу тойып секіреді,
...(Біреу) тоңып секіреді.
Қорытынды А) Бекіту (Дәстүрлі сұрағымыз)
- Екі көз не үшін керек?
- Жақсыларды көру үшін.
- Екі қолың не үшін керек?
- Елге көмек беру үшін керек.
- Құлақ деген не үшін керек?
- Ақыл - кеңес тыңдау үшін
- Тіл мен жағың не үшін керек?
- Ақиқатты айту үшін.
- Ал аяғың ше?
- Шетте жүрсем, туған жерге қайту үшін.
- Ал есімдік не үшін қажет?
- Иә, туған жерге жету үшін екі аяғың қандай қажет болса, қазақ тілінің дәрежесі жоғары 
болуына есімдік сынды сөз табының қосар үлесі зор. Жүйелі ойлау мен ой - өріс кеңістігінің
кеңеюіне есімдік те үлкен ықпал етеді.
ә) Кластер мен немесе топтастыру әдісі Сонымен, есімдік  жайлы  не  білдік?
Б) Бағалау (Әр топ өз тобын бағалайды)
Үйге тапсырма: «Есімдіктер патшалығы» тақырыбында ертегі құрастыру
(Шағын шығарма, өлең, ой толғау жазу. Есімдіктерді тауып, талдап келіңіздер).
В) Менің алған әсерім. (Сабақтан алған әсерлерін оқушылар алдарындағы парақшаларға 
түсіреді. Соңынан жинап аламын)

* * * * * * 
Алматы  облысы Еңбекші  қазақ  ауданы Көктөбе  ауылы

«Айгөлек»  балабақшасы тәрбиешісі
Кусаинаова   Латипа  Кабдешовна

Ұйымдастырылған  оқу  іс -  әрекетінің  технологиялық  картасы
Білім  беру  саласы: Қатынас.Таным.
Ұйымдастырылған  оқу  
іс – әрекетінің  түрі: Қарапайым математика.Көркем әдебиет.
Тақырыбы: «Бәрін  білгім  келеді»
Мақсаты:Балалардың  қарапайым  математикалық  ұғымдарын  қалыптастыру. Қарапайым

математикалық  дағдыларын  қалыптастыра  отырып 5- көлеміндегі  заттарды  тура  және 
кері  санауға  үйрету.Геметриялық  пішіндерді тануға, тапсырмалар  арқылы  ықпал  
ету.Санның  реттік таңбасының   орнын  есте  сақтауға  үйрету.Баланың логикалық    ойлау  
қабілетін, белсенділігін   шапшаң  есептеуге  қызығушылығын   артыру. Өзін  және  тұлға 
ретінде  сезініп   берілген  тапсырманы  тапқырлыққа, алғырлыққа  ойын  еркін айтуға  
тәрбиелеу.

Қолданылатын  әдіс – тәсіл: Көрсету,түсіндіру,сұрақ-жауап.
Сөздік  жұмыс:Мысық   Билингвизм:  Мысық – кошка        
Инклюзивтік  әлеумет:Тұйық  балалармен  жұмыс.         

Әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің    іс-әрекеті Балалардың 
 іс -  әрекеті

Мотивац
иялық  
қозғаушы

Іздену  
ұйымдасты
рушы

                
Рефлекси

втік  
коррекциял

Балалар  бүгін  бізге  көп  қонақтар  келіпті, бір-
бірімізге  қайырлы  таң  деп  амандасайық.
 Балалар  сендер  бір-біріңнің  қолыңнан  
ұстап  тұрғанда  нені  сезіндіңдер?
 Достығымыз  берік  бол  үшін не  істеумізі  
керек?
 Енді  бір-біріміздің  қолымыздан  ұстап  
алақан  жылумен  бір-бірімізге  жылы  лебізімізді  
тілейік.
 Балалар  бәріміз  тату  тәтті  болайық  
сендердің  бүгінгі  күндеріңе  сәттілік  тілейміз.
 Енді  өткен  оқу  іс-әрекетімізді  есімізге  
түсірейік.
 Өткен  оқу  іс-әрекетінде  нешеге  дейін  
санап  үйрендік?
 Тура және  кері  санайық?
 Аптада  неше  күн  бар?
 Апта  аттарын  кім  атап  береді?
 Балалар  есікті  біреу  қағып  тұрғандай?

Мақта  қызбен  мысық кіреді.
-Сәлеметсіңдерме  балалар?
- Балалар  бізге  қай  ертегінің  кейіпкерлері  

келеді?
- Өте   жақсы  балалар  мақта  қыз  мен  үй  

сыпырып жүргенімде  мейіз  тауып алдым, содан  
мысығымды  шақырдым  ол келмеді  сосын  мейізді  
өзім   жеп  қойдым. Мысығым  келіп  неге  
шақырдың  деп сұрады?

Айтпасаң  қатығыңды төгемін  деп, төгіп  
тастады.Мен  содан  мысықтың   құйрығын  жұлып  
алдым. 
 Мысық  менің  құйрығымды қайтарып  
берші.Мақта  қыз ендеше  менің  тапсырмамды  
дұрыс  орындасаң  құйрығыңды  қайтарып  
беремінде  қайтадан  дос  боламын.
 Біздің  балалар  бір  бірлерімен  дос.

1-тапсырма. Мысық  сиырға  барады.
«Менен  басқа  неше  үй  жануарларын  білісің»
2-тапсырма
«Көршісін  ата  жоқ  санды  тап»
3-тапсырма
«Сәйкес  сандарды тап» дидактикалық  ойын
4-тапсырма

Шаттық  шеңбер  

Жылулықты

Досыңды  
ренжітпеу  керек

Жылы  
лебіздерін  
білдіреді

1-5 ке  дейін  
санап  үйрендік

Тура  және  кері
санайды

7  күн

Сәлеметсізбе
Мақта  қыз  бен

мысық
Түйе  сиыр қой
Тапсырманы  

орындадйды
Сәйкес  

сандарды тап
Жұмбақ  

шешеді

Қимыл-
қозғалыс  арқылы 
орындайды

Ойын  
орындадйы

Сұрақ-жауап  

аушы Жұмбақ  шешу.
5-тапсырма
Сергіту  сәті
6-тапсырма
«Кім жылдам»  ойыны

 Жарайсыңдар  баларар  сендер  тапсырманы
орындадыңдар.
 Өте жақсы балалар жақсы  орындадыңдар.

Жаңа  оқу  іс  әрекетін  сұрақ-жауап  арқылы  
орындадыңдар.

береді.

        Қорытынды  нәтиже:
         Нені  білу  керек: Сандарды  тура және кері санауды
         Нені  игеред: Сәйкес  заттарды  табуды
         Нені  біледі: Ертегі кейіпкерлерін атай  алады.

* * * * * * 
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

Мотиваци
ялық  
қозғаушы

Іздену  
ұйымдастыр
ушы

  

                  
Рефлексив

тік  
коррекцияла
ушы

Шаттық  шеңбер.
Біз  бақытты  баламыз,
Айтқан  тілді  аламыз.
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.  

Балалар шаттық  
шеңберін  жасайды.

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.

* * * * * * 

 ---9 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 26 мамыр 2016 ж | № 10 (160)

Байзақ  ауданы Көкбастау  ауылы
«Айшуақ»  балабақшасы. Бектасова  Зарима  Абибуллаевана

Ашық  ұйымдастырылған  оқу  іс – әрекетінің  технологиялық  картасы
 Такырыбы: Бір-біріне  допты лактыру жане кағып алу (ара қашықтығы1,5 м)
Максаты: Допты  бір-біріне бағытын сактай отырып лақтыру жане eki колмен қағып алуга

уйрету. Допты беру жане доптың ұшұ бағытын қадағалау, допты алу  әдістерін  меңгертү. 
Балалардың дене  бітімін  дамыту.

Оқу  іс-әрекет  
кезеңдері

Нусқаушының  іс-әрекеті Балалардың  іс-әрекеті

Далелдеу-ояту Шаттық  шеңбер
 Балалар, карацдаршы, кун
cayjreci шуагын шашып тур. Кане, 
кунмен амандасайьщшы.
 Балалар, карацдаршы, 6i3 
кандай 32(eMi боп турмыз. 

кандай 
баламыз?

2.  Тосын  саг.  Коян  колында
улкен гимнастикальщ доптар бар.

- Балалар, мен
алыстан келе жатырмын.

тобыныц балалары жаттыгуды 
жаксы жасайды, сымбатты деп 

Мен де сендер-мен 
жаттыгу

жасап 
03iMMeH кеп доптар алып

З. 

а) баламыз
Жаттыгуды жасаймыз, Tik 

устаймыз
а) Тузу болсын аркамыз,

б) Аящтыц ушымен де
6i3

в) ирек жолмен

Адаспай
4. Тыныс алу жаттыгуы.

4. Балалар, 133ip жылдыц 
кай

5. Щыс ауа-

райында щандай 
болады?

Боранныц дыбысын салайьщшы.

Балалар жай ауенмен

кеп
турады, кунмен амандасады.

Арайлап атты кун, Шашып 
    шапагын.

Щуанышты кун,
Щайырлы тац айтатын.
Щайырлы тан, балалар!
Щайырлы тац, апайлар!
Ащылды 6i3 баламыз,
Айтщан аламыз.
Жаттыгу  жасап  шыныгып,

улкен боламыз.
Балалар коянмен 

амандасып, оны өз 
катарларына косады.

З. Балалар 

жасайды.
Жай
Экшемен журу.
Аяк ушымен журу.

Жылан салу.
Щыс

 Кун  суытады,  кар
жауады,  аяз  болады,  боран
ссгады.
 Балалар,
мурындарымен  ауаны  жутып,
аузымен

«У деп 
боранньщ дыбысын салу 
аркылы ауаны сырца 
шыгарады.

Уйымдастыру,  Жалпы

жаттыгулар
а) колга арналган жаттыгу
б) белге арналган жаттыгу
в) буынга арналган жаттыгу
г) аякка арналган жаттыгу

 Улкен 
гимнастикалыщ доппен 
жаттыгу. Коян

а) кояндар»
б) «Допты

З. 
жаттыгу

<<Допты кагып
4. Кимылды ойын:

Eki аящща басын сугып,
Жалбыр kYIIIik жатыр 

сульщ.
Оятайьщ жакындап барайьщ
та,
Кайтер  екен,  содан  соц

щарайык та.

Балалар уш катарга турады.
Доппен  дене

арналган
жаттыгулар орындайды.

Жајщаульщты тастаймыз
Шыныгамыз  жастай  6i3.

Ыргагымен ayeHHik(
Жаттыгуды бастаймыз.
Балалар  улкен

гимнастикальщ  доптарга
отырып,  Щоянныц  нускауы
бойынша  жаттыгулар
жасайды,

Балалар  аращашьщтыгы  •
1 ,5 метрден турып, 6ip-6ipiHe
допты  лащтырып,  кагып
алады.

Балалар коянмен ойнайды.
коян  болып,  допты щуады.

Балалар допты коянга бермей
6ip-6ipiHe  лактырады.
Балалар 6ipiHeH-

6ipi болып ойнайды.

тузету

1. Тыныс алу жаттыгуы
2. Щоянмен щоштасу.

З. «Щоштасу

Балалар  колдарын  жогары
кайта TYCipy арщылы тыныс
алу жаттыгуын орындайды.

Щоянмен коштасады.
Щол устасып турайьщ,

6i3
щурайьщ.

кун 
жащсы Сау-саламат болайьщ.

Байзақ  ауданы Көкбастау  ауылы 
«Айшуақ»  балабақшасының тәрбиешісі Абишева  Замира  

Ұйымдастырылған  оқу  іс -  әрекетінің  технологиялық  картасы
    
Білім  беру  саласы: Таным. Қатынас.
Ұйымдастырылған  оқу  іс – әрекетінің  түрі: Қарапайым  математикалық  ұғымдарды   
қалыптастыру. Тіл  дамыту.
         Тақырыбы: Ойыншықтар  сыры.
Мақсаты:Балаларды  ойыншықтардың  түрімен, қасиетімен, түсімен оның  көлемімен, 

пішіндерімен  таныстыру.  Ойыншықтар  туралы тақпақтар  айтқызу  арқылы  сөздік  
қорларын  молайту. Балалардың  қабылдау,есте  сақтау  қабілетін  дамыту.Ойыншықтарға  
деген  қызығушылығын, сүйіспеншілігін  арттыру.Ойындар  ойнату  арқылы  достық  қарым
– қатынасқа  тәрбиелеу.
         Қолданылатын  әдіс – тәсіл: Көрсету, түсіндіру, сұрақ-жауап.
         Сөздік  жұмыс: Ойыншықтар.   Билингвизм: Ойыншықтар – игрушки.
         Колданылатын   көрнекі - құралдар: Түрлі – түсті  ойыншықтар, заттық  
         суреттер.          Инклюзивтік  әлеумет: Тұйық  балалар мен  жұмыс.

Әрекет
кезеңдері

Тәрбиешінің    іс-әрекеті Балалардың  іс -  әрекеті

Мотивациялық
қозғаушы

 
Іздену  

ұйымдас
тырушы

Рефлексивтік
коррекциялауш

ы

Балалар қараңдаршы бізге күн сәулесін 
төгіп тұр.Қане қолымызды жоғары көтеріп 
күннен жылу алайық.Енді осы 
жылуымызды бәріміз бірігіп досымызға 
сыйлайық.

— Балалар  жылдың  қай  мезгілі?
—Дала  күн  қандай?
Менің сендермен ойнағым келіп 

тұр.Ойнайсыңдар ма?
Ойынның аты «Сылдырмақ». Әуен 

ойнағанда сылдырмақты сылдырлатамыз. 
Әуен тоқтағанда тығып қоямыз.

Жарайсындар.Балалар сендер 
ойыншықтармен ойнағанды жақсы 
көресіңдер ме? Олай болса менімен бірге 
ойыншықтар дүкеніне саяхатқа барайық.Ол
үшін біз пойызбен барамыз. Пойызға міну 
үшін мен сендерге билет беремін 
(пішіндер, әр бала өз пішініне ұқсас 
вагонға мінеді)Ал бәріміз пойызға 
отырайық.

Ал паравоз баста алға
Бәрімізді басқарда
Пыш-пыш біз кеттік
Жүрісті біз үдеттік
Гу-гу гуілде
Қалып қойма біріңде.
Қане балалар біз келдік. Балалар 

қараңдаршы бізді Айсұлу күтіп тұр  
амандасайық.Айсұлудың бізбен бірге 
ойыншықтар әлеміне барғысы келеді бірақ 
әдемі көйлегі жоқ екен Айсұлудың көйлегін
әшекейлеп береміз бе?  Айсұлудың 
көйлегіне  әртүрлі  пішіндір  мен  
әшекелейміз.  Айсұлуды ертіп ойыншықтар
әлеміне келу.

(Ойыншықтар дүкеніне келіп, балаларды
отырғызу)

Балалар, қараңдаршы қандай керемет 
әдемі ойыншықтар бар. Олай болса кәне, 
балалар ойыншықтармен сырласайық. 
Сендер қандай ойыншықтарды көріп 
тұрсындар айтындаршы. 

Балалар ойыншықтар туралы тақпақтар 
білесіңдерме?

-Ал мынау не?
— Аю қандай? 
-Аю нені жақсы көреді?
Енді балалар аюмен бірге сергіту 

жаттығуын жасайық.
— Ал, мынау не?
— Қоянның жүні қандай?
— Қоян нені жақсы көреді?
— Қалай секіреді?
— Тақпақ айтып берші
— Ал мынау не?
— Қуыршақ қандай?
— Қуыршақты ұстап көрейікші.
— Ал мынау не? 
— Доптың пішіні қаңдай? Кім айтады?
— Түсі қаңдай? 
Мынау  қандай  ойыншық?
Дұрыс, енді  мынау  не?
Мынау  қандай  ойыншық?
Дұрыс  мынау  не?Сендер ойыншықтар 

туралы көп нәрсе    білдіңдер.
Ойыншықтар қандай болады? 
Бізге  қонаққа  кім  келді?
Ойыншықтарды сындырмай,ұқыпты 

ойнап, ойнап болған соң жинап қою керек. 
Сендерге көп- көп рахмет.(балаларға 
сыйлық беру)

Балалар енді қонақтармен қоштасайық.

Балалар  музыка  әуенімен  
кіреді. Келген қонақтармен  
мен  амандасады

Балалар  қолдарын  көтеріп  
жылулық  алады. Бір  - біріне  
таратады.

Айбек

Назерке

Мен  үш жастамын

Балалар  «Сылдырмақ»  
ойынын  ойнайды.

Балалардың  қолдарында  
үшбұрыш,төртбұрыш,

дөңгелек  болады.
Сол  пішіндер арқылы 

орындарын  тауып  отырады.
Айсұлудың  көйлегіне  

пішіндерді  жабыстырады.

Балалар  орнына  отырады.
 
Сиыр, доп, қоян, қуыршақ, 

мысық. 
Иә
Ойыншықтарым көп менің,
Бәрін жақсы көремін.
Кешке дейін жалықпай,
Бірге ойнап жүремін 
Ормандағы аюдың 
Құлпынайы көп екен
Теріп теріп алайық 

Қалтамызға салайық

Аю Үлкен, маймақ.
Қоян. Жұмсақ Сәбізді
Балалар  қоян  сияқты  

секірейікші.
Ұзын құлақ, сұр қоян.
Естіп қалып сыбырды,
Ойлы, қырлы жерлермен,
Ытқып,ытқып жүгірді.
 Қуыршақ.
 Әдемі Қуыршақ қатты.
 Доп  Доңгелек. көк.

Мысық Мысықтың  өзі
Балапан  Балапанның өзі
Қатты,жұмсақ  болды.
Сиқыршы

Қорытынды  нәтиже:   Нені  білу  керек: Ойыншықтардың  атын  атай  алады.
         Нені  игеред: Ойыншықтардың  қасиетін  ажырата  алады.
         Нені  біледі:Ойыншықтар  туралы біледі.

* * * * * * 
Байзақ  ауданы Көкбастау  ауылы «Айшуақ»  балабақшасының меңгерушісі

Нургалиева  Жұлдыз  Қалдыбековна

Баяндама  тақырыбы: «Балабақшада  ТРИЗ  әдісін  қолдану»

Қазіргі таңда мектепке дейінгі   мекемелерде  ТРИЗ   технологияны ендіруге көптеп күш 
жұмсалады. Сол себепті мектепке дейінгі ұйымдарда педагогтардың негізгі міндеті: әдіс 
тәсілдерді дұрыс таңдау,жаңаша педагогикалық технологияларды дұрыс қолдана білу,жеке 
тұлғаның дұрыс дамып қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау. Мектепке дейінгі білім 
беру орындарында, педагогикалық технологиялар мектепке дейінгі білім беру стандартын 
жүзеге асыруға бағытталған. Педагогикалық технологияда ең маңызды жағы білім беру мен 
тәрбие жүйесінде ересектер мен балалардың қарым-қатынасы болып табылады. Қарым-
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қатынас жасауда үлкендер жағынан балаға мынадай жағдай туғызу қажет:
«Бала біздің болашағымыз».
Оның мақсаты: Баланы жеке тұлға етіп қалыптастыру.
Қазіргі таңдағы білім беру технологиясының қатарына мыналар кіреді:
-Денсаулық сақтау технологиясы.
-Жобалы-іс шығармашылығы.
-Ізденіс-шығармашылық технологиясы.
-Қатынастық-ақпараттық технология
-Жеке тұлғаға бағыттау технологиясы.
-Бала мен тәрбиеші портфолио технологиясы.
-Ойын технологиясы.
-Триз технологиясы және т.б.Қазіргі кезеңде Республиканың білім беру жүйесінің ең басты 
міндеті қазақ мектебі түлегінің білім сапасының деңгейін халықаралық дәрежеге жуықтату.
Бала - болашағымыз десек, сол балаға жүйелі білім беріп, ынта – ықыласын дұрыс 
бақыттауды, қабілет - қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке 
дейінгі білім беру стандарты мектепке дейінгі тәрбиемен мектепалды даярлық топтарында 
педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда жаңашыл әдіс - тәсілдерді пайдалануға мүмкіндік 
береді. Балабақшада жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты: 
оқыту мен тәрбиелеуде инноватциялық ойын технологиясының элементтерін пайдалана 
отырып, жан - жақты, білімді, құзыретті тұлға тәрбиелеу.
Балабақшада қолдануға тиымды технологиялар:
1. ТРИЗ (ӨТШТ) технологиясы.
2. Тәй - тәй технологиясы
3. Монтессори технологиясы
4. Зайцев технологиясы
5. Дамыта оқыту технологиясы
1) ТРИЗ (ӨТШТ) технологиясын өткен ғасырдың 70 жылдары Г. С. Альтшулер ойлап 
тапқан. Мектепке дейінгі балаларға бейімделген ТРИЗ (ӨТШТ) технологиясы баланы 
шығармашылық тапсырмаларды орындауға үйретеді және оның бойында шығармашылық 
қажеттіліктерді дамыта отырып, оның қызығушылығына сүйене отырып шығармашылыққа 
баулиды.
 2) Тәй - тәй технологиясы. Негізін қалаған: Джорж Сорос
Мақсаты: Балалардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту.
1) Монтессори технологиясы. Негізін қалаған: М. Монтессори.
Мақсаты: Балалардың қоршаған әлемге қызығушылығын туғызу және оны зерттеуге 
ұмтылдыру. Сауалдар қою және оларға жауап іздеп табу.
2) Зайцев технологиясы. Негізін қалаған: Н. А. Зайцев
Мақсаты: Оқыту мен санауды қатар үйрете отырып, балалардың дұрыс сөйлеу мәдениетін 
қалыптастыру. Баланың білімді барлық сезім мүшелерімен қабылдауын қамтамасыз ету.
Дамыта оқыту технологиясы. Негізін салушылармен зерттеушілер: В. Давыдов, В. Занков, 
В. Эльконин, П. Эрдниев
Мақсаты: Баланың жалпы жан дүниесін, және оның сезіміне әсер етіп логикалық ойлауын 
дамыту. Сөздік қоры мен сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.
Дамыта оқытуда тәрбиешінің басты міндеті оқу материалдарын балаға дайын күйінде емес, 
баламен бірлесіп, жалпы іс - әрекетті ұйымдастыра отырып, алға қойған міндеттерді 
түсіндіру сөздік қоры мен тілдің арасындағы байланыстылыққа аса көңіл бөлу.
Дамыта оқыту технологиясының балабақша жағдайында қолдануға болатын тиымды 
әдістері:
1. Ой толғаныс.
2. Ассоциация
3. Салыстыру
4. Раунд - Робин
5. Топтау әдісі
1) Ой толғаныс әдісі немесе психология тілінде «Миға шабуыл» деп те аталады. Бұл әдіс 
көбіне ұйымдластырылған оқу іс - әрекетінің тақырыбын ашуда қолданылады. Мыс: 
Жұмбақ шешу, сөзжұмбақ, суретті ребустар арқылы.
2) Ассоциация әдісі. Бұл әдісте берілген тақырып бойынша балаларда қандай ой туады 
соның барлығы сол сөздің жан - жағына жазылады. Мыс:
3) ЖАЛПЫ ОТБАСЫ:
Ата, әже, әке, ана, аға, әпке, іні
3) Салыстыру әдісі. Бұл әдісте балалар объектілер арасындағы ұқсастық пен 
айырмашылықты анықтайды.
4) Раунд - Робин әдісі. Бұл әдіс өткен немесе жаңа тақырыпты бекіту үшін қолайлы 
тәсілдердің бірі. Мұнда әр бала берілген тақырып туралы не біледі. Бір сөйлем немесе сөз 
тіркесі арқылы бірінің айтқанын бірі қайталамай түгел айтып шығуы тиіс. 
Дамыта оқытудың нәтижелі болуы тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы жаңаша 
қарым - қатынас арқылы ғана өз жемісін береді. Бүгінгі күн бәсекелестікпен жоғарғы 
технологияның, ғылым мен білімнің заманы.
Сондықтан оқыту процесінде жаңа педагогикалық инновациялық  технологияларды 
пайдалану әрбір ұстаздың міндеті

Преподаватели Уральского музыкального колледжа 
им.Курмангазы 
Бралиева С.Н.,  Мынбаева У.А.

* * * * * * * *
УРАЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ ДУХОВОМУ ОРКЕСТРУ – 25 ЛЕТ 

26 апреля 2016 года в драматическом театре им.Островского прошел юбилейный концерт
Уральского  городского  духового  оркестра  «Ұлы  дала  үні»,  посвященный  25-летию
независимости Казахстана. Это был  замечательный концерт, незабываемый вечер музыки, а
в  зрительном  зале  не  оставалось  свободных  мест.  В  программе  прозвучали  шедевры
мировой музыки и ведущих казахстанских композиторов.

А теперь немного из истории создания коллектива... Вот уже двадцать пять лет прошло с
тех пор, когда в 1991 году молодой талантливый преподаватель Уральского музыкального
училища Есболат Абдулов собрал первый состав оркестра, в который вошли преподаватели
и выпускники музучилища.  После многолетнего забвения духовой музыки, когда-то очень
популярной (не только в городе, но и в каждом селе существовал духовой оркестр и, как
правило -  не один),  это было нелегким делом.   Большую помощь организаторам оказал
первый секретарь Уральского обкома компартии Казахстана Н.И.Искалиев. Музыканты не
забыли помощь первого руководителя области. При убытии товарища Искалиева на пост
Главы Кокчетавской областной администрации, по просьбе  Нажамедена Ихсановича, они
подготовили  и  сыграли  высокотехничный  «Танец  с  саблями»  из  балета  «Гаянэ»  Арама
Хачатуряна.  Уральская  музыкальная  команда  «духовиков»  была  создана  годом  позже
оркестра  духовых  инструментов  Алма-Атинской  государственной  филармонии
им.Жамбыла, посетившего Уральск с юбилейным концертом в 2015 году. 

В  2016  году  нашему  замечательному  коллективу  исполнилось  двадцать  пять  лет.  За
многие годы работы в его репертуаре набралось более трехсот произведений разных стилей,
жанров и эпох, основу составляют, конечно же, сочинения для духовых инструментов. 

Программа  началась  с  «Торжественного  марша»  русского  композитора  Петра  Ильича
Чайковского,  так  хорошо  известного  даже  неосведомленному  слушателю  по  «Танцу
маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро». На смену классике последовало попурри

на темы любимых всеми мелодий казахских песен в обработке современного композитора
Кенеса Дуйсекеева. 

Долгими аплодисментами провожали зрители выступление старейшего музыканта города
Михаила Федоровича Елизарова, его соло на кларнете «Жаворонка» Вахутинского вызвало
заслуженный  восторг  слушателей.  Прозвучавшая  затем  на  флейте-пикколо  молдавская
«Ватра» в исполнении Владимира Баяндина вновь вызвала нескончаемые овации зала.

Артистично  и  музыкально  преподнесли  популярные  духовые  произведения  молодые
исполнители Аслан Хатимуллин (тромбон) и Алексей Шутарев (саксофон). И вот, наконец,
зазвучали так знакомые звуки песен Шамши Калдаякова (вокал Мурата Аманчиева).

Тепло  и  трогательно  прозвучал  на  трубе  соло  (Сергей  Постнов)   «Экспромт»  Арно
Бабаджаняна, его музыканты посвятили памяти первого художественного руководителя и
дирижера оркестра Есболата Абдулова. Уже пять лет нет с нами Есболата Ибатовича, а его
детище – оркестр, празднует юбилейную дату, звучат аранжировки и обработки, созданные
Абдуловым  для  своего  коллектива.  Ныне  к  дирижерскому  пульту  встали  Яриков  Олег
Владимирович, Сапаргалиев Аслан.

Марши  и  маршевые  песни,  кажется,  что  именно  для  их  сопровождения  существуют
духовые инструменты – труба, корнет, валторна...  В предверии праздника Великой Победы
оркестр  представил  песню  Давида  Тухманова  «День  Победы».  С  вокалом  выступили
солисты  областной  филармонии,  лауреаты  региональных  и  международных  конкурсов  –
Мурат Амирханов, Акмарал Ахметова.

Последний номер концертной программы – «Прощание славянки» Агапкина, слушатели
встретили стоя, и не садидились на свои места, пока не прозвучала последняя нота.

Поздравляем  наш  любимый  коллектив  с  25-летием,  желаем  творческого  роста,
разнообразного репертуара и много-много новых встреч! 

* * * * * * 
«СЫҢҒЫРЛА СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ» ҮНІ

Ақмола облысы Шортанды ауданы Новоселовка ауылы
Новоселовка ортамектебінің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Матан Зоя

Міне, зымырап уақыт өтіп, 25 мамыр да келіп жетті. Біздің Новоселовка орта мектебінде 
дәстүрлі рәсімге сай « Сыңғырла, соңғы қоңырау, сыңғырла » атты оқу жылына арналған 
салтанатты жиын болып өтті. Салтанатты әннің ырғағымен мектеп бітірушілеріміз сынып 
мұғалімдерімен бірге жиынға келген ата-аналарымыз бен оқушыларымыз ду қол 
шапалақпен қарсы алды. Мерекеміз Әнұранмен басталды.

Ең бірінші сөз кезегін ауыл әкімі Идрисов С.О алды. Әкіміміз мектеп ұжымын, 
оқушыларды, түлектерді, ата-аналарды мерекемен құттықтап, жүрекжарды ізгі лебізін 
білдірді. Мектеп басшысы Айтпаева А.Ж барлық ұстаздарымызды, жас түлектерді, ата-
аналарды, жиналған қауымға өзінің жылы лебізін білдіре келе, «Үздік» бітірген оқушыларға
мадақтама қағазын тапсырды. Дарындылығымен, шығармашылдығымен көзге түсіп, 
республикалық, облыстық, аудандық байқаулардан орын алған шәкірттеріміздің ұстаздарын 
атап айтсақ, қазақ тілі пәнінің мұғалімі Матан З, тарих пәнінің мұғалімі Абдиев А.А, жас 
маман қазақ тілі пәнінің мұғалімі Сәрсенбі А ,математика пәнінің мұғалімі Тілекберді Луна 
сияқты мұғалімдерімізді ды «Білім беру жүйесін дамыту, оқу-тәрбие процесінің сапасын 
көтергені үшін » «Алғыс хатпен » марапаттады. Бастауыш сынып мұғалімі Окенай С, 
бастауыш сынып мұғалімі Головкина Е.С,бастауыш сынып мұғалімі Аттебай Д, дене 
шынықтыру мұғалімі Дюйсенов А.И, АӘД пәнінің мұғалімі Заичко А.А, дене шынықтыру 
мұғалімі Соңғыбай Берікбол ұстаздарымыз «Аудан көлемінде өткен спорттық жетістіктерге 
жеткені үшін» «Алғыс хатпен » марапатталды.

Жыл сайын біздің мектеп оқушыларымыздың ата-аналары көмектерін көрсетуде.Биылғы 
жылы да ата-аналарымыз құр алақан келмеді. Біздің мектебімізге қол ұштарын беріп , көмек
көрсетіп, демеуші болды.Әрі ата-анамыз, әрі демеуші болғаны үшін Курумбаев Өміржан 
Сарсенбекұлына, Аубакиров Маратқа «Алғыс хат» берілді.

Мектебімізде өткен қашықтық олимпиадаға, республикалық Абай,Махамбет оқуларында 
жүлделі орын алып, облыс көлемінде көрінген, ғылыми жобаларға қатысып, облыстық 
деңгейге шыққан, шығармашыл ізденіс жолында жүрген оқушыларымыздың ата-аналары 
Нукей Бақытжан, Жумагулова Айман , Мутай Сәрсенбі, Цаган Хусан , Рамазан Саясат 
сияқты ата –аналарымыз балаларын аудандық, облыстық, республикалық деңгейде көрінгені
үшін, мектеп өміріне белсене қатысқаны үшін «Алғыс хатпен » марапатталды.

Алғаш қолына қалам ұстатқан, «А» деген әріпті үйреткен алғашқы ұстазы Аттебай 
Даряшқа, жеті жыл сол сыныптың ыстық суығына төзе білген сынып жетекшісі Мухитова 
К.С сөз беріліп, мұғалімдері бітірушілерге ақ жол тілеп, ҰБТ-ны жақсы тапсыруға, аңсаған 
армандарға жетуіне ыстық ықыласты ілтипатты тілектерін айтты.

Мектеп бітірушілеріне бүлдіршіндеріміз де құр алақан емес екенін білдіріп, өлеңдері мен 
тақпақтарын жиылған қауымға тамаша айтып берді. Мұғалімдерімізге бітірушілеріміз 
өздерінің тілектерін білдіре отырып, гүлдерін ұсынды. Жас түлектеріміз сынып 
жетекшілерімен бірге көгершін ұшыру рәсімін орындады. Салтанатты жиынның соңында 
бітіруші түлегіміз Қасымхан Мақпал мен 1-сынып оқушысы Самиева Дарияға қоңырау соғу 
міндеті берілді. Жиылыс аяғында мектеп бітірушілерді соңғы сабаққа шығарып салды. 
Қалған сыныптар тәрбие сағаттарын өткізді.Жиын соңында ата-аналар жақсы көңіл күймен 
тарқасты.

Жаңа өмірге қадам басқан жас түлектерімізге,алдарың ашық болсын, ҰБТ-ны жақсы 
дәрежеде тапсырып, абыройларың асқақтай берсін деген тілек айтқым келеді. Құрметті 
мектеп бітірушілер, сіздерге сәт сапар тілейміз! Таланттылығымен, дарындылығымен, 
облыста, республика көлемінде мектебіміздің атын шығарып, асқақтып жүрген 
шәкірттерімізге, олар үшін күн –түні аянбай еңбек етіп, дайындап жүрген ұстаздарымызға 
зор алғымызды білдіреміз! Асығымыз алшысынан түсіп, мектебіміздің мәртебесі биіктей 
берсін!

* * * * * * 
ГИМНАЗИЯҒА 20 ЖЫЛ

Несипкул Мейманханқызы Утебаева,
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы №9 мектеп-гимназияның мұғалімі

“Мәуелі ағашқа барлығы да қарайды” дегендей, тарихы терең шежірелі, тағлымы мол 
Түркістан қаласындағы Н.А.Некрасов атын иеленген №9 мектеп-гимназиясы аудан 
бойынша тұңғыш рет 1996 жылы сол кездегі білім бөлімінің басшысы Г.З.Зияйдинованың 
бұйрығымен “гимназия статусын” алған білім ошағы. 2015-2016 оқу жылының 4 
тоқсанында “Гимназия” мәртебесін алғанына 20 жыл толған білім ордасында мектеп-
гимназия директоры Ж.А.Орынбаеваның ұйытқы болуымен, мектеп директорының 
орынбасары Г.А. Михайлинаның ұйымдастыруымен “Гимназияға 20жыл” тақырыбында 
ауқымды мерекелік іс-шара өткізілді.Қанатының астына қаншама ұлт пен ұлысты баураған 
ғасыр жасаған киелі білім ордасы гимназия мәртебесін иеленуі үшін алдарына мақсат-мүдде
қойып бірізділікпен, істің көзін тауып асыл армандарға қол жеткізген бүгінде зейнеткерлікте
жүрген қазыналы еңбек майталмандары, білім саласындағы басқа мекемелерге қызметке 
ауысып еңбек етіп жүрген педагогтар арнайы шақыртумен құрметті қонақтар болып 
мектепке келді. Бас қосқан қызметкерлерге тоқталсақ, тұңғыш гимназияның іргетасын 
қалаушы мектеп директоры С.Н.Керн (зейнеткер), сол кездегі директордың оқу ісі жөніндегі
орынбасары Н.П.Спирина (зейнеткер), мұғалімдер – В.И.Шешина (зейнеткер), 
Ж.А.Қасымова(зейнеткер), А.А.Молдашева (ХҚТУ-де оқытушы), М.В.Никитина 
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(зейнеткер), С.А.Абдрахманова (зейнеткер),А.А. Бейсебаева (зейнеткер), Н.Я. 
Нарчук(зейнеткер), З.З.Серазитдинова (зейнеткер), Г.М.Нахратова (зейнеткер), 
М.К.Абдуллаева(зейнеткер) , М.Ж. Атаханова (зейнеткер), М. Х.Мухтарова (зейнеткер), 
М.Б. Косанова (зейнеткер), Л.Н. Колесникова, Т.И.Аймұратов, Г.А.Мукашева (зейнеткер), 
Е.И.Гасинова (зейнеткер),Ф.А. Абдиева (Дарын мектебінің мұғалімі), Ж.О.Сералиева 
(№21мектеп директоры), Т.М.Примжанова (№15 мектеп-гимназия директоры), А.К.Апбазов 
(Гуманитарлық Техникалық колледжінің директоры), А.Е.Атчабарова (Дарын мектебінің 
мұғалімі), Б.Х.Сулейманова (Дарын мектебінің мұғалімі) т.б.

Ізгілік мекеніне айналған алтын ұя мектепке сағынышпен келген қонақтар бірқатар 
мұғалімдердің ашық сабақтарына енді. Жүздері бал-бұл жайнаған қонақтар оқушылармен, 
мектеп мұғалімдерімен қауышып шаттыққа бөленді. Кітапханада өзара диалог құрып 
коучинг, тренингтерге қатысты. Өздерін көңілі жас баладай сезініп, емін-еркін ой-пікірлерін
жариялап, игі ізгі тілектерін білдіріп қол таңбаларын қалдырды. Естелік үшін суретке түсті.

Гимназия мәртебесін алу үшін ат салысқан мұғалімдердің біразы өмірден өткен болатын. 
Дүниеден өткен В.Д.Алехина, Р.Г.Мамешова, В.И. Измайлов, М.К. Мыржықбаева, 
Ф.Чеганов, Ш.Т. Садыков сынды мұғалімдерді жиынға қатысушылар 1минут үнсіздікпен 
еске алып мектеп алаңындағы “Азалы ана” ескерткішіне гүл шоқтарын қойды.

Мектеп директорының орынбасары Галина Александровна Михайлинаның дайындаған 
мерекелік іс-шарасын тамашалау үшін қонақтар және мектеп ұжымы Акт залына бет бұрды.
Әсем безендірілген Акт залында өткізілген сағынышты кездесудің орны ерекше, тосын 
сыйға толы болды. 1996 жылдан сыр шертетін бейнебаяннан бұрынғы келбеттерін, іс-
қимылдарын интербелсенді тақтадан көрген зейнеткерлер мен мұғалімдер сағыныштан 
көздеріне еріксіз жас алып, бірде шат-шадыман күліп алды. Құттықтау сөздердің де тиегі 
ағытылды. Мерекелік кешті қазақ тілі пәнінің мұғалімі М.Татенова мен алғашқы әскери 
дайындық пәнінің мұғалімі С.С Есенкулов жүргізіп отырды. Гимназия мәртебесін алуға 
еңбектерімен сүбелі үлестерін қосқан мұғалімдермен қатар елеулі еңбек етіп жүрген 
қызметкерлер де назардан тыс қалмады. Атап айтсақ, мектеп-гимназия директоры Жаңыл 
Әнішқызы Орынбаева, мектеп директорының орынбасарлары – Г.А.Михайлина, 
Г.Т.Халилова, Г.М.Муратова, С.К.Жорықбаева, Г.О.Божбанбаева, Г.М.Наурызбаева, 
А.Ж.Сайдуллаевалар, мұғалімдер– И.К.Мыржықбаева, Л.К.Ильина, Н.М.Смирнова, Т.Л. 
Попова, М.И.Раджапова, Н.Р. Загидуллин, Г.Р. Исраилова, М.Т. Ильясова, У.Жумадуллаева, 
Р.Х.Мухашева, М.А. Жукова, А.Н.Пудовкина, М.Х.Ибраев, М.А. Жукова, Ж.Ж.Байгазиева, 
Б.К Булдурукова, Т.Ю.Прима, Э.Мукашева, И.В.Кононенко, С.Халжанхожа, Ш.Тайтенова, 
А.Т.Бейсекова, Ж.Кеутешова, Ж.П.Маханбетжанова, О.В. Матвиенко, К.В.Веркащанцева, А. 
Сұлтанбекова, А. Бижанова, Р.З.Абдуллаев, Г.М.Филатова, З.И.Турсунбаева, Г.А.Батырова, 
С.С.Кузягулова, Б.К.Сабден Н.А.Дадашова, Н.Р. Джумашева, Л.К. Кубанова, О.С.Аллашова, 
Ж.Е.Баймен, Г.А.Батырова, Қ.Ережепова, Н.А.Куланова С.С.Есенкулов, Б.Б.Рахматуллаева, 
А.Б.Курлысбаев, Э.Б.Баратов, Н.М.Утебаева т.с.с.

Осы жылдар ішінде қаншама түлектің қанаты қатайып, азаматтық өмірге жолдама алды. 
20 жыл ішінде ұстаздар қатары толығып, өз тарихында еңбектің, ынтымақтың, бірліктің ұлы
куәсіндей толағай табыстарға қол жеткізді. Қазіргі таңда мектепте -233 мұғалім қызмет 
атқарады, 2332 оқушы білім алуда, 95 сынып бар, оның 45-і гимназиялық сыныптар, 
ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын -11 сынып болса, математиканы тереңдетіп оқытатын-
7сынып бар. 2004 жылдан, яғни ҰБТ басталғалы бері “Алтын белгі”, “Үздік” аттестат 
иегерлері саны – 28 оқушы. Оқушылар Халықаралық ғылыми жарыстарына қатысып, грант 
иегерлері атануда. Мысалы, Муратов Файзулла, Альгужин Данияр, Абдрахман Нурай т.б.

“Жұмыла көтерген жүк жеңіл” дегендей, бірлігі жарасқан көпұлтты мектеп ұжымында 
арнайы қонақтармен бірге өткізілген 20 жылда – 20 белестерге шолу жасалып, соңы 
дарынды да өнерлі оқушылардың қатысуымен салтанатты мерекеге ұласты.

* * * * * * * *
БАЛАЛАРДЫ ПАТРИОТТЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ

Жумашева Гулназия Ажибаевна
Ақтөбе қаласы №12 «Інжугүл» МДҰ тәрбиешісі

Соңғы  уақытта  мектепке  дейінгі  білім  беру  жүйесінде  айқын  өзгерістер  орын  алып,
балаларды  тәрбиелеу  мен  білім  мазмұны  жаңартылып  көптеген  инновациялық
бағдарламалар  пайда  болды.  Сонымен  қатар  мәселенің  өзектілігі  қазіргі  заманға  лайық
адами тәрбиемен байланысты болып,ол ерекше маңыздылыққа ие болуда. Адами тәрбиенің
маңызды бөлігі ол баланың өзінің мәдениетіне бет алуы болып табылады. Өйткені баланың
жеке тұлға ретінде толық ашылуы оның өз халқының мәдениетіне қосылу арқылы мүмкін
болады.  Кішкентай  бала  үшін   Отан  туған  үйінен,отбасынан  басталады.  Баланың  ата-
аналармен  әрекеттесуі  өз  халқының  мәдениеті  мен  дәстүріне  эмоционалды,  ұқыпты
қатынасын туғызады,отбасылық қатынастарды сақтауға әкеледі.

Балалардың  адами-патриоттық  тәрбиесі-мектепке  дейінгі  білім  мекемесінің  негізгі
міндеті  болып  табылады.  Ал  оның  негізгі  шарты  ата-аналармен,отбасымен  тығыз
байланысы. Сондықтан да зерттеудің мақсаты-ата-аналармен әрекеттесу арқылы баланың
өзгешелігін айқындау, адами-патриоттық  сезімдерін өзінің туған қаласының мәдениеті мен
тарихы арқылы тәрбиелеу.

К.Д.Ушинский өз педагогикасында балалардың адами құндылықтарының қалыптасуына
көп  көңіл  бөлген.  Оның  ойынша,  адами  тәрбие,  балалардың  ойлау  және  еңбек  ету
тәрбиесімен тығыз байланыста болу керек.

Адами  тәрбие-санаға,адамның  сезімі  мен  тәртібіне  бағытталған  жүйелік  ықпал,
моральдық қасиеттерін, адами нормалардың маңыздылығына сенімді қалыптастыру.

Адами  тәрбие-нақтылы  қоғамның  құндылықтарына  балаларды  ұйытуға  бағытталған
үдеріс.   Сонымен,  балалардың  адами-патриоттық  тәрбиесі  мектепке  дейінгі  білім
мекемесінің  негізгі  міндеттері  болып табылады.  Патриоттық сезімді  қалыптастыру үшін
балаларға  Отан  жайлы бастапқы білім беру керек,  біздің  еліміз,  халқымыз,  әдет,  тарих,
мәдениет туралы тіректі хабар беру керек.

     Мектепке дейінгі жастағы балалардың адами-патриоттық міндеттері:
1.Баланы өзінің отбасына, үйіне, балабақшасына, көшесіне, қаласына деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу.
2.Табиғат пен бүкіл тіршілікке ұқыпты қатынасты қалыптастыру.
3.Еңбекке деген құрметке тәрбиелеу.
4.Халықтың салт-дәстүріне қызығушылығын тудыру.
5.Адам құқығы жайлы түсінігін қалыптастыру.
6.Қазақстан қалалары жайлы білімін кеңейту.
7.Балаларды мемлекет рәміздерімен таныстыру (Елтаңба,Ту, Әнұран).
8.Мемлекет жетістіктері үшін абырой мен мақтаныщ сезімдерін дамыту.
9.Өзара сыйлау, басқа ұлттарды, олардың салттарын құрметтей білуге тәрбиелеу. Осы 

міндеттер сабақтарда, ойындарда, еңбекте, үйде-баланың тек қана патриоттық сезімін ғана 
емес,сонымен қатар оның ересектермен және құрдастарымен өзара қатынастарын 
қалыптастырады.

     Мектепке дейінгі жастағы балаларды туған қаласымен таныстыру оңай міндет емес, 
өйткені кішкентай балаға үлкен қаланың құрылысын, оның құрылу тарихын, көрікті 
жерлерін елестету қиын. Осы жұмыс алдымен таныстан, ең жақын орналасқанынан (отбасы,
балабақша, ымшамдаудан) бастап, ең қиыны-қала, мемлекет тақырыбы бойынша дәйекті 
түрде жүргізіледі.

    Балалардың жақын адамдарға бауыр басуы олардың отбасыларынан басталады. Осы 
«ата-аналардың үйі» Отанға деген махаббатқа  негіз болады. Осы тақырып бойынша 

тәрбиешілер мен ата-аналардың бірлескен жұмысының басқа да түрлерін қолдануға болады:
ата-аналардың жақсы көретін сабақтары мен отбасының қызықтары, салттары, бірге 
өткізетін мерекелер, отбасылық бас қосулар туралы әсемделген фотоальбом мен 
фотогазеттер көрмесі және т.б.

     Ауламен, балалар тұратын көшемен, ықшамауданмен танысу балалардың туған қаласы,
оның құрылысы, тарихы, дем алатын орындары туралы түсініктерін қалыптастырады. Ата-
аналармен бірге серуен құруда қызықты оқиға болары анық, балалар тек қана қоймай, 
сонымен қатар ата-аналарымен бірге өзінің кіші Отанының әдемі орындарын тамашалайды. 
Мәліметті таңдағанда, міндетті түрде көшенің, ауданның тіпті облыстың қандай 
қайталанбас ерекшелігі бар екеніне мән беру қажет. Мазмұнына сай мәліметті таңдау 
мектепке дейінгі жастағы балаларға өзінің қаласы, тарихы, көріті орындары, ескеркіштері, 
салттарынан атақты адамдардан хабар береді.

     Қаланы тарихымен таныстырғанда, ең бастысы ізденушілік қызметке баса назар аудару
қажет:балалар өздері тұратын ықшамауданмен атауларының тарихын ата-аналарынан, 
апаларынан сұрастыра алады. Осы жұмыс барысында танымдық қызығушылық 
өседі,танымал жерлестеріне деген сыйластық туады.

       Адами-патриоттық тәрбиеде ересектер үлгісі үлкен маңызға ие. Отбасындағы үлкен 
адамдардың (аталардың және апалардың, Ұлы Отан соғысының қатысушылары, олардың 
майдандағы және еңбектегі ерліктері, Отан алдындағы парыз, туған жерге деген 
сүйіспеншілік) айқын дәлелдеріне сүйеніп, балаларға маңызды ұғымдарды меңгерту қажет. 
Балаға өз елімізді сүйетінізді, онда адам бақыты үшін жасалып жатқан игілікті істерді 
айтып, батырларды құрметтейтінізді, олардың аттары қала, көше, алаңдарға беріліп  
мәңгілікке қалатынын, олардың құрметіне ескеркіштер тұрғызылатынын айтып түсіндіріп 
отырудың маңызы зор.
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