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«Нұрлы жол»  - «Мәңгілік елге» бастау алған сара жол, болашақтың басты бағдары,
жаңа істер бастамасы. Бұл тіркестің өзінде терең ассоциациялық мән бар. Бұл — дағдарыс
кезеңінен  шығу  жолы,  инфрақұрылымдардың  дамуы,  жаңа  жолдардың  салынуы,
экономикалық серпілістің жалғасы, әлеуметтік әл-қуаттың артуы. 

Оқу  үрдісін  жандандыру,  педагогикалық  инновациялық  тәжірибе  жинақтап  тарату,
оқытудың  әдістерімен  тәсілдерінің  пәнді  игерудің  тың  технологиясын  іздестіру,
оқушылардың  білім  деңгейін,  оқу  ынтасын,  белсенділігін  арттыруды  тәжірибеде  іске
асыратын,  шығармашылықпен,  ғылым мен  тәжірибе  тоғысында  заман  талабымен  жұмыс
жасайтын,  білім  беру  жүйесін  дамытуға  ықпал  ететін  дарынды  ұстаздарды  анықтау
мақсатында  өткізілген  іс-шараларға  қатысушы  ұстаздар  еңбектерін  (материалдарын)
жинақтау, республикалық деңгейде бір жерге топтастыру жұмыстары жүргізіледі.
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 Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам  ауданы  Арыс  ауылы
№62 «М. Анартаев» атындағы  негізгі  орта  мектебі              

 биология  пәні  мұғалімі  Абдижаббаров  Абдухалиқ  Абдиманнатович

Сабақтың тақырыбы: Қосжарнақтылар класы. Көкнәр, алабота тұқымдастары. 
Мақсаты: 1. Білімділік:  Қосжарнақтылар класына жататын көкнәр, алабота    тұқымдастарының тобына енетін өсімдіктер
түрлерімен таныстырып, олардың адам өміріндегі пайда, зияндарын үйрету.
2. Тәрбиелік: Оқушыларды дәрілік өсімдіктердің қасиеттерін біліп, өсіп-көбеюіне жағдай жасауға баулу. 
3. Дамытушылық: Оқушылардың өз өлкесінде өсетін өсімдіктер жайындағы білімдерін молайтып, өз ойларын толық айта
білуге дағдыландыру.
Сабақтың типі: жаңа сабақты меңгерту.
Сабақтың түрі: аралас сабақ.
Сабақтың әдісі: түсіндірмелі көрнекілік.
Сабақтың көрнекілігі: суреттер, кестелер, интерактивті тақта.
Пәнаралық байланыс: технология, жаратылыстану, валеология.
I . Ұйымдастыру кезеңі:
                                           1. Сәлемдесу,түгелдеу.
                                           2. Оқушылардың құрал-жабдығын тексеру
                                           3.  Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
II. Үй тапсырмасын сұрау
Берілген гүлдерді анықтап, формуласын жазыңдар және диаграмасын сызыңдар.
III. Жаңа сабақты түсіндіру
Жабық тұқымды өсімдіктер  ағаш,  бұта,  шөптекті  болып келеді.  Ең негізгі  ерекшелігі  –  олардың тұқымбүршігі  аналық
жатынының ішінде өседі. Сондықтан бұларды жабық тұқымды өсімдіктер деп атайды.

Жабық тұқымды өсімдіктер Басқаларынан айырмашылығы Гүлді өсімдіктер бөлімі

Тұқым әрқашан жеміс ішінде өседі. Гүлі мен жемісінің болуы Жеміс пен тұқым гүлдеу нәтижесінде ғана
түзіледі.  Гүлді  өсімдіктердің  маңызды
ерекшелігі – қосарлы ұрықтану.

 
Гүлді өсімдіктер 2 класқа жіктеледі.

Қосжарнақтылар Даражарнақтылар

Тұқымында екі тұқым жарнағы болатын гүлді өсімдіктер
қосжарнақтылар класына жатады. Бұлар шөп, бұта,  ағаш
түрінде барлық жерлерде кездеседі. Көпшілігінде жүзуші
ұлпа – камбий болады.  

Шашақ тамырлы,жапырақтары қатар және доғалы жүйкелі
өсімдіктер.  Тұқымы  бір  ғана  жарнақтан  тұратын  гүлді
өсімдіктер класы. Мысалы пияз бидай, құртқашаш, пальма
және басқа өсімдіктер.

  
Даражарнақтылар көкнәр, алабота тұқымдастар болып                                                               екіге бөлінеді

Көкнәр тұқымдастар Алабота тұқымдастар

Шөптекті,  бұта  немесе  кішкене  ағаш  түрінде  қосжарнақты
өсімдіктер  тобы.  Бұлар  –  біржылдық  немесе  көпжылдық
өсімдіктер.  Ғаламшарда  700-ге  жуық  түрлері  бар.
Қазақстанда көкнәр тұқымдастардың 44 түрі өседі. Көкнәрдің
гүлі қосжынысты. Жемісі – қауашақ, тұқымдары – ұсақ, түсі
қара болып келеді.  Сирек кездесетіндіктен,  жіңішке көкнәр
Қазақстан  Қызыл  кітабына  тіркелген.  Ол  шөптекті
көпжылдық өсімдік. Көкнәр тұқымдастардан жабайы көкнәр,
сеппе көкнәр,  т.б.көбірек белгілі.  Ұйықтататын көкнәр дәрі
ретінде  пайдаланылады.  Көкнәрдан  ас  әзірлейтін  май  да
өндіріледі. Жалаңсабақ айдаршөп, жіңішке айдаршөп  - бұлар
да  қөкнар  тұқымдас  өсімдіктер.  Көкнәр  тұқымдас  үлкен
сүйелшөп – улы өсімдік.  Ол халықтық медицинада сүйелді
кетіруге  пайдаланылған. Сондықтан  «сүйелшөп»  аталған.
Көкнәрлар  тұқымдасының  формуласы:  жабайы  көкнәр
Т2К2+2АЖ

Басым  көпшілігі  арамшөп  түрінде  белгілі  біржылдық
және  көпжылдық  шөптекті  өсімдіктер.  Шала  бұталы
кейде бұта кішкене ағаш түрінде кездеседі. 1500-ге жуық
түрлері  бар.  Алабота  тұқымдастар  –  кіндік
тамырлы,көпшілігі көріксіз, өте кең таралған өсімдіктер.
Көпшілігінде сабағы мен бұтағы бунақты болып келеді.
Гүлдері ұсақ,  көзге бірден байқалмайды. Олардың түсі
жасыл жасыл немесе сары болып келеді. Тұқымын жел
немесе  жануарлар  таратады.  Алабота  тұқымдастарға
қызылша,  шпинат,  көкпек,  сораң,  алабота,  теріскен,
сексеуіл, бұйырғындар  жатады.
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Алабота тұқымдастарға жатады.

Ақ алабота Сексеуіл Қызылша Шпинат Бұйырғын

Өте  кең  таралған
алабота  тұқымдас
біржылдық
арамшөп.
Топырақтағы
қоректік  заттарды,
әсіресе  азот,  калий,
фосфорды  кіндік
тамырымен  бойына
сіңіреді.  Гүлі  –  ірі
гүлшоғырлы,  күлтесі
болмайды.  Гүл
формуласы – Т4А4Ж1

Ақ  алаботаның
пайдалы  жақтары  да
бар.  Қазақтар
алаботаны  өртеп,
күлінен  сақар  алған
және  оны  сабын
жасауға  пайдалана
білді.

Бұта  немесе  кішкене
ағаш  түріндегі
алабота  тұқымдас
өсімдіктердің  бір
туысы.  Биіктігі  12
метрге  дейін  жетеді.
Қазақстанда  3  түрі
өседі.  Олар  қара
сексеуіл,  ақ  сексеуіл
және  бұта  сексеуіл
деп  аталады.
Сексеуілдің 
гүлі  ұсақ,
қосжынысты  –
бірүйлі,  қабыршақ
тәріздігүл
жапырақтың
қолтығында 4-тен
орналасады.
Көктемде  гүлдейді.
Жемісі  – қанатты
жаңғақша,
қыркүйек-қазан
айларында  пісіп
жетіліп,  қараша–
желтоқсан айларында
жерге төгіледі.

Алабота
тұқымдастарға
жататын  бір,  екі,
көпжылдық  шөптекті
өсімдіктер  туысы.
Қызылша  туыстастың
6  түрі  бар.  Кәдімгі
қызылша–
қызылшаның  мәдени
түрі. Оған 
Асқаналық  қызылша,
малазықтық
қызылша,  қант
қызылшасы
қамтылады.  Қант
қызылшасы
республикамызда
Талдықорған,
Жамбыл
облыстарында
өсіріледі.  Етті,  жуан
тамыры  жемтамыр
деп аталады.

Бір  және  екіжылдық
шөптекті  алабота
тұқымдастардың  бір
туысы.  Бұлардың  3
түрі  бар.
Витаминдерге де бай:
А1,В1,В2,С және 
РР болғандықтан,
асты дәмдеуге 
өте пайдалы.
Бақша шпинаты – екі
үйлі.  Аталық  гүлінің
формуласы:  К4А4Ж0,
аналық
гүлінікі:К0А0Ж(1)

 

Алабота
тұқымдастардың 
туыстастылары  да
қосжарнақты
өсімдіктерге  жатады.
Қазақстанда
бұйырғын  туысты
өсімдіктердің 17  түрі
бар.  Кәдімгі
бұйырғынды  түйе,
қой-ешкі,  жылқы
жейді.  Алайда
жапырақсыз
бұйырғын немесе
итсигек
деген түрі өте улы. 

IV. Жаңа сабақты бекіту
1.  Жабық тұқымды өсімдіктер

             А.  Шөптекті         Б. Бір жылдық         С. Көп жылдық
2.  Тұқым әрқашан жеміс ішінде өседі

             А.  Гүлді өсімдіктер бөлімі      Б.  Жабық тұқым      С.  Ақ алабота
3.   Жеміс пен тұқым гүлдеу нәтижесінде ғана түзіледі.

             А.  Гүлді өсімдіктер бөлімі      Б.  Жабық тұқым      С.  Ақ алабота
      

4.   Гүлді өсімдіктердің маңызды ерекшелігі.
              А.  Эвкалипт          Б.  Камбий          С.  Қосарлы ұрықтану

5.   Гүлді өсімдіктер нешеге жіктеледі?
              А.  2            В.  3       С.  4
      6.   Тұқымында екі тұқым жарнағы болатын гүлді өсімдіктер?
               А. Көкнәр тұқымдас             Б.  Қосжарнақтылар класы     
               С. Даражарнақтылар класы 
     7.   Алабота тұқымдастарға жатады?
               А.  Қызылша          Б.  Қауын          С.  Асқабақ
     8.   Бір және екіжылдық шөптекті алабота тұқымдас өсімдіктердің бір туысы.
                А.  Қызылша         Б.  Шпинат        С.  Сексеуіл
     9.   Бұта немесе кішкене ағаш түріндегі алабота тұқымдас өсімдіктердің бір туысы.
                А.  Қызылша         Б.  Қауын          С.  Сексеуіл

10.   Даражарнақты өсімдіктерге жатады?
                А.  Бидай        Б.  Арпа       С.  Жүгері
V.  Үй тапсырмасы: 

1. §25. Қосжарнақтылар класы. Көкнәр, алабота тұқымдастары.
2. Өздерің тұрған жерде осы тұқымдастардың мәдени түрде өсірілетіндерін жазып келіңдер.
3. Кестені толтырыңдар.
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ТӘРБИЕШІ ЖАҢАШЫЛДЫҒЫ –БАСТЫ МІНДЕТ

        
Бекесова Арайлым Абатқызы

№38 «Жазира» бөбекжайының тәрбиешісі
БҚО.  Орал қаласы Кең дала шағын ауданы    

   
 Егер сен болашақтағы өзгерісті көргің келсе ,

осы өзгерісті өз уақытында жаса. Махатма Ганди

  Тәрбиеші –балабақшаның жүрегі, балалардың екінші анасы.  Ата-ананың еш уайымсыз баласын
сеніп тапсырып кететін сенімді тұлғасы. Тәрбиеші бұл – педагог. Бала жанын ұғына білетін,
баламен бала болып жүрегіне жақын жол табатын – алтын сәуле. Әр таңда балаңы қарсы алатын тәрбиеші үнемі әздену 
үстінде жүреді. Себебі баланың алдында күні бойы жаңашылдыққа толы дүниелерді көрсететін – тәрбиеші. Тәрбиеші үшін 
жаңашылдыққа ұмтылу - биік мақсаттарға жетелейді. Алдына қойған мақсат айқындылығы белгілі биіктікті бағындыруға 
алып келеді. Мақсатқа жету жолында нендей әрекеттер жасайтынын ойша топшылайды да, әдіс –амалдарды қолданып, ең 
тиімділерін таңдап, сараптап соның соңында нәтижеге қол жеткізеді.                                                                                               
Бүгінгі күннің талабы ерте жастан баланы тәрбиелеу мен оқыту болып отыр. Осы тұрғыда бала бойына ерте жастан 
жалпыадамзатттық құндылықтарды дарыта білсек келешегіміз айқын болашағымыз кемеңгер болары сөзсіз. Сондықтан бес 
құндылықты айқындау қажет. 
Олар:  1. Сүйіспеншілік.  2. Ақиқат.  3.Дұрыс әрекет жасау. 4.Тыныштық.  5.Қиянат жасамау.

«Өзін-өзі тану» пәнінің ұйымдастырылған оқу іс -әрекетінің технологиялық картасы
МдҰ №38 «Жазира» бөбекжайы МКҚК   
Мерзiм: №27-ҰОІӘ.          
Мұғалiм: Бекесова А.А.
Тобы: Ересектер тобы.  Балалар саны: 12.                                                                            Тақырыбы: «Табиғат-Ана»
Құндылық: Қиянат  жасамау
Қасиеттер: сүйіспеншілік, мейірімділік, қамқорлық

Мақсаты: Табиғат ғажаптары туралы әңгімелей отырып, қиянат жасамау құндылықтарын ашу. 
Міндеттері: Балалардың  қоршаған ортаға деген  сүйіспеншілігін ояту.                                       
Балалардың бойындағы мейірімділік  қасиеттерін дамыту.
Балаларды жауапкершілікке,қамқорлыққа  үйрету.

Ресурстар: 
(құралдар,
мәлiметтер)

Барысы:
Ұйымдастыру кезеңi. 5 « Т » ұстанымын еске түсіру.
1.Тәртіп
2. Талап
3. Тыныштық
4. Тазалық
5. Татулық

2.Тыныштық сәтi: Арқаңызды тік ұстап отырыңыз. Көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Әрбір 
тыныс алған сайын неғұрлым көбірек босаңсып, сабырлы болуға тырысыңыз. Қазір біз орманға 
серуенге шығамыз. Өзіңіздің топтың есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен өтіп, далаға 
шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді
сәл-пәл қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай 
болыңыз, жәндіктерді басып кетпеңіз. Бір минут тоқтап айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі 
мен балғындығын сезініңіз. Гүлдерді иіскеңіз және хош иісін жұтыңыз. Гүлдер, гүлдер мен 
ағаштардың иісі, құстардың дауысы және жәндіктердің ызыңы. Біз өзімізді орманда бақытты әрі 
қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға шығып, осында бірнеше минут демалыңыз. Түбіне барып отырғыңыз 
келетін ағашты таңдаңыз. Ағашқа жақындаңыз да оны діңінен құшақтаңыз. Сіздің өз ағашыңыз бар 
екенін және кез келген уақытта оған келе алатыныңызды есте ұстаңыз. Ал қазір балабақшаға қайтуға
дайындалыңыз. Орныңыздан тұрып, айналаға тағы бір көз қырын салыңыз. Келген жолыңызбен кері 
қайтыңыз, жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпеңіз. Міне, балабақшаның алдына да келдік. 
Айналаңызға тағы бір қараңыз, таза ауаны терең жұтыңыз, есікті ашып, өз орныңызға қайтып келіңіз.
Осы жым-жырттық, тыныштық, қанағат сезімін өзіңізде сақтаңыз. Көзіңізді ашып, күлімсіреңіз!
3.Үй тапсырмасын тексеру
27-тапсырма «Табиғат-Ана»  бет, Ертегіні түсініп келу, мазмұнын айту.
1. Табиғат –Ана балаларына қандай уәде береді?
2. Балалары адамзатқа қандай адал қызмет етуге келіседі? 3.Сендер табиғат – ананың көріктене 
түсуіне өз үлестеріңді қалай қосар едіңдер?

Ескерту 

Балабақша
тәрбиешілеріне
арналған
хрестоматия 75-
бет 

1.1. Дәйексөз. «Таза болса табиғат, аман болар адамзат» Ф.Оңғарсынова
Хормен 1 рет
Ұлдар 1 рет
Қыздар 1 рет
-Адамдардың табиғатсыз өмір сүруі мүмкін бе?

Фариза 
Оңғарсынова 
(ғаламтор 
желісінен)



-Егер адамдар ағаштарды кесіп,гүлдерді жұлып, ауаны, суды, жерді ластаса не болады? 
-Досыңа қандай қамқорлық жасадың?
Сый. Оқиғаны әңгiмелеу .
                  «Жер-Ана» әңгіме.
«Бейбіт  бақша ішінің  балшығын бей-берекет шашып,  қопарып ойнап жүр еді.  Өтіп  бара жатқан
қария:                            -Әй, балам, Жерді мұнша неге қорлайсың? Қайта қадірлеп күтпеймісің, ол сені
асыраушы анаң ғой, - деді. 
Балшықты анаң дегенге таң болған Бейбіт: 
–Менің анам үйде, аты-Зейнеп, -деді.
–Балам,  онда  сол Зейнеп келінге айта  бар,  түсіндірер,  -деп,  қария ұзай берді.  Бейбіт үйге  келді.
Анасы баласының  үсті-басын  көріп  кейіді.  Тамағын ішіп,  көңілі  жайланған соң,  Бейбіттің  есәне
манағы қарияның айтқаны түсті. 
–Апа, -деді ол, -мана бір шал маған жерді босқа қопарма, ол да сенің анаң деді. Ол не дегені?
–Сен не дедің? – деп сұрады Зейнеп.
–Менің анам үйде дедім.
-Балам-ай, неге сонша кір, балшық болып келгеніңді енді білдім. Ол кісі саған дұрыс айтқан. Жер-
бәріміздің анамыз. Онсыз тіршілік жоқ. 
Бейбіт әлі аң-таң. Шешесі де қарияның сөзін айтады. 
-Жер-анамыз дейтін себебіміз,  -деді  анасы,  -  ішетін  суымыз,  жейтін  нанымыз жердікі.  Дұрыстап
ұғып алшы, тіпті адамға қажеттінің бәрі жерден өнеді.  Қағаз, қарындаш, машиналарды жасайтын
темір де жер береді. Мысалы жаға жеген қаймағың сиырдың сүтінен алынады. Сиыр жердің шөбін
жемесе, сүт бермейді. Сүт болмаса, қаймақ қайдан келеді? Солай балам. Содан да Жер-бәріміздің
асыраушы анамыз. 
Бейбіт анасың әр сөзін зейінмен тыңдады.  Түстен кейін бақшаға кіріп,  қопарып, шашып ойнаған
топырақты тегістеді. Тіпті ақырын ғана алақанымен аялап сипап қойды».

*Қария Бейбітке не айтты?
*Анасы Жер –ананы қалай түсіндірді?
*Бір-біріңізге қамқорлық жасадыңдар ма?

Балабақша
тәрбиешілеріне
арналған
хрестоматия 75-
бет.

Шығармашылық іс-әрекет, топтық жұмыс.Топқа бөлу.
1топ: Құстардың ұясына жем салу.
2-топ:  Гүлдерді суару.

Топпен ән айту.
                   «Дос болайық бәріміз»                                                             Сөзі: мұғалім 
шығармашылығынан,
Әні: И.Нүсіпжановтікі
Әрқашан дос біргеміз,
Ажырамас іргеміз.
Жақсы болып жүреміз,
Қиянатты жасамай
Қол ұшын біз береміз.
Жақсы өмір сүреміз.
Қ/сы:
                   Дос болайық бәріміз,
Жарасып тұр әніміз.
Қиянатқа қимаймыз, қимаймыз,
Нұрға толы жанымыз!

Үй тапсырмасы. 28-тапсырма: «Табиғат –денсаулық мекені» суретті ата-аналарымен бірігіп бояу.

Соңғы тыныштық сәтi. Аяқ-қолымызды айқастырмай, тік отырамыз.
- Ал енді балар, бір минут тыныштықта бүгінгі оқу іс-әрекетінен үйренген жақсы қасиеттерді еске 
түсіріп, тыныштықта тұрып, өзімізді тындайық, табиғат-анамызды тындайық. Алақаңдарыңызды 
күннің көзіне жайыңыз. (тыныштық).Көк аспаннан және көктемгі жылы күннің сәулелерін сезіңіз 
(тыныштық).Қолымызды жайып, әрдайым сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен, қамқорлықпен бір-
бірімізге жақсылық жасайық.  бір-бірімізге және жақсы көңіл күй сыйлаған Ана-Табиғатқа «Рахмет» 
деп айтайық. 1,2,3 көзімізді ашайық.

Жай әуен 



Абдуллаева Саодат. Бастауыш сынып мұғалімі.
Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта 

мектеп мемлекеттік мекемесі. 

Пәні: Математика  Сыныбы: 3-сынып
Тақырыбы: Бекіту, қорытындылау. 
Мақсаты: Оқушылардың білім сапасын анықтау және көтеру.
Оқушыларды Отансүйгіштік рухта тәрбиелеу, тіл мәдениетін дамыту, сөздік қорын байыту. 
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдіс-тәсілі: пысықтау сабақ, ойын сабақ.
Сабақтың көрнекілігі: суреттер, интербелсенді тақта, маркер, стикер, смайликтер, конверттер.
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі:

1. Оқушылармен сәлемдесу
2. Кезекшінің есебін тыңдау.
3. Оқушылардың сабаққа дайындыған тексеру.
4. Психологиялық дайындық. Сұрақ-жауап:
5. Қазір жылдың қай мезгілі?
6. Қазір қыс мезгілі
7. Далада ауа-райы қандай?
8. Суық, қар жауып тұр.
9. Бүгін қандай күн?

Тақтаға бүгінгі күн жазылады.
ІІ. Өткен сабақты пысықтау:
Үй тапсырмасын сұрау, тексеру. 
Жұмыс дәптерлерін ауыстыру.
Сұрақ-жауап әдісі арқылы сабақты бекіту:
0*0, 1*1, 2*2, 3*3, 4*4, 5*5, 6*6, 7*7, 8*8, 9*9, 10*10, 
2*2*2, 3*3*3, 1*1*1, 10*10*10, т/б
ІІІ. Жаңа сабақ: Оқушыларды смайликтер арқылы екі топқа бөлу.
І топ: Тұлпар тобы
ІІ топ: Сұңқар тобы
Топтар өздерінің аттарын қорғап, сипаттама береді.
І топ: «Тұлпар тобы»
Тұлпар – киелі жануар. Ер қанаты – ат, тұлпар. Жылқы малы кисе киім, ішсе сусын, мінсе көлік. Жылқы малының киелілігі 
– нағыз  тұлпарлар таза, ағын су ішкен. Құлағанда адам баласын баспаған. Адамзатқа дос, серік.
Ұранымыз: Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар.
ІІ топ: «Сұңқар тобы»
Сұңқар, бүркіт құсы халқымызда киелі құс болып есептелген. Сұңқар құс сияқты тек биіктерден көріне берейік!
Тапсырма орындау:
Көбейтудің мәнін көбейту амалының тиімділік қасиетінен пайдаланып әртүрлі тәсілмен табу.
І топ:
(2х3)х5=30                            2х(3х5) =30
(4х5)х10=200                       4х(5х10) =200

ІІ топ:
(2х3)х8=6х8=48                  2х(3х8) =48
(4х2)х3=24                         4х(2х3) =24

Дұрыс жауаптары бағаланып, балдары есептеледі.
Поезд ойыны.
Сандардың квадраты мен кубын табыңыз.
І топ:
92=9 х 9=81
33=3х3х3=37
13=1х1х1=1 
ІІ топ:
72=7х7=49
82=8х8=64
62=6х6=36
Сергіту сәті.
Топ басшыларына хат беріледі.
Мәселені шешу:
І топ: 
Кітап – 300 теңге
Қалам – 1 данасы 10 теңге
Желім – 1 данасы 20 теңге
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І топ: Халмұрат 300 теңгеге кітап алды. Арзимат 10 теңгелік қаламнан 2 данасын алды. 
Халмұрат Арзиматтан қанша теңге артық жұмсады?
Шешуі: 300-10х2=280            Жауабы: 280 теңге
ІІ топ: Халмұрат 300 теңгеге кітап алды. Арзимат 20 теңгелік желімнен 3 данасын алды. 
Балалар қанша теңге артық жұмсады?
Шешуі: 300+20х3=360       Жауабы: 360 теңге
І топ: Халмұрат 300 теңгеге кітап және 20 теңгелік желімнен 3 данасын сатып алды.
Халмұрат қанша теңге жұмсады?
Жауабы: 300+10х2=320
ІІ топ: Арзимат 10 теңгелік қаламнан 2 дана, 20 теңгелік желімнен 3 данасын сатып алды.
Арзимат қанша теңге жұмсады? 
Шешуі: 10х2+20х3=80             Жауабы: 80 теңге
Жауаптарға берілген бағалар туралы хабарланады.
Теңдеуді шешу.
І топ:
Сх6=420        420:А=60
ІІ топ:
А:6=70          420:С=70
Жеңімпаз анықталып, балдар жарияланады.
Көбейтіндіні жазыңыз.
І топ:
3-ке көбейткенде нәтиже 100 ден кіші болған және бірліктері 3х3=9 теңдік орындалатын екі таңбалы сандарды жазыңыз.
ІІ топ:
Бөлінгіш 100 ден кіші болған бөлгіш 3-ке тең болған және бірліктерінің бөліндісі 9:3=3 теңдік орындалатын екі таңбалы 
сандарды жазыңыз.
«Кубизм» ойыны.
Кеспелердегі сұрақтарға жауап береді.
Кубтың түсі: ақ, сары, қызыл, жасыл.
Кубтың қасы түсі түссе, сол түске боялған кеспені алып жауап береді.
Әр топтың жалпы жинаған балы есептеліп, жеңімпаз топ анықталады. 
Сабақты қорытындылау :
1. Үй тапсырмасы беріледі: 7-мысалды дәптерге жазып, санды мақалдар жаттап келу.
2.Оқушылардың алған бағалары күнделікке және журналға бағаланады.

* * * * * * * * 
Қарабұлақ ауылы №3 Хамза мектебі 

тарих пәні мұғалімі Абубакиров З.

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның 1920-1930 жылдардағы өмірі.
Сабақтың тақырыбы:  1920-1930 жылдардағы қоғамдық-саяси өмір.
Міндеттері:
1. Социализмнің өркендеу, ұлт зиялыларының қудалануы, жазалау лагерлер туралы мәлімет .
2. Оқушылардың сыни тұрғыда ойлау қабілетін дамыту.Оқушыларды өзбетінше жұмыс істеуге үйрету.  
3. Патриоттық сезімін ұйғату, ұлтжандылыққа тәрбиелеу.
Оқыту технологиясы: сын тұрғысынан ойлау.
Сабақтың типі: жаңа білім беру.
Сабақтың әдісі: топтастыру стратегиясы, сұрақ-жауап, бағытталған оқыту.
Пәнаралық байланысы: дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті
        Сабақта қолданылатын әдістер:

 Іздендіру әдісі.
 Зерттеу  әдісі.
 Проблемалық түсіндіру әдісі.
 Сыни ойлау әдісі.
 Қорыту

Күтілетін нәтиже:
   - оқушылар өз бетімен жұмыс істей алу дағдыларын қалыптастырады.
   - оқушының ізденіс  нәтижесі анықталады.
   - өз ойын, пікірін ашық айта алады;
Сабақққа қажетті материалдар:

1. М.Қозыбаев,  К.  Нұрпейіс,  Қ,  Жүкешев.  Алматы «Мектеп» баспасы.  Қазақстан тарихы» оқулығына әдістемелік
нұсқау.

2. Ж. Артықбаев, Ә. Пірманов Қазақстан тарихы /Энциклопедия/, Атамұра 2008ж 
Құрал-жабдықтар: интерактивті тақта, Флипчарт, слайд, ватман , маркер 
Көрнекіліктер: «Цифрлар сөйлейді» ойыны, термин сөздер, рөлдік бағыт-бағдар, қима қағаз, тірек - сызба.
Сын тұрғысынан ойлауға қолайлы орта туғызу:
    1. Оқушыларға ұнайтындай мүмкіндік туғызу.
    2. Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау.
    3. Ойлануға уақыт беру.
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    4. Жәрдем беру.
    5. Сын тұрғысынан ойлауды бағалаңыз.
Сабақты жүргізудің формалары:
      1) жеке                    3) топтық
      2) жұптық               4) ұжымдық
       Сабақ барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі:
1) оқушыларды түгелдеу.
2) оқушылардың назарын сабаққа аудару.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау.  
Тест алу.
1. Ф.И. Голощекиннің «Кіші Қазан» бағытына қарсы шығып, өз идеясын ұсынған?
А) Қ.И.Сәтбаев             В) А.А.Андреев           С) Н.Нұрмахов         Д)  С.Өтебаев                 Е) С.Сәдуақасов*        
2. Қазақстанда идустрияландыру неден басталды?
А) Табиғи бйлықтарды зерттеуден*                                        В) Жұмысшы табын сан жағынан көбейтуден 
С) Жергілікті халықты отырықшылыққа үйретудан  
Д) Темір жолдан салудан                                                          Е) Жер асты құбыр жолдарын жүргіуден
3. Оңтүстік Оралдың өнеркәсіп орындарын шикізатпен жабықтаушы аймақ?
А) Оңтүстік Қазақстан                                 В) Солтүстік Қазақстан                     С) Орталық Қазақстан*
Д) Шығыс Қазақстан                                    Е) Батыс Қазақстан
4. Түрксіб темір жолы тұрақты пайдалануға қашан берілді?
А) 1929 ж. қыркүйек                                                В) 1931 ж. қаңтарда*                  С) 1933ж тамызда 
Д) 1930ж наурызда                                                   Е) 1932ж шілдеде
5. Ф.И. Голощекиннің «Кіші Қазан» төкерісінің бағыты 
А) Өлкені шикізат базасы ету*                                                  В) Республикада ірі өнеркәсіп орындарын ашу 
С) Өнеркәсіпті шикізат көзіне жақындату                                Д) Мәдениет орталықтарын ашу 
                                                    Е) Қазақ зиялыларын қалыптастыру
6. Түрксіб темір  жолын салуда  Социалистік Еңбек Ері атағын алған кім?
А) Н. Тимофеев                         В) Т.Қазыбеков*          С) Ә.Мұрынбаев         Д)  С.Өтебаев            Е) Д.Омаров
7. Қазақстан көмір өндірісінде Стахановтың ізбасары
А) Б. Нұрмағамбетов       В) Т.Күзембаев*            С) М. Сағымбеков          Д) Д.Шатилов        Е) Т.Қазыбеков
8. Түрксіб темір жолының учаскелері Айнабұлақ станциясында түйісті
А)1928ж. 1 мамырда                              В) 1929ж. 12 қаңтарда                       С) 1930ж. 28 сәуірде*  
 Д) 1931ж. 22 қазанда                             Е) 1932 ж. 7 ақпанда
9. Қазақстан индустриясының еңбек ерлері
А) Ә.Мұрынбаев              В) А.Сафин                   С) М.Сағымбеков        Д)  З.Табылдинов       Е) Барлығы*
10. Индустрияландыру қарсаңында жұмысшы табы халықтың қанша пайызын құрады?
А)  90%                             В) 50%                          С) 30%                           Д) 25%                          Е) 10%*
11. Түрсіб темір жол магистралының құрылысы қашан басталды?
А)  1925 ж                        В) 1926ж                       С) 1927ж*                      Д) 1928ж                       Е) 1929ж
12. Түрксібтің учаскелерінің бірі Жетісу темір жолы қанша айда салынып бітті?
А)  12 ай                           В) 10 ай                         С) 9 ай                            Д)  7 ай *                       Е) 1 ай
13. Индустрияландыру жылдары қазақ жұмысшылары тәжірибе жинақтауда қай жерлерде болды?
А)  Мәскеу құрылыс комбинаты                      В) Донбасс шахтасы                     С) Красноуральск комбинаты*  
Д) Харьков трактор зауыты                              Е)  Ленинград темір жолы
14. Өлкедегі индустрияландыруды жүзеге асыруда пайда болған қиыншылықтар
А)  Экономикалық және техникалық жағынан артта қалу*  
В) Зиялы топ өкілдерінің қарсылығы                                    С) Басшылықтың ынтасыздығы   
Д) Шаруалардың көтеріліске шығуы                                     Е) Шикізаттың игерілмеуі
15. Қазақтан шыққан тұңғыш инженер
А) А.Ермеков              В)  В.Шатов                  С) Н.Нұрмақов         Д) Т.Рысқұлов                 Е) М.Тынышбаев*
Бағалау критерийі. 
15 – 12 - «5»      11 – 9 - «4»   8 – 6 - «3»      5 – 1 - «2»   
III. Үй тапсырмасын бекіту
   1925 жылы желтоқсанда БК(б)-ның XIV сьезінде қабылданған елді индустрияландыру бағытын жүзеге асыруда Қазақстан
бірқатар елеулі қиыншылықтарға кездесті.  Индустрияландыру – ірі техникасы дамыған өнеркәсіпті, ең алдымен өндіріс
құрал-жабдықтарын өндіретін салаларды құру.
 Кеңес  өкіметі  елді  индустрияландыруды  шаруаларды  аяусыз  қанау  есебінен  жүргізуге  ұйғарды.  Сонымен  қатар,
Қазақстанды  КСРО-ның  дамыған  өнеркәсіптік  аудандарын  шикізатпен  қамтамасыз  ету  базасы  ретінде  пайдаланды.
Өнеркәсіптің бір жақты дамуы XIX ғасырдың екінші жартысында туындап, Кеңес өкіметі кезінде кеңінен өріс алды.

IV. Жаңа сабақты баяндау.
Жоспар:

1. 20-30 жылдардағы қоғамдық-саяси өмірдің сипаты. Тоталитарлық жүйенің орнауы.
2. Ауылдық жерде мәдени-ағарту жұмыстарының өрістеуі.
3. 20-30 жылдардағы қазақ зиялыларын жаппай жазалау. 

Мағынаны ажырату: Осы жоспар бойынша бүкіл мәтінді екі топқа оқып шығуды тапсыру.
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Қолданылған термин сөздер: /дәптермен жұмыс/
Концентрация  –  шоғырлану, топтастыру.
Репрессия  –  мемлекеттің өз азаматтарына қолданатын қатаң жазалау шаралары
АЛЖИР –Ақмола   қаласындағы  әйелдерге  арналған  лагерь  \Отанына  опасыздық  жасағандар  отбасыларының
мүшелеріне арналған лагерь.  Ресми түрде лагерлер бас басқармасының 26-шы нүктесі  делінді.  26 нүктеде 22 мыңдай
тұтқын әйелдер азап шеккен.    Акмолинский лагерь жен изменников Родины
Карлаг – Қарағанды қаласындағы лагерь /Қарағанды еңбекпен түзеу лагері/
Степлаг – далалы аймақтағы лагерь
ГУЛАГ– лагерьлер Бас басқармасы 

Жаңа сабақты қорытындылау: Сұрақ-жауап арқалы
       1-ші тапсырма:   Алжирде тұтқындалған кімдердің жарлары еді?
М.Дулатов, А.Байтұрсынов, С.Сейфуллин, Ә.Бөкейханов, С.Есқараев, Қ, Сатбаев, Н.Нұрмахов, А.Құнанбаев, 
С.Асфендияров, М, Тәтімов, Т.Жүргенов, С, Мұханов, 
Б. Майлин, Ж. Шанин және тағы басқа
 VІ. Қорытынды:
    Сталиннің жеке басына табынудың салдарынан тұтас бір халық өздерінің ең асыл азаматтарынан айырылып қалды.
Сталин кезіндегі жазалау шаралары Гитлердің жазалауынан асып түсті. Еуропада мыңдаған, миллиондаған тұтқындарды
Ұлы  Отан  соғысы  кезінде  Гитлерлік  жазалаушылар  өртеп  жіберсе,  ал  Сталин  жендеттері  Кеңестік  миллиондаған
тұтқындарды жер ананың түпкір-түпкіріне жасырып көмді.
   Сонау Ескендір Зұлқарнайын, Шыңғыс хан, Ақсақ Темір замандарын еске алсақ та дәл осындай тарих қайталанбаған
шығар. Ана күйеуінен, бала анасынан айырылды. Сәбилердің шат-шадыман күлкісі естіліп жататын базарлы үй мазарға
айналды. Бұған Ақмола қаласының маңындағы лагерьлердің 26-шы нүктесі куә бола алады. Ал абзал аналар күйеулерінен
бір  қылмысты іске  қатысты  делініп,  шетінен  түрмеге  қамалды.   Отбасы,  ошақ  қасынан айырылды.  Үйлерінен «Халық
жауының әйелдері» деп қуып шығарды.
1997 жылы  саяси қуғын- сүргін құрбандарын еске алу жылы болып аталып өтті, ал 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын
еске алу күні болып белгіленген.
Қазақ халқы өзіне тән бауырмалдықпен сталиндік қуғын-сүргіннің құрбаны болғандарға көмек көрсетті. Олармен қолда
барын  бөлісті,  отбасынан  орын  берді,  олардың  жаңа  ортаға  бейімделіп  кетуіне  жәрдемдесті.  Қазақ  халқы  ерекше
қонақжайлық және интернацоналдық таныта білді. Жер ауып келгендердің көпшілігі қазақ жерінде  тұрақты өмір сүруге
қалып қойды.
  Қазақстан президенті Н.Ә.Назарбаев мамырдың 31-күні Астанадан 40 шақырым  жердегі бұрынғы Малиновка мекені қазір
таңда саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм тарихы мұражай кешенін ашты. 3 гектарға жуық жерде мұражай, ескерткіш
және саяси репрессия құрбандарының тізімі жазылған тас бар.      

VІІ. Үйге тапсырма:       §18 оқу:
VI. Бағалау кезеңі: Оқушылардың берген жауаптарына қарап бағалау

* * * * * * * * 
«Эмоция әлемі» педагогтармен тренинг сабақ

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 
№38 «Жазира» бөбекжайы педагог- психологі 

Белисанова Айдана Бейбитовна 

Мақсаты: Педагогтардың  бойындағы  жағымсыз  эмоцияларын  жойып,  көңіл-  күйлерін
көтеріп, қуаныш сыйлау. Өзін – өзі бағалауларын көтеріп, ортақ түсініспеншілікке келу сезімін
арттыру.
Жүру барысы:
1.Салемдесу- жарты шеңбер бойымен барлығымыз көршімізбен көңілсіз амандасамыз. 
Енді көңілді амандасайық.Мысал: Мен бүгін сендерді көргеніме қатты қуаныштымын...
 Сізге амандасудың қай түрі ұнады, қайсысы жағымды әсер қалдырды?
Эмоция туралы түсінік беру.
Эмоция(фр.emotion,лат.enoveo—  толғану)  —  адам  мен  жануарлардың  сыртқы  және  ішкітітіркендіргіштерәсеріне
реакциясы; қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл-күй.
Эмоция организмнің әр түрлі қажетсінулерге қанағаттануына (ұнамды эмоция) немесе қанағаттанбауына (ұнамсыз эмоция)
байланысты. Адамның жоғары әлеуметтік қажетсінулері негізінде пайда болатын тұрақты змоция. Эмоцияның жоғары түрі
адамның іс-әрекетінің өнімді болуына мүмкіндік туғызады.  Оларға қуаныш, сүйіспеншілік және т.б.  эмоциялар жатады.
Жағымсыз эмоция адамның іс-әрекетіне азды-көпті зиян келтіреді. Оларға қорқыныш, қайғы, абыржу, үмітсіздену, үрейлену
және т.с.с. эмоциялар жатады.
2.«Менің көңіл-күйім» тренингі .
 Алдарыңызға кағаздан ойылған маска салынған,  сіздер дәл қазіргі көңіл күйлеріңізді масканы безендіріп салыңыз.
Егер көңілсіз  көңіл-  күйді бейнелеген педагогтар болса,   мұңды күй бізге керек емес,  ендеше оны жыртып тастаймыз .
Әрқашанда күлімдеп, қуанышта жүрейік.
3.  Ертегі  сомдау  –  осында  берілген  ертегінің  атын  тауып,  екіге  бөлініп  соныда   бар  эмоцияларын  көрсетіп
көріністендіреміз.

 “Әже, әже сіздің аузыңыз неге үлкен”
 “Ой қандай үлкен болып өскен”
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 “Жаның барында айт, үйіңде не бар?”
 “Мен шатырда тұрамын!”
 “Мен сені жеймін”
 “Қарақтарым, шырақтарым есікті ашыңдар”

4. Сергіту жаттығуы: «Қарап ал да жаса» 
Екіге бөлініп жұптасып тұрамыз. Бір адам экранға қарап тұрады – ал екіншісі айна рөлін орындайды.
Шаршадым “Уһ” дедім
Ренжідім “Туһ” дедім
Қорықтым “Ой” дедім
Өкіндім “Ах” дедім
Таңқалдым “О о о” дедім
Күлдім “И и” дедім
Біліп “Е е” дедім
Қуанып “Ха-ха-ха” дедім
    5.Тренинг: «Күтпеген қонақ» Ішкі және сыртқы шенберге бөлініп адамдар ішкі шеңбер үйдің иесі болады ал сыртқы
шеңбер күтпеген қонақ болып рөлдерді сомдайды (мысалы: үйіңізде жұмыстағы директорыңыз келді, балаңыздың сынып
жетекшісі келді, көптен көрмеген жан құрбыңыз келді т.б.)
6. Релаксация: «Менің жүрегімдегі күн шуағы»- көзімізді жұмып, ыңғайлы жайғасып отырайык.
Өзіңе ыңғайлы жерді таңдап, денеңді бос ұстап, өзіңнің ішкі әлеміңе саяхат жасауға дайындалуыңды сұраймын.
Өзінің сұлулығымен,  алтындай сары түсімен,  жылуы мен нәзік  шұғыласымен көз  қызықтыра жанып тұрған шырақ көз
алдыңа келеді.  Көзіңді жұмып,  сары түсті  жалыны басыңның ішінде жанып тұр деп ойла.  Одан шыққан шұғылаға бар
зейініңді аудар.Осы сиқырлы жалынды ойша жүрегіңнен төмендеу жерге орналастыр.Сенің жүрегің күлтелерін біртіндеп
ашқан  көктем  гүлі  сияқты  ашыла  бастағанын  елестет.  Жалын  шуағы  гүлдің  дәл  ортасына  барып  орналасты.Ол  сенің
жүрегіңді  жылытып,  жарықпен  нұрландыруда.Бұл  жарық сенің  жүрегіңдегі  барлық  уайымдарды  жуып  олардың  орнын
сүйіспеншілікпен  толтыруда.  Сенің  жүрегің  күн  тәрізді  нәзік  шұғылалы  жылу  мен  жарық  бөлуде.  Жүректегі  күннің
жарқырауы ерекше! Күн шұғыласының күштілігі сондай, олар сенің басыңдағы бұлттарды ыдыратып, қуып жіберуде.
Міне, күн шұғыласы сенің аузыңды толтырып, тіліңе де келіп жетті.Ол сенің өзгелердің жанын жаралауы мүмкін,ойланбай
айтылған сөздерден құтқаруда.Шұғыла саған қайырымды, жылы сөздерді таңдауға көмектеседі.
Күн  шұғыласы  сенің  құлақтарыңды  толтыруда.Естіген  барлық  керексіз,жағымсыз  сөздер  жоқ  болып  кетті.Енді  сенің
құлақтарың тек қана жағымды және жақсы сөздерді естісін.
Шұғыла сенің көздеріңді толтырып, барлық көзің көрген жағымсыз жағдайларды жуып жіберуде.Ол саған барлық нәрсені
жақсы жағынан көруге, ешқашан жолдан таймауыңа көмектеседі.
 Жарық енді сенің басыңды толтыруда. Саған өмір сүруге кедергі келтіретін және өзіңді  бақытсыз сезінуге әкелетін барлық
нашар ойлар іс-түзсіз жоғалуда. Олардың орнын таза да жағымды ойлар толтыруда.
        7.«Майшамды смайлик» 
  Алдарыңыздағы ақ қағазға майшаммен смайлик түрінде қазіргі өзіңіздің көңіл күйіңізді салыңыз. Барлық педагогтар көңіл-
күйлері бейнеленген парақты көтеріп, бір- бірінің  тренинг барысында көтерілген көңіл- күйлерін байқайды.
Психолог:  Құрметті әріптестер көңіліңізге ешқашан кірбің түспей, тек қуанышты сәттерге  бөленіп жүрулеріңізге шын
жүрегіммен тілектеспін.

* * * * * * * *
Имашева Айнур Утемисовна

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласының №38 «Жазира» бөбекжайының
 «Айналайын» тобының тәрбиешісі

Ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетінің  технологиялық картасы
       Білім беру саласы  «Шығармашылық»
      Бөлімі:  Сурет салу
      Тақыры: Саңырауқұлақтар
Мақсаты:  Б.м:Саңырауқұлақтар туралы түсініктерін қалыптастыру.  
  Д.м:Сопақша және жартылай дөңгелек пішіндерден тұратын бейненің  суретін салуға
дағдыландыру. Эстетикалық талғамын дамыту. Т.м:Табиғатқа деген
сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу.
     Алдынала  ала жұмыс:  Суретпен  жұмыс.
     Әдіс- тәсіл:   Әңгімелеу,  көрсету, сұрақ-жауап.

Қостілдік  құрам: саңырауқұлақ грибы mushroom  кірпі ежек hedgehod шыбынқұрт мухамор amannita
Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің  іс-әрекеті Баланың іс-әрекеті
Мотивациялық-
қозғаушылық

Шаттық шеңбері
Алақанды ашайық
Таза ауаны салайық
Күн жылуын салайық
Жүрек жылуын салайық.
Жиналған осы жылуды
Бір бірімізге сыйлайық!
Здравствуий солнце золотое
Здравствуий небо голубое.
Здравствуий матушка земля.
вот и мы твой друзья

Үш тілде шаттық шеңберін 
орындады.
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Ай сей хэллоу
Ю сей хэллоу
Хэлллоу,хэллоу,хэллоу
Хэллоу төу ю
Балаларға көктем мезгілі туралы слайд көрсетіп әңгімелету
Балалар міне көктемде бірнеше өзгерістер болады екен,сонымен 
қатар шалғынды ормандарда өсімдіктермен саңырауқұлақтарда 
өседі екен,міне экранға назар салайық.
Балалалар қараңдаршы олардың басында киген әдемі қалпағы 
болады екен.Міне ақ саңыруақұлақ және басында қоныр қалпағы
бар боровик саңырауқұлатар өте пайдалы екен.Оларды біздер 
тағам ретінде пайдаланамыз,ал балалар енді мені мұқият тыңдап 
алыңдар бұл шыбынжұт саңырауқұлағы оны біздер 
пайдаланбаймыз,өйткені ол өте улы ,оны жеген адам уланып 
қалады,ол өте әдемі міне,қарайық басында қызыл қалпағы бар 
екен,ал осы әдемі қалпағының үстінде өте улы ақ дақтары 
бар,оны жеуге болмайды.
Билингвигм
Саңырауқұлақ грибы машрум
Шыбынқұрт мухамор 

Экранға көңіл 
аударып,көргендерін 
сипаттады.

Үш тілде қайталады.

Ұйымдастырушы
лық ізденістік.  

Балалар сіздер ертегі тыңдағанды ұнатасыңдарма?
Ендеше мен сіздерді театрға апарғым кеп отыр.Бүгін театрда 
«Ақ саңырауқұлақ пен Шыбынжұт»атты ертегі қойлымы болады
екен.
Ендеше театр жолға шығу автобуспен барайық.
Театдырдан билет сатушыны
Салеметсіздер ме,балалар біздің театрға қош келдіңіздер,ертегі 
али басталған жоқ,сіздер мына кассадан билет алыңыздар.
Жарайды,балалар мен сіздердің барлығыңызға билет алайын,ал 
сіздер тәртіп сақтап,әдепті боп тұрыңдар.
Кассир:Қош келдіңдер,мына билеттер сіздерге!
Театрдың залына кіру,отырғыштарға отыру.Билет белгісімен 
отырғыштарға отырады.
Сахнаға сиқыршы шығады.
Сиқыршы:Ой балалар қош келдіңдер!Көңіл күйлерің қалай?
Біздің театрға қош келдіңдер,ертегі тыңдауға дайынсыңдарма?
Олай болса «Ақ саңырауқұлақ пен Шыбынжұт»атты ертегіні 
қуыршақ театры арқылы сомдаңыздар.
Аудиодан ертегі тыңдату,қуыршақтар қимылымен сомдату.
Ерте,ерте,ертеде,жылдың көктем мезгілі келіпті,айнала жасыл 
түске боялып,табиғат ояныпты,құстар келіп,шөп 
шығыпты,күндердің бір күнінде шалғын шөптің арасынан екі 
саңырауқұлақтар өсіпті.Оның біреуі Шыбынжұт ал,еніншісі ақ 
саңырауқұлақ болыпты.Екеуі бір бірніе өте жақын жерде өскен 
екен.Шыбынжұт күнде таңмен тұрып ақ саңырауқұлаққа  қарап:
Шыбынжұт:
«Қайырлы таң ,достым!
Күн қандай керемет»депті.
Ал ақсаңырауқұлақ болса оған үйнемейтін.
Күннен күнге осылай жалғасыпты.
Бір күні ақ саңырауқұлақ Шыбынжұтқа  былай депті.
Ақ саңырауқұлақ:
«Осы сен маған тиіспесең тұра алмайсыңба?»
Шыбынжұт: «Неге олай дейсің мен сенімен дос болғым келеді»
Ақ саңырауқұлақ: «Ха ха ха о недегнің сенімен ешкімде дос 
болмайды ,өйткені сен улысың пайдаң жоқ,ал мен болсам 
пайдаламын менің адамдар тамақ ретінде пайдаланады ха ха 
ха»депті
Шыбынжұт көңілсіз күйде: «Дұрыс айтасың,бірақ менің 
қалпағым әдемі гой»
Ақ саңырауқұлақ:
«Әдемігілі  не керек онда улы ақ дақтарын бар ,мен сенімен 
ешқашанда дос болмаймын!»
Осы кезде орманға  кішкентай балаласымен кірпі келеді.
Кірпінің баласы ; «Анашым қараңызшы мына жерде 
саңырауқұлақтар көп екен»
Кірпі: «Жарайсың жұмсағым біз оны себетке салайық»деп ақ 

Ұнататындарын айтты.

Автобусқа ереже сақтап мінді

Билет сатушымен амандасты.

Билеттегі белгі бойынша 
орындыққа отырды

Ертегіні тыныш,мұқият 
тыңдады.
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саңырауқұлақты жұлып алады да себетке салады.
Кішкентай кірпі:
«Ой қараңызшы қандай әдемі саңырауқұлақ оныда алайықшы 
»деп шыбынқұттың түбінен ұстайды.
Кірпі: «Жоқ,жоқ жұмсағым сен оған тиіспе,ол улы саңырауқұлақ
оны жеуге болмайды,міне,қара оның түсі қызыл ал үстінде улы 
дақтары бар»
Кішкентай кірпі: «Онда мен оны аяқпен тапап тастайын ешкімге 
зияны келмесін»депті.
Кірпі: «Жоқ олай болмайды,біз ақсаңырауқұлақ тағам 
болса,мына шыбынжұт бізді улы шыбын шіркейден 
қорғайды»депті.
Міне,сөйтіп кірпілер үйлеріне ақ саңырауқұүлақты алып кетіп 
қалады,ал шыбынқұрт табиғат аясында өзінің әдемі қалапғымен 
қалып қояды екен.
Сиқыршы:Қалай балалар сіздерге ертегі ұнадыма?Мына 
сиқырлы қорап сіздерге топтарыңа барғасын қарайсыңдар!
Автобуспен топқа оралу.
Шығармашылық жұмыс
Балаларға практикалық жұмыс орындауға арналған үлестірмелі 
материал таратылып беріледі.
Балалар міне,біз бүгін саңырауқұлақтың сутерін саламыз төс 
белгі бойынша екі топқа бөлінейік.
Бірінші топ иекпен ақсаңырауқұлақты салу,
екінші топ саусақ пен қол арқылы салады.
Бейнероликпен сергіту сәтін орындату
Д\о «Кірпіге арналған саңырауқұлақтар»
мақ:жеуге пайдалы және улы саңырауқұлақтар туралы 
түсініктерін бекіту.

Силықты қабыл алды

Автобуска отырып топқа 
олады

Дәстүрден тыс әдіспен суретті 
салды

Сергіту сәтіне белсенді 
араласты
Д\ойынға қызығушылықпен 
қатысты

Рефлексиялық  
түзетушілік

Оқу іс –әрекетін қорытындылау.
Біз қайда бардық?
Не көрдік?
Саңырауқұлақтың пайдасы неде?
Улы саңырауқұлақты таныйсыңдарма?
Біз ненің суретін салдық?
Баланың жетістігін мадақтау,бағалау

Толық жауап айтты

Балалар жасаған жұмыстарына
талдау жасайды.

Күтілетін нәтиже:
Біледі:көктемгі табиғат ерекшеліктерін және саңырауқұлақтардың пайдасы мен зияныны туралы біледі.
Игерді: Дәстүрден тыс сурет салу арқылы саыңрауқұлақтардың бөліктерін біріктіре салуды игерді.
Менгерді: Қойылған сұрақтарға толық жауап айтуды,мұқия тыңдауды меңгерді.

* * * * * * * * 
 Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам   ауданы  Қарабұлақ  ауылы

 №89 «Қайнарбұлақ» жалпы орта мектебі   география  және  биология  пәні  
мұғалімі   Анартаев  Салохиддин  Ириставлетович

Сыныбы:7                              
      Сабақтың тақырыбы : Материктер мен мұхиттардың карталары. №1 практикалық  жұмыс жоспар бойынша «Атлас 
карталарына сипаттама беру»
Оқып-үйренудің  негізгі  мақсаты:Оқушылардың  картографиялық  проекция  ұғымын  білуге.,  қорытынды  жасауға
дағдыландыру,топтық жұмысқа бейімдеу..
Күтілетін нәтиже:..  Оқушылардың картографиялық проекцияұғымымен танысып, жұмыс істеуге,  қорытынды жасауға
дағдыланып ,топтық жұмысқа бейімделеді.
Түйінді идеясы: Географияның басты құралы карта.
Сабақтың әдіс-тәсілдер:, Сурет галериясы,Мағынаны таны,топтастыру тапсырмасы,топтық жұмыс.
Ресурстар :Интерактивті тақта,ұялы телефон, оқулық, маркер шығу парағы,үлестірме қағазы т.б.
Бағалау:Жұптардың өзара бағалауы,дескрипторлар арқылы бағалау.
Сабақтың барысы:

Бөлім Мұғалім іс-әрекеті Оқушылар іс-әрекеті

Кіріспе 1.Мұғалім  амандасады  оқушыларды  түгендеп,
смайликтер арқылы көңіл-күйін біледі.
2.  Үй  тапсырмасы  Сурет  галериясын
ұйымдастыру,стикер  арқылы  бағалауларға
коментарий алу.

1.Оқушылар  амандасады,топтарға
бөлінеді. Топтағы міндеттерін бөліседі.
2.  Үйден  салып  келген
суреттерін,портреттерін  тақтаға  іліп
галерия  ұйымдастырып  стикер  арқылы
бағалайды.

13



Тұсаукесер 1. Мұғалім оқушылармен бірге жаңа сабақтың 
тақырыбын жұмбақтар арқылы анықтайды, 
мақсатын айқындайды.   
 Жер көрдім қаласы бар, Үйлері жоқ мекендейтін. 
Көл көрдім, өзен көрдім, Сулары жоқ тереңдейтін.
2 Кестемен жұмыс жасайды
Мағынаны таны жұмысын жүргізеді.
Сергіту сәті.

1.Оқушылар  сұрақтарға  жауап  беріп,
бүгінгі  сабақтың  негізгі  түйінді  идеясын
айтады.
2.Мәтінмен ,кестемен 
танысып,практикалық жұмыс дәптеріне 
картографиялық, цилиндірлік,конустық, 
азимуттық проекция,бұрмалану,т.б 
сөздерді жазып алып мағынасын тауып 
жазады.

 Негізгі     
 бөлім

Топтық жұмыс:
1  топ  Картадан  масштабты  пайдаланып  Еуразия
құрлығының  орталық  бөлігінің  шығыстан  батысқа
дейінгі  ұзындық  өлшемін  табады.Сол  өлшемді
глобустан тауып, қорытынды жасайды.
2  топ  Картадан  масштабты  пайдаланып  Африка
құрлығының  орталық  бөлігінің  солтүстіктен
оңтүстікке  дейінгі  ұзындық  өлшемін  табады.  Сол
өлшемді глобустан тауып ,қорытынды жасайды.
3  топ  Картадан  масштабты  пайдаланып
Аустралияның  құрлығының  орталық  бөлігінің
солтүстіктен  оңтүстікке  дейінгі  ұзындық  өлшемін
табады.  Сол  өлшемді  глобустан  тауып  ,қорытынды
жасайды.

1.  Оқушылар  берілген  тапсырманы
орындап,  өз ойларын ашық айтып, сыни
тұрғыдан  ойлана  отырып  жауап  беруге
тырысады.
3.  Оқушылар  жұптасып  атлас  немесе  карта
пайдалана  отырып,  сәйкестендіру
тапсырмасын  орындап,  келесі  топқа
тексеруге береді.

Қорытынд
ы

 Мұғалім сабақты қорытындылайды. 
 Үйге  тапсырма  береді  :Өтілген  тақырыпты  оқуға
және  картаны  сипаттаудың  жоспары  қосымшадағы
тапсырма беріледі.

Топтастыру арқылы оқушыларға картографиялық проекциялардың түрлері түсіндіріледі.

3. Тірек-сызбамен жұмыс.
Тірек-сызба арқылы карталардың қандай белгілеріне қарай жіктелетініне сипатталады.

* * * * * * * * 
Анарханова Барно. Бастауыш сынып мұғалімі.

Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі.

Пәні: Ана тілі   Сыныбы: 4-сынып
Тақырыбы: Сөз құрамы. Түбір.
Мақсаты: 
Білімділік: Оқушылардың сөз құрамы және түбір туралы білімдерін бекіту.
Дамытушылық:Оқушылардың көркем жазуына мән беру, қатесіз, сауатты жазуға үйрету.
Оқушылардың сөздік қорларын, ойлау қабілетін, ой-өрістерін, байланыстырып сөйлеу қабілеттерін
дамыту.
Тәрбиелік:Оқушыларды өз мектебін, достарын құрметтеуге баулу, Сауатты жазуға,
ізденімпаздыққа, адамгершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдіс-тәсілі: сұхбат, түсіндіру, сұрақ-жауап.
Сабақтың көрнекілігі: «Кубизм» стратегиясы, сөзжұмбақ, ребус, Слайд,сызба, семантикалық карта, үлестірмелі 
тапсырмалар.
Сабақтың барысы:  І. Ұйымдастыру кезеңі:  
1. Оқушылармен сәлемдесу.
2. Сабаққа қатысуын тексеру.
3. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру мақсатында сұрақтар беру:
- Қазір біз қай ғасырда өмір сүрудеміз?
- ХХІ ғасыр, компьютер ғасырында өиір сүрудеміз.
- Қазір жылдың қай мезгілі?
- Күз мезгілі.
- Күз мезгілінде неше ай бар?
- Күз мезгілінде 3 ай бар: қыркүйек, қазан, қараша.
Психологиялық дайындық.
«Шаттық» шеңберіне тұрып, тілектер айту.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: 
5-жаттығу.
І. Қызығушылықты ояту.
«Қарлы кесек?» ойыны (Өткен сабақты пысықтап өту үшін үлестірмелі тапсырмаларға жауап беру).
Сұрақтар:
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1. Түбір дегеніміз не?
2. Қосымшаның түрлерін ата.
3. Жұрнақ дегеніміз не?
4 .Жалғау дегеніміз не?
5. Білгіш сөзінің түбірі мен қосымшасын тап.
6. Туынды сөз қай қосымша арқылы жасалады?
7. ханажұрнағына сөз қосып, туынды сөздер жаса.
8. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін не дейді?
ІІІ. Жаңа сабақ: 
Сөз құрамы мен түбір туралы түсінік беру.
Оқулықпен жұмыс.

60-жаттығу.Сөйлемдерді түсініп оқы. Қарамен жазылған сөздерге қосымша жалғап жаз.
1. Құстың ең қырағысы-сұңқар. Ол бір шақырым қашықтықтан титімдей жәндікті көре алады. 2. Құстардың ішіндегі 
жүзгіші-пингвин. Ол сағатына отыз шақырымға дейін жүзе алады. 3. Дүниеде күн көзіне тура қарай алатын құс-
текбүркітқана. 4.Қарлығаш ұсақ жәндіктерді тек қана әуеде ұшып жүріп қана аулайды.
Тынығу сәті.
Тақтамен жұмыс.
53-жаттығуды оқушылар тақтада орындайды.
Суретке қарап маман иелеріне ат қою. Түбірін тауып, астына сызыңдар.
Оқушы, қорықшы, күзетші, теңізші, ұшқыш, тігінші, қойшы, қобызшы, әнші, биші.
Оқушылар дәптерлеріне жазып алады.
«Кубизм» стратегиясы бойынша екі командадан оқушылар шығып қарлығаш құсына жазылған сұрақтарға жауап береді.
1. Отан туралы өлең оқы.
2. Отан туралы мақал айтып беріңіз. 
3. Республикамыздың рәміздерін айту.
4. Қазақстан Республикасының президенті кім?
61-жаттығу. Көп нүктенің орнына –лар, -лер,-тар,-тер, -дар, -дер жалғауларның тиістісін қойып, сөздерді көшіріп жаз.
Өздік жұмыс.   Семантикалық картаны толтыр.

Семантикалық картамен жұмыс.
Сөздер Түбір Қосымша 
тазалық таза лық
тәрбиеші тәрбие ші
жәрдемші жәрдем ші
атақты атақ ты
білімді білім ді
абыройлы абырой лы
сыйлы сый лы
көпшілік көп шілік
оқушы оқу шы
бақытты бақыт ты
сұлулық сұлу лық
әдемілік әдемі лік

1. Жаңа тақырыпты пысықтау:
Бекіту сұрақтары:
Ережелерді еске түсіріп, жалғастырып көр:
Қосымша жалғанғанда түбір сөздер____________________.
Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса,___________________ .
Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса,_________________.

Өтілген тақырыпты пысықтау үшін сөзжұмбақ әдісі арқылы түбір сөздерді табу.

Б А Л Ы Қ
А

Н О Қ А Т
А О

Н А Р Ы Н

Көлденеңінен: 
1. Суда өмір сүретін жануар.
2. Дәнді дақыл.
3. Ұлттық тағам.
4. Тігінен: 
5. Жеміс атауы.
6. Қысқы киім.
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7. Ребус шешу. 
8. Тазалық – денсаулық кепілі.
9. Еңбек адамды өсіреді.

Қорытындылау:
Бағалау:     Қызыл шаблон – «5»      Жасыл шаблон – «4»
                     Сары шаблон – «3»
Оқушылардың сабақ барысында алған бағаларын есептеп, екі топтың жалпы жинаған балдарын қорытындылау. 
Оқушыларды марапаттау. 

10. Үйге тапсырма беру: 54-жаттығуды орындап, түбірдің астын сызу. Ережелерді ереже дәптерге жазу.

* * *  * * * *
Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі

Ахмедова Назокат. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.

Сабактын тақырыбы: Қосарлама қос сөздер
Мақсаты: Оқушылардың қосарлама қос сөздер туралы түсініктерін жаттығу жұмыстарын орындату арқылы қалыптастыру.
Білімділік:оқушыларға тақырыпты жан-жақты түсіндіру
Дамытушылық:оқушылардың ойлау қабілетін дамыту.
Тәрбиелік:оқушыларды табиғатты қорғауға,шыдамдылыққа,топта өзін және өзгені тыңдап,сыйлай білуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: жарыс сабақ
Сабақтың әдісі: топтық жұмыс, суретпен жұмыс, салыстыру
Пәнаралық байланыс: әдебиет, сурет
Көрнекілігі: оқулықтар,кеспе,сөзжұмбақ,аударма жұмысы
Күтілетін нәтиже:
Оқушы қосарлама қос сөздерді меңгереді;
Мысал келтіріп, оның жасалуын ажырата алады;
Қосарлама қос сөздерді пайдалан отырып, фонетикалық талдау жүргізеді

Сабақтың барысы:  1. Ұйымдастыру:
Сәлемдесу.
Оқушыларды түгелдеу
Дайындықтарын тексеру      

Оқушыларды 2 топка бөліу
«Ақылдылартобы»
«Тапқырлар тобы»
Бүгінгі сабақты мектептен хайуанаттар бағына жетеміз. Қайсы топ женіске жетсе сол топқа «хайуанаттар бағына билетіміз 
бар.

2. Үй тапсырмасын сұрау:
1. Қос сөздер дегеніміз не?
2. Күрделі сөздер дегеніміз не?
3. Біріккен сөздер дегеніміз не?
4. Дауысты дыбыс түрлерін ата.
5. Біріккен сөздер қалай жазылады?
6. Сөйлем дегеніміз не?

3. Жаңа сабақ: Қосарлама қос сөздер.
Екі түрлі түбірдің қосарланып жасалған қос сөзді қосарлама қос сөздер дейміз. 
5.  Қызығушылықты ояту:
Семантикалық карта. Семантикалық картада қос сөздер түрлері мен мысалдар беріледі, оқушылар орындарында орындайды.
6. Мағынаны тану
Экранда жазулы тұрған өлеңді бір оқушыға оқыту. Осы өлеңде кездесіп тұрған қос сөздерді атайық
Арасында құлын-тай
Айнала шауып бұлтылдап
Жоғары-төмен үйрек-қаз
Ұшып тұрса сымпылдап,
Қыз-келіншек үй тігер
Бұрала басып былқылдап
Абай.
Құлын-тай , жоғары-төмен , үйрек-қаз , қыз-келіншек
/Осы жерде қайталама қос сөздер мен қосарлама қос сөзді салыстырмалы түрде жазып ережесін шығару/

Құлын-тай
Жоғары-төмен
Үйрек-қаз
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Қыз-келіншек
көре-көре
жарқ-жұрқ
Үйді-үйге
өз-өзіне

- Бұл сөздер қалай жасалып тұр ?
- Неше түбірден қосарланған ?
Екі түбірдің қосарлануы арқылы жасалған қос сөздерді қосарлама қос сөздер дейміз.(Экраннан көрсету)
- Енді қосарлама қос сөздер қалай жасалады? Оны білу үшін мына экранға көңіл аударамыз
Елу түйесі, екі жүздей қой –ешкілері тағы бар .
- Бұл сөйлемдегі қосарлама қос сөздерді көрсет ? / Екі түбірі де бір-біріне мағыналас сөз.
- Олай болса , қосарлама қос сөздер , мағыналары бір-біріне жақын (синоним) сөздер я қарама-қарсы (антоним) сөздер 
қосарланады. Мысалы: қысы-жазы, жата-жастана, аға-іні, ауыл-аймақ, ағайын-туыс.
Ол үйдің бала-шағасына дейін тыным таппайды.
- Бір мағыналары мағыналы, екінші сыңары мағынасыз сөздер қосарланады.
Мысалы: көйлек-көншек, жүн-жұрқа, қыз-қырқын т/б
- Шаға, жұрқа, көншек, қырғын сияқты сөздерді көне немесе басқа тілден енген сөздер деп атайды .Себебі бұл сөздер ерте 
кезде белгілі бір мағынаға ие болып қазіргі кезде ұмытылып кеткен. Мысалы: «Шаға » сөзі «Кішкентай ,қызыл шақа» деген 
мағынаны берген т/б түсінік беріп кету.
Сандалып келе жатты ақсақ киік
Бір тоқтап , анда-санда есін жиып
Ақ бөкен сахараның ботагөзі
Атты екен қандай мерген көзін қиып .
Сәкен Сейфуллин .

- Екі сыңарыда мағынасыз сөздер қосарланады . Мысалы : анда-санда, оқта-текте , ығы-жығы, некен-саяқ т/б.
Мұғалімдерге оқу -әдістемелік құралдар жіберілді.
- Кейіңгі кезде қалыптаса бастаған қосарлама қос сөздердің тобы. Олардың сыңарлары әртүрлі тұлғада кейде бір тұлғада 
келеді. Мысалы: Оқу-әдістемелік, мәдени-ағарту, қазақша-орысша үгіт-насихат т/б.
7. Дәптермен жұмыс.
2-жаттығуды көшіріп жазып,қосарлама қос сөздердің астын сызыңдар.
Қосарлама қос сөздерге бірнеше сөздер айтыңдар.

8. Оқулықпен жұмыс.
93-жаттығу. Тізбектей отырып, оқушылар ауызша қосарлама қос сөздердің жасалуын талдайды 95-жаттығу. Тақтамен 
жұмыс
Сөз тіркесін жасайды.
Ойын-тойдың сәні, көші-қон қамы т/б .
«Жалғасын тап» ойыны
дос- ............
егжей -.........
..........- жарақ
сәлем -........
..........- насихат
..........- сарсаң
..........- келбет
әрі- ...............
ығы- ........
Фонетикалық талдау
2 топқа тапсырма
1-топ: Дос-жаран сөзіне фонетикалық талдау жүргізу
2- топ: Кескін-келбет сөзіне

Аударма жұмысы
Қазақша,өзбекше,орысша тілдерінде аударма жасау
«Ақылдылар тобы»                                                                  «Тапқырлар тобы»
Жиі-жиі                                                                                       үш-төрт
Әке-шеше                                                                                  шелек-шелек
Түрлі-түсті                                                                                 топ-топ
Жора-жолдас                                                                           ақ-қара
Темір-терсек                                                                          қора-қора
Жаңа сабақты оқушылардың түсінгенін тексеру үшін жаңа сабаққа байланысты оқушыларға сұрақ беру арқылы жаңа 
сабаққа қорытынды жасап,оқушылардың алған білімдерін бағалау.
Үйге тапсырма беру.

* * *  * * * *
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Баймуратова  Мухайё  Иззатуллаевна
учительница  русского  языка  и  литературы 

ОСШ №2 имени  С.Рахимова
Сайрамского   района   Южно―Казахстанской  области

                                                                                               
6 класс Деятельность учителя Деятельность ученика
Тема урока:   
Сказки « Аист и 
Соловей» и 
«Болтливая жена».

Цель:   Познакомить учащихся со сказками «Аист и соловей» и 
«Болтливая жена» 
Задачи:   1.познакомить учащихся с содержанием сказок;
2.развивать аналитические умения и самостоятельную 
деятельность учащихся, развивать устную  и письменную речь, 
выразительное чтение, логическое мышление; 
3.воспитывать чувство юмора и отрицательное отношение к 
такому качеству как болтливость.

Учащиеся готовятся к 
уроку. 

1. Актуализация 
знаний

*Беседа о сказках Уч-ся беседуют на тему 
«Сказки»   

2.Опрос домашнего 
задания 

прочитать  сказку «Царевна - лягушка», стр.13-20 +пересказать Учащиеся рассказывают 
домашнее задание 

3. Объяснение 
нового материала   

*Чтение сказки «Аист и Соловей»
*Работа по вопросам:
-О чем эта сказка?
-Чему она учит?
*Чтение сказки «Болтливая жена»
*Работа по вопросам:
-Почему сказка так называется?
-Дайте характеристику Ивану и его жене.
-Какой совет вы бы дали Ивану и его жене?
-Что бы вы посоветовали себе, прочитав эту сказку?      

Учащиеся читают сказки, 
ведут вопросно-ответную 
беседу, делают выводы, 
работают в группах, по 
парам, индивидуально. 

4. Закрепление 
нового материала   

Работа в тетрадях: 
-выпишите однокоренные глаголы
-нарисуте схему движения Ивана от дома к кладу
-прочтите сказку по лицам      

Учащиеся работают в 
тетрадях, работают по 
парам, индивидуально. 

5. ОО и ОдО Предлагается заполнить листы самооценивания, 
взаимооценивания. 

Заполняют листы 

6. Рефлексия Постер «Птицы» Прикрепляют  птичек на 
постер 

7. Последущее   
задания

прочитать сказки, стр.22-24, перессказать Запись в дневниках 

Султангалиева Жамила Сатгалиқызы
Орал қаласындағы МКҚК №38 «Жазира»

бөбекжайының II санатты музыка жетекшісі

«Балдаурен» өнер сайысы
Мақсаты: Зерделі, тапқыр да  шапшаң ойлайтын жеке тұлға тәрбиелеу. Балаларды өз беттерімен
жұмыстануға  баулу, шығармашылық ойларын дамыту, өз ойларын еркін айтып, қорытынды
жасап, өнерлі болуға тәрбиелеу. 
Әсем безендірілген залға мерекелік сайысқа қатысушы балалар « жеті нота» биімен ашады.
Жүргізуші:     Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! 
                        Босқа қарап тұрмаңыздар. 
                        «Өнер» сайысын  бастамас бұрын
                        Қызықтан тыс қалмаңыздар.
                        Бүгін біздің бақшада, дүбірлі той.
                        Ден қойып тыңдаңыздар
                       Жырдан шашу шашамын, күй күбірлеп.
                        Қош келдіңіз, баршаңыз сергісін бой.

Армысыздар! Ата –аналар, әріптестер, балғын бүлдіршіндер! Бүгінгі ортаңғы топтар арасында  өткізіліп  отырған « 
Балдаурен» өнер сайысына қош келдіңіздер!
Құттықтау сөз №38 « Жазира» бөбекжай директоры: Муканова Мендігүл Төлеуқызына  береміз.
Жүргізуші:  Кімдер жүйрік өнерлі біз білейік? 
                     Баршамыздың мақтанышы  деп жүрейік.
                      Қазыларға тек  қана әділдік 
                     Ал, сайыскерлерге сәттілік тілейміз.
Ендеше  әрі қарай  сайысымызға қатысатын бүлдіршіндерді реттік сан суыруға шақырамыз. 

1. Балдырған  тобы: Тұрар Артур., Сапар Ранида.
2. Болашақ  тобы:  Серік Дильназ., Болат  Нұрдаулет.
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3. Ақбота тобы: Қанатов  Мейірбек, Жасбуын Асылнұр
4. Еркетай  тобы: Науша Айдын., Қайырболат Айкөркем.

Жүргізуші: Әрі қарай сайысымызға әділ баға беру үшін әділ қазылар алқасымен таныстырып өтеміз.
       1. №38 «Жазира» бөбекжайының директоры М.Т.Муканова
       2. №40 «Болашақ» бөбекжайының әдіскері Эльмира Ізбасарқызы
       3. №50 «Заңғар» бөбекжайының музыка жетекшісі Б.О.Қоблашева
Сайсымызды бастамас бұрын сайыс турларымен  таныстырып өтемін.
9. «Сәлем сөздің анасы» (таныстыру)
10. «Өнерлінің өрісі кең» (ән айту өнері)
11. «Биші болам өскенде» (би өнері)
12. «Әуенді тап» (слайд арқылы әнді табу)
Жүргізуші:  Сайыскерлеріміз І турға дайын болғанша кезекті әнге береміз.
                         Ән: «Ойыншықтар» Дастан Айтөре
Жүргізуші: Шыққан соң бұл сайысқа талаптанып,
                     Шын жүйріктер шығады сарапталып.
                     Топтарымыз өзін-өзі таныстырсын,
                      Қолдап тұрсақ кетпейме қанаттанып! Ендеше кезекті І турға береміз. (Топтар өздерін таныстырады)
Жүргізуші:  Құлақтан кіріп бойды алар
                      Тәтті әнмен жақсы күй
                       Көңілге түрлі ой салар
                       Әнді сүйсен менше сүй, деп Абай атамыз айтқандай яғни кезекті «Өнерлінің өрісі кең» ән айту турына береміз.

 Балдырған тобы: «Әжем айтқан ертегі» (Артур, Ранида)
 Болашақ тобы: «Балабақша» (Нұрдәулет,Дильназ)
 Ақбота тобы: «Ән салам» (Мейірбек,Асылнұр)
 Еркетай тобы: «Қыс қызығы» (Айдын, Айкөркем)

Жүргізуші:  «Өнерлі өрге жүзер»деп,
                       Айтылған сөздің жолы бар
                       Мың бұрала билеген
   Биімізді қабыл ал демекші, әрі қарай сайыскерлеріміз келесі бөлімге дайын болғанша бір тамаша биге кезек берейік.
 Би: «Павлин». Қалалық «Қуырмаш» байқауының жүлдегері - Досжан Толғанай
Жүргізуші:  -Рахмет биші қызымызға.
                      Теңіздей тербетіліп көл бетінде,
                      Ару қыздар билесін тербетіле.
                      Аққудай қалықтаған  теңізде,
                      Бишілер өз өнерлерін көрсетеді- дей келе  бүгінгі сайысымыздың «Биші болам өскенде» турына береміз.
     1. Балдырған тобы: «Шляпа» (Артур, Ранида)
2.Болашақ тобы: «Раушангүл» (Нұрдәулет,Дильназ)
     3.Ақбота тобы: «Ча-ча» (Мейірбек,Асылнұр)
     4.Еркетай тобы: «Үнді» (Айдын, Айкөркем)
Жүргізуші: Рахмет сайыскелерімізге әрі қарай сайысымызды жалғастыра отырып ІV бөлім «Әуенді тап» бөліміне кезек 
береміз.
(Сайысқа қатысушылар топ өздеріне берілген әуенді слаид суреті бойынша табады.)
Жүргізуші:  Қазақ халқы өнегелі бай екен,
                      Өнер деген мол қазына кең екен
                      Домбыра тартып, ән айтып жырлайтын,
                       Өнерлі қазақ  кемде кем екен, дей келе бүгінгі сайысымыз өз мәресіне жете келді, енді сайыскерлеріміздің 
өнерін бағалайтын әділ қазалар шешімі дайын болғанша кезекті әсем әнге, биге берейік.
   Ән: «Балбөбектер»  Айналайын тобы
   Би: «Қонжықтар» Айгөлек тобы
Жүргізуші:Ұшқыр ойға серік болып шебермін,
                     Сөз кезегін әділ қазыларға берейік.
                     Арамызда өнерлі достар көп екен,
                      Солардың  біз нәтижесін көрейік, дей келе сөз бүгінгі өнер сайысымызды қортындылау үшін сөз кезегін әділ 
қазылар алқасына берейік. Жеңімпаздарды марапаттау.
Жүргізуші:  Бүгін міне оң болсын әр ісімізге,
                      Жоғары боп күш-жігер намысымыз.
                       Осылайша қуанышпен думандатып,
    Сайысқа қатысты өнерліміз, деп бүгінгі «Балдаурен» өнер сайысымыз өз мәресіне  жетті, келгендеріңізге көп рахмет. 

* * *  * * * *
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Кайрова Сулушаш Сабыргалиевна Батыс Қазақстан облысы,
Орал қаласы, №38 «Жазира» бөбекжайының  инноватор  әдіскері

«Тәрбие мен оқыту іс-әрекеттері арқылы балалардың
 танымдық  құзіреттіліктерін арттыру»

Еліміздің бүгіні мен ертеңі, мемлекетіміздің басты байлығы, әрі тірегі- бала.
Өмірге келген әрбір бала бақытты болуға тиіс. Сондықтан да баланың денсаулығын нығайту, 
толыққанды дене бітімін дамыту, өмірін гүлдендіріп саналы тәрбие мен сапалы білім беру – біздің 
басты мақсатымыз.
Бүлдіршіндердің алғашқы даму кезеңі, білім мен тәрбие берудің алғашқы сатысы балабақшадан 
басталады. Қоршаған ортаға бейімі, еңбекке араласуы, білім алуы, адамдармен қарым – қатынасы, 
ойлау, қиялдау қабілеттері, сөздік қорларының дамуы мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады.
Баршамызға белгілі Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытудың жаңа стандартын әзірлеп енгізген болатын. Бұл стандартта мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды 
қадағалауды ұйымдастыру, педагогтарға қойылатын талаптар мен олардың біліктілігін арттыру, бала дамуының деңгейін 
жүйелі бағалауды қамтамасыз етеді.
Тәрбие мен ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттер нәтижелері бес түрлі құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 
«Денсаулық», «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық» және «Әлеуметтік орта». Әр білім саласының балалардың дамуына 
қойылатын талаптары мен мақсаттары берілген. Соның ішінде «Таным» білім саласының мақсаты: танымдық іс-әрекеттің 
дағдыларын меңгерген, әлемнің тұтас бейнесін түсінуге және ақпаратты өмірлік маңызды мәселелерді шешуде қолдануға 
қабілетті тұлға қалыптастыру. Соның ішінде балалардың дамуына қойылатын талаптар:
- қоршаған ортаға қызығушылық білдіруге;
- алға қойылған міндеттерге барабар қызмет тәсілдерін таңдауға;
- алға қойлған мақсатқа жетуге;
- экологиялық білімді меңгеруге;
- сұрақтар қоюға, эксперимент жасауға, себеп-салдарлық байланыстар орнатуға;
- құрастырылымдық іс-әрекеттегі ойды жүзеге асыруға;
- заттарды олардың жалпы түсінігі негізінде біріктіруге және оларға ауызша анықтамалар беруге мүмкіндік береді.
«Таным» білім саласы мынадай ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінде жүзеге асырылады :
- сенсорика;
- қарапайым математикалық ұғымдарын қалыптастыру;
- құрастыру;
- экология негіздері;
- қоршаған ортамен таныстыру.
Өзім жұмыс жасап жатқан  ортаңғы  тобының балаларына күнделікті өмірде сөйлесу, әңгімелесу, арнайы берілген 
тапсырмаларды орындату, әртүрлі дидактикалы ойындар, серуен кезінде бақылау, табиғат құбылыстарын, қоршаған 
ортадағы болып жатқан оқиғалар, ертегілер, сурет бойынша әңгіме және ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттер арқылы таным 
құзіреттіліктерін дамытуға ықпал ету қажет.
Өзіміз тұратын еліміз, ауылымыз туралы түсінік беру, аттарымен таныстыру.
Қолжетімді ақпараттармен (кітаптардан, телебағдарлама, фильмдерден, ересектердің әңгімесінен) жұмыс істеудің 
қарапайым дағдыларын дамыту.
Тәжірибе жасау, (су- төгіледі, боялады, топырақтан мүсін жасауға болады) тәжірибе нәтижесін көру үшін басқалардың 
әрекеттерін бақылау сияқты іс-әрекеттерді іске асыра отырып қоршаған әлем жайлы қарапайым түсініктер мен танымдық іс-
әрекеттің қарапайым дағдыларын меңгерген, игерген дағдыларын күнделікті өмірде қолдануға қабілетті тұлға 
қалыптастыруға болады.

* * *  * * * *
Батыс Қазақстан облысы,Орал қаласы №38 «Жазира» бөбекжайы МКҚК 

Байназарова Анаргүл Бекесқызы
Ашық ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы
                           «№38 Жазира» бөбекжайы   МКҚК   I кішілер тобы

          . 
 Білім беру саласы: Қатынас     Бөлімі: Тіл дамыту.                                                                               
Тақырыбы: «Менің сүйікті мысығым»                                                                                                      
Мақсаты: Мысық, мысықтың баласы марғаумен таныстыру. Мысық туралы  әңгімелей білуге
үйрету. Балалардың сөздік қорын дамтыу, сұрақтарға толық жауап беруге дағдыландыру.
Балалардың ұсақ қол маторикасы, ауыз екі сөйлеу тілдерін дамыту. Мысыққа қамқорлық жасауға
тәрбиелеу. 
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:Үй жануарлары туралы әңгімелеу және ойын бұрышында
ойнату.     Әдіс-тәсілдер: әңгіме, түсіндіру, ойын, сұрақ-жауап.  
 Қажетті көрнекті құралдар: Демонстрациялық материалдар, ойыншықтар,презентация                                                             
Қостілділік    компонент: Мысық-кошка

Іс-әрекет кезеңдері        Тәрбиенің іс-әрекеті     Балалардың іс-әрекеті

20

http://45minut.kz/?p=29262
http://45minut.kz/?p=29262


Себепті қызығушы-  
лығын ояту кезеңі

    
        Шаттық шеңберіне тұрады.
Амансың ба, Алтын күн!
Амансың ба, Жер-ана!
Амансың ба, достарым,
Сендерді көріп, қуанам.
-Өте жақсы, балалар, енді орындарымзға жайғасып 
отырамыз.
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Балалар көктем мезгілінің ерекшеліктері қандай?
-Балалар үй жануарларына не жатады?
Үй жануарларына қысқаша тоқталу.
Ғажайып сәт: «Мысықтың дыбысы естіледі»

Балалар шаттық шеңберіне тұрады да, 
өлең сөзіне сәйкес қимылдар көрсетеді.

Өз беттерінше сұрақтарға  жауап береді.

Балалар ғажайып сәтті тамашалайды.
Балалар аң-таң болып              қарайды.

Ұйымдас- тырушы-    
лық                ізденіс     
кезеңі 

-Балалар мысықтың дауысын естідіңдер ме?
Қане балалар бәріміз мысықты іздеп көрейікші!
Есіктің алдынан әдемі мысықты тауып алып    
келемін.
Балалар қараңдаршы, мына сүйкімді мысық адасып 
қалған сияқты.
Бұл мысық бала-бақшамыздың қасында тұратын     
Зере әжеміздің мысығы сияқты.
Енді бәріміз үй-жануарлары туралы слайдты 
тамашалайық.
(Слайд)
Балалар мысық үй жануарларына жатады. Оның     
түсі ақ,сұр,сары,қара болып келеді. Мысықтың екі  
көзі, екі құлағы, құйрығы, мұрны, мұрты, төрт аяғы 
бар. Жүні жұмсақ, Қәне сипайықшы.
-Балалар мысық сүт ішеді, балық және тышқан 
жиді.
-Балалар мысық қалай дыбыстайды?
-Балалар, мысыққа әженің үйін тауып беремізбе?
Ендеше бәріміз Зере әженің үйіне барайық.
Әуенмен Зере әженің үйіне бару.
 Әже:
-Саламатсыздар ма балалар!
Қош келдіңіздер.
Мен мысығымды жоғалтып алып көңіл күйім түсіп 
отыр еді, сендерді көріп қуанып қалдымғой.
-Әже біз сіздің мысығыңызды тауып алып келдік
 Әже:
-Сіздерге көп-көп рахмет, балаларым.
-Балалар мысық туралы тақпақ білесіңдерме?
                     Тікірейіп құлағы,
                     Менен бұрын тұрады.
                     Бойын жазып керіліп,
                     Беті-қолын жуады.

                     Адал екен бұл мысық,
                     Ала мысық, сұр мысық.
                     Піскен сүтті кеседен,
                     Жалап ішіп тұр екен.

                     Көп жұмысты күнімен,
                     Келгендей ақ қиратып.
                     Отыр мысық тілімен,
                     Үш тал мұртты ширатын.

-Иа естідік
Балалар жан-жағына қарап, мысықты   
іздейді.

Слайд тамашалайды.
Балалар мысық туралы түсінік алады.

Мяу-Мяу

Балалар көңілді әуенмен жүреді.

Балалар әжемен амандасады.

Балалар тақпақтарын айтады.

-Өте жақсы балалар
Сіздерге арнаған тәтті тоқаштарым бар, соны сіздерге
берейін, бала-бақшаларына барған соң, тәрбиеші 
апайларын береді.
Әуенмен бала-бақшаға қайту.
Шығармашылық тапсырма орындау.
     1.Мысықтың суретіне желім жағу арқылы   

Балалар қуанады.

Балалар шығармашылық жұмыспен 
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        уақ жіптер жапсыру тәсілі.

Балалар шаршаған боларсыңдар, бой сергіту орындап
алайық.
Сергіту сәті:
Мысық сүтке тояды,
Қарнын сипап қояды,
Жүрісі оның баяу,
Дейді мысық мяу-мяу.
-Жарайасыңдар балалар
Балалар ойын ойнағыларын келеме?
Ендеше «мысық пен торғайлар» ойынын ойнаймыз.

жұмыстанады.

Өлең сөздерін қосылып айтып қимыл 
қозғалыстар жасайды. 

Ойынға қызығушылықпен араласты.

Іс-әрекетті бағалау 
кезеңі.

-Балалар, сіздерге бүгінгі оқу іс-әрекеті ұнады ма? 
Неге?
-Бүгінгі жаңа ойын ұнады ма?
-Біз қайда бардық?
-Мысықты қайда апардық?
-Қандай тапсырмалар орындадық.

Оқу іс-әрекетін қорытындылау.
Мадақтау, сыйлықтарын беру.

-Ия! Ұнады.

Балалардың жауаптары.

Балалар қуанды.

Күтілетін нәтиже:
Нені біледі: Балалар мысық туралы түсінік қалыптастыра біледі.
Қандай түсініктерді игереді: Балалар мысықтың дене мүшелерімен танысып, сұрақтарға толық жауап игереді.
Меңгерген дағдылары мен іскерлерліктері: Балалар шығармашылық тапсырмаларды ұқыпты орындап, мысық туралы 
түсінік қалыптастырады.

* * * * * * * * 
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы  Қарабұлақ  ауылы 

№ 104 негізгі  орта  мектебі  биология  пәні  мұғалімі  
Ниязалиева   Нафиса   Турдалиевна

Сабақтың тақырыбы: Саңырауқұлақтардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.
Мақсаты: 1.Білімділік: Елімізде кездесетін саңырауқұақтардың табиғаттағағы және адам өміріндегі маңызы жайында жан-
жақты түсінік беру.
2. Тәрбиелік: Оқушыларды өсімдіктерді  күтіп – баптауға, ұқыпты, жинақы болуға  тәрбиелеу.
3.   Дамытушылық: Саңырауқұлақтардың табиғаттағы және  адам өміріндегі   маңызы туралы ой-өрістерін  кеңейту,  өз
бетімен жұмыс  жасауға дағдыландыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Сабақтың типі: жаңа сабақты меңгерту.
Сабақтың түрі: аралас сабақ.
Сабақтың әдісі: тірек сызбамен жұмыс.
Сабақтың көрнекілігі: саңырауқұлақтың суреті, интерактивті тақта, кестелер.
Пән аралық байланыс: жаратылыстану, география, медицина
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі: 1. Сәлемдесу,түгелдеу.
                                           2. Оқушылардың құрал-жабдығын тексеру
                                           3.  Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
 II. Үй тапсырмасын сұрау: 

« Ия,жоқ »ойыны
1. Күздік бидай,қара бидай,арпада көбіне сабақтарын да жапырақтарында ол  мақта сияқты болып көрінеді. (ия)
2. Егістікті аралап жүргенде бидай масағынан сәл иіліп келген қара түсті қастауышты көруге болады. Ол ақұнтақ

саңырауқұлағы.  (жоқ )
3.  Ағаштардың сабағында өсетін діңқұлақ саңырауқұлағының пішіні малдың тұяғына ұқсас.    (ия)

4.  Тат саңырауқұлағы дәнді дақылдарды қамысты және басқа да өсімдіктерді          зақымдайды.
5.  Паразит саңырауқұлақтарымен күресуде улы химикатткр пайдаланады. (ия)

6.  Зақымдалған дәнді қайта сепкенде,одан ауру өскін пайда болады.  (ия)
7.  Жер бетінде бидай түсімі жылына 15 % -ға жоғарлайды. (жоқ) 
III. Жаңа сабақты түсіндіру:  
Бактериялар мен топырақта болатын басқа да майда саңырауқұлақтар бірлесіп,өсімдіктер мен жануарлардың, саңырауқұлақ
қалдықтарын ыдыратып, шірітеді. Өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын ыдырамай, өңделмей, топырақта жата берсе,
әр түрлі жұқпалы аурулардың таралуына себепші болар еді.  Саңырауқұлақтардың құрамы ферменттерге бай.
                              Ферменттерді әр түрлі салаға пайдаланады:

жеміс шырынының түсін өзгертеді
шикі заттарды өңдейді

нәруызды,крахмалды сұйылтады.
Зең саңырауқұлағынан пенециллен антибиотигі алынады.
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Жеуге жарамды тағамға пайдаланылады
     Саңырауқұлақтардың 250-ге жуық түрлері қағаздарды, суреттерді, темір жолға төселген,  шахтадағы тірекке қойылған
ағаштарды бүлдіреді. Аспергилл саңырауқұлағы құстардың өкпесінде аспергиллез ауруын туғызады. Адамдардың құлағын,
кеңсірігін,  көзін,  терісін,  шашының  түбін,  тырнағын  зақымдайды.  Дүниежүзілік  денсаулық  сақтау  ұйымының  мәліметі
бойынша, жер бетінде әрбір 5 адам саңырауқұлақ ауруымен ауырады. Әрбір екінші адамның тырнағы зақымдалған. Бұрын
тырнақты алып тастап емдейтін. Қазір орунгал деген дәріні ішу арқылы емдейді. Тутанхомон фаронының қорымын ашуға
қатысқан 21 адам аспергилл саңырауқұлағының споралары өкпені зақымданғандықтан, өмірден озды.
    Саңырауқұлақтар мен бактериялар топырақ құрамындағы кейбір зиянды бактериялардың көбейіп кетпеуіне ықпал етеді.
Өздерінен  арнайы  зат  бөліп,  зиянды  бактериялардың  өсуін  тежейді.  Оларды  антибиотиктер  деп  атайды.  Ондай
антибиотиктерге бактериялардан бөлінетін стрептомицин,  тетрациклин және саңырауқұлақтардын алынатын пенециллин
жатады. Адам баласы бұл дәрілерді күнделікті пайдаланады. Соңғы кезде медицинада жүректі, бүйректі операция жасап
ауыстырғанд пайдалантын дәрі топырақтағы саңырауқұлақтан бөлініп алынады. Өсімдіктерді тез өсіретін белсенді зат –
гибереллин, зиянды бунақденелілерге қарсы қолданылатын боверин де саңырауқұлақтардан алынады. Саңырауқұлақтарды
тек дәрі алу үшін ғана емес, тамаққа пайдалану үшін де өсіреді. Арнайы орындарда қарашірік топыраққа жылқы тезегін
қосып, қозықұйрықтың спораларын себеді. Қазір 70 елде қозықұйрық, жазғы түбіртек егу жолға қойылған. Одан жылына 14
млрд доллар қосымша табыс түседі. Қазақстанда да қозықұйрық пен жазғы түбіртекті қолдан өсіру жүзеге асырылуда.
IV. Жаңа сабақты бекіту.      

Сөзжұмбақтың сұрақтары:
1.  Антибиотиктерге  бактериялардан  бөлінетін  саңырауқұлақтардан  алынатын  пенециллин  жатады?

(Стрептомицин)
2. Ферменттерді әр түрлі салаға пайдаланады, солардың бірі?  (Крахмал)

 3. Адамдардың құлағын, көзін және т.б. зақымдайды?  (Кеңсірігін)
4. Саңырауқұлақтар кездеседі?  (Шалғындықта)
5. Өсімдіктерді тез өсіретін белсенді зат?  (Гибереллин)
6. Өздерінен арнайы зат бөліп, зиянды бактериялардың өсуін тежейді?  (Антибиотик)
7. Бұрын тырнақты алып тастап емдейтін, қазір (Орунгал)  деген дәріні ішу арқылы емдейді. 

 8. Жеуге жарамды саңырауқұлақты тағамға пайдаланады. (Қалпақшалы)  
9. Қазақстанда да жазғы түбіртекті және  (Қозықұйрық)   қолдан өсіру жүзеге асырылуда.
10. Зең саңырауқұлағынан  антибиотигі алынады?  (Пенециллин)
11. Аспергилл саңырауқұлағы құстардың өкпесінде  (Аспергиллез)   ауруын туғызады.
12. Аспергилден қолданылады?  (Лимон қышқылы)

V.  Үй тапсырмасы:  
1. §11. Саңырауқұлақтардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

* * * * * * * * 
ОҚО, Созақ ауданы, Ісмет  Кеңесбаев  атындағы  жалпы орта  мектебінің 

бастауыш  сынып  мұғалімі Тоқтамысова  Гүлнара  Төлебайқызы

Баланың бас ұстазы – ата – ана
Жас ұрпақ біздің өміріміздің тікелей жалғастырушы ғана емес, еліміздің тірегі,мызғымас
болашағы. Адамзаттың өмірдегі ең қымбаттысы, көз қуанышы – бала. Бала – дербес тұлға.
Оның бойындағы табиғи қасиеттер, адамгершілік құндылықтары отбасында, мектепте,
әлеуметтік ортада нәрленеді. Баланың бас ұстазы – ата – анасы. Тәрбие үрдісінің бір тарауы
отбасымен жұмыс десек , отбасынан басталатын тәрбие мектеп өмірінен жалғасын табады.
Қазақтың отбасында өмірге келген әр бала ес біліп, етек жиғанша, негізінен әке мен ананың
тәрбиесінде болады. баланың бас ұстазы-ата-ана.Ұлтымызда «Ұяда не көрсең, ұшқанда
соны ілерсің» деген дана сөз бар. «Балапан қыран болу үшін, оны самғатып ұшыратын ата немесе әке де қыран болу керек» 
деп отбасылық тәрбиеге ерекше тоқтаған. Әр отбасында ата-ананың орны бөлек. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. 
Әке- отбасының қамқоршысы, асыраушысы, тірегі деп білесің, ана отбасының ұйытқысы, жылуы, шуағы, жақсы ана 
отбасына береке әкеліп, жанұясын бақытқа бөлейді.
Ата-анаға баладан жақсыешкім жоқ. «Бала-адамның бауыр еті» деген нақыл сөз бар. Сондықтан қай ата-ана болмасын 
баласының білімді, мәдениетті, тәртіпті, әдепті болуын қалайды. Бала өмірдің жалғасы, көз қуаныш, шаңырақ иесі деп 
ұрпақ тәрбиесіне көп көңіл бөлген. Қай халық болса да үмітін ең алдымен ұрпағынан күтеді. Жанған отын сөндірмей, 
түтінін түтетіп, артына ұрпақ қалдыруды көздеген.
Отбасы – мемлекеттің негізгі буыны. Отбасы – болашақ  ұрпақ бойына адамзаттық құндылықтарды және ұлттық рухани 
байлықты сіңіретін тәрбие ошағы. Жеке адамның бойындағы ар - ұяты, ой - өрісі, әдептілігі мен мәдениеттілігі отбасынан 
бастау алады. Сондықтан отбасы тәрбиесі бірінші орында тұруы тиіс.
Тәрбие ең алдымен  отбасынан басталады. Болашақ ұрпақтың еліне, Отанына деген сүйіспеншілігі алдымен жанұяда ата - 
ананың ықпалымен қалыптасады. Отбасының екі тірегі – әлпештеген әке мен аялаған ана. Ата - анаға, үлкенге қызмет етіп, 
әкенің еңбегін, ананың ақ сүтін өтеу – біздің борышымыз. Отбасының, жанұяның қос шынары алатаудай атамыз және 
аналардың анасы әжеміз – береке мен мейірімнің ұйтқысы. Атаны сыйлау, ата - бабаны, елді сыйлау, әжені құрметтеу – 
өмірді құрметтеу.
Білім бесігі мектептен, тәрбие бесігі отбасынан бастау алатындығын ұғыну – біздің басты парызымыз.
Отбасы – адам баласының түп қазығы, алтын ұясы, себебі адам баласы шыр етіп дүниеге келген күннен бастап сол ортаның 
ыстық - суығына бейімделіп, ықпалына көніп, осында ер жетеді.
 «Бала тәрбиесі - бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Баланы дұрыс тәрбиелеу 
үшін әркімнің өз тәжірибесімен танысу керек» деп қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы Мағжан Жұмабаев қалай дәл тауып 
айтқан десеңізші!
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Баланың қалыптасуына үш түрлі жағдай әсер етеді:
1) Тұқым қуалаушылық
2) Қоршаған ортасы(отбасы, балабақша, мектеп, достары, т. б.)
3) Отбасы және ондағы тәрбие.
Кез келген бала туғаннан бастап өзіне тән белгілі қасиеті мен қабілеті болады. Баланың болашағы оның қабілетінің негізі. 
Қабілет белгілі бір іс - әрекеттен көрінеді.
Егер балаға уақытында қажетті жағдай жасалмаса, қабілеті ашылмай, басылып қала береді. Қабілетсіз адам болмайды, тек 
қана ол әр түрлі жаста танылуы мүмкін. Балаға ең бірінші әсер етуші - отбасы, оның мүшелері, ондағы қалыптасқан әдет - 
ғұрып, дағдылар. Отбасында бала мынадай қасиеттерді сіңіре алады екен. Көпшіл немесе тұйық, еңбекқор немесе жалқау, 
ұқыпты немесе ұқыпсыз, әділ немесе әділетсіз, адал немесе арам, ақкөңіл немесе қызғаншақ т. б.
Отбасы – шағын мемлекет. Отбасы адамды кемеліне келтіреді және бақытқа бөлейді. Отбасында әке мен ана басты рөл 
атқарады. Құсқа екі қанат қалай керек болса, балаға да әке мен ана сондай қажет. Анасы мен баласының арасын көзге 
көрінбейтін тылсым жіп жалғап тұрады. Міне, сол арқылы ана бала көңіліндегі мұңды бар болмысымен сезінеді. Ал, әке 
балаға сыншы демекші, әке баланы сырттай бақылаушы және бағыт беруші. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің»деп 
бекер айтылмаған.. Бала отбасындағы тәлім - тәрбиені әке мен анадан алады.
«Тәрбие тал бесіктен басталады» демекші, әрбір отбасындағы ата - ана тәрбиеші, ұстаз. Отбасы өз - өзінен қайнап жатқан 
бір әлем. Ол жақсылықтар мен қатерліктердің жемісі. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілетін
білім - адамзаттың қас жауы, оның барлық өміріне апат әкеледі деген екен ұлы ұстаз Әл – Фараби. Тәрбие үрдісінің бір 
тарауы отбасымен жұмыс десек , отбасынан басталатын тәрбие мектеп өмірінен жалғасын табады. Қазақтың отбасында 
өмірге келген әр бала ес біліп, етек жиғанша, негізінен әке мен ананың тәрбиесінде болады.
Өкінішке орай көптеген ата-аналар баланың кемшілігін мектептегі мұғалімдерден көреді. Отбасында мұғалімдер туралы 
жақсы пікір айтылса, алдымен ата-ананың мектеп, ұстаз туралы жақсы ниеті балаға жақсы әсер етеді. Ондай балалардың 
оқуға, білімге, мектепке құштарлығы артады. Ұстазын, білім ордасын, достарын  сыйлауы өзгеше болады. Мектеп, ұстаз 
туралы басқаша пікірде көңілі толмаған ойлардың жетегінде баласының алдында ғайбаттау сөздер сөйленетін болса, ол 
баланың мектеп, мұғалімге көзқарасы өзгереді. Оқу-үлгеріміне әсер етеді. Немқұрайлы қарап, үлгерімі нашарлайды. Ата-
ана өз баласының ынтасын үйдегі тәрбие арқылы өзі жойып отырғанын білмейді.Бала тәрбиесі отбасынан басталады. 
Мектепке келгеннен кейін ол мінез отбасында қалыптасқан тәрбие одан әрі жалғасады. Бір тәуліктің яғни 24 сағаттың 6 
сағаты мектепте, қалғаны тәрбие ордасы, үнемі ата-ана болып қала береді.Баланың сабаққа саналы қарап озат оқушы болып 
өсуі, ол мұғалім мен ата-ананың бірігіп өсірген жеміс ағашы, немесе ұшқыр ұшақ жасаумен тең десем артық емес. Дұрыс 
өспеген жеміс ағашы, дұрыс жеміс бермесе қуануға бола ма? Бір бөлшегі бұрыс жасалған ұшақты ұшырғаннан не пайда? Ол
өзінде, өзгені де мерт етпей ме? Сонымен әрбір ата-ана өз баласының тәрбиелі де, саналы, мәдениетті, жүрген ортасында 
сүйкімді болу үшін алдымен тәрбиені өзінен бастағаны жөн, яғни оғаш қылықтармен баласына үлгі-өнеге көрсетпеуге 
тырысқаны жөн. Жас кезінде баласына дұрыс тәрбие бере алмаған ата-ана кейін бармағын тістеп өкініп қалады. Жас ағашты
қалай  қисайтсаң солай өседі. Оның түзу жолмен жүріп білімді де саналы азамат болып өсуі біздің, яғни әрбір ата-ананың 
қолында.
Ата-аналар мектеппен тығыз байланыста болу керек. Кез - келген уақытта сабаққа қатысу керек. Барлық сабақтан «5» 
болып, орыс тілі, әннен «4» болса сізді ойландыруы тиіс. Балаға сол сабақтарға қарауға бағыт беру керек. Бала өнегелі 
болса, сөз жоқ, ол көрікті болады. Сіз, құрметті ата-ана, ұлыңыздың немесе қызыңыздың мектепте нашар оқығанын 
қаламайтыныңыз белгілі. 
Халық даналығында: «Баланы 5-ке дейін патшаңдай көтер, 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15-тен кейін досыңдай сыйла,» – 
деген керемет ұлағатты нақыл сөз бар. Соны әрдайым басшылыққа алыңыз. Бала бойындағы жағымсыз мінез-құлықтар 
үнемі есепке алынса; ата-ана мен мұғалім бірлікте болып, баланың жақсы, жағымды істерін ылғи марапаттау қажет. 
Қорыта келгенде, Отбасы - адамзат бесігін тербеткен баланың бас ұстазы. Ұлтымызда «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» деген дана сөз бар. «Балапан қыран болу үшін оны самғатып ұшыратын ата немесе әке де қыран болу керек» деп 
отбасылық тәрбиеге ерекше тоқтаған. Әр отбасында ата - ананың орны бөлек. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады.
Әке - отбасының асыраушысы, қамқоршысы, тірегі, ана - отбасының ұйытқысы, жылуы, шуағы. 
Қателігін түсіне білетін,
Дұрыс жүріп, күтіне білетін,
Үлкенді сыйлап, кішіні сүйетін,
Білімді жинап, дүниені шолатындай,
– балаларыңыз, үлкен азамат болып өссін!
Сондықтан үш одақ оқушы, ұстаз, ата – ана жұмысындағы сабақтастық және ынтымақтастық өз үйлесімін тапқанда ғана 
бала тәрбиесін жақсарта аламыз.

* * * * * * * *
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Южно―Казахстанская  область  Сайрамский  район  село  Манкент 
ОСШ   № 2  «С.Рахимова»  учительница  русского  языка  и  литературы 

Досметова  Шахида  Азатбековна

6 класс Деятельность учителя Деятельность ученика
Тема урока: 
А.С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане»

Цель: познакомить учащихся со сказкой Пушкина 
Задачи: сформировать знания учащихся о сказке А. С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане»; развивать аналитические умения и 
самостоятельную деятельность учащихся, развивать устную  и 
письменную речь, выразительное чтение, логическое мышление; 
воспитывать интерес к сказкам Пушкина.

Учащиеся готовятся к 
уроку. 

1. Актуализация 
знаний

Работа со словами: повариха, полотно, светлица, ткачиха, гонец
-Как строятся загадки?
-Чему учат пословицы и поговорки?

Уч-ся выполняют задания 
индивидуалдьно  

2.Опрос домашнего 
задания 

составьте  рассказ  по  одной  из  пословиц,  стр.39+прочитать  и
пересказать, стр.35-39

Учащиеся рассказывают 
домашнее задание 

3. Объяснение 
нового материала   

*Учащиеся самостоятельно читают текст «Что такое литературная
сказка?»стр.41
*Составление диаграммы Венна

 *Рассказ учителя о Пушкине с показом слайд-шоу о поэте
*Чтение сказки, стр.42 

Учащиеся ведут вопросно-
ответную беседу, читают 
текст,  делают выводы, 
работают в группах, по 
парам, индивидуально.  

4. Закрепление 
нового материала   

*Просмотр отрывка из мультфильма по сказке Пушкина
*Ответьте на вопросы:
-Совпадает ли материал мультфильма с оригиналом?
*Ответьте на вопросы из учебника
*Дайте  лексическое  толкование  слов: повариха,  полотно,
светлица, ткачиха, гонец
*Прочтите выразительно понравившийся отрывок  

Учащиеся читают, ведут 
вопросно-ответную беседу, 
смотрят мультфильм 
читают статью, составляют 
рассказ по пословицам, 
работают в группах, по 
парам, индивидуально.   

5. ОО и ОдО Предлагается заполнить листы самооценивания, 
взаимооценивания. 

Заполняют листы 

6. Рефлексия Постер «Зло и добро» Заполняют постер 
7. Последущее  
задания

выучить наизусть отрывок, стр.42-61 (на выбор) Запись в дневниках 
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Сайрам ауданы, № 3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі.
Джавланова Ханифа Кудратовна Математика пәні мұғалімі

Тақырыбы 13-14 Анықталған  интеграл. Ньютон-Лейбниц  формуласы. Интегралдау
Мақсаты Анықталған интегралды тапсырмалар  арқылы анықтайды,есептерді шығаруға, үйреніп практикада

қолданады 

Жалпы мақсат Тақырыпты  түсініп оқи білуге баулу. Тілін, сөздік қорларын дамыту арқылы сабаққа деген 
қызығушылығын арттыру

Күтілетін нәтиже Оқушылар сыни тұрғыдан ойлайды,өз бетінше ізденеді, өз-өздерін ретке келтіре отырып бағалайды, 
білімдерінактикада қолдана алады 

7 модульдің 
қолданылуы

АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін  бағалау және оқуды  бағалау”, “Сыни 
тұрғыдан ойлауға үйрету”,  “Оқытуды басқару және көшбасшылық”.

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер

Кім шапшаң, Жигсо,Инсерт , «Автобустық аялдама» әдісі,Ойлан тап 

Қолданылатын 
ресурстар

Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта, стикерлер, ноутбук

Ұйымдастыру кезеңі

Тренинг

Оқушыларды сапқа тұрғызып, 1-4 дейін 
санау арқылы  топқа бөлу
Алтын ереже құру  қажеттігі туралы айту.
Әр топқа бағалау парағын таратып беру.
Фигуралармен бағалау әдісімен бағалау 
үшін фигуралар  таратып беру
«Сандарды бейнеле» ойыны 
арқылы психологиялық ахуалды жақсарту

Оқушылар топқа бөлініп, өз топбасшыларын сайлайды.
Топ ішінде тәртіп ережелері талданып , сол арқылы 
сыныптың алтын ережесін құрады.
Бағалау парағы арқылы топбасшылар өз топ мүшелерін 
бағалап отырады.
Фигуралар  арқылы топтар өзара бағалайды.
Әртоп өздеріне берілген сандарды дене 
мүшелерімен,қимылымен бейнелеу.

Сабақ
кезеңдері

Тапсырма Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті

Білім 

Қызығушылы
қ

тарын  ояту

Өткен тақырықа қатысты 
сұрақ- жауап
Кім шапшаң әдісі бойынга 

Үйге берілген тапсырманы сұрақ-жауап 
арқылы диалогқа түсіру
Слайдта берілген сұрақтарға жауап беру,
топпен  тапсырманы орындау

Оқушылардың мұндағы 
мақсаты топтасу санау 
арқылы  өз жұптарын 
тауып, бір топ болып 
құралу

Түсіну Жигсо» әдісі 
бойынша«Анықталған  
интеграл. Ньютон-Лейбниц  
формуласы. 
Интегралдау»тақарыбын өздері
талқылап, өздері қайталау 
масатында қосымша 
тапсырмалар таратылады  жаңа
тақырыпқа қадам басу үшін

Оқушылар көлемді мәтінді әрқайсысы 
жеке-жеке топ ішінде оқып шығып 
топпен талқылайды, сосын топтар 
құрамы өзгертіліп, құрамында әр 
бастапқы топтан бір белсенді оқушы бар
жаңа (сарапшылар тобы) топтар 
құрылды.Құрылған сарапшы топ 
берілген  тапсырмаларды біріге  
талқылап орындайды Осыдан кейін олар
өз топтарына қайта оралып, өздерінің  
бұрынғы топтағы достарына кезекпен өз
жанұяларында түсінген материалдарын  
тиянақты түрде жеткізіп, үйрет керек

Оқушылардың мұндағы 
мақсаты берілген 
тапсырманы өздері 
талқылап , өз ой-
пікірлерімен санаса білу
Топпен жұмыс жасау

Қолдану Жаңа тақырып төңірегінде 
тапсырмалар пайддалану үшін 
«Автобустық аялдама» әдісін 
пайдалану 

Оқушылардың қабілеттеріне сай 
"Автобустық аялдама" әдісі бойынша 
әр топтың алдына сұрақ жазылған парақ 
беру. Олар жауап жазып келесі топқа  
жіберіп отырды.

Оқушылар тапсырма мен 
сұрақтарды орындап 
келесі топқа береді, олар 
сұрақ пен тапсырманың 
дұрыстығын тескеріп 
пікір аласады 

Сергіту сәті «Балапандар биі» атты жаттығу
жасау

Оқушылармен бірге сергіту сәтін жасау Интербелсеңді тақтадағы 
бейнероиктегідей 
жаттығулар жасайды.

Талдау Сұрақ-жауап кезеңі
Ойлан тап әдісін пайдалану

Тақырыпты оқып шығуға уақыт беру
Әр топ сұрақтар дайындайды

Бір-біріне сұрақтар қоя 
отырыптақырыптың 
негізгі  идеясы мен  
мазмұнын ашу

Жинақтау Топпен жұмыс    «Инсерт 
әдісі» арқылы жалпы бүгінгі 
сабақта не үйренгендерін 
тексеру   арқылы  тақырыпты 
жинақтау

Берілген әдіс бойынша оқушылар 
бүгінгі сабақтан не үйренгендігін білу 
үшін  оқушылар өз ойларын айтады. 

Берілген тапсырманы 
уақытылы орындау, 
сұрақтарға нақты жауап 
беру, өзара пікір 
алмасады, топпен, жек 
дара  тапсырмаларды 
орындайды

Бағалау Өзін-өзі бағалау (2 мин) Бағалау парақтарын таратады Топты бағалау
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Бағдарша, бағалау 
парақшалары

Бір-* бірін бақғалауды қадағалау Өзін өзі бағалау

Рефлексия Оқушылар бүгінгі сабаққа 
деген ойынын стикерге жазып, 
тақтаға іледі (2 мин)
ББҮ кестесін толтыру

Оқушыларға стикер толтыруды ұсыну Ұсынылған стикерді 
толтыру

Тәрбиеші: Шадманова Ж. Б.  
 «Айгөлек»  II  сәбилер тобы
Білім беру салаcы:  Таным
Бөлімі:  Экология негіздері
Тақырыбы:  «Табиғи оркестр»
Мақсаты:  Білімділік:   Табиғат дыбысын , яғни судың сылдырын, желдің, жаңбырдың дыбысын
және жан – жануарлардың дауыстарын ести білуді үйрету.
Дамытушылық:  Табиғат құбылыстарының болу себептері туралы түсінгендерін қорытындылай
білу біліктерін дамыту. Табиғатта өз – өзін ұстау мәдениеті дағдыларын қалыптастыру.
Тәрбиелік:  Табиғатқа деген сүйіспеншіліктерін арттыру және оған қамқор болуға баулу.
Әдіс-тәсілі:  әңгімелесу, саяхат, түсіндіру, сұрақ- жауап, тапсырма.
Алдын-ала жүргізілген жұмыс және сабаққа даярлық : 
Табиғат туралы мақал – мәтел жаттау.
Билингвизм:  Табиғат– природа – nature
                           Күз – осень – autumn
                           Жаңбыр  – дождь –rain 
                           

Қызмет кезеңдері Педагогтың басқару іс-қимылдары Балалардың  қызметі
1                           2                  3

Мотивациялық
қозғаушы

Балалар әсем әуенмен залға кіреді.  Бүгін біздің тобымызға  
көптеген қонақтар келіп отыр, қане  бәріміз  қонақтармен 
амандасайық.
Амандасу. 
Шаттық шеңбері.
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі? 
-Күз мезгілінде табиғатта  қандай      өзгерістер болады?       
 Күз – осень – autumn
Тосын сәт:
Топқа қонжық көңілсіз, жылап келеді.
Қонжық: Сәлеметсіздерме балалар, ––Қонжық неге көңіл 
күйің жоқ, неге жылайсың?
Қонжық: мен анамды тыңдамап едім, енді мен үйімді таба 
алмай адасып қалдым. Мен сіздерден көмек сұрай келдім!
–Көмектесемізбе балалар?
–Олай болса балалар, орманға барып қонжықтың үйін 
тауып берейік.
–Алдымен ауада жылы киімдерімізді киіп алайық. 
Шалбарымызды,  күртешемізді бас киімізді, содан соң аяқ 
киімімізді киейік. 
Балалар сыртта жаңбыр жауып тұрған сияқты, 

үш тілде амандасады.
Балалар шеңбер бойына тұрып, 
үш тілде қимылмен өлең 
жолдарын  айтады.

-Күз мезгілі.
-Күн суытады, құстар жылы 
жаққа ұшып кетеді,
Жапырақтар сарғайып жерге 
түседі. Жаңбыр жиі жауады

–амандасады.

Таңырқай қарайды.

–ия көмектесеміз.

Ұйымдастырушы
ізденушілік

тыңдайықшы.
Жаңбырдың дыбысын тыңдайды.
–Сыртта жаңбыр жауып тұр сондықтан қолымызға 
қолшатыр ұстайық.
Орманға да келіп жеттік. Ой балалар, жаңбыр да басылып 
күн шықты.  Ендеше балалар қолшатырымызды жинап 
қояйын.
Қонжық: Орманда балалар, тыныштық сақтап жүруіміз 
керек. Табиғатты ластамай аялай білуіміз қажет.
Педагог: Табиғат дегеніміз балалар бізді қоршаған орта.
Табиғат– природа – nature
Сарқыраған  судың дыбысын тыңдайды.
–Балалар, жақын жерде өзен бар сияқты. 
(Өзенде түлкі балық аулап отырады.)
Сәлеметсізбе түлкіжан.
–Түлкіжан сен не істеп отырсың?
Түлкі: Мен қысқыға азық болсын деп балық аулап 
отырмын. Ал сендер не істеп жүрсіңдер? 
Балалар: біз қонжықтың үйін іздеп жүрміз. 
–Түлкіжан қанша балық ауладың?

Табиғат– природа – nature

–үшке дейін санайды.

 

Балалар түлкімен қоштасады.
Желдің дыбысы.
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–Шелегіңде қанша балық бар?
Түлкі: Мен санауды білмеймін.
–Ендеше балалар, біздер санауға көмектесейік.
Рахмет, қандай әдемі, білімді балалар.Мен сендерге 
ризамын. Ендеше мен сендерге балығымды сыйлаймын, 
балабақшаға барғанда аспазшы апайларыңа бересіңдер. 
Сендерге   балық сорпасын пісіріп берсін, балық 
сорпасының денсаулыққа пайдасы өте көп. 
(Түлкі балаларға балық береді)
Педагог: Балалар түлкіге рахметімізді айтып қоштасайық. 
Балалар, бұл ненің дыбысы?
Желдің дыбысын тыңдайды.
Теректердің артынан қоян секіріп шығады.
–Сәлеметсіңбе қоянжан.
Қонжық: Мен үйімді, анамды таба алмай адасып қалдым. 
Қоянжан  жол көрсетіп жібересіңба?
Қоян: Ендеше маған табиғат туралы тақпақ, мақал–мәтел 
айтып берсеңдер, жол көрсетемін. (Қоян балаларға риза 
болып, сәбізін береді)
жол көрсетеді. Мына іздермен тура жүресіңдер.
–Жарайды рахмет қош сау болыңдар балалар.
Қонжық: алақай–алақай, анамды таптым, үйіме келдік.
(анасымен қауышып, құшақтасып кешірім сұрайды)
Аю: Рахмет балалар, қонжығымды тауып әкеп 
бергендеріңе. Сендер де аналарыңды тыңдаңдар. 
Балалар менің қонжығым жаңбырды өте жақсы көреді. Мен
қонжымның бөлмесіне жаңбыр суреті бар түс қағаз 
жапсырып жатырғам жетпей  жатыр маған 
көмектесесңдерме түсқағаз жасауға. 
–Әрине көмектесеміз, 
–Ендеше балалар  жаңбырды қағаз бетіне бейнелейік.
Алдымен саусаққа жаттығу жасайық. 
«Жаңбыр мен бұршақ» ойынын ойнау арқылы 
–Мен жаңбыр дегенде үстелді саусақтарыңмен 
тырсылдатып ұрасыңдар, ал бұршақ дегенде  
шапалақтаймыз.
Шығармашылық орталығында          жұмыстану.
 (әдіс тәсілдерін көрсету, түсіндіру.)                
 Аю мен қонжық: Балалар мен сендерге ризамын  Ендеше 
біздің  сыйлығымызды қабыл алыңыздар. (бал береді. 
Балдың денсаулыққа пайдасын айтып береді.)
(Аюмен қонжықпен қоштасу)
Балалар жүрген жолымызбен балабақшамызға қайтайық.
Балабақшаға келе жатып аспазшы апайға звандау. 
Салматсызба аспазшы Гүлбаршын апай, сіз біздің 
«Айгөлек» тобымызға келіп кетесізбе?
(Аспазшы апай келеді.)

Балалар табиғат туралы мақал, 
тақпақ айтып береді.

Балалар көрпешедегі іздермен 
жүреді секіріп

–орманға бардық.
–қолшатыр ұстап бардық.
–жаңбырдан қорғану 

Балалар жұмыстанады.

Аспазшы апаймен амандасады.

Рефлексиялық
қорытындылаушы

–Аспазшы апай, сізге  балалар, бал, балық, сәбіздерді 
бермекші. 
Аспазшы апай: Балалар сендер қайда бардыңдар?
Орманға неге бардыңдар?
–Орманнан біздер қандай аңдарды кездестірдік?
–Табиғаттың қандай дыбыстарын естідік?
                 Балаларды мадақтау
Келген қонақтармен қоштасайық.

–Орманға бардық.
Қонжықтың үйін тауып беруге 
бардық.
–Қоян, аю, түлкі 
–жаңбырдың, сарқыраған 
судың, желдің дыбысын естідік.
Үш тілде қоштасады.

Орындайды:  Табиғат құбылыстарына байланысты берілген тапсырмаларды.
Түсінеді:   Табиғат құбылыстарының болу себептерітуралы берілген мәліметтерді. 
Қолданады:  Табиғат дыбыстарын тыңдау барысында өздерінің көңіл күйлерін ауызекі тілде жеткізе білу дағдыларын. 
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 Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам ауданы  Манкент ауылы
«1 Май» атындағы  жалпы орта мектебі  

ағылшын  тілі   пәні   мұғалімі  Мурадова  Зилола
                                                        
Пәннің атауы: Ағылшын тілі
Сабақтың тақырыбы: My house

Сабақтың мақсаты. Оқушыларды тақырыбқа сай жаңа лексиканы үйренуге және қолдана білуге үйрету. 
Оқушыларды ағылшын тілінде сөйлеу, сын тырғысынан ойлау, жазу қабілеттерін дамыту.  
There is / There are  етістігін меңгеру. Елін,жерін, Отанын сүюге үйрету.

Оқып үйренудің нәтижесі: Оқушылар  тақырыпқа сай жаңа сөздерді меңгеріп, топтық жұмысқа бейімделеді, бірін бірі 
құрметтеуге, бағалауға үйренеді.

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер:

Топқа бөлу   «Мозайка әдісі»
«сәйкестендіру кестесі» «Ойлан, жұптас, топтас»  әдісі 
 «Ой қозғау»  ББУ  стратегиясы 

Негізгі дерек көздер Слайдттар, суреттер, флипчарт, стикерлер, маркер,аудио визуал

Уақыты Сабақ 
кезеңдері

    Мұғалім  іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау

3 минут  Кіріспе 
Ұйымдасты
ру кезеңі 

Good afternoon my  pupils. How are you? 
Sit down please
Ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру.Бір-біріне күлімдеу.
Топқа мозайка әдісі арқылы бөлу.

Оқушылар бір-біріне күлімдеп, 
ашық көңілдерін білдіреді, Өлең 
шұмақ жаттап, мозайка әдісімен уй
сүреттерін жинақтай отырып  екі 
топқа бөлінеді.

Жарайсын 
керемет 
сөздері мен 
бағалау

10минут
Үй 
тапсырма-
сын  
пысықтау

«Сәйкестендіру кестесі» әдісі арқылы 
өткен тақырыпты қайталау, пысықтау.  

.Оқушылар үй тапсырмасын 
сәйкестендіру кестесін дұрыс сызу 
арқылы пысықтайды және оны 
қорғайды .

Өзін-өзі 
бағалау, 
жұптық 
бағалау.

15минут

2 минут

8 минут

4 минут

Негізгі бөлім

Сергіту сәті

 Жаңа тақырыпқа кіру.
 My house тақырыбында видио бейне 
көрсету арқылы оқушыларға сабақ 
тақырыбын ашу.   Өқушыларға My 
house  тұралы түсінік беріп, жаңа 
сөздер жазады. New words              
 My house, Big,  Small, New, Old, 
Window, Roof,  Floor.                               
 There is / There are грамматикалық 
құрылымын үйрету.
Видeо рөлік арқылы биді көріп, билеу.
Постер мен жұмыс; .Менің үйім тұралы
сүрет салу«Ойлан, жұптас, топтас»  
әдісі арқылы.
        Ой қозғау.
Оқушылар My house тұралы бейне 
көрініс көрсету.

Оқушылар видио рөлікте 
көргендерінды айтады және жаңа 
тақарыпты ашып,
 жаңа сөздерді дәптерлеріне 
жазады.
Топ мүшелері  мұғалім берген 
сұрақтарға  жауап береді. Жаңа 
грамматикамен танысып  жұмыс 
атқарады және дәптерлеріне жазып
алады.
Оқушыларды орындарынан 
тұруды сұранып,видио рөлік 
арқылы биді көріп, билейді.
Топтар сабақтан алған 
жаңалықтары түсініктемелері және
өз ойларын постерге түсіреді және 
қорғайды.
Екі топ видио рөліктегі көріністі 
көріп, талқылап, жаңа сөздерді 
табады, өз ойларын айтады.

 Басбармақ 
әдісі 
арқылы 
топтық 
бағалау

Бағдаршам 
әдісі 
арқылы 
бағалау

3минут Қорытынды Крассворд арқылы тақырыпты 
жынақтау.

Топтар  крассворд табу арқылы өз  
үйренген білімдерін  жинақтайды.

1минут
Үйге 
тапсырма
Рефлексия

 Сөздіктерді жаттау, There is / There are 
грамматикасына мысалдар жазу.
 Білемін  Білгім келеді  Білдім Сабақ 
барысындағы барлық бағалауларды 
есепке ала отырып оқушыларды 
қалыптастырушы бағалау. Dear boys 
and girls you worked very well today, 
thank you for your attention. 

Сөздіктерді жаттайды, дәптермен 
жұмыс істейді.
Сабақтан барысында алған 
әсерлерін,оз ойларын стикерлерге 
жазып жапыстырады.
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Қарағанды облысы Нұра ауданы Киевка №2 жалпы орта  білім беретін 
қазақ мектебінің директордың оқу ісі  жөніндегі орынбасары

Бейсембекова Анар Сериковна

Оқыту мен оқу үдерісін жақсарту мақсатында  Лессон Стади қолдану

Кез келген бала – талант, тек оны тани білу керек. Ол үшін әр мұғалім оқушылардың оқуы үшін қолайлы орта жасауы
тиіс.  Талантты  немесе  қабілетті   үнемі  анықтау  арқылы  мұғалім  өзін  «дарынды  бақылаушы»  ретінде  көрсетеді.   Ал
оқушыны бақылап, тиісті көмек беру мақсатында  Lesson Study тәсілі тиімді.

Lesson  Study  сыныпты  зерттеу  нысандарының  бірі  болып  табылады,  бұл  1870-ші  жылдары  Жапонияда  тәжірибені
жақсарту мен жетілдіру мақсатында пайда болған.  Lesson Study тәсілі Макота Йошида Америка Құрама Штаттары мен
Ұлыбританияда жаңа тәсілдің таныстырылымын жасағаннан кейін, Жапониядан тыс жерлерде 2007 жылдан бері танымал
бола  бастады.  Аталған  елдердің  зерттеушілері  жапондық  ғалымдардың  халықаралық  зерттеу  аясында  көрсетілген
академиялық жоғары жетістіктеріне ықылас танытты. Йошида бұл жетістік Lesson Study-дің жапон мектептерінде кеңінен
қолданылуынан  болып  отыр  дегенді  алға  тартады,  сондықтан  қазіргі  кезде  Шығыс  Азияның  бірқатар  елдерінде
мұғалімдердің педагогикалық білімдері мен тәжірибесін дамытуға арналған тиімді құрал ретінде белсенді енгізіліп жатыр.
Рефлексия Lesson Study нысанының бірі  болып табылады деп айтуға  болады. Соған қарамастан,  Lesson Study-ді енгізу
жөніндегі  қызметті  кәсіби  деп  атау  үшін  белгілі  қағидаттар  мен  практикалық  амал-шаралар  сақталуы  керек.  Нақты
айтқанда, Lesson Study мұғалімдерді оқыту мен тәжірибесін дамытудағы ынтымақтастық тәсіл болып табылады, және де іс-
әрекеттегі зерттеу сияқты бірқатар циклдерді қамтиды. Lesson Study-де ең бастысы «сабақты зерттеу» немесе «сабақты
зерделеу»  үдерісі  болып  табылады,  бұл  үдеріс  барысында  ынтымақтастықтағы  мұғалімдер  оқу  сапасын  арттыру  үшін
белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделейді. Lesson Study-
дің  түйінді  сипаты креативтілік  және  ғылыми дәлдік  болып табылады.  Креативтілік  оқытудың жаңа  тәсілдерін әзірлеу
мақсатында  бірлесе  жұмыс  істейтін  мұғалімдер  бастамасымен  жасалады,  ал  ғылыми  дәлдік  жаңа  тәсілдің  тиімділігін
көрсететін  оқушының  оқуы  туралы  деректер  жинауды  көздейді.Осы  дүниенің  құндылығын  мұғалімдерге  жеткізу
барысында мен «Лесссон стади- мұғалімнің кәсіби өрлеу жолы » тақырыбында коучинг өткізуді жөн көрдім.  Коучингті
мінезді анықтауға арналған  психологиялық тренингтен бастадым. Мұғалімдердің  мінез –құлықтары  анықталғаннан кейін,
олардың жұмыстарында кездесіп жүрген проблемаларын жазып шығуды ұсындым. Одан кейін ол проблемаларды қалай
шешуге  болатынын    нақтылағанда,  әр  мұғалім  өз  проблемаларының  шешу жолдарын айта  келе,  шешілмейтін  мәселе
болмайтынын көрсетті де, жазған  проблемаларына байланысты топқа оңай бөліне қалды. Әрі қарай зерттеу сабақтарын
өткізуді ұсынып, оны қалай өткізуді түсіндіріп, жоспар құрдық.  Коучинг барысында мұғалімдердің бастауыш сыныптарға,
негізгі, орта буындарға сабақты  бірлесе жасағаны өздеріне ұнады да,  тамаша  сабақ жоспарларын құрды.  Енді оны рет –
ретімен  ,  бір  сабақта  кеткен  кемшіліктерін  ,екінші  сабақта  қайталамайтындай,  арнайы  зерттеу  тобын  құрып ,  зерттеу
сабақтарын ұйымдастырдық.

Жоспар бойынша 2 «ә»сыныпқа қазақ тілі, музыка, ағылшын пәндерінен  зерттеу сабақтары жүргізілді. Біз үш мұғалім
болып, оның ішінде үш А, В, С деңгейіндегі оқушыларды таңдап алдық. А деңгейіндегі оқушы «Үлгерімі жақсы» оқушы, В
деңгейінде  «Үлгерімі  орташа»  оқушы,  С  деңгейінде  «Үлгерімі  төмен»  оқушыны  таңдап  алып,  талдау  жұмыстарын
жүргіздік.  Бірінші,  екінші  сабақтарда  оқушылар  ашыла  алмады,  өз  ойларын еркін  жеткізе  алмады,  себебі,  бұл  үрдіске
дағдыланбағандықтан деп ойладық.Қазақ тілі пәнінен  «Қайталау.  Түбір мен  қосымша»тақырыбында С.А Толеуханның
сабағында  топпен жұмыс жасау тиімділігі, диалогтік оқыту әдісінің тиімділігі анықталып, келесі сабақ жоспарланып іске
асты. Әр сабақта 3 баланы үнемі бақылауда ұстап, сабақтан соң талқылау болып отырды. Бізге топпен оқыту әдісінің тиімді
екені  белгілі  болып,  келесі  сабақты  оқушылардың  қызығушылығын  арттыру  мақсатында  ойын  түрінде  өткізуді
жоспарладық.

Яғни, бұл тәсіл бойынша өткізілген зерттеу сабақтарының нәтижесінде біз мынаны ұқтық. А деңгейіндегі оқушы берілген
тапсырманы орындап тастап, қасындағы оқушыларға көмектесе бастағаны, В деңгейіндегі оқушы да топпен жұмыс кезінде
оқулықтағы мәтінмен жұмыс жасап, не болғанда да қатарынан қалмауға тырысып бақты. Ал С деңгейіндегі оқушы басқа
оқушыдан көшіріп алуға  тырысып,  бірақ та ойын сабақтарын өткізген кезде,  суреттер салу болған кезде қызығушылық
танытып,  сабаққа  аралсақандығын  байқадық.Және  де  бұл  сабақта  бағалау  критерийлері  құрылып,  оқушылар  бірін-бірі
бағалауда. Нәтижесі, диагностикасы сабақ соңында экранда бейнеленді.

Ал екінші сабақты музыка пәнінің мұғалімі К.С. Аужанова «Филормония-өнердің шаңырағы»  тақырыбында өткізді. Яғни
бұл  тәсіл  бойынша  өткізілген  зерттеу  сабақтарының  нәтижесінде  біз  мынаны  ұқтық.  А  деңгейіндегі  оқушы  берілген
тапсырманы орындап тастап, қасындағы оқушыларға көмектесе бастағаны, В деңгейіндегі оқушы да топпен жұмыс кезінде
оқулықтағы мәтінмен, тестпен жұмыс жасап, не болғанда да қатарынан қалмауға тырысып бақты. Ал С деңгейіндегі оқушы
басқа оқушыдан көшіріп алуға тырысып, бірақ та ойын сабақтарын өткізген кезде, Ән айту болған кезде қызығушылық
танытып,  сабаққа араласқандығын байқадық.   Үшінші  сабақ ағылшын тілі  пәнінің  мұғалімі  А.С.Шкенованың «Түстер»
тақырыбында  болды.  Негізі  ағылшын  сабағында  оқушылардың  сабаққа  қызығушылықтары  жоғары болғаны  байқалды.
Оқушылар бір-біріне көмектесіп, топта да, жұпта да жұмыс істей білді.  Ролдік ойындарды тамаша ойнады.  С деңгейдегі
оқушының В деңгейіне көтерілгені байқалды.

Келесі ретте негігі буыннан 9 «ә» сыныбында зерттеу сабағы басталды.
Бірінші сабақ ағылшын пәнінен  М.А. Султанова мен машықтанушы А. С.Сатыбалдина « Қай мамандықты таңдайсың?»

тақырыбында сабақ өткізді. Үш оқушы үшін оқу нәтижелерін анықтап алып, сабақты өз деңгейінде өткізді. Қалған топтағы
мұғалімдер бақылау жүргізіп отырып,  сабақтан кейін талдады. Яғни оқушылар топпен жұмыс жасау арқылы, диалогтік
әдісті пайдалану негізінде сабақтың мақсатына, нәтижесіне жеткендігі аңғарылды. 

Енді екінші сабақты математика пәні мұғалімі  К.А. Тулеубекова «Негізгі геометриялық тепе-теңдіктер» тақырыбында
өткізді. Бұл бірінші сабақта топпен жұмыс жасау тиімділігі, диалогтік оқыту әдісінің тиімділігі анықталды, топпен, жұппен
оқыту әдісінің тиімді екені белгілі болып, келесі сабақты оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында  сындарлы
оқытуды жоспарладық.
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Ол үшінші  сабақты орыс тілі  пәнінің  мұғалімі   С.С.  Кайдарова   «СПП с несколькими придаточними» тақырыбында
өткізді. Яғни бұл тәсіл бойынша өткізілген зерттеу сабақтарының нәтижесінде біз мынаны ұқтық. А деңгейіндегі оқушы
берілген  тапсырманы  орындап  тастап,  үнемі  сабақ  айтуға  тырысуда.  В  деңгейіндегі  оқушы  да  топпен  жұмыс  кезінде
оқулықтағы мәтінмен, тестпен жұмыс жасап, не болғанда да қатарынан қалмауға тырысып бақты. Ал С деңгейіндегі оқушы
басқа  оқушыдан  көшіріп  алуға  тырысып,  бірақ  та  ойын  сабақтарын  өткізген  кезде,  суреттер  салу  болған  кезде
қызығушылық танытып, сабаққа араласқандығын байқадық

10 «а» сыныбында шығармашылық топ түрлі деңгейдегі үш оқушыны бақылап, олардың топта қалай жұмыс істейтіндерін
анықтады. Бірінші сабақ тарих пәнінің мұғалімі С.Н. Нургалиеваның «Қазақ хандығының құрылуы»  тақырыбында өтті. А
деңгейіндегі  оқушы–  өте  тәртіпті,  жауапкершілікті  сезіне  білетін  үлгілі,  үздік  оқушы.  Топтық  жұмыста  өз  тобының
намысын қорғап,  топтық таныстырылымдарды қорғауға  шығып отырды.  Әкімбек өзінің  қабілетмен қатар,  өзінің ойын,
пікірін  айтып,  белсенділік  танытты.   Тарих  сабағында  топтың  «көшбасшысы»  болды.  Бойында  көшбасшылық  қасиет
көрінді.  Тапсырманы орындағанда   ұйымдастырушылық  қабілеттерінің   жоғары екенін  көрсетті.  С деңгейіндегі  оқушы
сабақта топқа бөліп, топтық ережені ортадан шығаруда тосырқап, түсінбегендігін аңғартты. Үй тапсырмасын орындауда
таңырқап отырды да, араласа бастады. Топтық жұмысты қорғауда өз үлесін қосты. «Екі жұлдыз, бір тілек» айтуға ұсыныс
жасады.

Екінші  сабақты  орыс  тілі  мұғалімі  Б.Т.  Мукашева  «Глагол.  Грамматические  признаки  глагола»  тақырыбында
өткізді.Орыс тілі сабағында да А деңгейіндегі оқушы алғырлығымен көзге түсті. Сонымен қатар сабаққа белсене араласып,
өзге топ мүшелерінің жұмыс жасауына ықпал ете білді.  Сабақтың барлық кезеңіне асқан шеберлікпен қатысып,  талдау
жұмыстарына  өз  пікірін  білдіріп  отырды.Ойы  ауқымды,  күрделі  болды.  Постер  құру  кезінде  топқа  көмектесіп,
жауапкершілікті сезінді. Қорғауға қатысты.  С деңгейіндегі оқушы топпен бірлесіп жұмыс жасауды меңгергенін аңғартты.
Үй тапсырмасын орындауда асықпады. Өзін-өзі әділ бағалады. 

Үшінші  сабақ  алгебра  пәнінен  Қ.М.  Сулейменова  «Тригинометриялық  функцияның  туындылары»  тақырыбында
өткізді.Математика сабағында  А деңгейіндегі оқушы бірден сабаққа кірісіп, өзін еркін сезініп, сыныптастарының арасында
көшбасшылық  таныта  білді.  Тапсырмаларды  тез  орындап,  сабақтың  әр  кезеңіне  белсенді  араласып,  ұсынылған  әр
тапсырманы тиянақты орындады.  Топ алдында өз пікірін дәлелдей білу дағдысы қалыптасқан. Семантикалық картамен
жауабы дұрыс келді.Есеп талдауға жақсы араласты.Математика сабағында өзінің дарындылығымен, шапшандығымен бірге
ізденімпаздығын, ұйымдастыру қабілетін, сыни тұрғыдан ойлай алатынын қөрсетіп, достарымен тіл табыса алды. Әкімбек
әрбір сабақта алға қарап ұмтылып , жан-жақты қырынантанылып,өзін-өзі, жолдастарын әділ бағалады. Топ басшысы ретінде
бағалағанда нақты, дұрыс баға қойды. В деңгейіндегі оқушы сабақтың басынан сасқалақтап, өз – өзіне келе алмай отырды.
Бірақ, топтық жұмыста ол   өз топ жұмысына  көп үлес қосты. Бірақ сергіту сәтінде ерекше қызығушылық танытты. Яғни
топтық жұмыс барысында бірі құнды пікір айту қабілетімен, енді бірі рөлді сомдау қабілетімен ерекшеленсе, келесілері
сурет салу қабілетімен көзге түсті. Бұдан оқушылардың бір салада  қабілетсіз болса да, екінші бір салада қабілетті болатыны
анықталды.

Қорыта  келгенде,  бұл  тәсілдіңнәтижесіндебіз  оқушылардың  білімдерінжаңа  тәсілдер  арқылы  кеңейте  алдық.  Сабақ
соңында  өз  мақсаттарымызға  жеттік,  қалыс  қалған  оқушылар  болған  жоқ.Бағдарламаның  жеті  модулін  ықпалдастыра
отырып, оқушылардың сұрақтарға толық жауап беруіне, ойларын ашық айтуына дағдыландырдық. Топтық жұмыс арқылы
ойларын  ортаға  салып  талқылау,  талдау,  өз  пікірін  ашық  айтуға  дағдыландыра  отырып,  оқуға  деген  қызығушылығын
арттырдық.  Болашақта  осындай  әдіс  -  тәсілдерді  қолдана  отырып  өткен  сабақтарымызбен  оқушының  білім,  білік
дағдыларын  арттыруды  көздеп  отырмыз  және  үлгерімі  "С"  дәрежесіндегі  оқушылармен  әлі  де  жұмыстар  жасап  "В"
дәрежесіне  жеткізуге,  "В"  дәрежесіндегі  оқушыларды  "А"  дәрежесіне  жеткізуге  тырысамыз.  Талантты  және  дарынды
оқушыларға  күрделенген  тапсырмалар  беруде  әлі  де  ізденеміз.  Lesson  Study  мұғалімге  әрбір  жеке  оқушының  оқуына
қатысты өзінің оқыту тәжірибесі туралы ойлануға, сабақтың оқушылар қажеттілігіне сәйкес келуі мақсатында мұғалімдерге
инновациялық педагогикалық тәсілді жетілдіруге немесе оның сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

* * * * * * * * 
  Южно―Казахстанский  область  Сайрамский  район  село  Карабулак 

  ОСШ   № 42  им  «Фуркат»  учительница  русского  языка  и  литературы
Ибрагимова  Мавлуда  Кошкаровна

11 класс Деятельность учителя Деятельность 
ученика

Тема:    О.О. 
Сулейменов.  Очерк 
жизни и творчества.   
Поэма О.О. 
Сулейменова «Земля, 
поклонись человеку!»

Цели: 1. Познакомить учащихся с жизнью и творчеством   О.О. 
Сулейменова.   
2.  Ввести учащихся в сложный мир  стихов поэта.
3. Воспитывать интерес к творчеству писателя.  

Учащиеся готовятся к 
уроку. 

1. Актуализация 
знаний

Работа со словами: пасквильный – клеветнический, рефрен – 
повторяющийся в определённом порядке стих или строфа в 
стихотворении.  

Уч-ся  работают со 
словами  

2.Опрос домашнего 
задания 

1 урок -  Дочитать рассказ, стр.315-337
2 урок – Ответить на вопросы в конце рассказа
Подготовить сообщение о жизни и творчестве Ч. Айтматова, стр. 307-
314 

Учащиеся 
рассказывают 
домашнее задание 

3.Объяснение нового
материала 

Прочтите по выбору 2-3 рассказа Шукшина 
Чтение эпиграфа к теме урока
 Олжас – настоящий художник, потому что умеет хранить 
народно-поэтический очаг родной земли. 

Уч-ся  слушают 
учителя,   отвечают на 
вопросы,  выполняют 
задания по группам, по
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 Е. Сидоров  О. Сулейменов родился в Алматы. Гордился своим 
предком Олжай батыром, корторый командовал правым крылом 
конницы хана Абылая. В гео честь он и назван Олжасом. Олжа перед 
смертью сказал, что человек из седьмого поколения будет галым…О. 
Сулейменов хочет, чтобы слова эти сбылись.  Сулейменов окончил 
геологический факультет КазГУ, учился в Ленинградском институте 
им.Горького, «перерыл» сотни исторических книг, чтобы узнать 
подлинную историю своего народа. Пишет на русском языке, но 
остаётся поэтом казахским, родным сыном своего народа. О. 
Сулейменов это поэт, тюрколог, историк, геолог, политический 
деятель, основатель движения «Невада -Семей», но нам больше 
известен как поэт. Вошел в литературу стремительно и бурно. В 1961 
году вышел его первый сборник стихов «Аргамаки», в том же году 
«Земля, поклонись человеку!». В 1975-76 гг. появилась книга «Аз и 
Я». (самые сложные годы: пасквильные (клеветнические) статьи, 
обсуждения, злобные письма, не сломили поэта). Премьера спектакля 
по сценарию О.Сулейменова и Б. Мукаева «Заманакыр», фильм по 
мотивам стихов О.Сулейменова «Балкон».
Слово учителя ( по ходу лекции запись в тетрадь учащимися  
ключевых моментов)
 Поэма создана в 1961 году. В поэме отразились лучшие стороны 
поэзии О. Сулейменова: большой лирический накал, 
темпераментность, культура стиха, богатый словарь, острое чувство 
современности, философская глубина. Раскованность, внутренняя 
свобода, богатство ассоциаций, дальность перспективы создают 
праздничное ощущение межпланетного пространства.  

парам, индивидуально,
делают выводы. 

4.Закрепление 
нового материала 

Чтение поэмы  «Земля, поклонись человеку!», 2стр.301-303
Работа в мини-группах
Что вы можете сказать о композиции поэмы?
В чём выражается богатство ассоциаций?
В чём выражается острое чувство современности?
В чем выражается философская глубина?
В чём выражается раскованность и внутренняя свобода?
Ответить на вопросы:
*2Как вы думаете, какие чувства испытывал поэт, когда писал поэму?
*О каком пути пишет поэт в строчках: «Путь, что в сердце своём 
пронёс, что рекою прошёл по земле»?
*Правомерно ли сопоставление лирического героя поэмы с 
Гагариным?
*Какова основная тема поэмы?
*Почему в поэме часто повторяются строки (рефрены)  «Я люблю 
тебя, жизнь»?
 Чтение статей об О. Сулейменове, стр.304-306Я люблю тебя, жизнь
*Чтение стихотворения «Красный гонец и чёрный гонец», стр. 297-
298
*Ответы на вопросы после текста, стр. 299

Учащиеся выполняют 
задания, отвечают на 
вопросы,  работают в 
группе, 
индивидуально, по 
парам. 

5. Рефлексия Постер «Рассказ» Заполняют  

6. Подведение 
итогов. 

Выставляются оценки. Подсчитываем баллы. 

7.Последующие 
задания 

Выразительное чтение поэмы, стр.301-303 
Выучить отрывок стихотворения наизусть, стр. 298-299 (по выбору)

Запись в дневниках. 
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Қарағанды  қаласы Октябрь  ауданы  №76  ЖББОМ
Бастауыш сынып мұғалімі

Ибраева Гүлбаршын Крыкбаевна.

«Шынайы сыныптағы білім беру мен оқыту тәжірибемдегі өзгерістерім»

          «Өзгеріс» - деген сөзі естігенде, біз ойланамыз. Бұл,  яғни  басқаша, өзгеше  деген сөздер ойға келеді. Бір  нәрсенің, 
бір заттың  немесе  бір  адамның  өзгергенін  білеміз.
    Бұрынғы  кезге  қарағанда  еліміз  барынша   көп  өзгерді.  Заман  талабына сай  қалаларымыз, жеріміз, ұрпағымыз  дамып
келе  жатыр. Сонымен  қатар  адамдар да  өзгере  түсуде.  Еліміздің  экономикасы  дамып,  50  елдің  қатарына  енуге  
атсалысуда. Бәсекеге  қабілетті  ел  болу  үшін,  біз  кез – келген  қиындыққа  төтеп  бере  алатындай  болуымыз  керек. 
Сонымен  қатар  оқушыларды  да  бәсекеге  қабілетті, дарынды  оқушы етіп тәрбиелеу қажет. 
      Оқушыларды  өзгерту  үшін  алдымен  өзіміз  өзгеруіміз  керек.  Оған  себеп   болған  елбасымыздың  шешімімен 
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы  Қарағанды   облысы  бойынша   педагог  қызметкерлердің  біліктілігін   арттыру  
институтында  өткен  үш  айлық  курс  себеп  болды. Бұл  курстан  көп  нәрсе  үйрендік. Өзіміз  де  өзгеріп,  сабақ  жоспары  
да  өзгерді. Бәрі, бәрі  өзгерді  десек  болады. Үш   айлық   курстан  алған  білімдерімізді  мектепке  келіп, оқушы бойына  
көп  күш жұмсаудамыз.  «Ұстаздық еткен  жалықпас, үйретуден балаға» - демекші, әрқашанда ізденісте болу біздің 
міндетіміз.
      «Мұғалім»  осы  сөзді  естігенде  оқушыларда  әртүрлі  ой қалыптасады. Өйткені  қазіргі  оқушылар  да  әртүрлі. Кейбірі 
тұйық, момын, енжар  болып  келсе, ал   кейбірі  керісінше  ширақ, ашық,  алғыр  болып  келеді.Сондықтан да оқушыларда  
әртүрлі  ой  қалыптасады.   Топтық  жұмыстар арқылы осы  ойларды  бір жүйеге, бір жерге  тоғыстыруымыз  керек деп 
ойлаймын.Нәтижесінде тұйық баламыз ашылып, ширақ баламыз байсалдылыққа қалыптасып, енжар баламыз  топтық  
жұмысқа  қатысып, өз ойын ортаға салуға үйренеді . Алған   білімдерімізді  оқушылар  бойына  сіңіру үшін,  жаңаша  
тәсілдермен  жұмысымызды бастпа кеттік. 
        Мектебімізде «өзгеріс»  тобы  құрылды.  Ол топ үшінші  деңгейді оқып келген 5 мұғалімнен  және тәлімгерлеріміз  
бірінші  деңгейлік мұғалімдер Абылай Армиевич, Ардақ Тілеужановна, Нұрхан Смагулова деген  тәлімгерлерден  құралады.
Мектебімізде мастер класс, семинарлар, ашық сабақтар, коучингтер  өткізіп жатырмыз. Өзара  сабаққа қатысып, тәжірибе  
алмасып  жүрміз. 
     «Өзгеріс»  тобының  мұғалімдері  жиналып,  кеңесіп  отырамыз. Бұл  өте  тиімді. Өйткені  сабақ  өткізу  барысында  
оқушылардаң  бойынан  байқалған  өзгерістермен  бөлісеміз. Мәселелерді  бірге шешеміз. Білмеген  жерлерімізді  өзіміздің  
бірінші  деңгейлі  тәлімгерлерімізбен  кеңесеміз. Ол кісілер  бізге құнды пікірлер айтып, өз кеңестерін аямайды.
    Біз  баланың  мінез – құлқын  өзгерте  алмаймыз. Бірақта  сабаққа  деген  көзқарасын,  құлшынысының  өзгеруі  мүмкін.  
Әрине  еңбектің  жемісін  көру  үшін,  көп  жұмыс  жасау  керек. Қажырлы  еңбектің   арқасында  ғана  біз  биіктерді  
бағындырамыз. 
       Сыныпқа практикаға  келгенде   бірінші  дәстүрлі   сабақ өткіздім. Ол  кезде  қанша  бала сөйледі,  қанша  бала 
сұрақтарға  жауап берді, қай  бала  енжар  отырды,  қай  баланың  сабаққа  ынтасы  болмағанын  байқап  жазып  отырдым. 
Атап  айтсам: Абай, Хусан, Мақпал  деген  оқушылар  сабақта  енжар отырады. Сұрақ  қойғанда  көп  балалар тосылып 
қалды. Мысалы: Әділхан, Ажар, Гүлзада деген оқушылар. Сабаққа  деген  ынтасы  болмай, енжар отырған: Ақжол, Назерке, 
Дильназ болатын. Сабақ  жоспарлау  барысында  алдыма  мақсат қойдым. Жаңаша  білім  бергенде   осы  оқушылардың  
қабілеттерін  ашып, ары  қарай  өзгеруіне,  қызығушылығын    арттыруға  қызықты    тапсырмалар  дайындадым. 
Оқушылардың қызығушылығын ояту барысында шағын бейне таспа көрсеттім.  Енжар оқушыларды сабаққа тарту 
мақсатында  топтық  жұмыстар  дайындадым. Сұрақтарға  жауап  беру үшін  А;В;С стратегиясын  пайдаландым. Яғни, бір 
оқушы сұрақ қояды, бір оқушы жазады, бір оқушы жауап береді. Шыққан  нәтижелер: Тұйық оқушы  Абай сұрақ  қойды, ал 
енжар отыратын Ақжол оған жауап берді. Мақпал болса үнемі тұйықталып, өз бетімен отыратын. Бір  сабақта  оқушыларға 
топтық  жұмыс берілген болатын, сол кезде суреттің  астына Мақпал төрт жол өлең құрап, өзін бір  қырынан  таныта  түсті. 
Хусан да өздерің «қайсар солдат» - деген  сөздің  мағынасын ашып, қалай  көрсетер едіңдер? -  дегенде. Өзі топ жарып, 
бірінші болып, тақтада көрініс көрсетті. Әрине бұл  күтпеген жағдай болды. Сонымен қатар Хусан өзі  өзгеріс жасап  қана 
қоймай, сынып оқушыларына  бұл  тапсырманы қалай орындау керек екендігін білдірді. Топ арасында сұрақтар қоя 
бастағанда, Әділхан, Ажар, Гүлзада да   өздері жеңіл болса да сұрақтар қойды. Ал  енжар отарытын   Назерке  мен  Дильназ  
топта  сурет  салуға  көмектесті. Осылайша  жаңаша  сабақтар  өткізу  барысында сынып  оқушылар  өздерін жаңа бір 
қырларын таныта білді. Әр  сабақтан соң  талдау жасаған кезде 

 нені  дамыта аламын?-деген сұраққа өзіме сыныптағы қозғалыссыз, қатыспай отырған оқушыларға қозғау салуға 
деңгейлеріне сәйкес  тапсырма  дайындау керек екенін жазып қоямын.Мысалы: Әділхан сұраққа жауап бергісі  
келді, бірақ  ойын толық жеткізе алмады. Ақжол   сұраққа дұрыс жауап берді, бірақ  толық  сөйлеммен айту керек 
еді. Енжар отыратын Абай диалог құруға шығып, таңқалдырды. Келесі сабақта  сөйлеу мәдениетін дамыту үшін   
диалог құру тапсырмасын қосу керек деп шештім.

 не  сәтсіз  өтті? – деген  сұраққа   сабақ барысындағы  жұмыстар  кезінде  сәтсіздік болып жатса, соны келесі  
сабақта жоюға тырысу керек екенін өзіме   ескерту  ретінде  түртіп аламын.Мысалы: топтық жұмыста Тұңғышбай 
деген оқушы мен суретсалмадым деп ренжіді. Келесі сабақта топ  мүшелеріне Тұңғышпайға да тапсырма берулері 
керек екенін түсіндірдім.

 не  сәтті  өтті? – деген    сұраққа сабақ  барысындағы  сәтті  кезеңдерді  жазып қоямын. Мысалы  І топтың  постер  
қорғау кезінде  Аружан  ұтымды  ой  айтты. Төрт  жолды өлең құрастырған кезде Дисатың өлеңі өте ұйқасымды 
шықты. Автор орындығында  оқушылар  өздерін автор ретінде  сезінгендері өте бір тебірентті. Сұрақтар қойған 
уақытта  Эльнураның сұрағы өте   мазмұнды болды, дегендей талдау жазамыз.

Дәстүрлі  сабақта біз  мұндай талдау жазбаймыз. Ал  жаңа технология арқылы өткізген кезде біз  әр сабақтың  соңына 
осындай талдаулар жазамыз. Бұл талдаудың ерекшелігі  бүгінгі сабақта қай оқушы сөйлемеді, қай оқушы сабаққа  қатысқан 
жоқ  екенін біліп   отырасың. Осы  талдау  бойынша келесі  сабақта ол оқушыларға қозғау салу үшін  тапсырмалар  
дайындайсың. Осы  технология  арқылы тек оқушыларды  ғана емес, ата – аналардың көзқарастарын да ұмытпауымыз 
керек. Ата – аналар  жиналысын да топқа бөліп өткіздім. Сонды бір ата – ана: «Мен таң қалып отырмын...»  - дегені. Мен  
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неге таң қалып отырсыз? Дедім. Ол кісі  жиналыс осылай  өтеді деп ойлаған жоқпын  деп жауап берді. Әрине бұл  ата – 
аналарға  таныс емес, жаңаша  түрдегі  жиналыс болды.  Ата – аналар  да топпен жұмыс жасап, оны  қорғап, өз  ойларын  
ортаға сала білді. Қорытынды  кезінде бір ата – ана бұл жақсы екен, балаларымыз басқаша отырып, топпен жұмыс жасайды 
екен, жаңаша әдіс – тәсілдер қолданасыз   екен, деп өз алғысын   білдірді. Әрине ата – аналарға  берген  сабақтарымыз  ұнап 
жатса  нұр үстіне, нұр емес пе. 
      «Тоқсан ауыз сөздің  тобықтай түйіні» - бар демекші сөзімді  қорытындылайтын болсам. Сабаққа жай келе салмай, әр  
сабағымызға мұқият дайындалып, жаңаша әдістер қолданып, ерінбей еңбек етсек. Жаңадан үйренген   Lesson Stady  әдісін 
сыныпта қолданысқа енгізіп, үш  оқушыны  зерттеп, олардың  өзгеруіне  ықпал  жасасақ, оқушыларымыздың  өз  деңгейінен
жоғары көтерілуіне  көп  көмегіміз  тиер еді.  Сынып  сапасының  көтерілуіне  де әсер  ететініне  сенімдімін. Сынып  
сапалары арта  түссе, мектебіміздің, жалпы  мемлекетіміздің  білім  сапасының  артқаны емес пе.
Ұстаз  өзінің   білімін  жиі  жетілдіріп отырса, осындай  үш айлық  курстан өтсе, оқушыларымыздың өзгеруіне  көмектесер 
едік. Жалқау, енжар отыратын, үлгерімі  төмен  оқушылар  да  азайып,  оның  орынына  сыни ойлай алатын, бәсекеге 
қабілетті, кез – келген ортаға өзі бейімделіп кететін, өзіне-өзі баға бере алатын  оқушылардың  қатары  арта  түсетін еді.

* * * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы  Манкент ауылы

 «С. Рахимов»  атындағы жалпы орта мектебі 
өзбек  тілі  және  әдебиет  пәні   мұғалімі Ирисова  Фатима    

                                            
Баяндама

 «Девиантты  мінез-құлық  және оның  алдын  алу  жолдары»

• Девиантты мінез-құлық  деген  не?
• Жасөспірімдік  кезеңдегі девиантты  мінез-құлық.
• Жасөспірімдерде  девиантты  мінез-құлықтың  алдын  алу.

                                                                Адам  қайғысы – заман  қайғысы.                                    
     Девиантты  мінез-құлық – жалпыға  ортақ  ережелерден  ауытқитын  алеуметтік  іс- әрекет,  осы  ережелерді  бұзатын
адамлар  мен  әлеуметтік   топтардың  қылықтары;  қабылданған  құқықтық  немесе   моральдық  нормаларды  бұзған
адамның  мінез- құлқы. «Девиант»  сөзі  латынша  «debiamio»,  яғни  «ауытқу»  мағынасын  береді. 
   Кең  мағынасында  девиантты  мінез-құлық  кез  келген  әлеуметтік  ережелерден  ауытқушылықты  білдіреді.  Бұл
ережелер  жағымды  және  жағымсыз  болады.  Жағымды – батырлық,  аса  еңбекқорлық,  альтруизм, өзін  құрбан  ету,  аса
үлкен  рөл ойнау...  Жағымсыз – қылмыс,  қоғамдық  тәртіпті  бұзу,  адамгершілік  ережелерін, дәстүрді,  әдет-ғұрыптарды
аттап  өту, өзіне-өзі  қол  жұмсау  сияқтылар. Ал,  тар  мағынасында  қалыптасқан  құқықтық  және  өнегелік  ережелерді
басып, аттап  өту  түсініледі.  Олар  жалпы  қоғамға, айналадағы  адамдарға  және  ең  бірінші  өздеріне  үлкен  зиян
келтіреді.
    Девиация  бірнеше  типтен  тұрады:  девиантты,  делинквентты  және  криминалды  мінез-құлық.
 1.Девиантты  мінез-құлық –  әлеуметтік   нормалар  мен  ережелерге  сәйкес  келмейтін мінез-құлықты  айтады. Ол
ауытқыған  мінез-құлықтың бір түрі. Кейбір  әдебиеттерде  бұл  типті  «антидисциплиналық»  деп те атайды. Бұл  типтің
көрсеткіштеріне: агрессия, демонстрация, оқудан, еңбектен  бет  бұру, үйден  кету, алькоголизм, норкомания, қоғамға  жат
қылықтар, жыныстық  жат  мінез-құлық, суицид  тағы  басқалар  жатады.
  2.  Делинквентті  мінез-құлық  заң  бұзушылықпен  ерекшелінеді.
  3. Криминалды  мінез-құлық  заң  бұзушылық  болып  табылады. Балалар  сот      үкімі  арқылы  жасаған  қылмысының
ауырлығына байланысты  жазаланады.
   Девиантты  мінез-құлықтың  себебі, негізгі  көзі  неде? Девиацияны  зерттеген  көптеген  ғалымдар  девиантты  мінез-
құлықтың  пайда  болу  факторларын  түрліше  түсіндіреді. Олардың  пікірінше  негізгі  факторлар:

• жанұяда  берекенің  болмауы;
• ата-ананың  “ерекше” қамқорлығы;
• тәрбие  берудегі  кемшіліктер;
• өмірде  кездесетін  қиыншылықтар  мен  күйзелістерді  жеңе  алмау;
• өмірлік  дағдының  болмауы, айналасындағы  адамдармен, ыұрбыларымен  жарасымды  қатынасқа  түсе  алмауы;
• сырттан  келген  қысымға  төтеп  бере  алмау, өз  бетінше  шешім  қабылдай  алмау, сынаушылық  ойды  дамыта

алмау;
• психоактивті  заттарды  жиі  пайдалану;
• агрессиялық  жарнамалың  ықпалды  болуы;
• мектептерде  психологиялық  көмек  көрсету  қызметінің  нашар  дамыуы;
• балалар  мен  жасөспірімдердің  бос  уақытының  проблемалары;

   Зерттеулерге  сүйенсек,  қызуқанды  мінез-құлық  отбасы  қатынастарында  қалыптасады.  Осы  жағдайлармен  қатар
қызуқандылықтың дамуына алып келетін мына жағдайларды көрсетуге болады:
-жиі болатын ата-аналар арасындағы ұрыс-жанжалдар;
-ата-аналардың бірін-бірі және балаларын сыйламауы;
-балаларға қарау мен бақылаудың болмауы;
-жасөспірімдердің пікірін елемеу;
-ата-аналардың тиісті жылылықты бере алмауы;
-балалардың ар- намысына тию;
-тәрбие жүйесінің сапасыздығы.
   Девиантты  немесе  қиын балалар деген кім? Балалардың девиантты болуына не немесе кімдер  әсер  етеді? Жалпы 
девиантты мінез-құлық және қиын балалар ұғымына келетін болсақ, ол 1920-1930 жылдары пайда бола бастады. Бастапқыда
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ғылым саласында емес, күнделікті өмірде қолданылып жүрді. Біраз уақыт ұмытылып, 1950-1960 жылдардың басында 
қайтадан қолданысқа енді.Ең алғаш бұл мәселе бойынша зерттеу жүргізген П.П.Блонский болды, ол өз зерттеулерінде 
девиантты деп мінез-құлқы шамасынан ауытқыған, кәмелетке толмаған балаларды қарастырды.Жасөспірімдердің 
девиантты мінез-құлықты мәселесін қазақстандық педагог-психологтар мен әлеуметтанушылар да қарастырып жүр 
(А.Жұмабаев, Л.К.Керімов, Э.И.Шыныбекова, Г.А.Уманов, Ш.Е.Жаманбалаева, Д.Қазымбетова, Т.М.Шалғымбаев, 
А.М.Қарабаева). Бұл зерттеушілердің пікірінше девиантты сияқты жағымсыз қасиеттің қалыптасуына әлеуметтік-
педагогикалық факторлардың әсер ететінін зерттеген. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлықтарын спорт, өзіндік 
жұмыстарды ұйымдастыру, мектепке деген ықпалды күшейту, бойындағы белсенділікті арттыру, ұжымдағы әрекеттерге 
араластыру арқылы жеңудің әртүрлі жолдарын көрсетіп берген.
    Девиантты мінез-құлықты көбіне жасөспірімдер арасында кездестіреміз. Себебі жасөспірімдік кезең - ең қиын, әр түрлі 
бұзақылықтардың пайда болатын және сонымен қатар достық нормаларды игеруіне сәтті кезең болып табылады.
    Жасөспірімге тән қасиет - өзіндік тәуелсіздік, дербестік, басқаға бағынышты болмау. Сол себептен, өзінің күш-қуатын, 
жеке басының мән-мағынасын түсінуге ұмтылыс жасайды. Оны ұғынуға мүмкіндіктерді мектептегі оқу-тәрбие мен еңбек 
процесіне қатыстарынан байқалады. Себебі, девиантты мінез-құлықты балалар типтік ерекшеліктеріне байланысты тіршілік 
қиыншылықтарына кезігіп, оны жеңіп шығуға ішкі жай-күйі жол таба алмай әлеуметтік-педагогикалық тұрғыдан 
қорғалынбайды. Содан девиантты мінез-құлықты бала ешкімге керегім жоқ деген сезімге беріліп кінәны үлкендерге теліп 
айналасымен жан-жалдасуға, ұрыс-төбелеске бейімделеді.         Қажеттіліктің орнын толықтырудың жолы – бос уақытын 
мақсатсыз пайдалану, мектеп тәртібін ұстамау, заң нормаларын бұзу, қылмыстық істер жасау.
Әр жас кезеңнің адамның тұлғалық қалыптасуында алатын өзіндік орны бар. Бұл баланың “мені” қайта құрылып, 
айналасындағыларға сыни көзқарас қалыптасатын кезең. Белгілі психолог Л.С.Выготский жасөспірім жастағы кезеңде (14-
18 жас) екі үлкен өзгеріс болады: ол ағзадағы жыныстық жетілу және өзінің “Мен” мәдениетінің ашылуы,тұлғасының және 
дүниетанымының қалыптасуы.
   Жасөспірімдік кезең тек психологиялық жағынан ғана емес, сонымен қатар тәрбиелік жағынан да қиын болып табылады. 
Дәл осы жасөспірімдік кезеңде балалардың көпшілігі “мектепке бейімделе алмауымен” ерекшеленеді, яғни мектептің 
талаптарына бейімделе алмау. Шарт бойынша “мектепке бейімделе алмау” жасөспірімдерде олардың үлкендермен ашық 
жанжалға түсуімен, құрдастарымен достық қарым-қатынасын бұзуымен, олардың нашар оқуымен, мектептегі тәртіпті 
бұзуға қатысуымен, оларда ата-аналарымен және оларды қоршаған үлкен адамдармен жанжалда болуында көрініс береді.
   Көптеген зерттеуші ғалымдардың тұжырымдамаларына жүгінсек девиантты мінез-құлықты жасөспірімдерге тән ортақ 
қылық – ол ата-аналар мен ұстаздарға қыр көрсету, бір нәрсені өзінше жасау, үлкендердің тілін алмау, жағымсыз жандарға 
еліктеу, темекі тарту, біртіндеп ішкілікке үйрену, ұрлық жасау тағы сол сияқты болып табылады. Осындай жат қылықтарды 
елемеу – жасөспірімдерді теріс жолға түсіріп, қылмыс жасауға итермелейді, адамгершілік ардан аластатып, бара-бара 
қоғамға сүйкімсіз, жеккөрінішті жандар қатарына қосары сөзсіз.
    Жасөспірімдік шақта балалардың қызығушылығы арта түседі, әлде бірдеңеге бейімделгіш келеді, мінезі ерекшеленіп, 
өзінің өмір жолына көз жіберіп, ой елегінен өткізуге тырысады, оқудың мәнін, мақсатын түсініп, ұжымдағы өз орнын білгісі
келеді. Жасөспірімдер мен жастардың жат қылықтарға әуестенуінің негізгі себебі: білімінің төмендігі, мәдениет деңгейінің 
жеткіліксіздігі, ең бастысы, қызығушылықтың шектеулілігі, қоғамдық пайдалы іске деген ниеттің жоқ   болуы.
   Қоғамның басқа топтарына қарағанда девианттық мінез-құлық жасөспірімдерде көбірек байқалады. Оның обьективті
себебі,  жасөспірімдерде құқықтық әлеуметтену процесі және деликвенттік мінез-құлық бір мезгілде жүреді.  Девианттық
мінез-құлыққа  психологиялық,  құқық,  мәдениет  немесе  мораль  нормалары  сияқты  жалпы  қабылданған  немесе  оған
негізделген нормалардан ауытқыған қылықтар жүйесін жатқызамыз.
Неліктен жасөспірім шақ қауіп тудыратын шақтар?
Біріншіден, психогармоналды процестерден басталып, Мен концепциясының бетбұрысымен аяқталатын өтпелі кезеңдегі
ішкі қиыншылықтар әсер етеді. Екіншіден, жасөспірімнің әлеуметтік жағдайының тұрақсыз болуы. Үшіншіден, әлеуметтік
бақылаудың  механизмдерінің  қайта  құрылуына  байланысты  туындаған  қарама-қайшылықтар:  бақылаудың  балалық
формалары, сыртқы нормалар мен үлкендерге бағынушылықты ұстану ықпал ете алмайды, ал ересектік әдістері қалыптасып
үлгермеген.
   Девиантты  мінез-құлықты  балаларды  түзету  күрделі  әрі  ұзақ  процесс. Оны іске  асыруда көп  шыдамдылық  пен
белсенділік  қажет. Қазірғі, осы  саладағы әлеуметтік, педагогикалық  талаптар мен  жүзеге  асырылып  жатқан  тәжірибелер
негізінде, бұл  саладағы  тәрбие  міндеттерін жүзеге  асыруда  мынадай  шарттарды  орындау  қажеттігі  туады: 
1. балаға  ілтипатпен, ізгі  тілектестікпен  қарау;
2. оның  жағымды  қасиеттеріне  сүйену;
3. оның  адамгершілік  күшіне, потенциалды  мүмкіндіктеріне  сену;
4. оқушыларды  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру  үшін  жасалған       жалпы   білім  беретін  бағдарламаларды  
ұштастыра пайдалану;
5. салауатты  өмір  салтын  қалыптастыруға, қауыпсыз  тіршілік етуге  бағытталған  тәрбиелік  бағдарламаларды  
ұштастыра  пайдалану                                  
Девиантты  мінезге  ие  балалардың  білім  алуы  мен  бос  уақытын  пайдалы  іс-әрекеттермен  өткізу  жолдарын  
қарастыратын  жаңа  кешенді  бағдарламалар  құру.
   Балаларда,  жеткеншек  жасөспірімдерде  девиантты  мінез-құлықтың  алдын  алу  үшін  не  істеуіміз  керек? Бұл  үшін  ең
алдымен  балаға  жастығынан  дұрыс  тәрбие  беру  керек. Баланың   бойына  әдептілік  белгілерін  сіңіру  керек. Әдеп
дегеніміз  жақсы  тәрбие,  адамдармен  жақсы  мәміледе  болу, көркем  мінез, ар-ұяттылық, сыпайылық. Әдеп - ешбір ұры
ұрлай  алмайтын  құнды  қазына. Әдеп – адам  мен  жануарды  ажырататын  айырмашылық. Хазреті  Омар: «Әдеп –ілімнен
бұрын  келеді»,-  деген.  Ибн Мүбәрәк: «Барлық  ілімдерді  білетін  адамның  әдебінде  кемшілік   бар  болса,  онымен
көріспегеніме  өкінбеймін, мұны  өзіме зиян  деп  білмеймін. Бірақ  әдепті  адаммен  көрісе  алмасам  өкінемін»,-деген.
   Қазақ  халқыда «Әкеге  қарап  ұл  өсер, шешеге қарап қыз өсер» деген  нақыл  сөз  бар. Қандай  тауып  айтылған  сөз.
Тәрбие  отбасынан  басталады. Бала  тәрбиесі өте  қиын  және  де  қызық. Әуелі  ата-ананың өздері  тәрбиелі  болуы және
перзенттеріне үлгі  бола білулері   керек.  Олар  балалары  көзінше  ұрыспауы,  бірін-бірі кемсітпеуі,  әрқандай жағдайда
болсын өзара  дауыс  көтермей, мәлеленің  шешімін  табуға  әрекет  жасаулары  керек. Ата-ана  арасындағы  түсініспеушілік
жанұяның  берекесін  қашырады. Ата-ана  өздері  біліп-білмей перзентінің  тәрбиесін  бұзып  қояды. Бала  отбасынан  безіп,
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суып  кетеді. Егер  бала  бір  қателік  жіберсе, оны ұрмай, дау-жанжал  көтермей  жай  сөзмен  түсіндіру  жеткілікті. Ата-ана
баланы  ұрғаннан, ісінің  дұрыс  еместігін  айтып  түсіндірсе, балаға  пайдасы, ықпалы  көбірек болады. Кейде ата-ана
перзентінің  досы  болуына, кейде өзі де  бала  болуына тұра  келеді. Әсіресе, өспірім  кезеңінде, себебі  бұл  жастағы
жасөспірімнің  бойында  күрделі  өз- герістер  болады. Махаббат  сезімі, өз түр-әлпетіне  көңілі  толмау, оқуға  болған
қызығушылықтың  төмендеуі  сияқты  өзгерістер. Бұл  кезеңде олармен  өте  абай болып сөйлесу  керек.
   Бала  тәрбиесіне  ата-анадан  кейін  өте  көп  ықпал  ететін  тағы бір тұлға ол –ұстаз. Мұғалім  оқушының  білімі  мен
тәртібіне  жауап  береді. Мұғалім  сыныбындағы  оқушылардың  отбасы  жағдайы, тұрмыс жағдайы, ата-анасымен  танысып
алуы  қажет. Оқушының  мінезі, айналасындағы  достары, ата-анасымен  өзара  ғарым-қатынасы, қай  пәнге  қызығушылығы
жоғары, бос уақтысын  кіммен, немен, қайда өткізеді  деген  сұрақтарға  ата-анамен  бір  қатарда мұғалімде  қызығуы  керек.
  Егер  балада девиантты  мінез-құлық белгілері  байқалса,  ата-анамен  ұстаз   оның  себебін  анықтап, бірге  жұмыс
атқарулары  қажет.
  Ата-бабаларымыз: «Адам қайғысы – заман  қайғысы» деп  текке  айтпаған. Сондықтан да  аға ұрпақ  өмірде  қиындыққа
тап  болған, тұра  жолдан  адасқан  адам- ға  қол  ұшын  берген. Осындай  әділетті ұрпақтың сенімін  ақтай  отырып, ол  бала
болсын, жасөспірім немесе  жасы  үлкен  кісі  болсын  ауыр  күнінде  жәрдем  беру  біздің адамдық  парызымыз.
  Қәтелікке  жол  берген баланы  кешіре  білу, оның  жағымды қасиеттеріне сүйену, балаға ілтіпатпен, ізгі  тілектестікпен
қарау,  оның  адамгершілік  күшіне, потенциалды мүмкіндіктеріне сене  білу керек. Баланың  азда  болса  жетістіктерін
марапаттау,өз-өзіне  болған  сенімін  арттыру және  бағасын  көтеру  тәрбиенің  бір  бөлігі  болып  есептеледі. Біз, ата-
аналар  және  ұстаздар  баланың  жан  дүниесін түсініп, бірге  жұмыс  істесек, қоғамдағы  арты  өкінішке  алып  баратын
оқиғалардың   алдын   алған   боламыз.  Қытай   халқының:  «Шешуі   жоқ   жағдай   болмайды,  тек   дұрыс   шешім
қабылданбаған  жағдай  болады» деген  аталы  сөзін  келтіре  отырып, тәрбиедеде  түзелмейтін  бала  болмайтынын, барлық
балаларды  тәрбиелеу  мүмкін  екендігін  айтқым  келеді.
   Біз  перзенттерімізге  дұрыс  тәрбие  беріп, салауатты  өмір  салтын  ұстанып, ата-бабаларымыз  киелі  санаған  салт-
дәстүрден  аттап  өтпей, тіліміз  бен  дінімізді  келешек  ұрпаққа  жеткізсек,  адамдық  және  азаматтық  міндетімізді
атқарған  боламыз.
  
                              Пайдаланылған  әдебиеттер:
1.  Жарықбаев  Қ.Б.  “Жантануға  кіріспе: хрестоматия.  Алматы.Дарын.2005.
2.  Кон И.С.  «Психология  старшиклассника»  1987.
3.  Миренский  Б.А. “Семья  и подросток” Ташкент. Укитувчи. 1991.
4.  Шнейдер Л.Б. “Девиантное  поведение  детей  и  подросков”. 2005.

* * * * * * * * 
 Оңтүстік Қазақстан обылысы Сайрам  ауданы  Ақсукент  ауылы

№ 7  «Бабыр» атындағы  жалпы  орта  мектебі   математика  пәні  мұғалімі
 Кадирова  Рано  Шавкатовна

Сабақтың тақырыбы:  Санды өрнектер.  Әріпті өрнектер
Сабақтың мақсаты:
1.Оқушыларды санды өрнекпен , әріпті өрнектермен таныстыру , әріптің мәнін өрнектегі орнына қоя білуге баулу , өрнектің
мәнін таба білуге үйрету, өрнектерді мәндері бойынша салыстыра білуге дағдыландыру. 
2.Оқушылардың логикалық ойлау қабілеті мен есептеу дағдыларын жетілдіру.Белсенділіктерін арттыру , оқушылардың 
пәнге деген қызығушылығын дамыту.
3.Оқуға саналы сезімге ,жауапкершілікке өз бетінше еңбектенуге тәрбиелеу.Тез ойлап , тез қорытуға және сөйлеу мәнеріне 
тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Жаңа білім беру сабағы
Сабақтың әдісі: баяндау ,әңгімелесе отырып түсіндіру,есептер шығару , сұрақ –жауап.
Сабақтың көрнекілігі: Сабаққа қатысты сызбалар , тірек схемалары , дидактикалық ойындар : «Баспалдақ» , «Күн»
Сабақтың өту жоспары: 
1 .Ұйымдастыру бөлімі.
2.Сабақтың барысымен таныстыру.
3. Жаңа сабақ түсіндіру.
4.Жаттығу жұмыстары. А , В деңгейінің тапсырмалары.
5.Дидактикалық ойындар .
6.Үйге тапсырма.
7.Бағалау.
Сабақтың барысы:
1.Сабақтың барысымен таныстыру.Қысқаша шолу.
Оқушыларға мысалдар арқылы санды өрнектер , әріпті өрнектер туралы түсініктер беріледі.
Мысалы . Санды өрнектер : 15-6 , 45 -25 =20 6 мұндағы 20 санды өрнектің мәні. 23 + а - әріпті өрнек , ал а=3 болғандағы 
23+3=26 . 26 саны әріпті өрнектің мәні .
Санды өрнектер мен әріпті өрнектер - математикалық өрнектер . Математикалық өрнектер цифрлармен , амал таңбаларымен
, әріптермен жазылады. Математикалық өрнектер қажет болған жағдайда жақшамен де жазылады.Математикалық 
өрнектерді жазуда латын әріптері пайдаланылады. Математикалық өрнектер белгілі бір шарттармен жазылады. Мысалы , 
өрнектегі көбейткіштер әріптермен беріліп , олар қатар келсе , араларына көбейту таңбасы салынбайды. , ал сан көбейткіш 
жақшаның артында келсе , , жақша мен сан көбейткіш арасына көбейту таңбасы қойылады.
Математикалық өрнектер мәндері бойынша салыстырылады , Егер салыстыруда қос теңсіздік пайдаланылса , қос теңсіздік 
солдан оңға қарай өсу ретімен жазылады.
Мысалы , 7<10<15 ; а<в +с < 20.
2. Ауызша тапсырмалар беру :
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2.2. Сандық өрнектерге мысалдар келтір

3.3. Әріпті өрнектерге мысалдар келтір.

4.4. Санды өрнектер мәнін салыстыру.
3.Жаттығу жұмысы . А деңгейінің тапсырмалары
Оқулықтан № 4 .Өрнектең мәнін табыңдар.
1.146+а , мұндағы а=14
146+14=160
№ 7 .Бөлмедегі әрбір люстрада в лампадан болса , 6 люстрада 6в лампы бар.
№9 . Шалқар қорығында а түрлі құс ьар , ал Аққұм қорығында в түрлі құс бар. Мұндағы а =130 6 в = 60
а+в = 130+60 =190 Шалқар және Аққұм қорығында барлығы 190 құс бар.
а-в = 130 – 60 =70 Шалқар қорығында Аққұм қорығындағыдан 70 артық құс бар.
№ 13 Өрнекті жазып көрсет

• (65-39)*100
• (49+68):13
• а:в
• 2ав

№ 15
• А*100+5*10+7
• Х*1000+У*10+9
• 8*1000+В*100+6

№ 17 .Мысықтың массасы (а-в):2 (кг)
В деңгейінің тапсырмалары.  
1Асқар бағасы а тенгеден 3 қарандаш сатып алды , оның өзінде 20 тенге қалды.Асқарда алғашында неше тенге болған? 
А.20-3а ; В.3а+20; С.20А+3.
2. Бағасы в тенгеден 12 қасық және бағасы с тенгеден 12 стақан сатып алынды. Барлығының құны неше тенге тұрады? 
А.(в-с)*12 ; В. 12в+с ; С.12 в + 12с
3. 2 көйлекке в м мата жұмсалады . с метр матадан неше көйлек тігіледі? 
А.(в:2)*с ; В. с (в:2) ; С. в :2+с.
4. 1 кг алма х тенге . 5 кг алма неше тенге?
А.5х ; В. х:5 ; С. 5-х
Оқушылар дәптерлеріне тапсырма ретінің тұсына дұрыс деп есептеген жауаптарын жазады.
5. Рефлексия.
6.Үйге тапсырма .№ 9

* * * * * * * * 
Калдышева Нұрсауле Закариевна  ІІ санатты тәрбиеші.
№35 «Шұғыла» бөбекжайы.  Б.Қ.О. Орал қаласы         

Білім саласы: Қатынас 
Түрі: Сауат ашу .
Тақырыбы: «Е е» дыбысы мен әрпі.
Мақсаты: 
Дамытушылық: Балаларға өткен әріптер мен дыбыстарды қайталату арқылы олардың еске сақтау
қасиеттерін дамыту, ойлау  қабілеттерін дамыту.
Білімділік: «Е» дыбысы және әрпі жайлы түсініктер қалыптастыру.Cөйлем құру арқылы сөздік
қорын молайту.
Тәрбиелік: Балаларды адамгершілікке, ізеттілікке, білім алуға тәрбиелеу,ойын арқылы балаларды
қоршаған ортаға, жан-жануарларға, құстарға қамқор болуға тәрбиелеу.
Алдын ала жұмыс: ойын, сөздік, көрнекілік, сұрақ-жауап.
Сөздік жұмыс: Емен,есек.
Қажетті  құрал–жабдықтар,көрнекіліктер:Проектор,экран,суреттер,жаңғақ,алфавиттен  бірнеше  әріптер,мультимедиялық
суреттер,еменнің суреті.
Билингвизм: әріп-буква-letter, дыбыс-звук-sound,ешкі-коза-goat,ағаш-дерево- tree,емен-дуб-oak.
Әдіс-тәсілдері: Көрсету,таныстыру,тусіндіру,қайталау,дидактикалық ойын ойнату.

Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті
Мотивациялық 
қозғаушы

Балалар, шаттық шеңберіне жиналайық.
Күннің көзіашылып,
Көкке шуақ шашылды.
Құтты қонақ келіпті,
Төрімізге еніпті.
Амандасу үлкенге 
Тәрбиенің басы ғой,
Ал,қанекей,бәріміз
Сәлем дейік үлкенге.

Шаттық шеңберіне тұрып:
Күннің көзіашылып,
Көкке шуақ шашылды.
Құтты қонақ келіпті,
Төрімізге еніпті.
Амандасу үлкенге 
Тәрбиенің басы ғой,
Ал,қанекей,бәріміз
Сәлем дейік үлкенге.
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Ұйымдастыру 
кезеңдері

Қызығушылықты ояту, ертегі тыңдату. 
  Жаздың әсем күнінде емен ағашы жайқала 
өсіп тұрды. Бір күні еменнің көлеңкесіне ешкі
келіп аяңдайды. Ешкі шаршаған, қарны 
ашқан  еді.
-Е-е-е-е-мен, сені жұрт мықты ағаш көп 
мақтайды,кәне, мықтылығыңды көрсетші,-
деп жапырағына жармаспақшы болды.
-Е-е-е-еш-кі-деді емен. Ешкі екеніңді ісіңнен-
ақ білдім.Менің жапырағыма 
жармаспа,жайқалып өсіп тұрған маған 
тиіскенің дұрыс па? 
-Балалар, ешкінің ісі дұрыс па? Еменнің 
жапырағын ешкіге жегізіп қоямыз ба?
-Ендеше еменге көмектесейік. 
Өсіп тұрған емен ағаш туралы біраз мағлұмат
беріп өтейін.
          Біліп жүріңдер !
Балалар емен ағашының  діңі сондай жуан 
болады екен. Емен 1000 жылға дейін 
жасайды. 80 жылда биіктейді. Ол суда 
шірімейді,  сондықтан көпір салғанда, кеме, 
вагондарды емен ағашынан жасайды екен. Біз
отырған парталар да емен ағашынан 
жасалады. Сонымен қатар емен ағашының 
емдік қасиеті да бар. Емен жаңғағынан 
крахмал, спирт дайындайды. Шеберлер неше 
түрлі бұйымдар жасайды. Ал енді балалар 
осы емен ағашының да жаңғақтары болады 
екен. Оны орысша желудь дейді. Ешкі 
жаңғақпен қоректенгенді жақсы көреді 
екен.Біздер қазір осы емен жаңғағын жинау 
арқылы емен ағашына көмектесеміз. 
Дидактикалық ойын: « Жаңғақ жинау».
Балалар,бұлар жәй жаңғақ емес, сиқырлы 
жаңғақтар екен. Кей жаңғақ  сиқырлы 
қағаздармен оралған,егер орандының 
үстіндегі  сұраққа жауап берсек,жаңғақ  
кәдімгі жаңғаққа айналып,орандысы 
шешіледі.Ал егер жауап бере алмасақ 
жаңғақтың орандысы шешілмейді.
Балалар жаңғақты шапшаңдап жинайды.
-Қане,балалар,орнымызға жайға-сайық. Енді 
жинаған жаңғақтарың-нан сиқырлы 
жаңғақтарды алып, сұрақтардың шешуін 
табайық. 
1. Дыбыс дегеніміз не?
2.Дыбыстар нешеге бөлінеді?
3.Әріп дегеніміз не?
4.Дауысты дыбыстар дегеніміз не? 
5.Дауыссыз дыбыстар деген не?
6.Ал-ма,е-мен,еш-кі,мы-сық,а-рыс-тан, жел 
сөздерін  буынға бөл. Неше буын бар? 
7.Мына әріптерді ата,оларды ажырат.
(Өткен әріптерді қайталату).        Міне біз 
емен жаңғақтарын ешкіге жинадық,енді қалай
беріп жібереміз?
     (Осы кезде есік қағылады,топқа Маша 
келеді.)
Маша:-Сәлеметсіздер ме.
Тәрбиеші:-Сәлеметсің бе,Маша, қайдан 
жүрсің?
 Маша:-Орманнан келемін, балалардың 
дауысын естіп,келе жатырмын.
Тәрбиеші:-Қош келдің , Маша, біздің 
қонағымыз бол.
Маша:-Жоқ,көп рахмет,мені аю күтіп 
қалады,мен оған «Шұғыла» балабақшасына 
барам деп ескертпей кеткем.

Балалар мұқият тыңдайды.Экранға назар 
аударады. Көрсетілген суреттерге таңдана 
қарайды.

-Жоқ,жегізбейміз.
-Иә,көмектесеміз.

-Емен ағашы.

Балалар мұқият тыңдайды.

Ойынды қызыға ойнайды.

Балалар қолдарын көтеріп жауап береді.
-Дыбысты біз естиміз.
-Дыбыстар екіге бөлінеді, дауысты,дауыссыз.
-Әріпті біз көреміз,жазамыз.
-Ауыз қуысынан ауа кедергіге ұшырамай 
шықса ол-дауысты дыбыс деп аталады.
-Ауа кедергіге ұшырап шықса, ол-дауыссыз 
дыбыс деп аталады.
-Алма сөзінде екі буын ,емен сөзінде екі 
буын,ешкі сөзінде екі буын,мысық сөзінде екі 
буын,арыстан сөзінде үш буын,жел сөзінде бір 
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Тәрбиеші:-Сенің келгенің қандай жақсы 
болды.Біз емен ағашының жапырағын ешкіге 
жегізбес үшін көп жаңғақ жинап 
қойдық.Соны сенен беріп жіберейік.
Маша:-Жарайды апарып берейін. Сау 
болыңдар.
Тәрбиеші:-Балалар,осылайша еменге 
көмектестік. Ағаштарға үнемі қамқор боп 
жүріңдер!
Балалар,мына сөздерді үш тілде қайталайық: 
әріп-буква-letter, дыбыс-звук-sound,ешкі-коза-
goat,ағаш-дерево- tree,емен-дуб-oak.
  Балалар,емен,ешкі деген сөздерді қайталап 
айтайықшы. Қандай дыбыстан басталып тұр?
Бүгін біз «Е» әрпімен  танысамыз. «Е»  
дыбысы дауысты дыбыс.Оны біз қызыл 
түспен белгілейміз. Ол әндетіп айтылады. «Е»
әрпі  төрт элементтен тұрады. Қане, ауада 
жазып көрейікші. Енді жұмыс дәптерімізді 
алып, тапсырмаларды орындайық. 

        Сергіту жаттығуы.

 Енді балалар,мен сендерге жұмбақ 
жасырайын,шешесіңдер ме? 
           Жұмбақ
Шаңырақ – күн,
 Уықтары-нұр,шашқан.
Екі пырақ, көк аспанға ұласқан.
 Жарқырайды темірқазық жұлдызы,
Жол көрсетіп, алға бас-деп, Қазақстан!
 -Дұрыс таптыңдар бұл жұмбақтың шешуі 
Елтаңба.
  Елтаңба сөзін буынға бөлдіреді.
Елтаңба сөзінде «Е»дыбысы сөздің басында 
кездесіп тұр.
 Келесі жұмбақты тыңдаңдар
    Қанаты жоқ – ұшады,
    Аяғы жоқ – қашады. (Жел)
Жел сөзінде «Е»дыбысы сөздің ортасында 
кездесіп тұр.
         Келесі жұмбақты тыңдаңдар
Оқу-бiлiм аспабы,
Қоймасының бас қабы.
Бөлмесi де бiрнешеу,
Тиегi бар ашпалы.   (Сөмке)
Сөмке сөзінде «Е»дыбысы сөздің аяғында 
кездесіп тұр.
Яғни, «Е» дыбысы сөздің 
басында,ортасында,аяғында да кездеседі екен.
Балалар,жаңылтпаш жаттайық.         
Шеше,шеше!
Неше кесе сынды кеше?
«Кесе» сөзімен сөйлем құрайық.                       

       Балалар,мен сендермен ойын ойнағым 
келіп тұр.Ойнаймыз ба?   Дидактикалық 
ойын: «Жақсы,жаман». 
Мақсаты:Жақсы,жаман әдеттерді 
үйрету.Дұрыс қылықтарды үнемі орындап,ал 
бұрыс қылықтан аулақ болуға баулу. 

буын бар.
А,Н,Ғ,М,Р,О,Қ,С.(дауысты,дауыссыз екендігін 
ажыратады).

Балалар Машаның келгеніне 
таңданады,қуанады.

-Сәлеметсің бе,Маша?
әріп-буква-letter, дыбыс-звук-sound,ешкі-коза-
goat,ағаш-дерево- tree,емен-дуб-oak.

-Е-е-е-емен,е-е-ешкі.
-«Е»-дыбысынан басталып тұр.
«Е-е-е» деп созып айтады.
Ауада жазып көреді.              
Алдарындағы  жұмыс дәптерлеріне 
тапсырмалар орындайды
 
Экранда бейне клип арқылы  сергіту сәтін 
орындайды.

-Иә,шешеміз.

-Елтаңба.
-Ел-таң-ба.

-Үш буын.

Жел.Бір буын.
-Сөмке .Екі буын.

Балалардың жауабы.

-Иә,ойнаймыз.

Балалар қызыға ойнайды.

Рефлексивті 
коррекциялаушы

Балалар,бүгін біз қандай әріппен таныстық?
Қане,айтып көрейік:Е-е-е.
«Е» дыбысы созылып,әндетіліп айтылады 
екен. «Е» дыбысы  дауысты ма, дауыссыз ба?
«Е» дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі?
Ешкіні көрсетіп сұрау:
                                       What is it?
                                       What is it?

«Е» әрпімен таныстық.

Е-е-е-е.

Дауысты дыбыс.

«Е» дыбысы сөздің басында,ортасында,аяғында
кездеседі.
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                                        What is it?
              What is the sound? (дыбыс)
                   What is the letter? (әріп)
-Енді балалар,меңгерген білімдеріңді өздерің 
бағалайсыңдар?  Алдыларыңда тұрған 
жасыл,сары жапырақтарды мына емен  
ағашына орналастырамыз. Кім бүгінгі оқу іс-
әрекетіне  өте жақсы қатыстым деп ойласа 
жасыл,ал кім жақсы қатыстым деп ойласа 
сары жапырақты орналастырады.
(Сөйтіп балалар өздерін бағалайды.)

It is a goat.
It is a tree.
It is a оак.
The sound is that we hear.
The letter is that we see.

Балалар жасыл,сары жапырақтарды ағашқа 
іледі.

Күтілетін нәтиже: Балалар өткен әріптер мен дыбыстарды қайталау арқылы  еске сақтау, ойлау қабілеттері дамиды.
Бала игеру керек: «Е» дыбысы және әрпі жайлы түсініктер қалыптастырады. Cөйлем құру арқылы сөздік қоры молаяды.
Бала жасай білу керек: Дәптермен жұмыс жасай алады.Берілген сұраққа  үш тілде жауап бере алады.Өздерінің білімдерін 
бағалайды.

* * * * * * * * 
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы

№38 «Жазира» бөбекжайының тәрбиешісі: Габбасова Л.П

Ұйымдастырылған   оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы.
                                                                                         
Білім беру саласы:Қатынас.Шығармашылық.Әлеуметтік орта.
 Тақырыбы: «Достық еліне саяхат» (асамблея 2015)
Білім беру бөлімі:Қоршаған ортамен танысу.
Мақсаты:Балалардың  көп  ұлтты  Қазақстан  туралы  білімдерін  кеңейту,халықтар  арасындағы
достықты нығайту , әртүрлі ұлттардың тіліне, мәдениетіне мен дәстүрлеріне деген қызығушылығын арттыру,  кез келген
ұлттың  адамына  сыйластыкпен  қарауға  тәрбиелеу;шығармашылық  қызығушылықтарын  арттыру.Балалардың  ойлау
қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын молайту.Отаның сүйюге тәрбиелеу.
Қолданатын әдіс-тәсілдер:сұрақ-жауап, түсіндіру.
Қажетті көрнекі құралдар:  кілемше,интерактивтік тақта,шаблон,ақ қағаз,күн,шаңырақ.
Билингвалдық компонент: достық-дружба-friendship;елорда-столица-capital;                 

Іс-әрекет кезендері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Мотивациялық-
қозғаушы

Шаттық шеңбер:
Кел балалар ортаға!          Лучик,лучик золотой,        Гуд монинг 
(3рет)ту ю
Қайырлы таң достарым!   Луч везде и луч со мной    Гуд монинг 
диэ тиче
Достарымды көргенде!     Добро в тебе,                   Уи э глэд ту си 
ю
Қуана қарсы аламын!       Добро во мне,
Қолымыздан ұстасып!     Добро кругом 
 Жылулықты алайық!      На всей земле.
-Балалар сендер саяхатқа шыққанды ұнатасындар ма?
-Олай болса біз «Достық еліне »саяхатқа шығамыз.Оған жету 
үшін біз епті, бір-бірімізге қамқор болуымыз керек.Ал енді жолға 
шығайық.
-Балалар, біз саяхатқа «Кілем -ұшақпен»шығамыз.Оған бәріміз 
сыйысу үшін қолымыздан мықтап ұстап, бір-бірімізді құшақтап 
алайық. (музыка әуені естіледі. «Планетарий»).
-Балалар көзімізді жұмып елестетейікші.Ормандардың үстімен 
ұшып бара жатырмыз.Қастарыңдағы достарыңызды мықтап 
ұстаңдар.Ал енді көзімізді ашайық.Міне балалар Англияғада 
жеттік.Ақырын Кілем-ұшақтан түсейік. Англияның қаласы 
Лондон. 

Балалар музыкамен залға
кіріп амандасады,үлкен 
шеңбер құрып, үш тілде 
шаттық шеңбер 
қимылмен орындайды.

Иә ұнайды.

Балалар көздерін 
жұмады.
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Ұйымдастырушы-
ізденушілік

Бұл балалар АҚШ Федерациясы.
Балалардың алдынан Ағылшын апайы  шығады.
-Good morning children !Дорогие гости ,добро пожаловать к нам в 
Англию.
(Балалар слайдтан Лондон  қаласынын көрінісін көреді.Ағылшын 
апайы қосымша ақпарат береді).
-Балалар сендермен танысайын.
Балалармен бірге ағылшын тілінде танысып ,ағылшын тілінде 
«Ден мүшелеріне»жаттығу орындайды.
-Сізге көп рахмет бізге өте қызықты және маңызды ақпараттар 
алдық. Ал енді қайтайық уақыт болды,сізді де саяхатқа 
шақырамыз.
-Балалар, біз саяхатқа «Кілем -ұшақпен»шығамыз.Оған бәріміз 
сыйысу үшін қолымыздан мықтап ұстап, бір-бірімізді құшақтап 
алайық. (музыка әуені естіледі. «Планетарий»).
-Балалар көзімізді жұмып елестетейікші.Ормандардың үстімен 
ұшып бара жатырмыз.Қастарыңдағы достарыңызды мықтап 
ұстаңдар.Ал енді көзімізді ашайық.Міне балалар Ресейгеде 
жеттік.Ресейді астанасы Мәскеу қаласы .
Балалардың алдарынан Орыс ұлты шығады.
-Здраствуйте дорогие гости,добро пожаловать к нам в Россию.
(Балаларға слайдтан Мәскеу қаласын көрсету.)
-Дети вы любите русские сказки.Балалар «Шалқан»ертегісін 
сомдайды.
-Спасибо вам большое дети вы очень умные и воспитанные 
дети.Пусть крепнет  дружба народов во веки веков.
-Сізді бізбен бірге саяхаттауға шақырамыз.
-Спасибо ребята, конечно я с вами .
Балалар өз елімізгеде жақындап қалдық.
Біздер шекарадан өтеміз.
Балалар марш екпінімен шекарадан өтіп Қазақстан еліне 
жақындап шаңырақ астына ұлт өкілдерімен жиналып «Күн 
әлемі»өлеңін үш тілде орындайды.
-Балалар біз қандай Республикада тұрамыз?
-Қазақ халқының тілі-қазақ тілі,өзінің рәміздері,ұлттық 
киімдері,тағамдары,салт-дәстүрлері,ойындары бар.Сендер 
Қазақстан Республикасының қандай рәміздерін білесіңдер? 
-Қазақ жері туралы кім,не біледі.?
Бала:Біздің республикамызда 130-дан астам ұлт өкілдері бар.Олар
бір-бірімен дос,тату-тәтті тұрады.
-Олай болса бәріміз шығармашылық орталыққа барып ұжымдық 
жұмысты орындап өзге ұлттар өкілдеріне табыстаймыз.

Балалар шеңбер болып 
тұрады.
Гуд монинг!

Май найм из Аслан

Балалар көздерін жұмып 
елестетеді.

Слайдтан Мәскеу 
қаласын қарайды.
Балалар ертегіні 
сомдайды.

Марш екпінімен 
шекарадан өтеді.

Қазақстан 
Республикасында
Қазақ тілі
Ту,елтаңба,әнұран.

Рефлексиялық-
қорытындылаушы

 Балалар «Дос болайық бәріміз »әуенімен достық нышаны 
асамблея эмблемасын киып қалташаларға салып табыстайды.
-Балалар,сендер,достық ынтымақ туралы тақпақтар мен мақал-
мәтелдер білесіңдер ме?
-Сендерге саяхатқа шыққа ұнады ма?
-Қанда елдерге қонаққа бардық?
-Олай болса өзге елдер достығы мәнгі болсын ,аспандарымыз 
ашық болсын ,-деп.Бәріне ,Қош сау болыңыздар дейміз.

Кілем-ұшақпен

Сау болыңыздар.

 Күтілетін нәтиже:
Бала білу керек:көп ұлтты Қазақстан ;өзге ұлттарының салт –дәстүрлерін,тілдерін;
Бала игеруі керек: бала елестету,жолдармен жүру,қию тәсілдерін.
Бала жасай білу керек:бала қимыл екпіндерін жасай білу керек.
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Батыс  Қазақстан облысы. Орал қаласы.
№38 «Жазира» бөбекжайы МКҚК

ІІ санатты тәрбиеші Куанаева Эльмира Ахонқызы.

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы.

Білім беру саласы:  таным.
Бөлімі:  Қоршаған  ортамен таныстыру
Тақырыбы:  Менің ойыншықтарым.
Мақсаты:   Балалардың ойыншықтар туралы түсініктерін кеңейту.
Білімділік: Ойыншықпен ойнау тәсілдерімен таныстыру. Ойыншықтар туралы тақпақтармен таныстыруды жалғастыру. 
Тақпақты өз бетімен мәнерлеп айтуға үйрету.
Дамытушылық:  Сұрақтарға толық әрі түсінікті жауап беруге жаттықтыру. Заттардың кеңістікте орналасуын ажырата 
білуге үйрету. Астында, үстінде сөздерінің мағынасын түсіне білу.  Саусақ бұлшық еттері моторикасын дамыту. Сөз бен қол
қимылын келістіре білу.
Тәрбиелілік:  Ойыншықтарды күтіп ұстауға тәрбиелеу.
Алдын-ала  жүргізілетін жұмыстар:  Ойыншықтар дүкеніне саяхат. Ойыншық түрлері туралы әңгімелеу.                 
Әдіс-тәсілдер: түсіндіру, көрсету.
Көрнекілігі:   Ойыншық түрлері,  мазмұнды суреттер, кілт макеті, ғажайып дорбаша.
Билингвальдық компонент:  ойыншық- игрушка, қоян- заяц,  сиқырлы кілт- волшебный ключик.

Әрекет кезеңдер Тәрбиешінің іс - әрекеті Баланың іс - әрекеті
Мотивациялық-
қозғаушы
(Ынталандыру, 
сезімді ояту)

 -Шаттық шеңбері
Амансың ба күн!
Амансың ба жер!
Амансың ба балабақшам
Амансың ба достарым!
Қайырлы таң бәріңе!
Балалар, мен өзіммен бірге ғажайып дорба алып келіп едім, 
қайда қойғанымды ұмытып қалдым.
-Жарайсыңдар, дорбамды тауып алдыңдар.Ал енді отыра 
қойыңдар бұл ғажайып дорбада не бар екенін көрейік. 
Дорбадан ойыншықтарды бір бірлеп алғызып, қандай 
ойыншық екенін айтқызамын.
-Онымен қалай ойнауға болады? 
Сонымен бұларды бір сөбен қалай атаймыз?
-Балалар кім маған ойыншықтар туралы тақпақ айтып 
береді?

 Шеңберге тұрып, қимылмен 
көрсетеді. Сөздерді қайталайды.
Балалар сөреде тұрған дорбаны 
көреді.
Орындықтарға жайғасады.
Добадан ойыншықтарды кезекпен 
алып шығып, онымен қалай ойнау 
керектігін әңгімелейді.

-Ойыншықтар.

Балалар ойыншықтар туралы тақпақ 
айтады.

Іздену 
ұйымдастырушы

 -Ғажайып сәт: Есік қағылады.
Үсті су болған, тоңып қалған қоян кіреді.
-Балалар бұл қандай жануар?
Келе ғой қоян, біз сені қазір өз мейіріміміз бен 
бауырмалдылығымызбен сені жылытамыз.
Қалай ойлайсыңдар қоянға не болған оны кім далада 
қалдырған?
Қоян: Мен Динара деген қыздың ойыншығымын. Ол мені 
өзімен бірге серуенге алып шықты. Бақтағы орындыққа 
отырғызып қойып, құрбыларымен ойнап кетті. Кенеттен 
жауын жауып кетті. Динара мені бақта қалдырып, 
құрбыларымен бірге үйіне жүгіріп кетті. Мен жауын 
астында қалып , үстім су болып қалды.
-Балалар Динараның бұл қылығы дұыс па? 
-Ойышықты далаға, жауын астына тастауға бола ма екен?
-Балалар, сендердің үйде жақсы көретін ойыншықтарың бар
ма? Әңгімелеп беріңдерші.
\ толық жауап алуға тырысамын\
Қоян: Ой балалар, сендердің өз ойыншықтарың туралы 
әңгімелерің өте ұнады. Мен жылынып көңіл күйім көтеріліп
қалды. Рахмет сендерге сендер өте мейірімді, ақылды 
балалар екенсіңдер.
-Балалар мына сиқырлы дорба ішінде тағы бірдеңе бар 
сияқты.
Қоян енді сен қарап көрші.
\дорба ішінен кілт алып шығады.\
-Балалар бұл не?

-Балалар, қоянды таң қалдырайық. Мына менің қолымдағы 
сиқырлы кілттің көмегімен ойыншықтарға айналайық. 
Сендерге сурет көрсетемін, мына кілтпен бұраймын, ал 
сендер сол суреттегі ойыншыққа айналасыңдар.

 Балалар кім келгенін білгісі келеді.

-Қоян.

Балалар қоянның әңгімесін мұқият 
тыңдайды.

Жоқ дұрыс емес.

Жоқ, өзімен бірге алып кетуі керек 
еді.

Балаар өздерінің жақсы көретін 
ойыншықтары туралы әңгімелейді.

 Балалар кілт деп жауап береді.

Көрсетілген суреттегі ойыншыққа 
айналады.
Қимылмен көрсетеді.
\робот, доп, қуыршақ, ат, т,б.\

Ойыншықтар шашылып жатқан 
бөлме.
Бұл машина.
Машина сөреде тұру керек.
Қуыршақ та сөреде тұру керек.
Доп .Доп үстел астында жатыр. 
Орындық үстінде тұр.
Доптар жәшікте жату керек.

Иә. Ойыншықтарымызды сөреге 
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-Жарайсыңдар балалар, бұл тапсырманы жақсы 
орындадыңдар.
Суретпен жұмыс: Суретте ойыншықтар шашылып жатқан 
бөлме бейнеленген. 
-Суретте не көріп тұрмыз?
-Мынау қандай ойыншық?
-Машина қайда тұру керек?
Ал мынау қандай ойыншық?
Қуыршақ қайда тұру керек?

Ал мынау қандай ойыншық?
Бұл Аян деген баланың бөлмесі, соның ойыншықтары.
Аянның бұл қылығы дұрыс па?
Қоян сен Аянның үйінде тұрғың келе ме?
Қоян: -Жоқ! Мен Аянның ойыншығы болғым келмейді. 
Мен ұқыпты баланың ойыншығы болғым келеді.
-Ал сендер, өз ойыншықтаыңа ұқыпты қарайсыңдар ма?
-Ой дорбада тағы бір ойыншық қалып қойған сияқты.

-Көйлегі кір болып қалған қуыршақ.. Қуыршақ көңілсіз, 
көйлегі кір болып қалған,.
Сергіту сәті: «Қуыршақтың көйлегін жуамыз.»
1.Көйлекті суға саламыз, умаждаймыз.
2.Сабын жағып, ысқылаймыз.
3.Суға салып,  жуамыз.
4.Көйлекті сығамыз.
5.Таза суға салып шаямыз.
6.Қайтадан сығамыз.
7.Қыртысын жазып қағамыз.
8.Жіпке ілеміз.
Терімізді сүртіп, терең тыныс аламыз.
-Міне қуыршағымыз да көңілденді.

Қоян: Ой, балалар денем жылып, үстім құрғап қалды. Сенде
маған ұнадыңдар. Ақылды, ұқыпты балалар екенсіңдер. 
Сендерге күнде келіп ойнап тұруға бола ма?
-Әрине, солай ғой балалар?
-Балалар қоянды үйіне құр қол жібереміз бе?
-Қоян айта қойшы сенің сүйікті тағамың қандай?
Қоян: Мен сәбізді ұнатамын.
Ендеше біздің балалар саған сәбіз сыйға тартады.
Сәбіз суретін трафарет арқылы саламыз.
Сәбіз сұлбасы ойылған трафаетті  ақ бет үстіне қойып, 
боядың әдісін көрсетемін. 

жинап қоямыз.

Қимылмен, ретімен  көрсетеді.

Балалар, қоянға көмектесіп, 
көңілдендіргеніне риза болады.

Балалар қоянға сәбіз сыйлауға қуана 
келіседі.

Үлгіге қарап сәбіз суретін бастырып 
бояйды.

Рефлексивті 
коррекциялаушы

 Салған суреттерін қоян қарап шығады. 
Балалар,ең сәтті шыққан суретті қоянға сыйға тартайық.
Қоянмен қощтасады.
Қорытынды.: - Балалар бүгін біз оқу іс-әрекетімізде не 
туралы әңгімеледік?
Бізге қандай ойыншық келді?
Ол қандай күйде болды?
-тағы қандай ойыншық түрлерін білеміз?
-Жарайсыңдар балалар бүгін сендер оқу іс әрекетіне жақсы 
қатыстыңдар.Мен сендерге риза болып тұрмын. Сондықтан 
мен де сендерге сыйлық беремін.
Әр баланың мойнына алқалар ілемін. 

 Балалар суреттерін қуана жинап 
береді.
Қоянмен қоштасады.
Сау бол қоян, бізбен ойнауға келі 
тұр.
Ойыншықтар туралы.
Қоян келді.
Үсті су болған, тоңып қалған.
Машина, доп, қуыршақ, робот т,б.

Бір бірінің алқаларына назар 
аударады.

Күтілетін нәтиже:

Орындайды:  Ойыншықтармен ойнау тәсілдерін біледі. Ойыншықтар туралы әңгімелеп, тақпақ айтып береді.
Қалыптасқан түсініктер:   Сұрақтарға толық әрі түсінікті жауап береді. Заттардың кеңістікте орналасуын ажырата алуды.
Қолданады:  Ойыншықпен қалай ойнау керектігін. Сөз бен қол қимылын келістіре білуді.Ойыншықтарды күтіп ұстауды.
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Муканова Мендигуль Тулеевна - Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 
№38  «Жазира» бөбекжайы  директоры

«Ұжым бірлігін қалыптастырудың тиімді жолдары»

Педагогикалық  ұжым  басқаруда   ұжымдағы  жағымды  ахуалды  қалыптастыру   -  жемісті
жұмыс  жасаудың  жолы.   Ондағы  жас  мамандар  мен  тәжірибелі  педагогтардың  ара
қатынастық  жүйесін  жіті  қадағалау,  дұрыс  бағыттау,  зерттеу,  зерделеу  ұжымның  ортақ
міндеттерді  іске  асырылуына  жағдай  жасау.  Ұжымды  қалыптастыруда  ұжымның  әрбір
мүшесін  ұжым  өзі  тәрбиелеу  керек.  Ұжым  мүшелерін  жұмыс  нәтижесінде
ынталандырушылық қызметтің де маңызы зор. Егер ұжымның мүшелерінің ақыл- ойы, ерік-
жігері,  педагогикалық  қызметіне  жұмылдырылса  табысқа  жетудің  бірден  бір  жолы.
«Ынтымақ – бұзылмайтын қорған, қосылып еккен ағаш орман» демекші ұжымда әр істі жұмыла көтеріп, бір отбасының
мүшелеріндей тату болса  ғана ұжым үлкен жетістіктерді бағындырып, болашағы зор болмақ.
Басқарып  отырған  №38  «Жазира»  бөбекжайында  педагогикалық  ұжымның  психологиялық  ахуалы  үнемі  зерттеліп,
талданып,  зерделеніп  отырылады.  Жас  маман  ортасы  мен  тәжірибелі  маман  ортасындағы  алтын  көпір-  ұйымшылдық.
Мектепке дейінгі ұйымымыздың тәжірибелі мамандары жас мамандарымызды педагогикалық шеберліктің асыл жолына
бағыттауда.  Жақсы  тәлім-  тәрбие  беруге,  бүлдіршіндердің  болашағын  дұрыс  бағыттауға  жас  мамандарымызда  жаңа
технологиялармен  балалардың  жүрегіне  жол  табуда.  Осы  орайда  әдіскер  М.Есенгазиева  мен  иноватор  әдіскер
С.Кайрованың  және педагог-психолог А.Белисанованың тәжірибелі және жас мамандармен жүйелі жұмысы да өз нәтижесін
беруде.  сауалнамасы  оқу  жылының  басы  мен  соңында  жүргізіліп,  педагогикалық  ахуал  анықталып,  соған  сәйкес  әр
маманмен жұмыс жүргізіледі.
Бөбекжайдағы жұмыла көтеріп атқарған жүйелі жұмыстардың нәтижесінде қазіргі таңда әр ұжым мүшесі өз қызметін жетік
меңгерген, алдына түрлі мақсат пен міндет қоя алатын, өз ойын жетік білдіріп, алдыңғы қатардағы педагог маманға тән
барлық  қасиеттерді  бойына  сіңіріп,  әрқашан  білетінімнен  білерім  көп  деп  санайтын,  ізденіспен  өмір  сүретін,
бүлдіршіндеріміз бен ата-аналарды мейірімге толы жылы жүрекпен қарсы алатын , өзара үйлесімділік пен түсіністіктің
аясында қызмет атқарып жүрген тұлғалар. «Бірлік жоқ болса ұйым жоқ, ұйым жоқ болса күйің жоқ»,демекші әр басшы өзі
басқарып отырған ұжымда үйлесімді әлеуметтік-психологиялық ахуалды қалыптастыруды бірінші орынға қойса , жұмыс
барысында үлкен мақсаттарға қол жеткізер сөзсіз.
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ШҚО  Үржар ауданы Көлденең ауылы
КММ «Көлденең орта мектебі және балабақша»

Бастауыш сынып мұғалімі  Сахариева Майра Атқәрімқызы

Сыныптан тыс шара:  «Бастауышым  бал бұлағым»
Мақсаты: 1.Білімнің сара жолы бастауыштан басталатынын , бастауышта алған білімнің
негіз болып қаланатынына көз жеткізу.
2. Бастауыш сыныбымен , алғаш қолына қалам ұстатқан алғашқы ұстазымен қоштаса отырып,
орта буында дәріс беретін ұстаздармен таныстыру,әр баланың ерекшелігін таныта отырып, сәт
– сапар тілеу.
3.Білім берер ордасы- мектепті , ұстаздарын құрметтеп, білімге деген құштарлғын арттыру.Өз
Отанынының адал ұлы мен қызы болуға тәрбиелеу.
Көрнекілігі: «Шуағын төккен 4 жыл» фотомонтажы. Слайдтар.
Кіріспе сөз:   Мұғалім:
Бүгін міне жақсы күн жарқыраған,
Көңілдер қуаныштан сарқыраған.
Қоштасатын күн келді бастауышпен,
Қиындау болып тұр-ау бүгін маған.
Кеше ғана алдыма келген еді,
Именіп ұлы ұяға енген еді.
4 жыл бойы сусындап біліммен,
Ұшатын қанат қағып келді кезі.
Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп мектеп табалдырығын қуана аттаған ұл-қыздарымыз ойлары толып, 
бойлары өсіп бастауыш сатысымен қоштасқалы отыр. Олай болса 
4 «Б» сыныбының «Бастауышым  бал бұлағым» атты бастауышпен қоштасу салтанатына қош келдіңіздер.
Бұл салтанат қуаныш баршамызға,
Мұндай күй болған сірә қаншаңызда.
Қол соғып, қошеметтеп шақырайық, 4 «Б» сыныбын ортамызға.  (Оқушылар ортаға шығады)
Мұғалім:
Мен үшін бәрің бірдей қарақтарым,
Орындалсын арман тілек талаптарың.
Ақ парақтай келдіңдер сәби болып,
Ұғындым, әрбіріңді парақтадым.
Өткіздік талай күнді, талай айды,
Уақыт сырғып артқа қарамайды.
4 жыл бойы сендермен бірге болдым,
Өткіздік талай қызық, талай жайды.
Ірге тасын қаладым, білім бердім,
Саналы ұл-қыздарым бүгін менің.
Ортада тұрған осы шәкірттердің,
Көрейік тамашалап өнерлерін.
Айбекке...
Әдепті ғой, тәрбиелі, үлгілі
Біздің елдің болашағы, ертеңі.
Болашақта ғалым болар қараңыз, 
Айбек – біздің үміт артар баламыз.
Ата – Анаға шексіз алғыс айтамыз!
Аяжанға...
Майысып, жымиып  отырған
Аяжан біздің жұмбақ жан.
Достық деген сезімді 
Қастерлеген асыл жан.
Достық жолы - дара жол,
 Достық жолы –адал  жол.
Адалдықты, достықты
Ата – Ана сізден алған ғой!
Нұрсұлтанға...
Сәбидей, ақ жарқын мінезді 
Нұрсұлтанды бәріміз білеміз.
Тәрбие, өнеге тірегі – 
Ата – Ана сізді де білеміз.
Қоштасу күнінде бүгінгі,
Қуаныш сізге тек тілейміз!
Динараға....
Аңғал ғой, балаңыз ақ жарқын 
Күлімдеп үнемі жүреді.
Ата – Ана ақылын ақтайтын,
Динара ақылды, ардақты.  
Рахмет сізге, Ата – ана!

Қайратқа...
Қайрат біздің Қайрат...
Серілік дарыған ерекше жан
Спортта алда болатын
Ол ЧЕМПИОН болады.
Әке ақылы – өсиет,
Ана сүті – қасиет. 
Ана үмітін ақтайтын 
Ұлыңыз үшін, рахмет!
Гүлнарға...
Гүлнар – аяулы ару қыз,
Келбетті, әдепті, байыпты.
Ізгілік, ұяңдық бәрі де
Бойына өзінің дарыпты.
Ананың аялы ақылын
Байқадым тіл қатқан сөзінен.
Мереке, шаттықта ақ тілек
Ата – Ана мен сізге тіледім!
Сержанға...
Сері ғой, өжет мінез балаңыз,
Сыныптағы нағыз жігіт қараңыз!
Талпынып қуантады білімімен,
Ата – Ана сізге алғыс айтарымыз!
Айданаға...
Балдырған ақ  жүрек Айдананың
Бойында ізгілік тұнып тұр. 
Ренжіген кезімде мені де
Жәудіреп жанары қуантты.
Анадан дарыған махаббат
Айданадан әрдайым табылат.
Ақжолға...
Сіздің бала – Ақжол 
Байыптылық  ізгілік
Бір өзінде қаншама!
Ата – Ана, сізге көп рахмет
Ақжолдай  балаға
Дианаға...
Өжет мінез Диана
Жарқырайды мінсіз.
Көркем сөздің шебері –
Диана ақын ертеңгі
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Ата - Анасы біледі, 
Диана үйдің тірегі.
Құтты болсын, тойыңыз
Диана алда үнемі!
Айдосқа...
Қарапайым баланы мен білем,
Өзгеше мінезі біздерден.
Ата – Анасын көрсетер биіктен,
Айдос – әдепті бала екен!
Тәрбие өнеге, тірегі
Ата – Ана, балаңыз үлгі екен! 
Назгүлге...
Білім көзі қайнар.
Сенім артар үнемі
Ол – сыныптың жүрегі.
Анасының – сенімі,
Үміті мен тірегі.
Алғыс айтып Анаға,
Тек қуаныш тілеймін.
Шыңғысқа...
Ата – Ананың үміті болашақта
Біздің Шыңғыс салмақты әр уақытта.
Үнсіз қарап көзбенен тіл қатады,
Тазалықты сақтауды ұнатады.
Талпынып, өз алдына мақсат қойып,
Ата – Анасын табысымен қуантады!
Рахмет сізге, Ата – Ана!

Бала шаққа болашақты жырлатып,
Шәкірттерге ой түзетін сымбатты.
Күн нұрындай сәуле құйған көңілге
Армысыздар ұстаздарым, қымбатты.

Армысыздар, әжелер мен аналар,
Ұрпағыңыз күнде өзіңнен бата алар.
Ел дәстүрін мәңгі сыйлап оқы деп,
Үйреткен ғой Абай, Ыбырай бабалар.

Армысыздар өр тұлғалы әкелер,
Қыран құстай балапанын мәпелер.
Бүгін міне бастауышпен қоштасады,
Азамат боп, кешегі сәби – еркелер.

Армысың сен, алтын ұя мектебім,
Саған айтар жыр алғысым көп менің.
Жүректерге жаққан білім шырағым,
Мектебіме арналады бұл әнім.

Мектеп маңы толыпты жарасымға,
Ізгілік те, мейірім бәрі осында.
Қанат қағып кешегі балапандар,
Ақыл, білім жетіліп санасында.

Мектеп үйім, ұстаздарым, ата-анам,
Сенен өсіп, сенен ғана нәр алам.
Саяң ыстық сен мәуелі бәйтерек,
Тамырланып сан тарапқа тараған.

Мектебім – білім берер алтын ұям,
Ер жетіп сенде сөзім, артты санам.
Байлыған 4 жыл бойы ата-анамдай,
Әрқашан қасиетті атың маған.
Арада өтсе дағы дүркіреп жыл,
Әр күні балалықтай бір жүрек бұл.
Өзіңе борыштармын өмір бойы,
Есейген шәкірттердің серті деп біл.

Мектебім, алтын ұям, нұрың жарық,
Жайнаттың үмітімнің гүлін жарып.
Сүйкімді сенің күміс қоңырауың,
Тұрады құлағымда сыңғыр қағып.

Мектеп деген білім кені, жыр кені,
Мектеп деген ғылымның ең үлкені.
Мектеп деген тәрбиеші адамға,
Мектеп деген даналардың мекені.

Алтын ұя мектебім аялаған,
Бар балаға білім беріп, сая болған.
Үлкен жолға түсіріп шәкірттерін,
Жаманға да, жақсыға да пана болған.

Еркелігін көтеріп әр баланың,
Сусындатып білімнің тұнығынан.
Саған қарыз бар пенде ғаламдағы,
Нәр алып, ұшып шыққан қойыныңнан.

Арманым боп аңсаған,
Мәңгілік қалдым мекендеп,
Өзіңе арнап ән айтам,
Ардақтап ұстаз өтем деп.
Хор: «Ұстазым»

Ақырын жүріп, анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,

 «Мұғалім – мектептің жүрегі» - деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Олай болса, келесі жырларымызды 
ұстаздарымызға арнаймыз.
Матемтика 

• Геометриялық фигураларды ата
• Бұрыштарың атын ата
• Сызықтардың түрлері
• Көбейтудің компаненттері
• Көбейтудың қасиеттерін ата

Қазақ тілі
• Жеті септікті ата
• Сөз табына нелер жатады
• Диктантты қалай жазу керек
• ТМД,ҚР, БҰҰ деген қандай сөз
• Сөйлем неден құралады

Ана тілі    Кім қандай тақпақ біледі?   Үнді биі: Қабдеш Аяжан
Хор: «Ұстазым» Вальс :  Ән:  «Қош бол мектеп» Тоқтарбаев Айбек
Шығыс биі:  «Қыздар тобы»
Спорт 
Қорытынды: Құттықтау сөз оқу ,тәрбие  ісінің меңгерушілеріне беріледі.

* * * * * * * * 
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 Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы Ақсукент ауылы 
№ 20 «С. Сейфуллин »атындағы  мектеп-гимназиясы  

бастауыш сынып мұғалімі   Маханова   Айман   Абдурасуловна

Тақырыбы: Баяндауыш.
Мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға баяндауыш жайлы ұғым бере отырып, теориялық және практикалық білім дәрежесін 
қалыптастыру.
Дамытушылық: Өзіндік қорытынды жасай білуге, ізденуге үйрете отырып сөйлеу тілін, шығармашылық қабілетін, 
ойлауын дамыту.
Тәрбиелік:Еңбекқорлыққа, салт-дәстүрлерді ұмытпауға баулу.
Сабақ түрі: аралас
Сабақ типі: жаңа
Пәнаралық байланыс:дүниетану, матем,ана тілі.
Қолданған әдіс-тәсілдер:сұрақ-жауап, талдау, Вен диаграмма, түсіндіру,әңгімелеу,суретпен жұмыс, карточкамен жұмыс, 
кітаппен жұмыс.
Көрнекілігі:қиіз үй суреті, 4жыл мезгілінің суреті, қима қағаздар, вен диагр.
Сабақ барысы:
Ұйымдастыру кезеңі.Тәлім сәт.
Айналаға алақаннан,
Жылулықты шашайық,
Күлімсіреп,сәттілік тілеп,
Біз сабақты бастайық.
Үй тапсырмасын тексеру:
Бүгін балалар, бізде ерекше күн  ашық сабақ қазақ тілі пәнінен. Сондықтан өз білгендерімізді көрсетейік.
Кезекші үйге қандай тапсырма берілді?
-159 жаттығу.Сурет бойынша сөйлем құрату.(1-2 сөйлемді оқытып, бастауышын тапқызу).
-Қазір сендерге жеке-жеке карточка беремін, ондағы сұраққа сан қатарына байланысты шығып тақтаға жауап береміз.
Сандар қатары бойынша тақтаға шығып жауап береді.
1.Сөз дегеніміз не?
Сөз туралы не білесің?

2.Сөз табының қандай
 түрлерімен таныстық?

3.Мәтін дегеніміз не?
Қандай түрлері бар?

4.Зат есім дегеніміз не?

5.Етістік дегеніміз не?

6.Сөйлем дегеніміз не?
Түрлерін ата?

7.Сөйлем мүшелері
Дегеніміз не?

8.Сөйлем мүшелері 
Неше топқа бөлінеді?

9.Бастауыш дегеніміз не?    1  2  3  4   5  6   7  8   9
Б А Я Н Д А У Ы Ш

-Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз Баяндауыш екен.
Жеке суретпен жұмыс.
Сөйлем құрату.
-Бұл сөйлемнің бастауышы қай сөз. Осы бастауыштың қимылын, іс-әрекетін білдіріп тұрған сөзді атайықшы.
Оқушыларға ережемен таныстырып өтемін.
Ой қозғау сұрағы:
-Бұрындары қазақ халқының баспанасы не болған?
-Киіз үй.
-Киіз үйдің сүйегі неден тұрады?
-Шаңырақ,уық, кереге,сықырлауық, т.б.
-Киіз үй қазақ халқының мал шаруашылығымен айналысқан соң көшіп-қонып жүру үшін қолайлы болған екен.Қазір біз сол 
киіз үйді құру арқылы сабағымызды ары қарай жалғастырайық.
-Алдымен киіз үйдің керегесін құрамыз.Оны оң жақтан бастаған екен, сол үшін де қазақта оң босаға деген ұғым қалыптасып
кеткен. Ол үшін кітаптағы
1.160-жаттығуда берілген өлеңді мәнерлеп оқиық.
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Өлеңді талдау.Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойғызып, бастауышқа қатысы бар екенін аңғарту.Жыл мезгілдеріне 
байланысты суретті іліп қоямын. 
Осы жыл мезгіліне байланысты қазақтарда қандай сөздер бар?
-Көктеу, жайлау,күзеу,қыстау.
-Жыл мезгіліне байланысты қай ақынның өлеңін оқыдық?
-Абай.

2.Енді шаңырақ көтеру қажет.Қазақта шаңырақ пен бақанды ер адам
көтерген екен сондықтан да шаңырақ иесі ер бала болатыны бұрыннан
келе жатқан салт.
Дәптерді таратып беремін.
Көркем жазу, әдемі тік етіп жазғызу.

3.Шаңырақ пен керегені байланыстырып тұру үшін уық қадаймыз. Әрбір уықты мықты етіп байлайық, ол үшін 161-
жаттығуды орындайық.
(Тақтамен, дәптермен жұмыс.Баяндауыштарға тиісті сөздерді қойып,сөйлем құрату)

4.Сықырлауық(есік) қою.
Сергіту сәті .
Мынау менің жүрегім,бәрін осы басқарған,
Мынау менің басым,бәрін осы бастаған.
Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым,
Бәрін осы бастаған.

5.Киіз үйдің сыртынан кереге бойы киіз жабамыз.(Туырлық,басқұр)
162-жаттығу.Қөп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазамыз.
Өзіндік тапсырма.қима суреттер таратып беріп сөйлем құрату.
Талдату.Дәлелдеп , айтқызу. 

6.Шаңырақ бойын киіз үйдің кигізін жауып (үзік, түндік) үйіміз дайын
болды.
Вен диаграммасы.       

7.Киіз үйдің есігін ашып ішке кірмес бұрын Баяндауыш жайлы өлең, ребус,ертегі,өтірік өлең құрап жіберейік.(Оқушыларды
тыңдау)
-Ендеше киіз үйдің іші әсем, әр-түрлі бұйымдар барекен. Сол секілді  қазақ тілінің біз әлі таныспаған,көптегентүрлері мен 
салаларымен алдыңғы сабақтарда және сендер жоғарғы сыныптарда танысасыңдар.
Қорытындылау:
-Сонымен,балалар бүгінгі сабағымызды қорытындылайық.
Үйге тапсырма: 
4 жыл мезгіліне байланысты еңбек түрлеріне сөйлем құрату.
Киіз үйдің айтылмаған құралдарын тауып,жазып келу.
Бағалау: Әркім өз фишкасы арқылы бағаланады.

* * * * * * * *
 Есенгазиева Мейрамгул Кенесовна

 №38 «Жазира» бөбекжайы  МКҚК әдіскері

Балабақшамен бастауыш мектеп арасындағы сабақтастық

           Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында:
«Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезектеоның білімдік деңгейімен айқындалады. Егемен 
еліміздің болашағы, оның әлемдік өркениеттегі өз орны, ең алдымен білім мен тәрбиенің бастауы 
–  ұстаз қолында»-деген болатын.
Білім беру және ғылым саласына елеулі өзгерістер енгізіп жатқан қазіргі кезеңде мектепке дейінгі 
ұйымдар мен бастауыш білім беру ісін жаңа сапалық деңгейге көтеру міндеті бүгінгі күннің 
көкейкесті мәселесі. Осы өзгерістер білім саласының алғашқы сатысы болып саналатын мектепке 
дейінгі ұйымдарда болашақ ұрпақтың дүниетанымын дамытуға, жеке тұлға ретінде 

қалыптастыруға, сәбилік шақтан бастап толық жағдай жасауды, тәрбиелеумен білім беруге аса жауапты қарауды басты 
міндет етіп қойып отыр.
Қазіргі таңда  қоғамда бала өмірін  толыққанды  ұйымдастыруда  балабақшаның орны ерекше екені бәрімізге мәлім.Қоғамда
жеке тұлғаны қалыптастыруда мақсатқа жетудің бірден-бір сара жолдың бірі  балабақшада  оқу тәрбие жұмысын  жаңа 
инновациялық  бағытта     ұйымдастырып жүргізу.   
Мектепке дейінгі мекеменің және бастауыш мектептің міндеттері
Білім беру және ғылым саласына елеулі өзгерістер енгізіп жатқан қазіргі кезеңде мектепке дейінгі ұйымдар мен бастауыш 
білім беру ісін жаңа сапалық деңгейге көтеру міндеті бүгінгі күннің көкейкесті мәселесі. Осы өзгерістер білім саласының 
алғашқы сатысы болып саналатын мектепке дейінгі ұйымдарда болашақ ұрпақтың дүниетанымын дамытуға, жеке тұлға 
ретінде қалыптастыруға, сәбилік шақтан бастап толық жағдай жасауды, тәрбиелеумен білім беруге аса жауапты қарауды 
басты міндет етіп қойып отыр.
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Аталған міндетті шешуде кезек күттірмейтін мәселелердің бірі ретінде мектепке дейінгі тәрбие мен бастауыш білім берудің 
сабақтастығын қамтамасыз етудің жолдарын айқындаудың маңызы зор. Өйткені сабақтастық туралы мәселе өткір қойылып 
отыр. Бұл мәселені ғалымдар, білім беру мекемелерінің жетекшілері, мұғалімдер, ата-аналар да көтеріп отыр. Олардың 
дабыл қағуына толық негіз бар.
Мектепке дейінгі мекеме мен бастауыш сынып арасындағы сабақтастықтың негіздемесі:балалардың білуге деген 
құмарлығын дамыту;
балалардың өздігінен шығармашылық жұмыс тапсырмаларын шеше білу қабілетін дамыту;балалардың интеллектуалдық 
және тұлғалық дамуына бағытталған шығармашылық қиялын дамыту;тілдік қарым-қатынасын дамыту (құрбы-
құрдастарымен, ересектермен тіл табысып, сөйлесе білу).
Осы мақсат-міндеттерді жүзеге асыру барысында  №38 «Жазира» бөбекжайы  А.Байтұрсынов атындағы  №10   ЖОББ  
мектеппен тығыз байланыста жұмыс жасап келеді. Әр жыл сайын жаңа оқу жылының басында балабақша мен мектеп 
арасындағы байланыстың жоспары құрылады. Қыркүйек айында «Мектепке дейінгі тәрбие мен бастауыш сыныпта 
оқытудың өзара сабақтастығы тақырыбында ересек топ тәрбиешілерімен бірлесе отырып дөңгелек үстел өткізілді. Оған 
№10 мектептен бастауыш сынып мұғалімдері шақыртылып, өз ой-пікірлерімен бөлісті. Мектепке даярлық тобының 
тәрбиешісі  Масалимова Жазира мен балабақшада білім алған балалардың балабақшаға бармаған балалардан көп 
айырмашылығы бар екендігін, себебі олар өз ойларын ашық айтып, жеткізе алатындығын, білімге, өнерге 
қызығушылықтарының ерекше болатындығын атап өтті.
Өткен 2015 жылы балабақшамыздан мектеп табалдырығына 103 бала қадам басты. Балалардың мектепке психологиялық 
дайындық деңгейін анықтау мақсатында оқу жылының басы қыркүйек айында алғашқы диагностикалау жүргізіліп, жыл 
бойғы жүйелі дамыту жұмыстарының арқасында оң нәтижелі қорытынды шықты. 
    Балалардың мектепке психологиялық дайындығын диагностикалауда  Керн-Йрасектің тесті және С.Банковтың тесттік- 
әңгімелесуін жүргізуде мынадай дайындық деңгейі анықталды: 
Мектеби- жетілмегендік - 0% 
Мектеби- орташа жетілгендік  - 28% 
Мектеби- жетілгендік - 72% 
Мектеп жасына дейінгі балалардың мектепке әлеуметтік- психологиялық дайындық деңгейі жоғары .
Балабақша мен мектеп арасындағы байланыс формаларының сабақтастығын екі өзара байланысты аспектіге бөлуге болады: 
ақпараттық – ағартушылық және практикалық.

 Мұғалімдер мен тәрбиешілердің біріккен педагогикалық кеңестерінде балалардың мектепке дайындығы мәселесі 
бойынша қатысуы, дәрістермен өзара алмасуы және т. б. жұмыстарды жүзеге асыру керек.

 Мұғалімдердің болашақ оқушылармен танысу үшін балабақшадағы дайындық топтарға жүйелі қатысуы, олардың 
іс - әрекетін бақылау, балалардың диагностикаларының нәтижелерімен және мінездемелерімен танысу.

Егер, мектепке дейінгі мекеме мен бастауыш буын арасындағы сабақтастық   жұмысы жүйелі жүргізілсе,  мектеп жасына 
дейінгі балалар білімін мектепте әрі қарай сәтті жалғастырар еді. 
Қорыта келе,сабақтастық дегеніміз, біріншіден, екі буын арасындағы ортақ мақсат міндеттер, ортақ мазмұндық жүйе, 
баланы жүйелі сатылы дамыту, бір буыннан екінші буынға неғұрлым сәтті өтуге бағыттау, екіншіден білім берудің 
әдістемелік жүйесінің әрбір компонентінің үйлесімділігі.
Ең бастысы –орта мектепке бейімделу кезінде балаға көмектесу, оны психологиялық жағынан дайындау.      

* * * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы  №28 «Ақбай» 

  жалпы орта мектебібастауыш  сынып    мұғалімі
Мирзаметова  Шахзода  Саттаркукловна 

                                                          
Математика 4  сынып
Сабақтың тақырыбы Екі таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмі. 

5009·32 және  160288:32, 4060·78 және 316680:78
Сілтеме Математика   оқулығының әдістемесі,ғаламтор
Сабақтың жабдығы қосымша тапсырмалар жазылған үлестірмелер, кестелер
Жалпы мақсаттар
Оқыту нәтижесі

1.  Оқушыларды  санды көбейтіндіге  бөлу тәсілімен  таныстыру,  есептеудің  тиімді  тәсілін
қолдануды үйрету 2. Математикалық ой - өрісін дамыту; 3. Ұқыптылыққа тәрбиелеу;

Мұғалімнің әрекеті Оқушының әрекеті
Топқа бөлу Парталарда суреттер тұрады, оқушылар мұғалімнің 

үстелінде жатқан суреттерді таңдап, сол сурет 
орналасқан партаға отырады. Сөйтіп 4 топ құрамыз.  

Сол суреттерге байланысты төрт
топқа бөлініп отырады

Ынтымақтастық 
атмосферасы

Күн жарығын алақанға саламын.
Жүрегіме басып ұстай қаламын.
Ізгі әрі нәзік, жарық, мейірімді,
Болып кетер сонда дереу жан-жағым.

Оқушылар бір-біріне жақсы 
тілек тілеп, сыныпта жақсы 
ахуал қалыптастырады.

Бағалау парақшасымен 
таныстыру

Әр топқа бағалау парағын таратамыз. Онда жалпы 
бағалау жүйесі мен ұпай көрсеткіштері көрсетілген.

Оқушылар бағалау 
нұсқаларымен танысады

Үй тапсырмасын 
пысықтау

Математикалық диктант     
 560-ты 2 есе арттыр         
 560-ты 200-ге арттыр

Оқушылар дәптерге орындайды

Жаңа сабақ  Жаңа сабақпен таныстыру.    
1 тәсіл. a : (b ∙ c)           
2 тәсіл. a : (b ∙ c) = (a : b) : c           
тәсіл. a : (b ∙ c)=(a : c) : b
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18 : (2 ∙ 3) = 18 : 6 = 3        
18 : (2 ∙ 3) = (18 : 2) : 3 = 3                
18 : (2 ∙ 3) = (18 : 3) : 2 = 3
 (жазбаша бөлу тәсіліне дайындық)
 354252 : 10      60341 : 100
 78003 : 1000    812496 : 10 000
Оқулықтағы тапсырмаларды топтарда орындау.
Дәптермен жұмыс.

Сергіту сәті «Қаражорға» биі Оқушылар әуенге билеп,сергиді

Ой толғаныс Математика
1. Мына сандардың қайсысы 3-ке бөлінеді?
а) 25, 13 б) 21, 27 в) 17, 20
2. Шешімі 15 - ке тең теңдеуді белгіле.
а) 75: х=5 б) 6: х=90 в) 15: х=3
3. 36кг алманы 6 жәшікке тең бөліп салды. 48 кг алманы тең бөліп салу үшін осындай неше 
жәшік қажет болады?
а) 8жәшік б) 12жәшік в) 6жәшік
4. Дұрыс құралған теңдеуді белгіле:
Ойлаған санды 4 есе кеміткенде 5 шықты.
а) х: 4=5 б) х•4=5 в) х - 4=5
5. Берілген мысалдардың қате шығарылғанын тауып белгіле:
а) 69: 6=11(3қалд) б) 12: 5=1(7қалд) в) 13: 4=3(1қалд)
6. 2адам 2 сағат шахмат ойнады. Олардың әрқайсысы неше сағат шахмат ойнады?
а) 4сағат б) 3сағат в) 2сағат
7. Метрмен нені өлшейді?
а) сыйымдылықты б) ұзындықты в) массаны
8. Қандай сан 2, 3 және 7 сандарына қалдықсыз бөлінеді?
а) 24 б) 35 в) 42
9. Суретте неше, бар?
а) - 5, - 2
б) - 6, - 3
в) - 4, - 2
10. Мына сандардың қайсысын 3 есе кемітуге болады?
а) 2 б) 77 в) 33
11. Периметірі 24см болатын шаршы сыз және оның ауданын есептеп тап:
а) 30〖см〗̂ 2 б) 24 〖см〗̂ 2 в) 36〖см〗̂ 2
12. Өрнек түрінде жаз және оның мәнін тап: (80: 4)+40
а) 80 б) 60 в) 70
13. Амалдардың орындалу ретін пайдалана отырып, мысалды шығар: 100: 15+19•5 - 89=
а) 41 б) 13 в) 18

Сабақты бекіту Тест тапсырмалары
Үй тапсырмасы Оқулықтағы тапсырмаларды орындау   Оқушылар күнделіктеріне 

жазады
Бағалау Бүгінгі сабақ ұнады ма?

Өз көңіл күйлерін стикерге жазу.
Бағалау парақшасын толтырады

Кеі байланыс
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 Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы  Көлкент ауылы
№ 13 «А.Навоий» жалпы  орта мектебінің  қазақ тілі және  қазақ әдебиеті  пәні мұғалімі          

Миркаримова Саида  Абдинабиевна

Сабақтың тақырыбы:         Морфология.     Зат есімнің түрленуі.
Сабақтың мақсаты: 
білімділік – зат есімнің түрленуі туралы түсіндіру,оқушылардың ой-өрісін кеңейту,зат есім тақырыбынан алған білімдерін 
еске түсіру,зат есім тақырыбы бойынша білімін жетілдіру;
дамытушылық – жеке тұлғаның ой-қабілетіне әсер ету арқылы оқушылардың өздігінен жұмысқа баулу,сөйлеу 
шеберліктерін,тіл байлықтарын дамыту; 
тәрбиелік –оқушыны білімділікке,ойлылыққа жетектеу,пәнге қызығушылығын арттыру,туған тілін сүюге,қадірлеуге 
тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: жаңа сабақ.
Сабақтың әдісі: сын тұрғысынан ойлау стратегиясы.
Көрнекілігі: плакат-сызбалар,топтастыру,кеспе қағаздар.
Пәнаралық байланыс:әдебиет.
Сабақтың өту барысы.
І.Ұйымдастыру бөлімі.
1.Сәлемдесу.Сабаққа даярлау.
2.Бүгінгі сабақтың құрылымымен таныстыру.
 Сабақ «Ашық журнал сабағы» деп аталады.Журналдың әр парағында тақырыптар берілген.
1.Қайталау – оқу анасы.
2.Жаңа сабақ құпиясы.
3.кітап – досың,ақылшың.
4.Біліміңді байқап көр.
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру.
Қызығушылықты ояту.Ой шақыру.
1. «Қайталау – оқу анасы».
  «Кубик лақтыру» ойыны.мен түрлі-түсті кубикті ортаға тастаймын.Үш қатар түстерді таңдау арқылы тапсырмаларын 
орындайды.Үш минут уақыт беріледі. 
                                                          Тапсырмалар
  1-қатар.Оқушылар бірлесіп зат есім бойынша тірек-сызбсын салады,түсіндіреді.
                                       дара, күрделі
               кім,не                                                негізгі,туынды
жалпы және жалқы                                                                                          деректі,дерексіз
                көптеледі                                            септеледі
                                      тәуелденеді
2-қатар. Тірек сөздер арқылы жұмыс.Төмендегі плакатқа жазылған сөздер бойынша үш сөйлем құрау,зат есім болатын 
сөздерді белгілеу.
3-қатар.
Бейнесөз.
1.Ұлттың аты ...
2.Ел ордасы ...
3.Жанша Досмұхамедұлының туған жері
4. «Кет» сөзінің антонимі
5. Сөз табы
6.Тәуелсіздік тірегі ...
7.Сөздің көркі ...

ІІІ.Мағынаны тану.
2. «Жаңа сабақ құпиясы».
Морфология.
Зат есімнің түрленуі.
Зат есімді түрлендіретін тұлғалар оның жалғаулары болып табылады.
   Қазақ тілінде жалғаудың төрт түрі бар.
    көптік                тәуелдік               септік           жіктік
Зат есім көптеледі,тәуелденеді,септеледі.
Тек адамға байланысты,адамға қатысты зат есімдері ғана жіктеле алады.
Мысалы:  Мен бала-мын
                    Сен бала-сың
                    Сіз бала-сыз
                    Ол бала
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 Оқулықтағы көптік жалғау,тәуелдік жалғау мәліметтері,оған байланысты берілген кесте сабақта пайдаланылды.
3. «Кітап – досың,ақылшың».
Жаттығулар мен тапсырмалар жұмысы
1-қатар. Берілген сөйлемнен көртік жалғауын қабылдап тұрған зат есімдерді табу.
  Тіл – адамдар баласының баласын қазіргі өркениетке жеткізген ұлылар күшті.Ата-бабалырымыз ана тілімізді шұрайлы да 
көрікті қалпында кейінгі ұрпақтарына аманат ете білген.
2-қатар. Зат есімнің оңаша тәуелденуіне мысал келтір.
3-қатар. Ағалар,апалар,аналар деген зат есімдерді ортақ тәуелде.
IV. Бекіту.Ой толғаныс.
4. «біліміңді байқап көр»
                                               Тест
 1. Қазақ тілінде неше сөз табы бар?
                    А) 6                        Б)9
                    Ә) 7                        В) 8
2. Оқушы,бала,ана сөздері қай сөз табына жатады?
                    А) Сан есім               Б) Есімдік
                    Ә) Үстеу                    В) Зат есім
3. Жалғаудың неше түрі бар?
                    А) 4                          Б) 5
                    Ә)                             В) 2
4. Туынды зат есім жұрнағын белгіле.
  А) –хана,-паз,-кер
  Ә) –лы,-лі,-ды,-ді,-ты,-ті
  Б) –шы,-ші,-лық,-ім,-ыс
  В) –дай,-дей,-тай,-тей
5. Күрделі зат есімдерді тап.
  А) білім,күрек,күйші
  Ә) аяқ,ауыл,бала,дала
  Б) ана,қала,мектеп
  В) ашудас,аяқ-табақ,ауыл-аймақ
6. Тәуелдік жалғауының оңаша,ортақ түрінің ІІІ жағының қосымшаларын көрсет
  А) –ым,-ім,-м,-мыз,міз
  Ә) –ңыз,-ңіз,-ыңыз,іңіз
  Б) –сы,-сі,-ы,-і
  В) –ң, -ың,-ің.
V. Үйге тапсырма.
50-жаттығу.  Тәуелдік жалғаулы сөздерді тауып,оңаша және ортақ түрде үш жақта тәуелдеңдер.
VI.Бағалау. Сабаққа қатысқан оқушыларды бағалау.

* * * * * * * * 
Атырау қаласы №35 мектеп-гимназиясының

бастауыш сынып мұғалімі
Мусабаева Гульсайран Өсербайқызы

Сабақтың  тақырыбы:     9  санын  қосу  және  азайту.                                            
Сабақтың   мақсаты:    
Білімділік: 10  көлеміндегі  санға  9–ды  қосу  және  саннан  9–ды    азайту  кестесін  оқып–үйренуді  қорытындылау.
Қосылғыштардың  біреуі  9  болған  жағдайдағы  санның  құрамы.
Дамытушылық:  Оқушылардың  математика  пәніне   қызығушылығын  арттыра   отырып,   есептеу,   логикалық  ойлау
әрекеттерін  дамыту.
Тәрбиелік:  Балаларды  білімділікке,  адамгершілікке,  жолдастық  қарым- қатынасқа  тәрбиелеу.  Білімділікке  баулу.
Сабақтың   типі:          Оқушылардың  жаңа  білімді  меңгеру  сабағы.
Сабақтың  түрі:           Аралас  сабақ.
Әдіс-тәсілдері:            Түсіндіру,  сұрақ-жауап, топтық жұмыс, ойын. 
Көрнекілік:                   Қосу    кестесі.  Тақырыпқа  байланысты  суреттер.                
Сабақтың   барысы:
І.       Ұйымдастыру  кезеңі
     Психологиялық дайындық. 
Аспанға қарап, ай көрдім, 
Төмен қарап, жер көрдім.
Оңға –солға бұрылып,
Егеменді ел көрдім! 

5.5. Оқушыларды топқа бөлу.
I-қызыл хризантема
II- қызыл-сары хризантема
III-жасыл хризантема
ІІ Жаңа  сабақ.
Мұғалім: Балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын «Математика» пәнінен алдыңғ өткен сабақтан алған білімімізді пысқтап
алайық. 
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1.Қосудың компоненттерін ата. 
2.Азайтудың компоненттерін ата. 
3.Қандай геометриялық фигураларды білеміз? 
4. Кесінді дегеніміз не?
5. Сәуле дегеніміз не? 
2-бөлім    Ребус шешу.
 Ребустың жауабы: тоғыз.
Мұғалім: Балалар, байқадыңдар ма? Ребустың жауабы тоғыз болды. Олай болса, жаңа сабағымыздың тақырыбы «9 санын 
қосу және азайту».
III. Оқулықпен жұмыс.
1. Қосылғыштардың  бірі  9   болатын  қосындылар  жаз  және  мәндерін  тап.
9+0=9                      9+1=10
  Азайтқышы  9  болатын  айырмаларды   жаз  және  мәндерін  тап. 
10–9=1                               9–9=0
3.  Есептер    құрастыр  және   шығар:
Болды – 10 қапалма
Сатылды – 8 қап  алма
Қалды – ? қап  алма
10–8=2 (қ.) – қалды
Ж:
4.  Кім жылдам?
3+4=7               4+5=9             6+1=7               
4+2=6               5+2=7             3+3=6               
Сергіту сәті.
Дұрыс шешуін тап.
Логикалық есеп.
Сол жақтағы сызықтардың қайсысы оң жақтағы сызығының жалғасы?
 «Жемістерді терейік» ойыны.
Үй тапсырмасы. 
Қорытындылау: сұрақ-жауап сайысын және есептер шығару кезінде көп жұлдызша жинаған топты бағалау.  

* * * * * * * * 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, 

С.Рахимов атындағы жалпы орта мектебі ІІ-санатты
бастауыш сынып мұғалімі Ахаева Мария Жанысбекқызы

Сыныбы: 3
Пәні: қазақ тілі
Тақырыбы: Зат есім

Зат есім
Сабақтың мақсаты:1.  Оқушыларға зат есім жөнінде алған білімдерін еске  түсіру,олардың өз
бетімен жұмыс жасауы арқылы теориалық ойлауын, сөйлеу тілін дамыту.
2.Сөздік қорын ,байланыстырып сөйлеуін,шығармашылық қабілеттерін арттыру.
3. Ұқыптылыққа, жинақтылыққа және сауатты әрі көркем жазуға тәрбиелеу.
Түрі:жаңа тақырыпты меңгерту.
Көрнекіліктер: интербелсенді тақта,семантикалық карта, тест парақшалары,сөзжұмбақ,мазмұнды суреттер.
Сабақтың барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі.
Психологиялық дайындық.
Бес болсын алар бағамыз
Білімнен бақыт аламыз.
Мақсатымыз-білім алу.
Міндетіміз еңбектену.
Сыныпты топқа бөлу:
1-топ «Алғырлар»; 2-топ «Білгірлер»,3- топ «Тапқырлар»
2.Үй тапсырмасын тексеру.
«Қыс қызығы» туралы үйге берілген мәтіндерін оқыту.
3.Жан-жақты білімдерін тексеру.
а) 1-топ  Мәтінде өзіңе таныс қандай сөз таптары бар?Табыңдар
    2-топ  Сөз таптары туралы айт.
    3-топ  Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін қай сөз табы? Мәтіннен тап.
Жаңа сабақ
ә) Сөзжұмбақты шешу
Білімнің дәнін тереді,
Балаға білім береді.(Ұстаз)
Сағат сайын қағылады,
Тек мектептен табылады.(Қоңырау)
Білімнің мол сиы осы,
Балғындардың ұясы.(Мектеп)
-Зат деп нені айтамыз?
-Бізді қоршаған нәрселердің барлығы-заттар.
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Олар орындық, тақта,қалам,дәптер,қағаз.
Зат есім деп заттың атын білдіретін сөздерді айтамыз.
-Қазір жылдың қай мезгілі?
-Қыс.
-Қыста қандай құбылыстар болады?
-Қар жауады, мұз қатады, аяз түседі,боран соғады,қырау қатады.
Тірек-сызбамен жұмыс.
Оқулықтың   28-бетін ашамыз.Жаттығулармен жұмыс жасаймыз.
2-жаттығу.Мәтінмен жұмыс. «Алғырлар »тобы
3-жаттығу. Сөздер тобына тағы үш сөзден қосып жаз. «Білгірлер» тобы
4-жаттығу. Өлеңмен жұмыс. Зат есімдерді теріп жаз.  «Тапқырлар» тобы
5.Сергіту сәті :
                          Жазу жазып өзіміз
                          Шаршап кетті қолымыз
                          Аздап демді аламыз
                          Көркем етіп жазамыз
6. Жаңа материалды бекіту.Топпен жұмыс. 
«Алғырлар »тобы. Суреттегі бейнеленген заттардың атауларын жаз.

Сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрастыр.
 «Білгірлер» тобы. «Сөздерді сәйкестендір»

        Ит билейді
        Биші емдейді
        Қарға ұлиды
       Дәрігер қарқылдайды
        Қасқыр үреді

«Тапқырлар» тобы.Көрсетілген көптік жалғауларына жалғанатын сөздер тауып  зат есім жаса.лар,лер,тар,тер,дар,дер

Семантикалық картамен жұмыс.
Зат есім сын есім етістік Сан есім

дәптер +
жиырма +
білімді +
оқыды +

8. Бекіту кезеңі.
Тест сұрақтары
1.Зат есім дегеніміз не?
а) Заттың сынын,сапасын білдіретін сөздер
ә)Заттың атын білдіретін сөздер
б)Қимылды,іс-әрекетті білдіретін сөздер.
2. Туынды зат есімді тап?
а) Ауыл
ә) Әнші
б) Орман
3. Жалқы есімді тап.
а) Кітап
ә) Ағаш
б)Шымкент
4. Жалпы есімді тап.
а) Көл
ә) Алтай
б) Балқаш
5. Көптік жалғаулы зат есімді тап
а) Өзен
ә) Малшы
б) Жапырақтар
6. Зат есімдер тобын тап.а
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а) тәтті,қызыл,ақылды
ә) қағаз,ағаш,Ақтөбе
б) оқиды,ұшады,барды.
Тест жауаптары кодоскоп арқылы тексерілді.

Топтастыру
9. Сабақты қорытындылау:
Постер қорғау: «Мен нені білдім?»
Үйге тапсырма:
5-жаттығу. Мақалдарды көшіріп жазу,зат есімдерді табу.
Бағалау,мадақтау,әр топты бағалау.

* * * * * * * * 
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы  
№13 Мукими атындағы жалпы орта мектептің  

педагог-психологы Гульнур  Угенбаева Кенжебайқызы

Тақырыбы: «Қиын балалардың психологиясы».

ҚР Баланың құқықтары туралы Заңында
49-бап. «Баланың мінез-құлқына әсер етудің ерекшеліктері.
Ата-анасы және басқа да заңды өкілдері ата-аналық құқықтарын жүзеге асырған кезде баланың дене және психикалық 
денсаулығына, оның имандылық дамуына зиянын келтіруге құқылы емес. Баланы тәрбиелеу тәсілдерінде баланың адамдық 
қадір-қасиетіне менсінбей, қатал, дөрекі қарау, оны қорлау немесе қанау болмауға тиіс»

   Әрине, әрбір оқушы өзін қоршаған ортамен тығыз қарым-қатынаста болатыны анық. Ол ең алдымен, отбасыға, мектепке, 
көшеге, араласатын ортасына байланысты. Демек жеткіншектердің мінез-құлқы да осы факторларға сәйкес дамиды. Осы 
ретте мен ата-аналарды 3 топқа бөлгім келеді. Бірінші топтағылар баланы қалай тәрбиелеу керектігін біледі және солай 
тәрбиелейді. Екінші топтағылар перзенттерін өнегелі етіп өсіргісі келеді, бірақ қалай тәрбиелеу керектігін білмейді. Ал, 
үшінші топтағылар бала тәрбиесінен мақұрым. Оны білуге талпынбайды да. Осындай топтағы отбасылардан қырсық, қиын 
мінезді жеткіншектер өсіп шығады.
   «Қиын оқушы- бұл күнделікті педагогикалық әсерге көне бермейтін, өзіне үнемі қосымша уақыт бөліп қарауды, 
мұғалімнің ерік-жігерін, күшін, қажырлы педагогикалық еңбегін қажетсінетін оқушы»-деп В.В. Трифонов өз зерттеулерінде
көрсеткендей, балаларды оқытып- тәрбиелеу барысында, сабақтан көп қалатын, тәртібі нашар, білім деңгейі төмен, 
жолдастарымен тіл табыса алмайтын, ашуланшақ, бұзақылықтар жасайтын балаларды жиі кездестіреміз. Бұл оқушыларды 
«Қиын балалар», «Мінез-құлқында ауытқуы бар балалар», «Қиын тәрбиеленуші» қатарына жатқызады.
 Осы ретте Қиын бала деген кім? Қиын баланың пайда болуына не немесе кім ықпал етеді? деген сұрақтар амалсыздан 
туындайды.
    Бұл балаларға былайша мінездеме береді: объективті көзқараспен қарағанда қиын оқушы- мынадай: ол мұғалімнің 
жұмысының жемісті еместігіне байланысты. Субъективті қиын оқушы- мынадай: онымен мұғалімге жұмыс істеу өте қиын, 
мұғаліммен көп  жұмыс істеуді талап ететін оқушы. Қиын бала мәселесі бойынша ең алғаш зерттеу жүргізген П.П. Бельский
кәмелетке жасы толмаған мінез-құлқындағы қиындығы бар балалардың ішкі дүниесін қарастырады. Г.А.Фортуновтың 
зерттеулерінде «қиын балаларға» үлгермеушілер мен тәрбие ықпалына көнбейтін балаларды және психикалық бұзылудан 
жапа шеккендерді жатқызады. Қазіргі кезде психологияда қиын бала түсінігінің бірыңғай анықтамасы жоқ. Бұл- шексіз 
ұғым, ол жеке адамның өзгеру құбылысын жинақтаушы.
    Осы котегориядағы балалардың жалпы адамдық және өзге ешкімге қайталанбатын қасиеттері, әлеуметтік және 
биологиялық факторлардың ықпалымен қамтамасыз етіледі. Ағылшын психологы Хевитта мен Дженкис қиын балаларды 
екі үлен котегорияға бөлген:

• Әлеуметтік формадағы антиқоғамдық мінез-құлыққа тән  балалар. 
• Әлеуметтік емес антиқоғамдық агрессивті мінез-құлықты балалар. Бұл балалардың жанұясымен, қатарластарымен 

қарым-қатынасы жаман, эмоциялары бұзылған, агрессивті, қатігез әрі кекшіл балалар.
    Қиын оқушының пайда болу себептерін анықтағанда біріншіден, отбасындағы тәрбие, ал екіншіден, мектептегі оқу-
тәрбие мәселесіне аса көңіл бөлеміз. Өйкені, көптеген  психолог ғалымдардың зерттеулеріне  жүгінетін болсақ, 
оқушылардың мінез-құлқындағы қиындықтардың пайда болу себептерін жоғарыда айтып өткендей, отбасындағы дұрыс 
тәрбие бермеудің салдарынан болатындығын анықтады.
    Қазіргі кездегі жас ата-аналар өсіп келе жатқан баласын тым еркелетіп өсіріп жатыр десек те қателеспейтін шығармыз. 
Аса тым артық мадақтау мен шектен тыс мәпелеуде өсен бала ешқандай күш жұмсамай-ақ көзге түскісі келеді, мұғалім 
ескерту айтатын жағдайда жылай салатын әлсіз, өздігінен еш нәрсеге қол жеткізе алмайтын, ерке болып, өзбеттілігі 
қалыптаспаған бала болып өседі. Сондықтан  «Қиын бала қайдан пайда болды?» деген сұраққа  жауап бермес бұрын, 
отбасымыздағы ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынасты, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты ретке 
келтіріп алғанымыз дұрыс сияқты. Алайда, бұрынғы ата-бабамыз мұра етіп қалдырып кеткен отбасындағы баланы 
тәрбиелеу жүйесін қайта жаңғыртатын болсақ, қателеспеген болар едік. Бұл қоғамдағы , отбасындағы көптеген 
мәселелердің шешілуін біраз жеңілдететіні сөзсіз деп ойлаймыз. Бала тәрбиесіне қатысты халқымыздың даналық сөздері өте
көп. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің», «Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер», «Не ексең соны орасың» 
деген ұлағатты сөздер текке айтылмаған. Ұлы Абай «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды:есітіп, көріп, ұстап, татып 
ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы,сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің 
айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болды... Сол естілерден есітіп білген жақсы нәрселерді ескере, жаман 
дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады» деп айтқан. Ата –бабамыз ұл баланы ертеңгі абыройлы әке,
қадірлі отағасы, елді қорғайтын ер, батыр, би, ақын, ұлттың намысты азаматы ретінде әділдікке,  қайсарлыққа,кешірімді 
болуға, өнерге, білімге, салт-дәстүрімізді сақтауға тәрбиелеген. Бала ес білгеннен бастап, оның құлағына сен ертеңгі 
шаңырақ иесісің, болашақ әкесің,арқа сүйер жарсың, отбасының асыраушысың, сондықтан да «жаманнан жирен, жақсыдан 
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үйрен» деген сөздерді  құлағына  құйып отырған. Сондай-ақ  ер баланың 12-15 жасынан бастап, оның алдында өмірдің 
дайындығынан талай қиын-қыстау шақтары мен қуанышты сәттері бар екендігін ескере отырып, «Аты аталмаған жігіттен 
аты аталған төбе артық» деп намыстандыратын, «Айтсаң, үйде туып, түзде өлетін жігіттерді айт» деп тандандыратын, «Ерді
намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді», «Ерлік білекте емес, жүректе» деп қайраттандыратын. Ал қыз бала жанының нәзік,
сезімталдығы, әдептілігі, әдемілігі, ер балаға қарағанда біраз өзгеше қарым-қатынасты қажет ететіні заңды. «Қыз 
қылығымен сәнді», «Қыздың жолы  жіңішке» деген ұғымдар ертеңгі күні қыз баланың әдепті, инабатты, ибалы, сүйкімді 
болуын қалаған тілектен туғаны анық. Қыз баланы кішкентайынан құрметтеу,дөрекі сөйлемеу, қыз баланы төрге отырғызу 
сияқты тәрбиелік маңызы зор. Ұл тәрбиелей отырап, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз. 
Яғни  бала адамгершілік әліппесін-кішіпейіл болуды, ізеттілікті, сыйластықты, үлкендермен және кішілермен қарым-
қатынасты, түрлі жағдайда өзін ұстауды, тағы да басқа қасиеттерді өзінің отбасынан үйренеді.
Сонымен жеткіншектерге дұрыс тәрбие беріп, өмір атты кең арналы тіршілікке жол сілтеу – бірінші ата-ананың міндеті 
дейтін болсақ, екінші кезек- қанатын қатайтып, болашаққа жол сілтеп, қарлығаштай ұшыратын мектеп ұясының ықпалы.
     Бала мектепке келген кезден бастап оқушы-мұғалім және оқушы-оқушы арасында қарым-қатынас қалыптаса бастайды. 
Бұндай қарым – қатынасты орнату оқушыға бастапқыда қиын соғады. Жалпы мектептегі мұғалімнің барлық балаларға 
қойылатын талаптары да, көзқарастары да бірдей болуы керек. Дегенмен де, кейбір мұғалімдердің өзінің сүйіктілері және 
сүйікті емес оқушылары да болады. Бұл мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынас орнатуын аса қиындатады. Өйткені 
мұғалім өзінің сүйіктілеріне жақсы баға қойып, қолдап отырады, ал қалған балалар қаншама тырысқанымен шет жақта 
қалып: «Мен қанша тырысып айтқанмен де төмен баға қояды» деген пікірлер қалыптасып, оқушылардың оқу 
мотивациясының төмендеуіне әкеледі.
    Қоғамда болып жатқан өзгерістерге байланысты, балаларды заманымызға сай етіп оқып, тәрбиелеу үшін педагогтарға 
кәсіби және жеке тұлғасына талаптар қойылады. Педагогтің жұмысы табысты болуы үшін әр-бір баланың психологиясын 
жақсы білуі тиіс. Егер де бала мұғалімнің тілін алмай жатса, бұл қиын бала деген жаңсақ пікір қалыптасып, психологтің 
кабинетіне баруды нұсқайды. Бірақ та бұл жағдайда бала мүлдем қиын бала емес шығар, мәселенің түп тамыры педагогтің 
өзінің жеке басына қатысты болуы мүмкін, яғни, педагог оқушылардың психологиясы туралы ақпараттардың таяздығынан 
оқушылармен жұмыс істеуге біршама қиындықтарға кезігеді.
    Сонымен баланың адамзат болып қалыптасуы үшін және жастайынан дұрыс бағыт ұстануына ата-ана жауапты ма әлде 
мұғалім бе ?
«Бала тәрбиелеудің 10 ережесі»
1.Егер баланы үнемі сынай берсе,ол жек көруді үйренеді.
2.Егер бала ызақорлықта өмір сүрсе, ол агрессивті болуды үйренеді.
3.Егер баланы кемсіте берсе, ол кінәлі сезіммен өмір сүруге үйренеді.
4.Егер баланы қолдап отырса, ол өзін бағалауға үйренеді.
5.Егер баланы шыдамды болуға өсірсе, ол басқаларды түсінуге тырысады.
6.Егер баланы мақтап отырса, ол кең пйілді болып өседі.
7.Егер баланы келемеждей берсе, ол тұйық болуға үйренеді.
8.Егер бала түсіністік пен достықта өмір сүрсе, ол бұл әлемде сүйіспеншілікті табуға үйренеді.
9.Егер бала адалдықта өмір сүрсе, ол басқаларды түсініп үйренеді.
10.Егер бала қауіпсіздікте өмір сүрсе,  онда ол адамдарға сеніп үйренеді.
     Сондықтан кез келген педагог «Қиын бала кім?», «Қандай балаларды қиын балаларға жатқызуға болады?», «Қиын 
балалармен атқарылатын жұмыс түрлері» және жалпы қиын балалар туралы ақпараттарды білуге міндетті.

Ол үшін педагог-психологпен бірлескен іс-әрекеттер жұмыстар атқарып, педагогтың психологиялық білімін 
жетілдіруі тиіс. Жоғарыда ғалымдардың зерттеулерінде айтылып кеткендей, қиын баланың пайда болуын отбасы және 
мектеп тәрбиесімен байланыстырады. Сондықтан қоғам, мектеп және отбасы үйлесіп, бірігіп жұмыс істегенде ғана 
жұмысымыз тиімді болатынына еш күмәнім жоқ.

«Жастай берген тәрбие жас шыбықты игендей» деген қанатты сөз бар қазақта.
Демек, баланы жан-жақты дамыған, еліміздің көк байрағын биікке көтеретін дарынды тұлға етіп тәрбиелеу отбасынан, 
мектеп табалдырығын аттағаннан кейін басталады және ол баршамыздың ісіміз болмақ.

* * * * * * * * 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт

ауданы, «Көкібел» жалпы орта мектебінің ІІ санатты бастауыш сынып мұғалімі
Әділбекова Айман Үсенқызы

Ұстаз – ұлы тұлға
Сабақтың мақсаты:Ұстаздарды мерекелерімен құттықтау, үлкенді, ұстазды
сыйлау, адамгершілікке тәрбиелеу, ата-ана, ұстаз оқушы арасындағы байланысты
нығайту,оқушыға рухани тәрбие беру.
Сабақтың түрі: әдеби- музыкалық бағдарлама
Әдіс-тәсілі:Өлеңдер оқу, тақырыпқа байланысты әндер айту
Көрнекілігі: Ұстаздар туралы жазылған нақыл сөздер, өлеңдер.
Мұғалім сөзі:
Күрең күздің жанға жайлы жайма шуақ сәттерінің бірінде қазан айының қоңыр күндерімен ілесіп, төл мерекелеріміз - 
Ұстаздар күні де келіп жетті. Бүгін сол дәстүрлі мерекеге орай оқушылар барлықтарыңызды шын жүректен құттықтау 
тілегімен, бәріңізге жақсы мерекелік көңіл- күй сыйламақ ниетпен өз өнерлерін көрсетпек.
Ұстаз сөзінің ұғымы өте кең. Оның негізгі мағынасы:
жақсылыққа, өмірде өзі де бақытты болып,өзгені де бақытты етуге тәрбиелеу.Яғни ұстаз - адамдардың өмірге көзқарасын 
қалыптастыратын, айналасына білім-тәрбие ұрығын шашып,адамгершілік нұрын төгетін ойшыл тұлға.
Тәрбие сағатын «Жарқын жүзді ұстазым» әнімен бастаймыз.
1-ж: Армысыздар құрметті ұстаздар мен оқушылар.Бүгін біз мұғалімдер мерекесіне жиналып отырмыз.
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2-ж: Осынау ерекше есте қалатын жаңа оқу жылында қадірлі ұстаздар сіздерге зор денсаулық,баянды 
бақыт,отбасыларыңызға береке,шығармашылық табыстар тілейміз.
1-ж: Жас ұрпақтың жан дүниесіне өздеріңіз сепкен ізгілік шуағының нұрына бөлене беріңіздер!
1-2-ж бірге:
Құрметіне ұстаздардың тік тұрайық
Алаңдап басқаға біз бас бұрмайық
Аяулы ұстаздардың мерекесін
Барлығымыз қуанып қарсы алайық!
2-ж: Халқымыздың батыр ұлы Б.Момышұлының «Ұстаздық – ұлы құрмет,себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді.Болашақтың
басшысын да,ғалымын да,еңбекқор егіншісін де,кеншісін де ұстаз өсіреді» деп бекер айтпаған.
1-ж: Мектептің басты тұлғасы, жүрегі –мұғалім.
Егемен еліміздің ертеңін ойлар білімді де саналы, Отанын, туған жерін,
Ұлтын сүйетін ұлтжанды, парасатты азаматтар тәрбиелеуде мұғалімнің
Еңбегі ересен екенін баршамыз мойындаймыз.
1-о Ұстаздарым, биік тұлға байсалды,
Құшақ жайып өз мерекең қарсы алды.
Қуанышты жарқын тілек білдіріп
Құттықтаймыз, ұстаздарым баршанды.
2-о: Үйретіп өмір ұстамын,
Үлгілі іске нұсқадың
Ақ көңіл іскер қашанда
Ақылшым менің –ұстазым
3-о: Көзімдегі шырағым
Ол – өзіңсің мұғалім
Сенен жиған білім-нәр
Нәрсені мол ұғамын.
Зәулім де асқақ шынарым
Жүрек жылы жыр-әнім.
Ән: «Ұстазым» (Д.Қырықбаеваның орындауындағы ән)
4-о: 
Тек биіктер шығарым
Ақылшы бек мұғалім
Жаныма серік еткенмін
Білімнің қайнар бұлағын.
Кеңейтіп сана түлеткен,
Өшер ме есімің жүректен?
5-о:
Құйылады жыр ағын
Көптен дара пырағым
Құтты болсын мерекең
Заңғар тұлға мұғалім!
1-ж:Мұғалім – барша мамандықтың көш бастаушысы,мәртебелі мамандық. Мұғалім сөзіне талдау жасап көрелік!
М- мейірімді
Ұ- ұлағатты
Ғ- ғазиз
А- ақылды
 Л- лайықты
І- іскер
 М- маман
1-о:
Білімнің кәусәр бұлағын,
Жүресің құйып санама,
Біз үшін сенсің-мұғалім,
Ұстаз да,ғалым дана да.

Мұғалім деген – ерекше тұлға дара шың
Ұмытылмастай көңілде мәңгі қалатын
Мұғалім деген – аяулы адам,асыл жан,
Шәкірт көңілінде күн болып жайнап жанатын.

2-о:
Шәкірттерін азамат қып саналы
Ұстаз-ана , дана бола алады
Ең бастысы ұстаз мына өмірде
Ұлағат боп, ұлылық боп қалады

Ұлы өмірге жетелеп,
Ашқан білім есігін.
Құрметтеік мәпелеп,
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Ұстаздардың есімін.

3-о:
Мұғалім,ғазиз мұғалім,
Сарқылмас мәңгі бұлағым
Ұланың бүгін тойыңда,
Арнайды саған бұл әнін.
1-ж:
Көріністі тамашалаңыздар!
Мұғалім:
Ертеде бір ханның жалғыз қызы қатты ауырып қалыпты. Қызын емдеп жазған адамға ат басындай алтын беремін деген хан 
бұйрығын естігендер жер-жерден келіп қызды емдемекші болады. Бірақ ешбірінің емі қыздың дертіне дауа болмайды.

• Биші де келеді
• Күйші де келеді
• Әнші де келеді
• Дәрігер де келеді
• Бұл хабар ұстаздар еліне де жетеді. Әліппесін құшақтап ұлағатты ұстаз келеді. Ол қызға іші ілім-білімге толы 

әліппе оқулығын ұстатып, 42 әріппенен таныстырып, «оқу» атты жарық дүниенің есігін ашады. Міне сол уақыттан 
бері мұғалім адамзат баласына саналы да сапалы білім беріп, жан-жақты дамытып,жақсы қасиеттерге тәрбиелеуде.

Екеуі қосылып «Үйретеді мектепте» әнін орындайды.
2-ж:
Құлақтан кіріп бойды алар,
Тәтті ән мен жақсы күй.
Көңілге түрлі ой салар
Әнді сүйсең менше сүй, - деп Абай атамыз айтқандай,әсем әндер адамның көңілін көтеріп, бойға қуат береді. «Ұстазым 
менің ұстазым» әні орындалады.
1-о:
Әр адамға құрметпенен қараған
Өз бойынан мол ізгілік тараған.
Талап пенен тәртіпті тек ту етіп,
Осы өмірге мұғалім боп жаралған.
1-ж:
Ұстазым екінші анам аялаған,
Біздерден бар білімін аямаған,
Оқысын,білім алсын,үйренсін деп,
Таңертең күнде құшақ жаяды алдан. Ендеше ұстаз апайларға,яғни екінші аналарымызға келесі әнімізді арнаймыз. «Ана 
туралы жыр» сөзі: Ғ.Қайырбеков, әні:Ш.Қалдаяқов.

1-о:
Ұлылықтың ұйытқысынан жаралған,
Өнегеңнен барлық шәкірт нәр алған.
Шапағатты шуақ сепкен ұстаздар,
Өздеріңнен бастау алар бар арман.
2-о:
Жанымды менің жайнатып,
Баураған өзің- мұғалім.
Өзіңмен бірге таң атып,
Өзіңмен бірге шығар күн

3-о:
Сабақтан еш қалмаймыз,
Сонда гүлдей жайнаймыз.
Ұстаздардан үйреніп,
Биіктерге самғаймыз.

4-о:
Білімін құйған санама,
Ұқсайтын асыл анама.
Мектептегі бар ұстаз,
Лайық ең зор бағаға.

5-о:
Ұстаз деген бір тұлға,
Ең қадірлі мамандық.
Мұғалімге, ұстазға
Біз тілейміз амандық.

6-о:
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Ұстаздар - ұлттың тірегі,
Ұстаздар - мектеп жүрегі
Ұрпаққа жетер ұстазбен,
Халықтың ұлы тілегі.

Оқушылар хормен: «Мұғалім ғазиз,мұғалім» әнін орындайды.
Екеуі хормен:
Қара сөздің дауылы,
Құрмет еткен ауылы
Сыйымызға риза бол,
Мұғалімдер қауымы!

Мұғалім:
Қорытынды:
Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – мінездің күн щуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы.
Мұғалім деген – ерекше тұлға дара шың
Ұмытылмастай көңілде мәңгі қалатын
Мұғалім деген – аяулы адам,асыл жан,
Шәкірт көңілінде күн болып жайнап жанатын. Халықтың нұрлы ертеңі үшін, ел игілігі жолында атқарып отырған 
еңбектеріңіз жемісті болсын! Шәкірттеріңіз еліміздің мәртебесін өсіріп, көсегесін көгертер асыл азаматтар болып өссін!
Бүгінгі Ұстаздар мерекесіне арналған «Ұстаз – ұлы тұлға» атты мерекелік сабағымыз аяқталды.

* * * * * * * * 
ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсуабад ауылы, №26 М.Қашқари атындағы жалпы 

орта мектеп өзбек тілі және әдебиеті пәні мұғалімі 
Убайдуллаева Айсанам Юлдашбековна      

                           
ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ЖАНРЛАРИ

Ҳар бир фан, соҳанинг муҳим назарий масалалари бўлади. Бадиий адабиётни ўрганувчи фан адабиётшунослик деб аталади. 
Халқ оғзаки поэтик ижодини ўрганиш соҳасини фольклоршунослик деймиз. Фольклоршунослик адабиётшунослик 
таркибидаги мустақил фан ҳисобланса-да, ўрганиш объекти бадиий адабиёт бўлгани сабаб бир қатор умумий ва муштарак 
жиҳатлари бор. Хусусан, жанрлар масаласи адабиётшунослик учун ҳам, фольклоршунослик учун ҳам муҳим ҳисобланади. 
Фақат адабиётшуносликда ёзма адабиёт вакиллари қаламига мансуб ғазал, рубоий, достон, нома каби (мумтоз адабиёт); 
шеър, ҳикоя, роман, драма кабилар (замонавий адабиёт) нинг жанр хусусиялари ўрганилади. Фольклоршуносликда эса халқ 
оғзаки адабиётидаги мақол, қўшиқ, эртак, достон каби жанрларнинг ўзига хослик томонлари тадқиқ этилади. Аммо қайси 
шаклда яратилган адабиёт эканидан қатъи назар ҳар бир йўналишдаги ютуқлар ва кашфиётлар адабиётшунослик илми 
тараққиётига қўшилган ҳисса сифатида баҳоланаверади. Аввало, бадиий асарлар яратилиш жинси ёки турига кўра уч хил 
бўлишини эсга олайлик. Бадиий адабиёт – сўз санъати экани ҳақида маълумот берганимизда жинс ва турларни айтиб ўтган 
эдик. Энди ана шу тушунчаларни мустаҳкамлаймиз. Умуман олганда, жаҳон адабиётида учта жинснинг мавжудлиги (эпос, 
лирика, драма) қайд этилган, тан олинган. Жанр деганда, ана шу учта жинсдаги асарлар таркибини ташкил қилувчи кичик 
турлар тушунилади. Масалан, ёзма адабиётда эпик асарлар турини роман, қисса, ҳикоя жанрлари, оғзаки адабиётда эртак, 
достон, латифалар ташкил этади. Яъни жинс номи сақланиши, таркиби эса асар яратилиш усулига кўра (оғзаки ёки ёзма) 
бошқа-бошқа жанрлардан иборат бўлиши мумкин.
Эпос – юнонча “epos” – ривоя, ҳикоя, қўшиқ сўзидан иборат бўлиб, бадиий адабиётда воқеа, ҳодисани баён қилиш, ҳаётий 
лавҳанинг тафсилотларини ифодалаш маъносини англатади. Таърифдаги “қўшиқ” сўзига ажабланиш керак эмас, чунки 
қадимги юнонлар назарда тутган қўшиқлар сўзнинг ҳозирги пайтда тушунилишидан фарқли равишда воқеа-ҳодисани баён 
қилиш хусусиятига эга эди. Бадиий адабиётдаги эпик жинсда бирон воқеа бадиий сўз воситасида ҳикоя қилинади. Халқ 
оғзаки ижодида бундай жинсга мансуб жанрлар афсона, нақл, ривоят, эртак, достон, айрим термалар, латифа, лофлардан 
иборатдир. Мазкур назарий масалани илмий асосда ўрганган олим Баҳодир Саримсоқов аввал қайд этилган уч жинс 
қаторига тўртинчисини ҳам қўшган ва “махсус тур” деб атаган. Бу тур таркибини: “оддий ўтириш олқишлари, қарғиш, 
сўкиш, мақол, матал, топишмоқ ва бошқа хилдаги юмуқ иборалар” , - деб белгилаган. Ҳақиқатан ҳам, қайд этилган 
жанрларда бир томондан муайян вазият, воқеа-ҳодиса ҳақида тасаввур ҳосил қилиш учун аниқ маълумот, ахборот мавжуд 
бўлишига қармай, айтилган матннинг ҳажм жиҳатдан ўта ихчамлиги алоҳида кўзга ташланади.
Таниқли фольклоршунос олимлардан В.М.Жирмунский ва Ҳ.Т.Зарифов ўзбек халқ оғзаки ижодидаги достонларни 
“Қаҳрамонлик эпоси” деб атаганлар. 1947 йилда Москвада эълон қилинган катта ҳажмдаги китобни “Ўзбек халқ 
қаҳрамонлик эпоси” деб атаганлар ва унда “Алпомиш”, Гўрўғли туркумига оид достонлар, “Кунтуғмиш” каби ишқий-
романик достонлар таҳлил этилган.
Лирика – лира деб аталган қадимги юнон мусиқа асбобининг номидан олинган бўлиб, бадиий адабиётда инсон ҳис-
туйғусини, ички кечинмаларини ифодаловчи асарлар назарда тутилади. Маълумки, ҳаётда турли воқеа-ҳодисалар рўй 
беради. Лирик асарларда ана шу турмуш лаҳзалари таъсирида шахс қалбида пайдо бўлган кечинмалар ифодаланади. Ана шу
хусусияти билан лирика эпосдан фарқланади. Чунки бундай асарларда бош мақсад содир бўлган ҳаётий воқеани эмас, балки
ана шу воқеага нисбатан ички муносабат тарзида ифодаланувчи руҳий таассуротларнинг намоён бўлишини изоҳлайди. 
Шунинг учун лирик асарларда акс этган воқеа баёнини айнан эмас, нисбий тушуниш лозим. Масалан, “Алпомиш” достони 
“Бурунги ўтган замонда, ўн олти уруғ Қўнғирот элида Добонбий деган ўтди. Добонбийдан Алпинбий деган ўғил фарзанд 
пайдо бўлди. Алпинбийдан тағин икки ўғил пайдо бўлди: каттаконининг отини Бойбўри қўйди. Кичкинасининг отини 
Бойсари қўйди”, - деб бошланади. Ўз-ўзидан маълумки, Фозил Йўлдош ўғли достонни тингловчига айтилажак асардаги 
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воқеалар қандай бошлангани юзасидан маълумот бермоқчи. Матнда бахши Қўнғирот, Добонбий, Алпинбийлар билан 
тингловчини таништирмоқда. Аслини олганда, достоннинг тўлиқ мазмуни ана шундай хабарлар тизимидан иборат. Энди 
лирик қўшиқдан бир намуна келтирайлик:

“Толга чиқиб тол бўлдим,
Тушолмай беҳол бўлдим.
Ўз тенгимнинг ичида
Мунча бетоле бўлдим” .

Қўшиқ айтаётган қизми, йигитми толга чиққани, тушгани ҳақида хабар бераётгандек туйилади. Ваҳоланки, унинг мақсади 
бизга қилган ҳаракатини айтиш эмас. Балки ўз тенгини топа олмай қалбан изтироб чекаётганини изҳор қилишдир. Тол эса 
шунчаки бир восита, холос. Одатда, қўшиқларнинг дастлабки мисралари, кўпинча, тингловчини чалғитиш ёки ниманидир 
ифодалаш мақсадида тўқилади. Асосий мақсад охирги мисрада, баъзан 3-4-мисраларда ифодаланади.
Яна бир қўшиқ матнига мурожаат қилайлик:

Дайрани ул юзидан сел келади,
Сел билан икки ўрдак тенг келади.
Ўрдакка ўрдак муносиб, ғозга ғоз,
Йигитга қайлиқ муносиб, қизга ноз.

Бу қўшиқда дарёдан тошиб келаётган сел, сел билан тенг учаётган ўрдак, ўрдакнинг ўрдакка, ғознинг ғозга муносиблиги, 
йигитнинг орзу қилган қизда ноз, истиғнони кўриш ҳаваси борлигини ифодаловчи восита, бир баҳона, холос. Йигитнинг 
асосий нияти ўзига муносиб деб билган ёр тавсифи, унинг ўта андишали қиз эканини таърифлашдир. Шундай қилиб, инсон 
қайси восита билан бўлмасин, ўзининг ҳис-туғусини, ички кечинмаларини, руҳий ҳолатини изҳор қилар экан, лирик асар 
намунаси вужудга келади. Шунинг учун ҳам айрим иқтидорсиз шахсларнинг маъносиз қофиялар йиғиндисидан иборат 
шеърий асарларини лирика намунаси деб бўлмайди. Ҳақиқий маънодаги лирик асар инсонни лоқайд қолдирмайди, унга 
маънавий ҳузур бағишлайди, эстетик роҳат беради.
Халқ оғзаки ижодидаги ҳар бир лирик қўшиқ қачонлардир дил сўзларини айтиш билан руҳий оламидаги ўзгаришларни 
билдирмоқчи бўлган йигит-қизларнинг қалб дафтаридаги муҳрланган мисралардан иборат. Ҳатто болалар фольклорига 
мансуб аллаларни оласизми, “Бойчечак”, “Офтоб чиқди оламга” қўшиқларини оласизми, лирик асарлар талабига жавоб 
бериши шарт деб ҳисоблаш керак.
Хуллас, лирик қўшиқлар асрлар давомида халқ оғзаки ижодидаги қалб изҳорини ифодаловчи асосий жанр сифатида яшаб 
келган сўз дурдоналаридир.
Драма. Юнонча “drama” сўзидан олинган бўлиб, ҳаракат, танглик, мушкуллик маъноларини билдиради. Бадиий адабиётда 
“драма” сўзидаги ҳаракат маъноси асос қилиб олинган ва муайян воқеа-ҳодисани саҳнада ҳаракат орқали ифодалаш 
тушунчаси назарда тутилади. Шубҳасиз, мазкур ҳаракат орқали сўз воситасининг етакчилигини инкор қилиш мумкин эмас. 
Драматик асарларда вақт, макон чекланган бўлади. Воқеанинг моҳияти драма иштирокчиларининг нутқлари билан очилади.
Халқ оғзаки ижодида драматик жанрларни, Баҳодир Саримсоқов фикрича, оғзаки драма, кулки – ҳикоя, қўғирчоқбозлик, 
аския жанрлари ташкил этади. Бу асарларни ижро қилувчилар фақат оғзаки нутқлари билангина эмас, товуш товланиши – 
интонация, юз, кўз, бош, қўл ҳаракатларини ишга солиб ҳам образ яратадилар. Оқибатда, томошабин тингловчиларни ўзига 
жалб қиладиган театрлашган томоша кўриниши вужудга келади. Мисол учун Йўлдош Аъзамов режиссёрлик қилган “Ўткан 
кунлар” бадиий филмидаги Худоёрхон ва Мусулмонқул қиёфалари билан ўйналган қўғирчоқбозликни эслашингиз мумкин. 
Халқ драмаси ҳақида яхшироқ тушунчага эга бўлишни истасангиз, Абдулла Қодирийнинг “Меҳробдан чаён” романидаги 
“Хон кўнгил очмоқчи” ва “Қизиқлар” бобини ўқиб чиқишингизни маслаҳат берамиз.
Халқ драмаси қатнашчилари асар мазмунини ўзлари ўйлаб топадилар. Томошага йиғилган одамлар ўртасида қаллоб қози, 
жиноятчи, жабрланувчи, шўрпешона она ёки хотин, бахтсиз ота, ландовур фарзанд каби ролларни бажарадилар. Узоқ 
ўтмишдан тортиб ўтган асрнинг ўрталаригача бозорларда, гузарларда қизиқчиларнинг саҳна кўринишларини 
уюштиришлари оддий одат эди.
Аския эса махсус сўз ўйини мусобақаси тарзида тўйларда, сайилларда, йиғинларда ўтказилган. Аскиябозлар икки, баъзан 
уч-тўрт гуруҳга бўлиниб танланган мавзу доирасида сўз асос бўлган беллашувларда куч синашганлар. Бундай 
анжуманларда аския иштирокчиларининг турган жойлари ўз-ўзидан саҳнага айланиб қолар эди. Тингловчилар эса аския 
жозибасига маст бўлиб, қаерда ўтирганларини ҳам билмай қолар эдилар. Шунинг учун юқорида қайд этилган жанрлар 
драматик тур таркибини ташкил этган.
Шундай қилиб, халқ оғзаки ижодидаги асарларнинг жинс ва турлари, улардаги жанрлар таркиби ҳақида умумий фикрга эга 
бўлдик. Энди мазкур жанрларнинг ўзаро муносабати юзасидан энг муҳим тушунчалар ҳақида тўхтаб ўтамиз. Аввалроқ қайд 
этганимиздек, бадиий адабиёт яратилиш усулига кўра оғзаки ва ёзма ижоддан иборат. Оғзаки ижод ёзув маданияти 
шаклланишидан анча олдин вужудга келган. Аммо оғзаки ижоднинг ўзи пайдо бўлишида қадимги мифларнинг ўрни ва 
аҳамияти беқиёсдир. Филология фанлари доктори, профессор Б.Саримсоқовнинг чуқур илмий тадқиқотида миф халқ оғзаки 
ижоди асосини ташкил эташи айтилади . Миф бадиий ижод турига кирмайди. Чунки унда бадиийлик даражаси ниҳоятда 
паст босқичда намоён бўлади. Бинобарин, миф халқ оғзаки ижоди таркибидан ўрин ололмайди. Лекин оғзаки ижод 
асаларининг шаклланишида диффузион жараён амалга ошган. Диффузия – лотинча “diffusion” – сўзидан олинган бўлиб, 
сингиш, тарқалиш маъноларини беради. Молекулалар, атомлар, ионлар ва коллоид зарраларининг тартибсиз иссиқлик 
ҳаракати натижасида бир модданинг иккинчи моддага ўз-ўзидан ўтиши, бирининг иккинчисига “сингиб кетиши”. Қарангки,
аниқ фанлардаги диффузион жараён мифдан халқ оғзаки ижоди жанрларининг пайдо бўлишида бош омил бўлган экан. 
Хусусан, Б.Саримсоқов шундай ёзади: “Фольклористикада диффузия термини бирор жанр, мотив ёки образнинг иккинчи 
бир жанр, мотив ёки образга кириб бориши, сингиши натижасида уларнинг табиатида содир бўладиган структурал, 
семантик ҳамда функционал ўзгаришларга нисбатан қўлланилади” . Соддароқ қилиб айтганда, мифдан воқеа тасвири, 
яхшилик ва ёвузлик ўртасидаги муросасиз кураш, образнинг дастлабки элементлари таркибида аста-секин афсона; афсона 
таркибида эртак; эртак ривожи натижасида достон жанрларининг шаклланиши ва алоҳида жанр сифатида мустақил 
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тараққий этишини оғзаки ижоддаги диффузия жараёни билан изоҳлаш мумкин бўлади. Таниқли фольклоршунос олимлар 
В.Я.Пропп, Е.М.Мелетинский, З.П.Соколова халқ эртаклари бевосита мифдан вужудга келганлигини тўлиқ тасдиқлаганлар.
Тахмин қилиш мумкинки, диффузия тизими асосида халқ оғзаки ижодидаги йирик ҳажмдаги эпик асарлар шаклланган. 
Лирик жанр қўшиқ, мақол, матал, топишмоқ ва бошқа кичик жанрлар оғзаки ижоднинг бадиий ижод сифатида шаклланиши 
жараёнида аста-секинлик билан пайдо бўлган. Мақол ва топишмоқлар жанри юзасидан маълумот берганимизда эртак ва 
достонлардан парча келтириш бежиз эмас. Бугунги кунда ҳар бир асар мустақил жанр намунаси сифатига эга бўлса ҳам, 
умуман, оғзаки ижодимиз асарлари матни билан танишганимиз сари жанрлар ўртасидаги алоқалар қанчалар узвий эканига 
ишонч ҳосил қилиб борамиз.
З.Ҳусаинова мақол ва топишмоқ ўртасидаги яқинлик ҳақида тўхтаб шундай дейди: “Топишмоқ маъно ва айтилиши 
жиҳатдан мақол бўлиб келиши мумкин. Бундай мақоллар дастлаб топишмоқ тарзида вужудга келиб, кейинчалик мақолга 
айланган. Тил ҳақидаги

Бировни суйдирар,
Бировни куйдирар.
Асалдан ширин,
Заҳардан аччиқ

топишмоқлари

Суйдирган ҳам тил,
Куйдирган ҳам тил.
Ширин сўз – шакар,
Аччиқ сўз – заҳар

шаклида мақол сифатида қўланилади” . Олима болалар қўшиғи топишмоқ бўлиб келиши мумкинлигини айтиб мисол 
келтиради:

Ёмғир ёғалоқ,
Тарвуз юмалоқ,
Жаладан қўрқмас,
Лаққа бақалоқ .

Жанрлар ўртасидаги яқин алоқани бир асарнинг достон ва эртак варианти борлигидан билса ҳам бўлади. Жумладан, “Тоҳир 
ва Зуҳра”нинг достон ва эртак вариантлари машҳур. Қизиғи шундаки, эртакдан Тоҳир ва Зуҳранинг қўшиқ тарзидаги 
айтишуви ҳам ўрин олган:

Тоҳир:
Сув келар ахта-ахта,
Сандиғим темир тахта,
Сендан бошқа ёр қилсам,
Қон ютай лахта-лахта.

Зуҳра:
Сув келар тош устида,
Рўмолим қош устида.
Тоҳир эсимга тушса,
Йиғлайман ош устида .

Достонларнинг халқ қўшиқлари билан узвий алоқасини “Алпомиш” достонида аниқ кўриш мумкин. Ҳакимбек Барчин 
билан Ултонтоз тўйи куни юртига қайтиб келади ва тўйда Қултой қиёфасида қатнашади. Шунда у аввал Бодомбекач билан, 
кейин Барчин билан ёр-ёр айтишади:

“Қултой”:
Ой Барчиним ёр-ёр,
Гул Барчиним ёр-ёр,
Ақлинг бўлса, ўйла-да,
Бил Барчиним ёр-ёр.
Ултонтозга текканча,
Ўл, Барчиним ёр-ёр.

Барчин:
Уй демайин қайнаға,
Буй дейсана, ёр-ёр,
Булбул қўнар тўқайнинг
Жийдасина ёр-ёр.
Ултонтозга текканча,
Қора ерга тег дейсана ёр-ёр .

Достон ва эртаклардаги тасвирий муштараклик ҳам алоҳида тадқиқот юритишга арзийдиган мавзудир. Қаҳрамонларнинг 
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ташқи қиёфаси, қиз – маликаларнинг гўзаллиги тавсифи шу қадар ўхшаш тасвирланадики, баъзан матнни ўқиётганимизда 
асар достон ёки эртак эканини унутиб қўямиз. Масалан, “Малика айёр” достонида Шозаргар вазият тақозоси билан 
сичқонга, узукка, тиши олмос каламушга, боши олмос ўқ илонга, ва ниҳоят, кал қиёфасидаги қиморбозга айланади. 
Достоннинг бу саҳифалари кўпроқ эртаклардаги трансфигурация (бир қиёфадан бошқа қиёфага ўтиш) усулини эслатади.
Бундан ташқари афсона, ривоят, эртак, достон матнларида ўнлаб мақолларнинг қўлланилишига гувоҳ бўламиз. “Алпомиш” 
достонининг ўзида:

Султон суягини хўрламас.
Ғамли қулнинг ўйлайдиган ўйи бор.
Кучук босмас йўлбарс, шернинг изини,
Эси бор билади гапнинг тузини.
Ўзингдан чиққан балога, қайга борасан давога.
Дўстга зор айлама, душманларга хор.
Элакка борган хотиннинг эллик оғиз гапи бор

каби бир қатор мақол, матал, ҳикматли сўзлар асар матнини безаб турибди.
Халқ оғзаки ижоди жанрлари, уларнинг таркиби, аввало, уларнинг жинс, тур, жанрларга бўлинишидан ташқари бир бутун 
мерос эканини тасдиқлайди. Жанрлараро яқинлик оғзаки ижоднинг асрлар давомида дунёқараши жиҳатидан яқин 
ижодкорларнинг иқтидори маҳсули натижаси сифатида баҳоланиши мумкин. Оғзаки асар қайси жанрга тааллуқли эканидан 
қатъи назар ёш авлоднинг баркамол фарзанд бўлиб етишишини таъминлаш мақсадини амалга оширишда халқ хизматида 
бўлган.
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2. Саримсоқов Б., Ўзбек фольклорининг жанрлар состави / Ўзбек фольклори очерклари. 1-том. - Т.: Фан, 1988. – Б. 63-85.
3. Саримсоқов Б. Эпик жанрлар диффузияси / Ўзбек фольклорининг эпик жанрлари. - Т.: Фан, 1981. – Б. 97-148.
4. Ҳусаинова З. Топишмоқлар / Ўзбек фольклори очерклари. 1-том. - Т.: Фан, 1988. – Б. 98-128.
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* * * * * * * * 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданы, Абай ауылы, 

№50 "Жеңістің 50 жылдығы" жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 педагог-психолог Басанова Асем Нургалиқызы 

Мұғалім, ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас.

         Мақсаты:    а)  Мұғалім, ата-ана, бала осы үштіктегі серіктестік         қарым-қатынасты                  қалыптастыру бала 
тәрбиесіндегі бірлікті, жауапкершілікті қамтамасыз ету. 
                    б)  Қоғамда қиын бала болдырмау үшін ата-ана мен мұғалім  арасындағы үйлесімді жұмысты жолға қою.
        Міндеттері:     Отбасы мен мектеп арасындағы қарым- қатынасты дамыту. Балалары мен отбасыларына әлеуметтік, 
психологиялық, құқықтық көмек көрсету мақсатында кеңес беру.

   Қажетті құрал-жабдықтар:  шарлар, түрлі –түсті қалам, ақ қағаз (А4), корона, лента.

    Сабақтың түрі:   семинар – тренинг.
    «Мандарин» сергіту жаттығуы

Кіріспе сөз.

      Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер! Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынылғалы отырған сабағымыздың тақырыбы
«Мұғалім, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас» семинар тренингке қош келдіңіздер!
Баланың бойындағы табиғи қасиеттер, адамгершілік құндылықтары отбасында, мектепте, әлеуметтік ортада нәрленеді, 
толысып әрленеді. «Бала нені білсе ұядан-өле өлгенше соны таныр қиядан» деген нақыл сөзде қаншама мән-мағына жатыр. 
Бұл орайда мектептің рөлі зор. Өйткені отбасы тәрбиесі мен мектептегі тәбие бір-бірімен тығыз байланысты.Баланың басты 
ұстазы ата-анасы. Бала ата-анасын, ата-ана баласын танымайынша6 іс алға баспайды. Ата-ана мұғалімге көмекші, сенімді 
тірек болса, мұғалімде сондай болу керек. Екі жақта байланыс нығайғанда ғана, барлық күрделі мәселенің түйіні шешіледі.
          2.      «Рахмет Анашым» бейне баян
           3.      «Біз біргеміз»  жаттығуы
Мақсаты:    Отбасындағы қарым-қатынасты нығайтуға, өзара түсінушілікте ата-анамен балаға қолдау, көмек көрсету.
Нұсқау:    Ата-аналар көздері байлаулы күйде өз балаларын қолдарынан ұстау арқылы табуы керек.
Талдау:    Сізге балаңызды табуға не көмектесті?
                   Балаңыздың қолынан ұстағанда не сезіндіңіз?
             4.      Кездейсоқ жағдайдан шығу.
Мақсаты:    Өз балаларының іс- әрекетіне дұрыс бағыт бере білуге баулу.

    Ата-аналарға 
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4. Сіз тәрбиелі отбасысыз. Бірақ, балаңыздың жат әрекеттерге бой алдырып бара жатқанын байқадыңыз, балаңызды 
қалай қорғап қаласыз?

Ұстаздарға:
5. Сіз сыныпты тыныштандырып, сабақты бастап кеттіңіз. Бір уақытта оқушының қатты күлкісі естілді. Сіз тоқтап 
ештеңе айтып  үлгермей, оған таңдана қарап едіңіз, ол сізге тік қарап: «Сіз сабақ түсіндірген кезде менің сізге қарап, күлкім 
келеді», -дейді. Сіз қандай шара қолданасыз?

   Оқушыларға:
6. Сен сабаққа кешігіп келдің, түсте үйге де кешігіп келдің. Ұстазыңа неге кешіккеніңді, ата-анаңа неге кешіккеніңді, 
қалай түсіндіресің, осы жағдайдан қалай шығасың?

   5.      Сұрақ-жауап  «Мадақтау-жазалау»
Мақсаты:    Ата-ананың балаға деген көңілін байқау
Нұсқау:        Қағазды екіге бөліп, бір жағына баланы мақтау кезінде қолданылатын сөздерді, ал екінші жағына сөгіс 
жариялау кезінде қолданылатын сөздерді жазыңыз. Қай бөлікте сөздердің көп болғандығы жайында сараптама жасалып, 
ата-аналарға қорытынды жасау ұсынылады.
      6.        «Бала ескерткіш» жаттығуы.
Мақсаты:     Баланың ішкі жан –дүниесін, сезімін көңіл-күйін түсіне білуге шақыру.
Нұсқау:        Өз қалауымен бір ата-ана ортаға шығып, кішкентай баланың рөлін ойнайды. Келесі ата-ана баланың артынан 
жүрек тұсына алақанын қойып тұрады. Қандай жағдай болмасын ол қолын алмауы қажет. Психолог отырған ата-аналарға 
нұсқау бойынша айтатын сөздерін таратып шығады. Олар кезекпен берілген сөйлемдерді оқып шығады.
Талдау:         -Жаттығудан қандай әсер алдыңыз?
                       -Сізге өзіңіз ойнаған рөл ұнадыма?
                       -Баланың ішкі жан-дүниесін сезіне алдыңыздарма?
                       -Осы айтылған іс-әрекеттердің қандай да біреуін өз    тәжірибелеріңізде жасаған кездеріңіз болды ма?
       7.        «Шахмат»  жаттығуы.
Мақсаты:       Баланың есте сақтау қабілетін дамыту және топтық  қарым-қатынасты нығайту.
Нұсқау:            Ортаға 10 қатысушы шығып 2 топқа тең бөлікке бөлінеді. 
                            Бірінші топ шахмат тәрізде шашырап, кез келген бір қимылда қатып тұрып қалуы керек. Екінші топ 20 сек 
қарап қайта теріс қарайды. Бірінші топ қатысушылар бастапқы фигурасын алмастырып басқа фигурада тұрады. Екінші топ 
алғашқы фигурасын қалыпқа келтіріп , көрсетіп беру керек. Дәл солай келесі топ қайталап ойын жалғаса береді.
          8.      «Сиамдық егіздер» жаттығуы
    Мақсаты: бірлесіп іс-әрекет жасауға, басқаның ойын түсіне білуге және физикалық қарым-қатынасты дамыту.
Нұсқау:        Жаттығу жұппен орындалады, ата-ана – бала, мұғалім – ата-ана. Әр жұпқа бинт      немесе жұқа орамал, қағаз
және  түрлі-түсті  карандаштар қажет.  Сол жақта  отырған  қатысушының  оң қолы,  оң жақта  отырған  қатысушының  сол
қолымен  бірге  тұратындай  етіп,  қатысушылардың  иықтары  мен  шынтақтарын  қосып,  бинтпен  орап  тастайды.  Содан
олардың байлаулы қолдарына карандаш беріп,  кез-келген нарсені  салуды ұсынады.  Тапсырманың талабы бойынша тек
байлаулы қолмен салу қажет. Қатысушыларға қандай суретті салуды ақылдасуы үшін бір-бірімен сөйлесуге рұқсат беріледі.
Тапсырманы қиындату үшін бір қатысушының көзін байлауға болады. Жаттығудан кейін оған талдау жүргізіледі.
-Жаттығуды орындауда сіз үшін ең қиын болғаны не?
-Салған суреттеріңіз өздеріңізге ұнады ма?
-Өзара түсінісіп әрекет жасау үшін не қажет деп ойлайсыздар?

9.         Рефлексия  «Екі жұлдыз, бір тілек»
Мақсаты:      Кері байланыс ретінде тренингтен алған әсерлерімен бөлісу.
 Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңібен бөлісіп алма стикерлеріне тілектеріңізді жазып, қалдыруларыңызға болады.
Қорытынды:      Құрметті әріптестер! Біз бүгін сіздермен мұғалім, ата-ана, бала арасындағы қарым-қатынастың түрлі 
жақтарын тануға оны жан-жақты талқылауға тырыстық. Ата-ана, ұстаздар баланың терең түпкіріне үңіле білсе, бала 
құқығына қол сұқпай тәрбие ісіне басшылық жасаса дұрыс нәтижеге жетері сөзсіз.

* * * * * * * * 
 Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам ауданы  Манкент ауылы

    «С. Рахимов»  атындағы   жалпы  орта  мектебі
география   пәні   мұғалімі  Нажимова  Умида

                                                                                                                        
         Сыныбы: 7
Сабақтың тақырыбы: Еуразия.Физикалық-географиялық орны,материк жағалауындағы мұхиттар және басқа да 
нысандар.
Оқып-үйренудің негізгі мақсаты:   Оқушыларға дүние жүзіндегі ең ірі материк екенін,дүниедегі 4 мұхит суы шайып
жатқан  ,ең  үлкен  тауда,ең  ыстық  аймақта,ең  суық  аймақта  осы  материктен  кездесетінін  сыни  ойлау  арқылы
Еуразияның геогрфиялық орнына,жер бедеріне,жалпы табиғатына  топтық,жұптық,жеке тапсырмаларды орындату
арқылы пәнге деген қызығушылықтарын оята отырып бағалау критерилерін жүзеге асырту.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар Еуразия материгін картадан шеткі нүктелерін жағалауындағы теңіздер мен мұхиттарды
таба отырып  біледі,картадан Еуразия материгін  шеткі нүктелерімен тауып бере алады.
Түйінді идеясы:   сыни ойлау мен көшбасшылық жасау арқылы Еуразия материгін толық меңгерту ең,ең ерекшеліктерімен
өздеріне жұмыс жасату арқылы толық білдірту.
Сабақтың әдісі: Топтық таныстырылым,электронды оқулық тапсырмасы,кесте мен картамен жұптық,топтық 
жұмыстар,венн диограммасы
Ресурстар :Интерактивті тақта,ұялы телефон, оқулық, маркер шығу парағы,үлестірмелі қағаздар
Бағалау:Формативті бағалаудың 12 стратегиясын қолдану(Бағдаршам)
Сабақтың барысы:
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Уа-қыт Бөлім Мұғалім іс-әрекеті Оқушылар іс-әрекеті

5  мин Кірісп
е

1.Мұғалім  оқушылармен  амандасып,сынып
оқушыларының  көшбасшылығымен  топқа
ынтымақтаса отыртып бөлдірту.
2.  Жалпы  географиялық  шолу  жасау,оқушыларға
«Жабық  тест»әр  топқа  Солтүстік  Америка  материгін
пысықтау  мақсатында  3-нұсқада  тест  тапсрымалары
таратылады.Дұрыс  жауаптары  интерактивті  тақтадан
көрсетіледі.Өз-өздерін  тексеру  мақсатында   1-нұсқа
ның барлық жауабы-  «А»,2-нұсқаның жауабы-  «В»,3-
нұсқаның жауабы- «С»деп өз-өздерін тексеріп қатемен
жұмыс жасайды.
3Серпілген сауалдармен Солтүстік Америка материгіне
жалпы шолу жасап пысықталады.

1.Оқушылар  мұғалімге  құрмет  көрсете
отырып  амандасады,топтарға  өзара
ынтымақтаса  отырып  бөлінеді.  Топтағы
міндеттерімен  бөліседі.

2.Әр  топ  өздеріне  берілген  «Тест
жұмысымен»жұптаса  отырып  жұмыс
жасауға әрекеттеседі.
Үй тапсырмасын «Серпілген сауалдармен
»тарауға пысықтау жасайды.
 

10 мин            
Тұсау
кеср

    

1. Мұғалім оқушылармен бірге жаңа сабақтың 
тақырыбы мен мақсатын айқындайды.                              
2.  «Ой шақырту» Бұл материктің басты 
ерекшелігі:Жерінің көлемі жөнінен-дүние жүзінде 
-1орында 54млн жерді алып жатқан материк,4мұхит 
суы шайып жатқан ,екі дүние бөлігінен тұратын қай 
материк?
Оқушылармен ой бөлісіп жаңа тарау ,жаңа 
тақырып,жаңа материк-Еуразия материгінің жер бедері 
мен географиялық орны тақырыбын өз беттерінше 
оқуға шақыру.

1.Оқушылар  берілген  тапсырманы  ой
қозғау  арқылы  орындап,  өз  ойларын
ашық  айтып,  сыни  тұрғыдан  ойлана
отырып жауап беруге тырысады.
2.Дәптерге  электронды  оқулықтан
берілген  мәліметтерге  көз  жүгірте
отырып  керікті  мәліметтерді
дәптерлеріне  қысқаша  мәліметтерді
жазып алады.

 25
мин

 Негізг
і     

 бөлім

1.-тапсырма:Мұғалім  оқушыларға  жаңа  тақырыппен
танысуға тапсырма береді. 
А)«Қара  ,оқып  шық,жап,жаз»әдісімен  жеке  тапсырма
ретінде тақырыппен танысу беріледі.
Ә)Тақырыппен  танысып  болған  соң  топтық  жұмыс:
Оқушылар  3-топқа  бөліне  отырып  жұмыс  жасауға
әрекеттенеді. 
1топ:Еуразияға  ең,ең  ерекшеліктерімен  сипаттама
бергіздірту.
2топ:Географиялық  орнына     жалпы  сипаттама
бердірту. 
 3  топ:Материк  жағалауындағы  мұхиттар  мен
теңіздер,бұғаздар,шығанақтарға  сипаттама бердірту.
2-тапсырма:  «картамен  жұмыс»Жеке тапсырма кескін
картаға шеткі нүктелерін түсірту.

1.Оқушылар  сұрақтарға  жауап  беріп,
бүгінгі  сабақтың негізгі  түйінді  идеясын
айтып қорытындылайды.
1.Топтық жұмыс: оқушылар  «Қара,оқып
шық,жап,жаз»әдісі
мен  оқулытан  оқи  отырып  ,постерге
берілген  тапсырмаларды  тортасып
отырып сипаттама береді.

 2-жеке  жұмыс:  Оқушылар   «жадыңда
сақта»ойыны арқылы картаға түсіреді.

5
 мин

Қорыт
ынды

1.Мұғалім сабақты қорытындылайды.   А) «Сандар не
дейді»?-бүгінгі  сабақтан  кездескен  сандарды
сөйлету.Мысалы:8848-Джомолунгума шыңы,
-403---Өлі теңіз т.б
Ә) «ия-жоқ»сұраққа нақты жауап бердірту арқылы кері
байланыс орнату.

2.  «Бағдаршам»топтардың  өзара  бағалау
критерийлері(формативті бағалау)
3.Үйге  тапсырма:  Еуразия  материгін  толық  оқып
келу,келесі  тапсырма-зерттеушілер-
Семенов,Прежевальскии.Ш.Уалиханов  туралы
қосымша қарап келу.

1.Оқушылар  интертақтадан  «Сандар
сырын»толтыру  арқылы  пысықтау
жасайды  жә   «Ия-жоқ»сұрақтар  тастау
арқыл сабақты пысықтама жасату.
 Оқушыл «Бағдаршам»мен топтар   бірін-
бірі бағалайды. 
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Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі
Налибекова Алима Нурдиллаевна

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.

Қосарлама қос сөздер. 
Тақырыбы:Қосарлама қос сөздер
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: қос сөз,қосарлама қос сөз,қосарлама қос сөздердің жазылу емлесі туралы түсінік беру,қазақтың ұлттық ойын 
түрлерімен таныстыру;
Дамытушылық: ойын түрлері арқылы оқушылардың ой-өрісін,танымын,өз бетімен ізденуі арқылы қабілеттерін 
жетілдіру,сөзжасам туралы түсініктерін дамыту;
Тәрбиелік: оқушыларды ұлттық салт-дәстүрді құрметтеуге,Отанын,жерін сүюге,адамгершілік қасиеттерге,эстетикалық 
талғамдарын қалыптастыруға,әділдікке,тапқырлыққа,алғырлыққа тәрбиелеу.
Көрнекілігі:кеспелер, плакаттар т.б материалдар. 
Типі: жаңа білімді меңгерту.
Түрі:ойын сабақ.
Әдісі: түсіндіру,баяндау,сұрақ-жауап,талдау-жинақтау.
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру:оқушылармен сәлемдесу,түгелдеу; оқушы зейінін сабаққа аудару; бүгінгі сабақтың мақсатын айту.
Үй тапсырмасын сұрау:
1«Конверттегі сұрақ» әдісі.
2 Сөзжұмбақты шешу арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашамыз. 

Жаңа сабақ:
1.Тірек сызба арқылы жаңа тақырыпты түсіндіру.

Қосарлама қос сөздердің құрамына назар салайық.

Мағынасы бір-біріне жақын сөздер және 
қарама-қарсы мағыналы сөздер қосарланады.

Құрт-құмырсқа, әке-шеше, ағайын-
туыс, үлкен-кіші, іші-сырты, аға-іні

Бір сыңары мағыналы,екінші сыңары 
мағынасыз

Келін-кепшік, бала-шаға.

Екі сыңары да мағынасыз Ығы-жығы, некен-саяқ

Қоғамдық даму аясындағы өзгерістер 
барысында кейінгі кезде қалыптасқан қос 
сөздер

Үгіт-насихат, оқу-ағарту, саяси-
экономикалық, қазақша-орысша, 
ғылыми-танымдық.

2. Ойнайық та, ойлайық!
Оқушылардан қазақтын ұлттық ойындарын сұрау (қыз қуу,ақсүйек,алтыбақан,тоғызқұмалақ,арқан тартыс,көкпар т.б)
«Көкпар» ойыны арқылы  2 топқа бөлініп,қос сөздердің сыңарларын тауып жазу
Дос-Әмпей-
Сана-Тым-
Шал-     Егжей 
Қару-               Қора-                                      
Кескін-               Ымы- 
Қылтың-                                    Апалы-

3.Дәптермен жұмыс:
1- жаттығу.Өленді оқып, қос сөздерді теріп жазыңдар.
4. Оқулықпен жұмыс:
 3-жаттығу.Мәтінді түсініп оқып қос сөздерді табыңдар.
 Балуан Шолақ

5.Шешендер сайысы:
Алтын сандықтан шыққан мақал-мәтелдердегі қос сөздерді табу.
1.Көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың.
2.Ата-ананың ақылы сарқылмайтын көлмен тең.
3. Әдептілік ар-ұят –адамдықтың белгісі.
4. Ақылды адамжай-жай келеді,жан-жағын байқай келеді
5. Шешендер сайысы:
1. …………. көсем боласың, ………….. шешен боласың.
2. ………….ның ақылы сарқылмайтын көлмен тең.
5. Шешендер сайысы:
1. Әдептілік ………… –адамдықтың белгісі.
2. Ақылды адам ……….. келеді, ………. байқай келеді.

6 «Адасқан әріптер» ойыны: Кім жылдам?
1. м, д, и, н, т, е, ә, е.              Мәдениет
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2. з, д, а, б, ұ, қ, л, м, а.          Балмұздақ
3. ш, к, і, б, е, т, і, й, б, л, і.    Бейбітшілік
1. о, р, қ, а, ы, л, т, ш              Қолшатыр
2. е, м, л, ә, і, м, е, д, м           Мәлімдеме
3. з, і, у, т, ә, к, і, д, л, е, с      Тәуелсіздік
6. «Адасқан әріптер» ойыны.
1. м, д, и, н, т, е, ә, е.              
2. з, д, а, б, ұ, қ, л, м, а.          
3. ш, к, і, б, е, т, і, й, б, л, і.    
6. «Адасқан әріптер» ойыны.
1. о, р, қ, а, ы, л, т, ш             
 2. е, м, л, ә, і, м, е, д, м           
3. з, і, у, т, ә, к, і, д, л, е, с      

7. Пысықтау: 
2. Қос сөздер дегеніміз не? Оның түрлері?
3.  Қайталама қос сөз деген не?
4. Біріккен сөз дегеніміз не?
5. Жер-су аттарын білдіретін біріккен сөздер қалай жазылады? Мысал келтір.
6. Екі түбірден бірігіп жасалған кісі аттары қалай жазылады? Мысал келтір.
7. Мысалы; жаздыгүні, қолғап, Бағдаулет сөздері қалай жазылған?

6-жаттығу. Бағанның екі жағындағы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз.
Мал шөпті бытыр-бытыр шайнайды. Абзал қарқ-қарқ күлді. Жаңбыр тырс-тырс тамшылады. Атам күрк-күрк жөтелді. Қазан
бұрқ-бұрқ қайнады. 
Бақша дақылдары

А

К
С

Қ
Қ
Қ

Қ
Ш

Қ
Суретпен жұмыс
2 сурет беріліп, оқушылар өз таңдауы бойынша қос сөздерді қатыстырып әңгіме құрайды.

8.Үй тапсырмасын беру: 1. Қосарлама қос сөздер ережесін жаттау. 6-жаттығу. Мәтінді көшіріп жазып, қосарлама қос 
сөздердің астын бір сызықпен, қайталама қос сөздердің астын екі сызықпен сызыңдар. 
9.Оқушыларды бағалау. Толғаныс.Кері байланыс (қорытындылау)
«Бүгінгі сабақта...»

Бүгінігі сабақта сізге не
үнады?

Бұл сабақта сізге не 
қиын болды?

Бұл саған не үшін қиын
болды?

Бұл қиындықты қалай 
жеңесің?

* * * * * * * * 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы,

«Көкібел» жалпы орта мектебінің І санатты бастауыш сынып
мұғалімі Жаркынбекова Акмарал Онеровна

Пәннің аты Математика
Сабақтың тақырыбы Арифметикалық амалдар

Сілтеме Математика   оқулығының әдістемесі,ғаламтор
Сабақтың жабдығы суретті кестелер, қосымша тапсырмалар 

жазылған үлестірмелер.
Жалпы мақсаттар
Оқыту нәтижесі

Оқушылардың көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері туралы білімін 
кеңейту;
Есептеу қабілеті мен дағдысын жетілдіру, кеңістіктік ойлау қабілетін дамыту, өзін – өзі 
бағалай білуге үйрету;
Санды көбейтіндіге бөлу тәртібін, есеп шығару, көп таңбалы сандармен есептеу қабілетін 
нығайту, ауызша есептеу дағдысын жетілдіру, көбейту мен бөлудің жазбаша тәсілдерін және 
есептерді шығару дағдыларын тексеру
Сабақтың көрнекілігі: слайдтар, электронды оқулық, кестелер, суреттер
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Пәнаралық байланыс: ана тілі

Мұғалімнің әрекеті Оқушының әрекеті
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Бағалау парақшасымен таныстыру

Топқа бөлу Оқушыларға кесілген суреттер  үлестіріледі. Қолдарына алған қиындыларды 
құрастырып,сол бойынша топқа  
бөлінеді. Суреттерді тақтаға іледі.

Ынтымақтастық 
атмосферасы

Балалар, бір – біріңе қарап  жымиыңдар, жайланып 
отырып, көздеріңді жұмыңдар. Менің айтқанымды 
іштеріңнен қайталаңдар.
Мен бақытты баламын,
Жан  дүниемде күн нұрлы
Жылуым мол бойымда.

Оқушылар бір-біріне жақсы тілек 
тілеп, сыныпта жақсы ахуал 
қалыптастырады.

Үй тапсырмасын 
пысықтау

Көбейту кестесін еске түсіру Оқушылар ауызша орындайды

Жаңа сабақ
Оқулықта берілген тапсырмаларды топтарда бөліп орындау.
Қосымша тапсырмалар.
1-топ
250*6+550*6=4800 552*2+248*2=1600 (356+444)*8=6400
3600*2+805*2=8810 (125+875)*24=24000 (176+24)*450=90000
2-топ
138276 : 46 =3006 458687 : 229 =2003 382925 : 425 =901
55590 : 545 = 102 738123 : 123 =6001 172216 : 824 =209
685828 : 218 =3146 305584 : 142 =2152 215292 : 132 =1631
3-топ
141715 : 46 = 3080 (35) 374699 : 82 =4569 (41)
273 712 : 34 = 8050 (12) 927 561 : 203=4569 (54)

Сергіту сәті Сергіту сәті 
«Көңілді қалпақ» ойыны

Басына қалпақ түскен оқушы жеті байлықты табады 
табады.

Бірінші байлық - денсаулық.
Екінші байлық - еркіндік
Үшінші байлық - тіл байлық
Төртінші байлық - қайрат-күш
Бесінші байлық - ақ жаулық
Алтыншы байлық - балаңыз
Жетінші байлық - жүз саулық

Ой толғаныс 1-ден 100-ге дейінгі сандар.
а)1.Мына сандарды ата, жаз.
1онд.3бірл; 2онд.4 бірл; 5онд.6 бірл;
7онд.1бірл; 4онд.6 бірл; 8онд.5бірл
9онд.2бірл; 3онд; 4онд.5бірл;
ә) 5онд.4бірл 1онд.5 бірл;
 4онд; 5онд.2 бірл;
 7онд.6бірл; 5онд.5бірл;
б) 2бірл.2онд; 1бірл.5онд;
4бірл.1онд; 5онд.2бірл;
9бірл.1онд; 5онд.5бірл;

Сабақты бекіту Бүгінгі сабақта біз не істедік? Саған қайсы тапсырма қиын 
болды?

Үй тапсырмасы Оқулықта берілген тапсырмаларды орындау
Оқушылар күнделіктеріне жазады

Бағалау Бүгінгі сабақ ұнады ма?
Өз көңіл күйлерін стикерге жазу.

Бағалау парақшасын толтырады
Кері байланыс
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Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,  №38 «Жазира»бөбекжайы МКҚК
Хореграф Сәмен Айнаш Бержанқызы

«Наркезген»  күйіне арналып қойылған би 

Кіріспе
         Қазақтың би өнері сонау ежелгі заманнан бері қарай адамдардың көңіл күйі-не, ой-арманына,тілек-аңсарына, уақыт 
талабына, дәуір талғамына сай өзінше да-мып, ұрпақтан-ұрпаққа таралып келеді.                                                                           
         Қазіргі таңда заман талаптарына сәйкес білім берудің  мақсаттары да жаңара түсуде.  Бүгінгі меңгерген білім мен 
біліктіліктің көлемі емес, жеке  тұлғаны жан-жақты дамыту,адамның бірегей мүмкіндіктерін іске асыруға мүмкіндік беретін 
ба-сымдықтар алдыңғы қатарға шықты. Бұл реттегі білімнің басты мақсаты - жас  ұр-пақты өмірдің күрделі тұстарына 
әзірлеу,психологиялық және әлеуметтік бейім-деу. Қазіргі заманғы оқытудың мақсаттары ой  өрісті дамытудан басқа, 
эмоцияны, ерік - жігерді дамытуды, қажеттіліктерді, қызығушылықты, мұраттарды, адамның мінезқұлық  қырларын  
қалыптастыруды  да  кеңінен  қамтыды. Оқыту, яғни білім беру  жеке тұлғаның үйлесімді дамып, өсе түскен адамның 
дербестігіне, ол адам -ның бойындағы ықтимал мүмкіндіктеріне бағдарланған.
Мақсаты:
          -  Би өнері арқылы балалардың шығармашылық жетілуіне жол ашу.
     -  Биді түсіну және билеу қабілетін қалыптастыру. -  Балалардың  тұла бойының әсем жаратылуыныңқалыптасуына,    
   сымбаттылыққа, кәсіби деңгейде билеуге жәнеэстетикалықтәлім- тәрбиегеүйрету;
-  Қазақ халық биінің тарихымен және ерекшеліктерімен
    таныстырып, ұлттық бидің түрлерін үйрету.
-  Балалардың отансүйгіштік,өз елінің тарихыныңтүп-тамырынына
             тереңінен көзсалаотырып, келешекұрпаққа би өнері мәдениетінің                                           
жеткізілуіннасихаттауғабаулу;
   Негізгі  міндеті   үйренушілерге тек қана белгілі бір биді үйретіп  қана қоймай, олардың бойына шығармашылық 
белсенділікті арттыру.
        -  Білімділік:  корпустың қойылуы, көптеген би жанрларымен, стильдерімен, басқа халықтардың билерімен, би 
өнерінің  қазақи байлығымен, алтын  қорымен және отандық хореографиямен  танысу;
Тәрбиелік: ансамбльдік орындаушылыққа  тәрбиелеу, би  өнерінде  тыңдай  білу  және  тыңдау  қабілетінің  маңызды  
екенін түсіндіру, ұжымдық  орындауда  жауапкершіліктің  жоғары  болуына тәрбиелеу;
Дамытушылық:  балалардың бойында  би және  музыкалық  қабілеттерді  дамыту.
Бәрімізге  балалардың  билегенді  жақсы  көретіні  белгілі. Билеу  арқылы  олар  қимыл-қозғалыстарға  қажеттіліктерін  
көрсетеді.
          Балалардың  би  үйірмесіне  қатысуы  кезінде  олардың  дене  сымбаты  қалыптаса  бастайды,  яғни  олардың  
омыртқалары, иықтары  түзеледі, бала  сымбатты, келбетті  Болады.  Би  балалардың  қоршаған  ортаға  деген  көзқарасын  
өзгертеді,  олар  айналасындағы  әдемілікті, сұлулықты  түсіне  бастайды, жастайынан  талғамдары  жақсарады. Балаларға  
би  элементтерін  үйрету  бағдарламаға  сәйкес  жүргізілуі  керек.  Мұғалім  қимыл-қозғалыстарды  үйренушілерге  
түсіндіріп  қана  қоймай,  сонымен  қатар  өзі  де  сол  элементтерді  жасап  көрсетуі  тиіс.  Үйрету  кезінде  ойналатын   
музыкалық  шығармаларды  жиі  ауыстырып  тұруы  керек,  ал  балаларға  ұнап  қалған  әуенді  қайталап қою абзал.
«Наркезген» биі
«Нар кезген»  әуені ойналады
Екі кесе ұстаған бір қыз ортаға шығып тұрады.
Екінші қыз шығыды, үшінші  қыз шығады 
барлығы бір сызыққа келеді. Сол сызық бойымен алға
адымдайды.
Екі кесені қолдарына ұстап айналып  кезек-кезек  оңға,
солға соғады.
Кесені алдына жерге қойып сұлу көріну  (екі қолдың
«ұялу»кезіндегі өзіндік қалпынан бастап екі алақанды
бетінің алдына біресе оң жаққа, біресе сол жаққа
қозғалту дейінгі қимыл жасауы. Бұл кезде екі
алақанының арғы жағынан наздана күлгн бейне көз
жүгіртеді) қимылын жасайды.
Орнынан тұрып шалқыма   қимылымен кесені айнала қозғалады. Орнында айналып кесені қолдарына алып отырады
Жай  әуен басталғанда торсық   ұстаған екі қыз  шығады. Бір сызық бойына келіп  торсықты айналдыра оңға солға 
айналдыра алға қарай жылжып кесе ұстаған қыздардың жанына келіп  тұрады. Басын оңға солға қозғайды. 
Орнында торсықты айналдыра кесеге құю әдісін жасайды. 
Бір сызық бойымен  шеңбер жасап айналады да бастапқы қалпына келеді 
Торсық ұстаған екі қыз басын оңға солға қозғай отырып алға жылжиды.
 Торсықты жерге қойып өрнек (екі қол екі жаққа жіберіліп, екі шынтақ төмен түсіріледі, екі қолдың басы да білезік буынан 
бүгіледі, екі алақан жоғары қаратып, саусақтар мықынға қарай бағытталады)  қимылын жасайды. 
Арттағы қыздар  кезектесе алға артқа ауысады.
Торсықтар артқа жылжып  бір айнала торсықты оң жақ иығына қойып, арттағы кеселер айналып кезектесе 
отырады.
 Қортындылау:   Балалар  бимен  айналысқаннан  кейін  олардан  жақсы  нәтижелерді  көруге  болады:

• дене  сымбаты  жақсарады;
• балалар  белсенді бола  бастайды;
• жаңа  қимылдар  мен  билерді  тез   үйренеді.
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 Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам  ауданы  Ақсукент  ауылы
 № 7  «Бабыр» атындағы  жалпы  орта  мектебі  өзбек  тілі  және  
 өзбек  әдебиеті   пәні  мұғалімі Насирова  Халима  Азатбековна

                  Тиллар уйғунлиги ― диллар  оройиши

       Тил  ҳам  онг  сингари   қадимийдир.  Дарҳақиқат ,  тил инсон  учун ўз  манфаатларини  қондириш  учун  эмас ,  
аксинча, фикр- ўй, туйғулар , ўзидаги   ҳақиқат  ва  илҳом  учқунларини  ифодалаш   ва  ўзгаларга   инъом  учун   берилган  
неъматдир.
        Тил―миллат  белгиси  ҳамдир.  Ҳар бир  халқнинг  урф – одати, анъаналари  ва  ўзига  хослиги  айнан  унинг бетакрор  
ва  беқиёс  тилида  ўз ифодасини  топади , дейиш мумкин. Бутун  олам  ола  биладиган  эл, миллат, халқ  бўлиш  учун  
аввало  она  тилимизни  мукаммалроқ  ва  теранроқ  идрок  этмоғимиз  даркор.  Тил  ҳар  бир  инсонга  она  сути  билан  
кириб ,  унинг  қон- қонига  синггиб,  вужудига  оройиш  бахш  эта  олдиган  мўжизадир.
        Ўз  тилини  қадрлаб, ўзга  тилни  ўрганиш― она  юртини , туғилиб  ўсган  масканини , Ватанини  суйиш ,  демакдир. 
Мустақилликка  эришганимиздан  кейин  давлат  тили ― қозоқ  тили, деб  тан  олинди. Шу  билан  бирга  қозоқ  тили – 
Қозоғистон  Республикаси  маҳаллий  халқининг  ҳамда  унинг  чегарасидан  ташқарида  умр  кечираётган  қозоқларнинг  
миллий  тили  ҳамдир. Қозоқ  тилининг  изоҳли  луғати  жуда  ҳам  бой  бўлиб ,  бунга  жами  67  минг  сўз жамланган , 24,5 
минг  фразеологик ,  91,5 минг  лексик  сўзлар  киритилган.  Буларнинг  ҳаммаси  ўн  томдан  иборат «Қозоқ  тилининг  
изоҳла  луғати» да  ўз  ифодасини  топган. Қозоқ  алфавити  1929  йилга  қадар  араб  графикасини ,1929-1940  йиллари  
лотин  графикасига  асосланган  бўлса ,1940 йилдан  бошлаб  ҳозирги  ва0тгача  эса  крилл графикасидан  фойдаланиб  
келинмоқда.
    Улуғ  оқин  Абай  Қунанбаев  ҳамда  Ибрай  Алтинсаринларнинг  сўнмас  ижоди  орқали  бизгача  етиб  келган  ҳозирги  
қозоқ  адабий  тили том  маънода  буюкдир.  Давлат  тили  дунёдаги олти  мингга  яқин  тиллар  ичидаги  қўлланиши  
жиҳатидан  етмишинчи , тил  бойлиги  ва  кўркамлиги , маъно  жиҳатидан  аввалги ўнликлар  қаторидан ўрин  олган.Шу  
билан  бирга   у  дунё  юзидаги  оғзаки  ва  ёзма  тил  маданияти  шаклланган  олти  юз  тилнинг ҳамда  халқаро  эътиборга  
эга  икки  юз  тиллар қаторидан ўрин  олган. 
       Ўзбек  тили  эса ―  туркий  тиллар  гуруҳига  киради. Ўзбек  адабий  тили  учта  тарихий  даврни  ўз  ичига  олади: 
қадимги  туркий – адабий,эски  ўзбек  ҳамда  замонавий  ўзбек тили. 15  асрда Алишер  Навоийнинг  самарали  меҳнатлари  
ва  изланишлари  туфайли  эски  ўзбек   тили 19  асрга   қадар  ягона  ва  ривожланган  адабий  тилга  айланиб улгурди ,20  
асрга  келиб  эса  ўзбек   адабий  тилида  бир  қанча   ўзгаришлар  юз  бериб , у  оддий  ва  шу   билан  бирга  ўта  бой  тил  
миқёсида   танилди,Ўзбек  этноси  1927  йилга   қадар  араб  алфавити ,1929-1938  йилларда  лотин , 1939  йилдан  
кирилл,1994  йилдан  эса  яна  қайтадан  лотин  графикасидан  фойдаланиб  келади.  Лотин  графикасидан  ташкил  топган  
ўзбек  тилида  26  ҳарф , 3  та  ҳарфлар  жамламаси  бор. Ўзбек  тили  лексикаси   негизини  умумий  туркий  тил  
лексикасиасосида   шаклланган  янги  ўзбекча  сўзлар  ташкил  этади.  Ўзбек  тили  ижтимоий – сиёсий , илмий – бадиий 
адабиёт , нашр  тили , адабий  тил  бўлиб ,  жамиятимизнинг барча  ижтимоий  ҳаётида қўлланиб  келади.
          Рус  тили― авваламбор  жаҳондаги  энг  бой  тиллардан биридир.  Бу  тил  табиатдан  жуда  ҳам  гўзал  ва  нафис,  
шоирона  мақомга  эга  бетакрордир.  Рус  тили ― Пушкиндир. Унинг  сўнгги  манзилгоҳи  эса  Горькийдир , деган  эди  А. 
Н. Толстой.
       Инглиз  тили― аралаш  тил , дейилганда  бу  унинг грамматикасига  ва  луғатига  қарата  айтилган  сўздир.  Инглиз  
луғатида  айниқса  лотин , итальян , голланд , араб  тилларини  кўпроқ  учратишимиз  мумкин. Инглиз  тили  лексик 
жиҳатдан  жуда  ҳам  бой  тилдир. Бунга  Уэбстернинг  425000  сўздан  иборат  луғати  мисол  бўла  олади. Бу  луғатда   
герман  гуруҳидан  кириб келган   ―  30 фоиз , лотин – французлардан – 55  фоиз,  қадимги   грек , итальян , испан , 
португал , голланд , немислардан  кириб  келган – 15  фоиз  сўзлар  жамламаси  мавжуд.
         Бугунги  кунда  инглиз  тили ― жаҳон  халқларининг  тили ,  деб  тан  олинмоқда.  Ёшларимизнинг  билиши  керак 
бўлган  давлат  тили , она  тилидан  кейинги  ўрганиш  иштиёқи  баланд  тил  ҳам  инглизчадир.
          Ҳа  чет  тилларни  билиш  ўз  она  тилимизни  бойитади,  уни  янада  ёрқин ,  майин , ифодали  қилади.  Ҳар  бир  
инсон  ўз  фикрини  ,  ички  дунёсидаги  бор  бойлигини  тил  орқали  етказади.  Шундай  экан  тўғридан  тўғри  тил  ва  
фикр , яъни  дил  уйғунлашганда  у  қандай  тил  бўлмасин  янада  чирой  очиб ,  жимжимадор ,  беқиёс  маъно  касб  этиб  
тингловчи  қалбига  кириб  боради.
         Хулоса  қилиб  айтиш  жоизки,  кўп  тил  билиш ,  ижобий  маънода  беҳисоб  қалбларга  ҳукмронлик  ҳам  демакдир.

* * * * * * * * 
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы  Қарабұлақ  ауылы

№ 104 негізгі  орта  мектебі  биология  пәні  мұғалімі  
Ниязалиева   Нафиса   Турдалиевна

Сабақтың тақырыбы: Саңырауқұлақтардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.
Мақсаты: 1.Білімділік: Елімізде кездесетін саңырауқұақтардың табиғаттағағы және адам өміріндегі маңызы жайында жан-
жақты түсінік беру.
2. Тәрбиелік: Оқушыларды өсімдіктерді  күтіп – баптауға, ұқыпты, жинақы болуға  тәрбиелеу.
3.   Дамытушылық: Саңырауқұлақтардың  табиғаттағы  және  адам  өміріндегі  маңызы  туралы  ой-өрістерін  кеңейту,  өз
бетімен жұмыс  жасауға дағдыландыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Сабақтың типі: жаңа сабақты меңгерту.
Сабақтың түрі: аралас сабақ.
Сабақтың әдісі: тірек сызбамен жұмыс.
Сабақтың көрнекілігі: саңырауқұлақтың суреті, интерактивті тақта, кестелер.
Пән аралық байланыс: жаратылыстану, география, медицина
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі: 1. Сәлемдесу,түгелдеу.
                                           2. Оқушылардың құрал-жабдығын тексеру
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3.  Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
 II. Үй тапсырмасын сұрау: 

« Ия,жоқ »ойыны
1. Күздік бидай,қара бидай,арпада көбіне сабақтарын да жапырақтарында ол  мақта сияқты болып көрінеді. (ия)
2. Егістікті аралап жүргенде бидай масағынан сәл иіліп келген қара түсті қастауышты көруге болады. Ол ақұнтақ

саңырауқұлағы.  (жоқ )
3.  Ағаштардың сабағында өсетін діңқұлақ саңырауқұлағының пішіні малдың тұяғына ұқсас.    (ия)

4.  Тат саңырауқұлағы дәнді дақылдарды қамысты және басқа да өсімдіктерді          зақымдайды.
5.  Паразит саңырауқұлақтарымен күресуде улы химикатткр пайдаланады. (ия)

6.  Зақымдалған дәнді қайта сепкенде,одан ауру өскін пайда болады.  (ия)
7.  Жер бетінде бидай түсімі жылына 15 % -ға жоғарлайды. (жоқ) 
III. Жаңа сабақты түсіндіру:  
Бактериялар мен топырақта болатын басқа да майда саңырауқұлақтар бірлесіп,өсімдіктер мен жануарлардың, саңырауқұлақ
қалдықтарын ыдыратып, шірітеді. Өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын ыдырамай, өңделмей, топырақта жата берсе,
әр түрлі жұқпалы аурулардың таралуына себепші болар еді.  Саңырауқұлақтардың құрамы ферменттерге бай.
                              

Ферменттерді әр түрлі салаға пайдаланады:
жеміс шырынының түсін өзгертеді

шикі заттарды өңдейді
нәруызды,крахмалды сұйылтады.

Зең саңырауқұлағынан пенециллен антибиотигі алынады.
Жеуге жарамды тағамға пайдаланылады

   Саңырауқұлақтардың 250-ге жуық түрлері қағаздарды, суреттерді, темір жолға төселген,  шахтадағы тірекке қойылған
ағаштарды бүлдіреді. Аспергилл саңырауқұлағы құстардың өкпесінде аспергиллез ауруын туғызады. Адамдардың құлағын,
кеңсірігін,  көзін,  терісін,  шашының  түбін,  тырнағын  зақымдайды.  Дүниежүзілік  денсаулық  сақтау  ұйымының  мәліметі
бойынша, жер бетінде әрбір 5 адам саңырауқұлақ ауруымен ауырады. Әрбір екінші адамның тырнағы зақымдалған. Бұрын
тырнақты алып тастап емдейтін. Қазір орунгал деген дәріні ішу арқылы емдейді. Тутанхомон фаронының қорымын ашуға
қатысқан 21 адам аспергилл саңырауқұлағының споралары өкпені зақымданғандықтан, өмірден озды.
  Саңырауқұлақтар мен бактериялар топырақ құрамындағы кейбір зиянды бактериялардың көбейіп кетпеуіне ықпал етеді.
Өздерінен  арнайы  зат  бөліп,  зиянды  бактериялардың  өсуін  тежейді.  Оларды  антибиотиктер  деп  атайды.  Ондай
антибиотиктерге бактериялардан бөлінетін стрептомицин,  тетрациклин және саңырауқұлақтардын алынатын пенециллин
жатады. Адам баласы бұл дәрілерді күнделікті пайдаланады. Соңғы кезде медицинада жүректі, бүйректі операция жасап
ауыстырғанд пайдалантын дәрі топырақтағы саңырауқұлақтан бөлініп алынады. Өсімдіктерді тез өсіретін белсенді зат –
гибереллин, зиянды бунақденелілерге қарсы қолданылатын боверин де саңырауқұлақтардан алынады. Саңырауқұлақтарды
тек дәрі алу үшін ғана емес, тамаққа пайдалану үшін де өсіреді. Арнайы орындарда қарашірік топыраққа жылқы тезегін
қосып, қозықұйрықтың спораларын себеді. Қазір 70 елде қозықұйрық, жазғы түбіртек егу жолға қойылған. Одан жылына 14
млрд доллар қосымша табыс түседі. Қазақстанда да қозықұйрық пен жазғы түбіртекті қолдан өсіру жүзеге асырылуда.
IV. Жаңа сабақты бекіту.   

Сөзжұмбақ
Сөзжұмбақтың сұрақтары:

1.  Антибиотиктерге  бактериялардан  бөлінетін  саңырауқұлақтардан  алынатын  пенециллин  жатады?
(Стрептомицин)

2. Ферменттерді әр түрлі салаға пайдаланады, солардың бірі?  (Крахмал)
 3. Адамдардың құлағын, көзін және т.б. зақымдайды?  (Кеңсірігін)

4. Саңырауқұлақтар кездеседі?  (Шалғындықта)
5. Өсімдіктерді тез өсіретін белсенді зат?  (Гибереллин)
6. Өздерінен арнайы зат бөліп, зиянды бактериялардың өсуін тежейді?  (Антибиотик)
7. Бұрын тырнақты алып тастап емдейтін, қазір (Орунгал)  деген дәріні ішу арқылы емдейді. 

 8. Жеуге жарамды саңырауқұлақты тағамға пайдаланады. (Қалпақшалы)  
9. Қазақстанда да жазғы түбіртекті және  (Қозықұйрық)   қолдан өсіру жүзеге асырылуда.
10. Зең саңырауқұлағынан  антибиотигі алынады?  (Пенециллин)
11. Аспергилл саңырауқұлағы құстардың өкпесінде  (Аспергиллез)   ауруын туғызады.
12. Аспергилден қолданылады?  (Лимон қышқылы)

V.  Үй тапсырмасы:  
1. §11. Саңырауқұлақтардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.
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ОҚО, Созақ ауданы, Сызған ауылы Қозмолдақ  бөлімшесі 
№7 Ғ. Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебінің 

мектепалды даярлықтобының  жетекшісі Ноғайбаева Айзада

Жаңалыққа бастаған жаңартылған бағдарлама

Қазақстандағы білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы-заман талабына сай
келешек  ұрпақтың  сұранысын  қанағаттандыратын  тың  бағдарлама.  Кәсіби  тұрғыда  жаңа  сатыға
қадам  басып,  білім  жүйесіне  енген  жаңалықтың  қыр  –сырын  зерттей  бастаған  сәтімде  арнайы
курсқа баруым бағдарлама туралы туындаған сұрақтарымның жауабын табуға берілген мүмкіндік
секілді көрінді. Расында да осы уақытқа дейін бірнеше курстар мен тренингтердің тыңдаушысы болсам да, жаңартылған
білім бағдарламасының толық нұсқасын түсініп кетудің сәті түспепті.
 — Білім беру бағдарламасына өзгерістер не үшін қажет?
-Білім беру бағдарламаларын жаңартудың басымдықтары;
 -Рухани құндылықтар мен дағдылар;
 -Қазақ тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілінің оқу бағдарламасын жаңартудың
 мақсаты;
 -Спиральді оқу бағдарламасы;
 -Қазақ тілін оқытуда қолданылатын оқыту тәсілдері;
 -Белсенді оқу, белсенді оқудағы мұғалімнің рөлі;
 -Қазақ тіліндегі тілдік дағдылар;
-Критериалды бағалау  қағидаттары тақырыбында  әріптестермен  бірлескен  білім  ортасында  жаңа  бағдарламаны  талдап,
талқылап, тәжірибемен бөлісу кәсіби тұрғыда шыңдала түсуіме көп ықпалын тигізді.
Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі  пәнінің берілу жайы да өзгеше.  Бағдарлама оқушының төрт тілдік
дағдысын:  тыңдалым,айтылым,оқылым,жазылым жетілдіруге  бағытталған.  Бұл  төрт  дағды оқу жоспарында  «Шиыршық
әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және
сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі.
Бұл курстың мазмұны білімге орталықтандырылған парадигмадан қызметтікке ауысуды қамтамасыз ететін тәсілдемелерді
зерделеуге  бағытталған.  Оқушылар  білімін критериалдық бағалау оқыту мен білім беруге  деген әртүрлі  тәсілдемелерді
пайдалануға,оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингісін уақытылы жүргізуге, мұғалімге сабақты қажетті мазмұнмен
толтыруға мүмкіндік береді, оқушылардың оқуға деген уәждерін арттырады, оқытудың заманауи әдістерін біріктіреді.
Курс  тыңдаушыларына  жаңа  форматтағы  сабаққа  қатысуға  мүмкіндік  берілді.  Пікіралмасу  арқылы  оқыту  үдерісінің
жаңашылдығы мен демократтиялылық дәрежесі талқыланды.
 Белгілі Қытай пәлсапашысы Конфуцийдің: «Мен саған балық берсем, сен бірақ күн тоқ боласың, ал енді мен саған 
қармақпен қалай балық аулауды үйретсем, сен өмір бойы тоқ боласың» – деген сөзі оқушыларды да, мұғалімдерді де әрекет 
етуге ынталандырады. 
Менің осы курсқа келгенде алғашқда еш қызығушылық болмады себебі мен бастауыш сыныптарда сабақ берген жоқ едім. 
Еш түсінген жоқ едім. Енді түсіндім, бұл біздің күнделікті мекткптегі бастауыш сыныптағы оқушыларды білім мазмұнымен
жаңарту кезеңінде қазақ тілінде оқылытын бастауыш сынып пәндері бойынша педагогикалық кадырларының біліктілігін 
арттыру курысының білім беру  бағдарламасын игеру үшін дәрісін бастадық.  Яғни, бастауыш сыныптардағы белгіленген 
пәндерді жаңа технологиямен  ұштастыра отырып, « қалай білім алу керектігін білетін» , дербес, ынталы, қызығушылығы 
жоғары, сенімді, жауапты, ой-өрісі дамыған жеке  тұлғаны қалыптастыруға бағытталған қағиданы ұстана орырып, мектеп 
түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін  меңгерңгеріп шығуы тиіс.
Біздің оқытушымыз Орынбасарова Гулмира Оралбайқызының берген ақпараттары мен бұл курс оқушы мен мұғалімнің 
арасындағы үлкен байланысты үш тілді оқыту арқылы –тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым коммуникативтік  
дағдылырды қалыптастырға бағытталғанын  білдім.
Алғашқы бір аптасында мен толық түсіне алмады, әрине тәлімгеріміз Оралбайқызы Гүлмира апайдың берген бағыт бағдары 
бойынша мен жаңаша, жаңа технология, үш тілді, өмірмен байланыстырып отырғанын түсіндім. Баланы жас кезінен үш 
тілді қатар алып жүрсе нұр үстіне нұр болар еді. Қазір бала өте тез қабылдағыш, есте сақтау қабілеті өте жоғары 
болғандықтан үш тілді қатар алып жүрген өте қолайлы екенін білдім. Балаларды тәрбиелеу  үшін мұғалім үнемі даму 
үстінде болу қажет. Шет аймақтарда әрине ағылшын тілі дүние жүзілік тілдер қатарында, алғашқы ондықтардың қатарында 
болғандықтан балаларға үйрету басты мақсат болды.Бұл салады білім беру ісінің  мазмұнын  жаңа бағытқа  бұрып, 
құрылымдық жүйесін жаңарту, өзгерістер енгізу-білім  реформасын жүзеге асыру алғышарттары тұрғаны баршамызға 
мәлім. Егеменді Қазақстанның болашақ потенциалын оқытып-тәрбиелейтін мұғалім-шығармашыл, жан-жақты білімді, 
парасатты, мейірімді, сезімтал, мәдениетті, кәсіби шебер, Интелектуалды, ізденімпаз, ғылыми зерттеуші, жаңа 
технологияларды меңгеруде жан-жақты білуі қажет.
Жаңа заман талабына  сай қазіргі мұғалім қандай болу қажет?

• Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын;
• Педагогикалық өзгерістерге тез төселетін;
• Оқушылармен т ез тіл табыса алатын;
• Жаңаша ойлау, жүйесін  тез меңгергенін;
• Дарынды оқушының шығармашылығын дамытатын;
• Дарынды оқушының өзінің жұмысын өзі жоспарлап шешім қабылдауға ықпал ететін мұғалім болуы қажет.

 Бүгінгі  күні  барлық  елдер  жоғары  сапалы  білім  жүйесімен  жұмыс  істеуде.  Өйткені  қазіргі  заманда  елдің  бәсекеге
қабілеттілігі  оның азаматтарының  парасаттылығымен  анықталады,  сондықтан  білім  беру жүйесі  болашақтың  талабына
сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу
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қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл үрдістің жалпы білім
беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. Курстың маңыздылығы да міне, осында. 
Менің алдыма қойған мақсатым: әр баланың жеке тұлға екенін, өзіндік көзқарасы, пікірін айту тағы басқа шығармашылық
қасиеттерін ашу. Сабақтарымның қалай шығуы, өзімнің шеберлігіме байланысты екенін түсіндім. Сабақтарымда жаңаша
әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып , оқу үдерісін сындарлы жоспарлаймын. Оқытуды өзгертуде  , оқушының қажеттілігі мен
қызығушылығын анықтау арқылы сабақты түрлендіремін.
  Бүгінгі мектеп оқушылары ертең өз жолында кездескен қиындықтарды жеңе білуін, өз мәселелерін өздері шешуін, саналы
шешім қабылдауға дайын болуын үйрететін жаңа бағыттардың бірі –  жаңартылған білім бағдарламасының әдіс-тәсілдерін
сабақтарда  тиімді қолдану. Мен  осы оқу  курсын жақсы аяқтап, сабақтарымда әдіс-тәсілдерді  тиімді қолдана отырып,
оқушылардың білім денгейін артуына өз үлесімді қосамын  деген үміттемін.  

* * * * * * * * 
  № 38 «Жазира»  бөбекжайы  МКҚК 

Тәрбиеші:  Дуйсекешева С.А

Күні: 24.11.2015 
Тақырыбы:   «Орман тұрғындары»
Білім беру салалары:  Әлеуметтік орта
Бөлімдері:  Экология негіздері
Әдіс-тәсілі:Әңгімелесу,саяхат,түсіндіру,сұрақ-жауап  тапсырма.
Мақсаты:  Білімділік : Жабайы жануарлартуралы түсініктерін байыту.
Дамытушылық: Жабайы жануарлардың (аю,қоян,тиін)  сипаттық  белгілерін байқай білуге  үйрету
арқылы зейіндерін дамыту.Жабайы жануарларды ажырата білуге үйрету. 
Тәрбиелік:табиғаттағы тірі жандарға қамқор болуға тәрбиелеу. 
Алдын-ала жүргізілген жұмыс және сабаққа даярлық : 
Орман жануарлары туралы тақпақтар жаттау,ертегілер оқу
Билингвизм:  Орман-лес-forest         
                         тұрғындары-жители-residents
                           

Қызмет кезеңдері Педагогтың басқару іс-қимылдары Балалардың  қызметі

1                           2                  3
Мотивациялық

қозғаушы
Балалар әсем  әуенмен залға кіреді.  
Тәрбиеші:-Балалар,бүгін бізге қонақтар келіпті.  Қонақтармен 
амандасайық.
 -Менде сендермен кездескеніме өте қуаныштымын. Өлең 
жолдарын айтып бір-бірімізді қуантайық!
      Жылулық шеңбері.
Қуанамын менде ,
Қуанасың сенде .
Қуанайық достарым,
Арайлап атқан күнге.
(Бөлмеге біреу  жаңғақтар лақтырады)
-Балалар,бұл кім екен?Бізбен әзілдесіп жаңғақтарды лақтырып тұр 
ғой!
- Сендер білесіңдер ме?
:-Менде білмеймін.Қазір тексеріп қарайын!
             (Тәрбиеші қарайды)    
Көңілді әуенмен секіріп, қолына себет ұстап тиін кіреді
Тиін:
-Ой,мен қайдамын,қайда келіп қалдым! 
Сәлеметсіздер ме,балалар!
Тәрбиеші:-Сәлеметсің бе, тиін? Сен балабақшаға тап болдың!
Тиін: -Ал,балабақшада балалар не істейді?
Тиін:-Балалар,менде сендермен бірге тақпақ айтқым келеді?
Тәрбиеші:-Әрине,тиін сенде шеңберге тұрып бізбен бірге тақпақ 
айта ғой!
   
   Лучик, лучик золотой
   Луч везде и луч со мной.
   Добро в тебе добро во мне
   Добро кругом на всей земле.
          Гуд монин, гуд монин.
          Гуд монин ту ю
          Гуд монин диә тичә
         Айм глад ту су ю.

     Залға кіреді

Үш тілде амандасады.

Балалар шеңбер бойына 
тұрып, үш тілде қимылмен
өлең жолдарын  айтады.

Балалар қарайды

-Жоқ,білмейміз.

Балалар таңдана қарайды.

Үш тілде амандасады.

Ойнаймыз,ұйықтаймыз,ән 
айтамыз,тақпақ айтамыз

Балалар тиінмен бірге өлең
жолдарын  қимылдармен 
орындайды

Ұйымдастырушы
ізденушілік

Тиін:-Балалар ,сіздерге рахмет!Маған тақпақ  үйреттіңдер.Енді  
маған орманда  көңілсіз болмайды. 
Менің де сіздерге сыйлығым бар. Мен сендерді  орманға қонаққа 
шақырамын.
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Ал, мынау сіздерге (себетті жерге қояды).Мен сендерді күтемін.
Тиін:-Балалар,сау болыңыздар!Мен қайтайын.Орманда 
кездескенше!
Тәрбиеші:-Сау болыңыз, тиін!  
              (Тиін шығып кетеді)
Тәрбиеші:-Балалар,себетте не бар екен? -Қараймыз ба?
Тәрбиеші:-Балалар,тиін бізге поезбен орманға саяхатқа баруға 
билеттер тастап кетіпті.Бұл билеттер жай билеттер емес. 
Билеттерде пішіндер бейнеленген.
-Мынау қандай пішін?
-Дөңгелектің түсі қандай?
-Мынау қандай пішін?
-Шаршының түсі қандай?
-Орманға бару үшін поезға отырайық. 
Вагоннан орнымызды табуға қолымыздағы  пішіндер көмектеседі.
-Балалар,дөңгелек бейнеленген билетпен дөңгелек бейнеленген 
вагонға, шаршы бейнеленген билетпен шаршы бейнеленген вагонға
отырамыз.
Тәрбиеші:-Балалар, паровоз қозғалды. Біз жүрдік.Чок-чок,чу-чу,  
чок-чок,чу-чу. Алысқа біз барамыз.
            (көңілді әуен ойналады) 
Тәрбиеші:-Міне, балалар орманға  да жақындадық.Поездан мұқият
түсеміз.Орман жолымен ақырын жүреміз. Жаңбыр суы жиналып 
қалыпты, секіріп өтейік! Бір,екі,үш.
-Балалар,орманда  құлаған ағаштар көп болады. Сондықтан абай 
болыңдар!
-Міне ,құлаған ағаштар жатыр.
-Секіреміз!Бір-екі-үш!
Тәрбиеші:-Қараңдаршы,қандай әдемі ағаш!(шыршалар кездеседі)
Тәрбиеші:- Бұл қандай ағаш?
Тәрбиеші:- Шыршалар бірдей ме?
Тәрбиеші:- Ой, балалар, шырша түбінде не тығылып отыр?
               (қоян шығады)
Қоян:-Сәлеметсіңдер ме,балалар!
Тәрбиеші:-Балалар, бұл қандай аң?
Тәрбиеші:-Қоян-заяц-рәбит
Қоян:- Дұрыс айтасыңдар,балалар!
Мен-қоянмын.Орманда тұрамын.Жүнімнің түсі сұр,ақ. Жүнім 
үлпілдек.Құлағым ұзын.Дыбысты естуге ұзын құлағым 
көмектеседі. Секіргенді ұнатамын.
Менімен бірге секіріп көріңдерші

Тәрбиеші:- Қоян, әңгімеңе рахмет!
Балалар,қоянды немен қуантсақ екен.
-Қоян нені жақсы көреді?
Тәрбиеші:-Көкөністердің ішінен сәбізді тауып қоянға 
сыйлайықшы!

Қоян:- Балалар сыйлықтарыңа көп-көп рахмет! Сау болыңдар!

Тәрбиеші:- Саяхатымыз жалғасады.
-Қызық , бұл ненің үңгірі?
Балалар, үңгір-аңның үйі.
Мен  жұмбақ жасырамын,шешуін тапсаңдар үңгірде қандай аң 
тұратынын білеміз?
Жұмбақ:
Қыс болғанда ұйықтайды
Балды жақсы көреді
Кіп-кішкене арадан
Үп-үлкен боп қорқады
              Бұл не?
          (Аю шығады)
Тәрбиеші:-Үңгірде  аю тұрады екен?
          Аю-медведь-биә
Аю:-Сәлеметсіңдер ме, балалар!
 Мен –аюмын.
Мен  орманда  тіршілік  етемін.  Үлкен  аңмын.  Жүнім  қалың.
Құлақтарым  кішкентай.  Түсім  қоңыр.  Араның  балын,
жидектерді  жақсы  көремін.  Аш  кезімде  шөппен,ағаш

-Сау болыңыз! До 
свидания! Гуд бай!

-Қараймыз

Балалар тыңдайды.

-Дөңгелек
Дөңгелектің түсі қызыл
-Шаршы
-Шаршының түсі сары

Балалар пішіндерге қарап 
вагонға отырады

-Чок-чок,чу-чу,чок-чок,чу-
чу
Алысқа біз барамыз!

Балалар поездан түседі
Жаңбыр суынан секіреді
-Бір,екі,үш секіреміз!
Балалар ағашқа қарайды

Балалар секіреді

-Шыршалар
-Жоқ. Аласа-биік
Балалар таңдана қарайды

Үш тілде амандасады
-Қоян
-Қоян-Заяц-Рәбит

Балалар тыңдайды

Балалар қоянмен бірге 
секіреді

-Сәбізді жақсы көреді.
Балалар көкөністердің 
ішінен сәбізді тауып 
қоянға сыйлайды.
Үш тілде қоштасады..

Балалар таңдана қарайды.

Жұмбақты тыңдайды
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тамырымен  қоректенемін.  Қыста   ұзақ  ұйықтаймын.
Ұйықтайтын орным-үңгір.

Аю:-Балалар,  менің   сіздерге  бір  өтінішім  бар.Маған  жидектер
жасап бересіңдер ме?
Тәрбиеші:-Балалар, аюға жидектер жасап береміз бе?
    Шығармашылық орталығында  
                    жұмыстану.
-Ермексазды жұмсартамыз,оны екі бөлікке бөліп,әрбір бөлікті 
алақанға салып домалақтаймыз.Бұл-біздің жидегіміз. Жидектерді 
ыдысқа саламыз.Қолымызды сулыққа сүртеміз. 
Тәрбиеші:-Сыйлығымызды аюға сыйлайық!
         (Ыдысқа салып сыйлау)
Аю:-Рахмет ,балалар!  Үңгіріме барып сіздер сыйлаған 
жидектермен қоректенейін!Сау болыңыздар!
          Аю шығып кетеді.

Тәрбиеші:-Балалар,орман ішін қараңғы басып, суыта бастады.Жол 
тауып топқа қайтуымыз керек. Айналамызға қарайықшы,  мүмкін 
топқа қайтуға көмектесетін бір нәрсе тауып алармыз!

Тәрбиеші:- Қараңдаршы, қиықтар жатыр. Қиықтарды жинап 
құрастырып көрейікші! 
Тәрбиеші:- Қиықтардан не құрастырдық?
Тәрбиеші:- Күн туралы не білеміз?

Тәрбиеші:-Дұрыс, күннен тараған сәуле жарық ,жылу береді.
Тәрбиеші  :- Балалар,күннің жарығымен топқа қайтайық!

-Аю

-Аю-медведь-биә

Үш тілде амандасады
Балалар тыңдайды.
-Жасап береміз.
Балалар жасалу 
жолдарымен танысып 
мүсіндейді.
Балалар жидектерді аюға 
сыйлайды.
Үш тілде қоштасады
Балалар айналаға 
қарайды,қиықтарды тауып 
алады.
Балалар қиықтарды 
жинап,құрастырады.
-Күн құрастырдық.
-Күн жарық пен жылу 
береді.Табиғат бөлшегі
Балалар қозғалады.

Рефлексиялық
қорытындылаушы

                Шеңберге тұрады.
Тәрбиеші:-Бәріміз қолымызды көтеріп күннің шуағын шашайық! 
Тамаша,бөлмеміз жарқырап кетті.
       -Балалар біздер қайда бардық?
-Орманда қандай аңдарды көрдік?
-Қоянға не сыйладық?
-Аюды қалай қуанттық?
-Балалар оқу іс-әрекетіміз аяқталды, қонақтармен қоштасайық?

Балалар қолдарын 
көтереді.
-Орманға бардық
Қоянды көрдік.
Аюды көрдік
Қоянға сәбіз сыйладық
-Аюды жидекпен 
қуанттық.
Үш тілде қоштасады.

Орындайды:  жабайы жануарлардың сипаттық белгілерін байқап, оларды сипаттап айтуға арналған тапсырмаларды.
Түсінеді:    жабайы жануарлар туралы берілген мәліметтерді.. 
Қолданады:   жабайы жануарлардың жүріс-тұрысын қимылмен  келтіре білу дағдыларын.

* * * * * * * * 
№ 38 «Жазира»  бөбекжайы  МКҚК. Тәрбиеші:  Дуйсекешева С.А

Білім беру салаcы:  Әлеуметтік орта
Бөлімі:  Экология негіздері

Тақырыбы:  «Орман тұрғындары»
    «Айгөлек»  II  сәбилер тобы
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Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы Боранқұл селосы
Опорный орта мектебі Бастауыш сынып мұғалімі

Молдашова Роза Жазикбаевна 

Тақырыбы: Бастауыш сыныпта ұлттық ойындар пайдалану
Халқымыздың тарихы – мәдени мұраларының түрлері сан алуан. Солардың қай қайсысы да адамға,
оның игілігіне қызмет етуге бағытталған.  Осындай құнды мәдени игіліктердің бірі- ұлт ойындары.
Ойында халық педагогикасының құрамды бір бөлігі. Адам баласы жасаған жеті кереметтің қатарына
сегізінші  етіп  осы  ойынның  аталып  жүруі  де  жайдан-жай  емес.  Ұлттық  ойындар  халықтың
әлеуметтік – экономикалық жағдайларына байланысты тауып,дамығанына қазақ халқының ұлттық
ойындарымен таныса отырып, көзіміз  әбден жетеді. 
Қазақтың ұлттық ойындары тақырыпқа өте бай және әр алуан болып келеді. 
Дегенмен халық ойынының неше алуан түрлерін туғызып қана қойған жоқ, соны іс жүзінде қолданып, оның тәрбиелік,
білімдік жақтарын да көре білді. 
Уақыт мектеп мұғалімдеріне жастарды жаңа заман талаптарына сай, әрі озық ұлттық дәстүр рухында тәрбиелеп, өмірге
әзірлеу  секілді  жауапты  міндеттер  жүктеп  отыр.  Бүгінгі  күннің  ұрпақ  тәрбиесіне  деген  өз  талабы,  өз  ерекшелігі  бар.
Халқымыз терең мағыналы дана сөзін «Тауына қарай аңы,заманына қарай заңы» деп тауып айтқан.  Еңселі ел болып, ана
тілін, ата салтын, дәстүрін қайта түлетуде.  Жаңарған елге, жаңа тіл заңы және тұжырымдамалар мен бағдарламалар тәрбие
жүйесіне жаңаша көзқарасты ұрпақ тәрбиелеуді талап етуде.
Жастарды жаңа заманға сай тәрбиелеу үшін, ұстаздар қауымы оқу –  тәрбие жұмысына шығармашылықпен қарап, оқудың
жаңа әдіс – тәсілдерін қолдануы керек.  Сондай оқу- тәрбие негіздерінің бірі- ұлттық ойындарымыз.
Ол сандаға ұрпақтың керегіне жарап, оларды өмірге әзірлеу қажетін өтеген, сыннан өткен сенімді тәрбие құрады. Қазақтың
ұлттық ойындары: ойын сауық,  тұрмыс салт ойындары дене шынықтыру,спорт ойындары және оймен келетін ойындар
болып бөлінеді. Ұлттық ойындары сонымен қатар ауыз әдебиетінің бір саласы болып есептелінеді.
Халық өзінің қоршаған дүниенің қыры мени сырын егжей- тегжейлі білуді баланың санасына ойын арқылы жастайынан
сіңіре білуді көздеген. Ойын бала табиғатымен егіз. Өйткені, бала ойынсыз өспек емес,жан – жақты дамымақ емес. 
Бала отбасы тәрбиесі  және өзін қоршаған ортамен тығыз  араласа отырып,  ана тілін үйренеді.  Мектеп табалдырығынан
алғаш аттаған балаларға ана тілін оқытудың тиімді  әдістеріне ерекше мән берілуі  тиіс.  Ана тілі  сабақтарында  ойынды
ұтымды пайдалану сондай әдістерге жатады. Ойын арқылы оқу процесін жандандырып, сабақтың сапасын арттыруға толық
мүмкіншілік  бар.и  баланың  сөздік  қорын  молайтып,  сөзді  еркін,  өз  мағынасында  қолдануға,  тез  жылдам  сөйлеуге
жаттықтыруға ойын бірден-бір таптырмайтын құрал.  Мысалы, бірінші сыныпта балаларды жете қимылдату мақсатымен
халық ойыны «Қуыр, қуыр, қуырмашты» ойнату тиімді. Оның шарты: Бірінші бала бас бармақтан бастап, шынашаққа дейін
бір рет саусақтардың атын түгел айтып береді. Сөйтіп, бір саусағын жұмып тұрып екінші балаға, кез -келген саусағының
атын айтады. 
Бұл ойын балалардың тілін жаттықтырады, еске сақтау қабілетін жетілдіре түседі. Жұмбақ шешу ойынын жарыс түрінде
өткізуге болады. Жұмбақ ойыны балалардың өздігінен ойлауына мүмкіндік жасайды, оларды дерексіз ойланудан нақтылы
ойлауға жетелей түседі. 
Бірінші сыныпқа келген балалардың кейбір әріптерге барлығының бірдей тілі келе бермейді. Бұл кезеңде нағыз көмекші
халық  ойыны  болып  табылады.  Бұл  мақсатта  ежелгі  халық  ойыны  жаңылтпашты  ұтымды  пайдалануға  болады.
Жаңылтпаштардың  тіл  дамытуда,  сөзді  таза  сөйлеп,  ширақ  айтудағы  пайдасы  көп.  Қазақ  тілі  сабағында  «Буын»
тақырыбында «Өз атыңды буынға бөліп білесің бе?», «Сыныптағы заттардың атын ата» ойындарын ойнатуға болады.
Сабақта ойын түрлерін күрделендіріп «ойлап тап», ойынын ойнатуға болады. Мысалы: мұғалім ішінен «алма» деген сөзді
ойлап тұрып, «ал» деп бірінші буынды атайды. Балалар әр түрлі, «ал» буынынан басталатын бірнеше сөздер айтады. (ала,
алақай, алтын, алма, алаша т.б)
«Сан  есім»   тақырыбына  байланысты  «Сен  білесің  бе?»  ойынын  ойнатуға  болады.  Мұнда  мұғалім  бір  әңгіме
оқитынын,олардың ондағы сан есімдерін атауларын ескертеді. Балалар топқа бөлініп, мұғалім оқып тұрғанда көңіл қойып
тыңдаулары шарт. Қай топ әңгімедегі сан есімді көбірек тақтаға жазса, сол топ озады. Бұл ойыннан оқушылардың алары
көп.  Дара,  күрделі  сан есімдерді  жазуға  үйреніп  дағдыланады,  сауатты жазуға  үйренеді.  Математика  сабағында  халық
ойындарын қолданудың түрлі жолдары бар.  Мысалы ойын сабақтың басында,  ортасында,  соңында қолданылуы мүмкін.
Ойынды сабақтың басында қолдану үй тапсырмасына оқушыларды түгелдей қатыстыруын көздейді. Егер ойын сабақтың
ортасында ойнатылатын болса, онда мұғалімнің  мақсаты оқушыларды сергіту болып табылады. Ал егер, ойын сабақтың
соңында қолданылса, оқушылардың шаршағанын басу мақсатында қолданылады. Оқушылардың белсенділігін арттыра түсу
мақсатында әр бір сабақты түрлендіріп өткізу орынды. Ұлттық ойындарды үнемі пайдалану арқылы оқушыларды ауызша
есептерге  жаттығуына,логикалық  ой  жүйелерін  жетілдіре  түсуіне  толық  мүмкіншілік  бар.  Сонымен  қатар  математика
сабағында  ойынды  пайдалану  мүмкіндігі  өте  көп.  Оларды  қолдану  ретіне  қарай  түрлендіріп  өтуге  болады.  Мысалы:
«Математикалық жарыс», «Математикалық жорықтар», «Математикалық пойыз» т.б
Ойын  арқылы  оқушылардың  ойлау  қабілеті  артады,  өз  беттерінше  орындауға   дағдыланады.  Осы  мәселелерді  ескере
отырып, өзімнің 2 «А» сыныбына математика пәнінен өткен бір сабағыма тоқтала кетпекпін.
Сабақтың тақырыбы: Уақыт бірліктері
Сабақтың мақсаты: Уақыт бірліктерімен (тәулікке,ай жыл,мүшел ғасыр) және олардың арақатынасымен таныстыру: өзара
кері есептер құру және шығаруды пысықтай түсу.
Тәрбиелілігі: Оқушыларды  ұлттық  негізде  тәрбиелеу,халықтық  педагогиканы  бойына  сіңіру.  Оқушыларды  бірлікке,
ынтымаққа,адамгершілікке, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Аукцион сабақ
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап ойын түріндеорындату
Сабақтың көрнекілігі: Сатып алынатын заттар,  аптаның аты жазылатын 7 қалпақ,  айдың аты жазылған 12 тақия,жыл
атаулары салынған суретті омырауша (12 дана), түрлі суреттер, сөзжұмбақ, ойындар т.б ұйымдастыру.
Сабақтың барысы: Үй тапсырмасын тексеру. Өткен сабақты «Құстарға қамқорлық» ойыны арқылы қорыту.
Сергіту сәті: Үнтаспадан «Жыл басына таласқан хайуанаттар» ертегісінен үзінді тыңдатып, сұрақ қою
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-Бұл ертегінің тақырыбы қалай аталады?
-Жыл дегеніміз не?
Ал, балалар, бүгінгі сабақта уақыт өлшемдерінің бірліктерімен танысамыз
Кіріспе түсініктеме:
Уақыт өлшемдері жыл,ай,апта,тәулік, сағат т.б. осы бірліктерді халық қалай тапқан, соған тоқталамыз. Жыл, ай, аптаның
ұзақтығын  анықтау  оңай  болған  жоқ.  Алғашқы  уақыт  есебін  жүргізу,  күнтізбені  жасау  тек  жер  кәсібі  мен  мал
шаруашылығына  көшкен  заманда  ғана  бастаған.  Халықтардың  көпшілігі  жыл  мерзімін  жаз,  күз,  күз,  қыс,  көктем
маусымдарымен есептеген. «Пәлен уақыттан кейін бес жыл өтті деудің орнына «Бес жаз» немесе «Бес көктем» өтті деген...
Бұрынғылар жеті күнді былай атаған: бүгін,ертең,бүрсігүні,арғы күні,ауыр күн, соңғы күн азына 12 жыл уақытты –мүшел
деп атаған. Олар санмен емес,хайуандар атымен аталған.
Бұрын тек мүшелдік күнтізбелер болған, қазақша күнтізбе 1922 жылы жазылды. Бұл күнтізбе қайта өзгертіліп, 1931 жылы
қайтадан құрастырылды.
Бұл күнтізбені құрастырушылар Б. Майлин мен І.  Жансүгіров еді. (қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері туралы қысқаша
түсінік беріп өту)
Сағат моделінің көмегімен күн шыққан уақытынан бастап ұясына батқанға дейінгі уақыт және түнгі уақыт күн шыққанға
дейін тәулік өтетінін түсіндіру. Тәуліктің басы түнгі сағат 12, сондықтан күндізгі 12-де 12 сағат болады,ал түнгі 12-де тағы
12 сағат болады,яғни 12+12=24 сағат немесе 1 тәулік 
Мұғалім: Балалар бүгін біздің сыныпқа көптеген қонақтар келіп отыр. Мектеп басшылары, ұзтаздар, ата-аналар, ал мына
келген қонақтар өздерін таныстырсын
13. Сатушы тәлімгер
Ау, балалар,балалар,
Бәрің бізге қараңдар.
Біз сатушы тәлімгер,
Айгүл менен Айдана,
Келдік көптеп зат алып,
Сатамыз деп сендерге.
Ақшаға біз сатпаймыз,
Білімге айырбастаймыз,
Кімде білім көп болса,
Сол оқушы ала-алар,
Үндемеген оқушы,
Отырып тез ойланар.
14. Сатушы тәлімгер
-Балалар біздің мақсатымыз –сендерге нарықтық экономиканың не екенін түсіндіру. Біз бүгін сол нарықтық экономиканың
алғашқы  әліппесі  «Аукцион»  сабақ  өткізгелі  отырмыз.  Біз  сатушымыз,  сендер  сатып  алушысыңдар.  Сендер  дүкенге
барғанда заттарды ақшаға сатып аласыңдар,ал сендерде ақша жоқ, сол ақшаға сатып алуға болмайтын қымбат зат сендердің
білімдерің. Заттарды білімге айырбастаймыз.
Мұғалім: Біздің сабағымыздың ерекшелігі осында. Сондықтан сабағымыз «Жәрмеңке» деп аталады. 
-Ал балалар кірісейік
-Сауда сәтті болсын!
1- сатушы:
Ал, келіңдер, келіңдер
Біріңе бірің еріңдер.
Біліміңді тексеріп,
Саудаласып көріңдер.
(Мына төмендегі 7 сұрақтар 7 қалпақтың артында жазылып тұрады)
№1 Жыл қай айдан басталады?
Жылдың соңғы күнін ата?
№2 Бір жылда қанша ай бар?
Ретімен ата?
№3Бір тәулікте неше сағат бар?
№4 Республика күні мейрамы қай күні атап өтіледі?
№5биыл Ғ. Мүсірепов атамыздың неше жылдығы тойланды?
№6 2002ж қандай жыл болып аталады?
№7 Қазақша жыл атауларын атап шық?
Міне, балалар, сендер жеті сұраққа жауап бердіңдер. Енді бір сөзбен қалай атаймыз? Бір апта деп атаймыз.
Сергіту сәтіне «Бір апта» өлеңін айтқызу:
Сіл демалып,тынып ал,
Тақпақ айтып ұғып ал.
Апта деген ағайдың,
Жеті бірдей ұлы бар.
Біріншісі-дүйсенбі,
Екіншісі-сейсенбі.
Үшіншісі-сәрсенбі.
Төртіншісі-бейсенбі
Жұма деген –бесінші ұл,
Алтыншы ұл-ол сенбі,
Жетіншісі –жексенбі.
Алты аға демалмастан,
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Сабағынан қалмастан,
Алты тәулік оқиды,
Зердесіне тоқиды.
Оқулықпен жұмыс
№ 1. Ауызша орындау (сұрақтарға жауап бергізу)
№2 Үш топтан үш оқушыны шығару 
50 сағ-4сағ
4сағ+50сағ
54сағ-4сағ
45мин-40мин
54сағ-50сағ
40мин+5мин
45мин-5мин
50+4
4+50
54-4
54-50
40+5 т.б
№3  Үш топ үш оқушы шығарып,алғашқы оқушы шартын құрып,екі оқушы соған кері есеп құру.
Әкесі -48 жаста
Баласы ?, 40 жас кіші
Ш: 48-40=8
Ж: баласы 8 жаста
Ә) Әкесі -48 жаста ? үлкен
     Баласы-8 жаста ? кіші  
     Ш: 40-8=40
     Ж: әкесі 40 ж үлкен,баласы 40ж  кіші
Б) әкесі -40ж үлкен
    Баласы-8 жаста
    Ш: 40+8=48
    Ж: әкесі 48 жаста
Ең бірінші және дұрыс орындаған оқушы (үш топтың орнында отырған оқушылардан да) жәрмеңкеден өзінің қалаған затын
алады.
2-сатушы:
Көп білетін оқушы 
Мына бізге келіңдер.
Теңдеу есеп шығарып,
Дұрыс тауып жауабын,
Саудаласып көріңдер.
Теңдеу шешуге үш топтан үш оқушыға шығарту
100-х=40   25+а=90      80-х=15
Мұғалім: Балалар, қазір қай мезгілі?
-Күз
-Дұрыс . Күз мезгілінде біз нелерді жинап аламыз?
-Жеміс-жидектерді, астықты, мақтаны т.б
Міне, балалар, бізде Отанымызға егін жинауға көмектесейік
«Егін жинау» ойыны арқылы №4 мысалды шығарту
Сөзжұмбақ шешу.
Көлденеңнен: 100 жыл-ғасыр
Тігінен: 2.    60 минут – сағат
15. 12 ай –жыл
Мұғалім:  -Балалар, мына ребусты шешейкші. Ребуста «Ғабит атаға 100 жыл» деген сөз шығады. Оқушыларға жазушы
туралы әңгімелеу
Сатушы 
Кел, балалар, ойнайық,
Ойнайықта ойлайық.
Қандай жұмбақ болса да,
Шешпей оны қоймайық.
1.Бір ұзын ағаш, ағаштың үстінде он екі ұя, әрбір ұяда төрт-төрт тұқым, әр тұқымда жеті балапан 
Шешуі:  жыл, ай, төрт мезгіл, апта
2.Бір ағаштың 12 бұтағы бар,
Әр бұтағында 30 жапырағы бар,
Жапырақтың бір жағы ақ, бір жағы қара.
Шешуі: ай, тәулік, күн мен түн
№5  минутпен өрнекпен жазу 
1 сағ.20 мин=        мин
1 сағ.30 мин=     мин
1 сағ.40 мин=     мин
1 сағ.10мин=      мин
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№6   Салыстыру
1 сағ. 60 мин
1 тәул.  24 сағ
1 ғасыр жыл
1 сағ.10мин70 мин
1 сағ.9 мин 
2 сағ.10мин 
Сабақты қорыта келе сұрақтар қою және «Алма жинау» ойынын ойнату.
Бағалау
Қорыта айтқанда,  ұлттық ойындар ата-бабамыздан бізге келіп жеткен, өткен мен бүгінді байланыстыратын баға жетпес
байлығымыз, қазынамыз. Сондықтан оны үйренудің, тұрмысқа пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуде пайдасы
орасан зор.  Ойын баланың алдынан өмірдің  есігін  ашып,  оның шығармашылық  қабілетін  оятып,  бүкіл  өміріне  ұштаса
береді.
Сонымен қатар ойын-  тынысы кең,  алысқа меңзейтін,ойдан-ойға жетелейтін,  адамға қиялымен қанат бітіретін  осындай
ғажайып нәрсе, ақыл-ой жетекшісі, денсаулық кепілі, өмір тынысы демекпін.

* * * * * * * * 
Батыс Қазақстан облысы,Орал қаласы 

№38 «Жазира»Мектепке  дейінгі ұйымының тәрбиешісі Н З Хитарова

Пішіндер әлемінде

Білім беру бөлімі:Қарапайым математикалық ұғымдарын қалыптастыру.
 Мақсаты:
 Білімділік: Балалардың әртүрлі пішіндерді айта білуге;логикалық ойлау қабілеттерін
қалыптастыру;түстерді ажыратуға;көп заттың арасынан бір затты таңдап алуға үйрету;
Дамытушылық: балалардың өзара қарым-қатынасын қалыптастырып;тілдің қорын молайту;көру,есте
сақтау қабілетін дамыту;
 Тәрбиелеушілік: Достықты қадірлей білуге тәрбиелеу;достық қарым-қатынас тәрбиелеу, сөздік қорын 
байыту;ұйымшылдыққа,тәртіп сақтауға,үлкендерді құрметтеуге тәрбиелеу.
Қолданатын әдіс-тәсілдер:сұрақ-жауап, түсіндіру,саяхат.
Алдын ала жүргізілетін жұмыстар: әңгіме құрату,тақпақтар жаттау.
Қажетті көрнекі құралдар: құрастыру материалдары,сурет құралдары,қағаздар мен желімдер,қолтырауын 
ойыншығы,түрлі-түсті пішіндер,бағдаршам,поровоз, слайд.
Билингвалдық компонент: ақ-белый-уайт;снег-қар-сноу;қыс-зима-
уент;Бағдаршам-светофор-трэффик лайт;қызыл-красный-ред;сары-желтый-
иеллоу;жасыл-зеленый-грин;
  Іс әрекет кезеңдері: 1.Мотивациялық-қозғаушы кезеңі.
Таңғы амандасу: «Қуаныш сәт»
1.Қуанамын мен де,қуанасын сен де.
Қуанамыз бәріміз арайлап атқан күнге.
2.Всем ,всем добрый день!
Здраствуй солнце золотое!
Здраствуй,небо голубое!
Здраствуй,матушка земля!
3.Гуд монинг,гоулд сан,
Гуд монинг май френдз.
Сабақтың барысы:Балалар поезбен топқа кіреді.Бағдаршам жасыл жанғанда жүреді ,с ары жанады балалар тоқтап күтіп
тұрады, қызыл жанады балалар жүреді пешеходтан өтеді.
Ғажайып сәт:
Топқа Буратино музыкамен  кіреді.
-Саламатсыңдар ма балалар!
Балалардың жауабы:Саламатсыз ба.Здраствуйте.Гуд монинг.
-Мен мектептен келе жатырмын, жолдан құлыптар тауып алдым,бірақ менің алтын кілтім құлыптарды ашпай жатыр.
-Балалар маған көмектесесіңдер ме,құлыпты ашуға?
-Балалар ендеше Буратинаға көмектесейік,онымен бірге «Кілтті тап»ойынын ойнайық.Ендеше бәріміз поезға мініп сол 
аялдамаға барайық.
-Құлыптарға сай геометриалық пішіндерден кілттерді тауып орналастырайық.
-Балалар жарайсыңдар!Тәрбиеші Буратинаға қолтырауын ойыншығын береді, ал балалар оның үстіне әртүрлі пішіндерді 
әдемілеп қояды.
-Балалар жарайсыңдар қолтырауынға әдемі киім кигіздіңдер.
2.Ұйымдастырушы-ізденушілік кезеңі:
-Балалар Буратинамен бірге «Заттар қандай геометриалық пішіндерге ұқсайды»ойынын ойнайық.
-Иа,қуана-қуана ойнаймыз.
Слайдпен жұмыс.
-Дөңгелек пен доп қандай пішінге ұқсайды?
Балалардың жауабы:
-Домалаққа ұқсайды.
-Дөңгелекті орысша қалай атаймыз?
Балалардың жауабы:
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-Круг
-Шаршы пішінді заттарды атайықшы?
-Бұлардың бұрыштары бар ма?
-Қабырғалары бар ма?
Өте жақсы білесіңдер балалар ,рахмет!
Енді балалар  «шамдарын жақ» ойынын ойнайық
Балаларға Бағдаршамға қарай жүргізу.
Балалар бұл не?
-Балалар бағдаршамның өлеңін айтайықшы.
Қызыл көзі жанғанда,
Сынық қадам баспа бала.
Сары көзі жанғанда,
Қарап қалма аспанға.
Жасыл көзі жанғанда,
Жүре берер жасқанбай.
-Дұрыс балалар бұл бағдаршам.
-Оның неше көзі бар?
-Бағдаршамның көздерінің түсі қандай?
-Балалар бағдаршамның көзі сөніп қалыпты.Енді оны  түрлі –түсті
жапсырмалардың көмегімен жағуымыз керек.
Жасыл көзі жанғанда,
Жүре берер жасқанбай.
-Дұрыс балалар бұл бағдаршам.
-Оның неше көзі бар?
-Бағдаршамның көздерінің түсі қандай?
-Балалар бағдаршамның көзі сөніп қалыпты.Енді оны  түрлі –түсті жапсырмалардың көмегімен жағуымыз керек.
-Бағдаршамға көздерін жағуға көмектесеміз бе?
Балалар шығармашылық орталықтарын да жұмыстанады.               
 Сергіту сәті.(слайд)
Балалар шығармашылық жұмыстарынды өте жақсы орындапсыңдар ендеше қарайықшы бағдаршамның көздері 
жандымекен.
-Буратино саған мына жол белгісін табыстаймыз.
-Рахмет балалар, мен өте қуаныштымын мынадай балаларды кездестіргеніме.Сендерге көп рахмет.
Буратино балаларға сыйлық үлестіреді.
-Буратино сау болыңыз!
3.Рефлексиялық-қорытындылаушы
Балалардың жол бойы жасаған жұмыстарын қорытындылап.Балаларды мадақтау,сыйлықтарын үлестіру.

* * * * * * * * 
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қосүйеңкі ауылы

№161 Ынтымақ орта мектебінің
Математика пәні мұғалімі Сейтова Алма Пернебекқызы

Пәні: Алгебра
Сыныбы: 9 (тоғызыншы)
Тақырыбы: Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерге есептер шығару.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Тригонометриялық функциялардың анықталу облысы мен мәндер жиынына арналған формулаларын қорытып
шығару.Формулаларды тригонометриялық өрнектердің тепе-тең түрлендіру негізінде қолдануы.
Дамытушылық: Оқушылардың ойлау және  есте сақтау қабілеттерін дамыта отырып,өз  ойларын нақты жеткізе білуге
дағдыландыру,пәнге деген қызығушылықтарын арттыру.
Тәрбиелік: Топпен   жұмыс  жасауға,  жауапкершілікті  сезіне  білуге,нәтижеге  жетуге  ұмтылуға,ізденімпаздылыққа
тәрбиелеу.
Сабақтың типі: бекіту сабақ
Сабақтың түрі: аралас сабақ 
Сабақтың әдісі: практикум элементтері бар көрсете түсіндіру
Сабақтың көрнекілігі: компьютер, интерактивті тақта, формулалар
Пәнаралық байланыс: геометрия, тарих, математика
Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру кезеңі: 1. Сәлемдесу, түгелдеу.
                                           2. Оқушылардың құрал-жабдығын тексеру.
                                           3. Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
II. Үй тапсырмасын тексеру: Сұрақ-жауап.
1. Синустың анықтамасы? sin300=?
2. Косинустың анықтамасы? sin2a + cos2a =?
3. Тангенстің анықтамасы? tgx=1, x=?
4. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдікті айтыңыз. tg600=?
5. 300–тық бұрышқа қарсы жатқан катет неге тең? cos450=?
6. cos300=? AB=, <C=?
ІІІ. Топтық жұмыс:
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1-топ:

2)  
3)   
2-топ:
1) 
2)
3)         
3-топ:
1)
2)
3)             
ІҮ. Семантикалық карта (Жұптық жұмыс):
функция Периоды Анықталуоблысы Мәндер облысы    Графигі Функцияның жұп 

тақтылығы
π|2-де 
анықталмаға
н

y=sinx 2π R [-1;1] Сину-
сойда

тақ

y=cosx 2π R [-1;1] косинусойд
а

жұп

y=tgx π [-π/2;π/2] + R Тангенсойд
а

тақ

y=tgx π [0;π] R котангенсо
йда

тақ

Ү. Сергіту сәті:
1. Бір мерекеде менің досым: «Осыдан екі күн бұрын менің жасым 40-та тын, ал келесі жылы 43-ке толамын»,-деді. Бұл
мүмкін бе?
2. Аня мен Таняның салмағы 40 кг, Таня мен Маняның салмағы 50 кг, Маня мен Ваняның салмағы 90 кг, Ваня мен Даняның
салмағы 100 кг, Даня мен Аняның салмағы 60 кг. Аняның салмағын тап.
3.  Үш  жолдас  әңгімелесті.  Олар:  Ақбасов,  Сарбасов,  Қоңырбасов.  Қоңырбасов  Ақбасовқа:  «Міне  қызық,  біздердің
фамилияларымыз  ешқайсысымыздың  шаштарымыздың  түстеріне  сәйкес  емес»,-деді.  Олардың  әрқайсысының  шаштары
қандай түсті болуы мүмкін?
4.  Алеша,  Боря  және  Витя  бір  класта  оқиды.  Біреуі  мектептен  үйіне  автобуспен,  екіншісі  троллейбуспен,  үшіншісі
трамваймен  барады.  Бірде  Алеша сабақтан соң  досын  автобус  аялдамасына  дейін  шығарып салады.  Олардың тұсынан
троллейбус өтіп бара жатырғанда, үшінші досы автобусқа: «Боря сен дәптеріңді мектепте қалдырдың!» деп айқайлайды. Кім
үйіне немен барады?
5. Бөлменің әр бұрышында бір мысықтан отыр. Әр мысықтың қарсысында үш мысықтан, әр мысықтың құйрығында бір
мысықтан отыр. Бөлмеде барлығы қанша мысық отыр?
ҮІ. Жеке жұмыс. «Өзіңді тексер» тесттік жұмыс:
1.Өрнекті ықшамда:
А)          В)0               С)                Д)               Е)2
2. мәнін табыңыз:
А)0                   В)              С)-                      Д)1                            Е)-1
3.Өрнекті ықшамдаңыз:
А)        В)           С)                      Д)                       Е)
4.Ықшамдаңыз:
А)           В)           С)                      Д)                      Е)
5.Есептеңіз:
А)                    В)                    С)                 Д)                  Е)0
ҮІІ. Үйге тапсырма: 
VІІІ. Оқушылар еңбегін бағалау:
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Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі
Сайпуллаева Саодат Тарих пәнінің мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс 1837-1847 ж
Мақсаты: 1. Кенесары бастаған көтерілісін таныту, білімді  дамыта 
  отырып, танымдық қабілетін арттыру.
 2.Әңгімелерін талдау арқылы өзіндік жұмыс істеуге 
  машықтау, шығармашылықпен жұмысқа жетелеу.
 3.Елін, жерін сүюге, жамандық пен жақсылықты ажырата білуге тәрбиелеу.
Сабақ түрі: аралас сабақ
Әдіс-тәсіл: мәнерлеп оқу,талдау,салыстыру,іздендіру,анализдеу
Пәнаралық байланыс: музыка, әдебиет
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, аудио диск.
Сабақ барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі:
а) Оқушылармен сәлемдесу
ә) Оқушыларды түгендеу
б) Кезекшінің мәлімдемесі.      
 ІІ. Үй тапсырмасын тексеру:
Сұрақтар: 
1.Бөкей Ордасындағы шаруалар көтерілісі қай жылдары болған?
1836-1838 жылдары.
2.Абылай хан қай жылы дүниеге келген?
1711 жылы дүниеге келген.
3.Абылай хан болудан алдын қай атаққа ие болған?
Сабалақ.
4.Абылайдың шын аты кім?
Әбілмәнсүр
5.Абылай қай жылы қайтыс болған?
1781 жылы қайтыс болған.
6.Қазақтардың Е.И.Пугачев басқарған шаруалар соғысы қай жылдары болған?
1773-1775 жылдары болған.
7.Абылай хан қай жерге жерленген?
Түркістандағы Ахмет Йасауи кесенесінде жерленген.
8.Орта ғасырлардағы қалалар?
Отырар, Исфижаб, Түркістан, т.б.
9.Сырым Датұлы бастаған Кіші жүз қазақтарының көтерілісі қай жылдары болған?
1783-1797 жылдары болған.
10.Бөкей Нұралыұлы қай жылы хан атанды?
1812 жылы.
11.Қазақтың билерін ата?
Төле би,Қазыбек би,Әйтеке би.
12.Қазақстан қай жылы тәуелсіздікке ие болды?
1991 жылы 16 желтоқсанда.
13.Қазақстанда 1 желтоқсан қандай күн?
Тұңғыш Президент күні.
14.Қазақ хандығы қашан құрылған? Оған ұйтқы болған кімдер?
1456 жылы құрылған.Оған негіз салғандар Жәнібек пен Керей хан.
ІІІ. Жаңа сабақ:1837-1847 жылдары Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс.
Кеңесары Қасымұлы – саясатшы, мәмілегер, батыр, ұлт – азаттық қозғалысының қолбасшысы, Абылай ханның ісін 
жалғастырушы, ең соңғы хан. Ол патша үкіметінің озбыр саясатын бейбіт жолмен шешуге тырысып, патша үкіметінің 
Қазақстандағы өкілдеріне бірнеше рет хат жазып, өздеріне қоныстарын қайтаруды сұрайды.
Көтерілістің басталу себептері:
ХІХ ғ-дың 20жылдарында Ұлы жүздің бір бөлігі, Кіші жүздің оңтүстік өңірі Қоқан бектерінің билігінде болды. Хиуа 
хандығы шекті, табын, төртқара, байұлы руларына қысым көрсетті. Сыр бойына бекініс тұрғызып, қазақ халқының 
тыныштығын бұзды. 1822 ж. жарғыдан соң, патша үкіметінің қысым, жазалау саясаты күшейді. Қазақ халқын ежелгі 
мекенінен айырып, тонау саясатын жүргізді. Осыған қарсы көтеріліс бастаған Саржан Қасымұлын 1836ж. Қоқан ханы 
өлтірді. 1822 жылдан бастап, Кенесарының әкесі Қасым өзінің балаларымен бірге Ресейге қарсы күрес жүргізді. Қасым да, 
Есенгелді де азаттық үшін күрес жолында Ташкент билеушілерінің қолынан қаза тапты. Көтерілістің басты себебі: 
қоқандықтардың езгісінен қазақтарды азат ету, Ресейдің озбырлығын тежеу.
Кенесары әскернің жеке отрядтарын басқарған батырлар: Ағыбай, Иман, Жоламан Тіленшіұлы, Бұқарбай, Бұғыбай, Аңғал 
батыр, Жеке батыр Байсейіт батыр, Сұраншы батыр.
Көтеріліске әр түрлі ұлт өкілдері қатысты: орыс, өзбек, қырғыз, қазақ т/б. Көтерілістің мақсаты: Қазақстанның Абылай 
хан кезіндегі аумақтық тұтастығын қалпына келтіру әрі Ресейдің құрамына кірмеген жерлерді сақтап қалу. *Қазақ жерлерін 
бекіністер мен округтік билеу арқылы отарлауды тоқтату;
Көтерілістің басты қозғаушы күші: Қазақ шаруалары. Сонымен қатар егіншілер, старшындар, сұлтандар да ат салысты.
Көтеріліс қамтылған аймақ:
Барлық үш жүзді қамтыды:
Кіші жүзден - шекті, тама, табын, алшын, шөмекей, жаппас.
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Ұлы жүзден – үйсін, дулат және т. б. рулар қатысты.
Үш жүзді қамтыған тұңғыш ірі көтеріліс.
Көтерілістің тарихы маңызы: Халықтың ұлттық сана - сезімінің өскендігін дәлелдеді.
Кенесарыға қойылған талаптар:
1. Патша үкіметі белгіленген шектеулі аймақта ғана көшіп қонуға тиіс болды
2. Кенесары соғыс қимылдарын толық тоқтатып Ресейге бағынуға тиіс болды
3. Кенесарыға қылмыстық істерді қарауға рұқсат берілмеді
4. Орынбор ведмоствосына қарайтын қазақтардың барлығы Ресей империясына 1сом 50 тиын түтін салығын төлеп тұруға 
міндетті болды
Кенесарының хаттары:( Оқушылардың өздері оқулықтан оқиды)
«Біздің ата – бабамыз, - деп жазды Кенесары, - бізге мұра етіп қалдырған Есіл, Нұра, Ақтау, Қарқаралы, Қазылық, 
Жарқайын, Обаған, Тобыл, Құсмұрын төңірегі және Жайыққа дейінгі жерлер қазіргі патшаның тұсында бізден тартып 
алынып, оларға әскери бекіністер салынды. Енді біздің жерімізді күнде басып алып, оған бекіністер орнатып жатыр. Бұл 
әрекет халықты барынша ашындырып отыр. Мұның өзі біздің болашағымызға ғана емес, қазіргі тіршілігімізге де зор қауіп 
туғызып отыр». бірақ оған патшада, оның Қазақстандағы әкімдері де құлақ аспай, қайта отаршылдықты үдете түседі.
Патша үкіметінің көтеріліске қарсы жүргізген шаралары.
Оқиғалар. Жылдар.
Орынбор генерал – губернаторы Обручев әскері жіберілді.
Сібірден Сотников тобы аттанды.(1842ж)
І Николай Старшина Лебедевтің 300 казактан тұратын тобын жіберуге келісім берді(1842).
Сұлтан Жантөреұлы, Айшуақұлы, полковник Герн, Бизанов бастаған 5 мыңдық топ ұйымдастырылды.(1843. ж. 27 маусым)
Көтерілісшілер сұлтан Жантөреұлының тобын қоршап, 44 сұлтанды мерт қылды.(1843. ж)
Кенесарыға қарсы күресте дәрменсіздігі үшін войсковолық старшина Леведев Орынборға шақырылып, сотқа берілді.
(18447ж721 - 22 шілде)
Ырғыз, Торғай өзендері бойында бекіністер салынды(. 1844 - 1845. ж. ж)
Көтерілістің жеңілу себебі:
- Ресей билеушілерінен жеңілдіктер алған ақсүйектердің бір бөлігінің орталықтанған феодалдық мемлекет құруға мүдделі 
болмауы.
Руаралық қайшылықтар.
- Кенесарының өзін қолдамаған ауылдарға қаталдық көрсетуі.
IV.Сабақты пысықтау:
Тест және кеспелер арқылы пысықтау.
V.Үйге тапсырма беру, бағалау.

* * * * * * * * 
№38 «Жазира» бөбекжайы МКҚК   дене шынықтыру нұсқаушысы

Өмірбай Амантай Қалбайұлы (жас маман)

“Біз спорт сүйер жанұя” ( Отбасылық  сайысы )

Мақсаты: Салауатты өмір салтын дәріптеумен, дені сау, рухы таза ұрпақ тәрбиелеу.Қимыл қозғалыс
ойындарын ойнату арқылы отбасымен ынтымақтастықты нығайту;топаралық жарыс арқылы отбасы
мүшелерін  өзара түсіністікке, ұйымшылдыққа тәрбиелеу;осындай шаралар арқылы  ата-аналарды
балабақша өміріне араластыру.
Қажетті құралдар: жалаушалар, секіргіштер, құрсаулар, ас қасықтар, жұмыртқалар, үлкен доптар,
гимнастикалық отырғыштар, хоккей таяқшалары, кішкентай доптар.
Жүргізуші:
Сәлеметсіздерме құрметті ата-аналар, бүлдіршіндер және де әріптестер мен жарысқа қасыушылар! 
Шынықсаң шымыр боласың,

Сауығып айдай толасың.
Спортты серік ете біл,
Жақсы азамат боласың.
Жеңімпаз болу оңайма?
Арман болған талайға.
Болмасаңда ұқсап бақ,
Сайысқа түсіп қалайда! – дей келе, бүгінгі көктемнің жайма шуақ күнінде денсаулық күніне орай 

ұйымдастырылып отырған спорттық іс-шарамызға қош келдіңіздер!
Әр таңды бақытпенен атырамыз,
Өнерлі ой көгінде бақылаңыз
Сайысқа қатысуға енді ортаға,
Сайысатын отбасыларды шақырамыз!

1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________

(Сайысқа қатысушы отбасылар келіп орындарына тұрады)
Ендеше сайысымызды әнұранымызбен ашайық.   Хор: «Әнұран»
Сайыс болған жерде сайысты бағалайтын әділқазы мүшелері болады.Әділқазы мүшелерімен таныс болайық:
1.                                                                                                                                     
2.                                                                                                                                     
3.                                                                                                                                     
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(Әуен қосылып ортаға Сайқымазақ келеді)
Сайқымазақ:Сәлеметсіздерме балалар мұнда не мереке болып жатыр мен жоқта?
Жүргізуші:Біздің балабақшамызда бүгін спорттық шара өтпекші,бұл шараға балаларымен қоса ата-аналарымызда 
қатысады,сенде қатысуға қалай қарайсын?
Сайқымазақ:Әрине менсіз сайыс болушыма еді? Ал ендеше жаттығу жасай аламызба?
Балалар:Жасай аламыз.
(Әуен қосылып барлық балалар орнынан тұрып,сайқымазақ көрсеткен қимылды қайталайды)
Сайқымазақ: Балалар өте жақсы орындадыңдар,сендер спортшы екенсіңдер ғой?
Жүргізуші:Біздің балаларымыз өте мықты? Ендеше біздің жарасымызды тамашалағауға қалай қарайсыз?
Сайқымазақ:Қарасақ қарайық.
Жүргізуші:
Бала өсірген ата-ана,
Бала болып ойнайды,
Бала тәрбиелеген тәрбиеші,
Бала болып ойлайды- деп сайысымызды бастауға рұқсат етіңіздер.

1.Таныстыру
2.«Эстафета»
Шарты: Алаңның шетінде тұрған жалаушаларды өз командаларына тездетіп жеткізу.
Жүргізуші:
Қалма жүрттың соңында,
Қажет болса мың атта.
Аздық етер оныңда,
 Жету үшін мұратқа.
3.“Кедергілер” сайысы.
Шарты:
Ата-аналар гимнастикалық орындықтан ерсілі-қарсылы қос аяқпен секіріп өтулері керек, ал балалары орындықтың үстімен 
жүріп өтулері шарт.
Жүргізуші:
Кімдер жүйрік,өнерпаз білеиікші.
Ептісі деп сайыстың жүрейікші.
4. «Спортшылар» сайысы
Шарты: Әкелері хоккей таяқшасымен кішкентай доптарды жалаушалар арасымен алып өтулері керек, аналары секіртпемен
жалаушалар арасымен секіріп өтулері керек, ал балақайлар үлкен доптың үстіне отырып секіріп келулері шарт.
Жүргізуші: Біз бұл сайыста отбасылардың ауызбіршіліктерін, бір-бірін қаншалықты тез түсініп, қаншалықты жұдырықтай 
жұмыла жұмыс жасай алатындарын білгіміз келеді.
5.“Шалшық” сайысы .
Шарты: Бұл сайыста отбасыларымызға ептілікпен ауызбіршілік ауадай қажет болады. Себебі әр отбасы қолдарындағы екі 
құрсаудың көмегімен шалшыққа батып кетпей жағалауға жетулері керек.
6.«Ептілер»сайысы
Шарты: Әр топқа бір-бір жұмыртқадан беріледі. Ата-аналары ас қасықпен жұмыртқаны алып алаңды айналып келулері тиіс,
ал балалары алаңды ағаш атпен айналып келулері керек.
Сайқымазақ: Балалар өнерлеріңді көріп тәнті болдым, ата-аналарыңда өте жақсы ойын көрсетті.Ал енді әділқазылар алқасы
шешім шығарып болғанша менімен бірге көңілді би билегілеріңіз келеме?
Балалар:Ия, әрине!
(папури ән қосылып, барлығы шаттана әр-түрлі билерді билейді)
Сайқымазақ: Балалар өнерлеріңді көріп тәнті болдым, ата-аналарыңда өте әдемі билейді екен! Маған жарыс өте қатты 
ұнады меніңде қайтатын уақытым болды,ендеше мен жүрейін. Қош сау болыңыздар балалар!
(әуен қосылып, сайқымазақты қол бұлғап шығарып салады)
Жүргізуші:
Жарыс заңы  ежелден
Жеңімпазды  анықтау
Жеңімпаз  болу  шарты  сол
Еңбектену, жалықпау.
Біреу озса сайыста,
Біреу  артта  қалады.
Бұл  сайыстан ренжімей,
Тараса бізге жарады. - демекші сайысымыздың шарттары бойынша  қорытынды шығарып жеңімпазды анықтап, марапаттау 
сөз әділқазыларға  беріледі. Жарысқа қатысушы ата-аналар мен бүлдіршіндерге арналған марапаттауларын табыс 
етпекші.Қабыл  алыңыздар! 
(қазылар алқасы өз шешімдерін айтып, топтарды марапаттайды)
Жүргізуші:
Уа, халқым назар аудар денсаулыққа,
Өмірде  бақыттысың  денің  сауда.
Денсаулық  терең  бақыт  деген  сөзді,
Құр  айтпаған  ұлы  Абай  данамызда!
Отбасыларыңыз аман болып, деніңіз сау болсын. Бірлігіміз осылай жараса берсін! Бүгінгі спорттық мерекеміз аяқталды, 
келгендеріңізге  көп-көп рамет!Қош сауболыңыздар!
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Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам  ауданы Ақсукент ауылы 
 № 20 «С. Сейфуллин »атындағы  мектеп-гимназиясы  бастауыш сынып мұғалімі  

Сегсанбаева  Джамила  Курбановна

  3-СЫНЫП    Әдебиеттік  оқу
Сабақтың тақырыбы: Егінші мен қасқыр
Сабақтың мақсаты: 1. Ертегіні дұрыс түciніn оқи білуге уйрету.
 Мазмұнын айта білуге рольге бөлініп ойнай    
білуге дағдылантыру.
   2.Оқушылардың сөздік қорын, тіл байлықтарын   дамыту.
  3.Ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа, жинақылыққа,  еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекіліктері: Суреттер, кітаптар.
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдісі: топтастыру
Жаңа технология: «Тәй – тәй» бағдарламасы
Сабақтың барысы: 
I. Kipicne бөлім:
       І. Ұйымдастыру.
Оқушылардың назарын сабаққа аударту. Келісім шартқа отыру.
    1. Сабақта тәртіп сақтау.
Бip-бipінe кедергі жасамау.
Берілген сұрақтарға толық жауап беру.
Психологиялық дайындау.
Балалар, бip жылда неше мезгіл бар?
Жыл мезгілдерін атап беріңдерші.
Қазip жылдың қай мезгілі?
Күздің қайсыншы айы ?
   ІІ. Yй тапсырмасын сұрау
1)Әдебиет орталығы.
  «Жалғыз дән» әңгімесін оқып шығу.   «Комбайншы» өлеңін кезекпен айту.                   

1. Білім орталығы
    1 Мазмұнын айту.
    2) Ғылым орталығы.
Сұрактарға жауап беру.
1.Қарт жолаушы жолда нені көрдi?
2.Қарт жолаушы дәнді қайтты?
3.Қарт жолаушы таяғын не үшін шаншып кemmi ?
4.Ол ертеңіне келгенде қандай жағдайға maп болды ?
   3)Өнер орталығы.
Мақал-мәтел айтқызу.
   ІІІ. Негізгі бөлім       Жаңа сабақ:
Сабақты сөзжұмбақ шешуден бастау.
16. Қазақстан жалауында ненің cypemi бейнеленген ?
17. Абай Кұнанбаевтың шын аты ?
18. Қазақтың ұлттық аспабы ?
19. Республика күні қай айда тойланады ?
20. Желтоқсан оқиғасының құрбаны ?

Б Ү Р К І Т

И Б Р А Г И М

Д О М Б Ы Р А

Қ А З А Н

Қ А Й Р А Т

2. Сұрақ – жауап  әдісі
- Балалар күз мезгілінде қандай астық жиналады ?
          - Бидайдан қандай өнім алынады ?
          - Бидайды өcipemin адамды кім дeймiз ?
         - Он да балалар «Егінші мен Қасқыр» epmeгicін өтеміз.
1.Ертегіні үнтаспадан тыңдау. Оқып беру.

2.Оқулықпен жұмыс.
Әдебиет орталығы.
                   Ертегіні кезекпен оқыту.
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Білім орталығы.
         Tipeк сызба арқылы жұмыс. «Бидай» сөзін сипаттап беру.

   

      

2.Өнер орталығы
Мәтіннен сахналап көрініс ұйымдастырады.
3. Fылым орталығы
8. Бес жолды өлең жазу.
Не? Нан
Қандай? Тәтті, жұмсақ,
Не істеді? Пісті, жеді.
Мыс. Ас , тағам 
Сөйлем мен тәтті нан жедім
2.Оқушы шығармашылығы
Нан өмірдің нәрі,
Тәтті дәмдің бірі.
Нанды шашпай жедім
Сондай дәмді дедім.
2.Қорытынды бөлім
- Балалар 6із бүгін қандай ертегімен таныстық ?
Біздің  қасиеттi нанымыз дастарханга қалай келеді  екен ?
Нан болса ән де  болады.
Ән «Менің Қазақстаным» 
V.Үйге тапсырма беру:  «Егінші мен қасқыр» epтeгіcін оқып, мазмұнын айту.

* * * * * * * * 
  Сайрам ауданы  №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі

 Солибекова Зулойха   тарих пәні мұғалімі 

Сабақтың тақырыбы: «Рухы жоғары халықтың тарихы мәңгілік»  интелектуалды сайыс сабақ.
Мақсаты:  Дарынды оқушыларды анықтау,  олардың қабілетін ашу, алған білімдерін өмірде қолдана білу шеберліктерін 
арттыру. Оқушылардың ойлау қабілетін, тапқырлығын, жылдамдығын, таным белсенділігін арттыру.  Еркін сөйлеу 
қабілеттерін ашу. Сергектік, зеректігін дамыту. Өзін-өзі тануға, сұраққа мәдени түрде жауап беруге, айналадағы ортамен 
қарым-қатынас жасауға, адамгершілікке, ана тілін сүйіп қастерлеуге тәрбиелеу. 
 Армысыздар құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар «Рухы жоғары» халықтың тарихы мәнгілік интеллектуалды  сайысына
қош келіпсіздер. Сайысқа бір сыныптан алынған «Тапқырлар» мен «Білгірлер» топтары өз бақтарын сынайды.
Көзің салсаң, тереңіне тарихтың,
Көрмегені, көп – ау, біздің халықтың.
Сардалада ізін жатыр қан кешкен
Айналайын қазақ деген жарықтық!
Өмір талай аяғынды тұсады,
Қанатсыз құс қалайғына ұшады?
Ұмыттырып төл тарихын жұртымның
Замананың болды – ау суық құшағы
Құтты болып тәуелсіздік қазағым.
Теңестіріп басқа елдермен иықты
Бабалардың риза болып әруағы
Қастерлейік қасиетті тарихты!
Сайыстың шарты 2 топ қатысады. Сайыс 7 кезеңнен тұрады. Сайыскерлердің ұпайын есептейтін әділқазылар 
сайланады. 
САЙЫС КЕЗЕҢДЕРІ

1. “Таныстыру” 
2. “Капитандар сайысы”
3. “Білеміз бе?”
4. “Тарихқа саяхат”
5. “Мәдени мұра-халық қазынасы “
6. “Бәрін білгім келеді”
7. “ Ұшқыр ой ”

Сайысқа  қатысатын екі топқа сәттілік, белсенділік және жеңіс тілейміз. Ал енді сайысымызды бастайық.
1-кезең: «Таныстыру» 
Сонымен сайысқа қатысушылар өз сәлемдерін жолдайды. (сәлемдесу 10  ұпаймен бағаланады).
 «Біле бер, қанша білсең, - тағы тіле,   Жетерсің мұратыңа  біле, біле».   Жүсіп Баласағұн 
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2-кезең:  «Капитандар сайысы»  
Бұл кезеңнің шарты бойынша тек қана топ басшыларыға 5 сұрақтан беріледі. Дұрыс жауапқа 10 ұпаймен бағаланады.
«Тапқырлар» тобы
Абылай  билік құрған жылдар    (1771-1781) 
Абылайхан жерленген қала  (Түркістан) 
Абылайханның азан шақырып қойған есімі  (Абілмансур)    
 Абылайханның бала кезіндегі лақап аты  (Сабалақ)                                                   
 Абылайханның кеңесшісі болған атақты ақын   (Бұхар жырау)                                                   
«Білгірлер» тобы
Әбілқайыр ханнан кейін кіші жүздің ханы кім болды?   (Нұралы)                             
 Әбілқайыр хандығының  астанасы  (Сығанақ)                                            
Әбілқайыр Рессейге қосылуға қай жылы ант  берді?   (1731ж)                                             
 Әбілқайыр хандығындағы басым көпшілік тайпа   (қыпшақтар)                                        
 Әбілқайыр  қайтыс болған жер. (Алматы маңындағы Аққыстауда)               
Білім деген биік шың
Бақытқа сені жеткізер
Білім деген ақылшың
Қиындықтан өткезер – дей отырып келесі кезеңіміз «Білімізбе» Әр топқа
 3 сұрақ қойылады. Дұрыс жауапқа 20 ұпай беріледі.

7. Ең көп тараған дін (христиан)
8.  «Антанта» сөзінің мағынасы 
9. Ең тұрғындары көп мемлекет
10. АҚШ-тың тұңғыш президентін ата. 
11. Рессияға 1812 жылы соғыс бастаған император 
12. А. Гитлердің кітабі

4-кезең: Тарихқа саяхат 
Бұл кезеңде әр бір топ таңдап отырып алты сұраққа жауап береді. Дұрыс жауапқа 10 ұпай беріледі.
Тарихи қайраткерлер: 
Невада-Семей қозғалысының қайраткері? Олжас Сүлейменов 
ҚР-ның Мемлекеттік Елтаңбасының авторы Мәлібеков Жандарбек 
Мәлібекұлы 
Тәуелсіздік монументінің авторларының топ жетекшісі  Шот-Аман Ыдырысұлы Уәлихан 
Тарихы жылдар:
Қазақ КСР-і ҚР болып қай жылы атала басталды? 1991 жыл 08 желтоқсан 
Қай жылы Ақмола қаласы Астана болып жарияланды? 1998 жылы 
 Германиядағы Қазақстан жылы? 2009 жылы 
Қазақстан Тәуелсіздігі:
“Отан” республикалық партия құрылған жылы? 1999 жылы 1 наурыз 
Қазақстан Республикасының Конституциясы неше бөлімнен тұрады? 9 бөлім 
Азаматтық және экологиялық екі қозғалыстарды ата “Азат”, “Невада-Семей” 
Аралас сұрақтар:
 1991 жылы ғарышқа ұшқан қазақ жігіті? Тоқтар Әубакіров 
Қазақстан Республикасының   Мемлекеттік Туында нелер бейнеленген?
Арайлы күн, күннiң астында қалықтаған қыран 
Қай жылдар ауыл жылы болып жарияланған? 2003-2005 ж.ж. 
5-кезең: “Мәдени мұра-халық қазынасы “ Бұл кезеңде топ мүшелеріне сұрақтар қойылады. Оған 2 минут ішінде дұрыс 
әрі жылдам жауап беруі тиіс. Әр бір дұрыс жауап 1 ұпай .
«Тапқырлар» тобы

1. Қай жылдан бастап Қазақстан Республикасында мемлекеттік 
    “Мәдени-мұра” жүзеге асырылуда? (2004 жылдан бастап) 
   2. ЮНЕСКО –ның дүниежүжілік мұралар тізіміне енген келесі   
    ескерткішті ата. (Отырар қаласы) 
   3. 2007 жылы қай қалада Әл Фараби кесенесі мен этно мәдени   
    орталығын салу   жұмыстары басталды?  (Дамаск) Сурия
   4. Қай қалада 2007 жылдан бастап сұлтан Аз Захир Бейбарыстың   
  мешітін  қайта жаңғырту жұмыстары басталды? (Египет) Мыср
5. А.Яссауи кесенесі кімнің бұйрығымен салынған? (А. Темур) 
 6. ІХ – Х ғасырда өмір сүрген  Яссауиның атасы Ибрахым атаның  кесенесі   
  қайда? (Сайрамда) 
«Білгірлер» тобы

1. “Мәдени мұра” стратегиялық ұлттық  жобасының 2009-2011 жылдараға арналған тұжырымдамасы туралы қаулы 
қашан қабылданған? 

         (2008 жы 6 қарашадағы №1016 қаулысы)
2. ЮНЕСКО –ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енген ескерткішті ата. 
   (Қожа Ахмет  Иассауи кесенесі мен Тамғалы археологиялық кешені)                                                                                 
3. Қ.Р. Президентінің қай жылғы жолдауында “Мәдени-мұра” 
     мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылуы туралы тапсырылған? 
(2003 жыл сәуір) 

86



4.   51 тарихи мәдени ескерткіштің реставрациялық жұмысы қашан   
    аяқталды? 
(2004 жыл) 
5. Ұлттық мәдениет үшін аса маңызды қанша сәулеттік және    
   археологиялық  қосымша зерттеулер жүргізілді? (30 астам)
6. А. Иассауиның анасы Қарашаш ананың кесенесі қайда? (Сайрамда)
6-кезең:  «Бәрін  білгім келеді» ойыны . Топ мүшелері таңдап өтіріп бес сұраққа жауап береді. Дұрыс жауапқа 30 ұпай 
беріледі.
Тест сұрақтар 
Кіші жүзде хандық басқаруы қашан жойылды? 
А) 1819 ж   В 1824 ж  *   С) 1825 ж
30 тамыз қандай күн? 
А) Ата Заң  *   В) Тәуелсіздік    С) Жеңіс күні 
Абай Семейдегі қай оқуда оқыған? 
А) Семинария   Б) Медресе *   С) Орта мектеп 
Алматыдағы бірінші ашылған жоғар оқу орны? 
А)  Университет
Б)  Алматы мед. институт 
С) Қазақ педагогикалық институты *
Қазақстан - 2030 стратегиясы қашан қабылданды? 
А) 1998 ж қыркүйек 
Б) 1996 ж қараша 
С) 1997 ж қазан  *
Бірінші қазақ мектебін кім ашқан?  
А) Ы. Алтынсарин *
Б) Ш. Уалиханов 
С) М. Жұмабаев 
Ұлттық теңге қашан қабылданды?  
А) 1995 ж 30 тамыз 
Б) 1993 ж 15 қараша *
С) 1997 ж  желтоқсан 
«Кіші қазан» идеясының авторы кім? 
А) Ф. Голошекин *
Б) С. Саидвақасов 
С) И. Сталин 
Алматыда жоңғарларға қарсы күрескен қай батыр жерленген ? 
А) Қабанбай 
Б) Райымбек * 
С) Бөгенбай 
Қазақстан астанасы қашан Ақмолаға көшірілді? 
А) 1999 ж  10 қаңтар 
Б) 1998 ж   10 мамыр 
С) 1997 ж   10 желтоқсан *
Көрермендер сайысы.
7-кезең:  “Ұшқыр ой” логикалық сұрақтар.Дұрыс жауапқа 10 ұпай.
«Тапқырлар» тобы

3. Дүниедегі ең шапшаң не? (ой, қиял) 
• Мұрныңа төніп тұр, бірақ қолмен ұстай алмаймыз?     (иіс) 
• Тамақ пісірер алдында қазанға ең бірінші не салады?  (көз салады) 

• Қандай санның атының жазылуында қанша әріп болса, сонша цифр бар? 
        (100) 

• Қандай бөшкеге су құюға болмайды?  (іші толы бөшкеге) 

• «Білгірлер» тобы
• Жұмулы көзбен нені көруге болады? (Түс) 

• Тышқан аулағышты бес әріппен қалай жазуға болады?  (Мысық) 

• Теңізден қандай тастар табылмайды?  (Құрғақ) 

• 31 ақпанда не болды?  (31 ақпан жоқ) 
 Күзетшінің бөркіне торғай қонса, оның не істеп отырғаны? (Ұйықтап отырғаны).

Қорытындылау: Сонымен бүгінгі сайысымыз өз мәресіне де келіп жетті, жеңімпазді анықтау үшін әділ – қазылар 
алқасына сөз беріледі.
    

      Назарларыңызға рахмет! Сіздерге жүректің жылулығын,  жанның   сұлулығын тілеймін!
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 Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам  ауданы Ақсукент ауылы 
№ 20 «С. Сейфуллин »атындағы  мектеп-гимназиясы 

 бастауыш  сынып мұғалімі  Сугурбекова  Камилла  Жолдыкул  қызы
                                        
    3-СЫНЫП МАТЕМАТИКА
Сабақтың тақырыбы: Екі таңбалы санға бip таңбалы санды көбейту және бөлу. 92-4, 368:4.
Сабақтың мақсаты:  А) Оқушыларға 92-4, 368:4 жағдайларын қарастыра отырып, көбейту және бөлу тәсілі жайлы білім 
беру. 
Ә) Оқушылардың ой - өpiciн дамыту. Ойлау қабілеттерін арттыру. өз беттерінше жұмыс жасай білуге дағдыландыру.
Б) Оқушыларды тапқырлыққа, жылдамдыққа, ептілікке тәрбиелеу. Достық қарым қатынас ұжымдық ic - әрекет тәрбиесін 
беру.
Сабақтыц көрнекілігі: кодаскоп, сөзжұмбақ, тест, семантикалық карта т.б. 
Сабақтың түрі: Топқа бөлу. 
Сабақтың әдісі: Түсіндіру, үйрету, топпен жұмыс
Сабақтың барысы:
Kipicпe бөлім.
     1)  Ұйымдастыру кезеңі. Қонақтармен сәлемдесу.
      Қонақ күту салтымыз, Оқып - біліп жатырмыз 
      Келген қонақ сіздерге, Сәлем бердік жалпымыз 
Үй тапсырмасын тексеру. 6-мысалды тексеру.        
                          Семантикалық карта арқылы пысықтау.

                                 Мәні         
Өрнек 

120 132 91 50

22 · 6
720 : 6
450 : 9
637 : 7

 Hегізгі бөлім.  Жаңа материалды түсіндіру. 92 • 2 екі таңбалы санды бip таңбалы санға көбейту. 
Алдымен 1 көбейткішті разрядтық қосылғыштарға жіктеймін. 90+2  (90 + 2) • 4 қосындыны санға көбейту өрнегі пайда 
болды. Содан соң қосындының әр қосылғышына санды көбейттік. 9 0  ·  4  + 2  ·  4  шыққан нәтижелерін қостық.368 : 4 бөлу
амалы үшін ең ыңғайлы тәсілді аламыз. 
Тақтамен жұмыс.  2-мысалды түсіндіре орындату.
83 • 2 - (80 + 3) • 2 = 80 • 2 + 30 • 2 = 166 166 : 2 = (160 + 6) : 2 = 
160 : 2 + 6 : 2 = 83 
72 -3 =(70 + 2) • 3 = 70 • 3 + 2 • 3 = 216 2 1 6 : 3 =  
(210 + 6): 3 = 210 : 3 + 6 : 3 = 72
Ecenтi түсіндіре орындату. 
3-есеп.
А) Ш: 3 сағат - 82 км-ден
4 сағат - 62 км-ден Шешуі: 82 • 3 + 62 • 4 = 246 + 48 = 494 
Барлығы - ? Жауабы: 494 километр.
Э) Ауызша орындату.
Сергіту сәті.
Кодаскоппен жұмыс. 5-мысалды ауызша орындату.
     200 +200 +200 +200 = 400 +200 +200 
     200 +200 +200 +200 = 600 +200 
     200 +200 +200 +200 = 800 200 • 4 = 800
     800 = 800 .
III. Орталықтарға бөлу.
Kітaп орталығы. 6-мысалды орындату.
С - 2 =  1 2 0          1 2 0  :  а  =  2 0           х  :  2  =  6 0          
        С  =  1 2 0  : 2        а  =  1 2 0  :  2 0           х  =  6 0  •  2
С  =  6 0         а  =  6            х =  1 2 0         
6 0  •  2  =  1 2 0      1 2 0  :  2  =  2 0          1 2 0  :  2  =  6 0
2. Шығармашылық орталығы.
Шығармашылық жұмыс.
·6 +7       : 7   ·  9     : 3         :7         ·  15        : 5       · 9      -25       :8      
7                
3. Ғылым орталығы.
Ғұлама ақын жазушылардың математика туралы сөздерін айтқызу 

1. Әлем математика тілімен бейнеленген (Галилей)
2. Артық ғылым кітапта, 

Ерінбе оқып көруге (Абай)
Білмегенді сұрап үйренген – ғалым 

Арланып сұрамаған өзіне залым  
1. Ғаламдағылардың барлығы математика заңдарына бағындырылған (Галилей)
2. Білім – адам баласының ортақ қазынасы (Жүсіп Баласұғұн)
3. Білімді адамдар – бұл XXI – ғасырда адамзат дамуының негізгі күші (Н.Назарбаев)
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4. Ғылым халыққа пайдасын тигізсе ғана қызықты (Ломоносов)
4.Білім орталығы:  7 – мысалды орындату.

12 · 7 = 84     84 : 7 = 12
22 · 7 = 154 154 : 7 =22
32 · 7 = 224 224 : 7 = 32
42 · 7 = 294 294 : 7 = 42
52 · 7 = 364 364 : 7 = 52
62 · 7 = 437 437 : 7 = 62
72 · 7 = 504 504 : 7 = 72

Логикалық есептер шығарту:
1. Баспалдақта 15 басқыштан тұрады. Баспалдақтың тура ортасында түру үшін нешенші басқышты басу керек.
2. 23 асықты 5 балаға тең етіп бөліп бергенде нешеден тийіп нешеуі артылып қалады.
3. Төрт таяқтың сегіз ұшы бар . Алты жарым таяқшаның неше ұшы бар.

Қорытынды бөлім:
1. Сұрақ жауап арқылы сабақты қорту.
2. Тест тапсырмасын алу.
3. Оқушылардың білімін бағалау.
4. Үйге тапсырма беру.

* * * * * * *
Батыс Қазақстан облысы  Орал қаласы №38 «Жазира» бөбекжайы МКҚК

ІІ санатты тәрбиеші Гафарова Эльвира Асхадовна

Білім беру саласы:Таным. Әлеуметтік  орта. Қатынас. Шығармашылық.
Ұйымдастырылған оқу іс- әрекетінің түрі: Қоршаған ортамен  таныстыру.
Тақырыбы: Табиғаттағы қауіпсіздік ережелері.
Мақсаты: А: қауіпсіздік ережесін сақтауға үйрету. Ә. Табиғат аясында өзін өзі ұстау мәдениетінің
дағдыларын қалыптастыру, өзіне , өзінің қадір қасиетін бағалауға үйрету. Б: Эстетикалық тәрбие беру. 
Билингвизм: табиғаттағы қауіпсіздік-безопасность в природе-safety in nature,саңырауқұлақтар-грибы-
mashrooms,  жемістер-ягоды-berries,от-огонь- fire, жәндіктер- насекомые- insects,құс-птица- bird.
Көрнекіліктер: Орман көрінісі. Слайд.Кейіпкерлер. Мазмұнды суреттер.Саңырауқұлақтар, жәндіктер, себеттер
Қажетті құралдар: интерактивті тақта, үнтаспа, шағармашылыққа арналған құралдар.
Әдіс-тәсілдері: сөздік, көрнекілік, ойын, практикалық

Іс әрекет
кезеңдері

Тәрбиешінің іс әрекеті: Балалардың іс әрекеті:

Мотивациялық
қозғаушылық

Қонақтармен амандасу.
Шаттық шеңбері;
Қүс ұшып келеді ,  аузында хаты бар.

Шаттық шеңберді орындайды

Ұйымдастырушы 
ізденістік:

Т:-Балалар бұл не ?Құстың аузында не бар екен?
Ендеше хатты оқиық.
Бұл хатты Ернар мен Жанар деген балалар 
жазыпты.Олар орманнан саңырауқұлақ терген екен. 
Алайда саңырауқұлақтың қайсысын жеуге 
болатындығын білмейді екен.Сол себепті сендерден 
көмек сұрап хат жазыпты.Бірақ балалар олар өздерінің 
қандай саңырауқұлақ жинап алғандығын 
айтпапты.Суреті де жоқ.
Саяхатқа барар алдында ,экранға назар аударып, 
табиғат аясында қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау 
керектігін көріп алайық. (слайд көрсету)
№1 ереже: Табиғат аясында үлкендермен бірге жүру.
№2.ереже:Серуенде жүргенде  үлкендерден алыс 
кетпеу керек.
 №3 ереже: Табиғат аясында  тыныштық сақтау керек.
№4 ереже:отпен ойнамау керек. От жаққан жағдайда, 
кетер кезде өшіріп, кету керек.
№5 ереже: Жәндіктерден абай болу керек. (жылан, кене
т.б.)
№6 ереже: Үшкір заттармен ойнамау керек.
№7 ереже: Өзің  білмейтін саңырауқұлақтар мен 
жидектерді  теріп жемеу керек.
№8 ереже: құстардың ұясын бұзуға болмайды.
№9 ереже: теректердің бұтағын сындыруға, гүлдерді 
жұлуға б  болмайды.
№10 ереже:ағаштарды шабуға болмайды.
№11ереже: жәндіктердің илеулерін бұзуға болмайды.
№12 ереже:келеңсіз жағдай болған кезде үлкендерге 
хабарлау керек.
Балалар қазір біздер орманға саяхатқа барамыз. Сол 

Құс-птица- bird.
Хат бар
Тәрбиешіні тыңдайды

Табиғаттағы қауіпсіздік-
безопасность в природе-safety in 
nature
Сладтағы суреттерді айтады

иә
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кезде осы ережелерді ұстануымыз қажет. Саяхатқа 
барғыларың келе ме?
Ат арбаға отырамыз. Саяхатқа шығамыз.
Кенеттен қоян  пайда болады.
Сәлеметсіңдер ме балалар? Қайда бара жатырсыңдар?
Ендеше менің тапсырмамды орындаңдар сосын мен 
сендерге жол көрсетемін. Жұмбақтар жасырады.
Балалар сендер қандай ақылдысыңдар
жұмбақтардың жауаптарын кідірмей тауып 
алдыңдар.Мен сендерге жол көрсетейін.
Алдарынан орман сақшысы шығады. 
Сәлеметсіңдер ме балалар! Орманда не істеп 
жүрсіңдер?
Т- Сіз оларды көрген жоқсыз ба?
Сақшы –жоқ, кездестірген жоқпын.
Т: -Балалар табиғат аясындағы ең маңызды ережені 
айтайқшы.
Сақшы – Дұрыс айтасыңдар, шулап жан –
жануарларды , құстарды үркітіп,оларға кедергі жасап, 
өзің ештеңені естімей қаласың.
Сақшы белгі қояды.
Ернар мен Жанарды кездестіреді.  
Т:-Балалар сендер орманда жалғыз жүрсіңдер ме?
Жанар:-Иә
Сақшы: дұрыс айтасыңдар, орманда әртүрлі келеңсіз 
жағдайлар болуы мүмкін.
Ернар мен Жанар балаларға себеттегі теріп алған 
саңырауқұлақтарын  көрсетеді.
Т:-Балалар, қараңдаршы , мынау  қандай 
саңырауқұлақтар екенін білесіңдер  ме?

Саңырауқұлақтар, жидектер деген сөздерді үш тілде 
айтайықшы.

Саңырауқұлақтарды санайық.
Жарайсыңдар балалар.

Ернар мен Жанар :Кешіріңіз  біз білмей қалдық.
Т: Біз қандай ережені білеміз?
Сақшы: дұрыс айтасыңдар балалар, қандай 
ақылдысыңдар.
Сақшы белгі қояды.
Т:Жанар мен Ернарды өзімізбен бірге алып кетейік. 
Жолдан үйлеріне тастап кетеміз.
Т: -Балалар, қараңдаршы мына жерде қандай жәндіктер 
бар  екен? Жәндіктер туралы кім жұмбақтар біледі?

- Бұл жәндіктерге тиісуге бола ма? Неге болмайды?
Сақшы белгі қояды.

«Жәндіктер» сөзін үш тілде айтайықшы

Маша гүлдерді жұлып, бұталарды сындырып 
жүреді.Аю артынан теректердің бұтақтарын байлап 
жүреді.
Сақшы: Балалар қараңдаршы Маша дұрыс жасады ма? 
Маша ,сен балалардан үлгі алуың керек.
Т:Иә. Маша сен бізбен бірге жүр. Балалардан табиғат 
аясындағы  ережелерді сақтауға үйрен.
Аю: Дұрыс сен көп нәрселерді үйренуің қажет.
Маша: мен сиқырлы қорапшамды алып кетемін. 
(теректің түбінен қорапшасын алады).
Сақшы белгі қояды.
Сақшы:Ал, мына жерге біреулер от жағыпты ,бірақ 
сөндірмей кетіпті.Не істеу керек?
Сақшы: өшірмесе өрт шығады.
Сақшы белгі қояды.
Т:-Балалар қараңдаршы қаншама ережені сақтауымыз 
қажет. 

әуенмен орманға келеді.

Балалар амандасады.
Біздер Жанар мен Ернарға 
көмекке келе жатырмыз.
Жарайды.
аю-медведь-beer
тасбақа-черепаха-turtle
құмырсқа-муравей-ant

Балалар амандасады.
Біздер Жанар мен Ернарға 
көмекке келе жатырмыз.
Назерке: Тыныштық сақтау 
керек.

Асылзат:Табиғат аясында 
үлкендермен бірге жүру керек.

Гүлназ:Бұлар – улы 
саңырауқұлақтар. Ал улы 
саңырауқұлақтарды жеуге 
болмайды.Бұл саңырауқұлақтар 
адамдар үшін өте зиян , ал орман 
тұрғындары үшін пайдалы зияны 
жоқ  екен.
Шыбынжұтпен бозарамқұлақ
Саңырауқұлақтар-грибы- 
mashrooms
жидектер-ягоды-berries
(үш тілде санау)
Жанарда бес саңырауқұлақ, 
Ернарда бес саңырауқұлақ 
барлығы он болады.
Гүлназ: өзің  білмейтін 
саңырауқұлақтар мен жидектерді
теріп жемеу керек.

Қанқызы, шегіртке, құмырсқа, 
көбелек,қоңыз
Назерке: Гүл ұшып гүлге қонады,
Гүл бақшам гүлге толады.Ол не?
Көбелек
Айназ: Жаз бойы әндеткен,
Күз болған соң сән кеткен.Ол не?
Шегіртке
Аяулым:Жәндіктерден абай болу 
керек. Шағып алуы мүмкін.
Ерасыл: жәндіктердің илеулерін 
бұзуға болмайды
Жәндіктер- насекомые- 
insects. 

Жоқ.
Ершат:теректердің бұтағын 
сындыруға, гүлдерді жұлуға   
болмайды.
Алтынай: ағаштарды шабуға 
болмайды.

Айназ:отпен ойнамау керек. От 
жаққан жағдайда, кетер кезде 
өшіріп, кету керек.
От- огонь-fire

Балалар сақшымен қоштасады.
Ат арбамен топқа қайтады.
орманға
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Балалар топқа  қайтатын уақыт болды.
Сақшы сізге рахмет. Сау болыңыз.
Сақшы: Сау болыңдар.
Жолдан Жанар мен Ернар үйлеріне түсіп қалады.
Т:-Балалар біздер қайда саяхат  жасадық?
Онда кімдерді, нелерді кездестірдік?

Балалар біздер қандай қауіпсіздік ережелерін  
үйрендік?

Т:-Балалар төс белгілеріңдегі суреттерге қарап, екі 
орталыққа бөлініңдер.

Маша: Балалар  сендер қандай, 
ақылдысыңдар,шеберсіңдер мен сендермен дос болғым 
келеді.

аюды, қоянды, жәндіктерді, 
Жанар мен Ернарды кездестірдік.
Тыныштық сақтау керек, отпен 
ойнамау керек, жәндіктерден 
абай болу керек.

Балалар екі орталыққа бөлінеді. 
Бірінші орталықта:орманда 
кездестірген жануарлар мен 
жәндіктердің суреттерін қиып 
поролонмен  жасыл ватманға 
жапсырады.
Екінші орталықта: қауіпсіздік 
ережелерінің белгілерін қиып 
матаның бетіне жапсырады. 

Рефлексиялық 
түзетушілік

-Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған оқу іс 
әрекеті ұнады ма?
- Көңіл күйлерің қалай?
-Біз қайда саяхатқа бардық?
- Табиғат аясында қандай қауіпсіздік 
ережелерін сақтау керек?

Маша:-Балалар мен сендер сияқты достар 
тапқаныма қуаныштымын, сендерге сиқырлы 
қорапшамды сыйлайын. 
Т: Рахмет саған Маша сен біздің балаларға 
қарап, үлгілі, әдепті болдың деп ойлаймын. 
Маша кетеді. 
Т: Мына сиқырлы қорапша қалай ашылады, 
мынаның ішінде ештеңе жоққой. Маша бізді 
алдаған екен.
Екінші жағын ашайын мына жағында көп 
кәмпиттер салыпты.
Дәм татыңдар. Балалар қонақтармен 
қоштасайық.

- ұнады
-өте жақсы
-орманға
Асылзат:Табиғат аясында үлкендермен бірге 
жүру.
Нұралы:Серуенде жүргенде  үлкендерден алыс 
кетпеу керек.
Назерке:Табиғат аясында  тыныштық сақтау 
керек.
Айназ:отпен ойнамау керек. От жаққан жағдайда,
кетер кезде өшіріп, кету керек.
Аяулым:Жәндіктерден абай болу керек. (жылан, 
кене т.б.)
Ильяс: Үшкір заттармен ойнамау керек.
Гүлназ: Өзі білмейтін саңырауқұлақтар мен 
жидектерді  теріп жемеу керек.
Досымжан: құстардың ұясын бұзуға болмайды.
Ершат: теректердің бұтағын сындыруға, гүлдерді 
жұлуға  болмайды.
Алтынай:ағаштарда шабуға болмайды.
Ерасыл: жәндіктердің илеулерін бұзуға 
болмайды.
Әсет: келеңсіз жағдай болған кезде үлкендерге 
хабарлау керек.

Күтілетін нәтиже:
Біледі: серуенде жүргенде үлкендерден алыс кетпеу, отпен ойнамау, өздеріне таныс емес саңырауқұлақтар мен  жеміс 
жидектерді  теріп жемеу.
Игереді: қауіпсіздік ережесін сақтауды және оның өз өмірі үшін маңыздылығын ,серуен кезінде үлкендермен бірге жүру 
керектігін ,отпен ойнамау керектігін ,  өздеріне таныс емес саңырауқұлақтар мен  жеміс жидектерді  теріп жемеу керектігін, 
жәндіктерден сақтану керектігін, табиғат аясында тыныштық сақтауды.
Меңгереді:отпен ойнамайды,өздеріне таныс емес саңырауқұлақтар мен  жеміс жидектер мен жәндіктерден алыс жүреді, 
үшкір заттарды ұстамайды,келеңсіз жағдай болған кезде үлкендерге хабарлау керек екендігін.
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Сайрам ауданы  №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп
 өзбек тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
 Ташниязова Надира Курганбаевна

“Навоий даҳоси – илҳоми сарчашмаси”

Алишер Навоий таваллудининг 575 йиллигига бағишланган КВН             (Қувноқлар ва Зукколар)
Мақсад: Ўқувчиларга Навоий ҳаёти ва фаолиятини ўргатиш билан бирга шоир умр йўлини ёшларга ибрат ўилиб кўрсатиш.

Кўргазмали қурол: Алишер Навоий расмлари, буклетлар, шоир асарлари, ноутбук, интерфаол тахта, слайд.
Дийдор ширин ... (парда ортидан )(Видеолавҳа,баҳор фасли )
1-Бошловчи. Ўлкамизни яшиллик нури тутмоқда. Қалбларда баҳорорзулари.Дарахтлар куртак ёзди.Уларда ҳам ҳаёт қўшиғи 
бошланмоқда.Шу қўшиқни қутлай,эй,олам!
2-Бошловчи .Тиниқ осмонда гала-гала бўлиб турналар арғамчи солиб ўтишмоқда .Турналар қўшиғида кўклам нафаси, 
армонларнинг  қордай эриши, орзуларнинг янгидан туғилиши бордир.Турналарнинг қадамига ҳасанотлар ўқий ,эй, олам!
1-Бошловчи .Фасллар келинчаги-баҳорнинг ана шундай фусункор дамларда бугунги нурафшон кунларга етганимизга, 
юртимиз осой- ишталиги осмонимиз мусаффолиги учун Яратганга шукуроналар қиламиз .
Рақс  ”Бойчечагим”   (6-А синф қизлари )
(Ватан мадҳи, лавҳалар)
Ватан ҳақида шеър
Рақслар “Андижон полка”
 Жарчи:Э,э  одамлару, одамлар ? Боғда пишган бодомлар, эшитмадим  деманглар, Эшитганлар қолманглар? Бугун 3-Ҳамза 
мактабида ажойиб бир анжуман бўлмоқда. Келганлар,кўрганлар дармонда, келмаганлар армонда.Эҳе,ҳе,эшитмадим 
деманглар. Даврага бошловчилар чиқади 
1-Бошловчи. Ассалому алайкум бугунги анжуманимизга ташриф буюрган азиз меҳмонлар 
2-Бошловчи .Ассалому алайкум кутлуғ даргоҳимизнинг қадрли меҳмонлари бўлган ҳурматли устозлар!
1-Бошловчи.
Сен бўлмасанг нима бизга силлиқ шеърлар ,
Бу дунёда тили йўқда дил йўқ  дерлар
Баҳойингку бериб кетган Алишерлар 
Юрагимнинг тўридаги сўлим гулим
 Она тилим, эй муқаддас, она тилим.
2-Бошловчи .
Навоий сўз мулкида ягона султон,
Турикигўй шоирлар базмини қурди. 
Ўз она тилида териб инжулар,
Қалбларга умрбод муҳрлаб қўйди.
 1-Бошловчи.  Ҳа, шу кунларда ўзбек адабий тилининг асосчиси , буюк  қомусий олим ва мутафаккир,
2-Бошловчи.улуғ донишманд, давлат арбоби, буюк аллома ,нафис мусиқашунос, етук тарихчи ,моҳирхаттот,                            
1-Бошловчи.дунёга таниқли комил инсон ҳазрат Низомиддин Мир Алишер Навоийнинг 575 йиллиги кенг нишонланмокда .
2-Бошловчи. Туркий халқларнинг “Шамсул миллати” бўлган сўз санъаткори Алишер Навоий таваллудининг 575 йиллигига 
бағишланган “Навоий даҳоси илҳом сарчашмаси” мавзусидаги “Қувноқлар ва Зукколар” баҳсига хуш келибсиз.
1 бошловчи:   Азизлар ,сизларнинг кўнглингизга ҳузур бағишлай олсак бошимиз осмонга етади.
“Қаро кўзим” Гулпарида Сайдимханова
Бошловчи Улугбек Ахмедов :Беллашув шартлари:

1. шарт: Ташриф 10 дақиқа
2. шарт: Мушоира 12 дақиқа вақт берилади.
3. шарт: Сирли саволлар  6 дақиқа.
4. шарт: Айтишув5 дақиқа
5. шарт: Дилдаги гаплар (Эркин мавзу )

Баҳолаш  5 баллик мезон.
 Бугун 10-“А” синф ўқувчиларидан иборат бўлган
“Сабо” гуруҳи (жамоаси).
10-“В”синф ўқувчиларидан иборат бўлган, “Наво”
  гуруҳи ўзаро баҳслашадилар. 
 Гуруҳларнинг  чиқишларини баҳолаб борадиган  ҳакамлар   ҳайъати сайланади.
1-шарт бўйича гуруҳлар Навоий ҳаёти,ижодига оид саҳна кўриниши кўрсатишлари , гуруҳ билан таништиришлари керак.
Ташланган қурага кўра биринчи “Сабо “гуруҳи бошлайди.
Марҳамат “Сабо” гуруҳининг ташрифи .Рақс: “Тановар “ Дурдона Юлдашбекова 1-шарт буйича  “Наво”гуруҳининг 
ташрифи.
  Доира чалиш: Ака-ука  Саидовлар 
1-шарт бўйча “Сабо”гуруҳига қўйилган баҳолар,
“Наво”гуруҳига ўйилган баҳолар.
2-шарт. Мушоира. Шоир ғазаллари,рубоий, туюқлари ёддан 
айтилади.12 дақиқа вақт берилади 5баллик мезон.
Видеолавҳа.Навоий  ғазали “Навбаҳор”, сўнг мушоира     бошланади.
2-шарт бўйича “Сабо”гуруҳига қўйилган баҳолар.
“Наво”гуруҳига қўйилган баҳолар.
3-шарт “Сирли саволлар” гуруҳлар интерфаол тахтадан мавзу танлашади.  Саволларга жавоб беришади. 6 дакика вакт 
берилади 5 баллик мезон.
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1.Эл деса Навоийни
2.Серқирра – истеъдодэгаси
3. Навоий –халқпарвар.Яширинган саволлар:
1.Видеолавҳа
2.”Оккуюнлилар девони” ҳақида.
3.Дорушифо нима?
4.Видеолавҳа
5.Навоий истеъдоди қирралари.
6.”Марсиаи Ҳазрати Махдум” кимга бағишланган?
3-шарт   буйича “Сабо”  гуруҳига қўйилган баҳолар. “Наво” гуруҳига қуйилган баҳолар.

4-шарт. Айтишув.  Гуруҳлардан биттадан иштирокчи чиқибНавоий ҳикматларини айтишади. 5 дақиқа вақт берилади. Баҳо 
мезони 
5 балл.
4-шарт бўйча “Сабо”гуруҳига қўйилган баҳолар.
“Наво”гуруҳига қўйилган баҳолар.
5-шарт. Дилдаги гаплар (эркин мавзу) 
”Сабо”гуруҳи.Йигит қиз айтишуви. 
Рақс:”Сарвинозим” Дурдона Юлдашбекова.
”Наво” гуруҳи.Она ҳақида саҳна кўриниши.
Қўшиқ:Ота-Она ҳақида.Гулпарида Сайдимханова
 “Сабо”гуруҳига қўйилган баҳолар.
“Наво”гуруҳига қўйилган баҳолар.
 Гуруҳларнингумимий олган балларини  
эълон қилиш учун ҳакамлар ҳайъатига сўз берилади.
Гуруҳлар даврага чақирилади.Баллар эълон қилинади.
 Ўқувчилар тақдирланади.
Алишер Навоийнинг уммон қадар бепоён ижодидан ҳар ким ўз истеъдодига яраша баҳраманд бўлади. Зеро, Навоийнинг ҳар
байти ҳикматли бир китоб.
Биз шундай улуғ мутафаккир шоиримиз борлигидан фахрланамиз,ифтихор қиламиз.

* * * * * * *
Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті

А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің 
өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Серікбаева Фарида

Тақырыбы: Мейірімділік асыл қасиет
Мақсаты: Балалардың «мейірімділік», «қайырымыдылық», «құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту. 
Міндеттері: - мейірімділіктің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру;
                     - өзара сыйластық қарым қатынастарын дамыту;
                     - мейірбандылыққа тәрбиелеу;
Көрнекі –құралдар: дәптер, жүрекшенің үлгісі, тауық пен балапандардың суреті.
Балалар, біз седермен бүгін бір ғажайып елге саяхатқа барамыз ол қандай ел екенін маған сендер айтатын боласыңдар.
-Жарайма!
Шаттық шеңбері
- Балалар, қолдарыңды жүрек тұсына бір сәт қойып, дүрсілін тыңдап көріңдерші. Сендердің жүректерің мейірімге, 
қайырымға, махаббатқа, жылы сезімге толы. Адам бойындағы бар жылу мен мейірім жүректен шығады. Енді осы жүректен 
алған жылуымызды түсіріп алмайтындай қимылмен (қолымызды бірден төмен түсірмей, оң жағымызда тұрған баланың сол 
қолын қысайық) бір –біріміздің қолымызды қысайық, осылайша жүрек жылуын бір-бірімізбен бөлісейік .
Әңгімелесу
- Мейірімділікті қалай көрсетуге болады?
- Өздеріңе мейірімділік көрсеткен кезде қандай сезімге бөлендіңдер?
- Жақсы көретін жан-жануарларың бар ма?
- Табиғатқа қамқорлық жасаған кездерің болды ма?
Тыныштық сәті
 Балалар, мейірімділік сезімін сезіну мақсатында тыныштық сәтін ұйымдастырайық.
Денелерімізді түзу ұстаймыз, бастарымызды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырамыз. Көздеріңді жұмсаңдар да болады. 
Ауаны терең жұтып, еркін тыныстаңдар, денелеріңді бос ұстап, айналадағы барлық тіршілік иесі сендерді аялап, қоршап, 
қамқор болып жатқанын сезініңдер. Тұла бойларыңа махаббат, жақсылық сезімі толып жатыр соны сезінеміз.
Мәтінмен жұмыс
 Күздің бір күні сары тауық балапандарын ертіп, ауылдан ұзап кеткен. Аяқ астынан жаңбыр құйып кетті. Суық жаңбырдың 
астында қалған сары тауық балапандарын қанша асықса да мекеніне жеткізе алатын емес.
 Өйткені балапандарының жылы жүні әлі шықпаған балғын жас еді. Сары тауық қатты састы. Шөжелерін қос қанатының 
астына алып, бауырына басты. Бір балапаны сыймай сыртта қалды. Ана айла жасап, балапандарын кезектестіріп бір-бірден 
тыста ұстап, тоңа бастаған кезде бауырына алып отырды. Кезек ең кенжесіне келгенде ана оны сыртқа шығармады.
- Оны неге шығармайсыз? – деп сұрады бір ақ балапан
- Ол тым жас.
- Жас болса қайтеді? Кезегі келгенде ол да шықсын.
- Сырқаттанып қалады. Кішімізге өзгеміз қамқоршы болуымыз керек емес пе? Кәне, мұның орнына кім барады?- деп сұрады
анасы.
- Мен- деді тұңғышы.

93



- Мен барайын! - деді оған тетелесі.
- Кезекті маған беріңіз! – деді ең кішісі.
- Мен қалам ба сонда?- деді алғашқы қарсылық білдірген ақ балапан.
- Қатесін түсінген сен барғаның жөн! –деді сары тауық балапанды тысқа қарай ысырып.
- Сары тауық су өтіп қатты жаурады. Бірақ балапандарын тондырған жоқ. Балаға деген ыстық махаббатымен жылытып, 
сақтап қалды. 
Күн ашылып, ана жүрегіндей жадырады.
Сұрақ қою
- Сары тауық өз аналық мейірімін қалай көрсете білді?
- «Күн ашылып, ана жүрегіндей жадырады» дегенді қалай түсінесіңдер?
- Ал сендер мейірімділікті, қайырымыдылықты кімдерден үйреніп жүрсіңдер?
- Сендер мейірімділік танытқан кезде қандай сезімге бөлендіңдер?
Балдалардың жауаптарын тыңдаймыз
Дәйексөз
Әңгіме мазмұны бойынша туған ойлар дәйексөзбен түйінделеді
- Ана халық ұғымында жаратушы. Олай дейтінім табиғатты да, адамды да дүниеге әкелуші ана. Ал барлық нәрсенің дүниеге
келуі үлкен мейірім мен шапағаттан басталады. Табиғаттың барлық жанға бірдей болуы сондықтан. Адамның да ананың 
кіршіксіз мейірінен берілген мейірімділігінен сақтап қалуы өз қолында.
Ойын: «Мейірімді жүрек» ойыны ұйымдастырылады
Ойынның шарты: Балалар үлкен шеңбер құрып отырады. Ойын бастауышы жүрекшенің үлгісін қолына ұстап тұрып: 
«Балалардың мейірбандық жүрегі, адамдарға бақыт шаттық тіледі» - деп айтады
Басқа балалар да осы өлең жолдарын қайталап айтады да, қасындағы көршісіне оның жақсы қасиетін білдіретін сөздерді 
айтып жүрекшені ұсынады. 
Жаңа ақпарат 
Балаларға мейірімділік сөзінің мағынасын түсіндіремін. «Адамдар бір-біріне, туған- туыстарына, табиғатқа деген 
жанашырлық сезімін, қамқорлығын білдіріп, тек жақсылық ойлау, игілік жасау арқылы мейірімділік таныта алады.»
Ал енді келесі тапсырмаларды орындайық
Тапсырма: Суреттерге қараңдар. 
- Сен досыңмен келе жаттың. Кенет сендердің қасыңнан өте бергенде бір қыз бала аяғы тайғанап құлап қалды. Сен не істер 
едің.
- Сен мектептен келе жаттың кенет көшеде бір топ баланы көрдің. Олар суға түсіп кеткен кішкентай күшікке тас лақтырып 
жатыр екен сен не істер едің? 
- Үлкен кісі мен сырқат адамға қандай жақсылық жасауға болатыны туралы айтыңдар
Дәптермен жұмыс
1- Тапсырма
Өздеріңді жақсы көретін адамдарың туралы жазыңдар немесе суретін салыңдар
2- Тапсырма 
«Ана-деген кім?» сұрағына жауап жазыңдар
3- Тапсырма
«Мен мейірімді баламын» тақырыбында өздерің жасаған ізгілік істерің туралы шағын әңгіме құрастырып жазыңдар.
Қорытындылау
Қазақ халқында мейірімділік, қамқорлық, жақсылық туралы көптеген мақал мәтелдер бар. Біз қазір сол мақал- мәтелдерді 
дұрыс құрастырып көрейік.
 Жүректен- жүрекке 
Балалар шеңбер құрып тұрады. кезегімен мынадай сөздермен айтып жеткізеді
Ойын «Мейірімділік жібі»
- Енді біз « Мейірімділік жібі » деген ойынымызды бастаймыз.
Шарты: Сендер дөңгелене жайғасып отырыңдар. Мен мына қолымдағы жіп орамын қасымда отырғанға беремін, жәй 
бермеймін, Кімнің немесе ненің мейірімді екендігін айтып беремін. Ал сендер болса, дәл осылай келесі балаға бересіңдер.
(Балалар бір-бірлеріне жіпті беріп, тілектер айтады. Ақырғы бала жіп орамын тәрбиешіге беріп,өз тілегін айтады)
- Күлімдеген- күн мейірімді!
- Кіршіксіз ақ қар мейірімді
- Таза мөлдір су – мейірімді!
- Бәрімізіді көтеріп тұрған жер мейірімді!
- Аяулы анам мейірімді!
- Қадірлі әкем мейірімді!
- Әлпештеген әжем мейірімді!
- Еркелеткен атам мейірімді!
- Жылы жүзді ұстазым мейірімді!
- Тату-тәтті достарым мейірімді!
- Егіні мол жер мейірімді!
- Қамқор апам мен ағам мейірімді!
-Балалар кәнекей, қолымызды жоғары көтерейік. Жіп орамы арқылы біз тілегіміз бір болып, бір тұтас болғанын көріп 
отырмыз. Біз әрқашанда біргеміз. Жақсы істер жасауға дайынбыз.
Үй тапсырмасы
 Дәптерде төмендегі сұрақтарға жауап жазу
1.Айналаңдағы адамдарға қандай жақсы тілектер айтып жүресіңдер?
2. Өз бойыңдағы жақсы қасиеттерді санамалап жазыңдар.
3. Қандай жағымсыз қылықтардан аулақ жүруге тырысасыңдар?
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Жүректен жүрекке
Қолдарыңдағы жүрекшелеріне
-Ата-анасына, туыстарына, достарына, жақындарына, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілік сезімдерін жақсы тілектерімен 
білдіреді.
- Мейірімді анама ұзақ ғұмыр тілеймін.
- Кең пейіл далама тыныштық тілеймін.
- Өнерлі балаларға талмас қанат тілеймін.
- Талапты достарыма табыс тілеймін.
- Сыныптастарыма амандық тілеймін.
- Отбасыма бақыт тілеймін.
Ал енді сабағымызды ең мейірімді жан туралы әнмен аяқтайық

* * * * * * *
 Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті
А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің орыс тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі   Бисенова А.Ш.

Баяндама Тақырыбы: «Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар-нәтижелі білім берудің көзі»

Мазмұны:
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі   бөлім
ІІІ. Қорытынды 
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер 
Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстанның әлемдегі барынша 
дамыған және бәсекеге қабілетті елдерінің қатарына кіру стратегиясын ұсынған. Жүзеге асырылуына және осы міндетті 
шешуге жәрдемдесетін дамудың жеті басым бағыты анықталған. Бұл шешуші басылымдылықтардың бірі осы заманғы білім
мен озық ғылымды дамыту болып табылады.
Ұлтымыздың тірегіне айналар ұрпаққа деген көзқарас Елбасымыздың білім саласына ерекше назар аударуымен айқындалып
отыр.
Өзекті мәселе – жас ұрпақтың Елбасы бастаған көш-керуенге кідіріссіз ілесуі. Ілесе алмаса-бізге сын. Халқымыздың 
тағдыры, еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында.
Бүгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-
тәжірибесінде көптеген қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз білімін жетілдіріп отыруы 
қажет.
Білімді әрі сауатты адамдар ─ бұл ХХІ ғасырда адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші. Ал баланың жеке тұлға ретіндегі 
дамуы, өзіндік көзқарасының қалыптасуы, ой-өрісінің кеңеюі мектеп қабырғасында басталады. Қазіргі мектептердегі оқу 
үрдісін ұйымдастыру жаңа әдіс-тәсілдерден, технологиялардан құралады. Демек, баланың білімі ерекше болуы, ол білімнің 
нәтижелі болуы пән мұғалімінен жауапкершілікті талап етеді.
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте 
қажет» деп Елбасымыз атап өткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісіне қолдану мен 
оның тиімділігін арттырудың маңызы аса зор. Себебі ақпараттық технология ғана жаңа педагогикалық технологиялардың 
мүмкіндіктерін іске асыра алады. Оқушы–оқу үрдісінің басты субъектісі, сондықтан баланың дамуына, оның ойлау 
қабілетін дамытуға оқушы мен оқытушының өзара ынтымақтастығы оқу процесіне қалыптастыру мен әр түрлі оқу іс-
әрекетін қамтитын оқыту әдістерінің үйлесімдігі нәтижесінде жүзеге асырылуы тиіс.
Ақпараттық технологияны пайдаланып оқыту төмендегідей мақсатты көздейді: оқушылардың ақпаратпен жұмыс жасау 
іскерлігін қалыптастыру арқылы коммуникативтік қабілеттерін, ақыл-ойын, танымдық және шығармашылық қабілеттерін 
дамыту, алған білімдерін практикалық іс-әрекетте қолдануға үйрету.Тізбектелген сабактар топтамасындағы әр 
сабақтарымда сандық технологияны және оқушылардың қызығушылықтарын арттырудағы басты құрал болып табылатын 
АКТ –ны қолдануды әр сабағымда ескердім. Алғашқы сабағымды Блум таксономиясына негіздей отырып, презентация 
түрінде өткіздім. Кейінгі сабақтарымда да семантикалық карта толтыру, инсерт, видеоролик қарау, т.б. әдістерін қолдандым.
Еліміздің ертеңгі тізгінін қолына алып, елін, жерін көркейте алатын ұрпақ-қазіргі мектеп партасында отырған қабілеті 
ерекше, талантты немесе дарынды ұрпақ. Алдымен өткізген сауалнама нәтижесі арқылы, өзге адамдармен сөйлесу арқылы 
сыныпта шығармашылық қабілеті жоғары оқушылардың бар екендігін анықтап, әр сабағымда шығармашылық тапсырмалар 
беруге тырыстым. Мәселен, 5 жолды өлең, реферат жазу, эссе жазу, туған жер туралы 4 жол өлең құрастыру, т.б. 
Шығармашылық тапсырмаларды сыныпқа жаппай бере отырып, әр топтан тек қабілетті оқушылар орындап отырды. Бұл 
дарынды оқушыны анықтап алу үшін оңтайлы болды. Тапсырманы жеке орындаған оқушы да өз жұмысын топтың атынан 
қорғап, өз тобын алға сүйреуге ұмтылғандары. Бұл жерден ынтымақтастықтың белгісін анық байқауға болады. Оқушылар 
топқа әр түрлі тренингтер арқылы бөлінген кезде ешқандай қарсылық білдірмей, бірден іске кірісіп кетіп жатты. Бір-біріне 
деген жанашырлықтары, өзара татулықтары, ұйымшылдықтары үнемі байқалып тұрды.
7 модулды қолдана отырып, өзімнің де көптеген қызықты идеяларымды жүзеге асыру жөнінде белсенділігім арта түсті. 
Әріптестерім де менің жаңалығыма қызығушылық танытты. Ал оқушыларым мен ата-аналарым алғыстарын жаудырып 
жатты. Бұл менің шабытымды шақыра түскендей!
Қазақстанның білім беру мазмұны сөзсіз жаңа сатыға көтеріліп, алға қадам бастап келеді. Біліктілік пен шеберлігімізді 
ұштастырып, жас ұрпақты әлемді мойындататын рухани биікке көтеру біздердің міндетіміз.
 Осыған байланысты күнделікті сабақта:
-мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, электрондық оқулықтарды);
-компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта);
-анықтамалық мәліметтер (сөздік, энциклопедия, карта, деректер қоры);
-интернет және т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нәтиже береді. Мұндай қондырғылар оқушылардың 
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қызығушылығын арттырып, зейін қойып тыңдауға және алған мәліметтерді нақтылауға мүмкіндік береді.
Ақпараттық технология негіздері тұлғаның орыс тілі  пәнінен алған білім сапасы мен сауаттылығын кеңейтуге 
жәрдемдеседі, мысалы: интернет сайты арқылы жоғары деңгейдегі көрнекіліктерді пайдалануға болады. Заман ағымына 
қарай сабақта видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді қолдану оқушының дүниетанымын кеңейтеді. 
Әсіресе, оқулықтағы тарауларды қорытындылау кезінде оқушылар қосымша материалдар жинақтап, білімдерін кеңейтіп, 
танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін қалыптастырып, шығармашылығын 
дамытады.Атап айтсам, орыс әдебиеті пәнінен Н.В.Гогольдің шығармашылығына байланысты қорытынды сабақта 
интербелсенді тақтадан қай  образдың сөзі екенін табуды көрсеттім,сәйкестендіру тестісі арқылы  кейіпкерлердің мінезін,іс-
қимылдарын  сәйкестендірді, ойды қорытындылау  үшін қорытынды сұрақтарға  кроссворд  құрастырылды.  Тізбектелген 
сабақтар топтамасының    орыс тілі сабағында 5 сынып бойынша  «Лексика» тарауын өткенімізде,  электронды оқулық 
арқылы жаңа сабақты меңгерттім. Және оқушылардың деңгейіне қарай тапсырмаларды  электрондық оқулықтан 
орындадық.Бұндай тапсырмалар оқушылардың танымдық, зерделік қабілеттерін аша түсетіні сөзсіз. 
Ақпараттық технологияларды сабақ үстінде пайдаланудың формалары мынадай болып келеді:
- сабақ барысында техниканы қолдану арқылы материалды түсіндіру, оқушыны сөйлету және пікірталас, бекіту, 
оқушылардың білімін бақылау, жеке жұмыс, талдау, тестілеу, қажет ақпаратты іздестіру;
- сабақтан тыс уақытта оқушының дербес, өздігінен қолдануы, яғни үй тапсырмасын орындау, рефераттар даярлау, өзіндік 
бақылау;
- мұғалімнің сабаққа даярлық кезеңінде қолдануы, яғни арнайы материалды іріктеп алу, тапсырмаларды дайындау және т.б.
Егер жаңа ақпараттық технологияны  орыс тілі сабағында тиімді пайдаланса, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы, 
танымдық белсенділігі, зерттеушілік іскерлігі, шығармашылығы артады.
Еліміздің өркениетті елдер қатарына ұмтылуына байланысты қазіргі кезеңде білім ең басты мәселе болып отырғаны 
баршамызға аян. Бұл білім берудің әлемдік деңгейіне сай болуды білдіреді. Олардың ең бастылары:
-білімнің әрбір адам тағдырындағы мәнділігін күшейту үшін оның дара тұлғаға бағытталуы;
-қоғамдағы рухани құлдыраудан арылу үшін білімді ізгілендіру;
-әр баланың білім алудағы өз қабілеті мен ынтасына сай туындаған сұранысын қанағаттандыру үшін білім беруді саралауды
күшейту;
-көп нұсқалы білім алуға мүмкіндік жасау.
Осы жағдайлар өз шешімін тапқанда әлемдік білім кеңістігіне енудің маңызды шарттарының ең бастысы ─ оқушы 
құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі де іске асар еді. Өйткені қазір мектептерде барлық жұмысты бірыңғай ұлттық 
тестілеуге даярлап, жоғары сапа көрсетуді бірінші кезекке қойған кезең екендігі жасырын емес
. АКТ-ны сабақта қолданудың тиімділігі:
- уақытты үнемдейді;
- оқушының жан-жақты білім алуына септігін тигізеді;
- білімін кешенді әрі үнемі тексеріп бақылауға мүмкіндік береді;
АКТ қолдану тек оқу үрдісін жеңілдетіп қана қоймай, сонымен бірге оқушының да көптеген қабілеттерін дамытуға көмегін 
тигізеді.Атап айтқанда:
- оқушының сабаққа деген ынтасы мен қызығушылығын арттырады;
- әр түрлі мәселелерді шешу жолдарын іздестіру арқылы танымдық қабілетін дамытады;
- логикалық ойлау қабілетін дамытады;
- жеке немесе топпен жұмыс жасауға дағдыландырады;
- қоғамдағы өз ұстанымдары жайлы ой-өрісін кеңейтеді.
Қазіргі таңда барлық  интерактивті тақта кеңінен қолданылып жүр және ол оқытудың тиімділігін арттыруға септігін тигізіп 
отыр.
Оның мүмкіндіктері төмендегідей:
1. сабақ кезеңдерінде уақытты үнемдеуге көмектеседі;
2. дайындалған материалды қайта-қайта қарауға мүмкіндік береді;
3. оқушы мен мұғалімнің шығармашылығында әңгімелерін әрлеуге көмектеседі;
4. дамыта оқыту тапсырмаларын жасау мүмкіндігі мол;
5. интерактивті тақта кітапханасы арқылы кез келген сурет, материалдарды алу мүмкіндігі бар;
6. бейне сапасын сақтауда және қызықты фрагменттерді немесе бейнелерді экранда үлкейту мүмкіндігіне ие.
Сонымен сабақ үрдісінде интерактивті тақтаның барлық мүмкіндіктерін қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын, 
интеллектуалдық танымын, білім сапасын арттыруға болатыны анық. Сабақта интерактивті тақтаның элементтерін 
пайдалану, оқушылардың дайындалған арнайы тапсырмаларды тыңдап қана қоймай, көздерімен көріп, оны жетік түсінуге 
дағдыландырады. Интерактивті тақтаны пайдалану аркылы оқушылардың білімін тексеру үшін әр тарауды аяқтаған кезде 
немесе жаңа сабақты бекіткен уақытта тестілеу әдісін қолдануға болады. Бұл әдіс оқушылардан бір уақытта жауап алуға 
мүмкіндік береді және тестілеген кезде мұғалім оқушылардың білім деңгейін анықтай алады. Тестілеудің нәтижелерін 
құрылған график арқылы тексеріп, сол уақытта бағалауға болады. Ал жауап нәтижелерін бақылап, оқушылардың 
материалды түсіну деңгейін анықтауға болады. Оқушыға тест сұрақтарына жауап беруі үшін уақыт беріледі. Бұл жүйе 
тұйық оқушылардың ойын білдіріп, жалқау оқушылардың қызығушылығын арттырады. Оқушылар жауаптарын құпия түрде
бере алады.Жаңа ақпараттық технологияларда электрондық тесттерді қолдану оқудың тиімділігін көтереді,сонымен қатар 
оқушының бірден-бір өздігінен жұмыс істеу құралы болып табылады.Тестік формадағы тапсырмалар қысқа сұрақтардан 
тұруы тиіс.Техникалық құралдар арқылы тестті тез әрі нақты және үнемді орындауға болады.Электрондық тесттерді оқу 
үрдісінің кез келген кезеңінде қолдануға болады.Электрондық тесттерді «Aktivstudio Professional Edition V3 
“бағдарламасындағы « Оценка тест» бағдарламасымен құрастыруға болады. Мұғалім алдын ала дайындалған тест арқылы 
кез келген уақытта сабақта өтілген тақырып бойынша оқушылардың білімін тексере алады және оқушы электрондық 
тесттер арқылы өзін-өзі тексере алады. Мысалы, сабақта оқушыларға мынадай тесттік тапсырмалар беруге болады:
1. Определите вид придаточного предложения  Олжасу Сулейменову, когда я с ним познакомился, было  25 лет.
а) времени                 в) цели                   с) причины  2. Простое предложение, в котором есть и подлежащее, и сказуемое.
а) обобщенно-личное               в) двусоставное                с) безличное
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3. Укажите безличное предложение   а) Вот и снег.                   в) Меня знобит.                   с) Встаю в 7 часов.
4. Укажите ССП с соединительным союзом
а) Солнце светит по-весеннему, но в доме пасмурно.в) Лист бесшумно упадет, или мышь прошмыгнет незаметно.
с) Кругом царил полумрак, и вода в реке совершенно неподвижна.
5. Отметьте союзы при помощи которых придаточное причины присоединяется к главной части.а) когда, пока, как только    
в) если, когда, раз               с)потому что, от того что, так как
6. Значение ССП.
Прозвучал звонок, и пассажиры стали занимать свои места.а) последовательность событий      в) чередование явлении   с) 
одновременность событий  
Қорыта келгенде, ақпараттық технологияның тиімділігі – оқушылардың білім олқылықтарына үнемі зерттеу жасап, түзету 
жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар екендігі анықталды. Қазіргі заманның даму қарқыны мұғалімдер шығармашылығын 
жаңаша, ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. Демек, компьютер оқушылар мен мұғалім жұмысын 
ұйымдастыруда кең мүмкіндіктерге ие, оқытудың әдістерін кеңінен әрі сапалы қолдануға мүмкіндік береді. Ендеше, 
ақпараттық технологияны сабақта қолдану оқушының іс-әрекетін, жұмысын түрлендіруге көмектеседі, зейінін белсендіреді,
жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерін жоғарылатады деуге болады. Ақпараттық технология арқылы жасалатын 
тест тапсырмалары уақытты, шығынды үнемдеуге көмектесе отырып оқушылардың өз білімін бағалауға үйретеді. Ең 
бастысы, оқушылардың өзіндік білім алуын қамтамасыз етіп, әр түрлі білім көздерінен негізгісін бөліп алу, тауып алу 
дағдыларын дамытады. Сондықтан ақпараттық технологияларды сабақта үнемі және жүйелі қолдану оқушылардың пәнге 
қызығуларын оятып, сабақтың сапасын арттыруға кеңінен жол ашады.

Пайдаланған әдебиеттер:
1..Б.Ибраимова.Ақпараттық технология -нәтижелі білім берудің көзі.// Қазақстан мектебі,№6,2012,-3- бет
2.Ә.М.Нұрмағамбетова. Ақпараттық-коммуникативтік технологияны оқу үрдісінде пайдалану.// Педагогикалық альманах,
№3-4,2010,-64-бет.
3.А.Ғабитқызы. Кәсіби құзыреттілік және жаңа ақпараттық технологиялар.// Қазақстан мектебі, №11,2012,-5-бет.
5.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

* * * * * * *

Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті
А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің 

бастаyыш сынып  мұғалімі  Абдраманова Гүлнар

Сабақ№ 1 Мектеп:  №105  
Пәні: Әдебиеттік оқу

Тақырыбы:  А. Құнанбаев  «Шегіртке мен құмырсқа» (мысал) 

Күні:10 .10. 2015ж Мұғалімнің есімі:АбдрамановаГулнар

Сынып: 3 «Б» Қатысқандар саны: 21 Қатыспағандар саны: 0
Сабақтың 
негізделген оқу 
мақсаты

1) «Шегіртке мен құмырсқа» мысал туралы білу
2) Мысалдағы негізгі ойды  түсіну
3) Жағымды және жағымсыз қасиеттерді ажыратуды үйрену

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:

1) «Шегіртке мен құмырсқа» мысал туралы біледі

Оқушылардың басым бөлігі:

2) Мысалдағы негізгі ойды  түсінеді

Кейбір оқушылар
 3) Жағымды және жағымсыз қасиеттерді ажыратуды үйренеді

Тілдік мақсат Оқушылар:Жағымды және жағымсыз қасиеттерді ажыратуды үйренеді

Негізгі сөздер мен тіркестер:Қабағын қайғы жапты,
гөлайттап,сорлы бүкшиді.

Сыныптағы диалог/Оқылым мен тыңдалым үшін пайдалы тілдік бірліктер:

Талқылауға арналған тармақтар

Шырылдауық шегіртке неге жылады екен?
Жасыл бояумен жазылған сөздер қай кейіпкерге қатысты?
Неге жасыл бояумен жазылған деп ойлайсыңдар?
Сіз неліктен.......екенін айта аласыз ба?
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Құмырсқаның киімі қандай?
Шегірткенің киімі қандай?
  Оқылым мен айтылым бойынша ұсыныстар ( Суретпен жұмыс)

• Суреттен нелерді көріп тұрсыңдар?
• Қай жыл мезгілі бейнеленген?
• Шегіртке құмырсқаның үйіне неге келіп тұр деп ойлайсыңдар?

Жетістік 
критерийлері

1 «Шегіртке мен құмырсқа»мысалындағы кейіпкелерді атай алады
2) Мысалдағы негізгі ойды айта алады
3) Мысалдағы жағымды және жағымсыз қасиеттерді  айта алады

 Алдыңғы оқу . Е. Салықов «Күзгі орманның көріністері»

Сабақ 
уақыты

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулармен қатар, 
ескетпелерді жазыңыз)

Басы 1мин

2 мин

 Топқа бөлу
Жапырақ түстері бейнеленген қима қағаздар.

Ой қозғау(сұрақ-жауап)
1.Суретте қандай жәндіктерді көріп тұрсыздар?
  2. Біздің жерде тіршілік ете ме?

Ортасы 10 мин

5 мин

5 мин

15 мин

Топтық жұмыс
( мәтінді талқылау)
2 топ шегіртке мен құмырсқаны сипаттау,
2- топекі жәндіктің  іс-әрекеттерін  салыстыру,
3- топ мақал-мәтел жазу
В бақылау парағымен топ мүшелері формативті бағаланады.
Кері байланыс.
Қай жәндіктің іс-әркекті ұнады? Неліктен?
Өмірде шегірткеге ұқсас адамдар бар ма?
Құмырсқаның орнында болсаң, не істер едің?

Жұптық жұмыс( дейін кейін кестесі)

Дейін Кейін
Жаз мезгіліндегі шегіртке Қыс мезгіліндегі шегіртке

Өзара бағалау жүргізіледі
Жеке жұмыс
(эссе жазу )    
 «Шегіртке сияқты қиналып қалмас үшін не істер едің?»

Оқушылардың жұмыстары мұғалім тарапынан
«Екі жұлдыз, бір тілекпен»бағаланады

Соңы

Үйге 
тапсырма

5 мин

2 мин

Шолиер табақшасы арқылы кері байланыс жүргізіледі

Рольге бөліп оқып келу
Қосымша ақпараттар
Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары 
оқушыларға тапсырманы күрделендіруді 
қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз?

1.Топтық, жұптық жұмыстар арқылы 
оқушылар өзара қолдау, көмек көрсетуді 
жүзеге асырады.
2. Мысалдағы негізгі ойды түсінеді.
3.  Мысалдағы жағымды және жағымсыз
қасиеттерді ажыратуды үйренеді

Жылы шырай таныту
«В» бақылау парағы,
«Екі жұлдыз, бір ұсыныс»
Кері байланыс
 Өзіндік жұмыс

Рефлексия
Топтық жұмыс саған ұнады ма?

Жеке жұмыста қиындық болды ма?
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 Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті
А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің 
бастаyыш сынып  мұғалімі  Ж.Ержанова

Тақырыбы:   «Ойлы  бала  озар» (сайысы)
Мақсаты: 1.тапқырлыққа,шешендік   баулу,   ізденімпаздылыққа    жетелеу,    ой  өрісін     тіл   мәдениетіне   деген
сүйіспеншілігін   арттыру;
2.Оқу-білімге   қызығушылығын  арттыру;
 3.Оқушыларды  жан-жақты   сауатты,   дарынды озық   болуға   тәрбиелеу;
I.Ұйымдастыру  кезеңі
Мұғалім:
Бал,балауса  жайқалғандай   гүлдерің
Бірің  тұңғыш,   кенжесіңдер   бірлерің,
Қарсы   аламыз   даярлық   тобының
Балжайнаған   ұлдары   мен   жауқазындай   гүлдерін    дей  отырып,  
1-топ «Сұңқар»
2  топ «Барыс»
3   топ « Тұлпар»
топтарын  ортаға   шақырамыз.
Құрметті  қонақтар,оқушылар! Бүгінгі   даярлық   тобында   өткелі   отырған «  Ойлы   бала   озар»  сайысына  қош
келдіңіздер!
Сайыс 6 кезеңнен   тұрады.
Сайыс  ережесі   бойынша  әрбір  сұрақтың  дұрыс   жауабына  1  ұпай   беріледі.
1-кезең «Бәйге» сайысы
1.5   санынан   кейінгі   сан?  (6)
2. 3бұрышы,3  төбесі  бар  фигура?  (үшбұрыш)
3.Күзде жаңбыр   жауады, ал   қыста......   жауады?(қар)
4.Инесі   бар  жануар?  (кірпі)
5.Екі   тауы   бар  жануар?  (түйе)
6.Қоянның   құлағы   нешеу?  (2)
7.Жансая   қыз   бала,  ал  Нұрсаят (ұл)
8.Қалталы   жануар?( кенгуру)
9.Су    жануары?(балық)
2- кезең. «Жеті   жұрттың   тілін   біл»  сайысы
Бұл   сайыста  жұмбақтардың  дұрыс   жауабын   тауып,  оның   орыс  тіліндегі  аудармасы   айтылса 2 ұпай, ал  қазақша
аудармасы   үшін 1  ұпай   беріледі.
1.Табанынан    тыз   етіп
Жүрсе  дағы  сыз  өтіп
Күні  түні  ерінбей
Үйді   жүрер   күзетіп  (ит- собака)
2.Таңмен   көзін   ашады
Әлемге     нұрын     шашады (күн-солнце)
3.Ат   сабылтып   алыстан
Борандатып   жетеді
Үш  ай   төрде   қонап  боп
Аунап,қунап   кетеді.  (қыс-зима)
3-кезең  «Кім   жылдам?»   логикалық   математикалық   тапсырмалар
1.Аспанда  екі   құс   ұшып   бара   жатыр   еді,  осыған   3   құс   келіп   қосылды.Сонда   барлығы   неше құс   болды?
2.Қоянда  4 сәбіз   бар еді,  ал  оған   кірпі   тағы  3  сәбіз   берді.Сонда  қоянда   барлығы  неше  сәбіз   болады?
3.Сымда 6   торғай   отыр   еді,2-еуі  ұшып  кетті.Сымда  неше   торғай  қалды?
4.Жайылымда  3  бұзау   жайылып  жүр  еді, оған    тағы    2   бұзау келіп   қосылды.
Жайылымда  неше  бұзау  болды?
5.  6   тышқан   шырша   айналып   билеп    жүр   еді. 2 тышқанды  аналары   шақырып   алып   кетті.Сонда   неше   тышқан
қалды?
6.Қолында  5  алма,  табақта  2  алма  барлығын  қосқанда   болады  неше  алма?
4-кезең «Сөзжасам»  сайысы
Қағаз   бетіне  сөзден   көп   сөз  құрау
Қызғалдақ:  қыз,  дақ,  ала,  қал,  аға,ақ
Жауқазын: жау, жаз, қаз, ана
Раушангүл:  гүл,   ана,  шана,  ру,  анар;
Мұғалім:
Әдемі   үйлер   салатын
Қоныстанған   ел- жұртым
Рахаттанып  қалатын  дей   келе
5-кезең «Біз   құрылысшылармыз»  
Конструктордан  әр   топ      үй   құрастырады
Мұғалім:
Суретші   болғым   келеді
Сұлулықты  көретін
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Түсінгенін   түйсікпен 
Қағазға   салып   беретін
6-кезең «Біз  суретшілерміз»
Әр   топқа  бір   қағаздан   беріліп,   сол  қағаздың   ішіндегі  суретті   бояйды.
Мұғалім:
Сонымен   әділқазы   мүшелеріне  сөз   беріледі. Бүгінгі   сайысымыздың   жеңімпазы  қай  топ   болады   екен?
Бойларыңда  от   бар екен  байқадым,
Жүректеріңде  шоқ   бар екен байқадым  
Әрқашанда  осы  шоқты  өшірмей
Жалыңдатып  шарықтаңдар әрдайым  деп   бүгінгі   сайысымызды   аяқтаймыз.

* * * * * * *
 Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті,

А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің
 бастаyыш сынып  мұғалімі  Баитанатова Жадыра

Сабақтың тақырыбы:  Г дыбысы  мен  әріпі
 Сабақтың мақсаты:  1  ГгДыбысы  мен  әрпін  меңгерту  сөзге  дыбыстық  талдау  жасау  сөздерді  буынға  бөлгізу  ол  
арқылы  берілген  сөздерді  Оқу  мен  жазуға  үйрету
2  Сөз  жүмбақтар  шешу  арқылы сөздік  қорын,  тілін  дамыту
3  Гг  дыбысына  қатысты  сөздерді  сауатты  оқуға,  жазуға , адамгершілікке  тәрбиелеу
 . Әдісі: Сұрақ-жауап,түсіндірмелі
 Көрнекілігі:  Көгершін  суреті\  гүл\  әртүрлі  суреттер\  сөз  жүмбақ
  Барысы:   І.Ұйымдастыру кезеңі 
  Парта  саған  төсек  емес  жатуға
Түзу  ұста  тік  отыр  сен  партада
Бойды  түзу  көтер  басты  жоғары
Сымбаттылық  болсын  сенің     бойыңда
А)Оқушылар назарын сабаққа аудару  
 ІІ.Үй жұмысын тексеру 
4. Өткен сабақта қай дыбыспен таныстық?
5.  Ү  дыбысы қандай  дыбыс?
6. Ережені еске түсіру
7. Дыбыс деген не?
8. Әріп деген не?
«Кім кінәлі?» өлеңін тізбектеп оқыту
||| Білімдерін тексеру
Ойын  «Тапқыр достар»  сандарды таңдап,сұраққа жауап беру

1
 1 

1 дыбыстар нешеге болінеді?
2 «түлкі» сөзіне дыбыстық талдау жаса
3 «бөпешім» өлеңін жатқа айт
4 «кім кінәлі» өлең авторы
5 Жуан дауысты дыбыстарды ата
6 Жіңішке дауысты дыбыстарды ата

ІY.Жаңа сабақ
Сөжұмбақ  шешу
1 Жетіден  кейінгі  сан
2 Түнде  үшатын  құс
3 Ешкінің  төлі
Гүл  дегенде  бірінші  қандай дыбыс  естіліп  түр
Гг  (хормен  айту)
Айтылуына  қарай  қандай  дыбыс
Гг  дыбысы  дауыссыз,үяң
Баспа,жазба  түрімен  таныстыру
Баспа  түрімен  қайда  жазылады?
Жазба  түрімен  қайда  жазылады?
Гүлді  сендер  ұнатасыңдар  ма?
Гүл  адамға  қуаныш  сыйлайды  Мерекелерде  бір бірімізге  сыйлаймыз  Гүлдің  түрі  өте  көп  Гүл  хош  иісті,әдемі  болады
Бағандағы  сөздермен  жұмыс
Оқушыларға  оқыта  отырып,мағынасын  түсіндіру
Кереге  киіз үи  бөлшегі
Бетеге  өсімдік
Егеу  үи шаруасына  қолданатын  құрал
Шеңгел  тал,тікенекті  өсімдік
Мезгіл  уақыт
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Нығмет Баймұхамедов 1904-1969 ж Орал облысы  Жымпиты  ауданында  туған
Ақ  көгершін  өлеңін  мәнерлеп оқу
Көгершінді бейбітшілік құсы деп хат тасушы құс деп атаған
СЕРГІТУ  СӘТІ
Дәптермен  жұмыс
1 Үү әрпін  жазылуын  көрсету
2 ауада  жазу
3 Гг  әрпінің  жазылуы  қай  әріпке  үқсас
4 дәптерге  жазу
|У Сабақты бекіту
Аналарға сыйлайтын
Аралар бал жинатын
Бұл немене балалар,
Үзуге адам қимайтын?        Гүл
Оқушыларды жұлдызшалар арқылы бағалау, мадақтау

* * * * * * *
Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті

А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің 
бастаyыш сынып  мұғалімі  Өтегенова Саyле  

Күні 24.02.16ж
Сынып 4 «б»
Мұғалімі Өтегенова  Сауле
Пәні Еңбекке баулу
Тақырыбы Дизайн туралы түсінік
Оқу мақсаты Жалпы дизайн туралы жан - жақты түсінік беру. Жалпы түс үйлесімділіктері мен киім кию

мәдениетін қалыптастыру. 
Сабақ  мақсаты Барлық  оқушылар: Дизайн  туралы түсінеді.

Көпшілік оқушылар: Оқушылардың 60 пайызы түстерді түрлерін  ажырата алады;
Жекелеген оқушылар:Оқушылардың 40 пайызы жалпы тақырыпты меңгереді. Топ ішінде 
сәнді киімдерді жасай алады.

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады:
Геометриялық фигуралармен жұмыс түрлерін орындай алады;
Талқылауға арналған сұрақтар:
Қандай геометриялық фигураларды білесің?
Олардың бір-бірінен айырмашылығы неде?
Суретте берілген фигураларды ата.
Суреттегі құрамақтар қандай фигуралардан құрастырылған?
Қандай түстер бір-бірімен өзара үйлесімді?

Табыс критерийлері
Барлық оқушылар Көпшілік оқушылар Жекелеген оқушылар
Сәнді киім туралы түсінеді. Оқушылардың 60 пайызы киім 

түрлерін  ажырата алады;
Оқушылардың 40 пайызы жалпы тақырыпты 
меңгереді. Топ ішінде сәнді киімдерді жасай 
алады

Жоспарланған 
уақыт есебі

                     Жоспарланған жаттығу түрлері
 

     Ресурстар

Басы 
5 минут

Ширату .
Психологиялық даярлық жасау.
Сынып іші тып-тыныш
Естілмейді түк дыбыс
Жалқаулықта тастаймыз
Күнделікті қызықты
Сабақты біз бастаймыз.
 Топтарға бөлу.Геометриялық фигуралар арқылы топтарға бөліну.

стикерлер
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Ортасы Ойлан-жұптас-талқыла
Мәтінмен жұмыс. Оқушыларға  тізбектей оқыту.Талдау.
Сұрақтар: 
1.Дизайн дегеніміз не?
2.Дизайнның ерекшелігін ата?
3.Дизайн өнерінің қолдану тәсіліне қарай түрлерін ата?
4.Дизайнмен кімдер айналысады?
Сергіту сәті
(мақал-мәтелдер айтып жарысу)
Қауіпсіздік ережесін еске түсіріп,қайталау.
Қайшыны қолданған кезде қауіпсіздік ережесін сақта.Ұшын көзіңе жақындатпа.
Ермексазды аузыңа салма. Жұмыс істеу кезінде ермексаз бөліктерін жерге 
түсірме, еденге жабысып қалады.
Желіммен жұмыс жасағанда ұқыпты желімде,жұмыс аяқталған соң қылқаламның 
ұшын тазалап қой.
\Әрдайым жұмыс орнын таза ұста, өзіңе қажетті құралдарды ғана пайдалан.
Сарамандық жұмыс
Жұмыстың орындалу реті:
1.Шеңбер,эллипс,төртбұрыш,ромб,үшбұрыш,бесбұрыш,цилиндр,шаршы,т.б 
геометриялық фигураларды түрлі түсті қағаздан әртүрлі етіп қиып аламыз.
2.Геометриялық фигураларды қатырма қағазға желімдеп,суретте берілген 
құрамақтарды құрастырамыз.
Топтық жұмыс Құрамақтарды топтарға бөліп беру.
Жеке жұмыс.Жұптық жұмыс 
Оқушылар өз бетінше құрамақтар құрастыру.
Көрме ұйымдастыру.

Оқулық
Дәптер
Қалам
Түрлі-түсті
Қағаздар
желім

Қауіпсіздік 
ережесі

Көрнекі 
суреттер

Соңы Бағалау.   «Бір ауыз сөз» әдісі арқылы  кері байланыс беру Алма ағашы

Сабақтан кейін ойланатын сұрақтар
Не сәтті болды?
Не сәтті болмады?
Нені жақсартуға болады?
Мен өз дағдыларымда нені дамыта алдым? 

 Тақырыбы: «Баyырсақ» ертегісі   Тақырыбы: Cүиіkті  марғаyым
Орындаған: Сеиітбеkқызы Нүргүл    Жетеkшісі: Өтегенова Саyле   
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Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы 
№25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы 

Бастауыш сынып мұғалімі: Турежанова А.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары
15.04.2016 ж
Сабақтың тақырыбы:Төрт түлігім – ырысымның бірлігі            Сыныбы:  4ғ
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға төрт түлік туралы толық теориялық білім беру, сөздік қорларын, түсініктерін молайту, 
жұмыс істеуге баулу, топтасып жұмыс жасауға дағдыландыру, төрт түлік-малдың пірлерімен, пайдасымен таныстыру. Төрт 
түлік малдың етінен, сүтінен жасалған тағамен таныстыру, дағдыларын жетілдіру.
Белсенді оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер: «Домино әдісі» , «Саундтрек әдсіі» , «Диалог әдісі» топтық жұмыс, 
жұптық жұмыс, сәйкестендіру, Ұшақ ұшыру ойыны
Оқыту нәтижелері : Төрт түлік туралы малдың пірлерімен, пайдасын түсінеді.Оқушылар сыни тұрғыдан  ойлана алады. 
Оқушылар алған білімдерін тиянақтауға, пысықтауға өз бетінше жұмыс жасауға дағдыланады.Тақырып бойынша білім 
алады.
Көрнекіліктер: суреттер, слайд, стикерлер,  АКТ
Ресурстар:   Ана тілі оқулығы, әдістемесі.

Уақыт Мұғалімнің іс–әрекеті Оқушының іс - әрекеті Нәтижелер

2мин
Ұйымдастыру кезеңі:
А)Сәлемдесу, оқушыларды  түгелдеу, көңіл-күйін 
білу.
-Балалар, бүгін біздің сыныпқа қонақтар келіп отыр. 
Cәлемдесу:
Топтарға бөлу
1.Қошақандар тобы
2.Құлыншақ тобы
3.Ботақандар тобы
4.Торпақтар тобы
Сабақты болжау
Даланың көркі – мал,
Өзеннің көркі -тал
Бүгінгі тәрбие сағатында
Айтылады төрт түлік мал
Кіріспе сөзі
Қазақ халқы –ежелден мал шаруашылығымен 
айналысқан халық. Ғысырлар бойы қалыптасқан бай 
тәжірибесі бойынша олар малдың өрісін, тіршілік 
табиғатын, қадір- қасиетін әбден зерттеп білген. 
Оның өнімдерін тіршілік құралы етіп пайдаланған. 
Малдың еті, сүті, терісі, тіпті мүйізі мен сүйегіне 
дейін өз қажетіне ұқсатып отырған. Мал өсіруге 
қолайлы Қазақстан жерін малсыз үшін бұдан былай 
да аса маңызды шаруашылық бола бермек. Олай 
болатын болса, кейінгі жастарымыз қасиетті төрт 
түлікке қатысты ұлтымыздың ұғымдары мен бай 
тәжірибесін ұмытпауға тиіс. 
1.Таныстыру                                         
Ұраны:1.топ: Қошақанбыз момақан

Жарысқа бүгін жол ашқан
Ұраны:2-топ   Құлыншақтар тобы біз әрқашан 
                           да жүйрікпіз.

Сәлемдеседі, оқушылар 
түгел, көңіл-күйі жақсы. 

Оқушылар төрт түлік 
атауына қарай топқа 
бөлінеді.

Оқушылар сабаққа 
дайын
Ынтымақтасады

10мин Ұраны:3-топ:  Ботақанбыз маң басқан, жүлдеге    
                         бүгін аласқан
Ұран: 4- топ:   Топтарымыз томпиған, жарысқа     
                          түссе қомпиған.
2-сайыс:  Төрт түлікке байланысты өлеңдерді  
мәнерлеп айту.
 Торы құлын
 Жағы қалақтай
 Мойыны садақтай
 Төбелі жұлдыздай
 Жүні құндыздай
 Жалы жібектей
 Саны білектей
 Көзі моншақтай
Сиыр
Саздау жерге тоқтаған,
Үй арасын қақтаған,

Топтастыру ережесіне 
сәйкес өз топтарына 
орналасады.Топ ұранын 
әр топ жақсы жеткізіп 
айта біледі.

Әр топ төрт түлікке 
байланысты өлеңді 
мәнерімен талдап, айта 
біледі.

Топқа бөлу әдісін 
үйренді.Ережені 
құрудың әдісімен 
танысты.

Сыни тұрғыдан ойлана 
алады.
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Сиыр деген мал екен.
Дауысы бар азандай,
Буыны бар сыртылдақтай
Қой
Қорасында маңыраған
Қозысымен жамыраған
Қозысынан айырылса, 
Қоймай ұзақ аңыраған.
Аппақ қою сүті бар,
Ақ шағала құрты бар
Ақтылы қой жануар
Ешкі
Ешкі қойды бастаған,
Қойды артына тастаған
Ешкі деген жануар
Сойса,саны қалақтай, 
Сауса,сүті бұлақтай,
Баста десе бастаған.
Қайырып мүйіз жасқаған.
Жанына лақ келгенде, 
Сүзіп –сүзіп тастаған
3-сайыс: Домино ойыны
4- сайыс:Ұшақ ұшыру ойыны
5- сайыс: Сәйкестендіру
Сиыр                   Кісінейді
Қой                      Боздайды
Жықы                  Бақырады
Түйе                     Мөңірейді
Ешкі.                    Марайдың

Өлеңді мәнерлеп айта 
отырып,төрт түліктің 
пайдасын,оның қасиетін, 
түсіне біледі.

Ойын арқылы оқушылар 
төрт түлікті шақыру 
арқылы дауыстарын 
сәйкестендіре біледі.

Оқушылардың сөздік 
қорлары дамыды.

Ойларын толық жеткізіп 
айта білді.

6-сайыс: Дәмінен ажырата біл
Ағаштан жасалған ыдыстарға қымыз, қымыран, 
айран, сүт құйылып қойылады, оқушылар 
әрқайсысының дәмін көріп,  тағамның  атын айтады.
7- сайыс: Кім жүйік?
8- сайыс: Төрт түлікке байланысты адамдарға 
қойылған есімдерді жазу.
Қойлыбай, Ақбота, Қозыбек, Түйебай, 
Жылқайда, Текебай, Дөненбай, Құнанбай, Тайлақбай,
Ботагоз, Қошқарбай, Қозыбай, Серкебай. Танакүл
9-сайыс: Жұмбақ есеп:
Бәрің маған қараңдар шатасып қалмай санаңдар

Әр топ мүшелері 
сұрақтардың жауаптарын
біріге отырып, талқылап 
уақыттарын тиімді 
пайдаланды.

Оқушылар тапсырманың 
дұрыс
 орындалуына қарай 
өзара бағалады.

Оқушылар  уақытпен 
жұмыс жасауды үйренді.

Сыни тұрғыдан ойлау 
дағдылары қалыптасады.

15ми 1.топ: 1. Бір жылқыда 4 аяқ, 2 көз.
3 жылқыда неше аяқ, неше көз?
8 аяқ 4аяқ
2.топ: 2 мүйіз, 1құйырық бар
3сиырда неше мүйіз, неше құйрық бар?
6 мүйіз, 3 құйрық.

Оқушылар зейін қоя 
отырып, жаңа сабақты 
арқылы жаңа сабақтың 
мән мағынасын түсінді.  

Тақырыптың мазмұнын 
түсінеді және ашады
АКТ жұмыс жасау 
арқылы  жаңа сабақтың 
тақырыбын түсінеді 
маңынасын ұғынды.

10мин

6мин

3-топ:1 түйеде екі өркш, екі құлақ бар.
            2 түйеде неше өркеш, неше құлақ бар.
4 өркеш, 4 құлақ

4-топ: 1ешкіде 2 емшек, екі мүйіз.
3ешкіде неше емшек, неше мүйіз?
                       6 емшек,4 құлақ
10-сайыс: Саундтрек әдісі бойынша малдың 
даустарын ажырату
Алдын ала ұн таспада жазып алынған малдарды 
дауысынан естіп, оқушылар айтып 
береді.Мысалыр:сиырдың даусы, қойдың даусы.
11- сайыс: Төлдердің айтысы.
Ертегісінен көрініс қою.

Қорытындылау

Оқушылар іштен   
тізбектей оқиды.
Сұрақтарға топпен 
бірлесе отырып жауап 
бере біледі.

Оқушылар «Төрт 
түліктің» даусының 
мағынасын түсіне біледі.

Оқушылар шеңбер 
арқылы бір-біріне 
сәттілік тіледі. 

Оқу үшін ынталанды, 
сабаққа белсенділігі 
артты қызығушылық 
танытады. 
Оқушылардың сабаққа 
бегенбелсенділігі артты, 
қызығушылық танытты.
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1мин

1 мин

Төрт түлігім – ішсем -сусыным
Мінсем -көлік
                          Кисем –киім

              Сатсам -пұлым
Жесем- тағамым дейді атам қазақ
Түйеден шұабат, биеден қымыз алады-ол сусын.
Жылқы,түйе –көлік.

Қой жүні, терісі -киім
Малдың еті, сүті, майы- тамақ

Сатсам –пұл болады деп төрт түлікті жоғары 
бағалаған.

Рефлексия. 
Стикерлерді толтыру. 
Оқушылар бүгінгі сабаққа деген ойынын стикерге 
жазып, тақтаға іледі (2 мин) 
ББҮ кестесін толтыру

Топ ішінде бір-бірінің 
ойын тыңдады, өз пікірін 
айтуға үйренді.

Оқушыларға стикер 
толтыруды ұсыну

Топ ішінде бір-бірінің 
ойын тыңдайды, өз 
пікірлерін айтуға 
үйренеді, бүгінгі 
сабақты толық түсінеді.

Ұсынылған стикерді 
толтыру

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы №38 «Жазира» бөбекжайының
«Айналайын» тобының тәрбиешісі Муханбетжанова Алтынай Максотовна

Білім беру саласы : «Таным», «Қатынас». 
Бөлімі :  Экология негіздері, Тіл дамыту.
Тақырыбы: «Гүлдер,гүлдер, әсем гүлдер»
Мақсаты:
 Б:Гүлдер және олардың түрлерімен таныстыру. Гүлдердің  түр -түстерін  ажырата  білуге
баулу. Өсімдіктерді күту  ережелерімен  таныстыру. Түстер  туралы  ұғымын  бекіту,
түстердің  атын  білуге  машықтандыру. Сөздік  қорын  молайту, тілдік  белсенділік  қызметін 
арттыру.
Д: . Гүлдердің  түр - түстерін  есте  сақтау, қабылдау, ойлау  сезімдерін  дамыту.Гүлдерді
бостан-босқа жұлуға болмайтындығын айтып, экологиялық түсініктерін дамыту.
Т:Табиғатты сүюге, қамқор болуға, эстетикалық талғамдарын қалыптастыруға баулу.
Әдіс-тәсіл: Ойын,түсіндіру,үйрету,сұрақ-жауап
Билингвизм: гүлдер-цветы- flower, әдемі- красивый-beautiful, бәйшешек- подснежник-snowdrop,қызғалдақ- тюльпан- 
tulip,түймедақ-ромашка-chamomile,раушан-роза-rose  
Көрнекі  құралдар: экран-проэкторға  салынған  гүлдердің   суреттері,  қойылған   бөлме   гүлдері,  жасанды
гүлдер,шығармашылық жұмыс құралдары

Іс-әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті
Мотивациялық 
қозғаушы

            Шаттық шеңбері
  Білер  қазақ  баласы
 «Сәлем»-  сөздің  анасы
  Алдымыздан  кезіккен
  Көп  танысты  көреміз
  Бәріне  де  ізетпен
  Біздер  сәлем  береміз
  
Здравствуй небо голубое,
Здравствуй  солнце  золотое.
Здравствуй матушка земля,
Вот и мы твои друзья

Хау ду ю ду, хау ду ю ду,
Ай эм вери  глэд  төу ми ю
Хау ду ю ду, хау ду ю ду.

Балалар үш тілде жылулық  
шеңберін айтып, қонақтармен 
амандасады.

Ұйымдастырушылық
Ізденушілік Т:  -Балалар,  қазір  жылдың  қай  мезгілі?(көктем-весна-

spring)
 Қандай өзгерістер бар?
 Балалар,   көктемде   алғаш   қандай  гүлдер

шығады?
 Басқа да  гүлдерді білесіңдер ме?
 Ендеше мен сендерге толығырақ гүл түрлерімен

таныстырайын.
 Назарымызды экранға аударайық

Экран-проектормен  слайд  түрінде   гүлдерді
таныстыру.Гүлдер туралы мәлімет беру.

-көктем

-күн жылынды, шөп шықты, 
құстар келді.
-  бәйшешек, қызғалдақ
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Сұрақ-жауап:
 Гүлдер бізге  не үшін керек?
 Қандай гүл түрлері бар екен, атаңдаршы?

Сөздік жұмыс: бәйшешек- подснежник-
snowdrop,қызғалдақ- тюльпан- tulip,түймедақ-ромашка-
chamomile,-раушан-роза-rose  

 Олар әдемі болып өсуі үшін не істейміз?
 Гүлдерді жұлуға бола ма?

Ғажайып сәт. 
Топқа  гүл  патшайымы  –Раушан  гүлі   келеді.  Үш  тілде
амандасу.
Гүл патшасы:
Әдемімін, менен  қай  гүл  аса  алған
Әуелден-ақ«Гүл патшайымы»  атанғам
 Әсемдік  пен  хош  иістен  нәр  алдым
 Әлемнің  көп  жерлеріне  таралғам 

 Балалар  сендер  мені  таныдыңдар  ма,мен
сендерді  көргеніме  қуаныштымын.Сендер
гүлдер туралы білесіңдер ме? Олар қайда өседі?
Оларды қалай күту керек?

 Балалар  мен  сендерге  жай  келмедім,  өзімнің
сиқыр  әлемімді  көрсетуге  келдім.  «Гүлдер»
әлеміне саяхатқа шыққыларың келе ме?

 Ендеше  менің  сиқырлы  жапырағымның
көмегімен  саяхатқа  шығайық.  (Раушан  гүл
сиқырлы  жапырағымен  сиқырлап  саяхатқа
шығады.)

     Олай   болса   мен   сендерді   достарыммен
таныстырайын. 
Бұл – бәйшешек.Көктемнің алғашқы гүлі.Түсі- сары.Сары
– желтый- yellow 

Бәйшешек: (Ақерке)
Мен  боламын  бәйшешек
Бірінші гүлі  көктемнің
Бәйшешекті  оятар
Баяулап түртіп, көктен  нұр.

Ал  мына  гүл  –  қызғалдақ.Бәйшешектен  кейін  шығатын
қыр гүлі.Түсі –қызыл.)қызыл-красный-red
Қызғалдақ: (Т.Айзере)
Қырқалардың  төрінен
Лаулап  көзге  ұрады
Қызғалдақтар  өңірді
 Қып- қызыл  ғып  тұрады

Бұл гүл - күн ыстық бола бастағанда шығатын түймедақ
гүлі.ақ-белый- white
Түймедақ:  (Т. Наргиза)
Түймедейін  сары  дақ  ортасында,
Тарала  өскен  ақ  гүлі  бар  қасында
 «Түймедақ»  деп  аталып  кеткен  екен,
Түймеге  ұқсас  сол  дақтың  арқасында.

Гүл патшайымы: 
-Ал,балалар  әсем  гүлдер  достарымды
көрдіңдер,таныстыңдар, енді барлығымыз  ойын ойнайық.
-Балалар  мен  сендермен  «Түсін  тап»  ойынын  ойнағым
келеді. Ойнаймыз ба?

Дидактикалық ойын: «Түсін тап»
Мақсаты:  Балалардың  танымдық  қабілетін  дамыту,
түстерді ажыратуға үйрету, есте сақтауды дамыту.
Шарты:  түстерін  дұрыс  таңдай  отырып,  гүлдерді
қорапшаға салу.
Т: - Гүл патшайымы ,біздің балалар өте өнерлі.Олар сурет
сала алады. Сендерге арнап сурет салып бергілері келеді.

-олар таза ауа береді, әсемдік 
үшін
бәйшешек- подснежник-
snowdrop,қызғалдақ- тюльпан- 
tulip,түймедақ-ромашка-
chamomile,-раушан-роза-rose  
-суарамыз, шаңдарын сүртеміз
- болмайды

 Иә,таныдық. 
Раушангүлсің.

Гүлдерді баптау керек,су құю 
керек,оларды жұлуға болмайды.

Гүл патшасымен саяхатқа 
шығады.

 Иә, ойнаймыз
Патша гүлінің ойын шартымен 
танысып, түстерді ажырату 
мақсатында «Түсін тап» 
ойынын ойнайды.
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 - Балалар төс белгілерімізге қарап екі  орталыққа бөлініп
отырайық.Дәстүрден тыс   әдісі  арқылы  әсем гүлдердің
суретін салып үйренеміз.Бәйшешек гүлі мен қызғалдақты
бейнелейміз.
Шығармашылық жұмыс:
1-топ:
Тақырыбы: Қызғалдақ гүлін монотопия әдісімен салу
Мақсаты:түстерді  ажырата  отырып,монотопия  әдісімен
беттестіріп,  көшіріп  салуды  үйрету,  ұқыптылыққа
тәрбиелеу.
2-топ:
Тақырыбы:Бәйшешек гүлін  түртіп салу әдісі бойынша
Мақсаты:гүлдердің пішінін, түрін ажыратуға, түртіп салу
әдісін  тиімді  қолдануға,табиғатқа  деген  сүйіспеншілікті
арттыруға баулу.
Сергіту сәті.
«Аппақ гүлдер» әсем әуеніне қимылдар жасау.
Тәрбиеші: -Балалар бойымызды сергітіп, тынығып алған
болсақ,  біздің  топқа  кететін  уақытымыз  болды.Гүл
патшайымы сіздің бүгінгі саяхатыңызға рахмет айтамыз.
Гүл патшайымы:
Сендерге мына шоқ гүлді сыйлыққа беремін.Ол сендерге
тек  әдемілік,  мейірімділік,  сүйіспеншілік
әкеліп,топтарыңды жайнатып тұрсын.Сау болыңдар!
(топқа  оралу)

Төс белгілері бойынша екі топқа
бөлініп, берілген тапсырманы 
орындайды

Тәрбиешінің  салу үлгісі  
бойынша  қызғалдақ гүлін 
монотопия әдісімен , бәйшешек 
гүлін түртіп салу әдісімен 
салады.

Гүлдерше қимылдар 
жасап,билеп бой жазады.

Рефлексивтік 
түзетушілік

Қорытындылау:
 Бізде қазір жылдың қай мезгілі?
 Бізге қонаққа кім келді?
 Балалар біз гүл патшасымен қайда барып келдік?
 Гүлдер әлемінде қандай гүлдерге кезіктік?
 Олардың түстерің білесіңдер ме?

Гүл патшасына арнап біз ненің суретін салдық? 
Дидактикалық ойын: «Гүлді орналастыр»
Мақсаты:  Танымдық  қабілетін,есте  сақтау  қабілетін
дамыту, эстетикалық талғамын дамыту.
Шарты: әр бала өзі таңдаған түстегі гүлді  шөптің үстіне
орналастыруы керек.

Балаларды  мадақтау,  гүл  патшайымы  берген  сыйлықты
табыстау.

 көктем
 гүл патшайымы 

-раушангүл
 Гүлдер әлеміне 

саяхатқа шықтық
 бәйшешек,

қызғалдақ, түймедақ
Балалар әрқайсысы өз ұнатқан 
түсін таңдап, шалған шөпке 
гүлдерді орналастырады

 Күтілетін нәтиже
Біледі: Көктемде өсетін гүлдерді, олардың түрлерін, түстерін ажырата алады, гүлдердің аттарын;
Игереді: Гүлдерді баптауға, оларды жұлуға болмайтынын, сұрақтарға толық жауап беруді, берілген тапсырмаларды 
ұқыптылықпен орындау керектігін,қауіпсіздік ережелерін ұстануды, гүлдердің, түстердің үш тілде айтылуын;
Меңгерді: Табиғатты аялауға, оны сүю керек екенін, дұрыс түсті таңдау  арқылы әсемділікті және үйлесімділікті таба 
білуді;
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Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы  Манкент  ауылы
 «С. Рахимов»  атындағы   жалпы  орта  мектебі  
ағылшын  тілі  пәні   мұғалімі Сиддикова  Халида

 Сыныбы 3
 Мұғалім Сиддикова Халида

 Пән атауы Ағылшын тілі

 Сабақтың тақырыбы Does everyone eat the same food?  Барлығы бірдей тамақтанады ма?

 Сабақтың мақсаты Азық-тұліктердің атауларымен танысу some,any  қоя алуға дағдыландыру. Сөздік 
қорын молайту

 Күтілетін нәтиже  Азық-тұліктердің атауларымен танысады.  Some,any қоюды үйренеді . Сөздік қорын
молайып, диологтык сөйлеу дағдылары қалыптасады 

 Қолданылатын әдіс-тәсілдер «Сырлы сөздер» ойыны, «Ой қозғау», кроссворд,  рольдік ойын, Кері байланыс. 
«Смайликтер» әдісі

 Негізгі дерек көздер оқулық, суреттер, бағалау парағы, СD диск , смайликтер, стикер, 

       Уақы
т 

Жоспар мазмұны Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-
әрекеті

Ресурстар

3 мин
Кіріспе.
Ұйымдастыру кезеңі.

Оқушылармен  амандасу.
Жағымды   көңіл-күй,
ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру үшін «Ыстық
алақан»  тренингін
ұйымдастыру.

Оқушылар үлкен шеңбер
бойына  тұрып,  оң
қолдарын  бір-бірінің
алақандарына  қойып,
бір-біріне  жақсы
тілектер,  оқуда  сәттілік
тілейді.

Топқа бөлу. Жеміс-жидек  және
көгеністер суреті арқылы.

 

Суреттің   түрлеріне
қарай 5 баладан 2 топқа
бөлінеді.
 «Fruits» тобы, 
«Vegetables» тобы

Жеміс-жидек,
көкөністер суреттері

Бағалауға  нұсқау
беру

Сенім  білдіру,  мадақтау.
Смайликтер арқалы  бағалау

 Мұғалім әрбір оқушыға
берген  жауаптарына
қарай  мадақтап  смайлик
беріп отырады

смайликтер

10 мин
Білу
Үй  тапсырмасын
пысықтау.

Өтілген  сабақты   «Сырлы
сөздер»  ойыны  арқылы
пысықтау.

Парақта  бейнеленген
суретке  сәйкес  келетін
сөздерді  берілген
сөздердің  арасынан
тапып жапыстыру 
1-топ.  Өтбасы  ағашы:
grandfather,  grandmother,
father,  mother,  brother,
sister uncle, aunt  
2-топ.  Кемпірқосақ:  red,
blue, green, violet yellow,
pink 

суреттер  түсірілген
парақ
сөздер  жазылған
парақтар

8 мин Жаңа сабақ. Жаңа сабақты таныстыру 
мақсатында слайд көрсету. 

  

Слайд көру арқалы жаңа
сабақтың  мазмұнын
айтып  танысады,  жаңа
тақырып  жайлы
мағлұмат алады.

Интербелсенді тақта

4 мин Түсіну Азық-түліктердың 
атауларымен танысу.
Дыбыстарды айтылу 
артикуляциясын үйрену
eat-жеу                    yoghurt-
йогурт
Like-ұнату               eggs-
жұмыртқа

Слайд арқалы тақырыпқа
сай  жаңа  сөздермен
танысады. Жаңа сөздерді
оқиды,  бір  неше  рет
қайталайды,  аудармасын
сөздік  дәптеріне  жазып
алады

слайд
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Spaghetti-кеспе       heese-
ірімшік
Bread-нан                biscuits-
печенье
Chocolate-шоколад  water-су
Meat-ет                     a pissa-
пицца

13 мин Қолдану. 
Талдау

Рольдік ойын
Some,  any  қолдана  отырып
диалог қурастырады:
I like apples. I like milk. I like
fizzy drinks
Have  you  got  any  apples?
Have you got some sheese

 әр  топтан  бір  оқушы
отбасы  мұшелерімен
таныстырады.  Олар
өздерідің  сүйікті  азық-
түлігін айтады әр топтан
бір  оқушы  мамасы
ретінде  дүкенге  барып
олардың  сүйген
заттарын  сатып  алып
келеді

Слайд,  турлі-түсті
суреттер

5 мин  Жинақтау.  Кроссворд толдыру
Activity book   ex.1a p.36

Суреттегі  заттардың
атауларын  тапып,
кроссвордқа жазу

оқулық

2 мин
Үйге тапсырма. Ex.3   р.37 Күнделік  дәптерлеріне

жазып алады
Бағалау. Әр  оқушының   жинаған

смайликтеріне  қарай
жиынтық бағаларын қою.
8-10 «5»
 5-7  «4»
 3-4  «3»

Оқушылар  жинаған
баллдарын есептеп тиісті
бағасымен бағаланады.

смайликтер

Кері байланыс. «Смайликтер»  әдісі
бойынша кері байланыс алу.

Тақырыпты  қалай
түсінгенін  стикерге
жазып,  плакатқа
жапсырады.

Түрлі-түсті стикерлер

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы
 «Далабазар» негізгі  орта мектебінің ағылшын тілі  пәнінің  мұғалімі 

Халикулова  Малика  Абдикаримовна

Holidays
 Сабақтың тақырыбы: Holidays
Сабақтың мақсаты:
1. Білімділік: Жаңа сөздерді оқытуға байланысты оқушылардың сөздік қорын және сөз мәнерін байытуға, дамытуға 
көмектесу;
Оқушыларға Қазақстан мен Ұлы Британияның мерекелерін салыстыра отырып, мереке атауларымен таныстыру
2. Дамытушылық: оқушылардың жазу, оқу, тыңдау, сөйлеу қабілеттерін дамыту.
3. Тәрбиелік: оқушыларды мейірімділікке, ұйымшылдыққа тәрбиелеу
Оқыту технологиясы: білім беруді ілгерілендіру
Сабақтың типі: жаңа сабақ
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдісі: дамыту сабағы
Сабаққа қажетті құралдар мен көрнекіліктер: books, pictures, cards
Құралдар: оқулықтар
Көрнекіліктер:  тақпақтар
Пән аралық байланыс: қазақ тілі
Сабақтың жоспары: I. Org moment
II. Warm up
III. Checking up the home task
IV. Presentation
V. Practice
VI. Conclusion
VII. Giving the home task
VIII. Evaluation

I. Org moment
I. 1. Greeting
- Good afternoon pupils
- Good afternoon teacher
- Sit down please
- Who is on duty today?
- I’m on duty today
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- Who is absent?
- …..
- What date is it today?
- Today is ….
- What day is it today?
- Today is ….

II. Warm up
Spring is green
Summer is bright
Autumn is yellow
Winter is white
II. Main part:
III. Checking up the home task
Learn by heard read the exercise Gardening in England
IV. Presentation
New words
• Decorate – сәндеу, безендіру
• Chimney - мұржа
• Celebrate - тойлау
• Neighbor - көрші
• Costume – костюм киім
• Guest - қонақ
• Knock – қағу, тарсыылдату
• Trick – айла, тәсіл
• Threat – қауіп
• Roast - қуырылған
• Turkey – күркетауық
• Pie - бәліш
• Sock – шұлық
• Stocking - шұлық

V. Practice
1. Read the text and find what holiday is it
a) People in many countries decorate Christmas trees and give each other presents. Children leave a long sock or stocking at the end 
of the bed on December 24. They hope that Santa Claus will come down the chimney during the night and bring them presents. The 
special food is a big turkey and Christmas pudding (Christmas)

b) In the English speaking countries on this day many people send cards to people they love. They usually do not sign these cards. 
They also send gifts, sweets, flowers. (St. Valentine’s Day)
c) On this day families gather together usually in a home for a traditional dinner. They have a roast turkey, sweet potatoes and 
pumpkin pie. All give thanks together for the good things that they have. (Thanksgiving Day)

d) People in Britain begin celebrating this holiday on December 31. Sometimes they have parties where guests dress up in costumers 
and cover their faces with masks. Next day people visit friends, relatives, neighbors. There is a lot to eat and drink. Many families 
watch television. (New Year)

e) It’s an Irish holiday. It’s a day when people wear green shirts, ties and hats because green is one of the national colors of Ireland 
and also one of the signs of spring. (St. Patrick's Day)
F) It’s a holiday for children in Britain. Children dressed in costumes knock on their neighbors doors and ask if he/she would like 
“trick” or “threat” and you must give them money or sweets then they go away. If you don’t give they will play a trick on you. 
(Halloween)

2. Match the holidays with date of celebrating and make a sentences.
1. If you don’t give them sweets or money they play a trick ______ you.
2. They dress ______ costumes and cover their faces ______ masks.
3. They hope that Santa Claus will come ______ the chimney during the night.
4. They gather together ______ a home ______ a traditional dinner.
5. Children dressed __________ costumes knock ________ the neighbours doors.

VI. Production
1. Song time
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas.
And a Happy New Year! – 2 times
2. Put the words in the baskets.
Noun ------ Verb ------- AdJective
Neighbour ---- decorate ---- roast
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Costume ------ celebrate ---- national
Guest ---------- knock -------- traditional
Trick ----------- light ---------- expensive

3. Let’s check your knowledge. Test.
1. When people celebrate New Year?
a) 1st January
b) 31st October
c) 25th December
1. When children hope that Santa Claus come?
a) In Nauryz
b) On Christmas
c) In Thanksgiving day
2. Which Food people have in Nauryz?
a) Pie, roast potato, turkey
b) Sweets, sugar, milk
c) Shubat, kymyz, kozhe
3. What children leave at the end of the bed on December 24?
a) Trick
b) Sock
c) Costumes
4. When people give thanks together for the good things that they have?
a) In Nauryz
b) On Christmas
c) In Thanksgiving day

VII. Conclusion

VIII. Giving the home task
- Your homework is ex. 3B p. 109
IX. Evaluation
- The lesson is over good bye
- Good bye teacher
- See you soon!
Күтілетін нәтиже: Жаңа сөздерді оқытуға байланысты оқушылардың сөздік қорын және сөз мәнерін байытуға, дамытуға 
көмектесу;
Оқушыларға Қазақстан мен Ұлы Британияның мерекелерін салыстыра отырып, мереке атауларымен танысты.

* * * * * * *
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Боранқұл селосы, Опорный орта мектебі

бастауыш сынып оқу ісі меңгерушісі, Бастауыш сынып мұғалімі
Шакирбаева Гулнара Сарсембиевна 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ

Бастауыш  мектеп  -  оқушы  тұлғасы  мен  санасының  дамуы  қуатты  жүретін,  ерекше
кайталанбас кезең. Сондықтан бастауыш сынып білім – үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы,
қиын да жауапты жұмыс. Бастауыш сыныпта балаға білім беріп қана қоймай, оны жалпы  дамыту,
яғни  сөйлеу,  оқу,  қоршаған   орта  жөнінде  дұрыс  көзқарасын  қалыптастыру,  жағдайларды
обьективті  тұрде  бақылап,  талдау  жасауға  үйрету,  ойын  дұрыс  айтуға,  дәлелдеуге,  сөйлеу
мәдениетіне   баулу  –  міне,  бұл  баланың шығармашылыққа   тәрбинелеудің  ең алғашқы және  басты баспалдағы болып
табылады. Сабақ- басты қөрсеткіш. Қазіргі мектеп алдында жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып , шығармашыл
ойлай  алатын  жеке  тұлғаны  қалыптастыру  мақсаты  тұр.  Мен  бастауыш  сыныпта  30  жылдам  аса  еңбек  етіп  келемін.
Сабақтарымда жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде  пайдаланып,  оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеріп
отырамын. Сапалы білім, саналы тәрбие беруде  өз үлесмді қосудамын. «Ұзтаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға», деп
ұлы Абай атамыз айтпақшы,  ұстаз  бала тәрбиелеу жолында   үлкен сындардан өтеді.  Оқушының шығармашылық іс  –
әрекетіне  жағдай  тудыру  дегеніміз  -  оқушыны  ойлай   білуге  үйрету  екені  сөзсіз.  Бүгінгі  таңдағы  жаңаша  білім  беру
міндеттерін негізгі үш мақсат қана шеше алады. Олар – дүниетанымдылық, шығармашылық және терең білімділік.

 «Мұғалім  әрдайым  ізденісте  болса  ғана  шәкірт  жанына  нұр  құя  алады»  деп  Ахмет  Байтұрсынұлы  айтқандай
мұғалімнің ізденісі жан – жақтылығы, құзіреттілігі арқылы айқындалса, сол құзыреттілік оқушы шығармашылығы арқылы
көрінеді.  Мектеп қабырғасында  оқытылатын пәндер бойынша  дарындылық  танытқан  оқушылардың  шығармашылық
қабілетін  дамыту өз ісіне жауапкершілікпен  қарайтын  мұғалімнен  педагогикалық – психологиялық  көріністі талап етеді.
  С.Л. Рубинштейн  «Шығармашылық» ұғымының жалпы теориясын зерттеген ол  «оқушы шығармашылығының ерекшелігі
оның сапалы түрде мақсатты әрекет жасауымен анықталады» - дей келе, «шығармашылық, шешімнің нәтиежесі баланың өзі
үшін жаңалық болсы жеткілікті» екендігін айтады, яғни баланың шығармашылық өнімді еңбегі оның жеке тәжірибиесімен
салыстырылады.
      Оқушылардың шығармашылық қызығуын ояту, ана тіліне сүйіспеншілігін  қалыптастыру өте маңызды іс. Мұндай іс
мұғалімнен көп ізденуді талап етеді.
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 Шығармашылық дегеніміз – адамның өмірінде өзін – өзі таңдауға ұмтылуы, өз бетінше ізденуі.Оқушының шығармашылық
қабілеті практикалық әпекеттері, ізденімпаздығы арқылы дамиды. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіндеп,
өздігінен  сапалы  дәлелді  шешімдер  қабылдай  білуге  үйренуі  керек.Шығармашылыққа  уйрететін  сабақтар  жаңа
технологияларды қолдану болып табылады.Мұндай сабақтарда оқушыға  ерекше ахуал  ,мұғалім мен оқушы арасындағы
ынтымақтастық қатынас қалыптасады.Бастауыш сынып оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай зейіні тұрақсыз, қабылдау
мүмкіндіктері де әр алуан.
    Бейімділік – бұл адамның белгілі бір іс әрекетпен айналысуға бет бұрысы, оған көңілінің аууы,  оянып келе жатқан
қабілеттің  алғашықы белгісі.  Сондықтан  да  біздінеше,  балалық кезде  ерекше  көзге  түсетін  бейімділіктердің  келешекте
олардың қабілеттерінің көрсеткіштері екенін ескеріп, оқушылардың бейімділіктерін дер кезінде көре біліп, оларды соған
сәйкес  қабілеттерді  дамыту  біздің  міндетті  борышымыз  екенін  ұмытпауымыз  керек.Оқушының  шығармашылықпен
айналысуына қоршаған ортасы, ата – ана, мектеп қолайлы жағдай туғызуы керек. Мұғалімнің міндеті шығармашылық бағыт
– бағдар беріп отыру. Шығармашылықпен жеке дара оқушы емес,  сыныптағы  барлық оқушылар айналысу үшін мүмкіндік
керек.  Мұндай іске белгілі бір тақырыпта пікір – сайыстар өткізудің маңызы зор.  Күнделікті  сабақта өтілген тақырып
бойынша  оқушының  ойын  біліу,  сол  тақырып  бойынша  көзқарасын  білдіруі,  шығарманы  талдауы  –  шығармашылық
қабілетті арттырудың бір жолы. Шығармашыл қабілетті дамытудың ең алдымен, қарапайым нәрселерді суреттей білуден
бастаған жөн. Бала күнделікті өмірде өзі көріп жүрген оқиғаларды баяндай білуі, оған өз түйсігімен қарап, өз жүрегімен
сезініп, ішкі жан дүниесіндегі тебіреністі әңгімелей  білуі үйрету керек. Мұғалім бұл жағдайда білімді түсіндіріп қоюшы,
бақылаушы емес,танымдылық іс әрекетің ұйымдастыратын ұжымдық шығармашылық істердің ұйытқысы.
     Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуды логикалық тапсырмалардың да маңызы зор. Логикалық тапсырмалар
оқушыларды  белсеенділікке  тәрбиелеуге,  өз  бетінше  ізден  білуге  дағдыландыру,  икемділік  пен  шеберлікке  баулу
мақсатында пайдалынылады. 
     Бастауыш сыныптағы оқытудың мазмұнында ерекшк орын алатын пән – ана тілі. Ана тілі-бастауыш мектептегі негізгі де
маңызды пән,имандылыққа,адамгершілікке тәрбиелудің негізгі,қарым қатынас жасау мен дүние танудың құралы. Ана тілің
үйрету – сөздерді түсініп, меңгеріп оқу жаттау, олардың жүйесін, өзгеру заңдарын білу ғана емес, тіл үйрену мен қатар, бала
санысыз көп ұғымдарды, ойларын, сезімдерін, сұлу үлгілерін, ойлау жүйесін де меңгереді.  Ана тілін оқып үйрену арқылы
олар Қазақсатанның мәртебесін көтере туған халықның өткені мен бүгінгі, болашағы жайында көп мағұлматтар  ала отырп,
танымдық, тәрбиелілік, білім – дағдыны үйренері хақ. Өтілетін әр сабақта белгілі бір мақсатқа құрылған, оқушы танымы
мен  дүниетанымын қалыптастыра  отырып шығармашылыққа  баулуы  тиіс.  Оқушылардың шығармашыл қабілеттерін әр
түрлі әдіс тәсілдерін  қолдан отырып арттыруға болады. Олар мынадай:
Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау;
Арнаулы  бір тақырпыта пікірталас тудыру;
Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешу (анаграмма , сөзжұмбақ, ребус, т.б)
Мәтін кейіпкерлеріне мінездеме  беру;
Мәтінге сұйеніп,кейіпкерге  сипаттама беру;
Оқыған жырға сүйеніп,сызбаны толтыр;
Қате құрылған мәтінді сөйлемдерді орын орына қойып,логикалық жүйелікті сақтап,қайта құрастыру;
Аяқталмаған мәтінді логикалық ойды бұзбай жалғастырып айту;
Берілген мәтіннің түрін анықтап,оны толтыру;
 Әңгіменің ұқсасығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу;
Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлге бөліп оқыту;
Ой шапшаңдығын, сөз байлығын дамытуда өлең шумақтарын құрастыру;
Мәтін ,ертегі, әңгімені өз бетінше анықтау.
    Шығармашылқпенн айналысқан оқушының  ойы, жүйрік тұғыры биік азамат болып қалыптасады. Ана тілімен қатар қазақ
тілі сабағы да сөзбен жүргізілетін жұмыс сөздерді байланыстырып сөйлеуге, әңгіме айтуға, шығарма жазуға көмектеседі.
Сөздік   жұмысы  оқушыны  бір  жағынан  ойлауға  жетелесе,  екінші  жағынан  қызығушылығын  оятып,  шығармашылық
қабілетін арттыруға, белсенділікке  ынталандырады.Мысалы
«Ал» буынынан басталатын бірнеше жеміс атауларын жазып, төрт сөйлем құра.
Қандай сын есім  жазылғанын табыңдар:
Рыса (сара),  ныұз(ұзын), гілөрікд(көгілдір), ылызқ(қызыл), Ікби (биік), ңке (кең). 
Берілген тақырыптарға диалог түрінде шешендік сөздер құрастырыңдар

1. Топ  Ата қадірін білген ұл
2. Топ Жақсы болса жолдасын
3. Топ білекті бірді,білімді мыңды жығады.

Оқушылар өз ойларын ортаға салады.

Қорыта  келгенде,  бастауыш  сыныптың  қай  пәнінде  болсын  оқушылардың  танымдық  шығармашылық
қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген қызығушылығын оятып, ойын, ынтасын, дамыта түседі. Мұғалім өз
сабағын шығармашылықпен өткізе алса,  өзінің білімін  сарқып жұмсаса,  үнемі ізденіс үстінде болса,  шәкірттерді
анасындай аймалап жүрек жылуын бәріне бірдей шаша білудің қортындысы – бағбанның жақсы ағаштан жиған
сапалы жемісі  іспеттес.  Бүгінгі  күннің  мұғалімі  –  шығармашылық адамы.  Ол қанша ізденсе,  болашақ ұрпаққа
соншалықты сапалы білім бермек. Ендеше мұғалім күш – қуатын, көңіл – күйін әрдайым жоғары көтере білсе, сонда
сабақ беру сапасы арта түсіп, еңбегі жанады.
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ОҚО, Сайрам ауданы, №3 Хамза атындағы жалпы
орта мектебі ағылшын тілі пәні мұғалімі Шахназа Юлдашева

The theme: «Have fun! »
The aim of lesson:  
Practical: to review the grammar: Present Perfect Simple;
Educational: present new words on the theme; teach to express student’s opinions;
Upbringing: develop memory and attention; educate the feeling of love to the country, customs and traditions; 
The type of the lesson: mixed.
Method: explanation, answering the question.
Connection with other subjects: Kazakh, Uzbek, 
Equipment: an interactive board.
The procedure of the lesson.
Organization moment:
Good morning, my pupils! How are you? Who is on duty today? Who is absent today? What is the date and day today? What season 
is it now? All right, let's get down to work. Today, pupils, we have unusual lesson. 
Before beginning our lesson I want to know about your mood. I have the pictures of 4 faces. They are “Fine”, “Good”, “Bad” and 
“So-So”. If your mood is fine, draw “Fine” if your mood is good, draw “Good”. If your mood is bad, draw “Bad”, if your mood is so-
so, draw “So-So’.
Warm-up.
All pupils come to the blackboard. Make a circle. I will say the word and the next pupil will to continue the last letter of the word 
must make up a word. E.g.  World – doll – lamp - paper……so on. If you cannot answer, you will leave the game. 
                                   
Asking home task:
Present Perfect Simple
Have / has + Past Participle (V3)
The Present   Perfect   shows   a connection   between past time and
present  
Time. The exact time of the verb action is not important. We are
interested in the effect of an event on the present.
 The game “Typhoon”
I have been…
I have done…
I have eaten…
  Introducing the new theme
New words
Relief -   жеңілдету
Service -    қызмет ету
Lie -  өтірік
Hilarious -  күлкілі
to raise  -  көтерілу

The power of humor.
An old saying goes “Laughter is the best medicine”, and doctors have found that it’s really true.  They don’t know why, but laughter 
is good for our heart, our blood circulation, and our immune system. So, the next time you’re feeling stressed about your school 
work, you know what you have to do: try to laugh a lot, develop a sense of humors and watch funny films.

Fastening of the lesson. 
Mark the statements T (true) or F (false).               
Doctors think that laughing has no effect on health.                                                                      
Red Nose Day is celebrated in England every spring.       
People have celebrated Red Nose Day for more than 40 years.  
Comic Relief collects money to help poor people.
Some people in England have put big red noses on the fronts of cars and houses.

I love music, I listen to it all the time. I listen to it   when I’m sad and unhappy. 
Let`s  listen to music by Bob Marley  “Don’t worry, be happy” 
 Evaluation of the students’ work, giving marks.
Home task: writing funny story
«It happened to me…» 
Conclusion of the lesson: Lesson is over. Bye-bye
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Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп
Юлдашова Клара Задибековна 

Өзбек тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

I . Мавзу:    Ў.Ҳошимовнинг “Дунёнинг ишлари” асари асосида  якунловчи  машғулот.
II.  Мақсад:   Ў.Ҳошимовнинг асари юзасидан олган  маълумотларни  умумлаштириш, асар тимсолига 
                      тавсиф бериш орқали тўғри хулосалар чиқариш, оғзаки ва ёзма фикрлаш қобилиятларини   ривож-
                      лантириш.
Тарбиявий мақсади:  Меҳрибон  мунис оналаримизни олқишлаш, уларни эъзозлаш ва ҳурматлаш.
Ҳаётга боғлаш:    Шукронали, меҳр - оқибатли бўлиш.
III. Дарс тури:    Умумлаштирувчи  дарс.
IV.  Дарс жиҳози:  Ёзувчи портрети, расмлари, буклетлар, 
                                 асардан намуналар тех. востиаси.
Дарснинг шиори:  Ҳар доим бўлсин Онам!
V.  Дарснинг бориши:
                        1.  Ташкилий қисм ўтилади.
                        2.  Саломлашиш ва давоматни аниқлаш.
                        3.  “Мен хурсандман” машқини ўтказиш
                        4. “Ха” , “Йўқ” ўйини
                        5. Қўшиқ. “Онажон”
                        6. Уй вазифасини сўраш.
     Ў.Ҳошимовнинг “Дунёнинг ишлари” қиссасидан берилган  “Оҳ, ойдин  кечалар”  ва  “Гилам пайпоқ” ҳикоялари  
“Онажоним ою-қуёшим”    мавзусида эссе ёзиб келиш.
    (Экранда Ў.Ҳошимов портрети, онасининг расмлари кўрсатилади.)   
     Ўқувчиларнинг ёзиб келган ишларини ўқийди.
     Ўқитувчи:  Азиз ўқувчилар, биз баҳор фаслининг илк кунлариди қандай  байрамни  нишонладик?
13. Оналар байрамини, 
Ўқитувчи:  Жуда тўғри. 
     Бугунги дарсимиз ҳам ўша меҳрибон мунис онажонларимизга  
    бағишланади.
    Кулган чоғда гулларни ҳам кулдирган.
    Йиғлаганда ёши дарё тўлдирган
    Ҳар қандайин бўлмаганни бўлдирган,
    Онадир ул, онадир ул, онадир.
   Ўқитувчи: Қани болалар, сиз оналаримиз тўғрисида шеърлар биласиз-
   ми.  Шеърларни ёдлайди.
  “Ҳа ”, “Йўқ”  ўйинини ўйнаймиз.  Экранда кўриниб туради.
  1. Ў.Ҳошимов 1941 йилда туғилган.                                 “Ҳа”
  2. Ў.Ҳошимовнинг биринчи китоби                                 “Йўқ”
  3. 1961 йилда   чоп этилган.                                               “Йўқ”
  4. “Дунёнинг ишлари” роман                                             “Ха”
  5.  Она меҳрибон инсон.                                                     “Ха”
  6. Сиз онангизга ўхшайсиз.                                                “Ха”
  7. Жаннат оналар оёғи остидадур                                      “Ха”
  8. Онангизни ранжитасиз.                                                  “Ҳа”
 Оналар ҳақида монолог ўқиш
 “Тийрон кўзлар”
 Она муқаддас! Она азиз ва мўътабар сиймо! Она улуғлик, донолик тимсоли. Она хаёт чашмаси, ана шу чашмадан 
фарзандлар бутун эзгуликни, олижанобликни  шимириб ўз чанқоғини қондиради.
   Донолар оналар ҳақида
 - Она табиий тарбиячидир.
 - Она муҳаббатни зинҳор қаримас.
 - Болага ҳам она керак.
 - Бобога ҳам она керак.
 - Боланинг бармоғи оғриса
 - Онанинг юраги оғрийди.
 - Дунёда шундай улуғ зот борки
 - Биз ундан доимо қарздормиз.
 - Бу зот онадир.
Бошни фидо айла ато қошиға,
Жисмни қил садқа ано бошиға.
Тунни кунга айлагани нур фош, 
Бирисин ой айла, бирини қуёш.
Ўқитувчи: Хўш болалар бу шеър кимнинг шеъри?
Алишер Навоийнинг шеъри.
Ўқувчилар шоир ҳақида маълумот беради, унинг рубоийларидан ёдлаб беради. 
А. Навоийнинг шуғулланган соҳаларини санаб беради.
- А. Навоий – шоир ва хамсанавис.
- А. Навоий - адабиётшунос
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- А. Навоий - тил назоратчиси
- А. Навоий – рассом
Ўқувчилар “Алишернинг онаси” шеърини ёдлашади.
Оналаримизни ҳурмат қилиш ҳар бир фарзанднинг бурчидир.
Саҳна кўриниши.
“Онамни қаердан топаман.”
 “Она ва қиз”.
Ўқитувчи:  Дунёда  пурмаъно бир сўз бор, мен ундан ортиқ ва ёқимлироқ сўзни билмайман. “Бу ота-онанга раҳмат”  
деган ёқимли сўздир. Мен ўйлайман сиз ҳар доим шу ёқимли сўз эгаси бўласиз, албатта.
Ўқувчи шеър ёдлайди.
Мен фарзандман, умрим борича,                                                    
 Ҳасса бўлай таянмоқ бўлсанг,                                                
 Кексайдим деб, койинма сира,                                                            
Девор бўлай суянмоқ бўлсанг.
“Она қабри” монологи. ИСМИХОН.
Қўшиқ. “Ғаниматим онажон” Ш . КАЮМОВ.
Бизга  маълумки,  ёзувчи Ў.Ҳошимов ҳам  “Дунёнинг ишлари”  қиссасида ана шундай оналар ҳақида ёзган.

Ўқитувчи: “Тўплаштириш” машқи  асосида оналарга ҳос ҳислатларни  
                     изоҳлаш.

VI.   Мавзуни мустаҳкамлаш.
Ўқитувчи:
Болажонларимиз бахтига онажонларимиз  соғ-омон бўлсин. Гулгун чеҳрасидан табассум аримасин. Юртимизда тинчлик 
бўлсин. Уйимизда ғам бўлмасин, киприкларида нам бўлмасин. Осмонимиз чароғон, бошларингиз омон, йўлларингиз равон 
бўлсин.
Болалар сиз нимани истайсиз?
Ҳар доим бўлсин қуёш,
Ҳар доим бўлсин осмон,
Ҳар доим булсин онам,
Ҳар доим бўлай мен.
VII. Ўқувчиларни баҳолаш ва баҳоларни изоҳлаш.
VIII.  Уйга вазифа:  Иншо ёзиш.  “Ҳар доим бўлсин онам”.
 IX.  Якунлаш:
    Бугунги дарсимизда қатнашганингиз учун  раҳмат.  Ҳар доим онангизнинг бағрида шод ҳуррам яшаб мустақил 
Қозоғистоннинг севимли ўғил қизлари  бўлинг! Хайр.
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Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  Гулчехра Юнусова 

Cабақтың тақырыбы: Етістік
Мақсаты: 1. Білімділік: Оқушыларға етістік туралы түсінік беріп, сөйлем ішінен етістіктерді табу, басқа сөзбен 
байланысын сұрақ қою арқылы табуға үйрету.
2. Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін, ой—өрісін өсіру мақсатында түрлі технологиялардан пайдалану.
3. Тәрбиелік: Адамгершілікке, үлкенді сыйлауға, отансүйгіштікке, тапқырлыққа, ізденімпаздыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Жарыс сабақ “Білімділер” тобы және “Талаптылар” тобы
Сабақ әдісі: Ой-қозғау, сұрақ-жауап
Сабақтың көрнекілігі: Сөзжұмбақ, интерактив тақта
Сабақтың пәнаралық байланысы: қазақ тілі, өзбек тілі, математика
Сабақтың барысы:
 І. Ұйымдастыру:

 Оқушылармен сәлемдесу.
 Түгелдеу.
 Сабаққа дайындықтарын тексеру.

Психологиялық дайындық .
Достық шеңбері. «Қар атысу» ойыны арқылы қыс мезгілінің ерекшелігіне тоқталу.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:
• Сөз таптары дегеніміз не?
• Қазақ тілінде неше сөз таптары бар?
• Затесім дегеніміз не?
• Сын есім дегеніміз не?
• Сан есім дегеніміз не?

ІІІ. Жаңа сабақ:  Жаңа тақырыпты математикалық сандармен ашайық

Жаңа сабақ: ЕТІСТІК 
Заттың қимылын, іс-әрекеті мен амалын білдіретін сөз табын етістік деп
атаймыз. Етістік не істеді? Не қылды? деген сұрақтарға жауап береді.
Мысалы:  
1. Балалар мектепке келді. 2. Асан досына барды.
Тұлғасына қарай етістіктер негізгі және туынды болып бөлінеді.
Етістіктер құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді.
Мағынасына қарай салт және сабақты етістік болып бөлінеді.
Іс әрекеттің жүзеге асу-аспауына қарай болымды және болымсыз етістік
болып бөлінеді.

14. Сөздікпен жұмыс:
Отырды – утирди
Тұрды – турди
Жазды – езди
Келе жатыр – келаяпти
Жүрді – юрди 

15. Сөзжұмбақ:
Егер сөзжұмбақты  дұрыс  шешсең көрсетілген  ерекше торкөзде
«Етістік» сөзі  шығады.
  
1. Ағаш  түрі (емен) 
2. Әкеңнің  әкесі кім  болады ? (ата) 
3. Ұлттық  әшекей  бұйым. (білезік) 
4. Қалыңдықтың  бас  киімі (сәукеле) 
5. Пән  аты. (тарих) 
6. Көрнекті  ақын . (Ілияс)                                                                               

7. Есікті  ашатын  құрал . (кілт)
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16. Тапсырма:
Көп нүктенің орнына не істеді? сұрағына жауап беретін сөздерді қойып жазу.
Түнде жаңбыр ...
Үзілісте балалар далаға ...
Сыныпта он оқушы ...
Бақшада қарбыз, қауын, сәбіз ...

17. Адасқан сөздерді орнына қойып жазу:
18. Пысықтау: Заттың қимылын, іс-әрекеті мен амалын білдіретін сөз табын етістік деп атаймыз. 

Кітаппен жұмыс жүргізу мақсатында жаттығу жұмыстарын орындау. Сөйлемдерден етістіктерді тауып, түрлеріне талдау.
19. Оқушыларды бағалау:  Оқушылардың сабаққа қатысуына, белсенділігіне қарап бағалау.
20. Үйге тапсырма беру.

* * * * * * *
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы 

№ 38  «Жазира» бөбекжайы МКҚК тәрбиешісі 
Салиева Лаззат Саматовна 

   Білім беру  саласы: Таным, қатынас, әлеуметтік орта, шығармашылық, денсаулық  
Ұйымдастырылған  оқу іс  әрекетінің түрі: қалдық материалдармен жұмыс.                          
 Тақырыбы: «Қағаз майлықтарға арналған  стақандар».                                               
Мақсаты:    а)білімділік: қалдық материалдармен жұмыс жасауға үйрету. 
 ә)дамытушылық: балалардың ой қиялын дамыту.                                                                                             
б)тәрбиелілік: ұқыпты жұмыс жасай білуге тәрбиелеу.                                                     
Қажетті құрал  жабдықтар: йогурт құтысы, ермексаз,  әртүрлі дәндер, моншақтар, сүлгі, үлгілер.                                             
Билингвалды компонент: мейрамхана – ресторан  -a restaurant, аспазшы – повар -chef, даяшы – официант - waiter, стакан – 
стакан – glass,  қағаз майлық – салфетка- napkin .    

Іс әрекет кезеңдері Тәрбиешінің басқару әрекеті Балалардың іс әрекеті
                            
Мотивациялық 
қозғаушылық

Шаттық шеңбері: 
Армысың, алтын күн!                                                         
Армысың, көк аспан!                                            Армысың, жер
ана!                                                    Армысың, достарым! 
                Здравствуй солнце золотое!                         
                Здравствуй небо голубое!                               
                Здравствуй матушка земля!                                         
                Вот и мы твои друзья!   
Good morning gold sun!                                   Good morning blue
sky!                                                   Good morning mother 
ground!                                                Goo morning my friends! 
-Балалар, көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? 
-Қазір жылдың қай мезгілі? 
-Көктемде ауа райы қандай болады?
-Көктем мезгілінің неше айы бар? 
-Ай аттарын айтып беріңдерші? 

Шеңберде тұрып, өлең 
жолдарын қайталап, қимылдар
жасайды. 

Көңіл күйіміз жақсы. Қазір 
жылдың көктем мезгілі 
Көктем весна 
Көктемде ауа райы жылы 
болады. 
Көктем мезгілінің үш айы 
бар.Олар: Наурыз, сәуір, 
мамыр.март, апрель, май. 
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Ұйымдастырушылық 
ізденушілік

-Балалар, енді бәріміз экранға назар аударайық. Экраннан 
нені көріп тұрсыңдар? Бұл мейрамхана.                                   
Билингвалды компонент: мейрамхана- ресторан -  a restorant   
-Балалар, қалай ойлайсыңдар, мейрамханаға кімдер барады?   
-Мейрамхана қандай отырыс орны?                      
-Мейрамханада кімдер жұмыс жасайды?                   -Балалар, 
мейрамханада тыныштық сақтап, тәртіпті болып жүруіміз 
керек.                         -Олай болса балалар, бәріміз 
мейрамханаға саяхатқа барайық.                                                  
-Біздер балабақшаға жақын маңдағы мейрамханаға барамыз.  
-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі еді? 
 -Далада ауа райы қандай?                                -Олай болса 
бәріміз біріміздің артынан біріміз тұрып жүрейік.                     
-Балалар, міне біздер «Арман» мейрамханасына келдік.           
(Есік алдынан даяшы күтіп алады.)                                       
-Сәлеметсіздер ме, балалар! Сіздер  қайдан келе 
жатырсыңдар?  Келе жатқан балабақшаларың қалай аталады? 
Жарайсыңдар! Қош келдіңдер! Мен даяшымын. Осы 
мейрамханада даяшы болып жұмыс жасаймын. Балалар, 
даяшының қандай жұмыспен айналысатынын білесіңдер ме? 
Өте жақсы. Біздің мейрамханамыз өте үлкен, әдемі.  
Мейрамханаға  адамдар  дем алуға, тамақтануға келеді.           
-Балалар, сендерге менің тапсырмам бар.       Слайдпен 
жұмыс. 
-Даяшы апай, сіздің бізге дайындаған тағы тапсырмаңыз бар 
ма? Олай болса келесі тапсырмаға дейін бойымызды сергітіп 
алайық. 
Сергіту жаттығуы. «Музыкалық ойын»
Менің қолым тамаша 
Менің қолым тамаша көршімдікі жақсы! 
Бірігіп билейміз, тра та та
Көңілді билейміз, аты лавата 
                           

Экраннан мейрамхананы көріп
тұрмыз.  
Қайталап айтады. 

Мейрамханаға үлкен адамдар 
барады. 
Мейрамхана демалыс орны 
Мейрамханада  аспазшы, ыдыс
жуушы, даяшы жұмыс 
жасайды. 

Қазір жылдың көктем мезгілі 
Далада күн жылы 
Балалар саппен саяхатқа 
шығады  

Үш тілде амандасады. Біздер 
балабақшадан келе жатырмыз. 
Біздің балабақшамыз 
«Жазира» деп атаалады. 

Слайдтағы тапсырмаларды 
орындайды. 

Сергіту сәті өлеңінің  
жолдарына сай қимылдар 
жасайды. 

-Балалар, даяшы апай бізге тапсырма дайындап қойыпты.  
Кәнекей, бәріміз даяшы апайдың тапсырмасын мұқият 
тыңдайық.
Даяшы апай: Мен мейрамханада үстелге ыдыстарды реттеп, 
әдемілеп орын орындарына қойып шықтым. Енді міне мына 
қағаз майлықтарды салып жинап қоятын әдемі стакандарым 
жоқ. Балалар, маған қағаз майлық салуға әдемі стакандар 
жасап бересіндер ме?  
-Балалар, даяшы апайға қағаз майлық  салуға  әдемі стакандар
жасап береміз бе? 
-Олай болса, бәріміз үстелге жақындап орындықтарға отыра 
қояйық. 
Балалар шығармашылық жұмыста қалдық материалдардан 
стаканды әдемілеп әшекейлейді.
Ермексазды саусақ арасына салып жұмсартып, алақан 
арасына салып домалақтайды және алақанды үйкеу арқылы 
ермексазды созып жасайды. Созылған ермексазды  стаканға 
айналдырып  жапсырып, ермексаздың үстіне әдемі 
моншақтарды, жұлдызшаларды жапсырып, әшекейлейді. 
Жұмыстарын аяқтаған соң қолдарын сүлгімен сүртіп, 
стаканды мейрамхана үстеліне апарып, қағаз майлықтардан 
түтікше жасап стаканға салып қояды. 
-Мінекей даяшы апай  сізге менің балаларымның жасаған 
стакандары ұнады ма?  
-Ұнады. Маған стакандарды безендіріп, майлық қағаздарды 
салып қоюға көмектескендеріңіз үшін көп рахмет. Біздің  
мейрамхананың аспаз апайларының пісірген тәтті 
тоқаштарын бергім келеді. 
-Рахмет Даяшы апай, біздің балабақшаға қайтатын 
уақытымыз болды. Бізді жақсы қарсылағаныңыз үшін көп 
рахмет.  Қош сау болыныз. Досвиданье. Гуд бай! 

Балалар тапсырманы мұқият 
тыңдайды. 

Жасап береміз.

Балалар үстелге жақындап 
орындарына отырады.

Берілген тапсырманы үлгіге 
қарап орындайды. 

Стакандарды безендіріп, 
әшекейлеп болған соң, қағаз 
майлықтарды түтікше жасап 
стакандарға әдемілеп салады. 
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       Рефлексивтік 
түзетушілік

Қорытындылау. 
-Балалар, сендерге саяхатымыз ұнады ма?
-Біз саяхатқа қайда бардық? 
-Мейрамханада кімдер жұмыс жасайды? 
-Даяшы апаймен бірге  қандай тапсырмалар орындадық? 
-Өздеріңе әшекейлеген стакандарың ұнады ма? 
Билингвалды компонент:  көктем- весна-spring , наурыз- 
март-match , мамыр –май-may , мейрамхана- ресторан –a 
restaurant, аспазшы –повар-chef , стакан- стакан-glass , қағаз 
майлық салфетка-napkin. 
-Жарайсыңдар балалар! 
-Осымен оқу іс әрекетіміз аяқталды. Қонақтармен 
қоштасамыз. 

Ұнады. 
Біз саяхатқа мейрамханаға 
бардық. Балалардың жауабы. 

Ұнады. 

Қайталап айтады. 

Балалар мадақталады 
 Қонақтармен қоштасады. 

                                              
Күтілетін нәтиже: 
Біледі: балалар қалдық материалдармен жұмыс жасауды. 
Игереді: қалдық заттармен жұмыс жасаудың әдіс тәсілдерін;

Меңгереді: ермексазбен, дәндермен, моншақтармен ұқыпты жұмыс жасауды.     
* * * * * * *

БҚО Орал қаласы №38 «Жазира» бөбекжайының 
   тәрбиешісі -жас маман Жұқатай Дана Зайдоллақызы     

Тақырыбы:  Алма ағашы гүлдеді

Тәрбиешінің жеке басының жас жанға ететін ықпал оқулықтармен де,жақсы әдет-ғұрыпты құлаққа
сіңіретін уағызбен де, жазалау және мадақтау жүйесімен де, ауыстыруға көнбейтін тәрбиелеушілік
күшке ие.   К.Д.Ушенский

 Мен үшін тәрбиеленушілердің күнделікті оқу-тәрбие жұмысын, демалыс уақытын ұйымдастырады.
Ал бөбекжай мен балабақша тәрбиесі мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелейді, мектепке
даярлайды , отбасына көмектеседі. Балалардың жақын дос болуы керек, ал еркелетуге сақтықпен
қараған жөн.

«Болашақ» ортаңғы тобының ашық  ұйымдастырылған оқу  іс-әрекеттің технологиялық картасы

Тәрбиеші: Жұқатай Д.З
Күні:14.04.2016 ж.
Білім беру салалары:  Шығармашылық.
Бөлімдері:  Сурет салу.
  Тақырыбы:  Алма ағашы гүлдеді
Мақсаты : 
Білімділік: Балаларды көктем мезгілінде әртүрі бақта өсетін ағаштар туралы мағұлмат беру; Көктем келбетін бақылаудағы
түсініктерін кеңейту;
Дамытушылық: Қылқаламмен  сурет  салуда  балалардың  қызығушылығын  арттыру,  ойлау  қабілетін  дамыту,  ой-өрісін
кеңейту  шығармашылық  қабілетіін  өтістету,  сурет  салуға  икемділік  дағдыларын  қалыптастыру  ,бояу  түстерін
таңдап,алмастыра қолдануға машықтандыру;
Тәрбиелік: Табиғатты сүйуге тәрбиелеуге, аялауға, қорғай білуге тәрбиелеу;
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:  Алма бағы  туралы әңгімелесу.
Әдіс-тәсілдер:  Көрсету,түсіндіру, сұрақ-жауап,
Қажетті көрнекті құралдар:  Сурет дәптер,гуашь бояуы, қылқалам, су, сүлгі,  үлгі суреттер;
Қостілдік  компонент  :   Алма  –  яблоко-apple,көктем-весна-spring,  күн-солнце-sun  (сун),  сары-желтый-
yellow[уеллоу],көгілдір-гольубой-golyuby, жасыл-зеленый-green(грен), қоңыр-коричвенный-broun(браун),

Іс-әрекет 
Кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Себепті
қызығушылығын

ояту кезеңдері

Амандасу  үш тілде жүргізіледі.
Қуанамын мен де!
Қуанасын сен де!
Қуанайық бәріміз,
Арайлап атқан күнге!

-Добрый утро, всем нам,
Добрый утро всем гостям.

-Good moornin,  Good morning
 Good morning to you
 Good moornin, Good morning
 I am glad to see you.

Балалар  үш  тілде
амандасады.

Ұйымдастырушылық -Балалар  мен  сендерге  өлең  оқып  берейін.  Сендер  тауып -өлеңді мұқият тыңдап  
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ізденіс кезеңі беріңдер. 
     -Көктем қандай көңілді,
 Күміс жаңбыр төгілді.
 Мөлдір аспан ашылды,
 Күн пердесі сөгілді.

-Көктем айында ауа райында қандай құбылыстар болады?
-Балалар  бүгінгі  оқу  іс-әрекетіміз  де  көктем  мезгілімен
байланысты. 
-Айтыңдаршы ағашта не өседі?
-Дұрыс.  Жемістер бақшада яғни ағашта, ал көкөністер бақта 
өседі. Жемістер мен көкөністерді қарайтын адамды бағбан 
дейміз.
Жемістерге: алма, алмұрт, жүзім, шабдалы, өрік, шие.
Ғажайып сәт:
(кенттен жаңбыр сылдыры естіледі) 
-Балалар күн күркіреп жаңбыр жауайын деп тұр қолымызға
қолшатыр алып Бағбан атаға қонаққа барайық. 
(Кенеттен алдарынан Бағбан ата шығады)
-Сәлеметсіздерме, балалар!
-Балалар сіздер қайдан келе жатырсыңдар?
-Сәлеметсіз  бе,  біздер  сізге  көмек  сұрауға  келдік,бізге
көмектесесіз бе?
-Бағбан ата: ия көмектесемін, сендерге қандай көмек керек?
-  Біздерге  алма  ағашының   қалай  өсіп,  қалай  гүлдейтінін
білгіміз келеді.
-Ағаштардың құрылысын білесіздерме?
- Балалар, мына алма ағашына назар аударайықшы. Қанадай
әдемі  көрініс?!  Алма ағашында  тек  аппақ  гүлдер  өсіп  тұр.
Сендер білесіңдер ме, осы гүлдерден алма түйіндейді. Ол жаз
бойы күнсанап өсіп, үлкейе береді де, күзге қарай пісіп, дәмі
тіл үйіретін алма болады.
(слайдпен ағаштың өсуін көрсету.)
Бағбан:-Балалар  сендерге  әзірлеген  тапсырмам  бар,  соны
топтарына апарып апайларыңмен бірге орындайсыздар.
-Ендеше мен сіздерге жинап қойған алмаларым бар соны да
беріп жіберейін.
-Балалар кәнекей қол шатырымызды қолымызға алып топқа
қайтайық. Бағбан атамен қоштасайық.
-Балалар біздер кімге қонаққа бардық?
-Бағбан ата бізге нені таныстырды?
-Ендеше  балалар  біздер  Бағбан  атаның  беріп  жіберген
тапсырмасын орындайық.
-Бәріміз шығармашылық  орталыққа орналасайық.
-балалар алдарыңызда гуашь бояуы, қылқалам,су, сүлгі, сурет
салуға дайынбыз.
Сурет салу әдісіне түсінік.  Бірінші күнді бояймыз.
-күнді қандай түспен бояймыз?
-аспанның түсі қандай болады?
-ендеше бәріміз көгілдір түсті алып бояймыз.
-енді балалар көктем мезгілінде жердің түсі қандай болады?
-ендеше бәріміз жердің бетін бояймыз.
-балалар ағаштың бұтағын қандай түске бояймыз.
Ағаштың діні, бұтақтары, гүлдерін саламыз, діңі жоғарыдан
төмен  қарай  жіңішкереді,  сондықтан  діңінің  төмен  жағын
қоңыр  қою  бояумен  бояймыз.-кәне  қоңыр  түсті  үш  тілде
айтайық.
-көктем мезгілінде ағашқа не шығады.
-жапырақтын түсі қандай болады?
-Енді жасыл түсті үш тілде айтайық.
 Қылқаламды бастыру тәсілі арқылы гүлдерін ашық қызыл
түспен саламыз.
-Балалар неше ағаш бояп жатырмыз?
-Балалар ағаштардың ішіндегі ең биік нешінші ағаш?
-Енді  қылқаламды  жуып  аламыз,суын  құрғатып,  келесі
жағымен өзімізге қаратып алып, нүкте салу арқылы ағашты
гүлмен безендіреміз.
-нүкте  қою арқылы  арақашықтары  алшақ  болып,әр  ағашқа
салып шығамыз.

жылдың көктем мезгілі 
екенін табады.

-күн жылынып, құстар 
жылы жақтан ұшып 
келеді,жаңбыр 
жауады,ағаштар бүршік 
жарады.
Балалардың жауабы.

-Бағбан.

-Сәлеметсізбе,
-балабақшадан.

-Бағбан атаға

-Алма ағашының 
гүлденуін көріп-білгіміз 
келеді.

Балалар слайдтан көріп 
тамашалайды.

Бағбан атаға бардық
Тапсырмалар орындадық

Балалар  қуана 
жұмыстарына  кірісті

-сары-желтый- yellow
-көгілдір-гольубой-

-көктем мезгілінде жердің 
түсі жасыл болады.
-жасыл-зеленый
-ағаштың бұтағын қоңыр 
түспен бояймыз
-қоңыр-коричевенный-

-жапырақ

-жапырақтың түсі жасыл 
болады.
-жасыл-зеленый-

-үш ағаш бояп жатырмыз.
-екінші

Саусақ жаттығуын 
орындайды.

Жұмысын жалғастырады.

Жұмыстарын аяқтайды.
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Саусақ жаттығуы
Ұшты-ұшты көбелек,
 Би биледі дөңгелеп.
Гүлін көріп алманың,
 Ағашқа қонды көбелек.

-балалар  сары  нүктенін  айналасына  гүлдің  жапырақтарын
қызғылт түспен ағаш гүлдерін салып шығамыз.
-балалар  шығармашылық жұмысымызды  аяқтадық,  
қолымызды сүлгімен сүртеміз.

Рефлексиялық-
түзетушілік

-Балалар бүгін біздер кімге қонаққа бардық.
-Бағбан ата бізге нені түсіндірді?

Ойын Ғажайып дорба.Ойын мақсаты: Дорбадағы  жемістерді 
сипап –сезіну арқылы қандай жеміс екенін айыра білу 
дағдысын қалыптастыру.
Ойын шарты: Балалар дорбадағы жемістерді сыртынан сипау 
арқылы оның қандай жеміс екенін және пішінін айтады.

Монтессорий әдістемесі.
Мақсаты: алманың иісін сезіне білуге, оны басқа жемістен 
ажырата білуге үйрету.
Менім қолымдағы не?
-Алманың түсі, пішіні қандай? Ал енді осы алманы екіге 
бөлейік.
Сыртында қабығы, ішінде өзегі және дәні бар екен.
Алманы кесіп беремін.
-Иіскеп көріңдерші, қандай екен?
-Ал енді апельсинді иіскеп көрейік. Айырмашылығы бар ма?
-Алманың дәмі қандай?
Балалар, алмадан тосап,шырын, компот және түрлі пирогтар 
жасауға болады. Өйткені алма дәрумендерге  бай  жеміс.
Балалар алманың қалай пайда  болуын  және пайдасы туралы 
білдік.
-Балалар бүгінгі оқу іс-әрекетінде ненін суретін салдық?
-Балалар  біздер  ағашты  сындырмаумыз  керек,  оларға  су
құйып, күтіп баптауымыз керек.
-балалар бүгінгі оқу іс-әрекетіне өте жақсы қатыстыңыздар!
-Балаларды мадақтау.
-Ендеше келген қонақтармен қоштасайық.

-Бағбан атаға.

-алма  ағашының
гүлденуін.
-алма  ағашының  суретін
салдық.
«ҒАЖАЙЫП  ДОРБА»
ойынына
қызығушылықпен
қатысады.

Монтисорий  әдісмен
жұмыстанады.
-Алма.
-дөңгелек

Тәтті иісі бар.
-Апельсин қышқыл.

-Алма ағашын салдық.

Балалар  қуанады.
Қоштасады.

Нені   біледі:  көктем  мезгілінің  ерекшеліктері  туралы  және  қылқыламды  дұрыс  ұстап,  бояу  түстерін  ажыратып,  алма
ағашының гүлдерін сала біледі.
Игерді:   сурет  салудың сүйкей жағу және бастыру сияқты негізгі  тәсілдерін игерді.  Ағаш діңін  қылқаламмен бастыра
сызуды және жапырақтары мен алмаларын әдемі етіп бояуды.
Меңгерді: Бақшадағы ағаштардың көрінісін сала білуді. Ойын арқылы сипап сезу дағдысын меңгерді.

* * * * * * * *
Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, с. Аксукент. 

Общая средняя школа №5 имена М.Горького Аксукент Беглярова Бибайша Туреевна.
 Учитель начальных классов І категория

Математика.
Тема:Повторение. Счёт сотнями, десятками и единицами.
Цел: 1. Формирование умений определять место каждого числа в натуральном  ряду, читать и записывать трехзначные 
числа; 2.Развивать навыки устных и письменных вычислений, реч;
3.Воспитывать активность, самостоятельность, интерес к предмету.
Оборудование: карточки, слаиды, И.К.Т.
                                                       Ход урока
1.Орг.момент.   Психологический настрой.
-Чтоб врачом, моряком или лётчиком стать,
Надо прежде всего Математику знать!
И на свете нет професси, вы заметьте-ка,
Где бы нам не пригодилась математика.
Хозяин на уроке-учебник, а его помошники тетрадь, ручка, карандаш.
У всех всё есть?
2.Сообщение темы урока.
-Сегодня мы на уроке подведём итог работы по теме, которая была нами изучена.
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-сегодня у нас необычный урок. Урок-реалити-шоу «Кандидат» . Все события будут происходить в реальное время, в 
реальном месте и с реальными людми.
-В Казахстане широко развита сеть магазинов, в которых продают электрические приборы, а именно телевизоры, пылесосы,
холодильники, утюги и другие. В городах такие магазины объединены по общим названием «Планета электроники». Это 
сеть магазинов расширяется из года в год и вот ещё один такой магазин планируется открыть в нашем селе. В магазин 
требуется менеджер.
-Кто такой менеджер вы знаете? Менеджер-английское слова в переводе означает «управлять». Это человек который 
помогает покупателю выбрать товар.
-Наш класс заочно прошол тестирование и все ученики класса автоматически становятся участниками реалити-шоу 
«Кандидат». В классе 29 учеников. Необходими выбрать 3 лучших для участия в финале. (Для удобства оценки каждому 
учаснику присвоен номер).
В студии работает тайное жури, которое будет вас оценивать.
-Итак, всё готова? Все готовы? Начинаем!
3.Первый тур «Разминка».          Устный счёт.
-Менеджер должен хорошо считать.
Назовите число, в котором 2дес7ед., 4сот8дес3ед., 9сот0дес7ед.
-Назвать соседей числа 129,624,..
-Сравнить числа 169 и 196..
-Разложить на сумму разрядных слагаемых 72,134...
-Разминка окончена.
4. Второй тур. «Деловые бумаги».
-Менеджер должен уметь правильно и аккуратно заполнять документы. 
Оформление тетради:
      3 марта.  Классная работа.
-В минутке чистописания каждый запишет число своего рождения и сегодняшнюю дату.
-используя цифры ваших чисел составте и запишите несколько трёхзначных чисел.
5.Третий тур «Командировка».
-Менеджер по долгу службы иногда отправляется в командировки, бывает он летит на самолёте. Важно не перепутать рейс, 
и выбрать правильный маршрут движения. Работа по рядам.
1 ряд-35                                  2 ряд-46                              3 ряд-24
17+10=                                    16+30=                                54-30=
52-20=                                     20+26=                                20+15=
13+22=                                    70-35=                                 30+12=
85-50=                                     20+4=                                  64-40=

Беседа о поведении в общественном транспорте.
-Магазин имеет форму прямоугольника. Ширина 8 метров, а длина 7 метров. Найти длину ограждения нашего магазина. 
Найти периметр.
6.Физминутка.
Объявляется перерыв.
7.Четвёртый тур «Встреча с неизвестным».
-Менеджер должен уметь самостоятельно решать любую задачу, находить решение вситуации с разными неизвестными. 
Работа по учебнику.                    стр..185 №7
8.Пятый тур «Финальный»
- У хорошего менеджера в магазине идёт бойкая торговля товарами. Менеджер должен быть готов в любую минуту 
прорекламировать свой товар покупателю. Вы должны справиться с рекламой своего товара. Если составите и решите 
задачу по её условию.
Сейчас наши магазины выходят в мировой рынок. То есть увеличивается товарооборот. Поэтому мы стоимость нашей 
техники будем измерять в условных единицах.
Микров.печ-35у.е.
Газ.плита-? на 25 у.е.больше.
Всего-?
Решение:        (35+25)+35=95у.е
Ответ: вся покупка стоит 95 у.е.
9.Итак, подведём итог урока. Слова жюри.
Рефлексия. «Поляна цветов»
Выставления оценок.
-Все участники сегодняшней игры получают шанс участвовать в реалити-шоу «Кандидат-2» если выполнять дом. зад. №5 
стр.185..

* * * * * * * *
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Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы 
№38 «Жазира» бөбекжайының тәрбиешісі: Макарова А.Қ

Ашық ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы
                                                                                             

Білім беру саласы: Қатынас.Шығармашылық .Әлеуметтік орта
Бөлімі: Тіл дамыту
Тақырыбы: Ойыншықтар дүкені.
Мақсаты:  а)Сызба  нұсқа  бойынша  бейнелі  әңгіме  құрастыра  білуге,  жасалуы  бірдей  заттарды  топтастыруға,  сөйлеу
барысында  шыныдан, пластмассадан деген сөздерді қолдана алуға үйретуді жалғастыру; ә)Зат есімнің көпше түріне ілік
септігінің жалғауларын жалғай білуге үйрету; б)Ұқыптылыққа, достыққа тәрбиелеу.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: сурет бойынша әңгімелеу .
Әдіс -тәсілдер: көрнекілік, практикалық, сөздік.
Қажетті көрнекі құралдар:  ағаштан жасалған машина, пластмассадан жасалған қуыршақ, шыныдан жасалған ыдыс-аяқ,
тұздалған қамыр,сүлгі, қалып.
Қостілдік компонент: Ойыншықтар дүкені- игрушечный магазин- 
Қуыршақ-кукла-                         ;жеңіл көлік –машина-                

Іс-әрекет
кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Себепті
қызығушылығы

н
ояту кезеңдері

Ғажайып сәт:

Шаттық шеңбері.
Армысың,  алтын күн!
Армысың , жер ана!
Армысың ,достарым,
Сендерді көрсем қуанам.

Здраствуй солнце золотое,
Здраствуй небо голубое.

Здраствуй матушка земля,
Вот и мы твои друзья.

Гудмонинг гоул сан, 
Гудмонинг блу скай.
Гудмонинг мазе граунд,
Гудмонинг майн френс.
-Балалар   қараңдаршы  бізге  хатшы  шақыру  қағазы  алып
келіпті.Оқимыз ба.

№  38«Жазира»  балабақшасының  бүлдіршіндері  сендерді
бүгінгі  Ойыншықтар  дүкенінде  жеңілдікпен  жаппай
сатылым  болып  жатқанын  ескертеміз.  Ойыншықтар
сапасы жақсы бағасыда қолайлы. Ойыншықтар  дүкеніне
келіңдер ұтысқа кемеліңдер.

Балалар шеңберге тұрып шаттық
шеңберін  құрып  қуаныш
лебіздерін білдіріп, жақсы көңіл
күй сыйлайды.

Ұйымдастыруш
ылық ізденіс

кезеңі

-Балалар сендер ойыншық ойнағанды ұнатасыңдар ма?
-Балалар,  бүгінгі  оқу  іс-әрекетімізде  әр  түрлі  материалдарда
жасалынған  ойыншықтар  түрлерімен  танысып,  айтып
үйренеміз.
-Балалар  ойыншықтар  дүкеніне  бару  үшін  жылы  киініп
шығуымыз керек.
Мы снимаем тапки,надеваем шапки,
Шарфики, штанишки, 
Сапоги пальтишки.
Надеваем куртки,
Мы готовы для прогулки.
-Балалар қолыстасып дүкенге барады.

Сатушы Гүлфара апай:
-Балалар саламатсыңдар ма!
-Ойыншықтар  дүкеніне  қош  келдіңіздер.  Бүгін  ойыншықтар
дүкенінде жеңілдікпен ойыншықтар сатылуда. 
-Балалар  ойыншық  дүкенінде  неше  түрлі  ойыншықтар  бар
.Сөйлейтін ойыншықтар,жүретін ойыншықтар.Қатты ойыншық
және жұмсақ ойыншықтар бар.
-Кез келген бала ойыншықпен ойнау барысында ойланады, яғни
ойы ұшталады, дамиды. Бала дүкенге келгенде ойыншығының
түріне, түсіне, оның неден жасалғанына назарын аударады, оны
ұстайды, көреді.
-Балалар сендер ойыншықтар туралы тақпақтар білесіңдер ме?
Саяжан:Хороши у нас игрушки:
Куклы,мишки и хлопушки,
С ними весело играть,

Ойыншық ойнағанды ұнатамыз.

Балалар  ойыншықтардың
аттарын атайды,  олардың неден
жасалғанын айтады.
Шыныдан  жасалған
ойыншықтармен  абайлап  ойнау
керектігін айтады.

Балалар  ауада  киімдерін  өлең
шумағын айтып киіп алады.

Балалар бірнеше ойыншықтар
сатып алады.

-Иә,  ойыншықты  қолыма  алып,
онымен  қалай  ойнауға  болады
деп ойланамын.

 «Дүкенге» кіріп, сатушы мен 
сатып алушы бір-бірімен 
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Но не надо забывать;
Игрушки не люди,
Но все понимают
И очень не любят,
Когда их ломают.
Сұлтан:Пусть игрушки дружат с нами,
Обижать мы их не станем,
Поиграем и потом,
Все на место уберем.
Айназ:Топ,топ, добым домалақ,
Қайда кеттің домалап,
Бір,екі деп, екі ұрдым,
Шатырға сен секірдің
Слайдпен жұмыс:ойыншықтар түрлері.
-Балалар  сендермен  ойын  ойнатқым  келіп  тұр  «Сатушы  мен
сатып алушылар»ойынын ойнаймыз.
-Дүкендерде  касса  болады,ойыншықты  сатып  аларда  не
істейміз?  Сапасына  және  оның  неден  жасалғанына  назар
аударамыз.
(Балалар  сатушыдан  бір-бір  ойыншықтан  сатып  алады.  Оны
топқа барғасын ойнайтының айтамыз, корзинаға сала тұрамыз)
-Балалар,  сатып  алған  ойыншықтарымен  достарымен  бірге
ойнаңдар.
Слайдпен әңгіме құрау:
         «Менің ойыншығым»
-Балалар,  тұздалған  қамырдан  да  ойыншық  жасауға  болады.
Мен сендерге қамыр дайындап алып келдім.
-Сатушы  Гүлфара  апай  ға  сыйлық  ретінде  өз  қолымызбен
жасалған ойыншық жасап берейік.
Балаларды шығармашылық орталыққа отырғызып,жұмыс
барысын түсіндіру.

-Балалар  тұздалған  қамырдан  арнайы  қалыппен
ойыншықтардың мүсінін жасаймыз.
-Балалар енді қамырымыз кепкенше сергіту сәтін орындаймыз.
Сергіту сәтін слайд арқылы орындау.
-Балалар  орынымызға  отырып,  ойыншығымызды  түрлі  түсті
етіп бояймыз.
Балалар қолымызды сүртіп жұмысымызды аяқтаймыз.
Сатушы Гүлфара апай:  -Балалар дүкенде мені басқа балалар
күтіп қалған шығар. Маған дайындап берген сыйлықтарыңызға
рахмет.Сендер  өте  зерек,әрі  шебер  балалар  екенсіңдер.Сау
болыңыздар.
Дүкенші балаларды марапаттап, мадақтап кетеді.
-Балалар біздерге де топқа қайтатын уақыт болды.
Балаларды топқа қолыстасып қайту.-Балалар топқада оралдық
ауада киімдерімізді шешеміз.

міндетті түрде амандасады. 
Содан кейін сатып алушы өз 
ұсынысын айтады, ал сатушы 
ойыншықтың бағасын айтады. 
«Дүкенші» ойыншықтың 
сапасын, оның неден 
жасалғанын сатып алушыға 
түсіндіріп өтеді.

Толғанай:
-Бірде менің әкем менің туған 
күніме қуыршақ әкеліп берді. 
Мен сол күні қатты қуандым. 
Себебі: қуыршақ сондай 
сүйкімді, әдемі екен. Әкем сонда
маған: «Ұқыпты ойна, әйтпесе 
қуыршақ саған ренжіп жылап 
қалады.»,-деді. Мен әкеме: 
«Қуыршақты еш уақытта 
ренжітпеймін»,-деп уәде бердім.
Мен қуыршағымды аулаға алып 
шықтым. Достарыма әкемнің 
сыйлығын көрсеттім.

Балалар сергіту жаттығуын 
қимыл-қозғалыстар арқылы 
орындайды.

Ұйымдастырылғ
ан

оқу іс-әрекетінің
бағалау
кезеңі

-Жақсы, ойыншықтарды қалай ұстау керек?
-Сендер  ойыншықтар  туралы  өлең  білесіңдер  ме?(балалар
ойыншықтар өлеңін орындайды)
-Топта  жүргенде  таласпай  бірге  ойнауымыз  керек.  Себебі:
топтың ойыншығы бәрімізге ортақ екен.
-Балалар  сендер  ойын  ойнағанды  ұнатасыңдар  ,алдарыңда
4жұмсақ  ойыншық  біреуі  жасыл,сары  ,қоңыр  және  ақ.,енді
көздерінді  жұмындар.-Балалар  көздеріңді  ашып  қандай
ойыншық жоқ екенін табыңдар.(3 рет қайталап ойнату)
Қол ұстасып тұрайық,
Шеңберді біз құрайық.
Көріскенше күн жақсы,
Сау саламат болайық.
-Бүгінгі оқу іс-әрекетіміз аяқталды.

Ойыншықтарды
сындыруға,жыртуға  болмайды.
Ұқыпты ұстау керек.
Ойыншықтар
ағаштан,шыныдан,матадан,қағаз
дан,резинкіден  т,бжасалынады
екен.

Нені біледі: ойыншықтардың жасалу жолдарын білу.
Қандай түсініктерді игерді:ойыншықтармен ұқыпты ойнауды. 
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: ойыншықтар туралы көбірек жасалу жолдарын біледі.

* * * * * * * *
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Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп
Абдурахманов Шакир. Ағылшын тілі пәні мұғалімі.

«Checked up»
Deputy of study:                «____»_____________

Date: 
Level:  8th grade
Theme: Step 3. Grammar  :  The  Future  Continuous  tense  

The aims: Learning to talk about families. To develop students’ critical thinking, their 
abilities to work in groups, self assessment. 

Parts of
the lesson  

Time Content Teacher’s action of
management

Cognitive action of
students

Visual aids,
resources

Introducti
on

7 мин І part
1. Organization moment: 
greeting the students.          
2.Dividing the class into 
groups. 
3. Checking-up home work:
ex 4, p 10

1.Good aftenoon! How are
you?

2. Divides students.

3. Say 3 things of…

-Morning! We are fine!

Group: “1” and “2”

Answer the questions English book

Presentati
on of the

lesson

5 мин ІІ part.
Read and Remember!
believe, hate, hear, know, 
like, love, need, own, see, 
have(meaning to own)

- Explain the meaning of 
verbs.

Read, translate and learn.

Use the method “Snowball”

words

Main part 13 мин ІІІ part
Grammar: The Future 
Continuous Tense

Text

Explains the rule and 
gives examples.

Read and find out what 
will be happening when 
tornado comes.

1.Read
2.Find The Future 
Continuous Tense

book

2 мин Physical minute

10 мин ІУ part
Grammar Practice

Comment on the use of 
the Future Continuous 
Tense.

Use the method of 
“Fishbone”

clock
poster, markers

Conclusio
n

5 мин У part
Concluding the lesson.

Put questions for given 
answers.

Report your conclusion.

Evalu
ation

1
мин

УІ part
Evaluating by criteria of 
assessment. 

Puts summative 
assessment.  

-Give each other smiles 
and say their opinions. 
-The leader student 
evaluates the group.

Home
assig
nmen

t  

1
мин

УІІ part
ex 9, on p 14

Explains homework. Write on a diary. diary

Refle
ction
of the
lesson

1
мин

2 stars, 1 offer. I like ……………
It seems ……………
During a lesson ……
My mood was ………
Methods of the 
lesson....................

sheets

125



Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы  
№127 жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі Тулегенова Молдир Бекжигиткызы

Оқу үрдісінің тиімділігін арттыруда технологияларды қолдану

     Қазіргі  таңда  мектептердегі  оқу  үрдісін  түпкілікті  өзгертіп  жаңартудың  басты  қозғаушы  күштерінің  бірі  оны
ақпараттандыру болып табылады. Мектептерде оқу-тәрбие ісін заман талабына сай қайта өзгертіп, жаңалау үшін оқытудың
компьютерлік  технологиясын  жасау  басты  шарт  болып  табылады.  Қазіргі  таңдағы  ғылыми-техникалық  прогрестің  тез
қарқынмен даму кезеңінде мектептердегі оқу үрдісін түпкілікті  өзгертіп жаңарту үшін білім беруді  демократиялаңдыру
және  ізгілендіру  принциптеріне,  ұлттық  және  аймақтық  ерекшеліктерге  сүйенуге  тура  келеді.  Білім  беруді
демократияландыру  мен  ізгілендірудің  басты  қозғаушы  күштерінің  бірі  оны  ақпараттандыру  болып  табылады.Оқыту
үрдісінде компьютерді енгізу технологиясын жасау мен білім мазмұнын түбегейлі жаңарту екеуі қатар жүруі тиіс. Себебі біз
жаңа мазмұн жасау кезінде компьютердің жергілікті жүйесінің мүмкіндіктерін ескеруіміз керек. Білім мазмұнын түбегейлі
жаңартуда оны интеграциялау мәселесін шешудің маңызы өте зор. Мазмұнды  интеграциялаудың басты мақсаты оқытуға
жұмсалатын  уақытты  үнемдеу  және  оқушылардың  қоршаған  орта  туралы  тұтас  көзқарасын  қалыптастыру.  Мұнда
қойылатын негізгі шарт - уақытты үнемдеудің есебінен оқушылардың алатын білімі зардап шекпей, қайта нығайта тереңдей
түсуі  қажет.  Мектептерде  оқу-тәрбие  ісін  заман  талабына  сай  қайта  өзгертіп,  жаңалау  үшін  оқытудың  компьютерлік
технологиясын жасау басты шарт болып табылады.
 Оқытудың компьютерлік технологиясын жасау мынадай міндеттерді шешуге бағытталған:
-оқытудың сапасын арттыру арқылы қоғамның интеллектуалдық деңгейін көтеру;
компьютерді  оқушының  өз  бетімен  білім  алу  машығы  мен  қажеттігін  құрайтын,  белсенді  шығармашылық  еңбегінің
тиімділігін арттыруда пайдаланудың  жолдарын көрсету;   -оқытудың міндетті мерзімін қысқарту, қалған уақытты тиімді
пайдалану;  -оқушылардың  компьютермен  практикалық  жұмыс  істеу  дағдысын  қалыптастыру.  Оқыту  үрдісін
компьютерлендірудің нәтижелігінің зерттеудегі ғылыми мәселелерді шешуде психологиялық, педагогикалық мәселелерді
шешу  ең  басты  орын  алады.  Бұған  себеп  психологиялық  -  педагогикалық  проблематикасының  оқыту  үрдісін
компьютерлендірудің басты бағыттарын жан-жақты қамтуы болып табылады.
Американдық педагог  ғалым  Б.Хантер  анықтамасы бойынша   бағдарламалау  компьютерлік  сауаттылықтың құрамдас
бөлігі болып табылады. Яғни, компьютерлік сауатты болу үшін оқушылар компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеп,
талапқа  сай  бағдарламаларды  құра  білу  керек.  Демек,  оқыту  үрдісін  компьютерлендіру  мәселесінің  аса  маңызды
аспектілерінің бірі – бағдарламалау тілін таңдап білу болады. Бұл мәселені шешу өз кезегінде компьютерді оқыту үрдісінде
пайдаланудың  міндеттерін,  әдістерін,  мүмкіндіктерін  анықтайды.  Ақпараттық  технологияның  негізгі  ерекшелігі  –  бұл
оқушыларға  өз  бетімен  немесе  бірлескен  түрде  шығармашылық  жұмыспен  шұғылдануға,  ізденуге,  өз  жұмысының
нәтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен қарауына және жеткен жетістігінен ләззат алуға мүмкіндік береді. Ол үшін мұғалім
өткізетін  сабағының  түрін  дұрыс  таңдай  білуі  қажет  Бастауыш  сыныптарда  да  ақпараттық  технологияларды  сабақта
қолданудың  мүмкіндіктері  өте  мол.  Қазақ  тілі,  әдебиет   сабақтарында,  ақпараттық  технология  оқушылардың
шығармашылығын талап ететін жоба жұмысында қолданысын табады. Бұл жұмыс түрін жүргізгенде оқушылар техникалық
құралдарды қолдану арқылы жобасын дайындайды. Мәселен, сабақта ақын-жазушының шығармашылығымен танысу үшін
арнайы топ құрылып, тақырып бойынша терең мағлұмат жинап, онымен бүкіл сыныпты таныстыру мақсатында балалар
мұражай қызметшілеріне,  белгілі  әдебиетші,  тарихшыларға  барып сұхбат  алып,  тақырыпқа  байланысты  материалдарды
суретке  түсіріп,  жалпы  толық  бейнематериал  жинақтайды.  Осындай  жұмыс  түрлерін  өткізу  арқылы  оқушылардың
шығармашылық  қабілеттерін  дамытуға,  олардың  пәнге  деген  қызығушылығын  оятуға  болады.  Ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың (АКТ) дамуы білімді бағалау мен пайдалану жүйесін де уақытылы өзгертіп отыруды
талап етеді. Осыған байланысты оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, әдістемелер, технологиялар жаңартылып отырады.
Мысал үшін Ұлыбританияда мұғалім мамандығын таңдап алған бүгінгі жастардың, өздерінің болашақ  оқушылары сияқты,
жеткілікті дәрежеде сандық  сауаты бар, себебі олар өмір  жағдайларының  барлық  аспектілерінде жаңа технологияның бар
мүмкіндіктерін  пайдалана  отырып,  сандық  технологиялармен  үнемі  өзара  әрекеттесетін  ұрпақ  өкіліне  жатады.  АКТ
оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың  қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік бері, мұғалімдерге
сабақ беруде көмектесетін құрал болып отыр. Сондықтан оқыту барысында осы технологияларды тиімді қолдану маңызды
болып саналады.  Технологиялық білімдер-оқытудың қосалқы құралдары (бейне,желілік  материалдар,  сандық бұқаралық
ақпарат құралдары және т.б.) туралы білім. Бұл білімдер технологиялық құрылғылар саласындағы жеткілікті хабардылықты
да, оларды басқару үшінқажетті дағдыларға ие болуды да меңзейді. Сандық технологияларға қатысты алғанда осы білімдер
операциялық  білімдер  және  компьютерлік  ақпараттық  құралдарды  білуді,  сондай-ақ  мәтіндерді  теру  мен  түзетуге,
электронды  кестелер  құруға  мүмкіндік  беретін  бағдарламалық  құралдардың  стандартты  жиынтығын,  браузерлер  мен
электронды поштаны пайдалана алу қабілеті болып табылады.Технологиялық білім сыныпта АКТ-ны қолдану жөніндегі
білімдерді қамтиды. Мектептегі технологияларға мыналар жатады: 
-теледидар бағдарламалары;  -сандық теледидар; -интернет; -ұялы телефон, -ұтқыр қондырғылар;
-компьютер/ноутбук
Оқу үрдісін компьютерлендіру жағдайында оқушының өмірге деген оң қатынасын, әрбір өткерген күннің қуаныш сезімін
оқу,  еңбек  және  қоғамдық  әрекетінің  нәтижелеріне  қанағаттанушылықты  сақтау  ерекше  маңызды.  Оқушыға  оқу
мақсатарына жетудегі  табыс сезімін бастан кешуге  мүмкіндік  беретін жағдайды қалыптастыру ерекше мағыналыққа ие
болады.Шынында,  компьютер  өзінің  құрамына,  сапалы  жоғарғы  деңгейде,  әртүрлі  көрнекілік  құралдардың,  басып
шығарылатын деректердің, жаттықтыру  құралдарының, оқу әрекетінің нәтижелерін бақылау және бағалаудың техникалық
құралдарының техникалық мүмкіндіктерін енгізеді, ал дербес компьютердің үздіксіз жақсарып отыратын аудио-визуалды
өлшемдері,  қолданушымен  қатынастың  табиғи  тіліне  көшуіне  жалпы  тенденциясы,  бейне  магнитофонды  дербес
компьютерді  енгізу  және  сол  сияқты  ескірген,  аз  тиімділікті  және  статикалық  құралдарын  біртіндеп  ығыстыру  үшін
алғышарттар тудырады. (плакаттар, макеттер, лингофонды құрылғылар және т.б).

* * * * * * * *
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ОҚО, Сайрам ауданы Ақсуабад ауылы №26 М.Қашқари атындағы 
жалпы орта мектеп  химия пәні мұғалімі Абдикадирова Хилола Юлдашбековна

Сабақтың тақырыбы: Темір және оның қосылыстары  
Сабақтың түрі: Қорытынды  сабақ.
 Пәнаралық байланыс: тарих, география, биология, физика, әдебиет, астрономия және медицина 
Сабақтың мақсаты: Темір металы жөнінде білімдерін кеңейту. Оқушылардың білімдерін жүйелендіру, пәнге деген 
біртұтас көзқарас қалыптастыру.
 Сабақтың міндеті: 
Білімділік:Темір элементін жан – жақты зерттеу арқылы темір, оның қосылыстары,қолданылуы, маңызы жөнінде 
білімдерін кеңейту. 
Дамытушылық:Оқушылардың ойлау, қорытындылау, жүйелеу қабілеттерін дамыту.
 Тәрбиелік:Оқушылардың шығармашылық мүмкіндігін дамыту, қабілетін арттыру, қосымша материалдар арқылы 
эстетикалық тәрбие беру. 
Көрнекілік: Слайдтар (интернеттен алынған материалдар), периодтық кесте, темір шеге, пробиркалар,  реактивтер, видео 
проектор.
 Тақырыпты меңгерту жоспары: 

• Темірдің периодтық жүйедегі орыны, қосылыстарының қолданылуы (химик) 
• Физикалық қасиеттері  (физик)
• Темірдің таралуы (астроном)
• Табиғатта кездесуі  (геолог) 

• Темірді алу әдістері  (металлург)  
• Темірдің ашылу тарихы; (тарихшы)
• Темірдің биологиялық маңызы  (биолог) 
• Адам ағзасында кездесуі (медецина)
• Темір туралы мақал – мәтелдер (әдебиетші) 
• Темірдің химиялық қасиеті  (химик)

Мұғалім: Темір. Темір десек біздің көз алдымызға шойын мен болат келеді «Жер бетінде темір жойылып кетсе ,не болады 
деп елестетсек, көшелерде сұмдық көрініс темір жол да,поездар да, машиналар да жоқ, көпірлер үйіндіге айналған 
,өсімдіктер семіп ,өле бастаған.Адам денесіндегі 3г темір жойылса , тіршілігін тоқтатып , өліп қалар еді.» ,бұл кіріністі 
суреттеген , темірдің маңыздылығын айтқан атақты минералог , академик А.Е.Ферсман. 
Темір және олардың қосылыстары жөнінде толығырақ мәліметті мамандардан білейік
Химик: Темір периодтық жүйеде: 4-период, 4 - қатар, 8 - топ, қосымша топша, реттік нөмірі 26. Салыстырмалы атомдық 
массасы 56, электрондық қабат, 2)8)14)2), электрондық конфигурациясы 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 Тотығу дәрежесі 
0,+2,+4, кейде +6; тотықсыздандырғыш болып табылады. Темірдің мынадай қосылыстары бар. Олар: Магнетит, гемотит, 
лимонит – шойын және болат өндіру үшін. Пирит – күкірт қышқылын өндіру үшін Темір купоросы - өсімдік зиянкестеріне 
қарсы күресте, минералды бояулар жасауда, ағаш өңдеу үшін қолданылады. Темір қосылыстары қан аздылық, әлсіздік 
кезінде дәрі ретінде беріледі. Болат пен шойын техникада, тұрмыста қолданылады. Темір хлориді (ІІІ) – суды тазарту үшін, 
мата бояу үшін қолданылады. Темір сульфаты (ІІІ) суды тазарту үшін еріткіш ретінде қолданылады.
 «Темірдің табиғи қосылыстарының жиынтығы» (Слайд)
                   Сәйкестікті тап
    формулалар                 аттары
     1. FeO                        ә) темір сульфаты
    2. FeSO4                     б) темір (ІІІ) гидроксиді
    3. Fe(OH)3                  в) темір (ІІ) оксиді
Физик: Темірдің физикалық қасиетіне тоқтала кетейін. Темір ақ сұр түсті, металдық жылтыры бар, тоқ пен жылуды жақсы 
өткізетін, магнитке тартылатын, жұмсақ, созылғыш металл. Тығыздығы 7,864 г/см3 және  1539 Градус температурада 
балқиды. Осыдан 2000 жыл бұрын Қытай ғалымы Сума Тзян магниттік компасты тапқан. Ол темірдің магниттік қасиетіне 
сүйенген.Магниттік қасиеті күшті металдар: темір, никель, кобальт. Ферромагнетиктерден магнит құралы, компас 
жасалады. Радиотехникада, электротехникада қолданылады. (слайд)
12. Толықтыру тест тапсырмалары
1.Темір ------ түстес ------- металл.
2.Темір иілімді,------- қасиеті бар, тығыздығы-------.
3.Темірдің салыстырмалы атомдық массасы Ar -------тең. 
 4.Темір құймалары -------және-----түрінде қолданылады.   
 Астроном: Темірді ертеде «Аспан тасы» деп атаған. Жер бетіне жылына мыңдаған метеорит бөлшектері түседі, олардың 
құрамында 90% темір бар. Ең үлкен метеорит 1920 ж Америкадан табылған,салмағы 60т .1895 жылыГренландия 
мұздағынан салмағы 34т темір метеорит табылған ,қазір Нью-Иоркте сақталуда.Темір күн жүесінде ең көп тараған 
элемент.Жер ядросының 90%темір құрайды.Жер мантиясында 12%,жер қыртысында 5%темір бар.Жер қыртысында таралуы
бойынша -6 орында тұр. 
«Кім жылдам?» есептерді орындау. Қазір мынадай тәжірибе жасаймын 
. Темір шегелерді: а) күкірт қышқылы H2SO4, ә) мыс (ІІ) сульфаты CuSO4, б) кальций хлориді   CaCI2, , в) натрий хлориді 
NaCI ерітінділері бар сынауықтарға салды. Реакция теңдеулерін жазу.
Геолог: Темірдің табиғи минералдары: Fe2O3 магнитті темір немесе магнетит (72% Fe) Fe2O3 қызыл теміртас немесе 
гематит (70% Fe) Fe2O3 • 3H2O лимонит (50% Fe) FeS2 пирит немесе күкірт колчеданы (52% Fe) FeSO4• 7H2O темір 
купорасы Темір кендерінің ең үлкен қоры Уралда .Онда таулар толық темірден құралған.Курск,Кольск жартылай аралында 
Шығыс және Батыс Сібірде темір кенінің Үлкен қорлары бар.Қазақстанда темір кендері Оралдың шығыс беткейінде, 
Қостанай өңірінде көптеп кездеседі(Соколов-Cарыбай). (слайд)
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Металлург: «Темірдің (ІІ) және (ІІІ) гидроксидтерін алу» «Темірдің (ІІ) және (ІІІ) гидроксидтерін алу»
Темірді 3 түрлі әдіспен алуға болады:
  Пирометаллургиялық әдіспен:
оксидінен тотықсыздандыру арқылы:
Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O
соның ішінде алюминтермиялық әдіспен:
Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe
 көміртек (ІІ) оксидімен тотықсыздандыру арқылы:  
Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2

Тарихшы: Темірдің ашылу тарихы: Месопотамия өркениетті метеориттік темірді білген. олар б.з.д. ІІІ мыңжылдықта 
темірді қолданып оны «аспаннан түскен от» деп атаған. Оның құймасынан қару-жарақ, әсемдік бұйымда жасаған. Жер 
бетінде темір алтыннанда бағалы болған уақыттар болды. "Темір ғасыры” деген терминді ғылымға ХІХ ғасырдың басында 
дат ғалымы Томсен енгізді. Бұл темір металлургиясы дами бастаған кез. Индияның астанасы Делиде  б.э.д. ІҮ-Ү ғасырда 
415 жылы тұрғызылған темір бағана биіктігі 7 метр, салмағы 6,5 тонна 99,72% таза темірден тұрады, осынша уақыт 
таттанбауының себебін ғалымдар анықтай алмай отыр.(слайд) Эйфель мұнарасы 1889 жылы Парижде француз инженері 
Гюстов Эйфель алып мұнара құрылысын аяқтады. Париж эмблемасына айналған мұнара биіктігі 300 метр, таза темір 
металынан тұрады. (Слайд)
 Биолог:Темірдің биологиялық маңызы. Адам денесінде темір құрамы 3-7 гр дейін (ткань, қан, ішкі органдарда) болады. 
Темір біздің организмге тамақ арқылы келеді. Ересек адамның тәулік қажеттілігі 11-30 мг құрайды. Бұлшықет белогы – 
миоглобин, құрамында Fe+3 катионы етке қызғылт түс береді. Қан белогы – гемоглобин, құрамында Fe+2 катионы, қанға 
қызыл түс береді, сүйек кемігінде түзіледі. (слайд)
Медицина маманы:Адам ағзасында темір мөлшері жетіспеуінен –қан аздық(анемия ауруы пайда болады. Ол дұрыс 
тамақтанбаудан,экологиялық себептерден,әлсіреу ,көп қан кету т.б. пайда болады. Абай ауданы Қарауыл селосында темір 
жетіспеушілігінен болатын анемия ауруымен ауыратын адамдар жөнінде мәлімет (2009 жыл) Тұрғындар саны – 6510 
Анемия ауруымен ауыратындар: 16 жасқа дейінгі саны – 87 . Жас өспірімдер саны – 21 . Үлкендер саны – 99 Темірдің ең 
көп мөлшері мына өсімдіктер, тағамдар құрамында: Итмұрын тұнбасы Орамжапырақ алма Қара шие Сиыр еті Малдың 
бауырында (слайд)
Әдебиетші: Бұл жерде біз данышпан Абайдан бір үзік жұмбақ келтірелік: Қара жер адамзатқа болған мекен, Қазына іші 
толған әр түрлі кен. Ішінде жүз мың түрлі асылы бар, Солардың ең артығы немене екен? Шешуі: темір. 
Ал, сендер темір жөнінде қандай мақал-мәтел білесіңдер?
 Темір жөнінде мақал-мәтелдер: «Көптің аузы-темір талқы» «Темірші – көміршіге үйір» «Темірді қызған кезде соқ» «Болат 
қайнауда шынығады Батыр майданда шынығады» «Алмас пышақ қап түбінде жатпас» «Темірдің бір басы-ыстық, бір басы-
суық» «Темір кессең қысқа кес, Ұзартуың оңай. Ағаш кессең ұзын кес, Қысқартуың оңай». «Болат бүгілмес-морт сынар». 
«Оқ жетпес жерге қылыш сілтеме». «Болған іске болаттай берік бол»
Химик От көмір жейді,
Тот темір жейді-   деген темірдің химиялық  қасиетіне байланысты айтылған.
Құрғақ ауада – оксидтің қорғағыш қабығымен қапталады. Ылғал ауада- тоттанады. 
Қоршаған орта факторларының әсерінен болатын металдардың желіну құбылысы коррозия деп аталады  яғни, жемірілу 
деген мағынаны білдіреді. Металдар мен ауыл шаруашылық техникасы көбіне жемірілуге ұшырайды. Жемірілу әсеріне 
металл бұйымдары жарамсыз болып қалады. 
Жемірілумен күресудің бірнеше бағыттар бар:
1. Металдарды қорғаныштық беттік қаптамалармен қаптау.
2. Жемірілуге қарсы қасиеттері бар құймалар.
3. Электр қорғау
4. Орта құрамын өзгерту
Қорытындылау  деңгейлік тапсырмалары 
І. Бөлім  «Қанағат» 1. Реакцияны аяқта, теңестір.
 Fe+O2 → 
Ca+Cl2 → 
Mg+S → 
2. Массасы 80 г кальцийдің зат мөлшерін тап.
 ІІ. Бөлім «Талап» 
1. Мынай  Ca →CaO→ CaSO4  өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкін болатын химиялық реакцияларды жаз. 
2. 80г кальций жанғанда (қ.ж) жұмсалатын оттегінің көлемін тап. 
ІІІ. Бөлім "Терең ой” 
Мынадай өзгерістерді жүзеге асыр
Fe →FeO→FeSO4→Fe(OH)2

2. 2KСlO3 →2KCl+3O2 теңдеуіндегі барлық коэффициенттер жиынтығын тап. 
Үй тапсырмасы шығармашылық тапсырма: Темірдің  Қазақстандағы кеңдері туралы және  темірдің қолданылатын жерлері 
атты реферат жазып келу.

* * * * * * * *
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Алматы қаласы Медеу ауданы  Ш. Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған
Гимназиясының информатика пәні мұғалімі

Сагыбекова Ардак Оразгалиевна

Сабақтың тақырыбы: Циклдік алгоритмдерді программалау
Мақсаты: Оқушыларды циклдің түрімен таныстырып, оларды ұйымдастыруға қолданылатын 

операторлардың жазылу ережесін түсіндіріп, циклдік алгоритмдерді программалауды 
үйрету; 

Оқыту нәтижесі Оқушылар берілген есептің шартына қарай цикл ұйымдастырудың қандай операторын 
қолданған тиімді екенін анықтап, оны программалай алуы керек; мәліметтерді сыни 
тұрғыдан ойлауға дағдыланады.

Түйінді идеясы Программалай білу – қажеттілік.
Әдіс-тәсілдер  Диалогтік оқыту, топтағы  жұмыс, «Шыңға шығу» ойыны, Рефлексия. «Өрмекшінің торы»,

INSERT карта, «Жүгіртпе диктант» 
Уақыты Ресурстар                               Сабақтың мазмұны

               Мұғалімнің іс-әрекеті               Оқушының іс-әрекеті
3 минут ойын Түсті жолақтар арқылы топтарға бөліну.

(Топтағы роль туралы түсінік)
Оқушылар 3 топқа топтастырылады.

5 минут «Шыңға 
шығу» ойыны
5 минут 

Әр топ  үйге берілген есептер мен сұрақтарға 
жауап беру арқылы ойынға қатысады.   
Жауап берген топтар сатылы  шыңға 
шығады.

Өз дайындықтарын көрсетеді.
Жеңімпаз топ марапатталады.
смайликтер

3 минут АКТ Миға шабуыл. «Циклдік алгоритмдерді 
программалау» слайд-таныстырылымына 
шолу

Танысады, ақпараттары молаяды

1 минут АКТ 
википедия

Сөздікпен жұмыс
INSERT карта.

Дәптермен жұмыс жүргізеді

10 минут Диалогтік 
оқыту

Топтық жұмыс. «Жүгіртпе диктант». Сынып 
қабырғаларында ілінген мәнмәтінді оқып 
келуге нұсқау береді.
Оқып келіп  топта талдау арқылы мағынасын 
түсініп, әр оқушы үлестірілген  органайзерде 
өзі үшін 3 жаңалық, 2 сұрақ, 1қадам жазады. 

Мәтінді топпен барып іштей оқиды. 
Орнына қайтып келіп 
жұппен, топпен талқылайды.
Бір-біріне түсіндіреді.

7 минут Топтарға тапсырма: есеп беріледі.
1 топқа-арифметикалық цикл FOR-ды 
пайдаланып;
2 топқа–WHILE-ды пайдалынып;
3 топқа–REPEAT-ті пайдаланып берілген 
есепті үш түрлі әдіспен шығарады.

Әр топ өз білімдерін көрсетеді, топта 
жұмыс істеу дағдыларын жетілдіреді.

1 минут Сергіту сәті Дене мүшелерімен 1-5 дейінгі сандарды 
жазу.

Сергиді, демалады.

10 минут Жеке тапсырма. Циклдік операторларды 
пайдаланып компьютерде программа құру.

Жеке жұмыс жасап, өз білімін көрсетеді.

2 минут Оқушылардың жеке жұмыстарын  
нұсқаулықтағы критерийлер арқылы  топ 
жетекшілері тексереді.

Топ жетекшісінің бағалауы

1 минут Рефлексия. «Өрмекшінің торы» 
Бағалау Мұғалімнің , топ жетекшілерінің бағалауы.
Үйге тапсырма ₰ 3.7  7- есеп. 

«Бір жылдық шығыс» әмияныңды есептеу программасын құр.

 Алматы қаласы Медеу ауданы Ш. Уәлиханов атындағы 
№12 мамандандырылған Гимназиясының информатика пәні мұғалімі

Акимешева Кайниса Байгадилевна

Сынып: 8 Пәні:Информатика Күні:

Сабақтың тақырыбы Компьютерлік модель. Компьютерде модельдерді зерттеу.

Жалпы мақсаты
Компьютерлік модель, компьютерде модельдерді зерттеу ұғымдарымен таныстыру. Қолдану 
салаларын, маңызын ұғындыру.

Сабақтың типі Жаңа сабақ.

Сабақтың әдісі СТО. Блум таксономиясы. АКТ. Топтық, жұптық жүмыс формасы.

Оқыту нәтижесі
Комьютерлік модель ұғымын түсінеді. Модель құру және зерттеу барысында компьютердің рөлін
ұғынады. Қолдану салаларын айта алады.
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Білу
Модель, модельдеу, компьютерлік модель, компьютерлік модельдеу ұғымдарын біледі. Модель 
түрлерін атай алады.

Түсіну Компьютер көмегімен модельдерді зерттеу қалай жүзеге асырылатынын түсінеді.

Қолдану Компьютер көмегімен қарапайым компьютерлік модельдер жасай алады.

Талдау Модельдерді белгілі бір ерекшеліктері бойынша топтасра алады.

Жинақтау: Компьютерлік модель терминіне кластер құра алады.

Бағалау: Компьютерде модельдерді зерттеудің адам өміріндегі маңызына бағабереді.

Ресурстар
Үлестірме парақ. Таныстырылым. Проектор. Экран. Компьютер. Интернет жүйесі. А4. Түрлі-
түсті қаламдар. Қосымша дидактикалық материалдар. Стикерлер т. б.

Сабақ 
кезеңдері.Уақыты

Жұмыстың мазмұны Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі.1 
мин.

Жағымды ахуал орнату.Топқа 
бөлу.

Оқушылармен амандасу. 
Көңіл-күйлерін сұрау.Топқа 
бөлу.(түрлі түсті фигуралар
көмегімен 3 топқа бөлінеді)

Мұғаліммен амандасады. 
Көңіл-күйлерін «Басбармақ» 
әдісі бойынша 
көрсетеді.Түрлі-түсті 
фигуралар таңдау арқылы 
топқа бөлінеді.

Білімді өзектендіру.2 
мин

Тақырыпқа қызығушылық туғызу.
Оқушыларды ойлауға 
ынталандыру.Оқушы зейінін 
сабаққа аудару. Сабақтың мақсат, 
міндеттерін саналы түрде 
қабылдауын қамтамасыз ету.

Слайд1.Әртүрлі 
модельдердің суретін 
шығару. Бұл не? Оларды бір 
сөзбен қалай атауға болады?
Тақырыпты 
көрсету.Слайд2«Компьютер
лік модель. Компьютерде 
модельдерді зерттеу».
Оқушылармен бірлесе 
сабақтың мақсат, міндеттерін
айқындау. Блоб ағашының 
«Дейін» бөлігіне осы 
тақырып бойынша өздерін 
бағалату. Бағалау парағын 
тарату. (Қосымша 3)

Слайдтағы әртүрлі 
модельдерге қарай отырып 
оларға ортақ ат береді. 
(модель, макет т б)Дәптерге 
тақырыпты жазып 
алады.Мұғалім сұрақтарына 
жауап бере отырып бүгінгі 
сабаққа өздерінің алдына 
мақсат, міндеттер қояды. Блоб
ағашының «Дейін» бөлігіне 
өздерін белгілейді.

Білу:жаңа тақырыпты 
меңгерту.2 мин
3 мин +
3 мин +
2 мин

Негізгі ұғымдарды меңгерту.
Модель: түрлері.
Компьютерлік модель
Модельдеу
Компьютерлік модельдеу
Компьютерде модельдерді 
зерттеу
Слайдтар арқылы шолу 
жасау.Слайд 4-8
Топтық тапсырма орындату.Өкіл 
стратегиясы.(Қосымша 1). 
Постер жасату, қорғату, бағалату, 
қортындысын шығару.

1. Негізгі ұғымдарды 
дәптерге жазады.

2. Берілген теориялық 
материалды оқи 
отырып постер 
жасап, қорғайды. 
Стикер арқылы 
бағалайды. Кері 
байланыспен жұмыс 
жасайды.

Түсіну: Жұптық 
тапсырма.7 мин

Компьютерде модельдерді зерттеу
қалай жүзеге асырылатындығы 
жайында қосымша материалмен 
жұмыс жасайды. Пәнаралық 
байланыс жасалады.

Оқушыларды фигуралар 
бойынша жұпқа бөлу.Слайд 
9.(слайдта әр жұптағы 
фигуралар және түстері 
көрсетіледі).Үлестірме 
тапсырма тарату. (Қосымша 
2) Интернетпен жұмысты 
ұйымдастыру.

Оқушылар жұпқа бөлініп 
тапсырма орындау барысында
интернеттен қосымша ақпарат
іздеу, сұрыптау, талдау 
жұмыстарын жүргізеді. 
Дәптерге өз түсінгендерін 
жазады. Оқиды.

Сергіту сәті.3 мин
Оқушылардың көңіл күйін көтеру,
бой жаздыру.

«Тұрғын. Үй. Дауыл» 
ойынын ойнату

Ойын ойнап, сергиді. Бір-
бірімен эмоциялық және 
физикалық қарым-қатынасқа 
түседі.

Қолдану.Жұптық 
жұмыс5 мин +
1 мин

Кесте құру, жазбаша сипаттау не 
графиктік редактор көмегімен 
модель құрып көреді. Стикерлер 

Комьютерде модель 
құрдыру.Слайд 10Стикер 
көмегімен бағалауды 

Әр жұп ақылдаса отырып 
өздері таңдаған объектінің 
компьютерде моделін құрады.
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арқылы өздеріне ұнаған модельге 
дауыс береді.

ұйымдастыру.
Бір-бірін стикер арқылы 
бағалайды.

Талдау2 мин
Модельдерді қандай да бір 
белгілері бойынша топтастырады

«Топтастыру».Слайд 
11.Экранда модель суреттері 
беріледі. А-4 таратылады.

Экрандағы суреттерді топпен 
ақылдаса отырып 
топтастырады. А4-ке жазады. 
Ауызша айтып береді.

Жинақтау. Топтық 
жұмыс

 мин

 мин

Берілген тақырыпқа кластер 
құрадыБасбармақ әдісі бойынша 
бағалайды.

«Компьютерлік 
модель»терминіне кластер 
құру, қорғау, бағалауды 
ұйымдасту.

Кластер құрып 
қорғайды.Топтар бір-бірін 
басбармақ әдісімен 
бағалайды.

Бағалау.3 мин
Жеке жұмыс.Тақырыптың 
өзектілігіне баға беру. Ой 
жинақтау.

Эссе жаздыру: «Болашақ – 
компьютерлік модельдеу 
еншісінде»

«Компьютерлік 
модельдеудің» 
маңыздылығына баға береді. 
Өз ойын айтуға дағдыланады.

Үй тапсырмасын беру1 
мин

1. Тақырып бойынша тест 
құру немесе

2. Сыныптың ақпараттық 
моделін құрып келу. 
немесе

3. «Модель» терминіне 
синквейн құрып келу

Оқушыларға үй тапсырмасын
беру.Түсіндіру.

Үй тапсырмасын 
күнделіктеріне жазып алады.

Бағалау2 мин
Оқушылардың іс-әрекетін 
бағалау. Сабаққа кері байланыс 
алу.

Блоб ағашының «Кейін» 
бөлігіне өзін 
бағалату.Бағалау парағына 
жиынтық бағасын шығару.

Өзін Блоб ағашына 
бағалайды. Кері байланыс 
қалтырады. Топмүшелерінің 
бағаларын шығарады

Алматы облысы  Қарасай ауданы 
«Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ШАҒЫН

 ОРТАЛЫҚПЕН» КММ  бастауыш сынып мұғалімі
Тургымбаева Кульшай Садыковна

Пәннің аты Уақыты: Кабинет: Мұғалім

Сабақтың атауы Ауызша тіл жазбаша тіл 

Ауызша және жазбаша тіл туралы білімдерін тиянақтау.
Сөздерді сөз құрамына,мағынасына қарай талдай білуге үйрену.
Сауатты,көркем жазуға, салыстырулар жасауға дағдылану.

Мақсаты
Күтілетін нәтиже

Психологиялық ахуал Психологиялық дайындық
-Салем достым!(амандасады)
-Сен қалайсың?(иықтарынан қағады)
-Қайда болдың?(құлақтарынан тартады)
-Мен сені сағындым!(қолдарын жүректеріне қояды)
-Сен келдің!(қолдарын жаяды)
-Жақсы болды!(құшақтайды)

Оқушылар шеңберде 
жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі 
сабаққа сәттілік тілейді.

Қызығушылықты ояту
Сергіту сәті «Қаражорға» биі

Жаңа сабақ Адамдарға сөйлеу не үшін қажет?
Сөйлеу не арқылы жүзеге асады?
Оқулықтағы тапсырмаларды  орындау
1-жаттығу
Мақалдарды түсініп оқы және мағынасын түсіндір.
2-жаттығу
Мәтінді мәнерлеп оқы
3-жаттығу
Жұмбақты оқып,шешуін тап
4-жаттығу жеке жұмыс

Рефлексия Екі жақты күнделік стратегиясы
Кітаптағы жазбалар Менің жаңалығым
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Үйге тапсырма 5-жаттығу Мәтінді түсініп оқы Күнделіктеріне жазып беремін

Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау Бағалау парақшасын толтырады.

Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға 
жабыстырады

Алматы облысы  Қарасай ауданы
«Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ 

ДЕЙІНГІ ШАҒЫН  ОРТАЛЫҚПЕН» КММ 
бастауыш сынып мұғалімі Шойынжанова Жұпар Ауесбековна

Әдебиет
Сабақтың атауы Қартқожа Ж.Аймауытов

Сілтеме Әдебиет  оқулығының әдістемесі
Сабақтың жабдығы Оқулық, жұмыс дәптері, Компьютер, слайдтар, карточкалар, кестелер.
Жалпы мақсаттар Жүсіпбек Аймауытұлының «Қартқожа» романы

Мақсаты«Қартқожа»     романының мазмұнына талдау жасай отырып,   тақырыбы мен  
идеясын ашу.  Романдағы   әлеуметтік  теңсіздік  мәселесі    кейіп -кердің өзінің   
дәуіріне сай  тип ретінде      қалыптасу жолын  көрсету,   романның  көркемдік  
ерекшелігіне талдау.
Оқыту нәтижесі -көркем шығарманы талдай білуге  төселеді,  сын тұрғысынан 
ойлап,өз пікірін қорғауға  дағдыланады.
– топпен жұмыс жасауға үйренеді.
– сабақта белсенділігі артады.
– шығармашылық  қабілеті танылады.

Оқыту нәтижесі

Топқа бөлу Сыныпты жыл мезгілдеріне қарай төрт топқа бөлу. Күз айында туылғандар 1 - топ, қыс 
айында дүниеге келгендер 2 - топ, көктем айындағылар 3 - топ, жаз айындағылар 4 - топ
болып бөлінеді.

Ынтымақтастық атмосферасы Сәлеметсің бе,Көк Аспан
Сәлеметсің бе,Нұрлы Күн
Сәлеметсің бе,Жер Ана
Сәлеметсіз бе,қонақтар
Сәлеметсіз бе,мұғалім
Сәлеметсіз бе,жан досым
Міне,менің қолым бос
Жылуыңа жылу қос

Оқушылар мұғаліммен қосылып тақпақты 
айтады

Үй тапсырмасын сұрау
Білемін Білгім келеді Үйрендім

vКестенің «Білемін», «Білгім келеді», «Үйрендім» бөлігін толтыру.

Мағынаны тану
Мәтінді тізбектеп оқу

Сабақ тақырыбы тақтаға жазылып, автормен қысқаша таныстыру. Жүсіпбек 
Аймауытовтың өскен ортасы,ата – анасы, алғашқы білім алған орындары.
Жүсіпбек Аймауытовтың поэзиялық туындылары.
Прозалық жанрдағы шығармалары.
Қазақ драматургиясының дамытудағы сүбелі үлесі.
Ғылыми еңбектері, аудармалары.
«Қартқожа» романы туралы қысқаша түсінік беру.
1.Оқиға қай кезеңді суреттейді?
2.Романдағы бала Қартқожаның портретін тауып оқы.
3.Қартқожаның жәбір көріп, әділетіздіктен жапа шеккен кездері болды ма? («Ұядағы 
зорлық » бөліміне талдау жаса.)
4.Қартқожаның білім алу жолындағы әрекеттерін әңгімеле.
5.Әкесі Жұман шаңырағының құт-берекесі болған, көк биесі өлген соң –ақ бірінен соң 
бірі қырсық шала береді. «Әкесі төмен қарап: «Қол-аяғымызды кестің бе?» деп еңкілдеп
қоя беріп еді… «таңдайды бір жола ағартайын дегені ғой» деп, тағы да егіліп, зарланып 
жылап жіберді. Кімге айтылған? Аллаға ма? Өліп бара жатқан жануарға ма, болысқа 
ма? Өсіп келе жатқан Қартқожа көз жасын көрсеткісі келмейді, үйді айнала барып 
жылайды…
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(Қартқожаға мінездеме беру)
6.Қартқожаның ой-өрісінің толысуына Андрейдің қандай әсері болды?
7.«Туған жер» тарауы. (Монолог)
8.Уақыт пен заман Қартқожаның өмірі мен тағдырына қандай өзгеріс жасады?

Сергіту сәті Иiлiп оңға бiр, иiлiп, солға бiр.
Жаттығу жасаймын.
Оң аяқ, сол аяқ, оң аяқ , сол аяқ
Жаттығу оңай-ақ.

Оқушылар денелерін жатықтырады

Ой толғаныс 1-топ: Қартқожа бейнесі бойынша тест-интервью
Қартқожаның  өзіне  тән  ерекшелігі  (ескерту:  астын  сызу  керек;  өзің  жауап  қосуға
болады.)
Қартқожа бейнесі өзіңе ұнады ма, жоқ па? Неліктен? Қартқожа бейнесі арқылы өзіңнің
болашаққа түйген түйінің.
2-топ: Шығарманы талдау.
І бөлім. Шығарма тақырыбы:
ІІ бөлім. Шығарманың идеясы:
ІІІ бөлім. Шығармадағы негізгі кейіпкерлер:
ІV бөлім. Шығармадағы қосалқы кейіпкерлер:
Vбөлім. Шығарма жазылған әдеби бағыт:
VІ бөлім. Шығармада суреттелетін салт дәстүр:
VІІ бөлім. Қолданылған мақал-мәтелдер:
VІІІ бөлім. Басқа тілден енген сөздер:
3-топ: Шығарма құрылысы:
1.Басталуы 2.Байланысуы 3.Дамуы 4.Шиеленісуі 5.Шарықтау шегі 6.Шешімі.
«Менің мақсатым…» (ойтолғау)
«…Әсіресе, өз елі, өз ауылы қандай болды екен? Соларды көрсем, көмегімді берсем,
сонда менің жетілгендігім, жетілгендігімнің пайдасын көргенім.Әйтпесе мен не үшін,
кім үшін оқып жүрмін?  Өз басымның қамымен кетсем,  менің оқығанымнан  елге не
пайда? » (Қартқожа пікірін негізге алу)

Үй тапсырмасы «Қартқожа» романын оқу. Қартқожаға 
мінездеме жазу. «Түсініктеме күнделігін»
толтыру.

Күнделіктеріне жазады

Бағалау Бағалау парақшаларын тарату Парақшаларды толтырады
Кері байланыс

Алматы облысы  Қарасай ауданы
«Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА  МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ШАҒЫН

 ОРТАЛЫҚПЕН» КММ 
Бастауыш сынып мұғалімі Конусова Ақсауле Едуардовна 

Әдебиет Уақыты Сынып Мұғалімнің аты-жөні
Сабақтың атауы КӘУСАР БҰЛАҚ

Насихат Ш.Құдайбердіұлы

Сілтеме Әдебиет  оқулығының әдістемесі
Сабақтың жабдығы Үлестірмелі парақшалар
Жалпы мақсаттар Ш Құдайбердіұлының «Насихат» өлеңімен таныстыру
Оқыту нәтижесі

Топқа бөлу Сыныпты жыл мезгілдеріне қарай төрт топқа бөлу. Күз айында туылғандар 1 - топ, 
қыс айында дүниеге келгендер 2 - топ, көктем айындағылар 3 - топ, жаз 
айындағылар 4 - топ болып бөлінеді.

Ынтымақтастық атмосферасы Сәлеметсің бе,Көк Аспан
Сәлеметсің бе,Нұрлы Күн
Сәлеметсің бе,Жер Ана
Сәлеметсіз бе,қонақтар
Сәлеметсіз бе,мұғалім
Сәлеметсіз бе,жан досым
Міне,менің қолым бос
Жылуыңа жылу қос

Оқушылар мұғаліммен қосылып 
тақпақты айтады

Қызығушылықты ояту « Әдебиеттік оқу» кітабын қолға алып, оқушылардың жаңа оқулықпен дос бала 
білулерін, оны ренжітпей ұстауларын сұрау. Оқулықтың бірінші бетін ашып, оның 
ең алғашқы тарауымен таныстыру.
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Мағынаны тану
Мәтінді тізбектеп оқу

Өлеңді мәнерлеп оқыту.
Шәкәрім Құдайбердіұлы(1858-1931) –
ақын,жазушы,философ,тарихшы,композитор. Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол 
негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға апарушы ізбасары. Өзі өмір сүрген
ортаның қоғамдық-саяси және әлеуметтік сыр-сипаттарын керебілуде, қоғам мен 
адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде 
Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанды. Шәкәрімнің әкесі 

ҚұдайбердіҚұнанбайдың  Күңкедеген бәйбішесінен туған, яғни Абайдың туған
ағасы. Шәкәрім бес жасында ауыл молдасына оқуға беріледі де онда жеті жасына 
дейін оқиды.
Жеті жасында өкеден жетім қалған ол бұдан былайғы кезде Абайдың тікелей 
тәрбиесінде болады. Өскен ортасының аса бай дәстүрлері мен Абай ағасының 
төрбиесі табиғатынан зерек Шәкәрімнің жетімдік көрмей өсуіне ғана емес, оның 
таланты ақын, парасатты ой иесі болуына да зор ықпал жасады. Шәкәрімнің өзі 
кейінірек былай деп жазады: «Әкеміздің бір шешесінен туған Ибраһим мырза, қазақ 
ішінде Абай деп атайды, сол кісі мұсылманша Һәм орысша ғылымға жүйрік Һәм 
алланың берген ақылы да бүл қазақтан белек дана кісі еді, ержеткен соң сол кісіден 
тағлым алып, әр түрлі кітаптарыноқып, насихатынтыңдап, азғанағылымның 
сәулесін сездім». Кезінде арнайы оқу орындарында оқып білім алмаса да, ез бетінше
ізденіп және Абай ағасының жетекшілігімен жан сарайын байытқан Құдайбердіұлы 
заманында қазақ арасындағы аса білімдар адамдардың бірі 
болды.Араб,парсы,түрік,орыс тілдерінжетік білді. Ол адамдар өмірін жақсартуға 
тырысқан ғалымдарды мысалға келтіреді. Олардың кейбіреулері адам өмірі 
жаратқан иесін танумен түзеледі десе, кейбіреулері үкімет жойылса, әркім өз 
бетімен өмір сүрсе түзеледі деді. Ал, біреулер оку-біліммен, халықты ағартумен 
адам өмірі түзеледі деді. Біреулері бай, кедейді теңеумен түзеледі десе, біреулері 
тәрбиемен түзеуге болады деді. Өмірдің өзі — тіршілік таласы. Сондықтан адам 
өмірін жаратылыстың өзі солай жаратқан, бірін-бірі жеп, талап, таласып өмір сүрмек
дегендер де болған. Шәкәрімнің өзі бұл идеялардың ешқайсысы адам жаратылысын 
өзгерте алмайтынына сенімді болды.

Шәкәрім Құдайбердіұлы

Қызметі: ақын,жазушы,философ,тарихшы,композитор

Туған күні: 11.7.1858 (кейбір деректер бойынша 24.7.1858)

Туған жері: Кең-Бұлақ, Семей облысы, Ресей империясы

Ұлты: қазақ

Қайтысболған
күні:

2қазан1931

Әкесі: Құдайберді

Сергіту сәті Иiлiп оңға бiр, иiлiп, солға бiр.
Жаттығу жасаймын.
Оң аяқ, сол аяқ, оң аяқ , сол аяқ
Жаттығу оңай-ақ.

Оқушылар денелерін жатықтырады

Ой толғаныс а) «Венн» диаграммасы арқылы немесе сызба арқылы өлеңдерді салыстыру.
Кестемен жұмыс

Бол,қыл,ұқ Болма,қылма

Ғылымға ынтық бол
Үй тапсырмасы Ұнаған шумақтарды жаттап ал Күнделіктеріне жазады
Бағалау Бағалау парақшаларын тарату Парақшаларды толтырады
Кері байланыс
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Алматы облысы  Қарасай ауданы
«Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА  МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ШАҒЫН

 ОРТАЛЫҚПЕН» КММ 
Бастауыш сынып мұғалімі  Жандарбекова Бибизада Серикбаевна

Пәннің аты Уақыты: Кабинет:

Сабақтың атауы Табиғатты зерттеу және бақылау үшін
 қолданылатын  тәсілдер. Жергілікті  жерді бағдарлау әдістері
Мақсаты:Табиғатты зерттеу және бақылау әдістері жайлы мағлұмат беру. 
Бақылаудың түрлерін таныстыру,тәжірибенің адамның тіршілігі үшін өте құнды 
екенін түсіндіру. Ой-өрісін, тіл байлығын, сөздік қорын, ойын анық жеткізе білу 
дағдысын дамыту. Табиғатқа жанашыр болуға, адамгершілікке тәрбиелеу.
Сабақ типі:Аралас сабақ.Әдісі:Түсіндіру, сұрақ-жауап, әңгімелеу.
Көрнекілігі:Суреттер, үлестірмелер

Мақсаты
Күтілетін нәтиже

Психологиялық ахуал – Балалар, айналамызда көңіл-күйі көтеріңкі, жақсы адамдардың болғанын бәріміз 
ұнатамыз. Ендеше қол ұстасып, бір-бірімізге жақсы көңіл-күй мен саулық тілейік.
Кел, балалар, күлейік!
Күлкіменен түлейік!
Күлкі- көңіл ажары !
Күліп өмір сүрейік!

Топқа бөлу

Қызығушылықты ояту Табиғат деп нені айтамыз?
Ойланып еске түсіреміз. 3 класта өткенді қайталайық. Табиғатты зерттеуде қандай 
басты әдісті қолданамыз? Өлі ,тірі денелерді бақылаудың қандай ерекшеліктері бар
еді?Табиғатты зерттеуде қандай шамалар мен өлшем бірліктер қолданылады?
Оқулық бойынша балаларға түсіндіру.
Д.М.3. Оқулықпен жұмысДауыстап тізбектей оқыту
Зерттеу қорытындысы бойынша берілген мысалдарды теріп оқып ,талдау.
–Өздерің бақылау әдісін табиғат аясында пайдаланып көрдіңдер ме?
Ғарыштан бақылау туралы не айта аласыңдар? Тәжірибе не үшін қажет?

Сергіту сәті «Қаражорға» биі

Жаңа сабақ Оқулықтағы тапсырмаларды  орындау
Дәптермен жұмыс
- Адамдар нені бақылаған? - Ауа райын бақылау не үшін қажет деп ойлайсың?
- Өсімдіктер мен жануарлар әлемін бақылау үшін не істеу керек?
-Аспан денелерін қалай зерттейді?

Рефлексия Екі жақты күнделік стратегиясы
Кітаптағы жазбалар Менің жаңалығым

Үйге тапсырма Мазмұндау

Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

Кері байланыс Бағалау парақшаларын толтыру.
Смайликтер арқылы кері байланыс орнату 
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Алматы облысы  Қарасай ауданы
«Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ 

ДЕЙІНГІ ШАҒЫН  ОРТАЛЫҚПЕН» КММ 
қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Сансызбаева Жаңыл Сұлтанғалиқызы

Сынып 4

Күні: 2016ж

Мұғалімі Сансызбаева Жаңыл Сұлтанғалиқызы

Пәні : Әдебиеттік оқу

Тақырыбы: Ілияс Жансүгіров «Көкшетау»

Оқу мақсаты  Өлеңдегі негізгі ойды анықтай алады,достары алдында сөйлеу мәдениеті қалыптасады,бірін-бірі 
тыңдауға үйренеді,өз бойларындағы кедергіні жоюға тырысады.Шығармашылық қабілеттері 
артады.

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: Автортуралы біледі. Өлеңдегі негізгі  идеясын түсінеді;ой-пікірлерін еркін 
жеткізді;
Оқушылардың басым көпшілігі: Оқушылардың 60 пайызы тақырып өлеңнің мазмұнын 
меңгереді. 
Жекелеген  оқушылар: 40 пайыз оқушы жалпы тақырыпты түсінеді. Өз ойын тиянақтай 
біледі,нақты,толық жауап береді. Сыни  тұрғыда ойлайды.

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады:Өлеңді түсініп  оқиды;
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: малта тас,маржан,ақық,меруерт тас,қия құз,жақпар сарай,бура
тастар,жомарт тау,момақан тау
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сай келетін тіл стилі:
Талқылауға арналған сұрақтар:
Не себепті ........деп ойлайсыз?

Табыс критерийлері

Барлық оқушылар Көпшілік оқушылар Жекелеген оқушылар

Автор туралы біледі. Өлеңдегі   
негізгі  идеясын түсінеді;

Оқушылардың 60 пайызы тақырып 
өлеңнің  мазмұнын меңгереді. 

40 пайыз оқушы жалпы тақырыпты 
түсінеді. Өз ойын тиянақтай 
біледі,нақты,толық жауап береді. Сыни  
тұрғыда ойлайды. 

Жос.
уақыт

Жоспарланған жаттығу түрлері Бағалау Ресурстар

Баста
луы 
5мин

Психологиялық даярлық.Қима суреттер арқылы топтарға 
бөлу:Көкшетау , Оқжетпес,Бурабай,Жұмбақтас
Бағалау парақшаларын тарату.
Үй тапсырмасын сұрау.«Аквариумдағы балықтар» әдісімен   
сұрау.
«Сөзжұмбақ шешу» арқылы бекіту.

Мадақтау

Бағалау
Үздік топ

суреттер
Бағалау

парақшасы
Аквариум
балықтар

Ортасы
35мин

Мағынаны тану. «Тұлғаны таны»  әдісі
І.Жансүгіров туралы не білеміз? (пікір ағашына жазу)
-Көкшетау тауы туралы не білеміз?
-Оқжетпес ,Жұмбақтас тауы туралы не білеміз?
-Бурабай көлі туралы не білеміз?
Жаңа тақырыпқа бағытталу.
5 минут «Алдын-ала берілген атаулар» стратегиясы. «Жұмбақтас», 
«Оқжетпес», «Бурабай», «Көкшетау» ұғымдарын жазып, төрт топқа 
тарату. (Бұл ұғымдар нені білдіретіні туралы ойланып келу алдын –ала
тапсырылған) Әр топ өздеріне берілген сөздегі атаулары туралы 
білетіндерін, топта талқылап, жариялайды.
Оқулықпен жұмыс.Өлеңді тізбектей оқыту, талдау.
Бөліктер бойынша талдау.
1-шумақ:Балалар,оқылған шумақта не жайында айтылған?
2-шумақ:Ал мына жолдарда ақын не жайында айтады?
3-шумақ: Балалар,біздің оқыған осы өлең жолдарында не жайында 
айтылған? 
4-шумақ: Балалар бұл өлең жолдарында не жайында айтылған?
5-шумақ: Балалар бұл өлең жолдарында не жайында айтылған?
Ой түйіндеу.Көкшетау –шипалы тау. 
«Түртіп алу» әдісі
Мажыраған-тып-тыныш,тылсым.
Малта тас-теңіз толқыны,с ағынымен мұжылып,жұмырланып қалған 
мада тас.
Маржан-ашық қызыл,қызғылт не ақ түсті тас.
Ақық-әшекей үшін пайдаланылатын,түсі ақшыл бағалы тас.

Мадақтау

Үздік топ

Бағалау

Мадақтау

Піkір ағашы
Автор суреті
Тау суреттері

Мәліметтер 
парағы

Оқулық
Дәптер
Суреттер

Дәптер
Сөздіктер
Суреттер
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Меруерт-әсемдік,сәндік үшін қолданылатын қымбат бағалы асыл тас.
Жомарт-қолы ашық,береген,мырза.
Момақан-момын,жуас.
Жақпар-қатпар-қатпар.
Сұрақтар мен тапсырмалар:
-Таудың әсемдігі мен көркемдігі өлеңнің қай шумақтарында айтылған?
(2, 4, 5, 6)
-Ақын суреттеген таудың биіктігі өлеңнің қай жолдарынан көрінеді? 
(3, 4).
-Ақын таудың тасын бейнелеуде қандай сөздер қолданған?Осы 
сөздерді дәптерге жазып алыңдар.
-Ақын тауды кімге теңейді? (бойын күткен сұлуға). 
Өлеңдегі бейнелі, көркем сөздерді мына сызбаға сүйеніп, теріп жаз.
Қандай тау?Жомарт,Момақан, Шипа    
Қандай тас?  Малта,маржан,ақық,меруерт
Сатылай кешенді талдау.

Бағалау

Үздік топ
Үздік нәтиже

Сатылай талдау 
кешені кестесі

Соңы Үйге тапсырма:жатқа айту.
Бағалау.«Алма ағашы » кері байланыс 

күнделік

Ақтөбе қаласы «Ақбөбек» білім беру орталығының тәрбиешісі
Балиева Гулдарига Ибраимова

Тақырыбы: «Ертегі еліне саяхат» 
Білім беру аймағы: «Таным», «Қатынас», «Шығармашылық» 
Бөлімдер: «Көркем әдебиет», «Тіл дамыту», «Сурет», «Құрастыру» 
Бағдарлама мазмұны: Ертегілерді сахналау барысында кейіпкерлердің мінез-құлқын жеткізе білуге үйрету. Суретке көңіл 
қойып мазмұнын түсіне білуге үйрету. Ертегідегі кейіпкерлердің сөз мәнерін, қимыл-қозғалысын келтіріп ойнауға үйрету. 
Сөздерді анық айтуға, есте сақтау қабілетін дамыту. 
Таныс ертегінің соңын басқаша құрастыру, көркем-тілдік және орындау қабілеттерін қалыптастыру, халық 
шығармашылығына қызығушылықтарын таныту. [Г], [Ш] дыбыстарды дұрыс артикуляциямен айтуға пысықтау. 
Саусақпен сурет салуға үйрету, конструктардан өз еріктерімен жұмыс істеуге пысықтау. 
Заттық-дамыту орта: «Шалқан» ертегісіне арналған көстюмдер, «Шалқан» муляжі, «Шұбар тауық» ертегісінің 
мнемокестесі, «Бауырсақ» - доп, конструктор, сары түсті гуашь, ақ қағаз, «Лақтар мен қасқыр ертегісінің суреттері», Аю 
мен шұбар тауықтың костюмы, шырша мен ағаштар. 

Тәрбиеші: Бүгін бізде өзгеше сабақ болады, біз сиқырлы пойызға отырып барлығымыз ертегілер еліне саяхатқа барамыз. 
Қане, бәріміз пойызға отырып, кетейік. 
Балалар бір-бірінің иығынан ұстап «Пойыз»  өлеңін айтып жүреді. 
I аялдамаға келдік. Ата-аналардың қатысуымен «Шалқан» ертегісін сахналау. 
Балалар жарты шеңбер құрып отырады. 
II аялдама. «Сергіту сәті» - балалар «Аңшы» сергіту сәтінің сөзіне қимылдар жасайды. 
III Ертегілердің үзінді аялдама сұрақтар қояды. 
Мынау аялдамаға қызық суреттер ілініп тұр. – Бұл қандай ертегі? 
- «Лақтар мен қасқыр» 
- Осы ертегіні айтып беріңдер суреттерге қарап. 
- Суретте не салынған? 
- Ешкі тамаққа кеткен кезде лақтарға не айтып кетті? 
- Ал мынау суретте не көріп тұрсыңдар? 
- Қасқыр не істеп тұр? 
- Ол не үшін аңдып тұр? 
- Ал мынау суретте не көріп отырсыңдар? 
- Лақтар не істеп тұр? 
- Ең соңғы суретте не көріп отырсыңдар? 
- Ешкі лақтарымен не істеп тұр? 
Балалар тағы да пойыз құрып келесі аялдамаға барады. 
IV аялдама. «Орман». Сол орманда Аю жылап тұр. 
Тәрбиеші: Аю, сен неге жылап тұрсын, саған не болды? 
- Қалай мен жыламаймын, мына жерде үйшік тұрды, мен оған сыймай 
сындырдым, содан бәрі қашып кетті, кім маған көмектеседі? – деп балалардан сұрайды. 
Тәрбиеші: Жылама Аю, біздің балаларымыз сондай әдемі, үлкен үйшікті жасай алады. Бізбен бірге сиқырлы пойызға 
отырып келесі аялдамаға барайық, сол жерде біздің балаларымыз саған үйшік соғуға көмектеседі. 
Аю мен балалар пойыз құрып келесі аялдамаға жетеді. 
V аялдама. «Шұбар тауық». 
Сол аялдамада оларды Шұбар тауық күтеді. Олармен сәлемдеседі. Мнемотаблицаны көрсетеді. 
- Балалар, сендер мынау мнемотаблица бойынша ертегіні айтып бере 
алысыңдар ма? 
Бір-екі бала мнемотаблица бойынша ертегіні айтып береді. 

137



«Шұбар тауық» рақмет айтады. 
- Сендер менің балапандарыма тары жасай аласыңдар ма? – деп 
сұрайды. 
Балалар: Ия, біз оны жасай аламыз – дейді. Қыздар суретті салуға кетеді, саусақ арқылы балапандарға тары салады. 
Тәрбиеші: Аю, саған біздің ұл балаларымыз үйшік соғуға көмектеседі. 
Аю мен ұл балалар конструктордан үйшік соғады. 
Аю мен Шұбар тауық балаларға рақмет айтады, ал балалар сиқырлы пойызға отырып, өз тобына кетеді. 

VI Сюрприз. Бауырсақ секіріп топқа кіреді. 
Балалардан сұрайды: 
- Мен кіммін? 
- Мен кімнен қаштым? 
Балалар: Сен бауырсақсын, атадан, әжеден, қояннан, қасқырдан, аюдан қаштын. 
Тәрбиеші: Ал сені түлкі жеп қоймады ма? 
Бауырсақ: Мен оны алдадым, түлкінің тұмсығына отырмадым деп айтып береді. Сіздің балаларыңыз өте ақылды екен, олар 
маған қайда барғандарын айтып бере алады ма? Сендер не көрдіңдер, не істедіңдер? Егер сендер маған толық жауап 
берсендер, мен сендерге сыйлық беремін. 
Балалардың жауабы: 
- Біз сиқырлы пойызға отырдық. 
- Ертегілер еліне саяхатқа бардық. 
- «Шұбар тауық», «Шалқан», «Үйшік» ертегісін еске түсірдік. 
- Шұбар тауыққа тары жасадық, Аюға үйшік жасадық, сергіту сәтін 
орындадық, қайтадан топқа келдік. 
Бауырсақ: Мен өз ертегіме барайын, ал есіктің артында сендерге сыйлығым бар, ол сендерді күтіп тұр.      
 Оқу іс-әрекетінің тақырыбы: Қарлығаш пен Дәуіт (ертегі).
Оқу іс-әрекетінің мақсаты: Ертегіні тыңдата отырып, Қарлығаш адамға дос құс екенін, Дәуіттің адалдығын 
балаларға түсіндіру. Балаларды бір-біріне көмектесуге, қиналған кезде жәрдем беруге үйрету.
Әдіс-тәсілдер: Сұрақ-жауап, әңгімелеу, сахналау.
Сөздік жұмыс: дәуіт, жардың қуысы, амалы таусылып.
Оқу іс-әрекетінің көрнекіліктері: Қарлығаш, дәуіт, көкек, кыланның суреттері.
Оқу іс-әрекетінің барысы: Ұйымдастыру кезеңі. 
1.Кіріспе әңгіме Ертегі әуеніне қосылып балалар ән айтады. Есік қағылады. Ішке ертегілер елінен келген Тазша бала 
кіреді. Балалармен сәлемдеседі. Тазша бала өзімен бірге ертегі, жұмбақтар әкелгенін айтады. Балаларға жүмбақ 
жасырады.
Тазшаның жұмбағы:
Қонып алып жарға, қарқылдайды ... ( қарға)
Өзі жасыл әрі батыр, ол не? ... (дөуіт)
Өзі қара, бауыры ақ, ол не? ... (қарлығаш)
Тазша бала «Қарлығаш пен дәуіт» ертегісін айтып береді.
2.Дәптермен жүмыс: «Қарлығаш пен Дәуіт» ертегісін балаларға оқып таныстыру.
 Қарлығаштың ұясы қайда орналасқан?
 Жылан не үшін келді?
 Қарлығаш көмекке кімді шақырды?
 Көкек не деді?
 Қарға ше?
 Дәуіт не істеді?
 Қарлығашқа кім көмектесті?
Ертегіні рөлге бөліп ойнату.
Тыйым сөздер: сурет бойынша сызбамен жаттау.
Құстың ұясын бұзба!
Құстың балапанына тиіспе!
Құсқа тас лақтырма!
3.Сергіту сәті:
Қане қанат қағайық, қарлығаш боп ұшайық, 
ұшып-ұшып алайық, орнымызға қонайық.
 Қарлығаш боп ұшайық, торғай болып қонайық, 
Сауысқан боп секіріп, тоқылдақ боп шоқиық.
(Қимылмен көрсетеді).
4.Дидактикалық ойын: «ұшты-ұшты».
Ойын шарты:  «Ұшты-ұшты  қарлығаш ұшты» деген  кезде  балалар  қолдарын көтереді.  Ұшпайтын  затты  айтқанда,
қолдарын көтермеуі керек.
Тазша балалармен бірге ойнайды. Өз ризашылығын білдіріп, ертегілер еліне қайтады.
Қорытынды:
 Қарлығаш - адамға дос.
 Дәуіт - адал, достарына көмектеседі.
 Қиындықта достарыңа көмектесу керек.    

* * * * * * *
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Мырзағалиева  Айжан  Тезекбаевна
Жоғары санатты, математика-физика пәндері мұғалімі. 

Подстепный №1 жалпы орта білім беретін мектебі. 

Тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуына, еліміздің дамуына, жеріміздің көркеюіне өз үлестерін
қосып жүрген белді азаматтардың барлығы да ауыл мектептерінен білім алып, ауылда
тәрбиеленгендер. Қоғамның дамуына байланысты ауылдарымыз да күннен-күнге жаңарып,
жақсарып жатыр. Соның бірі – ауыл мектептерінің жағдайы. Ғылым мен технологияның дамыған
заманында білім беру саласы да қарқынды дамуда. Қазіргі таңда ауыл мектептері жаңа технология
құралдарымен жабдықталып, ұстаздар білім берудің жаңа әдіс-тәсілдері бойынша білімдерін
жетілдіру үстінде. Ендеше заманына қарай амалы, демекші бұрынғы кездегідей қарапайым
дәстүрлі сабақтың мәні де сәні де кеткен уақыт.

«Білімді ұрпақ – болашақтың кепілі», - деп дана халқымыз айтқандай, бүгінгідей ел болашағы – жас буынды заманына
сай лайықты жеке тұлға ретінде қалыптастыру ісі мемлекетіміз үшін маңызды болса, мұғалімдер қауымына артылар жүк
ауыр екені баршаға мәлім. Қоғамның дамуындағы ең маңызды мәселе білім беру жүйесі. Қазіргі таңдағы негізгі мақсат –
жан – жақты білімді,  өмір сүруге  бейім,  ой – тұлғасы бар,  адамгершілігіжоғары,  қабілетті  жеке тұлғаныяғни еліміздің
патриотын  қалыптастыру. Н.Ә.Назарбаев «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз. Елдің болашағы
көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді»,- деп болашақ ұрпаққа ХХІ ғасырда нені
оқыту керектігі, ұстаздарымыздың оларды қалай дайындайтындығы, оқушы бойындағы іскерлік қабілетін ашу және оларды
шығармашылыққа баулу,  жаңа білімді жай ғана иеленіп қоймай, ол білімді қажетті  жерде қолдана білуге үйрету басты
мақсат болып табылады. Оқып үйрену мен тәрбие ісінде оқу орындарының жаппай заманауи технологияларды қолдануға
көшу процесінде мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттыру  - қоғамның басты мәселесі. 

Мұғалімдердің кәсіби даму үдерісін дамыту барысында мектептің даму жоспарында желілік қоғамдастық, тәлімгерлік
инновациялық,  интерактивті  әдістерді  пайдалану  арқылы  білім  сапасын  арттыру,  интернет  жүйесімен  байланысты
жандандыру,  жаңа  ақпаратты  технологияны  меңгеру,  жан-жақты  ұстаздар  қауымымен  пікір  алмасу  қарастырылған.
Мұғалімдер өз  әріптестерімен  өздері  сабақ  беретін  пән  бойынша  және  мазмұндас,  бір  ұйымның  ішінде  және  де  басқа
ұйымдардың  өкілдерімен  желілік  кәсіби  қоғамдастық  шеңберінде,  тәлімгерлік  жүйесін  көздейтін  іс-шаралар  аясында
ынтымақтастық орнатудың маңызы зор. Ол арқылы бір-бірімен ақпарат алмасуға,тәжірибе алмасуға мүмкіндік жоғары. Ал
мұғалім үнемі ізденіп, білім қорымен өзінің іс- тәжірибесін таратып, өзгенің жаңалығын үйреніп отырса,оның сабақтары да
қызықты, бала үшін тиімді болмақ.  Ал бұл жағдай бүгінгі күні ауыл мектептері аталатын шалғайдағы ауылдар үшін де
тиімді.  Ешкімде  интернет  жоқ  деген  әңгіме  айта  алмайды.Осыған  дейін  де  мұғалімдерге  арналған  курстарда  атаулы
технология  элементтерін  үйретіп,  оны  сабақта  қолданып  жүрген  болсақ  бүгінде  деңгейлік  курстан  өткен  мұғалімдер
халықаралық білім беру жүйесімен танысады, өз мектептерінің білім сапасын көтеруге қызмет жасайды. 2014 жылы маусым
айында ПШО Орал қаласындағы филиалында І (ілгері) деңгей курсын аяқтаған соң алған білімім мен тәжірибемді сабақта
қолдану арқылы жақсы нәтижесін көріп көңілім тояды. Алғаш сыныпқа өткізген кездегі оқушыларымның енді сабақ ылғи
да осылай өте ме?-деген сұрағы оларға ұнағанының куәсі еді.
Деңгейлік курсты аяқтап, мектебіне оралған әр ұстаздың мақсаты – бағдарламаның негізгі  идеялары мен жеті модульді
ықпалдастыра отырып, мұғалімдердің педагогикалық тәжірибесіне өзгеріс енгізу,  мектебіміздегі деңгейлік бағдарламаны
игерген, тәлімгерлік  пен коучинг үдерісінде іріктелген мұғалімдерден «Бұлақ» атты кәсіби қоғамдастық құрылды. Біз өзіміз
ғана көшбасшы болып қоймай, мұғалімдер арасынан көшбасшылар дайындап, солармен бірлесіп басқа мұғалімдерге ой
салып,  бірлесіп  жұмыстанамыз.  Желілік  қоғамдастықта  ұйымдастырылған  коучинг  сабақтарынан  меңгерген  әдіс  –
тәсілдерін мұғалімдер сабақтарында қолданып, өз сабағы туралы кері байланыс, бағалау парағы, екі жұлдыз бір ұсыныс
арқылы  оқушының,  ата  –  ананың  пікірін  де  біледі.  Осы  мақсатта  жұмыстанып  жүрген  әріптестерім  Шошаева  А.Б(тіл
маманы),Асқарова  Н.С(тіл  маманы);Меңдібаева  А.Т(математика);  Ф.Ниеталиева  (математика),  Б.Нагимова,  А.Кабиева,
Ж.Кукенова(тіл маманы), А.Желмуханова(ағылшын), А.Узбекова(бастауыш),
Р.Мусатаева(орыс тілі) мамандарының ынтасын, жаңашылдыққа талпынысы зор деп айтуға болады. Олар оқушылардың
ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалануына көңіл бөле білді. Қазіргі оқушылар кітапханаға барғаннан
гөрі  интернетпен  жұмыс  жасауға  қызығушылық  танытады.  Бұл  оқушылар  арасында  бір  –бірінің  пікірімен  санасу,
сыйластық қарым – қатынастың негізі қаланады, өзін жеке дара тұлға ретінде тануына жол ашады, өз ойын ашық, еркін
айтуға,  пікір  алмасуға  дағдыланады,  оқушының  өзін  –  өзі,  бірін  –  бірі  бағалауға,  мұғаліммен  еркін  сөйлесіп,  пікір
алмастыруға, белсенді шығармашылықты ойлауға негізі қаланады. 
   Мұғалімдер арасында өткізілген түрлі тақырыптардағы коучингтер бұған дейін өз жұмысын өзі жеке атқарып жүрген
әріптестердің  арасында  ынтымақтастық  орнап,  педагогикалық  ұжымның  көзқарасы  өзгеріп  жаңа  инновациялық
мүмкіндіктерді  пайдалануға  талпынысы басым.  Қазіргі  таңда әріптестерім ашық сабақтар  мен апталық және түрлі  іс  –
шаралар  жоспарлауда  жаңа  бағдарлама  негізінде  өткізуге  талпынып,  көмек  сұрап,  қызығушылығы  жоғары,  мазмұнды,
баланың шығармашылық жұмыстануы көріне білетін мұғалімнің жетістігі деп ұғамын.Нәтижесінде тәрбие сағаттары мен
ашық  сабақтар  топтық  жұмыс  түрінде,  сыни  тұрғыдан  ойлауға  үйрететін  әр  түрлі  стратегияларды  пайдалана  отырып
өткізуде.Бұл желілік қоғамдастық қызметінің нәтижесін көрсете алады.
   Әріптестерім  жаңа  үлгіде  сабақ  жоспарлап,  өз  жұмысының  нәтижесін  байқау  үшін  мұғалімдердің  ашық  сабақтар
вебсайттарына  жүктеуде.  Ұстаздар  қауымының  басын  қосқан  «Ұстаздар  сайты»,  «Коллеги»,  «Инфоурок»  тағы  басқа
сайттарға  алғысымыз  шексіз.  Нағыз  ұстаздар  қауымын  жетістікке  бастайтын  ғаламтор  желілері.  АКТ-ны  сабақта
қолданудың тиімділігі жоғары. Мысалы, оқушылардың қызығушылығы, сонымен қатар, білім сапасы артады, оқушыларға
өз  бетінше  ізденіп,  топтасып  жұмыстануға,  эксперименттік  тапсырмаларды  шапшаң,  әрі  нақты  орындай  алуға  зор
мүмкіндіктер береді.  АКТ оқушыларға  тақырыпты түсіндіруді  және олардың қабылдауын жеңілдетуге  мүмкіндік  беріп,
мұғалімдерге сабақ беруде жаңа әдіс-тәсіл ретінде көмектесетін маңызды құралдардың бірі болып отыр. Сондықтан оқыту
барысында осы технологияларды ойланып қолдану қажет.
Заман ағымына сай қазіргі уақытта көптеген оқу орындарында білім беруде АКТ-ны қолдану аясы кеңеюде. Білім үрдісінде
қолданылатын ақпаратты көрсетуге компьютер қолдану болып табылады. Осыған орай, жалпы мектебімізде, мұғалімдер
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жаңа  ақпараттық  және  педагогикалық  технологияларды  пайдаланумен  қатар  алдағы уақытта  оқыту  үрдісінде  проектор
экранын қолдануды тиімді құралдарының бірі ретінде қолдап отыр. АКТ-ны меңгерген мұғалімдер қатарын жас мамандар
бастайды. Мектебіміздегі қазақ тілі пәнінің мұғалімі Шошаева Азатгүл Бериковнаның  «Дауысты дыбыстар. Еріндік және
езулік  дауыстылар»  атты  ашық  сабағы  «Саяхатшы  Дара»  мультсериалы  желісімен  өткізілді.  Ұйымдастыру  бөлімінде
оқушыларға саяхатқа шығуға қажет нәрселерді түгендеуден бастады да, үй тапсырмасын тексеру «Серпілген сауал» әдісі
(оқушылар шеңбер құрап, допты секірту арқылы өткен тақырыптар бойынша бір-біріне сауал қояды) қолданылды.
Жаңа сабақты түсіндіруі «Екі достың «Фонетика» еліне жолға шығуы»деп аталды.
Негізгі  бөлім.  «Кедергіден  құтылуға  көмектесейік!».  І  кедергі:  «Адасқан  әріптер»,  ІІ  кедергі:  «Артық  ғылым  кітапта»
оқулықпен жұмыс, «Талдау-табыс кілті» кедергі, көмек, достық сөздерін дәстүрлі фонетикалық, математикалық талдау. ІV
кедергі:  «Жұмыла  көтерген  жүк  жеңіл»,  «Түртіп  алу»  стратегиясы  бойынша  оқушылар  диктант  барысында  кездескен
еріндік, езулік дауысты дыбастары бар сөздерді екі бағанға ажыратып жазады. Рефлексия. «Бүгін не үйрендім?»  (сабақта
меңгергендерін қоржынға жазу). Бағалау: «Дараның нағыз достары кім?» Жүйелі түрде, оқушылардың жас ерекшеліктерін
ескере отырып,әдіс –тәсілдерді тиімді пайдалана алған сабақ өте қызықты болып 1 жыл ғана еңбек өтілі бар жас ұстаздар
үшін білім берудің жаңа технологиясын, АКТ-ны пайладанып сабақ өткізуі жақсы бастама болды. 
АКТ-ны пайдалану арқылы оқушы тапқырлыққа, шапшаңдыққа үйренеді. Әрбір оқушы өз бетінше жұмыстанады. Оқушы
мен оқытушы арасында ақпараттық мәдениет қалыптасады. Сонымен қатар оқушының ойлау қабілетіне де ықпал етеді.
АКТ көмегімен оқушыларға түрлі слайдтар, схема, суреттер, видео көріністер, аудио, визуалды ақпарат ретінде қолдану
арқылы сабақтың барысын мейлінше түрлендіруге болады. Сабақта АКТ-ны қолдану кезінде дәстүрлі сабақтарға қарағанда
оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыруға болады. 
Заман талабына сай жабдықталған ауыл мектептеріндегі ұстаздардың осы талапқа сай жұмыстануға бетбұрыстары айқын
көрініс  тауып  жатыр.  Бүгінгі  мұғалімнің  еңбегі,  тынымсыз  ізденуді,  үздіксіз  кәсіби  дамуды  талап  етеді.Қоғамның
сұранысына  лайықты ақпараттық  коммуникативтік  технологияларды  меңгерген мұғалім болып,  өз  бетінше  білім алып,
шешім қабылдай алатын, болашаққа жан-жақты көзқарасы бар тұлғаны қалыптастырайық!

* * * * * * * * *
ОҚО  Сайрам ауданы  Аксукент ауылы  №94 жалпы орта мектеп.  

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні Умаров Нурлан Ермаханбетович

Мерзімі: 11.04.2016   Уақыты: 9.20-12.45     Сыныбы:10 А, Б
Пән атауы: Қазақ тілі
Сабақтың тақырыбы: Сенімхат, қолхат, хат.
Сабақтың мақсаты:Азаматтық қарым- қатынас құжаттары,  оның ішінде қатынас қағаздарының тілдік, құрылымдық 
ерекшеліктерін меңгерту, ұқыпты, сауатты жазуға дағдыландыру,танымдық қабілеттері жетілдіру, практикада қолдана 
білуге білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.
Міндеттері:
- Тақырып бойынша іскерлік дағдыларын қалыптастыру, әдептілікке дағдыландыру,білімдерін  жинақтай  білуге үйрету; 
- Сөйлеу барысында грамматикалық бірліктерді  ажырата білу;
- Мәнерлі сөйлеуге үйрету
Қолданылатын модульдер: Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,  АКТ, ОүБ және ОБ
Стратегиялық іс әрекет:  «Ассосация» әдісі, «Эссе» әдісі, «Джигсо» әдісі, «INSERT»әдісі

Уақыт
өлшемі

Жоспар
мазмұны

Мұғалім іс әрекеті Оқушылардың     іс әрекеті ресурстар

3 мин І. Кіріспе
Ұйымдастыру 
кезеңі
Сәлемдесу.
Оқушыларды 
психология
лық дайындау. 
Өзін -өзі реттеу

Сыныпқа ену, оқушыларды жылы 
жүзбен қарсы алу, сәлемдесу.
Ынтымақтастыққа байланысты 
өлең жолдарын  оқу, сенімділікке 
шақыру.

Орындарынан тұрып сәлемдеседі 
жылы қабақты сезеді.
Ынтымақтастық атмосферасын 
орнату.

Ынтымақтастық
қа байланысты 
өлең жолдары 
жазылған 
қағаздар

3 мин Сынып 
оқушыларын 
шағын топтарға
бөлу.

 Түрлі-түсті мозайка  арқылы 3 
шағын топтарға бөлу.
І топ: «Қызыл»
ІІ топ: «Көк»
ІІІ топ: «Жасыл»

Оқушылар берілген  түрлі-түсті 
мозайкаларды   алып, шағын 
топтарға бөлінеді

Түрлі-түсті 
мозайкалар  

5 мин Үй 
тапсырмасы 
Эссе әдісі 
арқылы

Оқушылардың үйде жазған арыз, 
түсініктемелерін жинап 
алу.Оқушылар арыз, түсініктеме 
туралы  не біледі, сол жайында бір
сөйлем не бір сөз тіркесін айтуы 
керек. Бірінің айтқанан бірі 
қайталамауы тиіс.

Оқушылар жазған 
түсініктемелеріне, арыздарына 
қатысты  берілген эссе үлгісіндегі 
тіркестерді қатыстырып топ 
ішінде оқып, талқылап, үздік 
деген эссені басқа топтарға 
дауыстап оқиды.

Дәптер, қалам

18 мин Негізгі 
бөлім(жаңа 
сабақ)
Сенімхат, 
қолхат, хат.

Интербелсенді  тақтада  берілген
слайд  арқылы     « Сенімхат,
қолхат, хат туралы түсінік»беру.
Джигсо  әдісін қолдану арқылы 
108-жаттығуды орындату

Оқушылар жаттығуда берілген  
үлгілермен жұмыс жасап, өз 
үлгілеріңді жазып, мәтін 
құрылымы мен сөз 
қолданыстарын талдайды.
Шағын топтарға берілген 

Оқулық, 
флипчарт, 
маркерлер
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тапсырмалар:
I топ: Сенімхат
ІІ топ: Қолхат
ІІІ топ:Іскерлік хат
Ісқағаздарының азаматтық қарым 
-қатынас құжаттарының 
мазмұндық -құрылымдық 
жүйесіне,берілетін 
жағдайларына мән береді. 

7мин Сабақты 
бекіту

Жаңа сабақты бекіту үшін 
«Ассосация » әдісін пайдалана 
отырып, оқулықта берілген 
Логикалық  ой түйіндеу  
тапсырмаларымен  жұмыс.

Оқушылар  бейне көрініспен 
танысып, сенімхат берілетін 
толып жатқан жағдайларға 
мысал келтіріп, ойтолғау жазып, 
сурет салып әр топ өз постерлерін 
қорғайды.
1) Төлем түрлері, жалақы, 
жәрдемақы, стипендия, 
зейнетақы алу үшін;
2) Заттай 
корреспонденцияларды алуға, 
мүлікті ортақ пайдалану, 
транспорт құралдарын иемдену;
3)Мұрагерлік құқық алу үшін;

  Оқулық, 
дәптер, калам,  
флипчарт, 
маркерлер

3 мин Бағалау. Әр топтың басшысын сайлап, 
тапсырма орындау барысында, 
топ мүшелерін бағалатады.  
Бағалау критерийі бойынша 
оқушылардың білімін, 
белсенділігін сараптау.

Әр топ басшысы өзінің топ 
мүшелерін бағалайды.

Түрлі-түсті 
стикерлер.
Бағалау 
парақшалары

2 мин Үйге 
тапсырма

Сенімхат берілетін жағдайларға 
қатысты үлгілерін жазып келу.

Сенімхат үлгілерін мазмұндық 
құрылымдық ерекшеліктерін 
ұстанып жазады.

Оқулық, дәптер,
калам, 

4 мин Рефлексия. «INSERT»  әдісі арқылы бүгінгі  
өтілген сабаққа кері байланыс 
жасайды

Оқушылар стикерлерге бүгінгі 
өткен сабақ бойынша 
- мен білемін
-  мен білмеймін  
- мен үшін жаңа ақпарат
- мені таңқалдырды  деген 
сауалдар төңірегінде алған 
әсерлерін жазады

Түрлі-түсті 
стикерлер.

* * * * * * * * *
Оңтүстік  Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Нұрлыбаев ауыл әкімшілігі
«Ырысты» ауылы  «С.Торайғыров атындағы  жалпы орта мектебі  КММ» 

Ағылшын пәнінің мұғалімі  Мырзаева Эльмира Раимовна

Күні: Сыныбы 5                           Пәні: ағылшын
Сабақтың тақырыбы He is Russian.
Сілтеме Ағылшын тілі оқулығы. Аяпова Т, Ұқбаев Д. 
Жалпы мақсаттар  Ел аттарын және кімнің қай елден келгенін сұрауды үйрету. 

Аңдардың және олардың қай елдерде мекендейтінін айтқызып үйрету. 
Елді-мекенді сүюге тәрбиелеу. Оқушылардың сөйлеуге оқығанын
 әңгімелеуге үйрету.

Оқыту нәтижесі Диалогтік оқыту арқылы жаңа сабақты меңгереді.
Жаңа сөздерді есте сақтағанда олардың ойлау, есте сақтау қабілеті артады. Сөздік қорлары 
жинақталады.
Қазақ тілімен салыстыра отырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын біледі.
Елдің атауларымен және кімнің қай елден келгенін сұрауды үйренеді. Аңдардың қай елде 
мекендейтінін айтып үйренеді. 

тапсырма-лар Үй тапсырмасын сұрау
Ой-ашар
Сөздік диктант
Суретпен жұмыс
Парақшамен жұмыс
Сұрақ-жауап
Рефлексия

                                                       Сабақ барысы
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Уақыты                        Мұғалімнің әрекеті

2 минут І.Org. moment- Ұйымдастыру бөлімі
1.оқушылармен амандасу.
2.олардың сабаққа қатысын тексеру.
3.бағалау парақшасымен таныстыру.

2 минут  ІІ. Dividing into three groups.
Елдің атауларымен, ұлттың атауларымен, аңдардың атауларымен топқа бөлінеді.

5 минут ІІІ. Checking hometask.
Exercise 8. Write. I’d like to visit the moon (or Jupiter or…..)

5 минут ІҮ.Warm-up.
Word dictation.
space, planet, earth, astronomer, astronaut.
Ex:1. Look, listen and read.

      
       India                   China                  France                    Kazakhstan

2 минут V. New lesson.
   New words.
   Camel -түйе                                    
   Tiger-жолбарыс
   Bear -аю                                         
   Elephant -піл                                  
   Giraffe -жираф                                  
   Zebra -зебра                                                                 
   Monkey -маймыл   

5 минут ҮІ.Ex:2. Read.
Colin:Who’s this?
Omar:He’s my friend
Colin:What’s his name?
Omar:Victor
Colin:Where does he come from?
Omar:He comes from Kazakhstan.
Colin:What’s his nationality?
Omar:He’s Russian.

5 минут ҮІІ. Work with pictures.
1st group:
-Where does Michael Jackson(Alla Pugacheva, Yuri Gagarin, Tokhtar Aubakirov, Jeqqi Chan, Abai Kunanbaev, 
Talgat Musabaev) come from?
-He(she) comes from……….
2nd group:
-What’s his(her) nationality?
-He’s(she’s)…………..
3rd group:
-What do elephants(camels, tigers, bears, giraffes, zebras, monkeys) live?
-They live in………….

5 минут YІІІ. Ex:10. Match the countries with the map.
1-the USA                       7-Great Britain     
2-Kazakhstan                  8-Italy
3-India                             9-Korea
4-Spain                           10-Turkey
5-France                         11-China
6-Germany                     12-Japan

5 минут ІХ. «Who’s this?». Work with cards.
Оқушылар ұлттың атаулары жазылған парақшаларды суырып, сол ұлттың өздері білетін танымал адамдары 
туралы айтады.
 Example: Chinese
-Jeqqi Chan comes from China. His nationality is Chinese. He is a film star. I like this actor. 
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3 минут X.Conclusion.
Ex:11. Listen and repeat the nationalities. Use exercise 1(p.110)
French      Italian         Russian          Turkish
Chinese    German       American       Spanish
Korean     Kazakh       Japanese         English

2 минут XІ.Home task.
Exercise 16. Write countries and nationalities.

2 минут ХII. Evaluation.
Формативті және жиынтық бағалау.

2 минут ХІII.Reflection.

Оңтүстік  Қазақстан облысы  Мақтарал ауданы Жетісай қаласы 
«Білім патшалығы » бөбекжай балабақшасының          

тәрбиешісі:  Жекенова Лаура Музаппаровна                      

Мерзімі 21.04.2016 жыл.
Білім беру саласы:Қатынас.Әлеуметтік орта.Шығармашылық.   
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің түрі:
Тіл дамыту.Музыка.Сурет салу.Көркем әдебиет.
Тақырыбы:Үй жануарлары.
Мақсаты:Балалардың  үй жануарлары туралы түсініктерін тереңдету.Олардың аттарын дұрыс
атап,дыбыстарын ажырата білуге үйрету.Олардың пайдасын айту және оларды күтіп
баптауға,қорғап қамқорлық жасауға тәрбиелеу.Үй жануарларына байланысты тақпақ,мақал-
мәтелдерді қайталай отырып баланың тілін дамыту.
Қолданылатын көрнекі құралдар:Табиғаттың,үй жануарларының суреттері,бұйымдар.
Сөздік жұмыс: Бота, лақ, қозы, құлын.

Оқу іс-
әрекетінің 
кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Мотивациялық –
қозғау-шылық.

Ұйымдастыру кезеңі.
Шаттық шеңбері.
Дос болып біз жүрейік,
Ойнайық та күлейік.
Достық деген тамаша,
Міне, тұрмыз жараса!

Шаттық шеңберіне тұрып 
орындайды.

Ұйым-
дастырушы-
лық-ізденіс-тік

-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Көктем мезгілінде неше ай бар?
-Қане, атайықшы

«Жайлауда»
Ата мен жануарларды сахналау.
Балалар тақпақ, мақал-мәтел , тыйым сөздер айтады.

Ойын:»Енесін тап»
 -Балалар, қане, төлдердің енесін тауып көрейікші
-Жарайсыңдар,балалар, ендеше өзіміздің ойлау қбілетімізді 
арттыра отырып төлдерге шөп салып көрейік.

Билингвальды компанент:Бота-верблюженок, лақ –козленок, 
қозы-барашка, құлын-жеребенок.
Сергіту сәті: «Қошақаным әні» 
Төлді қалай шақырамыз?
Төлдер қалай дыбыстайды?
Төрт түлік пірлері  қалай аталады?
Төрт түліктің қандай пайдасы бар?
«Ұйқасын тап»ойын
«Ертегіні театрландыру»
Мақта қызбен мысық.

-Көктем
-Үш 
-Наурыз, Сәуір,Мамыр

Балалар ойынға қатысады

Қағаз бетіне бояу және 
қылқаламды пайдалана отырып
сурет салады.
-Қайталайды
Орындайды
Шақырады
Дыбыстайды
Атайды
Бұйымдарды көрсетеді.

Рефлексиялық-
түзету-шілік

Сұрақ-жауап әдісі.
Балалар бүгін  не білдік. Не үйрендік?

Жауап береді

    Күтілетін нәтиже:               
Меңгереді:   Сурет бойынша әңгімелеуді,ойын дұрыс жеткізе білуді                                
 Түсінеді:Төрт түліктің пайдасын білді.                                       
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Оңтүстік  Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Нұрлыбаев ауыл әкімшілігі 
«Ырысты» ауылы «С.Торайғыров атындағы  жалпы орта мектебі  КММ»

Мектапалды дайындық тобының тәрбиешісі Мусакулова Манат Куандыковна

Бiлiм бepy салаcы: қатынас.
Оқу іс-әрекеті:  тіл дамыту.
Taқыpыбы:  M. Eтeкбaeвтың «Haн қaйдaн кeлeдi?» epтeгici.
Мақсаты: 1. Бaлaлapғa көpнeкi құрaлдapды пaйдaлaнa oтыpып, epтeгiнiң мазмұнын түсіндipy.
2.  Haнның aдaм eңбeгiмeн кeлeтiнiн, oғaн көп күш жұмсалaтынын түсіндipy.
3. Oқy ic-әpeкeтi бapыcындa бaлaлapғa нaнды қacтepлey кepeктiгiн түсіндipe кeлe, aдaмдapдың
eңбeгiн құрмeттeyгe тәpбиeлey.

Көрнекілігі: нaнның түрлері, бидaй, кoмбaйн, диipмeнiң cypeттepi.
Үш тілді компонент:  хлеб-нан-bread.
Ic-әpeкeт 
бөлiмдepi

Пeдaгoгтың ic-әpeкeтi Бaлaлapдың ic-әpeкeтi

Ынтaлaндыpy. 
Ceзiмдi oятy

1. Kipicпe әңгiмe.
-  Бaлaлap, мынa cypeттeн нaнның қaндaй түрлерін көpiп тұрcыңдap? 
Aтaп бepiңдep.
- Haнды нeдeн пicipeдi?
-  Ұнды қaлaй жacaйды? (Бaлaлapдың жayaптapы тыңдaлaды).
-  Mынay  бидaй мacaғы, caбaғы, мұртшaлapы. Eгep бидaйдың қayызын 
apшитын бoлcaқ, iшiнeн бидaйдың дәні шығaды. Бидaйды ұнтақтaca, ұн 
бoлaды. Hayбaйxaнaдa ocы aппaқ ұнғa тұз, cy, aшытқы apaлacтыpып, 
қaмыp илeп, нaн пicipeдi.

Сұрақтарға жауап береді.

Iздeнicтep.
Ұйымдacтыpy

2. Cөздiк жұмысын жүpгiзy. Oқy ic-өpeкeтiнiң бapыcындa тaныcaтын 
нayбaйxaнa, нayбайшы,дuipмeн, кoмбaйн cөздepiнiң мaғынacын түсіндipy.
Hayбaйxaнa - нaн nicipemiн, нaн жaбamын opын.
Hayбaйшы - нayбaйxaнaдa нaн nicipemiн aдaм.
Дuipмeн - дәндi дaқылдapды mapmыn, ұн шығаpamын кәсіпopын.
Koмбaйн — әр aлyaн дaқылдapды жuнan, бacmыpyгa apнaлгaн мaшuнa.
- Жұмбақ шeшy.
-  Қыp бacындa әp қилы, 
- Capы тeңiз тoлқиды.
(Eгiн)
4. Пeдaгoгтiң түсіндipyi.
-   Бaлaлap, диқaн cөзiн қaлaй түсінeciңдep?
-  Диқaн - eгiн шapyaшылығымeн aйнaлыcaтын aдaм.
- Диқaн көктeмдe eгicтiккe eгiн - бидaй, қapaбидaй, apпa, жүгepi, сұлы, 
т.б. eгeдi. Oны жaздaй күтiп-бaптaйды. Kүздe eгic дaлacындa бидaйды 
кoмбaйнмeн opaды, жинaйды, бacтыpaды. Жүк мaшинacымeн тacиды. 
Қыpмaнғa әкeлiп, тaзaлaп, кeптipeдi. Coнaн coң элeвaтopғa жiбepeдi. 
Элeвaтop  бидaй caқтaйтын қoймa, oндa бидaйды көп жылдap бoйы 
caқтayғa бoлaды, одaн диipмeнгe жiбepeдi. Диipмeншiлep ұн тapтaды. 
(Элeвaтop, диipмeннiң cypeттepi көpceтiлeдi). Ұнды нayбaйxaнa 
жөнелтeдi. Hayбaйxaнaдa нayбaйшылap әртүрлі нaн пicipeдi. Ыcтық нaн, 
ұн дүкeндepгe түседі. Дүкeннeн нaнды, ұнды caтып aлaмыз. Aнaмыз 
ұннaн бayыpcaқ, шeлпeк, нaн, тoқaш, т.б. пicipeдi.
5. Cepгiтy cәтiн өткiзy.
Жaйқaлaды aқ бидaй, 
Бacын иiп aққyдaй. 
Tpaктop мeн кoмбaйн 
Жүpгiзyгe мeн дaйын. 
6.   M. Eтeкбaeвтың «Haн қaйдaн кeлeдi?» epтeгiciн oқy. Tәpбиeшi 
epтeгiнiң бөлім-бөлімгe бөліп oқып, сұрақтap қoяды, бaлaлapдың 
жayaптapын тыңдaп, oлapды тoлықтыpып oтыpaды. (Epтeгi 
xpecтoмaтиядa бepiлгeн). Дәптepдeгi epтeгi мaзмұнынa caй caлынғaн 
cypeт apқылы epтeгi мазмұны aшылaды.
7. Жaзбaшa жұмыс.

8. Жұмбақ шeшy. Жұмбақтың шeшyi: қыpмaн.

Мұқият тыңдайды,жауабын 
айтады.

Тапсырмаларды орындайды.

(Қoлдapын жоғары көmepin 
mepбeлeдi).
(Бacmapын ueдi).
(Қoлдapын aлгa coзыn, 
mpaкmopды жцpгiзeдi).
(Қoлдapын aйнaлдыpa 
кoмбaйнды жцpгiзeдi).
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Қорытынды. Өзін-
өзі бағалау.

- Tышқaнды қaндaй сұрақ мaзaлaды?
- Haн қaйдaн кeлeдi?
- Tышқaн сұрағынa жayaп aлa aлды мa?
-  «Haн - бaйлық, нaн - бepeкe» дeп xaлқымыз бeкep aйтпaғaн. Miнe, 
көpдiңдep мe? Қaншaмa aдaм eңбeк eтeдi eкeн. Coндықтaн дacтapқaнғa 
зop eңбeкпeн кeлгeн нaн тaғaмдapын қacтepлeyiмiз кepeк.

Пысықтау сұрақтарына 
жауап береді.

Күтiлeтiн нәтижe:
Бiлyi тиic:  ертегіні тыңдайды, және қайталап айта алады.
Tүciнiгі:     ертегінің мазмұнын түсінеді.
Kөpceтe бiлyi:  сұрақтарға толық жауап бере алады.

* * * * * * * * *
ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каримова Асел Библиотекарь КГУ СОШ №5 г. Караганда

« История – это священная дорога познания  познания самого себя, своего народа»  А. Алимжанов

  Родина  - это часть человеческой сущности. Одних из нас особенно волнует ее настоящее, других – будущее. Но не
может быть Родины без осознания ее прошлого. В жизни каждого человека есть духовные корни, которые связывают его со
страной, ее прошлым, настоящим и будущим, не дают ему стать «духовным манкуртом». Именно поэтому уже в раннем
детстве  в  ребенке  воспитывается  чувство   любви  к  Родине.  Книга  истории  нашей  страны богата  как  светлыми,  так  и
трагическими страницами. VII век – начало истории Казахстана. В древности территорию  нынешнего Казахстана населяли
тюркоязычные   племена,  которые  постоянно  объединялись  и  вновь  распадались,  образовывая  раз  за  разом  новые
государства.   Каждое  последующее  поколение,  учитывая  ошибки  предшествующего,   старалось  сформировать  новое,
единое, целостное государство. И, наконец, объединившись, все племена, образовали Казахское ханство. Не менее памятной
страницей  стали годы колониальной зависимости.  Реформы,  не  всегда  учитывающие  специфику традиционного  образа
жизни, вынуждали казахов с оружием в руках отстаивать то, что было для них превыше всего, - свою свободу. 

Имена Сырыма  Датова,  Амангельды  Иманова,  Кенесары  Касымова  навсегда останутся в памяти потомков. В это
же время лучшие представители интеллигенции посвящают свою жизнь духовному и культурному просвещению казахского
народа. В их числе Абай Кунанбаев,   Ибрай  Алтынсарин,  Чокан  Валиханов.   Нельзя не вспомнить еще одну дату с
которой начался новый этап в истории Казахстана – Октябрьскую революцию 1917 года. С этого времени история нашей
страны переплетается с историей всего Советского Союза.  Казахстан был одной из пятнадцати республик СССР. Годы
индустриализации и коллективизации, кровавые дни Велико Отечественной войны, освоение целинных и залежных земель
–  все  это  не  допускает  однозначной   оценки… Книга  истории  пишется  и  в  наши  дни.  Летопись  современной  жизни
начинается  с 16 декабря 1991 года. В этот день Казахстан объявил себя независимым  суверенным государством. Любое
государство  как и человек, имеет день рождения. Для нашей республики этим днем принято считать 16 декабря. Ежегодно
по доброй традиции мы празднуем эту яркую дату.  

Подводя итоги прошедшего года,  казахстанцы  строят новые планы, стремятся к выполнению более сложных задач.
Казахстан является одним из немногих государств бывшего СССР, которому  удалось избежать ужасов межнациональных
конфликтов, где жизнь человека ценится превыше всего.  XXI век – это век нового поколения, которому предстоит стать
опорой  государства.  Мы осознаем свою ответственность   стоящую  перед  образовательными  учреждениями,  а  именно:
воспитание у подрастающего поколения гражданственности и казахстанского патриотизма, что реально осуществимо через
краеведческую  деятельность.  Краеведение   –   изучение  природы,   населения,   хозяйства,   истории,  т.е.  всестороннее,
комплексное познание  «Малой Родины». Оно способно восполнить в детях тот нравственный  вакуум, о котором сегодня
много  говорится,  ибо  нравственность  прививается  с  любовью  к  отчему  дому.  Изучение  родного  края  –  прекрасное
дополнение  к  школьному образованию,  почерпнутое  из  учебников  и  книг.  Поэтому наряду  с  другими  направлениями
воспитательного процесса в работе нашей библиотеки ведущее место занимает краеведческая работа. 

Целями краеведческой деятельности являются: обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов,
распространение  краеведческих знаний,  формирование  и развитие  краеведческих информационных потребностей.  Наша
библиотека  за  годы  существования  накопила  большой  краеведческий  материал  по  истории  нашего  города,  который
пользуется  огромным  спросом,  как  у  учащихся,  так  и  у  педагогов.  Это  тематические  папки:  «  История  Караганды и
карагандинской области», « Улицы названные именами героев»,  « Почетные люди города», « История  КарЛАГа». 

В нашей библиотеке   действует  постоянная  книжная выставка:  «Казахстан  сегодня и завтра»,  где  представлены
книги, брошюры, буклеты, материалы из периодической печати. Проводя экскурсии по библиотеке, более подробный  обзор
проводим именно по этой выставке. При проведении библиотечно-библиографических уроков, объясняя структуру книги,
стараемся  использовать  краеведческую  литературу.  При  проведении  массовых  мероприятий  для  учащихся  среднего
школьного возраста используем викторины: «Знаем ли мы свой город?», конкурсы стихов, рисунков о родной Караганде . С
учащимися   старшего  школьного  возраста  организовываем  вечера  –  встречи  с  ветеранами  войны  и  труда,  просто  с
интересными людьми и специалистами. 

Очень справедливы слова  Д.С.Лихачева: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и
может осуществляться рост духовной культуры всего общества. Культура как растение: у нее не только ветви, но и корни.
Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней».

* * * * * * * * * 
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АҚЫЛ-ЕСІ КЕМ БАЛАЛАРҒА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ

Кабылова Асель Кенбаевна. Сагындыкова Толкынай Даулетовна
Қарағанды қаласы КММ Психологиялық дамуы артта қалған 

балаларға арналған мектеп интернатының тәрбиешілері  

Эстетикалық тәрбие - дене бітімі мен ақыл-ой тәрбиесі сынды бала өмірінің алғашкы жылдарында-ақ бастау алады. Бала 
бойында туа бітер эстетикалық сезімнің кедергісіз дамуына ықпал ету тәрбиенің негізгі міндеттерінің бірі. Эстетикалық 
тәрбие берудің жолдары сан алуан және онын нәтижелері әр түрлі әрекет барысынла көрініс табады.
Ақыл-есі кем балалардын эстетикалық сезімін
дамытудағы біздің максатымыз - күнделікті күн
тәртібінде, енбек түрлерінде, ойын барысында, серуендеуде табиғат құбылыстарымен таныстыру, айналаны тазалау және 
ауладағы гүлдерді баптауға, су құюғы үйрету және бақылау. Ертенгілік жаттығулар,
ойын сабақтар, серуендер, тамақтану мерзімі, күнделікті күн тәртібі, мәдени тазалықтардың бәрі - эстетикалық тәрбиеде 
ерекше орын алалы. Балалар эстетикалық тәрбиеде жеке бас мәдени тазалықтарын сақтау, енбек ете отырып, жеке бас 
тазалығынын басты дағдыларының түрлерін игереді.  
Балалардын мәдени тазалығын, өздерінің жеке заттарын дұрыс пайлалануы,  өздігінен шешінуге, киімдерін реттеп өз 
орындарына қоя білуі, бір-біріне көмектесуі, баланын өз еркімен еңбектенуіне жағдай туғызады. Бала өзінің сұлулығын 
мәдени тазалығын сақтау арқылы эстетикалық тәрбиеге үйренеді. Балаларға желілі-рөльді «Шаштараз», «Дәрігер» 
ойындарын ойнату арқылы өсемділікке, тиянақтылыққа үйрету жолға койылған.
Шындық, сұлулық, мейірімділік, кішіпейілділік
т.б сияқты жалпы адамзаттық құндылықтары балалардың әлеуметтік тәжірибе жпнактауында көрінеді. Бала тұлғасының 
даму кезеңіңде үлкендермен моральдық, эстетикалық тәрбие бір жүйеде сақталуы тиіс.
Баланы бір-бірімен сыпайы қарым-қатынас жасауға,
үлкенге көмектесуге, кішіге қамқор болуға,
мейірімділік, шыдамдылық сезімдерді бағалауға эстетикалық тәрбиенің орны ерекше.  
Ақыл-есі кем балалар «Сәлеметсіз бе», «Сау болыныз» секілді сөздерді қол қимылдары арқылы білдіреді. Сонымен қатар,
психикалық  дамуы  тежелген  балалардың  әсемділікті,  сұлулықты  қабылдауы,  эстетикалық  сезімін,  елес  қиялын  жүйелі
қалыптастыруда  да көптеген шаралар жүргізілуде.  Өнердің түрлері,   мерекелік шаралар,  ойын-сауық кештері,  спорттык
шаралар,  табиғат  ерекшеліктері  балаға  тікелей  көтеріңкі  көніл-күй  сыйлап,  қуаныш  қызығушылықтарын  тудыртады.
«Алтын күз», «Шырша», «Наурыз» т.б. мерекелер балалардың шығармашылық дамуына жол ашады.
Топта  сабақ  үстінде  балаларға  еңбек  етуге  үлкен  назар  аударылады.  Тәрбиешілерімен  бірге  ойыншықтарды  жууға,
шаңдарды  сүртуге,  табиғат  бұрышындағы  гүлдерді  баптауға,  ойыншықтарды  ретке  келтіруге   күнделікті   балалармен
жұмыстар жүргізіледі. 
Адамгершілік  эстетикалық тәрбиеде әдеби шығармалардың да  маңызы өте  зор.  Олардың мақсаттары да әр алуан.  Әр
шығарманы күнделікті өтілетін ойын түрлерімен байланыстырып өткізуге баса мән беріледі. Баланың бояумен сурет салуы,
ермексазбен  әртүрлі  пішіндерді  мүсіндеу,  желіммен  үлгілерді  жапсыру,  құрастырғышпен  құрастыру,  пирамидаларды
жинастыру арқылы өзінің барлық күш жігерін, ынта ықыласын іс әрекетке аударып, еңбек етуге үйренеді. Бала енбек ету
арқылы түрлі сезімдерге бөленеді. Бірак, ең бастысы бейнені жасауда баланын қиялын, бақылағыштығын, көркем ойлауы
мен есте сақтауы дамиды. Бала бояумен жұмыс жасағанда түстерді ажыратып, әдемі таза жұмыс жасауға назар аударады.
Бір-бірімен  карым-катынасы  өзара  жолдастық,  достық  көмек   жағымды  мінез-құлық  дағдылыры,  кайырымдылық  пен
мейірімділік,  үлкен  мен  кішіге  кішіпейілдік,  сүйіспеншілік  этикалық  сезімдерін  калыптастырады.  Баланың  ішкі  жан
дүниесінің сұлу болуы, сұлулық сырын, ізгілік қасиеттерді бойға сіңіру тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда басты орын
алады.

* * * * * * * * * 
ОҚУШЫЛАРДЫ   ХАЛЫҚ – АУЫЗ  ӘДЕБИЕТІ   АРҚЫЛЫ    АДАМГЕРШІЛІККЕ  ТӘРБИЕЛЕУ

Нурбекова Куляй Жунусовна 
Қарағанды облысы, «Шахтинск қаласы әкімдігінің №11 жалпы білім бері мектебі»  КММ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Қазіргі  білім  беру  жүйесінде   оқушының  сауатын  ашуды  қамтамасыз  етумен  шектелмей,  баланың  жеке  басын
тәрбиелеуге,  оның  жан  дүниесінің  рухани  баюына,  табиғат  өзі  дамыту  арқылы  өзінің  мақсаттарын  жүзеге  асыруға
сыйластығын  білдіре  алатын,  өзін-өзі  дамыту  арқылы  өзінің  мақсаттарын  жүзеге  асыруға  қабілетті,  өмірлік  және
адамгершілік құндылықтарды ұстанатын тұлға ретінде қалыптастыруына көңіл бөлінеді.

Сондықтан ұстаздың  алдында тұрған міндет-жас ұрпақты адал, өмірге құштар, көзі ашық, көкірегі ояу, өз Отанын
сүйетін, рухани жан дүниесі бай, ары, жаны таза ұрпақ тәрбиелеу міндеті тұр. Оқушының жан-жақты дамуына бағыт-бағдар
берушi - мұғалiм. Бүгiнгi заманның педагогикалық, психологиялық зерттеулерiнiң анықтауы бойынша мектептiң бастауыш
сыныбындағы кезеңi баланың қай жағынан болсын ең қарқынды дамитын кезеңi екенін байқатуда.  Оқушылардың жеке
тұлғасын  қалыптастыру  мәселелерi  бiлiм  мен  тәрбие  беру  тұжырымдамасында  негiзгi  орын  алады.  Онда  былай  деп
көрсетiлген: ”Жеке тұлғаның қалыптасуы үздiксiз күрделi процесс. Әрбiр балаға жеке тұлға ретiнде қарап, оның өзiне тән
санасы, еркi,  өзiндiк әрекет жасай алатын қабiлетi бар екенiн ескерiп, олардың ақыл-ой қабiлетiн,  жеке бас қасиеттерiн
дамытып,  оны қоғам талабына  сай iске  асыруға  көмектесу”.  Ғалымдардың зерттеулерiнде  оқушылардың бiлiмдері  мен
рухани байлықтарын, мiнез-құлықтарын, дүниетанымдарын үздіксіз қалыптастырып отыру қажеттiлiгi айқындалған.

Д.Б.Эльконин оқу әрекетi арқылы баланың үлкендермен қарым-қатынастарының барлық жүйесi мен жеке қарым-
қатынасы  бiлiнедi,  деп  көрсеттi.  Адамгершiлiк  дамуы  өзiне  адамгершiлiк  сана-сезiмдi,  адамгершiлiк  мiнез-құлық  және
адамгершiлiк қарым-қытынасты жинақтайды. Бұл кезеңде оқушыны тәрбиелеудiң негiзгi бағыты - мiнез-құлық мотивтерi
мен әдеттердi қалыптастыру.  Мектепке жаңа келген балаларда бұларды қалыптастыру бiршама қиындықтарды тудырып
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жатады, олар әлi де болса моральдық жағдайларды бiржақты қабылдайды, оларға талдау жасауға қиналады, жасы өсе келе
бұл жастағы балалардағы бағалаулары бiршама бейiмделiп, адамгершiлiк мiнез-құлық ережелерi негiзделе бастайды. Оларға
жан-жақты көмек, адамдық сезiмнiң жылылығы, шын көңiлмен сүю, ұғу қажет. Бастауыш мектептен бастап қарым-қатынас
мiнезi,  құрбы-құрдастарымен өзара қатынастары айтарлықтай  өзгередi.  Тiптi  олар үшiн өте  маңызды болып саналатын
жора-жолдастарына  көмек  қолын  беруге  дайын  тұру,  достықты  сүю,  мейiрiмдiлiк,  қайырымдылық  сияқты  қасиеттер
табылады.  Бір  жағынан  ол  үлкендердің,  ата-аналардың,  педагогтардың  балаларға  белсенді  ықпалын,  екінші  жағынан-
балалардың белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым- қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір
мазмұнды іске  асыруда,  адамгершілік  ықпалдың  әр  түрлі  әдістерін  пайдалана  отырып,  педагог  істелген  жұмыстардың
нәтижелерін, балалардың жетіктістеріне  зер салып талдау керек.

Адамгершіліктің негізі мінез-құлық нормалары мен ережелерінен тұрады. Олар адамдардың іс-қылықтарынан, мінез-
құлықтарынан көрінеді, моральдық өзара қарым-қатынастарды басқарады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін
адам еңбек ету, өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тән адамгершіліктің өзге де формалары, бұл-сананың, сезімдердің, мінез-
құлық  пен  өзара  қарым-қатынастың  бөлінбес  элементтері,  олардың  негізінде  қоғамымыздың  қоғамдық-экономикалық
құндылықтары жатады. Баланың өмірге белсенді көзқарасының бағыты үлкендер арқылы тәрбиеленеді. Тәрбиелеу,  білім
беру жұмысының мазмұны мен формалары балалардың мүмкіндігін ескеру арқылы нақтыланады. Адамгершілікке, еңбекке
тәрбиелеу  күнделікті  өмірде,  үлкендердің  қолдан  келетін  жұмысты  ұйымдастыру  процесінде,  ойын  және  оқу  ісінде
жоспарлы  түрде  іске  асады.  Педагогтың   ең  бастапқы  формалары  балалармен  мазмұнды  қатынасында,  жан-жақты  іс
әрекетінде, қоғамдық өмірдің құбылыстарымен танысу кезінде, балаларға арналған іс-әрекетіне  негізінде іске асады.

Мұндай  мақсатқа  бағытталған  педагогтық  жұмыс  еңбек  сүйгіштікке,  ізгілікке,  ұжымдық  пен  патриотизм
бастамасына тәрбиелеуге, көп дүнеині өз қолымен жасай алуды және жасалған дүниеге қуана білуді дамытуға, үлкендер
еңбегінің нәтижесін бағалауға тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды. Балаларда ортақ пайдалы жұмысты істеуге тырысу, бірге
ойнау, бір нәрсемен шұғылдану, ортақ мақсат қою және оны жүзеге асыру ісіне өздері қатысуға талпыныс пайда болады.
Мұның  бәрі  де  баланың  жеке  басының  қоғамдық  бағытын  анықтайды,  оның  өмірге  белсенді  ұстанымын  бірте-бірте
қалыптастырады.  Әр баланың жеке  басы-  оның моральдық дамуы  үшін қамқорлық жасау-  бүгінгі  күннің  және  алдағы
күндердің талабы, оған педагогтың күнделікті көңіл бөлуі талап етіледі. 

Оқушыларды сапалы бiлiм мен тәрбие  беруде  әр пән жоғары деңгейде жүргiзiлуi  тиiс.  Бұл  үшiн  мұғалiм әдiс
тәсiлдердi жетiлдiре оқытып, оқушылардың сол пәнге деген ынтасын арттыра бiлуi қажет. Сабақ- ұстаздың көп iзденуiнен,
көп еңбектенуiнен туатын педагогикалық шығарма. Ал осы “шығарманы” алдында отырған оқушыларға игерте бiлу де оңай
емес. Бүгiнгi күн ұрпақты жан - жақты бiлiм алуын, белсендi, шығармашыл болуын талап етедi. Осыған байланысты оқыту
мазмұнын, түрiн, әдiсiн таңдай бiлу қажеттiгi туады. 
         Cабақ-алуан  түрлi  ұжымдық  қимылдар  мен  тебiренiстердiң,  адамгершiлiк  өзара  қатынастардың  тәжiрибесiн
жинақтайтын орын.  Сабақта балалар өздiгiнен жұмыс iстеуге үйренедi. Оны ойдағыдай жүзеге асыру үшiн өз  күш-жiгерiн
өзгелердiң күш-жiгерiмен салыстыру,  өз жолдастарын тыңдап, түсiнудi,  өз бiлiмiн басқалардың бiлiмімен салыстыру,  өз
пiкiрiн дәлелдеу, бiреуге жәрдемдесу және оның жәрдемiне сүйенуi қажет. Тәрбиелiк жағынан алғанда мектепте оқылатын
барлық пәндердiң маңызы бiрдей. 
Әр түрлі тақырыпта өткізілген  тәрбие жұмыстары балалардың бойындағы адамгершілік қасиеттерді оятуға көзделуі тиіс.
Балаларды мұражайға,  кітапхана,  театрға  апару,  табиғат  аясына  саяхатқа  шығу олардың дүниетанымын кеңейте түседі.
Сонымен қатар қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстауды үйренеді.
Балаларды адамшершілікке тәрбиелеуде халықтық педагогиканың өзіндік маңызы өте зор. 
Халық педагогикасы-ұлттық тәжірибелер мен тағылымдардан туған бай қазына, өшпес өнеге. Ертегілер, жырлар, аңыздар,
жаңылтпаштар,  жұмбақтар,  санамақтар,  мазақтамалар,  мақал-мәтелдер,  ұлттық  салттар  мен  дәстүрлер,  рәсімдер,  әдет-
ғұрыптар, халықтық ойындар тәлім-тәрбиенің баға жетпес қайнар көзі.
Ертегілер  баланы қызықтырады. Сөзді тыңдауға үйретеді, әңгімелеуде сөйлеу мәдениеті қалыптасады. Баланың қиялын
дамытады. Ертегі кейіпкерлеріне баға беру, олардың іс-әрекеттерін салыстыра отыру арқылы, олардың жан дүниесі, мінез-
құлқы қалыптасады. 
Мақал-мәтелдер – халықтың жиі қолданатын тәрбие құралы. Әр сабақта тақырыпқа байланысты мақал-мәтелдерді тиімді
пайдалану  балаларды  еңбекке,  адамгершілікке,  елін  сүюге,  достыққа,  бірлікке  тәрбиелейді.  Сонымен  қатар  мақалдың
мағынасын  ашу арқылы оқушының тіл байлығы арта түседі.
      Оқушылардың сөздік қорын молайту жөнінде оларды дұрыс сөйлеуге үйрету жолында өзімнің іс-тәжірибеме сүйене
отырып, мынадай тәсілдер пайдаланамын.
 сөздік жұмыс (әңгімелеу,салыстыру,қайталау, сұрақ-жауап, анкеталар т.б.)
 көрнекі құралдар қолдану (сурет, бейне фильм)
Жаттығу  жұмыстарын  орындауда  оқушы қызметінің  сипаты  өзгереді.  Бұрынғыдай жай ғана көшіріп немесе қалып
қойған әріптерді  жазумен  емес,  ой  қызметімен айналысады.    Мен өз  сабақтарымда  оқушылардың өздігінен ойлауын
дамытуға бағытталған мақал – мәтелдерді  қолдану   арқылы ұжымдық ізденістерін ұйымдастырамын.
Бiрiншiден, оқушы   бiлiмi  нақтыланады, әрi нығайтады. 
Екiншiден, өздiгiнен жұмыс iстеуге жаттықтырады, ой қабiлетiн арттырады  
Мақалдармен жұмыстың бірнеше түрі бар:
- Мақалдың мазмұнын ашу.
- Мақал мазмұны бойынша жұмыс.
- Мақалды сөйлеу әрекетінде қолдану.
     Мақалдың  мазмұнын ашу кезеңінде  тақтаға  мақалды жазамын.  Алдымен   мұғалім оқиды.  Сонан соң  оқушылар
қайталайды. Түсіндіру кезінде алдымен кейбір сөздерінің мазмұнын синониммен түсіндіруге болады. Мақалдың мағынасын
ашу  кейде  қиындық  туғызады.  Бұл  мұғаліммен  сөйлесуге  жағдайын  ұсыну  арқылы  түсіндіруді  қажет  етеді.  Мысалы:
мақалдың құрамында жиі кездесетін «ырыс, несібе, құт» сөздерінің мағынасын ұлттық сипатта түсіндіру қажет. Өйткені,
бұл сөздердің аудармасы мағынасын дәл ашып бере алмайды. Мысалы:
- Батыр туса, ел ырысы, жаңбыр жауса, жер ырысы.
- Байлық-мұрат емес, кедейлік ұят емес.
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- Отан оттан да ыстық.
- Адамның күні ----------
 Мақалды құрастыру.
Бірнеше мақалды алып, әр сөзді жеке-жеке карточкаға жазып, оқушыларға таратамын. Олар карточкадағы сөздерден
мақал құрастырады.
               Мысалы:

ананың,      балада,      көңілі,     далада,       баланың,       көңілі
     Мақал мәтелдерді  әр түрлі  тақырыпта  ойын элементтері  арқылы  беру оқушылардың ауыз  екі сөйлеу дағдыларын
дамытуға мұғалім үшін өте тиімді  деп ойлаймын. 
Оқушылардың адамгершілік мәдениетін қалыптастыру және әр сабақпен ұштастыру  мектеп мұғалімінің ізденістерін талап
етеді. Өйткені оқу мен тәрбие тығыз байланысты екені баршамызға мәлім. Оқушыларды сабақ барысында тәрбиелеудің -
өзіндік  ерекшеліктері  бар,  күрделі  үрдіс.  Оқу үрдісіндегі  тәрбие  міндетін  іске  асырудағы қиындықтың бірі  сыныптағы
оқушылардың  адамгершілік  түсініктерінің  әр  түрлі  болуында  және  де  тәрбие  күрделі  үрдіс  екендігінде.  Ал  мақал  –
мәтелдерді сабақтарда  жиі қолдану, ұлттық әдет-ғұрып  пен қазақи қасеттерімізді бойына сіңірген ұрпақты  тәрбиелеуде
зор үлес қосады.     
Адамгершілік тәрбиесі бірнеше міндеттерді шешуге көмектеседі:
 Өмір талабына сай қоғамның моральдық нормасын орындауға лайықты шәкірттерді тәрбиелеу;
 Оқушының бойында адамшершілік қасиеттерді қалыптастыру;
 Оқушының санасына және мінезіне ұстаздық ықпал жасау;
 Отанға,халқымызға, еңбек және қоғамдық іс-әрекетке жауапкершілік сезімін күшейту.
       Адамгершілік - адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін руханият дәуіріне жаңа қадам
болып  табылады.  Адамгершілік  тәрбие  нәтижесі  адамдық  тәрбие  болып  табылады.  Ол  тұлғаның  қоғамдық  бағалы
қасиеттері мен сапалары, қарым-қатынастарында қалыптасады. Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі
болғандықтан адамдардың мінез-құлқы, іс-әрекеті, қарым-қатынасы, көқарасы мен сипатталады. Адамгершілік – ең жоғарғы
құндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті, адамгершілік және психологиялық қасиеттерінің жиынтығы.

* * * * * * * * * 
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІ

Сатиева Айнагуль Сейтжановна 
Қарағанды облысы, «Шахтинск қаласы әкімдігінің №11 жалпы білім бері мектебі» КММ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Әдебиет – өмір оқулығы. Онда бүкіл дүние тынысы бар: сұлулық та, сүреңсіздік те, қаталдық та, қайрымдылық та, елдік те,
махаббат  та, достық та, адамгершілік - бәрі-бәрі бар.
Қазақ әдебиеті – халқымыздың тарихы, шежіресі, арманы мен үміті, қайғысы мен қуанышы. Әдебиет халқымыздың өткен
ұрпағын,  қазіргі  және  келешек  ұрпағын,  тарихи  біртұтастық,  мызғымас  бірлік,  ажырамас  туыстық  жағдайда  мәңгілік
біріктіретін ең сенімді құралы.
Соғыс  кезеңі  мен  онан  кейіндегі  жылдардағы  әдебиеттегі  таланттар  тарихы  мен  тағдырына  қарап  отырсақ,  басты
жазушылардың бәрі ғұмыр бойы өзінің бас кітабын жазу мақсатында әрекет еткен және солардың талайы жазып үлгермей
кеткен. Туған халқына мәңгілік мұра болғандай ғасырлық туынды сыйлау тек қадау-қадау ұлылардың ғана үлесіне тиген. 
Ұлттық салт пен дәстүрдің тууы ұлттың ұлт болып қалыптасуына байланысты. Қазіргі ғылыми дәлелдеулер бойынша, қазақ
ұлтының алғаш пайда болуы ХІІІ-ХIV ғасырларда басталды деп жүрміз.  Олай болса,  сол дәуірден бері қарай қазақтың
көптеген әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері қалыптасып, дамыды. Оның озық үлгілері ұрпақтан ұрпаққа көшіп, біздің дәуірімізге
жетті.  В.И  Белинский  салт-дәстүрдің  өміршеңдігі  жөнінде:  «Әдет  –  ғұрып  замандар  бойы  сыңнан  өтеді.  Өз  дәуірінде
ардақталып, ата-бабадан әулетке мұра болып ауысып, рудан-руға, ұрпақтан-ұрпаққа жетеді.Олар халықтың сыртқы бейнесі
болып табылады. Онсыз халық бет әлпетсіз бейне, болымсыз тас мүсін тәрізді...» - дейді.Әрине, әр халықтың өзіне тән салт-
дәстүрі, әдет-ғұрпы болады.
Жалпы салт-дәстүр дегеніміз халықтар кәсібіне, сеніміне, тіршілігіне байланысты қалыптасып, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып
отыратын әдет-ғұрып, дәстүр. Уақыт озған сайын оған жаңалық еніп, өзгеріп, қоғамдық болмыс принциптеріне бейімделіп
отырады. Ал жаңа қоғамдық қатынастарға қайшы келетіндері жойылып, өмірге қажеттілері жаңа жағдайда ілгері дамиды.
Сондықтан да халық «Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» деп дұрыс айтқан.
Осы таңдағы қазақтың ұлттық тәрбиесінің алтын қазығы оның салт – дәстүрлері мен әдет-ғұрпын зерттеушілердің алдыңғы
қатарында жүрген белсенді жазушы, этнограф Сейіт Кенжеахметұлының еңбектері бір төбе. Ел есінен шығып бара жатқан
«бел көтерер», «немеурін», «құттық», «биеқыстырмақ» тағы басқа көптеген ұлт әдет-ғұрпының 350 түрін тауып, жүйелеп
ашып көрсеткен. Соған орай ол «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» деген анықтамалы жинақ бастырды.
Ол этнограф қазақтың салт-дәстүрлерін өзара топтастыра білді.
1.Отау көтеру дәстүрлері : «Той», «Қалың мал», «Киіт», «Өлі- тірі»
2.Тәрбие дәстүрлері: «Шілдехана», «Сүйіндір», «Ат қою», «Бауырына салу»
3.Отбасы, тұрмыс дәстүрлері: «Ауызбастырық», «Ат міңгізіп, шапан жабу»
4.Еңбек дәстүрлері: «Асар», « Көген той», «Қолкесер», «Аңшылық»
5.Наурыз дәстүрлері: «Қыдыр ата», «Әз», «Наурыз бата»
6.Ислам тағылымдары: «Айт», «Құрбан шалу», «Намаз»
7.Қаза ғұрыптары: «Жаңаза», « Көңіл айту», «Естірту»
Жоғарыда аталып өткен дәстүрлеріміздің кейбіреуі қазіргі өмір салтымыздан шығып қалған. Дәстүрдің озығы бар, тозығы
бар демекші, мүмкін бүгінгі күнге жарамсыздығынан кей дәстүрлердің жойылуы заңдылық та болар. Бірақ ұлтжанды көп
азаматтарымыздың   біздің  ұлттық  құндылықтарымыздан  айырылып  қалуымыздың  басты  себебі  –отаршылдықпен
байланыстыруы да негізсіз  емес.  Бүгінде «маргинал» атынан жүрген, өзіндік салт-сана,  әдет-ғұрыптан,  ада қазақтардың
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жаңа тобының пайда болуы, рухани мәңгүрттенудің аз-ақ алдында тұрған, ұлттық ассимиляцияға түскен қандастарымыздың
барлығы-соның салдары.
Осы дәстүрлерді не үшін пайдаланды – деген сұраққа әркімнің берер жауабы әр басқа. Меніңше:
1.Салт – дәстүр арқылы халықтың ұлттық мінезін көрсете білді.
2.Ғасырлар бойы дамыған халық талантын, халық идеологиясын көрсетуге тырысты.
3.Кейінгі ұрпаққа ерте заманғы салт – дәстүрлер ұмыт болмасын деген мақсатпен де қолданды деген пікірім бар.
Ұлы  жазушылардан үлгі  алудың мәні  зор.Оның ең бастысы – жазушылық  –  шеберлік.  Өз  шығармалары арқылы осы
шеберліктің  шыңына  жетті.  Сондықтан  да  қазақ  әдебиетіміз  М.Әуезов  дәстүріне  сүйене  отырып,  жаңа  түр  мазмұнмен
толығып келеді.Жазушыларымыз  оқушыларға  қазақ әдебиетін, тілін әр қырынан, жан – жақты оқытып, қазақ халқының
мәдениетін, ұлттық ерекшеліктерін түсіндіруіміз абзал.
Мемлекеттік тілде аз да болсын басқа ұлт өкілдері сөйлеп тұрса, салт – дәстүрлердің тіпті мағынасын білмей-ақ, атын атап,
санап бере алушылық, біздің шала қазақтарға өнеге болар. Олардың ар – ұяттары, намыстары оянар.
Қорыта  айтар  болсам,  салт-дәстүр —  әр  ұлттың,  халықтың  діні  мен  сеніміне,  тұрмыс-тіршілігіне,  ұлттық  құрылым
ерекшелігіне  сәйкес  ғасырлар  бойы  жинақталып,  өмірдің  өзі  туғызған  ғұрыптардың  жиынтығы;  қауым  мен  қоғамда
қалыптасқан  мінез-құлықтың  үлгілері.  Күнделікті  қолданыста  бір  мәдени  топты  екіншісінен  айыратын  және  бейресми
жолмен реттейтін қабылданған мінез-кұлық ережесіне немесе әлеуметтік әрекеттерді жөнге келтіретін терминге жатады.

* * * * * * * * * 
ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ

Мусенов Абзал Куанарович 
Қарағанды қаласы, № 16 ЖББОМ 

Технология пәні мұғалімі 

Халықтың ұлттық қолөнеріне әдеп-ғұрып жабдықтарымен қатар, аң аулауға, мал өсіруге және егіншілікке қажетті құрал -
жабдықтарда кіреді. Осы құрал-жабдықтардың шығу тарихының өзінің келешек ұрпаққа берер тәлім - тәрбиесі мол. Киіз
үйдің сүйегі, ағаш кереует, кебеже, сандық жасап, сырмақ кілем, аяққап, ши, кілем, түрлі бау, арқан жіп ескен, көннен және
илеулі теріден қайыс таспа тіліп, өрім өріп, қолдан әр алуан ыдыс аяқ, адалбақан, бесік және тағы басқа көптеген заттарды
халық  шеберлері  өнерпаздар  өз  қалауымен  жасап  түрлі  нақышына  келтіре  әшекейлеп  ұрпақтан-ұрпаққа  мұра  етіп,
тәрбиелеп жеткізген. Халықтың қолөнері адамдардың көркемдік талғамының қалыптасуына ерекше әсер етеді, жас ұрпаққа
эстетикалық тәрбие беруге қызмет етіп, оларды халықымыздың материалдық рухани мұраларын терең түсініп, оны бағалай
білуге тәрбиелейді.
Орта мектептегі оқытудың негізгі міндеттері - білім беріп қана қою емес, білім мазмұны арқылы баланың өмірге, еңбекке,
адамдарға, айналадағы ортаға, дұрыс қарым - қатынасын қалыптастыру. Оқыту мен тәрбие бір-бірімен байланысты процесс,
бір  нәрсенің  екі  жағы  сияқты.  Тәрбиелік  сабақтың  мазмұнын  анықтай  отырып,  сабақ  барысында  оқу  және  тәрбие
міндеттерін шешеді.
Технология сабағында ұлттық тәрбие берудің міндеті жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа
технология бойынша әдістемелік жүйенің басты бөлігі ұлттық қолданбалы қолөнерді технология сабағында қолдана білу
болып табылады. Мұны орындау үшін мына ұстанымдар жүзеге асуы тиіс:
1. Оқушыларға  технология сабағында ұлттық тәрбие беруге шығармашылық іс-әрекеттерді меңгеру талап етіледі.
Өйткені,  көркем шығармашылық іс-әрекеттердің  күнделікті  пайдаланып жүрген оқыту әдістерінен айырмашылығы бар.
Яғни,  жаңа  жағдайдагы  «оқыту  технологиясы»  деп  отырғанымыз  -  халық  мұрасындағы  қолданбалы  қолөнері  арқылы
ұлттық тәрбие беру ұстанымының өзара тығыз байланыстыгы. Демек, бұнда ұлттық тәрбие беруде бірінші орында оқушы
тұрады және оның білім алудағы белсенділігіне баса назар аударылады.
2. Технология сабағында ұлттық тәрбие берудің негізгі  түрлері -  тәрбие берудің дербес және топтау түрлері. Бұл
жерде  алға қойған басты мақсат  оқушыға  деген сенім,  ұлттық  қолданбалы қолөнерге  қызығу мүмкіндіктеріне  сүйеніп,
ұлттық  қадір  -  қасиет  сезімін  дамыту.  Ал,  оқытудың  фронтальды түрлері,  көбінесе  бағыт  беру,  талқылау және  түзету
енгізуге ғана пайдаланылады.
3. Жаңа  технологияның  мақсаты  бойына  технологиялық  білімін  жетілдіру  үшін  пайдаланылатын  әдістемелік
құралдар оқушылардың танымдылық іс-әрекеттерін жүргізе алатындай болуы керек. Бұрынғы дәстүрлі оқулықтар мұндай
талапты қанағаттандыра алмайды, сондықтан, оқушылардың технологиялық білімін жетілдіру үшін жаңа типтегі оқулықтар
қажет-ақ.
Қазақ мектептеріндегі  оқулықтарға  технология  сабағында ұлттық тәрбие берудің  деңгейін  көтеріп,  мақсатқа жету үшін
түрлі әдіс-тәсілдер қажеттігін өмірдің өзі көрсетуде. Технология сабақтарында оқу-шығармашылық міндеттер, ең алдымен,
дәстүрлі халықтық қолданбалы қолөнерімен таныстыру жағдайында өтеді.  Таныстырудың түрі  көп. Оның ең бастысы -
сабақта  көрнекілік  құралдарды  пайдалана  отырып  таныстыру.
Халықтық қолданбалы қолөнер ұлттық тәрбие көзі. Дегенмен, оны халықтық педагогикадан туындайтын ұғымдарымен ғана
шектеу  дәстүрлі  халық  қолөнерінің  негізінде  ұлттық  тәрбие  беру  мүмкіндіктерінің  даму  өрісін  тарылтпақ.  Ол  қазіргі
педагогика  ғылымы  айналысатын  зерттеу  объектісі  болуы  тиіс.  Себебі,  ұлттық  қолданбалы  қолөнер  қазіргі  заманғы
этнография, философия, өнертану, әдебиет, мәдениеттану, гуманитарлық технология тағы сол сияқты пәндердің көкейтесті
мәселелерін  қамтып  отыр.
Ұлттық қолданбалы қолөнерді тәрбие құралы ретінде пайдалана білу барысында, халқымыздың үлгі - өнегесі, салт-дәстүрін
ұрпақ санасына сіңіруде үлгі боларлықтай педагогикалық іскерлік, шеберлік шығармашылықпен еңбек ету керек. Ұлттық
тәрбие үнемі білім берушілік негізде жүріп отыруы тиіс. 

* * * * * * * * *
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Торебекова  Баян  Тетебайкызы
Кызылординская область Кармакшинский район Пос.Жосалы

Улица Абдикешова  9 Школа-лицея №250

Самостоятельная работа учащихся при организации 
дифференцированного обучения на уроке

Организация  самостоятельной  работы,  руководство  еюө  это  отвественная  и  сложная  работа  кадого  учителя .
Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть воспитания учащихся. Говоря
о формировании  у школьников самостоятельности,  необходимо  иметь  в  виду две тесно взаимосвязанные  между собой
задачи. Первая из них заключается в том, чтобы развивать у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности,
научить  их  овладевать  знаниями,  формировать  свое  мировоззрение;  вторая  – в  том,  чтобы научить  их  самостоятельно
применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности.

Самостоятельная  работа  учащихся  не  самоцель.  Она  является  средством  борьбы за  глубокие  и  прочные  знания
способом формирования активности и самостоятельности как черт личности. Это и развитие умственных способностей. Это
и развитие умственных способностей. Достаточно высокий уровень самостоятельности открывает возможность справиться
с разными заданиями, помогает добывать новое в процессе обучения.

Чтобы понять, как строить такую работу с учащимися, целесообразно кратко остановиться на различных подходах к
проблеме  самостоятельной  работы  школьников,  описанных  в  современной  психолого-педагогической  литературе.
Различные  трактовки  этого  понятия  обусловлены,  прежде  всего,  тем,  какое  содержание  выкладывается  в  слово
«самостоятельный». В педагогической литературе в основном встречаются три значения этого участия учителя: а)ученик
должен  выполнять  работу  сам,  без  непосредственного  участия  учителя  б)  от  ученика  требуются  самостоятельные
мыслительные  операции,  самостоятельное  ориентирование  в  учебном  материале;  в  )выполнение  работы  строго  не
регламентировано, ученику предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения задания.
Все эти значения самостоятельной работы можно изложить следующим образом: «самостоятельная работа учащихся- это 
такой способ учебной работы, где учащимся предлагаются учебные задания и руководства для их выполнения, работа 
проводится без непосредственного участия учителя, но под его руководством; выполнение работы требует от учащегося 
умственного напряжения».
В психологической литературе самостоятельная работа рассматривается как специфическая форма (вид) учебной 
деятельности обучающегося. Это высшая форма самообразования, то есть «самостоятельная работа- целенаправленная, 
внутренне мотивированная, структурированная самим объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая 
им по процессу и результату деятельность». Знания, умения и навыки учащиеся могут приобретать с помощью  различных 
самостоятельных работ на уроках по всем предметам. Все эти работы только тогда дают положительные результаты, когда 
они определенным образом организованы, то есть представляют систему. Под системой самостоятельных работ мы 
понимаем, прежде всего, совокупность логически взаимосвязанных видов работ, которые подчинены общей задаче. 
Всякая система должна удовлетворять определенным требованиями или принципам. При построении системы 
самостоятельных работ в качестве основных дидактических требований выдвинуты следующие: а)система самостоятельных
работ должна способствовать решению основных дидактических задач- формированию умения самостоятельно 
приобретать, расширять и углублять знания, применять их на практике; б) система должна удовлетворять основным 
принципам дидактики, и, прежде всего, принципам доступности и систематичности, связи теории с практикой, 
сознательной и творческой активности, принципу обучения на высоком уровне ; в) входящие в систему работы должны 
быть разнообразны по учебной цели и содержания, чтобы обеспечить формирование у учащихся разнообразных умений и 
навыков; г)последовательность выполнения домашних и классных самостоятельных работ логически вытекает из 
предыдущих и готовит почву для выполнения новых заданий. 
Успех зависит не только от педагогического мастерства учителя, но и от того, как он понимает значении и место каждой 
отдельной работы в системе работ. Все зависит от развития познавательных способностей учащихся, их мышления и других
качеств. Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является одним из составных. органических 
элементов учебного процесса, если для нее отведено специальное время на каждом уроке, если она проводится планомерно 
и систематически, а не эпизодически. Только при этом условии у учащихся вырабатываются устойчивые умения навыки, 
наращиваются темпы выполнения заданий. Вид самостоятельной работы, ее объем и содержание подчиняются основным 
принципам дидактики; доступности и систематичности, связи теории с практикой, принципам постепенности в нарастании 
трудностей, творческой активности, дифференцированному подходу к учащимся. Применение этих принципов имеет свои 
особенности: а) самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер ; б) самостоятельная работа должна 
быть действительной самостоятельной и побуждать ученика при ее выполнении работать напряженно ; в) у учащихся 
нужно  сформировать простейшие навыки самостоятельной работы; г) для самостоятельной работы нужно предлагать такие
задания, ваыполнение которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, а требует знаний в новой ситуации; 
д) в организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для овладения знаниями, умениями и навыками для 
различных учащихся требуется разно время (разобраться в этом помогает дифференцированных подход к учащимся); е) 
самостоятельные работы учащихся необходимо планомерно и систематически включать в учебный процесс, только при 
этом условии у них будут вырабатываться твердые умения и навыки; ж) при организации самостоятельной работы 
необходимо осуществлять разумное сочетания изложения материала учителем с самостоятельной работой учащихся по 
приобретению знаний, умений и навыков; з) при выполнении учащимися самостоятельных работ любого вида руководящая 
роль должна принадлежать учителю. 
По дидактической цели все виды самостоятельной работы можно разделить на пять групп:
1. Приобретения новых знаний, овладение умением самостоятельно приобретать знания.
2. Закрепление и уточнение знаний.
3.Выработка умения применять знаний в решении учебных и практических задач.
4.Формирование умений и навыков практического характера.
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5.Формирование творческого характера, умения применять знания в усложненной ситуации.
Задания для самостоятельной работы должны давать учащимся возможность выбора (самоопределения), потому 
необходимо сделать так, чтобы самостоятельная работа каждого ученика строилась в соответствии с его индивидуальным 
особенностями.
Дифференцированное обучение предполагает учебную деятельность учащихся на разном уровне для овладения единым 
программных материалом в зависимости от индивидуальных особенностей и характера подготовленности. 
Дифференцированное обучение содействует умственному развитию учащихся и формированию умственной 
самостоятельности и творческих успехов, учит школьников учиться, овладевать опытом творческой деятельности, 
содействует развитию мышления. Учение становится радостным, интересным, увлекательным, открывает большие 
возможности для формирования внутренней мотивации. Процесс овладения знаниями и умениями в условиях 
дифференцированного обучения становится также процессом становления личности.
 Выводы:
1. Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной ее организации способствует получению 
учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые они приобретают при сообщении учителем 
готовых знаний.
2.Организаци выполнения учащимися разнообразных по дидактической цели и содержанию самостоятельных работ 
способствует развитию их познавательных и творческих способностей, развитию мышления.
3.При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ ускоряются темпы формирования у учащихся 
умений и навыков практического характера, а это в свою очередь оказывает положительное влияние на формировании 
познавательных умений и навыков.
4. С течением времени при систематической организации самостоятельной работы на уроках в сочетании с различными 
видами домашней работы по предмету у учащихся вырабатываются устойчивые навыки самостоятельной работы.

    Например   :     Дифференцированная работа  на  уроке  русского языка  по теме «Изменение глаголов  
прошедшего времени по  родам и числам ».
- Сейчас я предложу вам  2 задания, а вы выберите то, которое вам по силам или больше понравилось.
1 задание:

К данным картинкам подберите
глаголы прошедшего времени.

2 задание. Работа по индивидуальным карточкам.
- К данным существительным запишите подходящий по смыслу глагол прошедшего времени.
Выделите окончание глагола, определите род.
Солнце ..........,
трава ...........,
воробей....
Слова для выбора: зеленела, чирикал, летала, пело, сияло, светила, сверкал.

                         Самостоятельная  работа  по группам:
 Задание  для 1 группы:
Заменить глаголы настоящего времени на глаголы в прошедшем времени.
    Стоит ясная погода. (Стояла ясная погода.) Автобус отъезжает от остановки. (Автобус отъезжал от остановки). Дорога
сворачивает направо. (Дорога сворачивала направо).  Кругом сияет осенняя красота. (Кругом сияла осенняя красота). В лесу
поблёскивает паутина. (В лесу поблёскивала паутина). Время подходит к полудню. (Время подходило к полудню)
    Задание  для 2 группы: Допишите  окончание  глаголов  прошедшего  времени  и укажите  род.

Литература:1.Волина В.Учимся играя .М.-1994
                       2.Карелина А.А. Психологические тесты. М.-2000.
                       3. Немов Р.С. Психология .Кн.1.М.-2000
                       4.Тихомирова Л.Ф.Развитие интеллектуальных способностей
                          Школьника. Ярославль . «Академия развития » -1997.

* * * * * * * *
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Кызылординская область, Кармакшинский район
Открытый урок по математике в 3 «А» классе

 школы- лицея № 250 им. Т.Комекбаева
на тему: Роль животных в природе и жизни людей.

Краткосрочное планирование Еркебаевой Э. М.

Предмет
Познание мира

Четверть
4 четверть                 Урок №3

Класс 3 «А»

Тема урока
Роль животных в природе и жизни людей.

Ссылки Учебник, рабочие тетради, презентация, музыкальный ролик.
Цели урока Создать условия для систематизации и расширения представлений учащихся об 

экологических связях внутри живой природы, между живой природой и человеком. 
Дополнить знания детей о многообразии животного мира и его роли в природе и жизни 
человека. Содействовать обогащению словарного запаса английского языка. Проверить 
знание раздела литературного чтения «Каждой птице и каждому зверю нужна людская 
доброта». 

Результаты обучения  для
учащихся

Ученики могут определить роль животных в природе и жизни людей. Узнают названия 
зверей на английском языке, вспомнят произведения о зверях.

Основные  идеи,  
отработанные  по теме 
урока 

Без животных невозможно представить жизнь человека. Животные участвуют в 
распространении семян, рыхлят почву, защищают растения от вредителей, очищают 
природу.

Задания 
Орг. Момент
Сообщение темы и цели 
урока

Время
3 мин. 

Чем будут  заниматься учителя
Эмоциональный настрой на урок:
-Ребята, я здесь что-то потеряла, вы не 
видели? Ну, если не нашли, может, это и 
к лучшему. Потому что это было мое 
плохое настроение.
Я вижу, у вас хорошее настроение. Это 
замечательно! Человек всегда находится 
в каком-либо настроении. Наше 
настроение можно сравнить с погодой: то
солнечное, веселое, то пасмурное, 
хмурое, грустное. Я желаю вам всем 
солнечного ясного дня и хорошего 
настроения. И, думаю, что музыка, 
звучавшая при входе в класс, наполнила 
ваши сердца теплом и любовью.

- Сегодня мы поговорим о роли 
животных в природе, узнаем названия 
животных на английском языке, 
вспомним пройденное на уроках 
литературного чтения.

Давайте поприветствуем друг друга на 
английском языке:
- Good morning, boys and girls!

и  чем  будут  заниматься 
ученики.
Входят в класс под музыку.

-good morning,
 good morning,
 good morning 
 to you
good morning
dear teacher,
we are glad
to see your.

Стадия вызова

Мозговой штурм

2мин

13 мин

Учитель проводит формирование  групп 
при помощи  фигурок животных 
( насекомых, рыб, пресмыкающихся, 
птиц.)

- каждая группа должна будет рассказать 
о себе, то есть сделать себе рекламу.

I am going to the ZOO.(Куда я 
направляюсь? Правильно? В зоопарк.)
Will you came with me? ( Хотите со мной?
Чтобы попасть в зоопарк, нам нужно 
ответить на вопросы стражников.

1-ый стражник.
Кот ( a cat )
Вспомните рассказы и стихи о котах.

2-ой стражник. Собака ( a dog )

Ученики рассаживаются в 
группы.
Ученики выбирают наблюдателя 
группы.

Ученики рассказывают о 
насекомых, рыбах, 
пресмыкающихся и птицах, 
прибегая к помощи слайдов на 
доске.

«Кот- ворюга» К. Паустовского
«Вредный кот» Б. Заходера.

«Каштанка» А. Чехова.
«Собачий секрет» Ю. Мориц.
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физминутка

Стадия осмысления 

 

2 мин

2 мин

5 мин

10 мин

Какие рассказы о нас вы читали?

Stand up! Clap! Clap!
Hands up! Clap! Clap!
Step, step! Clap! Clap!
Hands down! Please, sit down.

3-стражник. Медведь (a bear )
Какой рассказ о медвежонке написал Д. 
Мамин - Сибиряк?

В каком произведении встречаются 
медведь, волк, пантера и тигр?
Назовите их имена.

Кого поймал Егорка в рассказе В, Бианки
«По следам»?

Вот и пришли мы TO THE ZOO
Кто живет здесь покажу
Это – TIGER, грозный LION,
Это Гена CROKODILE,
Мышка MOUSE, кошка CAT,
Вот и GIRAFFE, их сосед.
ELEPHANT, A BEAR FROG
Крошка FISH и носорог.

Беседа учителя английского языка 
Менликуловой Н. М. с учениками.
-Ребята, вы любите животных?
-Кто из зверей нравится вам больше 
всего?

Ребята, посмотрите сценку «The cat and 
the mouse» и скажите, для чего кошка 
приглашала мышку к себе домой?

Чем кошка полезна?
А чем полезны другие звери?

Стратегия «Шляпы» (от каждой группы 
выходят 2 ученика в роли черной и белой
шляпы )
НАСЕКОМЫЕ

РЫБЫ

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

В каком рассказе  мы читали о черепахе?

«Медведко»

«Маугли» Р. Киплинга

Пантера Багира, медведь Балу, 
волк Акела, тигр Шерхан.

Барсука.

-I like a tiger.
-I like a bear.
-I like a mouse.
-I like a cat.
-I like a dog.
-I like an elephant.
-I like a giraffe.
-I like a lion….

-Little mouse, little mouse
 Where is your house?
-Little cat, little cat
 I have no flat
 I *m a poor mouse
 I have no house
-Little mouse, little mouse
Come to my house
-Little cat, little cat
I can not do that
You want to eat me.

Ответы учеников.

-мухи часто досаждают людям.
+зато ими питаются лягушки, 
птицы.
-комары кусают, переносят 
болезни.
-китайцы в древние времена 
рубили головы тем, кто вывозил 
личинки тутового шелкопряда.
+зато самый лучший в мире 
шелк- китайский- дает тутовый 
шелкопряд.
-капустная белянка поедает 
урожай.
+дождевые черви рыхлят землю.
+насекомые опыляют растения.
+насекомые дарят нам красоту.  

+рыбы- важный элемент питания
+в Сырдарье водятся сазаны, 
лещи,караси, налимы, сомы…

-змеи могут укусить
+дают целебный яд (мазь для 
суставов)
+комары разносят заразу, а 
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Рефлексия

оценивание

5 мин

3 мин

ПТИЦЫ

Учитель подводит учащихся к 
выведению итога урока.

«Синквейн»

-Оцените свою работу и поставьте себе 
оценку за работу на уроке.

-Напишите пожелание группе, 
выступление которой вам понравилось.

Thank you, children, 
for going with me!

ящерицы ими питаются.
+черепахи дают мясо, панцирь.

Рассказ Лесли Риис «Про Сарли, 
черепаху с Большого барьерного 
рифа»

-клюют в саду ягоды.
+ этим они разносят семена, тем 
самым увеличивают количество 
зеленых насаждений.
-птицы гадят на памятники 
архитектуры.
+поедают насекомых и грызунов-
вредителей.
+домашние птицы обеспечивают 
человека вкусным мясом, яйцами,
пухом и перьями.
+певчие птицы поднимают 
настроение.

ВЫВОД: без животных 
невозможно представить себе 
жизнь. Можно сказать, что они 
одевают, кормят и поят человека. 
В распространении плодов и 
семян участвуют и 
млекопитающие. Например, 
белки делают большие запасы 
орехов, ягод и семян. Иногда они 
забывают их. И часть семян 
весной может прорасти. А дикие 
свиньи роют лесную почву, куда 
попадают семена, орехи и желуди
и те прорастают. Некоторые 
хищники питаются падалью, 
другие- ослабленными и 
больными животными. Многие 
птицы и животные питаются 
насекомыми и тем самым 
защищают растения от 
вредителей. Грифы, жуки-
могильщики уничтожают и 
перерабатывают остатки 
погибших животных и растений и
очищают природу. Их называют 
санитарами.

Дети пишут пятистишия и дарят 
их друг другу методом карусели.

Ученики выводят себе оценки.
Пишут на стикерах пожелания 
товарищам.

Источники, оснащение  и 
оборудование: 

Учебник, маркеры, постеры, ИКТ, стикеры, фигурки зверей, англо-русский словарь.

Последующие  задания  и 
чтение 

 Учебник «Познание мира»3 класс, стр.148, объяснить значение цепочки «Животные-
растения-человек-»

Анализ  и оценивание 
урока

Изменения к уроку
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Открытый урок по познанию мира в 1 «А» классе на тему:  « Дорога »
Кызылординская область, Кармакшинский район 

Учитель: Бердибаева Гульнар Бостановна
Тема:  «Дорога».
Цель:   создать атмосферу для формирования знаний о видаx дороги и её назначении                                                                   
Задачи урока: закрепление знаний о назначении светофора, правил дорожного движения; 2) развивать речь, память;             
3) воспитывать самостоятельность, активность, трудолюбие.
Ожидаемые результаты: смогут научиться самостоятельно думать над вопросом и делиться с другими своим
 мнением; научатся работать в группе и понимать смысл общения, слушать друг друга; различать виды дорог, будут знать о 
её назначении, научатся пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
Ресурсы: ИКТ, флипчарт, маркеры, игрушечные машины, сигнальные карточки для оценивания.
.            

 №  Этапы урока                          Деятельность учителя       Деятельность ученика
  1 Эмоциональное начало 

урока
Все встали красиво. Проверим готовность к уроку.       
Сегодня  мы повторим пройденное на прошлом уроке, 
проверим, как вы выполнили домашнее задание и 
познакомимся с новой темой.

   Формирование групп

  2 Проверка домашнего 
задания

За каждый правильный ответ вы будете получать 
звёздочки, и в конце урока мы увидим, кто лучше всех 
работал на уроке.
На «горячем стуле» побывают капитаны команд.

Ребята защищают свои 
рисунки.                               
Лидеры групп отвечают на 
вопросы учеников с других 
групп (уровень «А»).

  3 Выход на тему урока в 
сотворчестве с 
учащимися через 
отгадывание загадки

А тему нашего урока узнаете, отгадав загадку.
- Не живая, а ведёт, неподвижна, а идёт. Что это?            
- Это дорога. И тема нашего урока сегодня: «Дорога».
 

Дорога

  4 Стадия «Вызов» - Кто может сказать, что такое дорога?
По дорогам проносится много машин, ходят люди. Все 
направляются в необходимые им места и пользуются 
для этого дорогой.

Дорога – это полоса земли, 
используемая для движения
людей и транспорта.

  5 Чтение текста Сейчас вы в своих группах приступите к чтению текста,
узнаете об элементах и видах дороги. 

Самостоятельное чтение

  6 Стадия «Осмысление» - Дороги бывают сельские и городские. (Слайд 6,7)
Сельские дороги отличаются от городских. Городская 
дорога имеет асфальтовое покрытие. И разделена на 
несколько частей: проезжая часть предназначена для 
движения транспорта, тротуар для пешеходов. А 
сельская дорога, не заасфальтированная, и  по ней 
может ездить любой транспорт, и могут ходить люди.
Дороги в городе широкие, их называют улицами и 
проспектами. Места пересечения улиц называются 
перекрёстками. (Слайд №8)
 

Дети смотрят и слушают 
учителя.

  7 Вопросы для 
закрепления

На дороге надо быть очень внимательным и не забывать
правила дорожного движения.
А вы знаете правила дорожного движения?
Сейчас мы это проверим…
Посмотрите внимательно на рисунки.
На каком рисунке дети переходят дорогу правильно? 
(Слайд №9,10) Почему правильно? Почему 
неправильно?
На каком рисунке дети соблюдают правила дорожного 
движения? (Слайд №11)
Почему вы считаете что правильно? Неправильно?
Молодцы!                                                                               
А сейчас пришло время поиграть. У вас у каждого на 
столе лежат вот  листочки. Вам нужно прочитать 
стихотворение и закрасить кружочки нужным цветом.
Если свет зажёгся            ,
Значит, двигаться опасно.
свет - предупрежденье:
«Жди сигнала для движенья».
Свет           говорит:
«Проходите, путь открыт».
Закончили? Как вы думаете, о чём это стихотворение? 
Какие цвета вы вставили?
Так у вас получилось? (Слайд №12)

Дети отвечают.

Дети рассуждают.

                                 
Самостоятельная работа в 
группах. 

Ответы учеников уровня 
«С»
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  8 Физминутка По дороге, по дорожке 
Скачем мы на правой ножке 
И по этой же дорожке 
Скачем мы на левой ножке 
По тропинке побежим, 
До лужайки добежим 
На лужайке, на лужайке 
Мы попрыгаем как зайки 
Стоп! (Присели) 
Мы немного отдохнем 
И домой пешком пойдем.

9

Игра «Доскажи 
словечко»

-  Послушайте  и  подумайте,  кто  к  вам,  ребята,
обращается?
Днём и ночью, в зной и в стужу на дороге с давних пор
Пешеходам честно служим я, мой жезл и светофор.
Регулируем движение, нам подвластны шофера,
А вот вами, к сожаленью мы довольны не всегда!
Учат в школе вас и дома осторожным быть в пути.
Вы со знаками знакомы?
- Ребята, о ком идёт речь?  
- Инспектор ГИБДД передал для вас конверт, и сейчас
мы посмотрим, что в нём. 

( Об инспекторе ГИБДД)

Дорожные знаки.
Слушают внимательно 
задание и определяют, к 
какому знаку относится. 

10 Стадия «Рефлексия»

Взаимооценивание 
групп

Подведение итогов
Домашнее задание

- Изобразите дорогу, нарисуйте проезжую часть, 
тротуар, обочину.                           
- Для чего предназначен каждый из этих элементов?

- Оцените трудовую деятельность другиx групп.

- Что нового узнали на уроке?
- Написать эссе на тему: «Мой путь в школу».

Выполнение и защита 
постеров (уровень «В»).

Методом «светофора» 
оценивают друг друга.

Открытый урок по математике в 3 «А» классе
 школы- лицея № 250 им. Т.Комекбаева на тему:
«Обозначение геометрических фигур буквами»

Кызылординская область, Кармакшинский район
Провела:  Бисенбаева Г.И.

Дата: 27.11.2015 год

Утверждаю______________                     Предмет:  математика

Тема урока:  Обозначение геометрических фигур буквами

Цель урока:  ознакомить с правилами обозначения геометрических фигур буквами латинского алфавита

Задачи урока:  учить правильно называть геометрические фигуры по обозначениям; вычислять их S и 
P;
 решать составленные задачи; 
 развивать наблюдательность, логическое мышление и память, грамотную 
математическую речь;
 воспитывать аккуратность, познавательную активность.

Ожидаемые 
результаты:

 Будут уметь обозначать геометрические фигуры буквами и правильно называть их

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся Оценив
ание

Ресурсы

Побуждение 
интереса – 
evocation. 
Повторение 
пройденного 
материала.

Орг.момент. 
Эмоциональный настрой. 
Улыбнитесь друг другу.
Подарите мне свои улыбки. 
Спасибо. Ваши улыбки 
располагают к приятному 
общению, создают хорошее 
настроение

 Учащиеся настраивают себя на то, что они 
справятся с предстоящей работой.
 

Взаимо
провер
ка 
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Ввод в тему 
урока. 
Realization of 
meaning.
Стадия 
«Вызов»

 Постановка цели и задачи 
урока. Сегодня на уроке вы 
научитесь обозначать 
геометрические фигуры 
буквами латинского 
алфавита. При этом будем 
применять различные 
техники учения, работать 
общеклассно, коллективно, в
парах, индивидуально. 
Запишите число и «Классная
работа».

Чтения стиха про точки.
- Точки ждут свои 
«имена». Им грустно, что 
они безымянные. Имена есть
у людей, клички у 
животных, названия у 
городов, рек, морей, 
созвездий, стран, планет, 
галактик. Математики 
точкам тоже решили дать 
«имена» заглавные буквы 
латинского алфавита. А(а), 
В(вэ), С(се), D(дэ), О(о), 
М(эм), К(ка), F(эф)….
- Точки на чертеже 
обозначаются заглавными 
буквами латинского 
алфавита
- «Имя» читают с 
буквы, обозначающей 
нижний левый угол, по 
часовой стрелке.
Показ на слайде точек, 
геометрических фигур, 
обозначенных буквами.
Знакомство с латинским 
алфавитом.

Физминутка.

 Отправляемся на медосмотр в поликлинику. 1 
кабинет, который мы посетим –это профкабинет.
Проверим ваше общее состояние.(проверка 
пройденного материала)
 Геометрический диктант  
1. Фигура, у которой четыре стороны и все углы 
прямые.
2. Прямая линия, ограниченная с одной стороны 
точкой.
3 Фигура, у которой три вершины.
4. Линия, ограниченная точками с двух сторон.
5. Начерти ломанную, состоящую из двух 
отрезков 4 см и 6 см. Найди ее длину.
 6. Начертите отрезок, равный разности отрезков 
9 см 7 см
Вывод: о чем мы будем говорить на уроке?
Определяют тему урока.
2 кабинет. «Окулист.» Проверка зрения.

Диалог, подводящий к самостоятельному 
формулированию целей урока.
-Какова проблема урока? - Как различать 
геометрические фигуры.
- Что нужно, чтобы справиться с этой проблемой?
- Обозначить фигуры латинскими буквами.

Задание .Какие точки находятся на прямой, а 
какие нет? Как определить? Надо дать «имя». 
Дали  имена  и определили расположение точек.
Работа по учебнику. 
Вып.№1.Обозначить точки буквами.
Вып.№ 2. Построить четырехугольник.
Назвать его вершины. Назвать стороны. Записать 
название четырехугольника.
 АЕDК.
Решение задачи.№ 4.
Сделали- 4 б.кор. и 6 м.кор.
Повесили- на 5 дер.поровну
Сколько кормушек-?
4+6=10 (к)
10:2=2 (кор.)
Ответ: Повесили по 2 кормушки.

Кабинет логопеда «Учимся говорить правильно.»
Прочитать названия геометрических фигур на 
англ., каз., русском языках.
Точка- point- нүкте 
Квадрат- square-шаршы 
Прямоугольник- rectangle-тік төртбұрыш 
Круг- circle-шеңбер 
Треугольник –triangle-үшбұрыш 
Четырехугольник-quadrilateral-төртбұрыш 

Вып№5. Решить примеры в группах и прочитать 
на  математическом  языке.

Самопр
оверка 

Взаимо
провер
ка

Взаимо
провер
ка

Взаимо
провер
ка

Взаимо
оценив
ание.

Взаимо
оценив
ание.

Взаимо
оценив
ание.
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1 группа: 56-28+19=
                  56:8+9·9=
2 группа: 42+21-11=
                  35: 5-24:4=
3 группа: 100:2+7·7=
                   40· 6-160=
4 группа:  720:9-33=
                   640:8+20= 

Кабинет «Ухо, горло, нос»

Работа в группах.

1 группа.Сколько отрезков на данной прямой?
 
2 группа. Найти ошибку. 
а в А В С

А В
                               С

Я Яю      
Ю

3 группа. Даны 2 треугольника. Определите ,в 
каких треугольниках расположены точки F,S,K,Z 
 
4 группа. №3 стр.94. Дополните записи:ЕА-луч, 
ОК-…. ,ОКЕD-…,DC-…

Кабинет «Хирурга».  Работа в группах.
Найти  рентгеновский снимок с правильным 
ответом.(уравнения № 6). На доске повесить 
несколько вариантов решения уравнений , один с 
верным решением. Для каждой группы по 4 
варианта.
1 группа                         2 группа
120:с=4                    с ·9=810
а:5=50                    810:а=9
3 группа                 4 группа
с:9=60                    b·4=320
7·b=490             450:а=9
 

Рефлексия 
или 
подведение 
итогов.  
Reflection

  На уроке мне удалось?
Мне очень понравилось 
задание …
Домашнее задание: № 7 
стр.95

Смайлики настроения.
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МАЗМҰНЫ

1. Оңтүстік Қазақстан облысы   Сайрам  ауданы  Арыс  ауылы №62 «М. Анартаев» атындағы  негізгі  орта  мектебі 
биология  пәні мұғалімі Абдижаббаров  Абдухалиқ  Абдиманнатович Сабақтың тақырыбы: Қосжарнақтылар 
класы. Көкнәр, алабота тұқымдастары.

2. Тәрбиеші жаңашылдығы –басты міндет.   Бекесова Арайлым Абатқызы
№38 «Жазира» бөбекжайының тәрбиешісі   БҚО.  Орал қаласы Кең дала шағын ауданы     

3. Абдуллаева Саодат Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі. Бастауыш 
сынып мұғалімі. Тақырыбы: Бекіту, қорытындылау. 

4. Қарабұлақ ауылы  №3 Хамза мектебі  тарих пәні мұғалімі Абубакиров З. Сабақтың тақырыбы:  1920-1930 
жылдардағы қоғамдық-саяси өмір.

5. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,  №38 «Жазира» бөбекжайы педагог- психологі  Белисанова Айдана 
Бейбитовна «Эмоция әлемі» педагогтармен тренинг сабақ

6. Имашева Айнур Утемисовна. Батыс Қазақстан облысы,Орал қаласының №38 «Жазира» бөбекжайының 
«Айналайын» тобының тәрбиешісі  Тақырыбы: Саңырауқұлақтар

7. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам   ауданы  Қарабұлақ ауылы №89 «Қайнарбұлақ» жалпы орта мектебі  
география және  биология  пәні  мұғалімі  Анартаев  Салохиддин Ириставлетович Сабақтың тақырыбы : 
Материктер мен мұхиттардың карталары. 

8. Анарханова Барно Бастауыш сынып мұғалімі. Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп 
мемлекеттік мекемесі. Тақырыбы: Сөз құрамы. Түбір.

9. Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі Ахмедова Назокат Қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі. Сабактын тақырыбы: Қосарлама қос сөздер

10. Баймуратова  Мухайё  Иззатуллаевна. учительница  русского  языка  и  литературы  ОСШ №2 имени  С.Рахимова  
Сайрамского   района   Южно―Казахстанской  области Сказки « Аист и Соловей» и «Болтливая жена». 

11. Султангалиева Жамила Сатгалиқызы Орал қаласындағы МКҚК №38 «Жазира» бөбекжайының II санатты музыка 
жетекшісі «Балдаурен» өнер сайысы 

12. Кайрова Сулушаш Сабыргалиевна Батыс қазақстан облысы,Орал қаласы, №38 «Жазира» бөбекжайының  
инноватор  әдіскері «Тәрбие мен оқыту іс-әрекеттері арқылы балалардың танымдық  құзіреттіліктерін арттыру»   

13. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы №38 «Жазира» бөбекжайы МКҚК  Байназарова Анаргүл Бекесқызы Ашық 
ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы «№38 Жазира» бөбекжайы   МКҚК   I кішілер тобы

14. Тақырыбы: «Менің сүйікті мысығым»  Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы  Қарабұлақ ауылы №104 
негізгі  орта  мектебі   биология  пәні  мұғалімі Ниязалиева   Нафиса   Турдалиевна Сабақтың тақырыбы: 
Саңырауқұлақтардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

15. Тоқтамысова  Гүлнара  Төлебайқызы. ОҚО, Созақ ауданы, Ісмет  Кеңесбаев атындағы  жалпы орта  мектебінің  
бастауыш  сынып  мұғалімі Тоқтамысова  Гүлнара  Төлебайқызы. Баланың бас ұстазы – ата – ана

16. Южно―Казахстанская  область Сайрамский  район  село  Манкент  ОСШ   № 2  «С.Рахимова»  учительница 
русского  языка  и  литературы Досметова  Шахида  Азатбековна Тема урока: А.С. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане»

17. Сайрам ауданы, № 3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі Джавланова Ханифа Кудратовна 
математика пәні мұғалімі.Анықталған  интеграл. Ньютон-Лейбниц  формуласы. Интегралдау

18. Тәрбиеші: Шадманова Ж. Б.   «Айгөлек»  II  сәбилер тобы Тақырыбы:  «Табиғи оркестр»
19.  Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы  Манкент ауылы «1 Май» атындағы  жалпы орта мектебі ағылшын  

тілі   пәні   мұғалімі Мурадова  Зилола. My house
20. Қарағанды облысы Нұра ауданы Киевка №2 жалпы орта  білім беретін қазақ мектебінің директордың оқу ісі  

жөніндегі орынбасары Бейсембекова Анар Сериковна. Оқыту мен оқу үдерісін жақсарту мақсатында Лессон 
Стади қолдану

21. Южно―Казахстанский  область Сайрамский  район  село  Карабулак  ОСШ   № 42  им  «Фуркат»  учительница 
русского  языка  и  литературы Ибрагимова  Мавлуда  Кошкаровна.Тема:    О.О. Сулейменов.  Очерк жизни и 
творчества.   Поэма О.О. Сулейменова «Земля, поклонись человеку!»

22. Қарағанды  қаласы Октябрь  ауданы №76  ЖББОМ Бастауыш сынып мұғалімі Ибраева Гүлбаршын Крыкбаевна. 
«Шынайы сыныптағы білім беру мен оқыту тәжірибемдегі өзгерістерім»

23. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы  Манкент ауылы «С. Рахимов»  атындағы жалпы орта мектебі  өзбек 
тілі  және  әдебиет  пәні   мұғалімі Ирисова  Фатима. Баяндама «Девиантты  мінез-құлық  және оның  алдын  алу 
жолдары»

24. Оңтүстік Қазақстан обылысы Сайрам  ауданы  Ақсукент  ауылы №7  «Бабыр» атындағы  жалпы  орта мектебі   
математика  пәні  мұғалімі Кадирова  Рано  Шавкатовна

25. Сабақтың тақырыбы:  Санды өрнектер . Әріпті өрнектер
26. БҚО. Орал қаласы.№35 «Шұғыла» бөбекжайы  ІІ санатты тәрбиеші Калдышева Нұрсауле Закариевна. Тақырыбы: 

«Е е» дыбысы мен әрпі.        
27. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы №38 «Жазира» бөбекжайының тәрбиешісі: Габбасова Л.П    Тақырыбы: 

«Достық еліне саяхат» (асамблея 2015)
28. Батыс  Қазақстан облысы. Орал қаласы. №38 «Жазира» бөбекжайы МКҚК ІІ санатты тәрбиеші Куанаева Эльмира 

Ахонқызы. Тақырыбы:  Менің ойыншықтарым.                      
29. Муканова Мендигуль Тулеевна - Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, №38  «Жазира» бөбекжайы  директоры
30. «Ұжым бірлігін қалыптастырудың тиімді жолдары»
31. ШҚО  Үржар ауданы Көлденең ауылы КММ «Көлденең орта мектебі және балабақша» Бастауыш сынып мұғалімі 

Сахариева Майра Атқәрімқызы Сыныптан тыс шара: «Бастауышым  бал бұлағым»
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32. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы Ақсукент ауылы №20 «С. Сейфуллин »атындағы мектеп-гимназиясы 
бастауыш сынып мұғалімі Маханова   Айман   Абдурасуловна Тақырыбы: Баяндауыш.

33. Есенгазиева Мейрамгул Кенесовна. №38 «Жазира» бөбекжайы  МКҚК әдіскері. Балабақшамен бастауыш мектеп 
арасындағы сабақтастық

34. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы  №28 «Ақбай»  жалпы орта мектебі бастауыш  сынып    мұғалімі 
Мирзаметова  Шахзода  Саттаркукловна. Екі таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмі.  5009·32 және  
160288:32, 4060·78 және 316680:78

35.  Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы  Көлкент ауылы №13 «А.Навоий» жалпы  орта мектебінің қазақ тілі 
және  қазақ әдебиеті  пәні мұғалімі Миркаримова Саида  Абдинабиевна. Сабақтың тақырыбы: Морфология.     Зат 
есімнің түрленуі. 

36. Атырау қаласы №35 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Мусабаева Гульсайран Өсербайқызы. 
Сабақтың  тақырыбы: 9  санын  қосу  және  азайту.          

37. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, С.Рахимов атындағы жалпы орта мектебі ІІ-
санатты бастауыш сынып мұғалімі Ахаева Мария Жанысбекқызы. Тақырыбы: Зат есім

38. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы  №13 Мукими атындағы жалпы орта мектептің  педагог-психологы 
Гульнур  Угенбаева Кенжебайқызы Тақырыбы:«Қиын балалардың психологиясы».

39. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, «Көкібел» жалпы орта мектебінің І санатты 
бастауыш сынып мұғалімі Жаркынбекова Акмарал Онеровна. Арифметикалық амалдар

40. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, «Көкібел» жалпы орта мектебінің ІІ санатты 
бастауыш сынып мұғалімі Әділбекова Айман Үсенқызы. Ұстаз – ұлы тұлға

41. ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсуабад ауылы, №26 М.Қашқари атындағы жалпы орта мектеп өзбек тілі және әдебиеті 
пәні мұғалімі Убайдуллаева Айсанам Юлдашбековна. ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ЖАНРЛАРИ        

42. Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданы, Абай ауылы, №50 "Жеңістің 50 жылдығы" жалпы орта мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі педагог-психолог Басанова Асем Нургалиқызы. Мұғалім, ата-ана мен 
баланың арасындағы қарым-қатынас.

43. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы  Манкент ауылы «С. Рахимов»  атындағы   жалпы  орта  мектебі 
география   пәні   мұғалімі Нажимова  Умида Сабақтың тақырыбы: Еуразия.Физикалық-географиялық

44. Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі Налибекова Алима Нурдиллаевна 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Тақырыбы:Қосарлама қос сөздер

45. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,  №38 «Жазира»бөбекжайы МКҚК Хореграф Сәмен Айнаш Бержанқызы 
«Наркезген»  күйіне арналып қойылған би 

46.  Оңтүстік Қазақстан обылысы  Сайрам  ауданы  Ақсукент  ауылы №7  «Бабыр» атындағы  жалпы  орта  мектебі  
өзбек  тілі  және  өзбек  әдебиеті   пәні  мұғалімі Насирова  Халима  Азатбековна Тиллар уйғунлиги ― диллар  
оройиши

47. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы  Қарабұлақ ауылы №104 негізгі  орта  мектебі   биология  пәні  
мұғалімі Ниязалиева   Нафиса   Турдалиевна Сабақтың тақырыбы: Саңырауқұлақтардың табиғаттағы және адам 
өміріндегі маңызы. 

48. ОҚО,Созақ ауданы,Сызған ауылы Қозмолдақ  бөлімшесі  №7 Ғ. Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебінің 
мектепалды даярлық тобының  жетекшісі Ноғайбаева Айзада. Жаңалыққа бастаған жаңартылған бағдарлама

49.  №38 «Жазира»  бөбекжайы  МКҚК  Тәрбиеші:  Дуйсекешева С.А Тақырыбы:   «Орман тұрғындары»
50. Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы  Боранқұл селосы Опорный орта мектебі Бастауыш сынып мұғалімі

Молдашова Роза Жазикбаевна Тақырыбы: Бастауыш сыныпта ұлттық ойындар пайдалану
51. Батыс  облысы,Орал қаласы №38 «Жазира»Мектепке  дейінгі ұйымының тәрбиешісі Н З Хитарова. Пішіндер 

әлемінде.                                                                                                                                  
52.  Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қосүйеңкі ауылы №161 Ынтымақ орта мектебінің математика пәні 

мұғалімі Сейтова Алма Пернебекқызы. Тақырыбы: Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерге есептер шығару.
53. Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі Сайпуллаева Саодат. Тарих пәнінің 

мұғалімі Сабақтың тақырыбы: Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс 1837-1847 ж
54. №38 «Жазира» бөбекжайы МКҚК дене шынықтыру нұсқаушысы Өмірбай Амантай Қалбайұлы (жас маман) “Біз 

спорт сүйер жанұя” ( Отбасылық  сайысы )
55. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы Ақсукент ауылы №20 «С. Сейфуллин »атындағы  мектеп-гимназиясы

бастауыш сынып мұғалімі   Сегсанбаева  Джамила  Курбановна 3-СЫНЫП    Әдебиеттік  оқу Сабақтың 
тақырыбы: Егінші мен қасқыр

56. Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп мемлекеттік мекемесі олибекова Зулойха тарих пәні 
мұғалімі Сабақтың тақырыбы: «Рухы жоғары халықтың тарихы мәңгілік» интелектуалды сайыс сабақ.

57. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы Ақсукент ауылы №20 «С. Сейфуллин »атындағы  мектеп-гимназиясы
бастауыш  сынып мұғалімі Сугурбекова  Камилла  Жолдыкул  қызы. Сабақтың тақырыбы: Екі таңбалы санға бip 
таңбалы санды көбейту және бөлу. 92-4, 368:4.

58. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы №38 «Жазира» бөбекжайы МКҚК ІІ санатты тәрбиеші Гафарова Эльвира 
Асхадовна. Тақырыбы: Табиғаттағы қауіпсіздік ережелері.

59. Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп өзбек тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ташниязова Надира 
Курганбаевна “Навоий даҳоси – илҳоми сарчашмаси” Алишер Навоий таваллудининг 575 йиллигига бағишланган 
КВН   (Қувноқлар ва Зукколар)                          

60. Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті, А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің өзін-өзі тану 
пәнінің мұғалімі Серікбаева Фарида Тақырыбы:Мейірімділік асыл қасиет

61. Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті, А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің орыс тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі   Бисенова А.Ш. Тақырыбы: «Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар-нәтижелі 
білім берудің көзі»
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62. Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті, А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің бастаyыш 
сынып  мұғалімі  Абдраманова Гүлнар. А. Құнанбаев  «Шегіртке мен құмырсқа» (мысал) 

63. Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті,А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің бастаyыш сынып
мұғалімі  Ж.Ержанова Тақырыбы:   «Ойлы  бала  озар» (сайысы)

64.  Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті, А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің бастаyыш 
сынып  мұғалімі  Баитанатова Жадыра Сабақтың тақырыбы:  Г дыбысы  мен  әріпі

65. Қызылорда облысы, Қармақшы аyданы, Жосалы kенті, А.Жанпеиісов атындағы №105 мектебінің бастаyыш 
сынып  мұғалімі  Өтегенова Саyле.Дизайн туралы түсінік

66. Тақырыбы: «Баyырсақ» ертегісі. Cүиіkті  марғаyым  Орындаған: Сеиітбеkқызы Нүргүл Жетеkшісі: Өтегенова 
Саyле  

67. Оңтүстік Қазақстан облысы  Шымкент қаласы  №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы Бастауыш сынып 
мұғалімі: Турежанова А. Сабақтың тақырыбы:Төрт түлігім – ырысымның бірлігі

68. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы №38 «Жазира» бөбекжайының, «Айналайын» тобының тәрбиешісі 
Муханбетжанова Алтынай Максотовна Тақырыбы: «Гүлдер, гүлдер, әсем гүлдер»

69. Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам ауданы  Манкент  ауылы «С. Рахимов»  атындағы   жалпы  орта  мектебі 
ағылшын  тілі  пәні   мұғалімі Сиддикова  Халида. Does everyone eat the same food?  

70. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы,Қарабұлақ ауылы «Далабазар» негізгі  орта мектебінің ағылшын тілі  
пәнінің  мұғалімі Халикулова  Малика  Абдикаримовна  Сабақтың тақырыбы: Holidays

71. Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Боранқұл селосы, Опорный орта мектебі бастауыш сынып оқу ісі 
меңгерушісі,  Бастауыш сынып мұғалімі Шакирбаева Гулнара Сарсембиевна  БАСТАУЫШ СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ

72. Шахназа Юлдашева ОҚО,Сайрам ауданы,№3 Хамза атындағы жалпы орта мектебі ағылшын тілі пәні мұғалімі  
The theme: «Have fun! »

73. Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп Юлдашова Клара Задибековна  Өзбек тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі Мавзу:    Ў.Ҳошимовнинг “Дунёнинг ишлари” асари асосида  якунловчи машғулот.

74. Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектебі Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  Гулчехра Юнусова 
Cабақтың тақырыбы: Етістік

75. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы   №38  «Жазира» бөбекжайы МКҚК тәрбиешісі Салиева Лаззат Саматовна 
Тақырыбы: «Қағаз майлықтарға арналған  стақандар». 

76.   БҚО Орал қаласы №38 «Жазира» бөбекжайының тәрбиешісі -жас маман Жұқатай Дана Зайдоллақызы  
Тақырыбы:  Алма ағашы гүлдеді    

77. Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, с. Аксукент.  Общая средняя школа №5 имена М.Горького 
Аксукент Беглярова Бибайша Туреевна  Тема:Повторение. Счёт сотнями, десятками и единицами.

78. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы №38 «Жазира»бөбекжайының  тәрбиешісі:Макарова А.Қ Тақырыбы: 
Ойыншықтар дүкені.

79. Сайрам ауданы №3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп Абдурахманов Шакир Ағылшын тілі пәні мұғалімі.Theme:
Step 3. Grammar  :  The  Future  Continuous  tense 

80. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы  №127 жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
Тулегенова Молдир Бекжигиткызы. Оқу үрдісінің тиімділігін арттыруда технологияларды қолдану

81. ОҚО, Сайрам ауданы Ақсуабад ауылы №26 М.Қашқари атындағы жалпы орта мектеп  химия пәні мұғалімі 
Абдикадирова Хилола Юлдашбековна Сабақтың тақырыбы: Темір және оның қосылыстары  

82. Алматы қаласы Медеу ауданы Ш. Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған Гимназиясының информатика 
пәні мұғалімі Сагыбекова Ардак Оразгалиевна. Циклдік алгоритмдерді программалау

83. Алматы қаласы Медеу ауданы Ш. Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған Гимназиясының информатика 
пәні мұғалімі Акимешева Кайниса Байгадилевна. Компьютерлік модель. Компьютерде модельдерді зерттеу.

84. Алматы облысы  Қарасай ауданы «Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 
ШАҒЫН ОРТАЛЫҚПЕН» КММ  бастауыш сынып мұғалімі Тургымбаева Кульшай Садыковна. Ауызша тіл 
жазбаша тіл 

85. Алматы облысы  Қарасай ауданы «Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 
ШАҒЫН ОРТАЛЫҚПЕН» КММ  бастауыш сынып мұғалімі Шойынжанова Жұпар Ауесбековна. Қартқожа 
Ж.Аймауытов

86. Алматы облысы  Қарасай ауданы «Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 
ШАҒЫН ОРТАЛЫҚПЕН» КММ  Бастауыш сынып мұғалімі Конусова Ақсауле Едуардовна. КӘУСАР БҰЛАҚ
Насихат Ш.Құдайбердіұлы

87. Алматы облысы  Қарасай ауданы «Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 
ШАҒЫН ОРТАЛЫҚПЕН» КММ  Бастауыш сынып мұғалімі Жандарбекова Бибизада Серикбаевна. Табиғатты 
зерттеу және бақылау үшін

88. Алматы облысы  Қарасай ауданы «Ә.БАЙСАЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 
ШАҒЫН ОРТАЛЫҚПЕН» КММ  қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Сансызбаева Жаңыл Сұлтанғалиқызы 
Ілияс Жансүгіров «Көкшетау»

89. Ақтөбе қаласы «Ақбөбек» білім беру орталығының тәрбиешісі Балиева Гулдарига Ибраимова. Тақырыбы: «Ертегі 
еліне саяхат» 

90. Мырзағалиева  Айжан  Тезекбаевна Жоғары санатты, математика-физика пәндері мұғалімі. Подстепный №1 
жалпы орта білім беретін мектебі. «Білімді ұрпақ – болашақтың кепілі»

91. ОҚО  Сайрам ауданы  Аксукент ауылы  №94 жалпы орта мектеп.  Қазақ тілі мен әдебиеті пәні Умаров Нурлан 
Ермаханбетович. Сабақтың тақырыбы: Сенімхат, қолхат, хат.
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92. Оңтүстік  Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Нұрлыбаев ауыл әкімшілігі «Ырысты» ауылы  «С.Торайғыров 
атындағы  жалпы орта мектебі  КММ»  Ағылшын пәнінің мұғалімі  Мырзаева Эльмира Раимовна. Сабақтың 
тақырыбы He is Russian.

93. Оңтүстік  Қазақстан облысы  Мақтарал ауданы Жетісай қаласы  «Білім патшалығы » бөбекжай балабақшасының 
тәрбиешісі:  Жекенова Лаура Музаппаровна.   Тақырыбы:Үй жануарлары.

94. Оңтүстік  Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Нұрлыбаев ауыл әкімшілігі «Ырысты» ауылы «С.Торайғыров 
атындағы  жалпы орта мектебі  КММ» Мектапалды дайындық тобының тәрбиешісі Мусакулова Манат 
Куандыковна. Taқыpыбы:  M. Eтeкбaeвтың «Haн қaйдaн кeлeдi?» epтeгici.

95. Историческое краеведение как элемент современное исторического образования. Каримова Асел Библиотекарь 
КГУ СОШ №5 г. Караганда

96. АҚЫЛ-ЕСІ КЕМ БАЛАЛАРҒА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ. Кабылова Асель Кенбаевна. 
Сагындыкова Толкынай Даулетовна Қарағанды қаласы КММ Психологиялық дамуы артта қалған 
балаларға арналған мектеп интернатының тәрбиешілері  

97. ОҚУШЫЛАРДЫ   ХАЛЫҚ – АУЫЗ  ӘДЕБИЕТІ   АРҚЫЛЫ    АДАМГЕРШІЛІККЕ  ТӘРБИЕЛЕУ. Нурбекова 
Куляй Жунусовна Қарағанды облысы, «Шахтинск қаласы әкімдігінің №11 жалпы білім бері мектебі»  КММ Қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

98. Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Сатиева Айнагуль Сейтжановна  Қарағанды облысы, «Шахтинск қаласы 
әкімдігінің №11 жалпы білім бері мектебі» КММ Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

99. ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ. Мусенов Абзал 
Куанарович  Қарағанды қаласы, № 16 ЖББОМ  Технология пәні мұғалімі 

100. Торебекова  Баян  Тетебайкызы Кызылординская область Кармакшинский район Пос.Жосалы Улица Абдикешова 
9 Школа-лицея№250 Самостоятельная работа учащихся при организации  дифференцированного обучения на 
уроке

101. Кызылординская область, Кармакшинский район Открытый урок по математике в 3 «А» классе  школы- лицея № 
250 им. Т.Комекбаева на тему: Роль животных в природе и жизни людей. Краткосрочное планирование 
Еркебаевой Э. М.

102. Открытый урок по познанию мира в 1 «А» классе на тему:  « Дорога » Кызылординская область, Кармакшинский 
район  Учитель: Бердибаева Гульнар Бостановна

103. Открытый урок по математике в 3 «А» классе школы- лицея № 250 им. Т.Комекбаева на тему: «Обозначение 
геометрических фигур буквами» Кызылординская область, Кармакшинский район  Провела:  Бисенбаева Г.И.
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Шымкент қаласы №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы
Құдайбергенова Алтынай Маханбетхановна 

дене шынықтыру пәнінің мұғалімі
5 «а» сынып оқушысы Абдашим Ақниет

Тақырыбы: «Ұлттық ойындардың ерекшеліктері» 

      Қазақ халқы негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып, балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына аса зор мән 
берген.Нәтижесінде дәстүрлі бала тәрбиесінің басты құралы ретінде ұлттық ойынды орайластырып, дамытып отырған 
Қазақтың ұлттық спорт ойындары дене қимылы ғана емес, сонымен бірге ұлттық психологиялық әсері зор. Ойындардың 
тәрбиелік жағынан алатын орны да маңызды: біріншіден, адамның нерв жүйелерін шыңдайды; екіншіден, денесін түзеп, тән
саулығына әкеледі, әрі дәлдікке, икемділікке баулиды; үшіншіден, зиянды әдеттерден ( темекі шегу, арақ ішу, анаша тарту, 
есірткі сату немесе дәмін тату) сақтап, адамдардың жан саулығын қамтамасыз етеді.
Әр ұлттық ойынның мазмұны мен әдістемелерінің өз ерекшеліктері бар. Қазақтың ұлттық ойындары тек батылдық пен 
табандылыққа емес, сонымен бірге әділеттік пен адамгершіліктің жоғарғы принциптеріне негізделген. Қазақтың ұлттық 
ойындары бес түрге бөлінеді. Олар: аңға байланысты, малға байла нысты, түрлі заттармен ойналатын, зеректікті, ептілікті 
және икемділікті қажет ететін, соңғы кезде қалыптасқан ойындар. Олардың негізгілерінің өзі жүзден астам. Бұл 
ойындардың көбісінің ежелден қалыптасқан арнайы өлеңдері бар. Өлеңдер ойынның эстетикалық әсерін арттырып, 
балалардың өлең-жырға деген ыстық ықыласын оятып, көңілін көтереді, дүниетанымын арттырып, еңбекке баулиды, 
ширықтырып,шынықты
рады.Этнограф – ғалымдардың пайымдауынша, ата-бабаларымыздан бізге жеткен ұлттық ойындарымыздың тарихы 
Қазақстан жерінде б.з.б. бірінші мыңжылдықта-ақ қалыптасқан. Олардың ішінде тоғызқұмалақ, асық ойындары Азия 
елдерінде тайпалық одақтар мен алғашқы мемлекеттерде кеңінен тарады. Біздің қоғамыздағы ұлттық ойын
дардың негізі, шығу тегі халқымыздың көшпелі дәстүрлі шаруашылық қарекеттерінен бастау алады.
    Ахмет Жүнісовтың айтуынша (Фәниден бақиға дейін, - Алматы: «Қайнар», 1994), «Өзге халықтар сияқты қазақтың да 
ертеден қалыптасқан, атадан – балаға мұра болып жалғасып келе жатқан ұлттық ойын-сауық түрлері бар. Зер салып байқап 
отырсақ, ол ойын-сауықтар қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс-тіршілігіне тығыз байланысты туған екен 
және адамға жастайынан дене тәрбиесін беруге, оны батылдық
қа, ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке т.б. әдемі адамгершілік қасиет
терге баулуға бағытталған екен». Ұлттық энциклопедия» кітабында қазақтың ұлттық ойындарының мән-маңызы туралы 
былай деп жазылған: «Қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып, балалардың нағыз азамат болып 
қалыптасуына аса зор мән берген. Нәтижесінде дәстүрлі бала тәрбиесінің басты құралы ретінде ұлттық ойын
ды орайластырып, дамытып отырған».
1. Аңдарға байланысты ойындар: ақсерек-көксерек, аңшылар, аңшылар мен қояндар, кірпіше қарғу, қас-құлақ, ордағы 
қасқыр.
2. Малға байланысты ойындар: аларман (қойға қасқыр шапты), асау көк, көксиыр, соқыр-теке, түйе мен бота. 
3. Түрлі заттармен ойналатын ойындар: ағаш аяқ, аққала, ақпа, ақсүйек, ақшамшық, алакүшік, алтыбақан, арқан аттау,арқан 
тартыс, арынды арқан, асау мәстек, асық, аттамақ, ауыртаяқ, әйкел, әуетаяқ, батпырауық, белбеу соқ, белбеу тартыс, 
дауыстап атыңды айтам, епті жігіт, жаяу көкпар, жемекіл, жігіт қуу, жігіт ойыны, күзетшілер, күміс ілу, қамалды қорғау, 
қараше, қимақ, қыз қуу, лек (шөлдік), монданақ, орамал тастау, сақина жасыру, сиқырлы таяқ, тапшы, кімнің дауысы, таяқ 
жүгірту, тепе-теңдік, тобық, тұтқын алу, түйілген орамал, шалма, шертпек, шілдік, хал қалай?
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4. Зеректілікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін ойындар: айгөлек, айдапсал, атқума, аударыспақ, бағана өрмелеу, 
балтам шап, бөріктастамақ, бұғыбай, бұқатартыс, бұрыш, біз де, егер..., жасырынбақ, жаяу жарыс, көкпар, көрші, күрес, 
қарамырза, қассың ба, доссың ба?, қындық-сандық, орын тап, отырмақ, санамақ, сұрақ-жауап, тасымақ, тасымалдау, тең 
көтеру, тымпи-тымпи, ұшты-ұшты, үй үстіндегі кім?, шымбике.
5. Соңғы кезде қалыптасқан ойындар: әріп таңдау, пошта, сымсыз телефон, сыңарын табу. Бұлардың ішінде бірқатар 
ойындар спорттық, той ойындары болып саналады. Ал енді, қазақтың ұлттық ойындарының ішінде «қуырмаш» тәрізді жас 
сәбилерге  арнал
ған да ойындар бар. Біз енді қазақтың ұлттық ойындарының негізгілерін талдап, тарқатсақ. 
Ақсүйек. Қыз-бозбалалар оны жазғы айлы түнде ойнаған. Ойын бастаушы жылқының бақай сүйегін, ол болмаса қой- дың 
жілігін, немесе жауырынын, жамбасын қолына алып, ойынға қатысушыларға көрсетіп, белгілеп алады да, ойыншыларды екі
топқа бөліп, алысырақ барады да ақсүйекті лақтырып жібереді. Қай топтың ойыншылары ақсүйекті бірінші болып тапса, 
сол топ жеңген болып саналады. Сүйек еті мүжіліп, далада жатып күнге күйіп, әбден ағарған болуға тиісті.
Тоғыз құмалақ– жарыстың жеке кісілік, жеке командалық және командалық түрлері бар. Тоғыз құмалақты арнайы ағаштан 
жасалған төрт бұрышты тақтада ойнайды. Тақтаның екі қатарға тоғыз-тоғыздан ойылған сопақша келген ұясы (оны кіші 
отау деп те атайды), әрқатар үшін бір-бірден жасалған екі қазан (үлкен отау) болады. Олар екі түске ақ пен қараға боялады. 
Әр ойыншыға 81-ден екі ойыншыға 162 құмалақ (оның бұршақ, жүгері дәні болуы мүмкін) беріледі. Олар әр үяға 9-дан 
орналастырылады. Тоғыз құмалақты тақтада немесе қалың қағазға ұялар мен қазанның кескінін сызып та ойнайды. Тіпті 
болмаған жағдайда ұяларды жерден қазып та ойнай береді. Әр ұяның 
1-ден 9-ға дейін өзінің реттік саны болады, олар солдан оңға қарай есептеледі. Әр ұяның оң жақ (1-ден 4-ке дейін) және сол 
жақ (6-дан 9-ға дейін) қапталы бар. 5-ұя орталық ұя деп аталады. Ойын ережесі: тоғыз құмалақтың партиясы ақ пен қараның
кезектесіп отыратын жүрісінен тұрады. Ойынды бастаушы өзінің кезкелген отауына бір құмалақты ғана қалдырып, өзгесін 
қолына алып, оларды сағат тіліне қарсы жақтан бастап, бояу түсіне қарамастан бір-бірлеп ұяларға салады. Егер ең соңы 
құмалақ түскен бәсекелестің ұзындығы тас саны (2,4,6,8,10т.б.) жұп болса, онда ойыншы сол ұядағы құмалақты түгел алып, 
өз қазанына аударады. Ойының барысында ойыншы
лардың біреуінің ұясында 2 құмалақ қалса және оған серіктесі жүріс барысында өзінің ең соңғы тасын түсіріп үлгерсе, ол 
үш тасты түгел алады да, ұя ойын аяғына дейін
«тұздыққа» айналады. Содан әрі қарай сол ұяға түскен тастар «тұздық» иесінің қазаны
на көшіп отырады. Әр ойыншы өз қарсылысының жағында тек бір ғана «тұздыққа» ие болады. Қазанына 82 құмалақ 
жинаған ойыншы ұтады.
Асық ойыны  негізінен ер балаларға тән. Асық ойнау үшін керекті құралдың ең негізгісі – сақа. Әдетте оны үлкен оңқай 
асықтан шіге жағынан қорғасын құйып ауырлатып, тәйке жақ табанын, шіге жақ бетін тегістеп, оң қолға ұстап асық атуға 
ыңғайлап жасайды. Асық ойынын жазды күні тақыр жерде ойнайды. Бір-біріне қарсы екі бала не бірнеше бала екі топқа 
бөлініп ойнаулары мүмкін. Ойынның негізгі шарты бір-бірінен асық ұту. Асық ойынының үштабан және алтыатар деп 
аталатын өте кең тараған түрлері болған Үштабан ойнау үшін тақыр жерге көлденең сызық сызылады да, оған әр ойыншы 
бір бірден арасын сиректеу етіп кеней тігеді.Содан соң ойнаушы балалардың барлығының сақаларын біреуі жиып иіреді. 
Кімнің сақасы шықса сол бірінші болып сақасын көннен алысырақ жерге иіреді. Сақасымен тігулі кенейді атып, 
үштабаннан артықтау жерге жіберуі керек үш табаннан кем, я болмаса сақасы кенейге тимей кетсе, ойынды сақасы шыққан 
келесі ойыншы бастайды. Ойын көндегі кенейді ұтып біткенше созылады. Алтыатар ойыны бұдан басқаша. Көндегі 
кенейледің бір шетіне түпте қалған ( сақасы шықпаған) баланың сақасы тігіледі. Кенейдің арасында саңлау болмай 
тіркестіріле қойылады. Көннің екі жағына 1м жерден су (сызық) ,
ал 5-6 м жерден қарақшы белгілейді. Кімде кім түптегі сақаны жұлып кетсе (судан шығарса) бүкіл кенейді сол алады. Ал 
сақаға тимей кенейді ұшырса, оның судан шыққаны ғана соныкі болып табылады. Ату саны-6 рет. 
Теңге ілу – бозбалалар мен жігіттердің атпен ойнайтын ойыны. Көбіне қыз ұзатылатын жәнесүндет тойларының 
думанындаойналады. Жігіттің атқа мықтылығы, ат үстіндегі самдағай әрекеті, денесін игеріп, билеп алған ептілігі сынға 
салынады. Теңгені іліп ала алмай, аттан ауып қалып жататындар да көп болады. Кейде бір ауылға келін ұзағырақ 
жылдардан кейін түсіп, беті ашылғаннан кейінгі сайранда ырым үшін де ойналады. Сонда жас келін өзінің шолпысын не 
алқа күмістерін орамалға түйіп, бір қарыстай терең қазылған,қолдың басы ғана сиятын шұңқырға салып қояды. Сәйгүлік 
мінген жігіттер жүз, жүз елу метрдей жерден екпіндете шауып келіп, сол ағынымен шұңқырдағы орамалды іліп әкетуге тиіс.
Шұңқыр тұсында іркіліп, тоқтауға не аттың шабысын бәсеңдетуге болмайды. Кімде-кім орамалды іліп әкетсе, оны өзіне 
тартылған жас келіннің тарту сыйы деп біледі.Оны өзі алып қалмайды, қалаған адамына сыйлайды.
Аударыспақ– салт аттылардың бірін-бірі ер үстінен аударып алу сайысы. Бұл ойынға қайрат-күші мол, батыл да төзімді, 
шапшаң қимылдап, ат құлағында ойнай білетін жігіттер қатысады. Ежелгі заманнан келе жатқан бұл ойын жаугершілік 
кезінде найза ұстап, қылыш шабатын жауынгерге қажетті қасиеттерді қалыптастырған. Аударыспақ қазіргі кезде де 
шопандар тойында, мерекелерде спорт ойынның бір түрі ретінде көрсетіліп жүр.
Қыз қууойыны бір тегіс, жұмсақ топырақты жазық жерде өткізіледі. Мәренің қашықтығы 300 метрдей, ені 30-40 метрдей 
жер болуы шарт. Ойын өтетеін алаңнан қарама-қарсы жағында, бұрылыста жалауша қадалған бақылау пункті болады. 
Қызбен жігіттен екі-екіден жұптар жасақталады. Сөре желісінде қыз жігіттен 15 метрдей алда тұрады. Төрешінің белгісі 
бойынша ойыншылыр бір мезетте сөреден шаба жөнеледі. Ойының шарты бойынша қыз бұрылысқа бірінші болып жетуі 
керек. Егер жігіт бұры
лысқа дейін қызды қуып жетсе, жеңімпаз ретінде қызды құшақтап, сүюге міндетті. Ал жігіт оған үлгермей қалса, 
бұрылыстан қайта шапқанда қыз  көрермендердің гулеп қостауы үстінде шабандоз жігітті қамшының астына алады. Екеуі 
де осы жарыс үстінде өздерінің тапқырлыған, сынаптай сырғыған ептілікті, шабандоздық шеберлікті таныты білулері керек.
Арқан тартыс . Бұл ойында екі топ адамдары бір-бірімен күш сынасады екен. Екі топқа адам тең бөлініп, ортаға сызық 
белгілеп, арқан тартысады. Арқанды өз өзіне тартып алған топ күшті, жігерлі топ болып саналады.
Айгөлек .Қазақ халқының ұлттық ойындарының ішіндегі ең көп тараған ол-«айгөлек» ойыны. Бұл ойынды жасыл желек 
атқан көктемде, салқын самалды күзде ашық алаңда ойнаған. Ойынды жас қыздар мен жігіттер ойнаған. Кешке 
жиналғандар өзара тең болып екі топқа бөлініп, арасы бір бірінен 15-20 қадам қарама-қарсы екі сызықтың бойына тізіледі. 
Екі топ бір-біріне кезекпен екі жақтан адам шақырады. Бұл адам қарсы топтың қолын бұзып өтуі керек. Егер қолын бұзып 
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өтсе сол топтан өзімен қоса бір адам ала кетеді, егер бұза алмаса өзі сол топта қалады. Қай топта адам саны көп болса сол 
топ жеңді деген болады.
   Ұлттық ойындар - ата- бабамыздан бізге жеткен, өткен мен бүгінгіні  байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл 
қазынамыз. Сондықтан оны үйренудің, күнделікті тұрмысқа пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуге пайдасы 
орасан зор.  Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін оятып, бүкіл өміріне ұштаса 
береді.
     В. А. Сухомлинскийдің сөзімен айтқанда: «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес. 
Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың рухани сезімі жасампаз өмірімен ұштасып, 
өзін қоршаған, дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз ұшқын, білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты». 
Міне, ойын дегеніміз тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан - ойға жетелейтін, адамға қиялмен қанат бітіретін осындай 
ғажап нәрсе, ақыл-ой жетекшісі, денсаулық кепілі, өмір тынысы.

* * * * * * *
Шымкент қаласы №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы

тарих-география пәнінің мұғалімі Шабдан Алтынай
7 ә сынып оқушысы Жандарбек Зарина

 «1916жылғы ұлт-азаттық көтерілістің  
 тарихи маңызы»

Көтеріліс – бұқара халықтың немесе әлеуметтік саяси
топтардың билік жүйесінің саяси, экономикалық
саясатына қарсы наразылықтың бір түрі. Көтеріліске
шеруге, шығу, толқу, жаппай бағынбау сияқты саяси
наразылық сипатында өтеді. Ол наразы лық білдірудің
жоғары шегі бола тұра, қирату, тонау сияқты
ұйымдаспаған әрекеттер мен қатар, ұйымдасқан әскери
көтеріліске ұласуы да мүмкін. Көтеріліс ұйымдасқан
түрде жүргізілетін болса ғана нәтижелі аяқталып,
төңкеріске ұласады. Қазақ сахара сында Ресей империясының отарлау саясаты салдарынан дәстүрлі мемлекеттілік (хандық) 
жойылғаннан кейін көтерілістер екі түрлі сипат пен бағыт алды. Алғашқысына патшалық Ресейдің Қазақ хандығын 
әлсіретуіне және жоюына қарсы , кейінгісіне қазақ шаруаларының феодалдық және отаршылдық езгіге қарсы бағыттал ған 
азаттық жолындағы көтерілістер жатады.
  Қазақ халқы Ресейдің құрамында болған кездегі ең бір елеулі оқиғалардың бірі –ол 1916 жылғы қазақ халқының 
отаршылдыққа қарсы ұлт азаттық қозғалысы. Осы көтерілістің шығу себебі : әлеуметтік-экономикалық және саяси 
сипаттағы факторлар еді. Яғни отарлық езгінің соғыс кезінде барынша күшеюі, жерді тартып алу, орыстан дыру саясаты 
және т.б. Көтерілістің басталуына патшаның 1916 ж. 25 маусымда армияның қара жұмысына Түркістан өлкесінің және 
ішінара Сібірдің 19-дан 43-жасқа дейінгі ер-азаматтарын шақыру жөніндегі жарлығы түрткі болды.

Шілденің басында қазақ даласында көп кешікпей қарулы көтеріліске айналған стихиялық бас көтерулер басталды. Ол 
біртіндеп ұйымдасқан сипат алды: Торғай мен Жетісуда оның танылған жетекшілері А. Иманов, Ә. Жанкелдин, Т. Бокин, Б. 
Әшекеев, Ө. Саурықов басшылық еткен ірі ошақтары пайда болды.Қазақ қоғамында патша жарлығы мен көтеріліске деген 
көзқарас бір мәнді болған жоқ: бай -феодалдардың бір бөлігі, жергілікті әкімшіліктің кейбір шенеуніктері патша жарлығын 
қолдап, оны орындауға шақырды. Қазақ интеллигенциясының кейбірі (Бокин, Ниязбеков, Жүнісов) жарлыққа қарсы шығып,
оны орындауға қарсыластық көрсетуге шақырса, «Қазақ» гәзеті төңірегіндегі зиялылар (Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. 
Дулатов және т.б.) күші басым үкіметке қарсы шығудың халықты қырғынға ұшыратарын ескертіп, сабыр сақтауға 
шақырды. Көтерілістің аса ірі ошақтары Жетісу, Торғай болды. Жетісу облысында қарулы қарсыластық шілде-тамыз 
айларында жаппай қарқын алды. Шілденің 17 Жетісу мен Түркістан өлкесінде әскери жағдай жарияланды. Патша үкіметі 
мұнда ірі әскери күштерді жібере бастады. Қыркүйек, қазан айының басында жетісулық көтерілісшілер шегініп, Шығыс 
Түркістанға өтіп кетуге мәжбүр болды.
    Торғай көтерілісі(басшылары А. Иманов, Ә. Жанкелдин) 50 мыңдай адам қамтыған ірі қозғалыс болды. А. Иманов 
көтерілісшілерді ондыққа, елулікке, жүздікке, мыңдыққа бөлді. Арнайы мергендер бөлімшесі құрылды. А. Иманов бас 
сардар болды. Оның жанында әскери кеңес жұмыс істеді.Торғай облысындағы көтеріліс патша үкіметі құлатылғаннан кейін 
ғана тоқтады.
    1916 ж. көтеріліс қазақ халқының көп ғасырлық ұлт-азаттық қозғалысының тарихында маңызды орын алды. Ол отарлауға
және империалистік саясатқа қарсы өрбіді.Патшалық Ресейдің ХХ ғасырдың басында Орта Азияның шығыс аудандарын 
отарлауы өте күшті қарқынмен жүргізілді. Тек 1907 – 1912 жылдары империянның еуропалық бөліктерін бұл жаққа 2 млн 
400 мың адам келіп қоныстанды. Әсіресе, Қазақстанда отарлау кең ауқымда жүргізілді. Қазақтардың жерлерінде патша 
өкіметі шаруаларды қоныстандыру үшін жер қорын жасап, 1916 жылға дейін олардың 45 млн. десятина ең шұрайлы 
жерлерін тартып алды, сөйтіп жергілікті халықтар таулар мен шөл далаларға ығысуға мәжбүр болды. Бұл жерлерде не су, не
мал жаятын жеткілікті шабындық болмады.ХІХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басында бұрынғы Түркістан аймағында (Хиуа
мен Бұқараны қоспағанда) 941 жаңадан қоныстанған поселкелер пайда болды. Бұл кезде Түркістанда орыс посекілерінің 
әрбір тұрғынына 3,17 десятина егін егетін жерден келсе, жергілікті тұрғындарға (қазақ, өзбек, қырғыз, және т.б.) 0,21 
десятинадан ғана жер келді. Сөйтіп, ешқандай жері жоқ қазақ –қырғыз тақыр кедей лерінің үлкен тобы құрылды. Жетісу 
губерниясында көшіп келген орыс кулак шаруа шылықтарының 90 проценттен астамы қазақ кедейлерінің жалдамалы 
еңбегін пайда ланды. Қазақ жерлерін күшпен тартып алу жергілікті халықтар мен орыс –украин 
қоныстанушыларының арасындағы қайшылықтарды шиеленістерді, жер мәселесі жөніндегі күштеу саясаты шеткі 
аймақтарда да кеңінен тарады.1914 жылы патшалық Ресей дүниежүзілік соғысқа тартылды. Бұл Бірінші дүниежүзілік 
империалистік соғыс барлық халықтарға, соның ішінде Қазақстанға да асар ауыр зардаптарын тигізді. Ол патша 
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чиновниктері мен жергілікті әкімдерінің және байлардың зорлық –зомбылығы мен озбырлығын күшейтті. Соғыс қажетіне 
Қазақстаннан орасан көп жылқы, ауыл шаруашылық өнімдері жөнетілді. Жергілікті халықтан алынатын салық 3-4 есе 
көбейді, шаруалардың ірі қара малы мен мал азығын соғыс қажетіне алу күшейді. Осынның бәрі егістік жердің қысқаруына, 
ірі қара мал басынның азаюына әкеп соқтырды. Елдің өнеркәсібіндегі жалпы күйзеліс пен ауыл шаруашылығының күйзелуі 
Қазақстан экономикасын құлдыратты. Қалалар мен ауылдардағы еңбекші бұқараның жағдайы күрт төмендеді.Соғыс 
жылдары тек Түркістаннан майдандағы әскерлердің қажеті үшін 40, 899, 044 пұт мақта, 38 мың шаршы метр киіз, 3 млн. пұт
мақта майы, 229 мың пұт сабын, 300 мың пұт ет, 473,928 пұт балық, 70 мың жылқы, 12797 түйе күштеп алынып, майдан 
аймақтарына жіберілді. Соғыс ауртпалығы Қазақстанда жұмысшылар мен шаруалар қозғалысының өуіне түрткі болды. 1915
жылы маусым айында Екібастұз, Байқоңыр көмір кендерінде, Спасск мыс кен руднитінде, Орынбор –Ташкент темір 
жолында жұмысшылардың қозғалысы бой көтерді.Соғысқа қарсы, қымбатшылыққа және етек алып келе жатқан аштыққа 
қарсы қалалар мен деревняларда қала кедейлері мен майданға кеткен солдаттардың әйелдері ереуілге шықты. 1916 жылы 
қаңтар айында мұндай тоқулар Верный, Семей қалаларында болды. Қазақ жастарын майданға тыл жұмысына алу жөніндегі 
патшаның 1916 жылғы 25 маусымдағы жарлығы халықтың шыдамын тауысып, олардың отарлау езгісі мен орта ғасырлық 
қанауға қарсы көтерліуіне себеп болды. Жарлық бойынша Түркістан мен Дала өлкесінен майданға окоп қазуға 400 мың, 
соның ішінде Қазақстанның далалық облыстарынан – 100 мыңнан астам, Жетісудан 87 мың адам жіберу көзделді. 
Қазақтардың тууы туралы куәлігінің жоғын пайдаланып болыстық басқармалар мен ауыл старшындары жастарының 
асқандығына қарамастан кедей жігіттері майданға жұмысқа алынатын «қара тізімге қосты» , ал феодалдар балаларының 
жасын өз бетінше үлкейтіп, немесе кішірейтіп көрсетіп, әскерге жібермеудің амалын жасап бақты. Мәселен, 60 жастағы 
кедей шалдары 30 жаста болып, 25 – 30 жастағы бай балаларды 50 жастағы болып болып жазылды.Майдан жұмысына қазақ 
жастарын алу туралы жарлық қазақ халқының зор наразлығына тудырды. Елде болыстық басқармаларды талқандау, ауыл 
старшындарын, қатігез байларды өлтіру, ірі феодалдардың иеліктеріне шабуыл жасау, жер сату жөніндегі құжаттарды, алым
– салық қағаздарын т.б. жойып жіберу секілді ашу – ыза әрекеттері кең орын алды. Сойыл, кетпен, шалғы, мылтық, 
қылышпен қаруланған ел адамдары байлардың ауылдарын өртеп, малдарын әкетеуі жиілей түсті.

Көтерілістің сипаты мен қозғаушы күштері : 1916 жылғы көтерілістің басты мақсаты ұлттық және саяси азаттық бол¬ды. 
Сол арқылы ол қазақ халкының бостандық пен тәуелсіздік жолындағы бұрынғы бүкіл күресінің қорытындысын шығарды. 
Көтерілістің негізгі қозғаушы күші ұлттық шаруалардың қалың тобы, сондай-ақ сол кезде туып келе жатқан жергілікті 
жұмысшы табының өкілдері, қолөнершілер болды.Сонымен бірге көтерілістің ұлт-азаттық сипатта болуы себепті қазақ ха-
лқының барлық топтарының өкілдері (екінің бірінде байлар, болыс басқару-шылары, билер), сондай-ақ демократияшыл 
зиялылардың жекелеген өкілдері қатысты.Көтеріліске қазақтармен катар ұйғырлар, өзбектер, қырғыздар, дүнгендер және 
басқа да кейбір халыктардың өкілдері катыскан Оңтүстік облыстарды (Жетісу жөне Сырдария облысы) қоспағанда, 
Қазакстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы құрамы жағынан бір ұлттың қозғалысы болды.Бұл қозғалыста еңбекші 
халықтың өкілдері басқарды. Торғай даласында қазақ жастарын Әліби Жангелдин мен Амангелді Иманов, Орал облысы мен
Бөкей ордасында Сейітқали Мендешев, Әбдірахман Әйтиев, Маңғыстауда – Жалау Мыңбаев, Ақтөбе даласында - Әділбек 
Майкөтев, Жетісуда – Тоқаш Бокин, Бекболат Әшекеев, Ұзақ Саурықов, Тұрар Рысқұлов т.б. басқарды. 1916 жылғы шілде, 
тамыз айларында көтеріліс бүкіл қазақ даласын қамтыды. Оны басу үшін патша өкіметі жазалаушы отрядтар жіберді. Оның 
құрамында жақсы қаруланған әскер бөлімдері, казак – орыс шоғырлары кірді. Көтерілісті басу үшін патша үкіметі өзінің 
ескі «бөліп ал да билей бер»деген тактикасында кеңінен қолданады. 1916 жылғы 23 тамызда Түркістан генерал – 
губернаторы Куропаткиннің жарлығымен майдан жұмыстарына шақырылу ларудан қанаушы таптардың бірқатар өкілдері 
босатылды. Олар: Басқару органдарының (облыстық ,ауылдық ) қызметкерлері, жергілікті (бұтана) халықтың төменгі 
полицияда істеп жүргендері, имамдар, молдалар, медреседе істейтіндер, мекемелерде қаражат мәселесімен айналасатын 
бухгалтерлер мен есепшілер, мемлекеттік мекемелелерде қызмет істеп жүрген бұратана әкімшілігінің бұратана халықтың 
өкілдері, дворян және құрметті азаматтар әулетінен шыққан бұратана халықтық қозғалыстан бұратана әкімшілігінің, байлар 
мен мұсылман діні өкілдерінің аздаған тобын бөліп алуға мүмкіндік берді.
  1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының сан ғасырлық ұлт-азаттық қозғалысының тарихында ерекше орын алады. Бірінші 
дүниежүзілік соғыс жағдайларында көтерілістің жалпы жұрт таныған басшылары Ә.Жанбосынов, А.Иманов, Ж.Мәмбетов, 
Ұ.Саурықов, Б.Әшекеев, О.Шолақов, А.Жүнісов, Қ.Көкембаев, И.Құрманов, Ж.Кұдайбергенов, С.Қанаев, М.Ұзақбаев, 
А.Сұлтанбеков жене басқалар, көтерілісшілердің саяси көсемдері Т.Бокин, Т.Рысқұлов, С.Мендешев, Ә.Жангелдин, 
Б.Алманов жөне басқалар кезінде Сырым Датов, Исатай Тайманов, Махамбет Өтемісов, Жанқожа Нұрмұхамедов, Кенесары 
және Наурызбай Касымовтар, Байзақ Мәмбетов және басқалар жүргізген тәуелсіздік жолындағы күреске халықты көтерді.
Көтеріліс отаршылдыққа қарсы және империализмге қарсы бағытта болды. Көтерілістің басты міндеті — халықты 
отаршылдық езгіден ұлттық және саяси жағынан азат ету.1917 жылғы ақпанда Ресей империясында монархиялық билік 
жүйесінің құлауын жақындатқан себептердің және жалпы шығыстың отар халықтарының (Қытай, Парсы, Үндістан, т.б.) 
империалистік езгіге қарсы ХХ ғасырдың басында өріс алған бүкіл ұлт-азаттық қозғалысының құрамдас бөлігі болды.
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Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, 
«Көкібел» атындағы жалпы орта мектебінің 

3-сынып оқушысы Жақсыбай Нұраят Мэлсқызы

Жетекшісі: Бастауыш сынып ІІ деңгей мұғалімі Исабаева Катира Борибаевна

Тақырыбы: Мен атамды мақтан етемін

    Жер жүзіндегі алапат нәрсе – ол соғыс. Соғыс зардабынан қаншама отбасы қайғы-қасірет шекті.
Аналарымыз жесір, қаншама балалар жетім қалады. Сол соғыстың үлкені 1941-1945 жылдары
болған Ұлы Отан соғысы.
  Менің атам – Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер. Атам Жарқынбеков Лесбай 1911 жылы
қазіргі ОҚО,  Қазығұрт ауданы, Көкібел елді мекенінде шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесі Жарқынбек ағаш ұстасы 
болған. Өзі де ағаштан түйін түйетін ұста болған. Отан алдындағы борышын өтеу үшін соғысқа 1941 жылы аттанды. Соғыс 
Воронеж қаласын қорғауда ерлік көрсеткен. Соғыста пулеметші болған. 1942 жылы қыркүйекте болған шайқаста ауыр 
жараланып госпитальге түседі. Жарақаттың салдарынан сөйлеу, есту қабілетінен айырылып, мылқау болып елге оралды. 
1945 жылы елде табиғаттың шипасы тиіп, тілі шығып, есту қабілеті қалпыны келді. Қалған өмірін ұсталықпен өткізеді. 1952
жылы өмірден өтеді.    Менің атам Ұлы Жеңісе өз үлесін қосқан. Мен атамды мақтан етемін!

* * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, 

«Көкібел» атындағы жалпы орта мектебінің
 3-сынып оқушысы Тәжіхан Ақбота Орынбасарқызы

Ғылыми жетекшісі: Бастауыш сынып ІІ деңгей мұғалімі  Исабаева Катира Борибаевна

Тақырыбы: “Көкөністердің адам ағзасына пайдасы ”
Жұмыстың мақсаты:
Көкөністерді үй жағдайында және 
медицинада емдік қасиетін зерттеу.
Жұмыстың міндеті:

1. Берілген тақырыпта материалдар жинақтау көкөністер туралы емдік қасиетін зерттеу.
2.  Көкөністердің пайдасы туралы анықтау.
3.  Көкөністерді өсіру жолдарын анықтау. 

4. Жұмыстың практикалық маңызы
5. Дүниетану пәніне жүйелі теориялық материал ұсынылады  

Зерттеу жұмыстың ғылыми жаңалығы
-Көкөністердің адам ағзасына әсері және оның емдік қасиетін түсіндіру.
-Тағамдық өнімдерді байытып,тағам құрамына жетіспейтін микроэлементтерді, дәрумендерді қосу. 
Шипалы жемістер мен көкөністер Сырқаттан сауықтырып, жаныңды жасартады. Көкөніс дақылдары
Ол – негізінен шырынды өнімдер, жапырақты өсімдіктер, тамыр-жемісті өсімдіктер, баданалар, т.б. Көкөністердің 80 
тұқымдасының 600-ден астам түрі өсіріледі. 

1. Жеміс – ұрықтылар: қызанақ, қияр, бұрыш 
2. жапырақтылар: қырыққабат (капуста), салат, баданақ: пияз және сарымсақ 
3. тамыр – жемісті өсімдіктер: сәбіз, қызылша, ақжелкен, шалғам. 

Нақты деректер бойынша, біз 3 –мыңыншы жылдары – ақ Ежелгі Қытай, Мысыр, Ежелгі Грекия, Ежелгі Рим көкөністер 
өсірумен айналысқан. 
Жеміс – жидектерде де, көкөністер де дәрумендерге, шипалық қасиетке, азық–түліктік құндылықтарға өте бай. 
Көктемде көкөніс жеу. Халқымыз көктемді – ұзынсары келген қараөзек шақ, жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы 
дейді. Бұл кезде адамдар бойында күзде жиналған дәрумендер қоры азаяды. Соған байланысты денеде ауруға қарсы тұру 
қабілеті кеміп, тұлабойда әлсіздік пайда болады. Сол себепті оған жол бермеу үшін дастарханда құнарлы тағамдармен бірге 
алуан түрлі көкөністерді, жеміс-жидектерді жеген жөн. Сапалы көкөністер болмаса, қалбырланған көкөністерді, тұздалған 
қырыққабатты, көк пиязды молынан пайдаланған абзал. Қараөзек шақта көк пияздың пайдасы өте жоғары. Оның 100 
грамынан тәулікке қажеті С дәрумені табылады. Ашытылған қырыққабаттың 100 грамында 20 мг С дәрумені бар. Сүт 
өнімдерінің, қазы-қартаның, сүр еттің де көктемде пайдасы зор. Негізінен, жылдың барлық мезгілінде ересек адамдар үшін 
картопты қоспағанда, көкөністің күндік мөлшері 300 грамнан 400 грамға дейін болуға тиіс. Көкөніс пен жеміс орта және 
егде жастағы, әсіресе толығуға бейім адамдардың тамағында айрықша орын алғаны жөн. 
“Картоптың емдік қасиеті ” Көкөністі қалай қайнатады? С дәрумені бар көкөністі аз қайнатады. Және де оны алюминий 
ыдыста қайнатқан жөн. Тазаланған картопты суда көп ұстамайды. Су алғашқы жарты сағатта картоптың құнарлығының 40 
пайызын жояды. Ұсақ кесілген картоп көп дәруменін жоғалтады.
Көкөністі баяу отта, қақпағын жауып қайнатқан дұрыс. Ең пайдалысы – қабығын аршымай қайнату. Қайнап жатқан суға 
лимон қышқылын қосса, картоп 7 пайыз ғана дәруменін жоғалтады. Көкөністерді қайнатқанда, құрамындағы минералды 
тұздар азаяды. Картоп 20 пайыз тұз жоғалтады. Сондықтан, картоп мейлінше аз суда қайнатады. Жеміс – жидектен 
жасалған тағамдарды тамақ ішерден 1 – 1,5 сағат бұрын дайындау қажет. Үш сағат өткен соң картоптан жасалған сорпада 40
– 60 пайыз дәрумен қалса, алты сағаттан соң ізі де қалмайды. Жеміс – жидектерді шикі күйінде, әрі қабығымен жеу керек. 
Өйткені, ішкі бөлігіне қарағанда, қабығындағы дәрумен бірнеше есеге көп.
“Сәбіздің емдік қасиеті ” Көкөністі қайнатып пісіргенде, жемістің құрамындағы коратин бұзылады
Қайнатылған сәбізде коротин шикі сәбізге қарағанда екі есе аз болады. Қырыққабаттың ішкі бөліктерінен гөрі сыртқы 
қабықтарында коротин мен С дәрумені өте бай. Сол себепті, оны қайнатқанда қабығын аршымай, жақсылап  жуып 
қайнатқан жөн.
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Ол адамзат баласына біздің ғасырымызға дейін 2 мың жыл бұрын белгілі болған. Римдіктер оны дәмді тағам ретінде пай-
аланған. Сәбіз авитаминозды (тағамда дәруменнің жетіспеуінен болатын ауру) жояды, ағзаның тұмауға қарсы тұруын 
күшейтеді, зат алмасуды жақсартады. Шикі сәбіз несепті айдаса, ондағы кобальд тұзы қан қысымын түсіреді, қанның қызыл
түйіршіктері (эритроцит) мен гемоглобиннің түзілуіне қатысады. Сәбідің сары өзегі жүрек бұлшық етінің шаршағанын 
басады, шырынын жүрек инфарктінде ішуге белгілейді. Сәбіздің тор көздемшелері адам бойында Холестериннің шапшаң 
бөлінуіне мүмкіндік жасайды. Сәбізді оттегі және қуықтағы тасқа қарсы пайдаланады. Халық медицинасында сәбізді 
бұрыннан несеп айдау мен ішек құртына қарсы, қан аздыққа, әлсіреуге, ішек-қарын қызметінің бұзылуына қарсы ішу 
ұсынылады. Осы мағсатта сәбізді сүтке қайнатып та жейді.
“Асқабақтың емдік қасиеті ” Асқабақ. 1.Отқа немесе қайнаған суға күйіп жарақаттанғанда, асқабақ етін жаншып  жараға  
таңса өте пайдалы. 3.Өкпеге шығу шыққанда, асқабаққа 250 г сиыр етін қосып, суға пісіріп, тамақ орнына жейді. Май мен 
тұз қоспайды.
4.Құртты түсіру үшін ішкі асқабақ етінен ересектерге 500 г, балаларға 350 г жегізді, 2 сағаттан соң іш айдайтын дәрі 
ішкізеді, сонда құрт түседі. Дәріні 2 – 3 күн ішеді.
5.Таспа, сазан құрттарды түсіреді.
6.Көкжөтелге ем болады.
7.Тұқымының 1 келісін суға қайнатып, геморойды күніне 2 рет булайды.
8.Балалардың жұтқыншағы ауырғанда емге қолданады.
9.Жүрек әлсіздігінен жүдегенге шипа.
“Қант қызылшасының емдік қасиеті ” Қанды көбейту, қақырықты босату, сіңірлерді бекемдеу, денені қуаттандыру үшін 
пайдаланады. Көк бауыр ауырғанға: қант қызылшасын сірке суымен, қышамен араластырып ішкізсе, көк бауырда-ғы 
бөгеттерді ашады. Бір жақ шеке ауырғанда, қол – аяқтың қалтырауына: қант қызылшасының суық балмен араластырып 
мұрынға тақса, ауру белгілері жеңілдейді. Құлақ ауырғанға: қант қызылшасы жапырағының суын сығып алып, балмен 
қосып қайнатып, жылы күйінде құлаққа тамызады. Шаштағы битті жоюға, қайызғақты кетіруге: жапырағының суымен 
шашты жуады. Іш кернесіне: қант қызылшасын қыша сірке суымен қосып қайнатып ішсе, ауырғанды басады.
Адам ағзасындағы түрлі қоқыс – қалдықтарды, артық тұздарды қуады.
Қызылша тұнбасы сәбіз, қияр шырыны қосылып әзірленеді.
“Қырыққабаттың емдік қасиеті ” Оны қалай жесе де пайдалы. Ашыған қырыққабат (капуста) тәбетті, асқазанның сөл 
бөлуін күшейтеді, ас қорытуды жақсартады. Ашыған қырыққабатты ас қорыту жүйесінің бұзылуына (қыжылдау, құсу, 
кекіру, жүрек айну, ықылық ат) алдын алу үшін пайдаланылады. Ашыған қырыққабат семіруге,қарсы ем. Қырыққабат сөлі 
(бұзылмаған) асқазанның әлсіреуін, қарын, ұлтабар жарасын, өт қабының, бауырдың әртүрлі ауруларын, асқазан қабынуын, 
тоқ ішек жарасының қабынуын емдейді. Сары ауру мен көк бауыр ауруларына да қырыққабат сөлін ішу қажет.
Қырыққабат шырыны асқазан сөліндегі қышқылдың көбейген кезінде, қарын ауырғанда қолданылады. Сапа болғанда, ауыз 
қолдырап, қабынып ауырғанда қырыққабат сөлін сумен араластырып, ауызды, тамақты шаяды. Бас ауырғанда, буын 
сырқырағанда ауырған жерге қырыққабаттың жас жапырағын жапсырса, ауруды басады. Қырыққабаттың құрамында 
асқазан жарасына ем болатын заттар бар. Шырыны бауыр ауруына ем. Оны ішкеннен кейін аурудың жанға батқаны азайып, 
бауыр қалпына келеді. Қырыққабат шырынының құрамындағы күкірт пен хлор, иод асқазан мен ішектің шырышты 
қабығын тазартады. Бұл үшін қырыққабат шырынын 100 грамнан күніне 3 рет ішу қажет. Оған сәбіз шырынын қосып ішсе, 
әсері одан да жақсы. Бұл үшін 100 грамм қырыққабат шырынына 200-300 грамм сәбіз шырынын қосады.
“Қиярдың емдік қасиеті ” Қияр. 3 қасық ұсақтап туралған жас қиярға 1 стақан қайнаған суды ыстықтай құйып, 2-3 сағат 
қойып, тұнбасын сүзіп алып, қалдығын сығады да 1 шай қасық балмен араластырады. Сосын бұл тұнбамен мақтаны шылап 
алып, таза жуылған бетті сүртсе, ол безеуден арылтады. Қияр.
3 қасық ұсақтап туралған жас қиярға 1 стақан қайнаған суды ыстықтай құйып, 2-3 сағат қойып, тұнбасын сүзіп алып, 
қалдығын сығады да 1 шай қасық балмен араластырады. Сосын бұл тұнбамен мақтаны шылап алып, таза жуылған бетті 
сүртсе, ол безеуден арылтады.
“ Қызанақтың емдік қасиеті ” Қызанақ. Ол біріншіден, тағам ретінде өте пайдалы.оның құрамында қант, пектиндік, 
азоттық заттар, алкалоид, минералды тұздар мол. Екіншіден, қызанақта А, В, В әсіресе, С дәрумені өте көп. Үшіншіден, жас
қызанақ пен томат шырынының шипалық қасиеті жақсы. Асқазан жарасы бар адамдар жас томат шырынын ішуге тиіс. 
Томат шырыны ағзадағы тастарды да ерітеді. Қызанақ бауыр ауыратындар үшін де өте пайдалы. Ол каротин, калийге өте 
бай. 
“Қызыл бұрыштың емдік қасиеті ” Қызыл бұрыш. Ол адамның ғұмыр жасын ұзарта алады. Бұл ғалымдар ашқан 
жаңалық. Қызыл бұрыш линидтік алмасуды қалпына келтіріп, дұрыстайды, артериялық қысымды төмендетеді, ішек 
жолдарының микрофлорасын сауықтырады, жастың ұлғаюына байланысты болатын өзгерістерді тежейді. 
“ Қауынның емдік қасиеті ” Құрамында қант (негізінен сахароза), белок, клетчатка, пектин заттары, ароматтық заттар, 20 
мг пайыз С дәрумені, каротин (А провитамині) минералды тұздар бар. Қауынды 6-7 ай сақтауға болады. Қауын несепті 
көбейтіп, оны тазарта түседі. Ірің бөлінуін тоқтатады, бүйректі қыздырып, қуық жолдарын да тазартады, бүйректегі тасты 
шығарады.
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Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, 
«Көкібел» атындағы жалпы орта мектебінің 
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Тақырыбы:  Адыраспанның емдік қасиеті
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Кіріспе
Тақырып өзектілігі: Жер бетінде шипалық қасиетке ие алуан түрлі өсімдіктерөседі. Осынау әрқилы географикалық аймақта 
қоныс тепкен емдік, шипалық қасиеттері алуан түрлі өсімдіктерді адам баласы ерте кезден-ақ өз қажетіне жаратып келеді. 
Адыраспан көбінесе шөл-шөлейт жерлерде кездеседі. Шипалы өсімдіктің
құрамында гармалин және гармин алкалойдтері, ал гүлі мен бұтағында
пеганип алкалойдтері болады. 
Ертедегі грек дәрігері Гиппократ  өсімдіктің  қай бөлігі болса да пайдалы, 
оларды  ауруды емдеу мақсатына кеңінен қолдануға болады деп есептеді.
Сондай – ақ ол өз дәуірінде қолданылған екі жүзден астам өсімдікке
сипаттама берді. Рим дәрігері Гален тұңғыш рет науқастарды өсімдіктің қайнатындысымен, шырынымен, тұнбасымен, 
ұнтағымен және одан жасалған дәрімен емдейді. 
Адыраспанның өсіп-өнуі, табиғатта таралуы
Адыраспан –түйетабандар тұқымдас тарамдалған бұтағы мол көп жылдық өсімдік. Сабы мен гүлінде уы болады. Ерекше 
күштісасық иісті, дәрілік өсімдік. Бозғылт сары гүлдері жеке-жеке өседі, жемісі қоңыр түсті, иісі өте жағымсыз. Адыраспан 
көбінесе шөл-шөлейт жерлерде кездеседі. Шипалы өсімдіктің құрамында гармалин және гармин алкалойдтері, ал гүлі мен 
бұтағында пеганип алкалойдтері болады. Гүлінің 5 тостағаншасы, 5 күлте жапырақшасы, 15-16 аталығы, 1 аналығы, жемісі 
қоңыр түсті, ірі ұрығы бар, диаметрі 1см –дей шар тәрізді қауашақ.
Өсімдік аты: Адыраспан
Биіктігі: 30-60 см
Гүлдеу мерзімі: Маусым, шілде айлары
Кесдесетін орны: Сортаң топырақты далаларда
Пайдаланылатын бөлімі: Шөбі, жапырағы, гүлі, дәні
Жинау мерзімі: Тамыз, қыркүйек
Қандай ауруға пайдаланылады: Бел ауруры, бас ауруы, асқазан.
Пайдалану  мөлшері: сабағы мен жапырағынан 4-8 грамм, тұқымынан 0,1-0,5 грамм. Адыраспанның құрамында адыраспан 
сілтісі, ұшпа май бар.
Ескерту:  улы болғандықтан, абайлап қолданған жөн.
Дәрілік өсімдектермен емдеу тәсілін ерте заманнан бері ата-бабамыз қолданып келе жатыр. Ертеде өмір сүрген Әбу-
Насырәл Фараби, ӘбуӘли Ибн Сина, Беруни, Әл- Джуржани орта ғасырларда өмір сүрген шығыс ғалымдары халық 
медицинасының дамуына, әсіресе дәрілік өсімдіктерді танып,пайдалануына ықпалы зор болды.
Халық медицинасында пайдаланып жүрген шипалы өсімдіктердің бірі- адыраспан. Қазақ халқы адыраспан тіл көзден 
сақтайды, лас, былғанышты қуады деп, түтінімен үй ішін, ошақ басын аластаған. Емдік қасиеті жағынан адыраспан Орта 
Азияда ертеден белгілі болған. Адыраспанды кавказ халқы ұйықтататын дәрі ретінде қолданған.
     Адыраспанның сипатына келетін болсақ, түйетабандар тұқымдас, тарамдалған бұтағы мол, көпжылдық өсімдік. Шипалы 
өсімдіктің құрамында гармалин және гармин алколойдтері, ал гүлі мен бұтағында пеганип алколойдтері бар.
Емдік  қасиеттері. Емдік мақстта адыраспанның шөбін, Яғни бұтақтарын, жапырақтарын пайдаланады. Халық 
медицинасында шөбін ревматизм, қышыма, безгек, қотыр және басқа тері ауруларына қолданады. Адыраспанды ирак халқы
«Уарау Аспанд» деп атайды, бұл «барлық ауруға ем» деген сөз екен.
Ғылымда адыраспан өсімдігін 1928 жылдан бері дәрі-дәрмекке пайдаланып келеді. Қазақ халқы бұл шөптің қайнатпасымен 
тері ауруларын емдейді.
Емдеу тәсілдері. Қазақ халқының ерте заманнан келе жатқан емшілік қасиеттері өте көп. Сол емшіліктің бір саласы әр түрлі 
шипалы  шөптермен емдеу болып табылады. Оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді және жұқпалы ауруы бар 
науқастың бөлмесін залалсыздандырады. 
Адыраспанның ем болатын аурулары: 
• Ревматизм ауруы 
• Ұмытшақ ауруы 
• Тіс ауруы 
• Бастың созылмалы ауруы 
• Тарамыс ауруы 
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• Буынның қабынуы 
• Бел, сал ауруы 
• Асқазан ауруы
Адыраспаннан жасалатын дәрілік тұнбалар қасиеті
Дәрілік шикізат ретінде шілде айында бұтақшаларын, жапырағы мен гүлін жинап алады. Ол –улы өсімдік. Халық емшілері 
адыраспанды адамның сегізкөзін жүйке ауруын емдеуге пайдаланған.Мал-дәрігерлік тәжірибеде оның тұнбасымен малдың 
қышыма қотырын, түрлі тері ауруларын емдейді. Оның құрамында алкалоидтар бар.Халық     медицинасындаадамдарды буын 
ауруынемдеуге пайдаланады, қайнатылған суынбезгекпен ауырғанадамғаішкізеді. Сондай-ақ малдыңқотырында жазады. 
Адыраспаннан  жүнмен  жіптерді бояу үшін  күрең  қызыл бояу а     лынады. Тұқымымен  көкшөбінен алынған тұнбаны 

адыраспан шаруашылық  зиянкестерінеқарсы күреске  пайдаланады. Адыраспан –улы     өсімдік(құрамында бірне 
шеалкалоидтар бар), дәміащы, мал жемейді. Жаз, күз мезгілінде тұтас  денесін, күз мезгілінде жемісін  жинап, кептіріп  
сақтайды. 
Тұмау тиіп ауырғанда, отбасы мүшелерін адыраспанға тұз қоса отырып аластаумен қатар ем дарытатын қасиеті де бар. 
Сондай-ақ емшілікте адамның буынын сырқыраудан, аяқ-қолын қақсаудан емдеу үшін адыраспанды қайнатып, сол сумен 
ауырған мүшені үш мәрте булайды. Жел-құздан қозған буын ауруын емдеу үшін адыраспанның жас сабағын қиып алып, 
жаншып буынға тарту керек. Суықтан болған ауруға, терісі бөрткен кезде адамды адыраспан суына шомылдырған. Tic 
қақсап ауырғанда, адыраспанның шөбімен ыстағаннан кейін басылады. Ұмытшақтық меңдетсе адыраспан дысабағы мен 
жапырағын бірге қайнатып ішеді.Көшпелілер кесіртке тәрізді жәндіктер жараланғанда адыраспанға аунап жазылатынын 
байқаған.
                                  Адыраспан халық ұғымында...
Адыраспан қазақ үшін қасиетті шөп болғандықтан бәле-жаладан сақтайды деп үйдің ішіндегі көрнекілеу жерге - кереге 
басына іліп қояды. Жаңа үйге кірердебосағағажын-шайтан мүлдем жоламасын деп, адыраспанмен аластаған. Сонымен 
қатар, бұл өсімдікті иесіз үйді иесі жоқ кезде жайлап алған беймәлім жын-шайтандардан тазарту үшін адыраспанның бір 
бұтағын отқа салып тұтатып, аластайтын болған.Сондай-ақ, ауыл әйелдері бірігіп текемет басқанда, әзірленіп жатқан 
текемет, киіздің қасына көз тимесін деп адыраспан және қызыл түсті мата төсейді. 
Алайда, адыраспан – улы өсімдік. Қаратаусілемдеріндеөсетінадыраспандыашыққанкездесиыр мен жылқыжеп, 
тыныстарытарылып, уланады.
Қорытынды:
Адыраспан туралы зерделей келіп, мен мынадай ойларды түйіп, төмендегідей ұсыныстар айтқым келеді.
1.Қазіргі медецинада адыраспанның емдік қасиеттерін қолдану енгізілсе
2. Адыраспан туралы әлі де тереңірек зерттегім келеді
3. Дәрілік өсімдіктер жайында, оның ішінде адыраспан туралы газет, журналдарға арнайы мақалалар жарияланып тұрса

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Денсаулық журналы  №12   2010 жыл.
2. Ақпараттық құралдардан 2014ж.
3. Ғаламтор желісінен.

* * * * * * * *
 Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, 

«Көкібел» атындағы жалпы орта мектебінің 
4-сынып оқушысы Қырғызбай Ұлбала Салдарбекқызы

Ғылыми жетекшісі: Бастауыш сынып І санатты мұғалімі 
Жаркынбекова Акмарал Онеровна

Тақырыбы: «Ағаштар мен жеміс-жидектердің адам бойына тигізер пайдасы»

        Тұрмыста  жеміс  –  жидектерді  жуу  арқылы  ластан,  адам  ағзасына  зиянды
микроорганизмдерден құтыла аласың. Саяжайда өсіп тұрған жемісті сабағынан үзіп алып,
жумаған күйде жеудің өзі зиянды. Сенбесеңіз, сол жемісті шағын ыдыста аздаған сумен
жуып,  оны  микроскоппен  қарап  көріңіз,  ішінен  адамның  іш  ауруын  да,  басқа  да
сырқаттарды туғызатын құж – құж қаптап жатқан құрттарды (микробтарды) көресіз.
Жалпы,  жеміс  –  жидектерден  ауруға,  түрлі  зиянкестерге  қарсы  бүркілген  түрлі  улы
химикаттардан  жақсылап  жуу  арқылы  ғана  арылуға  болады.  Шетелден  әкелінген  жемістерді  арнайы  сабынды  суда
щеткамен жуып,  соңынан таза сумен мұқият шаю қа-жет.  Мамандар басқа мемлекеттерден әкелінген жемісті балаларға
берер алдыңда 1 сағаттай салқын суға салып қоюға ақыл – кеңес береді. Сонда оның құрамындағы зиянды заттар суға
шығады. Ал мұндай алманың қабығын мүмкіндігінше, аршып жеген дұрыс. 
Жеміс ағашын отырғызу – сауап
Ұлық  Пайғамбарымыз  Мұ-хаммед  (с.ғ.с.)  адамдардың  жеміс  ағашын  отырғызып,  жемісін  игілікке  жаратуын  құптап,
қолдаған. Ол бұл орайда өзінің хадис шәрібінде былай дейді: «Егер мұсылман кісі жеміс ағашын отырғызып, одан адам,
хайуанат, немесе құстар дәм татса, көлеңкелесе, мақшар күніне дейін садақатты сауапқа қалады».

  
Р/с Ағаш түрі Қандай қасиеті бар?

1 Емен Ол адамның иммунитетін, рухын көтеріп, ойына керемет ой қосады.
2 Шетен Жақсы донор болып саналады. Адамға жақсы көңіл-күй, тың күш, жұмсақ сезім сыйлайды.

Бұл ағаш – отбасындағы бақыт пен тыныштықтың символы. Сондықтан ертеде үй маңына
отырғызған.
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3 Терек Түзу теректің энергиясы түзу болады. Оның көмегімен бас және омыртқа ауруынан құтылуға
болады деп есептеледі.  Ол үшін ауырған жерге бір айдай терек тақтайшасын қоюға кеңес
беріледі.

4 Арша Бұл ағашы емдік қасиеті қазақ баласы үшін таңсық емес.  Ауырған адамды, үйді,  аршаның
исімен аластап тазалайды. Етті қымыз пісетін сабаны аршаның түтіні бірден-бір ем саналады.

5 Қайың Қайың ағашы жұрттың бәріне көмектесе бермейді. Қайың тек өзін еркелететін, өзіне ғашық
жандарға ғана жомарттығын көрсетеді. Ақ қайың – ақ ару дейтініміздей, қайың ежелден нәзік
жандардың символы, әйел аналарға көп көмектеседі. Қайың шырынын ішу денсаулыққа өте
пайдалы саналады.

6 Үйіңкі Бұл ағаштың биоалаңы өте күшті. Сондықтан кез келген адам үйіңкіні батыл құшақтай беруге
болады. 

7 Қызылтал Адам бойындағы құрыс-тырысты, бас ауруын жазады делінеді. 
Ағаштар арнайы уақтында аса пайдалы күш бере алады. 

Үйіңкі Жүйке кернеуін азайту үшін таңғы 7 мен 10 арасында баруға болады. Бұл кезеңде ағаштың
биоэнергиясы аса пайдалы.

Шетен Күндізгі 11-ден 13 аралығы. Оның міндеті – ағзаны тазарту. 
Көктерек Пайдалы  уақыты  14  пен  17  сағат  аралығы.  Қозу  мен  стресті  алады.  10  минуттан  артық

тұрмаңыз. Жүрек айнуы мен бас айналуы ықтимал. 
Жөке Уақыты  2  мен  6-ға  дейінгі  кезең.  Күші  жұмсақ,  одан  жылылық  пен  тыныштықты  сезіне

аласыз.
Ақ терек Уақты 15 тен 18-ге дейін.  Күші тегіс.  Оны біраз уақыт құшақтасаңыыз шаршағандығыңыз

басылады.
Қайың Пайдалы кезеңі 5-тен 9-ға дейін. Қайыңның күші жұмсақ тыныштандырады, стресті алады.
Қарағай Барлық кезде пайдалы. Ол күйзеліспен жақсы күреседі.
Талшын Пайдалы уақты түнгі 1-ден 5-ке дейін.Бойыңызға күшқуат береді.Өзіңізді еркін сезінесіз.
Емен Уақыты 21 ден түңгі 3-ке дейін.Жүйке ауруларымен күреседі.

   Бірақ естеріңізде болсын, тек сау ағаштарды ғана құшақтаңыздар.
Арнайы уақытында жақындап ағаштан өмірлік күшті артығымен беруін сұрау керек.

«Жеміс-жидектер» бөлімінде
1 Алма Бүйректі тазартады, асқорту жүйесін жақсартады.
2 Өрік Қан  көбейтеді,  тері  және  шашқа  жағымды  әсері  бар.  Қатерлі  ісік

ауруларының алдын-алуға көмектеседі.
3 Банан Жүрекке  және  бұлшық  ет  жүйесіне,  шаршағанға  және  іш  өткенге  өте

пайдалы.
4 Шие Минерал және дәрумендер қоры.
5 Апельсин Суық тию, тұмау, жарақат алу, жүрек және сал ауруларынан сақтайды.
6 Мандарин Инфекциялармен күресуді жеңілдетеді.
7 Жүзім Бүйректердің  жұмысын  жақсартып,  жүрек  соғысын  реттейді.  Бауырды

тазалайды.
8 Алмұрт Жүрек және қантамырының саулығын және физикалық жұмыс істеу қабілетін

арттырады.

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, 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. 
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   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 ба-
лама  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.             
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Зерттеу тақырыбыныңөзектілігі: 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
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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.
Зерттеудіңмәселесі: Меніңосығылымижобаныалусебебім: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. 

  І  ЭНТОМОФАГТАРДЫҢ    ЖАЛПЫ  СИПАТТАМАСЫ

I.1 Энтомофагтардың  морфологиясы және олардың тіршілігі

Ауыл  шаруашылығы  зиянкестерімен  күресу  шараларының  жүйесіндегі  биологиялық  тәсіл  зиянкестерге  қарсы
олардың табиғи жауларын - паразиттері мен жыртқыштарын пайдалануға негізделген. Пайдалы жәндіктердің бұл
тобын бір сөзбен энтомофагтар деп   атайды.
Паразиттер басқа жәндіктердің ішкі мүшелерінде немесе солардың аралықтарында ұлпаларды жеп немесе клетка
шырынын  сорып  тіршілік  етеді.  Олар  иелерінің  организмін  тіршілік  ету  ортасы  ретінде  пайдаланады  және
паразитизм  кезінде  олармен  тығыз  түрде  биологиялық  байланыста  болады.  Паразиттер  мен  жыртқыштардың,
арасындағы  негізгі  айырмашылық  -  жыртқыш  өз  кұрбанын  тікелей  өлтіреді,  ал  паразит  иесінің  есебін де
қоректеніп,  оның тіршілік қабілетін әлсіретіп барып, өз даму кезенінің соңғы сатысында ғана өлтіреді.  Кей де
паразиттік йесі өлмей тірі қалады.
Жеті  нүктелі  «қан  қызы»  немесе  «ел  қайда  көшеді»  деп  аталатын  жыртқыш  қоныз  өсімдік  биттерін  ал
жыртқыш  барылдақ  қоныздардың  бір  түрі  қызыл  де нелі  барылдақ  қоныз  (Саlоsоmа  sусоphаntа  L)  жібек
көбелектің  (Рогthеtгіа  dіsраг  L.)  жас  гусеницаларын  бірден  жеп  кояды  (5).  Ал  жарғақ  қанатты  паразит  -
апантелес  капуста  ақ  көбелегінде  мүлде  өзгеше  түрде  паразиттік  тіршілік  етеді.  Бұл  паразиттің  ұрғашылары
өзінің  жұмыртқаларын 20  -  60  данадан топтап  көбелектің  бір  -  екі  жастағы жұлдызқұрттардың  денесіне  салады.
Жұмыртқалардан  шыққан  паразиттің  личинкалары  жұлдызқұрттын ішіне  еніп,  ішкі  мүшелері  мен  қоректенеді.
Бірақ  бұдан жұлдызқұрттар қоректенуін  және түлеу процесін  тоқтатпай 5 жасқа дейін дамиды да тек паразиттер
денесінен шығып кеткеннен кейін ғана өледі [1].
Эндопаразиттер  иесінің  денесіне  әр  түрлі  жолдармен  енеді.  Жарғақ  қанатты  паразиттердің  еркін  тірші лік
ететін  ұрғашылары  жұмыртқа  салғыш  аппараттарының  көмегімен  иесінің  жұмыртқаларын,  личинкаларын,
қуыршақтарын  немесе  ересектерінің  денесін  тесіп,  соған  өздерінің.  жұмыртқаларын  салады.  Осындай  тәсілмен
трихограммалар  және  теленоминдер  көптеген  насекомдардың жұмыртқаларын,  псевдафикус  комсток  сымырының
ұрғашылары мен личинкаларын, ал пимпла деп аталатын паразит алма жемірінің қуыршақтарын залалдайды.
Жарғақ  қанатты  эндопаразиттердің  кейбіреулерінің,  мысалы,  габробраконаның  ұрғашылары  ұн  көбелегі
гусеницасының денесін жансыздандырады да,  соның қасына  өздерінің  жұмыртқаларын орналастырады.  Одан
соң  жұмыртқадан  шыққан  личинкалар  өздері-ақ  жұлдызқұртардың денесіне  еніп,  паразиттік  тіршілік  ете
бастайды.
Әсіресе  паразит  шыбындар  өздерінің  жұмыртқаларын  алуан  түрлі  жолдармен  салады.  Мысалы,  компсилюра
деп  аталатын  шыбын  жұмыртқаларын  парсыз  жібек  көбелектің  гусеницаларының  іш  қуысына  салады.  Ал
астық  сұр  көбелегінің  паразиті  блефарипода  жұмыртқаларын  иесінің  жұлдызқұрттары  қоректенетін  өсім дік
жапырақтарына  орналастырады.Сонда  жұлдызқұрттар  жапырақтармен  қоректенгенде  жұмыртқаларды  да
жұтады. Одан соң олардан личинкалар шығып, гусеницаның ішек қуысынан дене қуысына өтеді.
Жарғақ  қанатты  эндопаразиттердің  көпшілігі  иесі нің  ішкі  қуысында  (немесе  жұмыртқасының  ішінде)
қуыршақтанып,  ересек насекомға айналады да одан соң  оның тері  қабын (немесе жұмыртқа қабығын)  кеміріп,
тесіп  сыртқа  шығады.  Ал  эндопаразиттердің  біраз  түрлерінің  личинкалары,  мысалы,  капуста  ак  көбелегінің
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паразиті  апантелес  қоректенуін  және  дамуын  тоқтатқан  соң иесінің тері қабын бұзып,  сыртқа шығады да,  соның
маңайында қуыршаққа айналады. Личиика ішінен шыққан соң паразиттің иесі өліп қалады.
Энтомофагтар  өздерінің  иелерін  залалдауға  мамандану  дәрежесіне  байланысты  монофагтар,  полифагтар  және
олиғофагтар болып үш түрлі биологиялық топтарға бөлінеді. Монофагтар бір немесе екі түрге жататын насекомдарды,
полифагтар  насекомдардың  әр  түрлі  отрядтарының  өкілдерін,  ал  олигофагтар  бір  түқымдасқа  жататын  бірнеше
түрлерді залалдайды.
Энтомофагтардың иелеріне мамандалу дәрежесі мына төмендегі жағдайларға тәуелді болады: 
       1) негізгі иесінің даму цикліне энтомофагтың даму цикілінің үйлесімді болып келуі; 
2) энтомофаг пен оның иесінің сырткы орта жағдайларына қоятын талаптарының ұқсас болуы;
3) энтомофагтың иесінің организмінде тіршілік етуге бейімделуі 
Энтомофагтардың  тиімділігі  (нәтижелі  болуы)  негізінен  олардың,  ие-насекомдарды  залалдауға  мамандалу
дәрежесіне  байланысты.  Мысалы,  алма  ағашының  аса  қауіпті  зиянкесі  қан  битінің  өте  жақсы  мамандалғаи
паразиті  афелинус  иесінің  өсіп-өнуін  басқа  факторлардың  көмегінсіз-ақ  тежей  алады.  Энтомофагтардың  ішінде
олигофагтарда  зиянкес  насекомдардың  сан  мөлшерінің  көбейіп  кетуіне  жол  бермей,  олардың  қаулап  өсіп-өнуін
тежей  алады.  1954  жылы  Воронеж  қорығында  паразит  насекомдар  жапырақты  орман  ағаштарының  қауіпті
зиянкесі  жібек  көбелектің  жаппай  өсіп-өнуін  дер  кезінде  тежеген  болатын.  Солардың  ішінде  негізгі  роль
атқарғандар  жарғақ  қанаттылардан-апантелестер,  ал  паразит-шыбындардан  орман  форецерасы  мен  қалқанша
блефарипода болды. 1958—1960 жылдары Қазақстанның солтүстік бөлімінде дәнді дақылдардың, әсіресе бидайдьң,
басты зиянкесі астық сұр кебелегінің жаппай өсіп-өнуін тежеуде де басты рольді энтомофагтар атқарды. Олардың
ішінде  ең  негізгілері  мыналар  еді:  жарғақ  қанат тылар  отрядынан  менискус,  қосқанаттылар  отрядынан
изомера мен тахина. 1947 - 1949 жылдары Краснодар елкесінің оңтүстігінде кокцинеллида тұқымдасына жататын
жыртқыш қоңыз хилокорус - Калифорния қалқаншасының 90-95 процентін жойғаны мәлім. Энтомофагтардың осындай
айтылған пайдалы әрекеттері туралы көптеген мысалдар келтіруге болады[2].
Дақылдардың  зиянкестерімен  күресу  әрбір  жеке  биологиялық  топқа  тән  шараларды  қолдана  отырып,  энто
мофагтардың  пайдалы  әрекеттерін  (тиімділігін)  жоғары  көтеруге  болады.  Ол  шаралар  табиғатта
энтомофагтардың, өсіп-өніп көбеюіне кедергі жасайды.
Зиянкестерге  қарсы биологиялық  күрес  тәсілін  ұйымдастыруда  энтомофагтарды әр  түрлі  жолдармен  пайдалануға
болады.  Солардың.  ішінде  ең  біріншісі  -  зиянкестердің  жаппай  өсіп-өнуін  басқа  факторлардың  көмегінсіз
өздері-ақ  тежей  алатын  тар  көлемді  мамандалған  энтомофагтарды (монофагтарды)  олар  кездеспейтін  немесе  әлі
олардың саны жеткіліксіз жерлерге апарып жіберу.  Осы мақсат үшін жерсіндіру (акклиматизация)  және ареал
ішінде тарату тәсілдері — қолданылады.
Фенологиясы  (даму  мерзімдері)  негізгі  иесінің  фенологиясына  үйлес  келмейтін  көп  қоректі  энтомофагтарды
(полифагтарды) пайдалануда оларды бір рет қана таратьш қоныстандыру жеткіліксіз. Сондықтан оларды арнаулы
лабораторияларда (биолабораторияларда) жаппай қолдан әсіреді, одан соң. оларды жыл сайын зиянкестер шыққан кезде
егістік  жерлерге немесе бақтарға,  кезеңдеріне және сан мөлшерінің әр кезде әр қилы болуына байланысты паразиттердің
практикалық маңызы әр түрлі болады. Зиянкестің сан мөлшерінің динамикасындағы паразиттердің ролі туралы айқын түсінік
алу  үшін  оның  паразиттермен  залалдану  дәрежесін  тексеру  кезіндегі  проба  алу  жұмыстары  зиянкестің  сан  мөлшерін,
плантацияларға апарып, таратьш жібереді. Бұл тәсілді маусымдық колонизациялау деп атайды [3].
Олигофагтардың  нәтижелігін  олардың  бірнеше  түрлерін  қатар  пайдалану  немесе  энтомофагтар  үшіл  қолайлы,  ал
зиянкестер  үшін  қолайсыз  жағдайлар  жасау  аркылы  жоғары  көтеруге  болады.  Ол  үшін  агротехникалық  және
мәдени-шаруашылық шараларды іске  асыру сонымен қатар химиялық күресті знтомофагтардың сан мәлшеріне
және  олардың  пайдалы  әрекеттеріне  айтарлықтай  зияны  тимейтіндей  дәрежеде  үйлестіре  жүр гізу  керек.  Ондай
үйлестіруді мына төменде көрсетілген шараларды орындау арқылы қамтамасыз  етуге  болады, күресу тәсілдерін
бірінен соң бірін кезектестіру -  биологиялык күресу тәсілін қолдану арқылы зиянкестің  негізгі қорын жою немесе
энтомофагтарға  онша  айтарлықтай  зияны  тимейтін  кезде  улы  химикаттарды  қолдана  отырып,  алдын  ала
зиянкестің сан мөлшерін азайту; 
зиянкестер кездесетін учаскелерді жаппай тұтас уламай, біраз бөлігін қалдыру; 
сөйтіп, улы химнкаттар шашылмаған учаскелерде энтомофагтардың шоғырлануына мүмкіндік туғызу; 
энтомофагтар үшін зиянсыз улы химикаттарды немесе олардың онша қауіпті емес формаларын пайдалану.
Ауыл  шаруашылығы  зиянкестернің  энтомофагтарын  зерттеуде  мынадай  міндеттер  койылады:  зерттелетін
зиянкестің паразиттері мен жыртқыштарының түр құрамын анықтау және олардың биологиялык ерекшеліктерін білу,
знянкестің сан мөлшерін азайтудағы энтомофагтардың жеке түрлерінің тиімділігін анықтау.
Энтомофагтардың  түр  құрамын  және  олардың  биологиялық  ерекшеліктерін  арнаулы  стационарлық  учаскелерде  немесе
маршрутты тексеру кездерінде жүйелі түрде бақылау және сынау арқылы зерттеледі.  Бақылаудың нәгижелері күнделік
журналға жазылады.
Энтомофагтардың  жеке  түрлерінің  ролін  зерттеу  олардың  ішінен  практикада  пайдалану  үшін  ең  агрессивтік  және
перспективалы түрлерді бөліп алуға мүмкіндік  тудырады. Сонымен қатар бұл зерттеу зиянкестердің сан  мөлшерін алдын ала
болжауға  және  химиялық  күресті  реттеп  дифференциалды  түрде  жүргізуге  мүмкіншілік  береді.  Әр  түрлі  географиялық
аймақтарда зиянды насекомдар мен кенелердің өсіп-өну динамикасындағы паразиттердің  ролін  дұрыс бағалау тек  зерттеу
жұмыстарын бірыңғай тәсілмен жүргізгенде ғана мүмкін болады.
Егістік жерлерде, огородтарда, бау-бақшаларда зерттеу жұмыстарын жүргізгенде паразиттердің тиімділігі әртүрлі учаскелерде
түрліше болуы мүмкін және ол бірқатар факторларға, яғни ландшафт ерекшеліктеріне, ор-ман алқаптары мен басқа қолдан
отырғызылған ағаш  тектес өсімдіктердің болуы болмауына, ағаш  бұта және  шөп тектес өсімдіктердің  түр құрамына, сол
аймаққа  көбірек  таралған  ауыспалы  егістің  схемасына,  егістік  жерлердің  құрылымына,  алғы  дақылдарға,  өсімдік  қорғау
жүйесіндегі химиялық шаралардың көлеміне және басқа жағдайларға байланысты [4].
Энтофагтардың өсіп - өну қарқыны мекендеген станцияларында шеп тектес гүлді өсімдіктермен бұталардың және әр түрлі ағаш
тектес өсімдіктердің болуына  тығыз  байланысты.  Бұл  жағдай оларды ұрғашыларының жұмыртқалары пісіп жетілер кезде
көмірсу қоректермен қамтамасыз етеді.  Сонымен қатар  ондай жерлерді  дақылдарға зиян келтірмейтін көптеғен насекомдар
мекендейді. Негізгі иесі жоқ кездерде энтомофагтар солардың  есебінде тіршілік етеді. Мұндай жерлерде энтомофагтардын
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қыстап шығуына қолайлы жағдайлар, яғни әр  түрлі паналар мен микроклимат болады. Сондықтан энтомофагтардыд түр -
кұрамын және олардың тиімділігін зерттеу жұмыстары экологиялық және агрошаруашылық жағдайларының ерекшеліктері
жағынан бір -  біріне  ұқсамайтын  әр  түрлі  учаскелерде  жүргізілуі  керек,  Мысалы,  қыраттар  мен ойпаттарда,  орман -
тоғайларға жақын  және  олардан  кашықтау учаскелерде, улы химикаттар шашылған және химиялық шаралар қолданылмаған
учаскелерде және т. б.
Кеміргіш  қоңыр  көбелектердің  энтомофаггары.  Қазақстан  жағдайында  көп  қоректі  зиянкес  насекомдардың  ішінде
өздерінің зиянкестік дәрежесі жағынан кеміргіш қоңыр көбелектердің (подгрызающие совки) практикалық маңызы
өте  зор.  Бұл топқа жататын  зиянды көбелектердің ішінде әсіресе күздік және жабайы көбелектер аса қауіпті болып
саналады.  Олар  республиканың  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 жәие орман ағаштарының
бірқатар  зиянкестерінің  жұмыртқаларында  паразнттік  тіршілік  ететін  насекомдар.  Трихограммалар  жарғақ
қанаттылар  (Нуmеnорteга)  отрядының  хальцид  тұқымдасына  жатады.  Олар  —  өте  ұсақ,  ұзындығы  бір
миллиметрге де жетпейтін, қара немссе сары түсті насекомдар. Артқы канаттары ұзын 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 трихогрмалардың 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 мінезқұлықтары арқылы ажыратуға болады.
Трихограммалардың  ішіндегі  ең  негізгі  түрі  -  кәдімгі  трихограмма.  Ол тым көп  коректі  және  өте  кең таралған
паразит. Оның иелерінің жалпы саны 80 түрден асады. Бірақ ең көп ұнататыны қоңыр көбелектер (Noctuidae ).

          II.  ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ.

  II.1 Мақтарал өңірінде жиі кездесетін энтомофагтар

  Энтомофагтың  дамуы  мен тигізетін  пайдасына  байланысты жүргізілген  зерттеу жұмыстары  Мақтаарал  ауданыңда
орналасқан  биофабрика  базасында алып барылды. Энтомофагтардың тигізетін әсерін оның құрттармен олардың зияны
тиген өсімдіктерді есепке алу және олардың мақта өсімдігіне әсерін бақылау жолымен алып барылады.
 Паразиттерді  бақылау  және  олардың  кеміргіш  көбелектерді  залалдау  дәрежесін  есепке  алу  жұмыстары  мақта
алқаптарында жүргізілді. Көбелектер ұшып шықпастан бұрын есепке алу жұмысы екі рет жүргізілді. Бірінші рет көктемде
ауа  -  райы  жылыған  соң,  жұлдыз  құрттар  қуыршақтанбай  тұрғанда  және  екінші  рет  жұлдызқұрттардың  жаппай
қуыршақтанған кезінде. 
    Көбелектердің кейінгі ұрпақтарының жұлдызқұрттарын есепке алуға олар жаппай шыққан кезде кірістік. Есептеу
жұмыстары 7 –10 күнде бір рет жүргізілді. Тексерілген мақта алқабы шахмат ретімен 20 проба алынды. Олар 5 –10 см
тереңдікке дейін қазылып, ұқыпты түрде тексерілді.
    Паразиттермен залалдануын анализдеу үшін пробада кездескен тірі және өлі гусеницалар мен қуыршақтардың
және де шаншарлар мен шыбындардың пілләсі жиналды. 
    Трихограмма  туысына  жататын  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, ұзьңдығы бір
миллиметрге де жетпейтін, қара немссе сары түсті насекомдар. Артқы канаттары ұзьн және енсіз болады. Мұртшалары
қысқа,  ұрғашыларынікі  шоқпар  басты,  бес  буыннан  тұрады,  аталықтарында үш  буынды. ТМД-да  қазіргі  кезде
дақылдар  зиянкестерінің  10  түріне  қарсы  биологиялық  күресте  трнхогрмалардың  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
мінезқұлықтары арқылы ажыратуға  болады. Трихограммалардың ішіндегі ең негізгі түрі - кәдімгі трихограмма.
Ол тым көп коректі  және өте  кең таралған паразит.  Оның иелерінің жалпы саны 80 түрден асады.  Бірақ ең көп
ұнататыны қоңыр көбелектер (Noctuidae) [5].
Кәдімгі  трихограмма  ТМД  -  ның  орталык  және  оңтүстік  европалық  бөлімінде  және  Орталық,  Азия  мен
Қазақстанда  таралған.  Мұның өзі  бұл түрдің  әр түрлі  климатты аймақтарда  бейімделгіш екендігін  көрсетеді.
Оның  бұл  жағымд ы  қа с и е т і  әр  т ү р л і  э к о л о г и я л ы қ  ж а ғд а й л а р ғ а  бейімделген түр аралық формаларының
молдығымен дәлелденеді (сурет 1).
Трихограмма  өздерінің  жұмыртқаларын  басқа  насекомдардың  жұмыртқаларының  ішіне  салады.  Сөйтіп,  оның
ересек  фазасына  дейінгі  дамуы  иесінің  жұмыртқасының  ішінде  өтеді.  Көбелектің  бір  жұмыртқасының  ішінде
паразиттің  2-4 дернәсілі  бірден жетіле алады.  Дамудың  төртінші-алтыншы  күндерінде  залалданған  жұмыртқалар
меруерттей кұлпырып тұратын қара түске айналады. Осы белгі арқылы көбелектің, трихограмма мен залалданған
жұмыртқаларын сауларынан оңай ажыратуға болады.
Ересек  трихограммалар  еркін  тіршілік  етіп,  углевод ты  қоректер  және  шық  тамшыларын  сорып  қоректенеді.
Трихограмма 17-ден 30°-ке дейінгі температура мен 55-тен 95%-ке дейінгі ауа дымқылдығында өніп-өсіп, дами
алады. 
Трихограмма жұмыртқадан жаппай шығып болғаи  соң құтыларды егін даласына жеткізеді. Шығару жұмысын таң ертеңгі
немесе ыстық болмайтын кешкі (кеш алды) сағаттарда ұйымдастырған жөн.  Егін даласы бойынша біркелкі тарату үшін
трихограмманы бір гектар жердің, кем дегенде 50 нүктесінен шығарады. Ол үшін паразиттерді шығарушы жұмысшылар бір-бірінен
20 метр қашықтықта егін даласы бойынша жүріп отырады да, 10 метр жүрген сайын тоқтап, трихограммалар бар жапырақты
кұтыдан пинцеттің көмегімен ептеп алып, өсімдіктің үстіне қояды.
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Трихограмманы шығару методикасы мен техникасын бұлжытпай дұрыс орындау бұл істің айтарлықтай жақсы нәтиже беруінің
негізгі кепілі болып саналады [6].
Күздік көбелектің гусеницалары мен куыршағын паразиттердің 100 шақты түрлері залалдайды. Олардың ішінде едәуір роль
атқаратындары—шаншарлар.
Мақта  зиянкестерінің  көбейіп  кетуін  тәртіпке  келтіруші  50  ден  астам  табиғи  энтомофагалар  бар.  Олардың  ең  негізгі
түрлері : қанқыз, алтын көз, жыртқыш трипстер, жыртқыш қандала, афидиелар және броконидалар.
Жеті нүктелі қанқыз. Денесі домалық, қанат асты қызыл. Қанатының астана 7-і қара дағы бар. Жұмыртқасы ашық сары
жалпақ тәрізді, ұзындығы 3 мм. Аналық қанқыздар бір-біріне қалың және топтастырып 50 данаға дейін жұмыртқа қояды.
Дернәсілі  тоқ  қоңыр  болып,  бүйірінде  қызыл,  ақ,  қара  дақтары бар.  Тауларда  қыстайды.  Жоңышқаларда  наурыз-сәуір
айларында пайда болады(сурет 2). 

Мақта алқабына май (мамыр) айының бірінші он күндігінде ұшып келеді. Аналық қанқызджыр өмір сүру дәуірінде
барлығы болып 600-700 жұмыртқа  қоюы мүмкін.  Қуыршағы еркін  болып жапырақтарға  оңай жабысады. Иммага және
дернәсілі  өсімдік  биті,  трипстар,  өрмекшікенелер  және  топырақтың  астыңғы  астыңғы  қабатында  тіршілік  ететін  мақта
көбелегінің жұмыртқасы және майда дернәсілдерімен қоректенеді. Шұқып тесу дәрежесі жоғары. Дернәсілі 1-тәулікте 50-
60, иммагасы 100 ден артық өсімдік битімен қоректенеді. Бір қанқыз өмір сүру дәуірінде 3000 нан астам зианкестерді қырып
тастайды.  Мырзашөл  өңірінде  жеті  нүктелі  қанқыздар  маусым  ішінде  2-ұрпақ  береді.  Шілде-тамыз  айларынан  бастап
қыстап шығу үшін тауларға ұшып кетеді [7].  
Алтынкөз  (chrusopidae)  тор  қанаттылар  отрядының  тұқымдасына  қарайтын жыртқыш жәндіктер.  Олардың дернәсілдері
және  кейбір  түрлерінің  еркектері  де  өсімдік  биттерімен,  өрмекші  кенелерімен  қоректенеді.  Сондықтан  “алтин  көздер”
табиғатта өсімдік биттерін жаппай қаулап өсіп-өнуін тежеп отыратын негізгі биотикалық факторлардың бірінен саналады.
Ересектерінен жалпы түсі ақшыл жасыл немесе көк жасыл, көздері алтын тәрізді құлпырып тұады. Көлемдері бірдей, екі
жұп қанаттары болады. Дернәсілдер ұршық пішінді, сопақша, өте жылдам қозғалады. Ересек жәндіктердің ұзындығы 10-20
мм. Олар әртүрлі өсімдіктердің гүл шырынымен қоректенеді. Кәдімгі алтынкөз (chrusopa carnes steph)денесі сегменттерге
бөлінген, үш жұп аяғы бар(сурет 4). 
 Дернәсілдері оралған жапырақтың астында, жапырақта қыстап шығады. Сәуірдің 1-2 он күндігі мен мамырдың
бірінші он күндігінде ұшып кетеді. Ұрғашылары 350-500 ге дейін жұмыртқа салады. Ересектерінің бір жұбы он күн ішінде
биттердің 785 дарасын (особь), ал бір дернәсілі өзінің даму кезеңінде 950 дараны жеп құртады. Дернәсілі көбеюдіңі ең
сонғы күнінде қуыршақтануға қолайлы жерді іздейді. Әдетте олар көбінесе ағаштың оралған жапырақтарында қуыршаққа
айналады. Қуыршақтың даму 8-9 күнге созылады. Жыртқыш алтынкөз жылына төрт рет ұрпақ беріп көбейеді [19].
Габробракон  мақта көбелегі  азайтуда едәуір қызмет атқарады. Бұған қоса  ол  карадрина,  жүгері көбелегі,  құлқайыр
күйесі, мақта сабағының күйесі, дейірмен көбелегі сияқты зиянкес жәндіктермен қоректенеді (сурет 11).
Габробраконның  тұқымының  ұзындығы  2-5  мм.  Аяқтары  түзу,  қарны  собақты  болып  келеді.  ұрықтанған  ұрғашы
габробракандар аралап қалған жапырақтарда, ағаш қабықтарының астында тағы сол сияқты қуыстарда қыстайды.  Жұлды
құрттың денесіне жұмыртқасын саларда оны өлтіріп тастайды. Бір ұрпағының жамуы жазда 9-11 күнге, көктем мен күзде
12-16  күнге  созылады.  Паразит  гоброброкон  ерте  көктемнен  бастап  түрлі  мәдени  өсімдіктердің  зянкестері,  мақта
көбелегімен күздік көбелек дернәсілдеріне үлкен зиян келтіреді. 
Гобробраконның бірінші шығу кезеңі жоңышқа көбелегінің, гамма көбелегінің даму кезеңдеріне сай болады және сәуір
айының I-II он күндігіне сәйкес келеді. Ол кезде ертелі капустада, редиска, қызылшада, жоңышқа т.б. түрлі арам шөптерде
зиянды күзгі көбелектің дамуы байқалады. Бұл көбелектер мақта көбелегінен 25-30 күн бұрын өніп шығады. Зианкестердің
бұлай әр кезеңдерде өсіп дамуына қарсы габроброкандардың үлесі орасан зор [8].
Жұмыртқасын алдынан қозғалыстан тоқталған орта және үлкен жастағы көбелек дернәсілдердің ішкі денесіне қояды және
әр біріне 2-12 ден жұмыртқа орналастырады (Сурет  5). 
Көбелек  дернәсілінің  қалдықтарының  жақын  жерде  қуыршаққа  айналады.  Мақта  алқабында  шілде,  тамыз  айларында,
қызанақта  қазан айына  дейін  дамиды.  Жетілген бунақденелер  даладағы өсімдік  қалдықтарында  қыстап шығады.  Қазан
айында қыстауға кетеді. Қыстаудан наурыз,  сәуір айларынан бастап ұшып шығады. Көктемде қосымша гүлді өсімдіктер
шырынымен қоректенеді. Мақта алқабында пайда болғанға дейін жоңышқа және қызанақта дамиды. Бір жылда 6-7 ұрпақ
береді.

II.2 Биолабораторияда энтомофагтарды  өсіру әдістемесі

Биофабрикалар  мен  биозертханаларда  өсіріліп,  жаз  бойы  мақта  егістіктеріне  үнемі  босатылып  отыратын  биологиялық
агенттерден (трихограмма, бракон, алтынкөз) басқа бұл егістіктерді энтомокарифагтердің өзге де 60 түрі мекендейді. 
Трихограмманы  лабораторияда  қойма  зиянкесі  -  дән  күйесінің   жұмыртқаларында   өсіріп  көбейтеді.
Ситотроганы  жыл бойы үздіксіз  арпа және жүгері  дәндерінде  есіреді.  Дән күйесінің өсімталдық  дәрежесі  жоғары
болатын  көбелектерін  алу  үшін  астық  дәндерін  дұрыс  сақтау  және  оларды  залалдау  ережесін  бұлжытпай
орындау керек.
Дән  күйесін  әр  түрлі  конструкциялы  садоктарда  тәрбиелейді.  Ең  қолайлысы  20  кг  астық  сиатын  немесе  көлемі
50x60x30 сантиметрлік астық сиятын садоктар. Садоктың негізгі  қаңкасы ағаштан (қалыңдығы 10 мм  тақтайдан)
түбі фанерден немесе ағаштан, ал бүйір керегелерімен үстіңгі  жағы капрон торымен керіліп жасала ды. Алдыңғы
керегеде  көбелекті  ұстау  үшін  қол  сыятындай  тесік  (терезе)  қалдырады  да  оған  матадан  жасал ған  жең
қондырылады.  Қойма  зиянкестерінің  басқа  түрлерінен  тазартылған  арпа  немесе  жүгері  дәндерін  дән  күйесімен
залалдау үшін қалыңдығы 10 см етіп садоктың түбіне төгеді.
Залалдау  алдында  дәндердің  дымқылдығы  15-16%  болуы  керек.  Аса  кеуіп  кеткен  (11 -  1 4 % )  дәнге  көбелектің
гусеницалары күшпен енеді  де онда нашар дамиды.  Бірақ тым ылғалды дәндерде  ( 1 8 % )  астық кенелерінің  өсіп-
өнуіне  қолайлы  жағдай  туады  және  олар  көгеріп  кетеді.  Ондай  жағдайларда  дәндерді  араластырып  желдету
және лабораториядағы дымқылдықты азайту аркылы аздап кептіру керек. Дымқылдығы 15-16% дәндерді  ажырату
онша қиынға түспейді: ондай дән пышақпен кескенде желімденбейді және үгітілмейді де.
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Залалдандыру үшін бір центнер астыққа дән күйесінің 100 грамм жұмыртқасы,  яғни астықтың бір кило грамына
бір  грамм  немесе  50  мың  жұмыртқа  керек  болады.  Садоктарда  көбелектердің  ұшуының  үзіліссіз  бо-луын
қамтамасыз ету үшін дәндерді аралығын 6-7 күн етіп, 2-3 рет залалдандырады. Жұмыртқаларды жұқа етіп қағаздан
жасалған кюветтерге немесе бір парақ қағаз бетіне жайып салады да, дәндердің үстіне 5-6 жерге орналасырады.
Лабораторияда  ауаның  температурасы  22-24°,  ал  дымқылдық  70%  шамасындай  болу  керек.  Осындай
температурада  жұмыртқалардан  гусеница лар  алтыншы  және  жетінші  күндері  шығады.  Дән  күйесінің
жұмыртқадан  бастап  көбелек  ұшып  шыққанға  дейінгі  дамуы  35-40  күнге  созылады.  25-26°  температурада
көбелектердің ұшуы 21-27 күннен соң-ақ байқалады. Бірақ бұл жағдайда олардың салатын жұмыртқа ларының саны
азаяды.  Төменгі  температурада  (17-18°С)  дән  күйесінің  дамуы  60  күнге  дейін  созылады  және  өсімталдығы  кілт
төмендейді [9].
Қажетті жағдайларды сақтағанда дән күйесінің бірінші ұрпағы ұсынылған дәндердің 60%-дан артығын, ал екінші
ұрпақ  оларды  түгел  дерлік  залалдайды.  Дән  күйесінің  ұшып  шыкқан  көбелектерін  күн  сайын  гофриленген
(кеңірдектенген)  қағаздың,  немесе  көбелек  сорғыштың  көмегімен  жннап  тұрады.  Көбелектер  қалтарыс  қараңғы
жерлерді  ұнатады.  Сондықтан  олар  гофриленген  қағаздың  астыңғы  жақ  қатпарларының  арасына  кіріп
шоғырланады. Одан соң қағазды ептеп түтікше түріне келтіріп орап, садоктан алады да диаметрі 30 сантиметр үш
аяқты воронка арқылы контейнерге сілкиді. Ал «көбелек сорғыш» ретінде реостатты және сүзгіші бар шаң сорғышты
пайдаланады.
Ж ұмыртқаларды  жина у  үшін  контейнерд ің  түбіне  тығыз  қағаз  немесе  полиэтилен  үлпегін  төгеді.
Жұмыртқаларды олардан тез аршып алуга болады. Көбелектердің өсімталдығын көтеру үшін оларды 10 процентті
қант  ерітіндісі  немесе  витаминді  қант  пен  (итмұрын  жемісінің  С  витамині)  қоректендіріледі.  Бұл  ерітінділерді
контейнердің жоғарғы жағындағы дәкеге оқтын-оқтын бүркіп тұрады.
Жұмыртқаларды  күн  сайын  таңертең  жұмсақ  жақ қыштың  немесе  поролон  губканың  көмег імен
дәкеден  және  қағаз  бетінен  жинап  алады.  Көбелектер  жұмыртқалауын  тоқтатқан  соң  (контейнерге
тиегеннен бес күннен соң) контейнерді тазалап ыстық сумен жуады,  ал көбелектерді өлтіреді.
Бракондарды  жаппай  өндіру  технологиясы:  Биофабрикаларда  бракондарды  жаппай  өсіру  механикалық  тізбек
жабдықтарының жиынтығымен техникалық сипаттамасына және пайдалану жөніндегі нұсқауына  сай  іске  асырылады.
Бракон  зертханалық  ие  ретінде  үлкен  балауыз  көбелегі  (Galleria  melonella L.)  пайдаланылып  өсіріледі.  Оларды өсіру
мынандай кезеңдерден тұрады: ие өсіру, тоғышар өсіру және сол тоғышарды сақтау.
Үлкен  балауыз  көбелегінің жұлдызқұрттарын өсіру үшін құрамына 700 г жүгері ұны, 350 г  бидай ұны,  300 г қант, 70 г
маргарин,  350  г  сүт,  30  г  ашытқы,  260  г  кептірілген  жеміс,  100  г  мерва  кіретін  қоректік  орта  пайдаланылады.  Осы
өнімдерден қоректік орта үгілмелі қоспа алу үшін әлсін-әлсін араластыра отырып, қызу шкафында әзірленеді. Дайын қоспа
салқындатылады.  Мерва  мен  кептірілген  жеміс  бөлек  стерильденеді.  Кептірілген  жеміс,  мерва  және  ұн  қоспасы
араластырылып,  үш  литрлік  банкаларға  100–150  г  қоспадан,  сондай-ақ  бесінші-алтыншы  жастағы  жұлдызқұрттан  100
данадан  салады.  Банкалардың  аузы  матамен  жабылады  да,  үлкен  балауыз  көбелегін  өсіретін  қондырғыға  қойылады.
Компьютер мониторына 32°С температуралық тәртіп және 70% салыстырмалы ылғалдылық беріледі.  10–15 күннен соң
банкаларда көбелектер пайда болады. Көбелектер ұшып шыққан банкаларға жұмыртқа салатын тетік қойылады. Ол тетік
өзара бір-бірімен қосылған ағаш планкадан тұрады. Әрбір екі-үш күн сайын оның орнына жаңасы, яғни тазасы қойылады.
Планкадан алмас жүзімен үлкен балауыз  көбелегінің жұмыртқалары мұқият алынады да бір граммнан дозаланады.  Үш
литрлік таза банкаға 100 граммнан стерильденген мерва және 1 граммнан жұмыртқа салынып, аузы матамен жабылады да
үлкен балауыз  көбелегін өсіру үшін екінші  қондырғыға  қойылады.  Температуралық және ылғалдылық тәртібі  беріледі.
Жұлдызқұрттар  екінші  және  үшінші  жасқа  жеткенде  әрбір  жәндікханаға  5  банкадан  немесе  бір  қондырғыға  25  банка
аударып салынады. Бірте-бірте жеті шкафтың бәрі осылай етіледі.
Жәндікханалар  қалың  қара  матамен  жабылады,  қажетіне  қарай  (аптасына  2–3  рет)  жұлдызқұрттар  қоректік  қоспамен
қосымша қоректендіріледі. Апта сайын матаның бетінен ересек жұлдызқұрттар жиналып алынады. №1 шкафқа салынғаннан
кейін  10–15  күннен  соң  жұлдызқұрттарды  жастары  бойынша  бөлуге  арналған  қондырғыда  жұлдызқұрттарды  қоректік
ортадан бөлектей бастайды. Жұлдызқұрттар қоректік ортамен қоса жырашыққа салынып, бөлгішке тікесінен тік қойылады
да есіктері жабылады, температуралық тәртіп (режим) қосылады. Температураның әсерімен жұлдызқұрттар қоректік ортаны
тастап, қондырғының бөлігіне түседі де,  осында жастары бойынша бөлінеді.  Ересек жастағы жұлдызқұрттар браконмен
залалдануға, кіші жастағылары №2 шкафқа одан әрі өсіру үшін жөнелтіледі [10].
Жиналған  ересек  жұлдызқұрттар  банкаларға  250  данадан  салынады.  Ал  ол  банкаға  қағаз  кеңірдектеуге  арналған
қондырғыда алдын ала кеңірдектелген қағаз салып жіберіледі. Банкалардың аузына мата жайылады да, қоңыр мата жауып
тасталады. Сөйтіп ол жұлдызқұрт піллә тоқығанша солай қалдырылады.
Бракон  таза  банкаларға  салынып,  жинауға  арналған  қондырғыға  қойылады,  олар  100  данадан  балмен  қосымша
қоректендіріледі. Қуыршақтанған жұлдызқұртты кассеталар браконы бар банкаларға ауыстырылады да, банкалардың аузы
мата  қақпақпен  жабылады  да,  бракон  өсіруге  арналған  қондырғыға  орналастырылады.  Компьютер  мониторына
температуралық  тәртіп,  фотокезең  тәртібі  мен  ылғал  тәртібі  қойылады.  Бірте-бірте  бәрі  шкафтарға  қойылады.
Залалданғаннан кейін 10 күннен соң бракондар ұша бастайды. Бракондардың бір бөлігі ұдайы өндіруге қалдырылады, ал
негізгі бөлігі танапқа шығару үшін пайдаланылады.
Алтынкөздерді жаппай өндіру технологиясы:  Алтынкөздерді биофабрикаларда жаппай өсіру техникалық сипаттамасы мен
пайдалану жөніндегі нұсқауына сай механикаландырылған тізбектің жабдықтар жиынтығымен іске асырылады.
Алтынкөз дернәсілдері үшін толыққанды табиғи жем орнына жұмыртқа, дән көбелегінің биофабрика трихограмма өндіру
кезінде жаппай көбейтетін, өлген имагосы – ситотрогасы жүреді.
Төменде алтынкөзді жаппай өсірудің, негізінде энтомофагтарды қолайлы гидротермиялық жағдайда ұстау,  дернәсілдерді
ситотрога жұмыртқаларымен қоректендіру және ересек бунақденелілерді балмен және сыра ашытқысының автолизатымен
қосымша қоректендіру жатқан, кейбір үдерістерінің сипаттамалары берілген.
Алтынкөз өсіру технологиясы мынандай негізгі өндірістік үдерістерден тұрады:
1) Табиғи популяциясын жинау.
2)Жем дайындау.
3)Жәндікханаларда немесе банкаларда ересек бунақденелілер ұстау.
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4)Алтынкөз жұмыртқаларын жинау.
5)Алтынкөз жұмыртқаларын инкубациялау.
6)Дернәсілдерді жеке дара өсіру.
7)Алтынкөз пілләларын түсіру және жинау.
8)Пілләларды банкаларға орналастыру.
9)Биоматериалдарды ұдайы өндіру.
10)Биоматериалдарды пайдаланғанға дейін сақтау.
Алтынкөздің аналық культурасын (себіндісін) алу.  Зерханада өсіру биофабрикадан аналық материал алудан немесе оны
тікелей табиғаттан жинаудан басталады. Алтынкөздерді ең жақсысы – ересек бунақденелілерді жарықпен аулағыштармен
немесе  бит  өте  мол  танаптық  дақылдардан қаққышпен  қағу  не  болмаса  ағашты өсімдіктерді  қаққышқа  қағу  жолымен
жаздың соңында аулау. Қыстауға түсер алдында ересек алтынкөздер қарашада қыстауға кеткенге дейін мекендейтін жеміс
дақылдарында,  бақтар  мен саябақтарда,  ағаштар  мен бұталарда  кездеседі.  Қазақ  айының екінші  жартысында  жиналған
ересек  алтынкөздер  бірден  диапаузаға  кетуге  айналып,  өз  реңін  қарқынды жасылдан күңгірт  жасылға  дейін  ауыстыра
бастайды, ал содан соң температура төмендеген сайын денелерінде қоңыр-қызыл дақтары бар сары-жасыл тартады.
Алтынкөз өндірудің технологиялық үдерісі.  Алтынкөздердің имаголары үш литрлік банкаға 150 данадан немесе арнайы
жәндікханаға 3,5 мың имагодан салынады. Банкалар немесе жәндікханалар реттелетін фотокезеңді термостатталған бөлме
сөрелеріне немесе климаттық шкафқа қойылады. Алтынкөздерді ұстайтын орынды да дұрыс температура 24–26°С, ауаның
салыстырмалы ылғалдылығы – 65–70%. Алтынкөз күн сайын балмен және сыра ашытқысының автолизатымен қосымша
қоректендіріледі. Банкаларға қоңыр мақта-матаның бір жолақ қиығы салынады. Алтынкөздерді банкаларда өсіргенде үстіне
салынған жұмыртқасымен әлгі қиықтар күнара алынады да, орнына басқа тазасы салынып қойылады. Алтынкөз имаголары
бар банкалар 4–5 күнде бір рет тазасымен алмастырылады. Өйткені банка қабырғаларына салынған жұмыртқадан шыққан
дернәсілдер каннибализммен айналысып, жаңа салынған жұмыртқаларды жей бастайды.

II.3 Энтомофагтарды өсімдік зиянкестеріне қарсы тиімді пайдалану

Трихограммаларды  ұстау  және  сақтауға  арналған  қолайлы  жағдайлар: трихограммалар  өздерiн  ұстау  жағдайларына
байланысты  сапалық  көрсеткіштерін  оңай  өзгертетін  бунақденелілерге  жатады.  Талап  етілетін  гигротермиялық
жағдайларды сақтамау,  күзгі - қысқы кезеңдерде диапаузалық дамудың міндеттілігі,  имаголарды қосымша қоректендіру,
табиғи иелер арқылы пассаж жасау және басқа өсіру технологиясы жағдайлары трихограммалардың сапалық көрсеткіштері
мен тіршілікке деген қабілеттілігінің нашарлауына әкеп соғады.
Ауыспалы температурада ұстау. Трихограммалар өсіруге арналған қолайлы жағдай ретінде 25°С температура және 75%
салыстырмалы ауа ылғалдылығы белгіленген. Алайда тұрақты жағдайда өсіру әсерінен трихограммалардың сапалық және
сандық  көрсеткіштері  өзгеріп,  тоғышардың  нағыз  экологиялық  үйлесімді  популяциясы  қалыптасады.  Трихограмманың
“нәзіктенуі” танаптарға шығарғанда жұмыртқа жегілер әлсіреп, күн мен түн температурасының ауыспалы температурасын
нашар көтереді, соның салдарынан биологиялық күрес тиімділігі қатты төмендейді. Бұл қиындықты тоғышарларды табиғи
жағдайға барынша жақын жағдайда ұстау жолымен шешуге болады. Биофабрикалардың трихограмма цехтарында күндізгі
температураны  25–30°С,  түнгі  температураны  16°С  шамасында  ұстау  қажет.  Кондиционерлермен  және  биоклимат
камераларымен жарақатандырылған жетілдірілген биофабрикалар салу гигротермиялық жағдайларды және трихограмма
цехында жарық күн ұзақтығын автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді. Бұл трихограммаларды тек танапқа шығарар
алдында ғана емес, сонымен бірге бүкіл зертханада өсіру кезінде дұрыс ұстауға мүмкіндік жасайды.
Аналықтар өсімталдығы мен тіршілік ұзақтығын көмірсутекті қосымша қоректендіру жолымен көтеру . Ересек аналық
трихограммаларды көмірсутекті қорекпен қоректендіру олардың өсімталдығын 1,5–2 есе көтеріп, ал тіршілігінің ұзақтығын
10–15  күн  ұзартады.  Бұл  аналықтардың  потенциалды  өсімталдығын  анағұрлым  толық  іске  асыруға  мүмкіндік  береді.
Тоғышарларды зертханада өсіру кезінде, сондай-ақ имаго кезеңінде танапқа жіберер алдында қосымша қоректендіру үшін
20 пайыздық қант шәрбеті пайдаланылады. Ол жәндікханалардың үстіңгі мата қақпағына қойылған мақта немесе поролон
тампондармен беріледі. Таңертең қант шәрбеті берілсе, кешке су беру керек.
Трихограммаларды сақтау, диапаузаға жіберу және реактивациялау. Белсенді трихограммаларды қуыршақтанар алдында
және  қуыршақтану  кезеңінде  қысқа  мерзімде  сақтау  3°С  температурада  және  ауаның  80%  ылғалдылығында  танапқа
шығарар алдында 1 айға дейінгі мерзімде іс жүзіне асырылады. Осы көрсетілген жағдайларда 20 күн сақтағаннан кейін
жұмыртқа жегілерінің шығыны (өлім-жітімі) артады.
Бракондарды ұстау және сақтауға арналған жағдайлар: браконның аса үйлесімділігі тоғышарға 35°С тұрақты температура
және  30–50% ауа  ылғалдылығын ұстауға  мүмкіндік  береді.  Бірақ аналықтарының барынша өсімталдығы үшін қолайлы
жағдай 28–30°С ауа температурасы мен ауаның 60–70% салыстырмалы ылғалдылығы қолайлы жағдай болып табылады.
Бракондарды сақтау – оны жинақтау үдерісінің маңызды кезеңі. Одан әрі көбею үдерісіне қатыспайтын бракондарды табиғи
жағдайға жақын жағдайда оларды танапқа шығарғанға дейін сақтау керек.
Бракондарды жасанды жағдайда диапауза жағдайында ғана, онда да табиғаттағыдай күйде, бунақденілердің табиғатта күзде
ақуызды-көмірсутегіндік қорекпен қоректене отырып оған дайындалып жатқанын ескеріп, ұзақ сақтауға болады. Жаңадан
ұшып шыққан тоғышарларды диапаузаға оларды 7 күн 8 сағаттық фотокезеңде, күндізгі және түнгі ауыспалы температурада
ұстап,  сыра  ашытқысы  автолизатын  қоса  отырып,  қант  шәрбетімен  қоректендіргенде  ғана  енгізу  керек.  Бұдан  кейін
кеңірдекті қағазы бар шыны банкадағы тоғышарлар температурасы 5°С және ауа ылғалдылығы 70% орынға ұзақ сақтауға
қойылады.  Бунақденелілер  қант  шәрбетімен  әлсін-әлсін  қоректендіріліп  тұрады.  Ол  үшін  екі  аптада  бір  рет  2–3  сағат
тоңазытқыштан  алынып,  жарық  бөлмеге  қойылады.  Тек  ұрықтанған  аналықтар  ғана  сақталады,  аналықтардың  бәрі  іс
жүзінде өліп қалады.
Бракондарды жинақтау мақсатымен жазғы кезеңде сақтау оларды тоңазытқышта 7°С-ге дейінгі температурада және ауаның
70%  салыстырмалы  ылғалдылығында  имаго  кезеңінде  қосымша  қоректендіре  отырып  30  күнге  дейін  және  қуыршақ
кезеңінде 15 күнге дейін ұстағанда ғана мүмкін.  Қосымша қоректендірмей қысқа мерзімге 10 күнге дейін ғана сақтауға
болады. Өйткені 15-күні аналықтардың 75 пайызы өлім-жітімге ұшырайды.
Алтынкөздерді ұстауға және сақтауға арналған қолайлы жағдайлар: алтынкөздердің әдеттегі жұмыртқалары, екінші-үшінші
жастағы дернәсілдері және қуыршақ алдындағылар температура 20–30°С және салыстырмалы ауа ылғалдылығы 50–80%
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кезде қалыпты дамиды. Бірінші жастағы дернәсілдер үшін 25°С температура және 80% ылғалдылық, имаголар үшін 20°С
және ауаның 80% ылғалдылығы дұрыс.
Зертханалық жағдайда алтынкөздерді әрқайсысы белгілі бір сақтау ұзақтығымен ерекшеленетін барлық кезеңінде сақтауға
болады.  Анағұрлым  қолайлысы  –  сақтау  мерзімі  6  айға  дейінгі,  жұмыртқаларын  сақтау  мерзімі  10  күнге  дейінгі,  ал
дернәсілдері мен қуыршақалдындағыларын сақтау мерзімі 20 күн диапаузадағы имаголар. Биоматериалдарды сақтау үшін
тұрмыстық  тоңазытқыштар,  тоңазытқыш  камералары  пайдаланылады.  Алтынкөздің  жұмыртқалары,  дернәсілдері  және
қуыршақтары 4–8°С температурада және ауаның 50–90% салыстырмалы ылғалдылығында сақталады.
Алтынкөздерді табысты қолдану үшін энтомофагтардыедәуір алаңға шығару қажет болған кезде жеткілікті жыртқыш қоры
болатындай етіп орналастыру керек. Ол үшін алтынкөздерді оның дамуының түрлі кезеңінде сақтау тәсілдемесі ұсынылады.
Жұмыртқаларды  сақтау.  Алтынкөздердің  жұмыртқаларын  сақтауға  қолайлы  температура  50°С  және  ауаның
салыстырмалы ылғалдылығы –80–90%. Сақтауға жаңа салынған жұмыртқалар ғана жарамды. Эмбриондық даму кезеңіне
байланысты жұмыртқалардың сақтау үдерісінде тірі  қалу дәрежесі өзгереді.  Ұзақтығы 20 күннен аспайтын сақтау ғана
қабылдауға тұрарлық. Бұл кезеңде эмбриондардың 76–96 пайызы тіршілігін сақтайды. Бұдан артық сақтаудың еш мәні жоқ.
Өйткені  бұл  уақытта  жұмыртқаның  көп  бөлігі  тіршілікке  бейімділігін  жояды.  Мәселен,  30–35  күн  бойы  сақталған
жұмыртқаның 35–50% эмбрионы өледі.
Дернәсілдерді  сақтау.  Жұмыртқалары  сияқты  алтынкөздің  дернәсілдері  де  ұзақ  сақтауға  жарамайды.  6–8°С  төменгі
температурада олар 30–40 күн бойы сақталады. Бұл мақсат үшін бірінші жастағы дернәсілдер жарамды. Екінші және үшінші
жастағы дернәсілдерді сақтау 20 күннен аспауға тиіс. Одан әрі сақталғанда олардың тіршілікке қабілеттілігі төмендейді.

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 зиянкес-
термен 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 ба-
лама  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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Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы
№25  Т. Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы 

Торғауытова Нелля   11 а  сынып  оқушысы
Ғылыми жетекшісі   Рустемова   Акбота Алтыбаевна  

«Қоғамымыздың қайғысы мен қасіреті»

Қазақтың  қариясы  -  дана,  ақылгөй.  Ұл-қызы,туыстары  аталарымыз  бен  апаларымызды  ешқашан  жалғыз
қалдырмаған.Саналы  ғұмырын  баласына  арнап,бар  арманы  перзентінің  амандығы,одан  қалса  жақсы  азамат  болып
қалыптасуының  қамын   жасаған  ата-анасынан  бас  тартқан  санасыз  ұл  мен  ақылсыз  қыздар.Ата-ананың  бақыты  бала
десек,бақытым дейтін баласы  төрінен көрі жақын  әке-шешесін қарттар үйіне  қаңғыртып жібергені қалай?Кішкентайынан
әлпештеп өсірген балалары ата-анасын сол бір қараң қалғыр шаңыраққа апарып тастап жатады. Беті бүлк етпестен аяулы
анасынан, асқар таудай әкесінен бас тартқан балаларға не деуге болады!? Қандай шара қолданамыз?!Балаларынан баз кешіп,
бақытын қарттар үйінен іздеген қарттарымыз қаншама! Өзгеден үміт күтсе де, өзегінен тепкен балаларынан үміт күтпейтін
ата-аналарымыздың сондағы бар арманы – балаларының бақыты ғана.  Балалары әкесін,  анасын іздеп келеді екен, бірақ
оның жалғыз себебі көкейлерін тескен ақша екен. Өздері жұпыны киінсе де, баласының жағдайы үшін айына бір рет алатын
зейнетақысын  балаларының  қолына  ұстатып  жібереді.  Қартайғанда  қызығын  көрсетудің  орнына  қабырғаларын
қайыстырып, өмірлерін өксітіп, кең үйлерін анасы мен әкесі үшін тарсынып, аяулы жандарды тағдырдың ауыр сынағына
тастап,  онсыз  да  сол  безбүйрек балалары үшін өткен азапты ғұмырлары аз  болғандай,  қиындықпен беттестіріп  қояды.
Сондағы ата-аналардың жазығы не? Өмірге әкеліп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, ауыра қалса асты-үстіне
түсіп,  сенің табаныңа кірген тікен менің маңдайыма қадалсын деп бар тәттісін баласының алдына тосып, жақсысы мен
жайсаңын, қазысы мен жал-жаясын баласына беріп,бесігінің басында талай түнін ұйқысыз өткізгендігімен қоймай,түнімен
көше кезіп кеткен баласын күтіп көз ілмейді де.Одан қалса, өсіріп, үйлендіріп, үй қылып жағдайын жасап болдым, енді
бейнетімнің зейнетін көрейін деген шағында сол қартта үйіне көздерін жәудіретіп тастап кетеді. Сонда анасына жасаған
жақсылығы осы ма? Жоқ әлде анасының қиындықпен кешкен ғұмыры текке өткендігі ме?

   Ананы Меккеге үш рет арқалап апарсаң да,  ақ сүтін ақтай алмайсың деп құрмет тұтқан ананың бағасын түсірген
санасыз  жастар  қаншама.  Алла  алдында  үлкен  күнәға  батқан  кей  жандар  еш  қорықпайтын  болды.  Ата-анасын
жылатқандығы үшін сұраққа тартылатынын ұмытқандай.Әр нәрсенің өз уақыты бар. Өз қолымен істеген іске өкінетін кез де
жетер.[1]

  Кеңес үкіметінің қазақ қоғамына алып келген қайғы-қасіретін айтып тауысу мүмкін емес, әрине. Бүгінде Қазақстанның
бүкіл қалаларында жұмыс істеп тұрған қарттар үйі сол көп қасіреттің бірі дер едік. Иә, бұл пікірімізге кейбір оқырмандар
келіспейтін де болар,«қайта жалғызбасты қарияларға пана болып жатқан жоқ па?» -деп. Бірақ, «жалғызбасты қария» деген
ұғымның өзі сол кезеңнің көрінісі емес пе?    

  Қай қазақ ата-анасын далаға қалдырыпты?Жетімдер үйін ашып жетімдерді көбейттік, түрме салып, қылмыскерлерді
көбейттік. Енді сол ұрпақ өкілдері толық таусылып бітпей, ата-анасын қарттар үйіне алып барып тастап, кейін жылына бір
рет оларға қамқорлық көрсететіндердің де қатары азаймайды. Көпке топырақ шашқанымыз емес әрине, мен әлгі тексіз,
тілсіз, дінсіз ұрпақ өкілдерін ғана айтып отырмын.Өкінішке қарай, мұндайлардың қатары бүгінгі қоғамда өте көп.Қытайда
әке-шешесін қарттар үйіне тастағандар заң алдында жауап береді.Заңға ата-анасын еркінен тыс қарттар үйіне тастағандарға
мерзімді  немесе  мерзімсіз  қамау  жазасы  қолданылатыны  туралы  тармақ  енгізілген.Елімізде  қарттар   үйіне  күн  санап
тіркеліп жатқандардың саны артуда.

 Кім кінәлі? «жастарға билігі жүрмейтін кәрің болады»-деп Мөңке би айтпақшы өз билігін өз баласына жүргізе алмаған
қарттардың өздері кінәлі ме?Жас ұрпақтың ата-анасын қарттар үйіне өткізуінің түрлі себептері бар.Солардың ішінде ең жиі
кездесетіні (психологтың пікірі бойынша)1.қарттардың ішімдікке әуес болуы.Тағдырдың түрлі соқпағына  шыдамай саналы
жасында ішіп кеткен қарияларымыздың бар екенін жасыра алмаймыз.Араққа салынған әке-шешесіне баласы көп жағдайда
шыдай  алмай жатады.2.Жарынан егде  кезінде айрылған қарт адам психологиялық,рухани тұрғыда құлазиды.Мұндай кезде
ата-әжелеріміздің мінез-құлқы қатты өзгереді.Сол құбылысқа шыдай алмаған баласы немесе қызы қарияны қарттар үйіне
өткізеді.3.Келін  немесе күйеу баланың қолында бірге тұра алмауы.Жеке басының қамын ойлаймын деп ата-анасынан бас
тартып жатады.4.Баласы немесе қызы ішімдікке,барлық дүние -мүлкін сатып,қарттар үйсіз-күйсіз далада қалып жатады.Бұл
жағдайда да қарияларымыз қарттар үйін паналайды.

 Пайғамбарымыз Мұхаммед(с.а.у) ата-ананы құрметтеу жөнінде:«Алланың  разылығы-ата-ананың разылығында,Алланың 
ашуы ата-ананың   ашуында»-деген екен. Жетімдер үйі. Түрме. Қарттар үйі. Бұдан біраз ғана бұрын бұл ұғымдар ұлттық 
санаға сыймайтын. Бірақ бүгінде аты үрейлі бұл үйлерден үрікпейміз де.Түрмесіне тентегі толса,жетімдер үйіне жетімегі 
жөнелтіліп, қарттар үйіне қариясы тоғытылып жатыр. Қайран қалу түк емес,қорқынышын айтсаңызшы.Ақ жаулықты 
аналарымыз мен қазақы тақиялы аталарымызды көргенде:
Дүниеге келер бір рет,
Дария-кеуде, тау мүсін.
Құрыштан құйған құдірет –
Қарттарым, аман-саумысың?! – деп Сағи ақынша жырлағың келеді. Өйткені көз алдымда – көңілсіз картина. Ата-анасын 
аялап бақпақ түгілі, «арбаға байлап қойып баға алмаған» баланың барынан жоғы деп отырған қарттарды көрмейсің. «Іштен 
шыққан шұбар жылан»…-ай-деп қамығады.Мұғалім дейсіз бе, ғылым докторы

дейсіз бе, қала берді, кезінде білдей министрдің орынбасары болған жандар да мұнда  жүр.. «Қарға тамырлы қазақ едік.
Тек тәрбиені ақсатып алдық. Содан үлкенге – құрмет, кішіге ізет ізім-қайым жоғалды. Қоғам қатыгезденді….[2]

Бүгінгі  жас  –  ертеңгі  қарт.  Осы  заңдылыққа  бас  иген  қазақ  қашаннан  үлкенді  сыйлауда  тәспісінен  жаңылмаған.
Халқымыздың“Үлкенге  -құрмет,  кішіге-ізет”немесе“Атаңа  не  қылсаң,алдыңа  сол  келеді”секілді  пәлсапалық  мәні  зор
қағидаларының жасқа да, жасамысқа да бағдаршам іспеттес болуы соның жарқын айғағы. Аузы дуалы ақсақалы бар ел
жастарының  қашанда  жөнсіздік  пен  жолсыздыққа  бой  ұрмасы  хақ.  Бұған  бала  тәрбиесіне  ерекше  ден  қойған
бабаларымыздың “атаңнан бота қалмасын, бата қалсын”,“түбіріне қарай бұтағы, тегіне қарай ұрпағы” деген қанатты сөздері
дәлел.  Әрі  бізге  бұл тағылымдар тарих беттерінен белгілі.  Сондықтан,қоғамымызда түрлі  діл,  дін,  тіл  өкілдерінің өмір
сүруіне қарамастан, түсіністіктің, сыйластықтың орнауында Елбасы жүргізіп отырған сындарлы-салиқалы саясатпен бірге
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аға ұрпақтың да үлесі ерен. Қазақ отбасындағы ата мен әженің орны ерекше әрі қадірлі. Әже- отбасының ғана емес, әулеттің
де  ұйытқысы,  ағайын-туғанның,  абысын-ажынның  бірлігін,  татулығын  сақтайтын  сыйлы  анасы,  кейінгі  жастардың,
келіндердің тәрбиешісі әрі ақылгөйі. Атаның да айтары мол, берері көп. Әдетте жас отау иелері тұңғыш баласын атасы мен
әжесінің  бауырына  салады.  Осы  орайда  «Сіздің  отбасыңызда  ата  мен  әженің  рөлі  қандай»?  деген  сауалмен  жас
жеткіншектер пікірін тыңдайық. Пікірталасқа орта мектептің оқушылары қатысты.

-Менің үйімде әжем бар. Қоғамда қарттарды сыйлау керек.Қазақта «алпыстан асқаннан ақыл сұра» деген мақал бар. Біз
әжемізді ерекше құрметтейміз. Балажан қазақ үшін ата мен әжеге жас сәби жай ғана ермек емес, өнегесін дарытар ерекше ет
жақыны. Әже мен немере арасындағы туыстық байланыс өте нәзік әрі берік. Алдымен әже тәрбиесі арқылы бала жақсы-
жаманды ажыратып, үлкен-кішіні тани бастайды. Мінез-құлық, тіл тәрбиесі қалыптасып, бала үй шаруасына бейім, елгезек,
тілалғыш, мейірімді болып өседі. Әженің бауырында өскен балаға жұрт "тәрбиелі бала" деген баға береді.

-Менің әжем сексен үш жастан асса да әлі де жас көрінеді. Ол күнде маған кешке батырлар жырын оқып береді. Жалпы
қарттарды сыйлау біздің міндетіміз. Өкінішке қарай кейбір жастар қоғамдық көліктерде қарияларға орын бермейді. Өмірдің
сынында ақылын дариядай тұнықтырып, ұрпағына өмір мәнін ұғындырып, көңілдері көлдей көгілдір, ізгі тілектері таудан
аққан бұлақтай мөп – мөлдір біздің қариялар өмірдің шам-шырағы. Әже тәрбиесі көбіне «олай істеме, былай істе», «бүйтсең
жаман,  өйтсең  жақсы»  деген  сипатта,  ақылгөйлік  мазмұнда  болып,  әженің  мейірімі  мен  жүрек  жылуына  бөленіп
өседі.Осылайша,  жас бала  қазақы ортадағы бар  құндылықты бойына  сіңіріп,  адами тұлғаның қалыптасуына  ғана  емес,
дәстүрлі ырым-тыйымдар жүйесінің қағидаларын біртіндеп бойына сіңіре бастайды.Жасынан мейірімді, ақылды, дана бала
атанады.

-Атаның тәрбиесінен өткен баланы былайғы ел "көргенді бала" деп атайды. Қазақтың "атың барда жер таны желіп жүріп,
атаң барда ел таны еріп

жүріп" деген нақылы да осы тәрбиенің терең мәнінен шықса керек.  Баланың туған ата-анасы да «атасының баласы»,
«әжесінің  баласы» деп ата мен әжеге қарай икемдеуі  тиіс.  Қандай халықтың болсын өзіне тән өзгеден ерекшелендіріп
тұратын салт-дәстүрлері,  дағдылары бар.  Бауырына салу деген бізбен қатар өмір сүріп жатқан халықтардың ішінде тек
қазаққа ғана тән. Әрине, өзге ұлттар да немерелеріне қамқорлық көрсетеді, бағады-қағады. Ал қазақтың ерекшелігі сол,
тұңғыш немерені міндетті түрде атасы мен әжесі бауырына салған. Бұл- баланы тәрбиелеуде өздері әлі жас ұл мен келіннің
тәжірибесінің  аздығын білгендіктен.  Өйткені  ата мен әже – көпті  көрген,  өмірдің  талай белестерінен өткен,  жақсылы-
жаманды өмір кешкен тәжірибесі мол адамдар. Ата-әжесі тәрбиелеген баланың тілі ерте шығады.

- Мен атамның баласы болғанымды мақтан тұтамын. Атам маған өмірде жақсы мен жаманды ажыратуға ақыл кеңесін
үнемі айтып отырады. Әже мен атадан тәлім алған немеренің рухани жағынан тәрбиелі, көргенді азамат болып ержетуінің
өзі дәстүр сабақтастығы мен ұлттық құндылықтың мәйегі емес пе? Ата – балаға сыншы дейді қазақ. Ендеше, әр әке өз
балаларының ерекшелiктерiн, бейiмдiлiгiн дамытуға тырысып, бұл жауапкершілікті атасына тапсыруы да өнегенің көзін
тапқанмен тең емес пе?

-Бала кішкентайынан үлкендердің әңгімесін тыңдап өседі.Үнемі үлкендердің қасында жүретіндіктен атасы мен әжесінің
замандастарын«пәленше атам», «түгенше әжем» деп солардың барлығын өңдеп-түстеп, кімнің кім екенін біліп, туысқанын
танып өседі.  Бала әке-шешесін біліп тұрса да «атамның баласымын»,  «әжемнің баласымын» деп жөн сұрағандарға ата-
әжесінің аттарын айтып жатады. Бұл да жеті атасын біліп, шыққан тегін тануына зор ықпал жасайды десек артық болмас.
Білетін боларсыз, ауылдағы белгілі бір жиын-тойда бас ұстап отырған үлкен қариялар, сол жердегі жас балаларға құлақ
береді. Бұл да негізсіз емес. Мұның астарында «Жақсы сөзге құлағы түрік болсын», «жақсы сөзді көп естісін», «ұғымтал әрі
зерек  болсын»  деген  ниет  жатыр.  Содан  да  болар,  атасына  еріп  қонаққа  барған  бала  да  міндетті  түрде  құлақ  күтіп
отыратыны.Негізінде ата- әженің көп болғаны жақсы, өйткені олар жастарға үлгі болып, жақсы жолға жетелейді.Безбүйрек
баласы мен келініне сыймай, ел аман, жұрт тыныштықта үйінен безген қарттардың күйін ешқайсысымызға бермесе екен
дегеннен өзге тілек жоқ. Бәрміздің де ертең тірі болсақ қария болатынымызды ұмытпайық. «Жақсылық жасасаң, өсерсің,
жамандық жасасаң, өшерсің» — демекші, жақсылық жасауға асығайық. .[3]

Қарттарым сіздерге Алла саулық берсін
Денсаулық ауыз-бірлік бола берсін
Тап-таза абыройлы болғаныңды
Қазіргі ел билеген жастар көрсін.
Абырой амандығын арта берсін
Бақ дәулет қызығымен қатар берсін
Ұрпағың жақсы көрген жиі келіп
Таусылмас дәм-тұзыңды тата берсін.

Пайдаланған  әдебиеттер
1. «Қазына қарттар қайда жүр?»Ана тілі газеті 23-29.10.2014ж
2.Д. Ізтілеу«Осы ма қазақ өмірің?!»мамыр2010ж
3.Г.Мұрынова «Қариясы бар үйдің қазынасы бар»makala.kz
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Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қосүйеңкі ауылы  №161 Ынтымақ орта мектебі

Ғылыми жобаның тақырыбы: Тез әрі оңай есептеудің әдіс-тәсілдері

Ғылыми жобаны орындаушы: №161 Ынтымақ орта мектебінің 
7-сынып оқушысы Асан Үсен Қайратұлы

Жобаның жетекшісі: Математика пәнінің мұғалімі Сейітова Алма Пернебекқызы

Ғылыми жобаның жоспары:

І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім

1. Ертедегі адамдар қалай санады?
2. Алғашқы есептеулер.
3. Мысыр тәсілімен есеп шығарудың тәсілдері.
4. Саусақпен көбейту.
5. Тез әрі оңай есептеудің әдіс-тәсілдері.

ІІІ. Қорытынды.
ІҮ. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

Кіріспе 

Математика мектептегі ең маңызды сабақ және ол солай болып қала береді. Әрбір мектеп оқушысы өзінің болашақтағы
мамандығын таңдай  біледі,  бірақ  математика  пәнін  оқу  өмірдегі  қарапайым қажеттіліктер  үшін  қажет  екенін  түсінеді.
Мысалы, дүкеннен тауар сатып алу, коммуналдық төлемдерді төлеу, отбасылық бюджетті дұрыс жүргізу және т.б. 
Менің  пайымдауымша  мектепте  математика  пәнінің  негізгі  оқытылу  себебі  қарапайым есептеулерді  жүргізуге  үйрету.
Сондықтан менің ғылыми жобамның негізгі мақсаты есептеуді жүргізудің тез әрі оңай әдіс-тәсілдерін үйрену және оны
мектептегі басқа оқушыларға тарату, үйрету.
Менің  ғылыми жобамның  өзектілігі қазіргі  уақытта  мектеп  оқушыларының  қарапайым есептеулерді  шығару  кезінде
ауызша шығаруға қиналып, есептеудің оңай жолы калькуляторға жүгінетіндігінде. Математиканы оқып-үйрену адамның
логикалық  ойлау,  есте  сақтау  қабілетін  арттырады.  Сонымен  бірге  тез  шешім  қабылдауға,   нақтылыққа,  қиын  есепті
шешудің жолын табуға  бейім болады.  Сондықтан мен өз  жұмысымда қалай тез есептеу керектігін және есепті  шығару
барысының қызықты әрі пайдалы болатындығын көрсеткім келеді.
Ерте замандарда адамдарға өздерінің күнделікті өмірінде кездесіп отыратын әртүрлі нәрселерді санауға тура келген. Сонда
адамның тек  екіге дейін ғана   санай білетін шағы болған. Екі саны адамның көру және есту мүшелерімен, жалпы алғанда
нәрселердің нақтылы жұбы мен байланыстырылған.  Үнділердің  «көз»,  тибеттіктердің  «қанат» деген өздері  «2»  санын
білдіретін болған. Егер заттар саны 2-ден артық болса, алғашқы қауым адамы олар туралы тек «көп» дейтін болған. Адам
бірте – бірте ғана үшке дейін, одан кейін беске, онға дейін т.с.с. санап үйренген.
Уақыт өте  келе  адамдар сандарды атауды  ғана емес,  сонымен қатар оларды белгілеуді  де,  сондай-ақ олармен амалдар
қолдануды да үйренді. «Натурал сан» терминін тұнғыш рет римдік ғалым А. Боэций (шамамен 480-514 жылдар) қолданған.
Натурал сан ұғымы қалыптасқаннан кейін сандар дербес объектілерге айналды.
ХІХ  ғасырда  ғалымдардың  назары  натурал  сандармен  есептеулер  жүргізуге  негіз  болған  теорияларды  құруға  және
логикалық  тұрғыдан  негіздеуге  аударылды.  Натурал  сандар  ұғымының  өте  қарапайым және  табиғи  көрінетіні  сондай,
ғылымда ұзақ уақыт бойы оны қандай да болсын қарапайым ұғымның терминдерімен анықтау туралы мәселе қойылған
жоқ.Бөлшектердің пайда болуы шамаларды өлшеумен пайда болды. Ерте кезде адамдарға сауда – саттық және түрлі есептеу
жұмыстарында бөлшектер мен үлестерді есептеу қажет болған. Алғашында математикада бөлшектерді «сынық сандар» деп
атаған. Бөлшектер туралы түсініктің дамуында үш түрлі бөлшектер ұғымы қалыптасқан.
Бірлік бөлшектер – алымдары 1 болатын бөлшектер.
Жүйеленген бөлшектер. Жүйеленген бөлшектің алымы кез келген бүтін сан, бөлімі тек 10 санының немесе 60 санының
дәрежелері ғана болған.
Жалпы түрдегі бөлшек. Жалпы түрдегі бөлшектің алымы да , бөлімі де кез келген натурал сан болды.
     Бөлшектердің мұндай әртүрлілігі есептеу және өлшеу жұмыстарында көптеген қиындықтар туғызды.Бөлшек ұғымының
дамуы  ғылым  мен  сауда-саттық  жұмыстарында  өркендеген  елдерде:  Мысырда  ,  Вавилонда,  Үндістанда  және  Римде
қалыптасты.  Ертеде  әртүрлі  елдер  бөлшек  сандарды  белгілеуде  өздерінің  түрліше  символдарын  енгізді.  Мысалы,
мысырлықтар 1\10-ді Белгісімен, 1\2-ні-- белгісімен және 1\3 –ді -белгісімен көрсеткен. Ежелгі Үндістанда жай бөлшектерді
жазуда оның бөлшек сызығын  сызбай, алымын үстіне , бөлімін астына жазған.
Біздің заманымыздан 2000 жыл бұрын жазу-сызу мәдениеті гүлденген, тарихқа әйгілі Мысыр елінің айтулы абыздары қосу,
азайту және көбейту есептерін алғаш рет шешкен және оны кең тұтынған.
Натурал сандарды арифметикалық қосу және азайту амалдары мысырлықтарда негізінен қазіргі кездегідей орындалатын, ал
көбейту және бөлуді мысырлықтар тізбектеп екі еселеу мен қосуға келтіретін.
Ежелгі  Мысыр  тәсілімен  есеп  шығарудың  ережелерін  қазақтан  шыққан  тұңғыш  физика-математика  ғылымдарының
докторы, ұлағатты ұстаз, профессор-математик, қазақтың Ұлттық Академиясының академигі, Қазақстан ғылымына еңбегі
сіңген  қайраткер  Орынбек  Ахметбекұлы  Жәутіков  өзінің  1969  жылы  жарық  көрген  математика  тарихы  жайындағы
еңбегінде көрсеткен.
Ежелгі Мысыр тәсіліменсандарды көбейту ережесінқарастырайық:
Екі қатар бағаннан тұратын кесте құрамыз;
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Сол жақ бағанға 1-ден бастап екі еселенген сандарды, оң жақ бағанға екінші көбейткіштен бастап екі еселенген сандарды
жазамыз;
Әрбір келесі сан алдындағы санның екі есесіне (өзіне-өзі қосқанға) тең;
Сол жақ бағандағы соңғы сан бірінші көбейткіштен артпауы тиіс;
Сол жақ  бағандағы сандардың ішінен қосындысы бірінші  көбейткішке  тең  болатын  сандарды төменнен  жоғары қарай
сайлап алып, солардың тұстарына көлбеу сызықтар қою керек;
Көлбеу сызықтар жүргізілген сандарға қарсы тұрған екінші қатардағы сандарды қосу керек.

Мысал 1.3 –ті 29 –ға мысырлықтарша көбейту үшін екі қатар бағаннан тұратын мынадай кесте құру керек:

/ 1 29

/ 2 58

1 + 2 = 3 29 + 58 = 87

Мысал 2.5 –ті 115 –ке мысырлықтарша көбейтейік:

/ 1 115

2 230

/ 4 460

1 + 4 = 5 460 + 115 = 575

Мысал 3.7 –ні 79 –ға мысырлықтарша көбейтейік:

/ 1 79

/ 2 158

/ 4 316

4 + 2 + 1 = 7 316 + 158 + 79 = 553

Мысал 4.13 –ті 15 –ке мысырлықтарша көбейтейік:

/ 1 15

2 30

/ 4 60

/ 8 120

8 + 4 + 1 = 13 120 + 60 + 15 = 195

Мысал 5.12 –ні 18 –ге мысырлықтарша көбейтейік:

1 18

2 36

/ 4 72

/ 8 144

8 + 4 = 12 144 + 72 = 216

Мысал 6.Көбейтуді орында:

/ 1 34
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2 68

4 136

/ 8 272

/ 16 544

16 + 8 + 1 = 25 544 + 272 + 34 = 850

Осы әдісті көбейткіштердің бірі тұрақты болып келетін кейбір жағдайда қолдану ұтымды болады.
Мысалы, мынадай есепті шығару керек болсын:
Алыс сапарға баратын поезд орта есеппен 57 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Ол 8 сағатта қандай ара қашықтықты жүріп
өтеді? 12; 15 сағатта ше?
Келесі кестені құрайық:

/ 1 8 12 15

2 16 24 30

4 32 48 60

/ 8 64 96 120

/ 16 128 192 240

/ 32 256 384 480

256+128+64+8 = 456 384+192+96+12 = 684 480+240+120+15 = 855

км;

км;

км.
Ертеде Египетте адам өлген соң о дүниеде қолдағы саусақтармен есептеу жүргізіп, өз ісіне жауап береді деген діни

көзқарас болған. Бұл дегеніміз ертеде египтяндар қол саусақтарының көмегімен есептеулер жүргізгенін білдіреді. Саусақпен
1-ден 9-ға дейінгі  кез  келген сандарды бір-біріне көбейтуге  болады.  Мысалы 3х9 алсақ,  үшінші  саусағыңызды бүгесіз,
бүгілген саусаққа дейінгі саусақ санын бір санап аласыз (ол 2-ге тең), бүгілген саусақтан кейінгі саусақ санына қарайсыз (ол
7-ге тең). Сонда 3х9 тең болады 27. 

Сандарды тез әрі оңай есептеудегі менің әдіс-тәсілдеріме тоқталып өтсем. Сандарды 4 санына көбейту және бөлу.
Сандарды 4 көбейту үшін 2 рет екі еселейді. Мысалы:

214 * 4 = (214 * 2) * 2 = 428 * 2 = 856
537 * 4 = (537 * 2) * 2 = 1074 * 2 = 2148

Сандарды 4 санына бөлу үшін, оны да екі рет 2-ге бөледі. Мысалы: 

124 : 4 = (124 : 2) : 2 = 62 : 2 = 31
2648 : 4 = (2648 : 2) : 2 = 1324 : 2 = 662

Сандарды 5 санына көбейту және бөлу. Сандарды 5 санына көбейту үшін оны 10/2 көбейтеді. Бұл дегеніміз санды
10-ға көбейтіп, 2-ге бөлеміз. Мысалы:

138 * 5 = (138 * 10) : 2 = 1380 : 2 = 690
548 * 5 (548 * 10) : 2 = 5480 : 2 = 2740

Сандарды 5 санына бөлу үшін оларды 0,2 санына көбейтсе жетіп жатыр. Мысалы:

345 : 5 = 345 * 0,2 = 69,0
51 : 5 = 51 * 0,2 = 10,2

Сандарды 25 санына көбейту үшін оны 100-ге көбейтіп, 4-ке бөлу керек. Мысалы:

348 * 25 = (348 * 100) : 4 = (34800 : 2) : 2 = 17400 : 2 = 8700
Санды 1,5 санына көбейту керек болса, онда сол санның жартысын қоссақ болды. Мысалы:

26 * 1,5 = 26 + 13 = 39
228 * 1,5 = 228 + 114 = 342
127 * 1,5 = 127 + 63,5 = 190,5

9  санына көбейту үшін  санның соңына 0  санын тіркеп,  0  тіркелген саннан  сол  санның өзін  алып  тастаймыз.
Мысалы:
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241 * 9 = 2410 – 241 = 2169
847 * 9 = 8470 – 847 = 7623

Санды 11 санына көбейту үшін санның соңына 0 санын тіркеп, аталған санның өзіне қосамыз. Мысалы:
47 * 11 = 470 + 47 = 517
243 * 11 = 2430 + 243 = 2673

Қорытынды

Немістің ұлы оқымыстысы Карл Гауссты математиканың патшасы деп атаған. Оның математика ғылымына деген
қабілеті балалық кезінде-ақ байқалған. Бір күні мектепте математика пәнінің оқытушысы оқушыларға           1-ден 100-ге
дейінгі  сандардың  қосындысын  табуды  ұсынады.  Мұғалім  бұл  тапсырманы  айтып  болмай-ақ  Карл  Гаусс  шешімді
мұғалімнің қолына ұстатыпты. Оның парағында 101·50=5050 деген жауап болады. ол есептің шешімін қалай тапты? Ол бұл
есептің шешімін өте қарапайым түрде яғни тез есептеудің арқасында тапты. Ол бірінші санды соңғы санға, екінші санды
соңғы санның алдындағы санға  қосты.  Бұлай 50  рет  қосуға  болады және  олардың барлығының да шешімі  101  болды.
Сондықтанда ол есептің шешімін бірден берді.  1+2+…+50+51+...+99+100=(1+100)+(2+99)+…+(50+51)=101·50=5050. Осы
мысал қандай есеп болса да амалын тауып тез шешімін беруге болатынын көрсетеді.
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Оңтүстік   Қазақстан  облысы  Шымкент қаласы 
№25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы 

6 «ғ» сынып оқушысы Маханбетәлі Ақпейіл
Ғылыми жетекшісі : Кененбаева Жанар Кулахметовна 

Тақырыбы: «Тұрмыстағы зиянды заттар және олармен күресу»

 Адамзат қоғамы бұдан мыңдаған жылдар бұрын кейбір табиғи шикізаттарды мұқтажына сай өңдеп, қажетіне пайдалана 
білген.Қазақ халқы да тұрмыс химиясын ерте уақыттан өз қажетіне жарата алған. Мысалы, өсімдік клеткаларынан бояғыш 
құрауыштарды бөліп алып: мақта-мата, жүн және ағаш бұйымдарын бояу, сабын, былғау, тері илеп, оны бояу, айранның 
сары суымен шашты жуып, оған жұмсақтық қасиет беру, т.б. химиялық процестерді күнделікті қажеттіліктеріне 
пайдаланған. Бүгінде химия шаруашылықтың барлық салаларында, күнделікті тұрмысымызда кеңінен қолданылады.Қазіргі 
уақытта ғылым мен техника жетістіктері нәтижесінде тұрмыс химиясы зор қарқынмен дамуда, сондықтан әлемнің басқа 
елдеріндегідей, қолданылу сипатына қарай оларды былайша топтастырып, жіктейді: жуғыш заттар, тазартушы, 
залалсыздандырушы заттар, үй жиһаздары мен еденді сүртуге, зиянды жәндіктер мен өсімдіктерді жоюға арналған 
препараттар, ағартушы және рең беруші заттар, желімдер,бояулар мен лактар,т.б.
Ерте заманнан бері адамдар күнделікті тұрмысында химиялық құбылыстармен кездесіп отырды. Қоршаған табиғат көптеген
химиялық реакциялардан тұрады. Тіршілік барысында адамзат баласы қоршаған ортадағы көптеген химиялық 
реакциялармен және химиялық жолмен жасалынған бұйымдармен кездесіп отырады. Тұрмыста кең қолданылатын, 
химиялық жолмен жасалынған немесе химия ғылымына қатысы бар біраз заттарға химиялық көзбен қарайық.
Қазіргі кезде химия өнімдері біздің өміріміздің барлық салаларына, күнделікті тұрмысмызға кеңінен еніп отыр. Бізді 
қоршаған орта химия саласымен тығыз байланысты, сондықтан да химия күннен күнге, жылдан жылға тез қарқынмен 
дамуда, үнемі химияға байланысты жаңа заттар пайда болып отыр. Жедел қарқынмен дамып келе жатқан салалрдың бірі – 
ол күнделікті өмірде қолданылып жүрген – тұрмыс химиясы. Күнделікті тұрмыста қолданылып жүрген ыдыс және кір 
жуатын тауарлардың құрамында 55 мыңнан астам біздің ағзамызға қауіпті химиялық қоспалар бар екен. Олар көзге, тыныс 
алу жолдарына әсер етіп, жүйке жүйесі ауруларына шалдықтырады екен. Тіпті халық арасында «жаман ауру» деп аталып 
келе жатқан қатерлі ісік ауруына бірден-бір себепкер. Соңғы жылдары тұрмыста қолданылатын химиялық заттар түрі өте 
көбейіп кетті. Түрлі хош иісті сабын, сусабын, гель, кір жуатын ұнтақ сияқты жуынуда, кір жуу процесінде қолданылатын 
заттардың құрамында әр-алуан химиялық қоспалардың бар екені шындық. Міне, осы заттардың адам ағзасына тигізетін 
әсерінің жоқ емес екенін де ешкім жасыра алмайды.Тұрмыстық химиялық өнімдер өміріміздің бір бөлшегіне айналды десек,
артық айтпаймыз. Алайда, бұл өнімдер ағзамызды улап, су, топырақ, ауаны, бір сөзбен айтқанда, табиғи ортаны кірлетіп 
отырғаны жайлы ойландық па? Тері, ауыз, асқазан аурулары мен жүйке жүйесінің бұзылуына себепкер екенін білеміз бе? 
Еуропа, Америка елдерінде жүргізілген зерттеу жұмыстары нәтижесінде химиялық қоспасы бар өнімдердің адам ағзасы 
үшін қауіпті екені дәлелденді.
     Біз тұратын үй – әлемдегі ең жайлы орын. Біз оны үлкен махаббатпен жабдық
тап, күтіп, таза ұстауға тырысамыз. Үйімізде өзімізді толық қауіпсіз сезінеміз... Ал шынында, бұл солай ма?Қоршаған 
ортаны қорғау басқармасының ғылыми зерттеу нәтижесіне сәйкес, қарапайым үйдің ішіндегі ауа сырттағы ауаға қара
ғанда, 2-5 есе көп лас болады екен. Бір үйлердің ішіндегі кейбір химиялық элементтер «көше» көрсеткіштерінен 70 есе 
артық. 20 улы химиялық  элемент
тің баспана сыртында тіркелген ең жоғарғы көрсеткіші ғимарат ішіндегі ең үлкен қоюлығынан 200-500 есе аз болып 
шыққан.      Бұған не себеп? Өз үйімізде біздің денсаулығымызға не қауіп төндіреді?
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Бізді қоршаған ортада адамның денсаулығына зиян келтіретін заттар көптеп кездеседі.Олардың ішінде ең кең таралғанына 
тоқталайын.
Асбест –онкологиялық аурулардың дамуына алып келеді.
Ковралан-шаңды жинап, микроскопиялық кенелердің өмір сүруіне жағдай туғызады.
ДСП-құрамында өте улы фенол, формальдегид, аммияк бар.Егер қорғаныш қабаты  бұзылған кезде ауаға жоғарыда аталған 
улы заттар бөледі.
Бетон, шлакоблок , сол сияқты полимер бетоннан жасалған қабырғалар:
Радон газының изотроптарын бөледі.Радон мөлшері құрылыс материалдарына байланысты. Ағаш пен қызыл кірпіште –аз 
мөлшерде, көп мөлшерде-силикат  кірпіште және цементтің құрамында болатын фосфогипсте кездеседі.Жаңа үйлердегі 
бетон  қабырғалар бөлме ішіндегі  ауадан ылғалды белсенді сіңіріп, соның нәтижесінде ауыз кеуіп, шаш құрғап, тыныс 
жолдарының аурулары пайда болады.
Не істеу керек?
-Бетон қабырғалардан бөлінетін радон мен ұшқыш органикалық полимерлерден жақсы қорғаныс:
-тығыз қағаз обойлар, клей бояулары;
-бөлмеге жиі-жиі таза ауа кіргізу.
№1 жау – хлор қосылған құралдар
Тазалағыш құралдар тұрған шкафты улы заттары бар барлық құралдардан босатыңыз. Пеш тазалайтын, ысқылағыш, 
жәндіктерге қарсы құралдар құйылған бөтелке мен бүрікпеден ауаға улы заттардың кішкене бөліктері буланып, бөлінеді. 
Әсіресе шишаны ашып, тіпті қызығып, дәмін татып көре алатын кішкентай балалар үшін улану қаупі жоғары. Тым болмаса, 
тұрмыстық химияны балалар қолы жетпейтін және жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. 
Неге екені белгісіз, бірақ біз түрлі залалсыздандырушы құралдар өздері арналған лас пен микробқа ғана жойғыш әсер етеді 
деп есептейміз. Дегенмен, ауаға таралған барлық құралдар ертелі-кеш адам ағзасына енеді.
Ағартқыш, залалсыздандыру сұйықтықтары, сантехниканы тазалау құралдары, ыдыс жуатын машинада қолданылатын 
жуғыш құралдары – тұрмыста қолданылатын құрамында хлоры бар барлық сұйықтықтар тері мен шырышты қабықты 
тітіркендіретін ұшқыш заттар түзейді. Хлордың өз бетімен бөлек немесе басқа химиялық заттармен бір қоспада қолданылуы
маңызды емес, -мұндай жуғыш құралдары денсаулыққа зиян келтіреді, яғни сізді тез қартайтып, сұлулығыңыздың жауына 
айналады. Құрамында хлор көрсеткіші жоғары тазалағыш құралдарынан шығатын булану өкпе мен кеңірдек тарамының 
тітіркенуін тудыруы мүмкін. Егер хлорлы жуғыш құрал кішкентай, нашар желдетілетін бөлмелерде, мысалы пәтеріміздегі 
ванна бөлмесінде қолданылса, одан төнетін қауіп еселеп артады.Әсіресе құрамында хлоры бар құралдардың жұпар 
иістендірілгендері аса қауіпті. Хлор иісін парфюмерия заттарымен бітеу улануға әкелуі мүмкін. Себебі, біз қырағылықты 
жоғалтып, «лимон» мен «альпы шөптерінің» иісін рахаттана иіскейміз.
Абай болыңыз!Тазартқыш құралдарыныңкейбір өндірушілері былай қулық жасайды: тазартқыш құралының құрамындағы 
хлорды көрсетпеу үшін, оның құрамына гипохлорит натрия (sodium hypochlorite) немесе жай ғана гипохлорит (hypochlorite) 
кіреді деп жазады.
Хлор әсерінен қалай қорғануға болады?
Құрамында хлоры бар құралдарға жақындамау үшін, хлорлы ағартқыш пен залалсыздандырғыштардан бас тарту 
жеткіліксіз. Сонымен қатар, ағартылған қағаздан жасалған сулық, дәретхана қағазы, асүй майлығы және кофеқайнатқышқа 
арналған қағаз фильтрін де сатып алмауға тырысыңыз. Ағартылған қағаз құрамында адам ағзасына жеңіл енетін 
органохлорин мен диоксин болуы мүмкін. Дәл осы тауарлардың ағартылмаған қағаздан жасалғанын таңдаңыз, - «сыртқы» 
түрі әдемі болмағанмен, денсаулығыңызға зияны жоқ. 
Мата мен сантехниканы ағарту үшін сілтілі жуғыш құралдарын қолданыңыз.
Үй ішіндегі бірталай дүниені ас содасы мен сірке суының немесе сутек тотығының қосындысы жақсы тазалайды.
Сантехника құбыры мен унитазды тазалау үшін уландырғышсыз/усыз керемет құрал бар. Бактерия мен вирустардың 80-
99%-ын жоятын кәдімгі сірке суының бір стақанын унитазға аптасына бір рет құйсаңыз, жеткілікті.
Көптеген бактерияға қарсы құралдардан гөрі, лаванданың антисептиктік сипаты басым болады. Хош иісті және усыз 
бактерияға қарсы спрейді өзіңіз-ақ дайындай аласыз. Бір стақан су, бір шай қасық лаванда майы мен 10-15 грамм спиртті 
араластырып, бүрікпеге құйыңыз. Қолданар алдында шайқап алыңыз. Бұл құралдың сақтау мерзімі шектеусіз, онымен 
унитазды, есік тұтқаларын, азық-түлік кесетін тақтайларды, балалар ойыншығын және дезинфектор қолдануға әдеттенген 
т.б. заттарды залалсыздандыруға болады. 
№ 2жау–тырнаққа арналғанлак
Сырт пішініне қарағанда, еш зияны жоқ косметикалық лак құрамында жүйке жүйесі мен теріні зақымдайтын толуэн 
(толуол) және зиянды формальдегид болуы мүмкін. Екеуі де косметиканың сақталу мерзімін ұзартатын қосынды, бірақ, 
шын мәнінде – улы заттар. Бұл қосындылар мөлшерінің сәл көбеюінен теріге үлкен зақым келеді. Мысалы, тершеңдікті 
азайтатын формальдегидтің 0,5%-ы дезодарант пен антиперспиранттар құрамында да болады. Дегенмен, ол күнделікті жуып
тасталады. Ал тырнаққа арналған лактағы бұл құралдар тері мен тырнақпен ұзақ қатынаста болады. Оның үстіне, суда 
ерімейді. Толуэннен адамның басы аурып, құсып, тіпті ана құрсағындағы балаға да зақым келуі мүмкін: жүйке жүйесіндегі 
өзгерістер, нәрестелердің кемістігі, бүйрек және сүйек майының ауруы. Осы үшін, Еуропада 5 жылдан бері косметикалық 
құралдар құрамындағы толуэн мен формальдегид қатаң қадағаланады. Ресейде де формальдегидке шектеу қойылған, бірақ 
толуэн әзірге заңды қолдыналады. 
Абай болыңыз: тырнақ күтіміне арналған құралдар мен маникюрге арналған лак сатып алғанда, арзандарына қызықпаңыз. 
Көптеген косметика өндірушілері орамаға «Толуол мен формальдегидсіз» деген арнайы белгі жапсырады. Құрамын мұқият 
оқыңыз, - алдыңғы қатарлы косметикалық брендтер формальдегид орнына пальма қышқылын (табиғи қосынды) қолданады. 
№3 жау – сусабын
Тұрмыстық химияны сатып алғанда абай болыңыз: күнделікті қолданыстағы ең қарапайым құралдардың өзі қауіпті. Киім 
жұмсартқыштың құрамында теріні тітіркендіріп, экзема мен дерматит, сондай-ақ тыныс жолдарының қабынуын тудыратын 
толуэн, стирин, фенол, тимол, ксилен және триметилбензин болуы мүмкін. Құрамында дихлорбензин (dichlorobenzene) бар 
ауа сергіткіші бүйрек пен байырға қауіпті және жүйке жүйесіне ауыр тиеді.Зат      белгінімұқият оқыңыз!
Шаш жууға арналған құралдарда этоксилат пен натрий лаурилсульфаты болады. Бұл химиялық заттар жуғыш құралының 
қоюлығы мен көпіргіштігіне «жауап береді». Бәленің бәрі мынада: бұл заттардың құрамында құрылысы әйел жыныс 
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гормондарына ұқсас ксеноэстроген мен эстроген бар. Бұл заттар адам гормон жүйесіне аса қауіпті. Олардың шамадан тыс 
мөлшерінен қыздардың етеккірі ерте келіп, әйел адамдарда, керісінше, климакстың ерте басталып, ал ер адамдарда 
спермотозоидтардың түзелуі бұзылуы мүмкін. Лаурилсульфат теріге, әсіресе балалар терісіне оңай сіңеді. Рұқсат етілген 
мөлшерінен асып кетсе, натрий лаурилсульфаты жасушаның ақуыз құрамын өзгертіп, шаш түйінінің құрылысын бұзып, 
шаштың түсуі мен көздің нашар көруіне әкеледі. Бұл химикаттың тіпті аз ғана концентрациясы теріні құрғатып, сүйкімсіз 
етіп, оған жарықшақ түсіреді. 
Абай болыңыз: экологиялық таза қосындыдан жасалған сусабындар мен шаш күтіміне арналған құралдарды қолданыңыз. 
Сусабыннан мүлдем бас тартуға да болады, - шашты ас содасы мен шикі жұмыртқа (тек саруызын қолдануға болады) 
қоспасымен және жұмсақ табиғи сабынмен жууға болады.
№4 жау – парафин шамы
Хош иісті шам құрамында болатын шамды парафин, бояулар мен түрлі заттар ысығанда, бензол мен толуол бөліп 
шығарады. Олар демікпе мен экзема ауруын асқындыруы мүмкін. Егер сіз шамды сирек қолдансаңыз, денсаулығыңызға 
айтарлықтай зияны бола қоймас, дегенмен оларды күнделікті қолдану, әсіресе нашар желдетілетін бөлмеде, аса қауіпті. Кем 
дегенде, бетіңіздің өңі қашып, теріңіз құрғап, тітіркенгіш болуы мүмкін. 
Абай болыңыз:парафин шамдарының орнына балауыз шырағын сатып алған жөн. Олар қымбат болғанымен, әйтеуір 
жанғанда адамға зиян заттар бөлмейді. Ал табиғи балауыз иісі жасанды хош иістендіргіштер «коктелінен» әлдеқайда нәзік 
және жағымды!  Денсаулығымызға зиянды заттар эмальды, шыны, фарфор, керамика ыдыстармен бірге соңғы кезде 
полимерлік ыдыстарды да пайдалану жылдан-жылға өсуде. Тамақ өндірісінде ыдыстарды, құтыларды жасауда полимер 
үлкен орын алады. Полимерлік ыдыстарды дұрыс пайдалану маңызды.
Ыдыстағы нұсқау бойынша «құрғақ тағамдарға арналған» деп жазылса, полимер ыдысына сұйық тағам құюға болмайды, 
сонымен бірге «салқын тағамға арналған» деп жазылса, оған ыстық тағам құюға болмайды. Бұл нұсқаулар орындалмаса 
полимерлік ыдыстан зиянды заттар бөлініп, улануға дейін алып
барады. 
Соңғы уақытта біздің елімізде алыс және жақын шетелдерден күнделікті тұрмыста қолданылатын бұйымдар мен ыдыстар 
көптеп әкелінуде. Бұл орайда облыстық санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығындағы полимерлер және басқа 
да химиялық заттар токсикологиясы зертханасында меламиндік ыдысқа (соққыға төзімді пластмасса) зерттеу жүргізген 
кезде формальдегидтің жоғары мөлшері анықталды.
Зерттеу нәтижелері бойынша жауапты кісілерге әкімшілік шара көріліп, осы аталған ыдыс партиясы саудадан алынып 
жойылды. Заң бұзушылар тиісті жауапқа тартылады. Біздің базардағы күдік туғызатын ыдыстарды анықтау үшін маман 
болудың қажеті жоқ.
Алатын ыдысымыздың сапасын білу үшін (тарелкалар, стакандар) жәй ғана қолмен сипап өтуіміз керек. Егер беті тегіс емес,
кедір-бұдырлы және жағымсыз иісі болса сатып алудың қажеті жоқ. Тағам ыдыспен беттескенде дәмі, түсі, иісі өзгермеуі 
керек.
Осындай қарапайым ережелер сақталған кезде ғана адамның денсаулығына ешқандай кері әсерін тигізбейді. Естеріңізде 
болсын, ыдыс немесе тағам өнімдерін сатып алғанда сатушыдан тиісті құжаттарды, токсикологиялық қауіпсіздігін 
растайтын гигиеналық қорытындысын, сертификатын талап етуді ұмытпаңыздар.
№5 Жуғыш заттар — кір жуғанда қолданылатын ұнтақтар, сықпалар, сұйық ерітінділер. Қазіргі жуғыш заттар бірнеше 
құрамдастан, соның ішінде тензидтен (сабын, беттік-белсенді заттек және т.б.), ағартқыштан, сұйық әйнектен және кір 
жуатын содадан тұрады. Жуғыш заттар құрамында фосфаттар үлкен рөл атқаратын, олар тұрмыстық ақаба сумен су 
қоймаларға түсіп, оларды эвтрофтандыратын болғандықтан қазіргі уақытта фосфатсыз жуғыш заттар рецептілері жасалады. 
Қазіргі жуғыш заттарды керектілігі қандай болғанына қарамай, барлық суда және қандай мата түрін болсын жуғанда 
қолдануға болады. Алайда, тұрмыстық ақаба суда жуғыш заттар болуы оны тазалауды қиындатады және бұдан қалатын 
құрғақ қалдықты тыңайтқыш ретінде пайдалануды шектейді. Қазіргі уақытта қоршаған ортаны барынша аз ластайтын, 
экологиялық тұрғыдан оңтайлы жуғыш заттар түрлерін жасап шығару бағытындағы жұмыстар жалғасуда.
Фосфат – кір жуғанда суды жұмсартып, кірді кетіреді. Оның құрамындағы кірді ағартатын химиялық қоспалар мен жуылған
кірге хош иіс беретін заттар жуылған мата талшықтарында қалып қояды. Оларды шайып шығару үшін кемінде кірді 7-9 рет 
таза сумен шайқау керек. Шынына келгенде, жуылған кір 2-3 рет қана шайылады да, олардың бәрі матада қалып қояды, 
сөйтіп адам ағзасына зиянын тигізеді. Мысалы, қышыма, қотыр сияқты тері дерттері осыдан келіп шығады екен. Адам 
терісін де шектен тыс құрғатып жібереді. Кір жуғанда қолдың құрғап, тіпті қызарып кетуіне де осы кір жуғыш ұнтақтың 
құрамындағы фосфат элементі себепші. 
 Дәлел: Үлкен перзентханада қысқа уақыттың ішінде оншақты жаңа туған сәби түсініксіз жағдайда қайтыс болған. Тексеріп 
қарағанда оларды ораған жаялықтарда кір жуу ұнтағының құрамындағы фосфаттың мөлшері 60 пайыздан артып кеткен. 
Дәрігер мамандар осы химиялық қоспа балалар өліміне себепші болған деген тұжырым жасады. Егер кішкентайлар ұйықтар
алдында белгісіз бір себептерге байланысты жыбырлай берсе, онда оған төсеніштерді жуатын ұнтақ себепші екенін 
ұмытпаңыз.
Сонымен қатар, ыдыс-аяқ жуатын химиялық қоспаларға да назар аударған жөн. Ыдыстарда шайылмай қалған химиялық 
заттар тамақпен бірге ілесіп, адам ағзасына залалын тигізеді. Бүгін Европа құрамында табиғи түрдегі заттары бар ыдыс-аяқ 
жуатын құралдарды әлдеқашан мойындап, оларды шығаруды өндірістік жолға қойды. Яғни, химиялық қышқылдарды 
жойып, соның негізінде адам ағзасына тамақпен түсетін химиялық қоспаларды залалсыздандыруға көмектеседі.
Мысалы, қарапайым май кетіретін сұйықтықтардан кейін жуған ыдысымызды сірке қышқылы қосылған сумен бір-екі рет 
шайқап алғанымыз жөн. Себебі, құрамында ағзаға қауіпті канцероген қоспасы бар. Айғайлап жарнамалап жататын жуғыш 
өнімдерінің құрамында фосфат пен хлор мөлшерден тыс екен. Кір жуу ұнтағында фосфаттың мөлшері 5 пайыздан аспау 
керек. Ал хлор болса, канализация жүйесіндегі органика қоспалармен араласқан кезде«трихалометан» деген өте қауіпті 
имиялық затты ортаға шығарады. Сонымен қатар бұл өнімдердің құрамында иістендіруші, түс беруші мұнай қоспалары бар.
Тұрмыста табиғи сабынды және жуғыш өнімдерін жасауға бола ма?
Ол үшін сода, карбонат, ұшпа өсімдік майлары, сірке қышқылы мен бура (натрий бор қышқылы) қажет. Бура — суда тез 
еритін, сырт келбеті нафталинге ұқсас бор қосындысы. Ол жалпы тазартушы ретінде қолданылады. Түрлі иісі бар, дақ 
шығару, бактериялардың көбеюіне қарсы тұру ерекшеліктері бар. Сода май дақтарын шығарады, суды жұмсартады.
Табиғи ыдыс жуу ұнтағын қалай жасауға болады? Бұл ұнтақты жасау үшін бір стакан натрий бор қышқылы, бір стакан ас 

187



содасы және стаканның төртте бір мөлшерінде ас тұзы мен лимон тұзы қажет. Егер де ыдыстарыңыздың хош иісті болғанын
қаласаңыз, апельсин, лимон, мандарин майларын қосуыңызға болады. Жасалу тәсіліне келсек, пластмасса ыдысқа ең 
алдымен ас тұзына 30 тамшы өсімдік майын қосып, жақсылап араластырылады. Содан кейін жоғарыда көрсетілген заттар 
қосылады. Дайын болған қоспа қараңғы жерге қойылады.
Ыдыс жуғанда ұнтақтың 1-1, 5 ас қасығын қосыңыз. Кір жууда көп қолданылатын ағартушы жуғышта зиянды. Құрамында 
хлор, натрий гидроксиді, парфюм бар. Сонымен қатар карбон тетрахлор, хлороформ сияқты заттар бар. Бұл заттар қатерлі 
ісік ауруын тудыруы әбден мүмкін. Ағартушы құрамындағы аммиак тазартқыштармен қосылған кезде зиянды газдар ортаға 
шығады екен. Ал бұл газ адамның тыныс алуын қиындатып, өкпенің қабынуына жол ашады. Кір жуу ұнтағының 
құрамындағы суда ерімейтін аммиак пен мұнай қоспаларының адам денесіне залалы орасан зор.
Тыныс демікпесі ауруына шалдыққандар, аллергия, экземаға сезімтал терілері барлар кір жуу ұнтақтарын қолданыстан 
мүлдем шығаруы керек. Сонымен қатар жұмсартушылар да зиянды. Сонымен қатар ағзамызды шипалы шөптермен 
тазартуға болады. Түйе тікені бауыр ауруына, жасыл шай қатерлі ісік дертіне қарсы, аю жүзімі бүйрекке, қарныжарық 
шөбінің дәні іш құрылысқа пайдасы бар. В1, В2, С, А, Е дәрмендері бар тағамдарды қолданғанымыз жөн.
Құрамында фосфат элементі бар кір жуатын ұнтақтар қоршаған ортаға да көп залал келтіретінін ғалымдар әлдеқашан 
дәлелдеп шықты. Кір жуғыш ұнтақтардан басқа өндірісте және ауыл шаруашылығында жүздеген мың тонна сульфат, 
хлорид элементтері пайдаланылады. Олар да суды залалдап отыр. 
Көз алдыңызда емес, аяғыңыздың астында жатқан кілемшелердің еш зияны жоқ болып көрінгенмен, аллергияңыздың қозу 
себебі болуы мүмкін. Денсаулыққа пайдасы тисін десеңіз, бөлменің ылғалдылығы 55%-дан аспасын. Мұнымен қатар, 
бөлмені желдетіп тұрыңыз.Әрине, қазір де тазалықты «тағынан түсірген» ешкім жоқ. Бұған үй тазалығына, дене күтіміне, 
ыдыс-аяқ, кір жууға арналған түрлі заттар самсап тұрған дүкен сөрелері дәлел. (Оларға деген сұраныс жоғары болмаса, 
самсап тұрмас еді!) Алайда, зерттеушілердің айтуынша, нақ осы тазартқыш заттардың кесірінен бүгінгі тазалығымыз — 
денсаулықтың кепілі емес, керісінше, жауына айналған көрінеді.
Мысалы, лас қолдағы миллиондаған зиянды микроағзалардан арылу, сөйтіп дәрігерлер зәрені ала сипаттайтын түрлі 
жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында қолымызды жиі сабындап жуамыз. Дұрыс-ақ. Бірақ шектен тыс 
тырысатынымыз да бар: жай сабынды былай қойып, бактерияларға қарсы сабынды пайдаланамыз. Ал бұл сабынның 
құрамындағы химиялық заттар бактерияларды жойып қана қоймайды, ағзаның қорғаныс қабілетіне де кері әсерін тигізеді, 
басқаша айтқанда, иммунитетті әлсіретеді.
АҚШ-та бүгінгі күні аллергияның түрлі формаларынан зардап шегіп отырған 50 миллион адам бар екен. «…және олардың 
қатары жыл сайын көбейіп келеді. Дамушы елдерде аллергияға шалдығушылар үлесі нақ біздің елдегідей емес» — дейді 
америкалық профессорУильям Паркер. Солтүстік Калифорниядағы Дьюк университетінің ғалымдары осының себебін 
іздепті. Зерттеу жұмыстарына жоғарыда аталған Уильям Паркер жетекшілік еткен. Қорытындысында ғалымдар «бар 
мәселе… шектен тыс тазалықта» деген ұйғарымға келіпті. «Зиянды микробтарға қарсы «аяусыз» күрес жүргізілген 
отбасылардан шыққан балалар аурушаң келеді. Әрине, салақтықты ешкім де дәріптемейді. Ең бастысы — шектен шығып 
кетпеуге тырысу керек» — дейді олар.
Ал шектен шықпаудың бір жолы — түрлі химиялық тазартқыш құралдарға аса үйір болмау, олар туралы неғұрлым көбірек 
білуге ұмтылу.
Мысалы, кір жуатын ұнтақтар құрамындағы химиялық белсенді заттар (ПАВ) ағза жасушалары құрылымын өзгертіп, миға, 
бауырға кері әсер етеді. Ұнтақтар құрамындағы аниондық белсенді заттардың (а-ПАВ) әсерін арттыру үшін 
пайдаланылатын фосфаттардың түрлі аллергияларға;қолдағы жараларға, бүйрек ауруларына соқтыратынын зерттеушілер 
әлдеқашан дәлелдеген. Сондықтан Австрия, Норвегия сынды елдерде фосфат қосылған ұнтақтарды сатуға шығаруға тыйым 
салынған. Франция мен Англияда ұнтақ құрамындағы фосфаттар мөлшеріне 12 пайызға дейін шектеу қойылып отыр. Ал 
әзірге заң тұрғысынан мұндай шектеулер қаралмаған елдерде тұтынушыларға екі есе сақтық керек. Ұнтақ қорабынан оның 
құрамындағы белсенді заттардың, фосфат пен хлордың мөлшері жөніндегі ақпаратты міндетті түрде оқыңыз! Егер ондай 
ақпарат таппасаңыз, ұнтақты сатып алмағаныңыз жөн. Өйткені құрамындағы зиянды заттардың мөлшері қалыпты 
деңгейден жоғары кір жуғыш ұнтақтар Сізге, сіздің балаларыңыздың денсаулығына залалын тигізіп қана қоймайды, кірдің 
суы арқылы топыраққа, жер асты суларына да жайылады.
Тағы бір зерттеушілер бүгінде химиялық зиянды элементтердің көшеден гөрі үйде көбірек болатынын ескерткен. «Кейбір 
үйлердің ауасында зиянды заттар сырттағы ауадан 70 пайызға артық болады» — дейді олар. Мұның себебі — еден, жиһаз, 
әйнек, әжетхана, ванна бөлмесін тазалау үшін пайдаланылатын — дезинфекциялайтын, ағартатын, жылтыратын, жай ғана 
тазартатын — химиялық заттар көрінеді.
Ал ыдыс-аяқ жууға қолданылатын сұйықтықтар құрамында асқазанға зиян заттар болады. Тіпті бірнеше рет шайған күнде 
де, ыдыс-аяқта зиянды заттар 10-20 пайызға дейін қалып қоятын көрінеді.
Кәдімгі шаш жуатын сусабынды да тексеріп алыңыз. Олардың құрамындағы этоксилат, натрий лаурисульфаты сынды 
заттар гормондық жүйеге кері әсер етеді. Бұл, әсіресе, балалар үшін зиянды! «Сусабын дамыған елдерден келген, демек 
сапалы» — деген пікірді ұстанбағаныңыз жөн. Өйткені дамыған елдерде өндірушілердің дамушы елдер жұрттарына «екінші
сортты» деп қарайтыны бәрімізге белгілі. Сондықтан олар дамушы мемлекеттерге экспорттайтын тауарларына жоғары 
талап тұрғысынан қарай бермейді.
Ресейлік мамандар күнделікті тұрмыста тазалық жұмыстары үшін химиялық заттардан гөрі, ас содасы, кір сабынның 
қалдығы, тұз сынды қарапайым заттарды қолдануға кеңес береді. Мысалы, еден жуғанда кәдімгі кір сабынды 
пайдаланыңыз: микробтарды да өлтіреді, тазалайды әрі линолеум ұзағырақ сақталатын болады. Әйнек тазалауға тұз 
ерітіндісі-ақ жетіп жатыр. «Әжелеріміз түрлі дақтарды кетіру, үй тазалау, дене күтімі үшін ғасырлар бойы табиғи заттарды 
орын-орнына пайдалана білген. Қазіргі дүкен сөресінде тұрған дайын (бірақ зиянды!) заттардың кесірінен біз соларды 
қолданудың тәсілдерін ұмытуға айналдық» — депті ресейлік мамандар.Орынды айтылғанына дау бар ма?

Қорытынды   Бұдан шығатын қорытынды – адам өміріне төнетін қауіп-қатер жылдан-жылға өсіп келе жатқанын көреміз. 
Және бір мысал келтірейік. Өткен ғасырдың 70 жылдарында теңіз суының бір текше метрінде 50 грамм микроорганизмдер 
болған, ал бүгінде бұл көрсеткіш 1000-1200 граммға жетіп отыр.
Қазір дүниежүзінің кейбір елдерінде құрамында фосфат элементтері жоқ кір жуғыш ұнтақтарды шығару жолға қойылған. 
Әсіресе, Германияда, Норвегияда, Австрия мен Италияда кір жуғыш ұнтақтарына фосфат химиялық қоспасын қосуға қатаң 
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тыйым салынған. Тайвань, Гонконг, Тайланд елдері де осы тізімге кіреді. Тіпті, мұндай елдерде автокөлік жуатын сусабын 
да фосфатсыз жасалып шығарылады. Адам ағзасының 80 пайызы судан тұрады.
Сондықтан да адам денесіндегі су қорын толтырып отыру қажет. Бір сөзбен айтқанда, адам күніне 3-4 литр су ішетінін 
ескерсек, ауыз судың маңызы, оның тазалығы туралы айтылып жүрген пікірлердің дұрыстығын әркім де қолдайды. Кір 
жуғыш ұнтақтардан басқа өндірісте және ауыл шаруашылығында жүздеген мың тонна сульфат, хлорид элементтері 
пайдаланылады.Адам өміріне төнетін қауіп-қатер жылдан-жылға өсіп келе жатқанын көреміз. Бүгінде дүкен сөрелерінде 
самсап тұрған құрамында фосфаты өте көп кір жуу ұнтақтарын зерттеп, тексеретін уақыт жетті. Кір жуғыш және тазалағыш 
заттарды жоғарыда аталған елдерден алдырса, немесе өзіміздің отандық өндірушілер жасап шығарса, соңғы кездері аса 
көбейіп кеткен аллергиялық аурулардың азаюына мүмкіндік туар еді.

* * * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы  Шымкент қаласы 
№25 Т.Рысқұлов атындағы  мектеп-гимназиясы 

5 «А» сынып оқушысы Накибекова Ажар 
Ғылыми жетекшісі : Мейрманова Жансая Төленбекқызы 

 
«Қазақ халқының отбасылық салт-дәстүрлері»

Қай халықта да жұбайлар отбасын құрған соң,олар баласы болуын арман етеді.Себебі бала-өмірдің жалғасы,отбасының 
жеміс берер гүлі,ерлі-зайыптылардың  тіреу-діңгегі.Сондықтан да қазақ халқы «бесіксіз үйде береке жоқ »-деп ой 
топшалаған.Қазақтар баланың бесігін сатпайды,бөтен адамға бермейді, тастамайды да.Баланың бесігін бос күйде тербету 
жаман ырым.Бос бесікті  тербету арқылы адам айналасындағыларға  ұрпағының жоқ екенін немесе тұқымсыз қалғанын 
аңғартқандай болады.Кіндік шешелер босандырғанда  былай істеген:дүниеге келген баланың кіндігін  жаңа, әлі 
пайдаланылмаған балтамен кескен, кіндігін таза жіппен байлап, айналасына күл сеуіп, жұмысты аяқтаған.Ұл баланың 
кесілген кіндігінің қалдығын ырым бойынша үйден алысқа лақтырған, ал қыздікін керісінше , ошақтың жанына көмген. 
Мақсаты ұл үй күшік болмай, ал қыз жеңілтек болмай өсетінін білдіреді.Дүниеге жаңа келген жас нәрестенің құрметіне 
ойын-той, салтанатты жиындар мен рәсімдер көп.Соның ең алғашқысы-жарысқазан. Оның жарысқазан аталуы –мұндайда 
аяу, ірку, мөлшерлеу деген болмайды. Қазан әр үйде бірнеше жерде асылады.Келіншек аман-есен босанса, босанған әйелдің 
қалжасынан ауылдың үлкен-кіші ,еркек-әйелі  түгелдей дәм татып,ет жеп,сорпа ішеді.Жарысқазанның арты іле-шала  
шілдеханаға жалғасады.Оны кей жерде «шілделік күзету »деп те атайды.Шілдеханаалғашқыда «жас босанған әйелді түні 
бойы жын-пері аралап жүреді ,әйелді үш күн күзету керек деген діни ұғым болған».Жастар ойын сауықпен  отырғанда, 
шілдехананың  дастарханын басқарып жүрген әйелдер «қалжаға сойылған малдың мойын омыртқасынан ауыз тимедік »-деп
өкпе-наздарын айтады.Мұның себебі  әйел  затының  бәрі де  бала табуға құштар.Қалжаның омыртқасынан ауыз тиюді 
өздері де  осы әйел сияқты құсап тезірек босануды ырымдайды.Таза мүжілген омыртқаны тобылғыға тізіп үйдің ең жоғары 
жеріне іліп қояды.Мұнысы-нәрестенің мойны тез бекісін  деген ырым.Нәресте тезірек жүгіріп кетсін деген мақсатпен , 
мынандай ғұрыпты жасаған:баланың аяғын жіппен байлап ,тұсауын кестірген.Ерте заманнан келе жатқан мынадай наным 
бар: егер  батыр, палуан  сәбидің аузына түкірсе немесе сарқытын ішкізсе-мұндай бала сол адамның  жақсы  қасиеттерін  
бойына дарытады. «Аузына түкіру »деп аталатын  ғұрып  осының дәлелі.Сәбиді көз тиюден сақтау үшін , оның бесігіне 
немесе  киімдеріне  үкінің  қауырсынын, моншақ (әрдайым  9дана),күміс теңгелерді  тағып қойса жеткілікті болған.Біреудің 
көзі тисе, ырым бойынша сол адамның үйіне барып, оның заттарының бірін алып, отқа өртеген.Көз тиюдің алдын алатын 
тағы бір құрал: балаға тозған әрі ескі киімдерді кигізеді, ал  бетіне аздап күйе жағып қояды.Қазақтарда  ұл баланы туғанына 
қырық  күн  толғанда (әдетте 37-39),ал қыздарды сәл кейінірек 42-44 күн толғанда қырқынан шығару ғұрпы бар.Ырым 
бойынша , болашақта некеге   тұрған  кезде қалыңдығына төлейтін қалың малы аса қиын болмайды, ал қыз балаға-жасау 
мол беріледі  деп есептейді. Егер өсіп келе жатқан баланың тілі мезгілінде шықпаса  нағашы туыстарының үйлерінде қой 
сойып, оның ішек-қарнымен баланың белін  буады.Осындай әрекеттен кейін  біраз  уақыт өткенде бала сөйлей  бастайды. 
Қазақтың  бала «төрт айда төңіректеп отырады, бес  айда белгілі отырады, алты айда анық отырады» деген  сөз тіркесі бала 
дене бітімінің өсу дәрежесін айқындаудан шыққан түсінік.8-10 ай  болғанда  еңбектеп  жүре бастайды. 10-12 ай  шамасында 
қаз тұрып, бір-екі аттап, үстел жағалап жүруді үйренеді. Осы кезде балаға түрлі жалтырауық , сылдырмақ   ойыншықтар  
мен  үш аяқты  ит арба жасап беріп, соның көмегімен жүруге үйретеді.Баланың қаз тұрып тез жүруі денсаулығына 
байланысты.Ал баланың денсаулығы ана  сүті арқылы оның бойына баратын тағамдағы витаминдер ерекше әсер 
етеді.Баланың  алғаш  қадам  басуы-маңызды сәт.Бұл мереке әдетте көтеріңкі  көңіл күйде өтеді.Ол « тұсаукесер » деп 
аталады.Баланың аяғына «қарама-қарсы  бағытқа  қарата  әдейі тоқылған » жібек  ала жіпті  байлайды.Ғұрыпты орындаушы 
әйел  аяғындағы жіпті қиып, «мен сияқты  жүйрік бол » дейді, оны қолынан жетектеп  әрі-бері жүргізеді.Содан кейін «бала 
оттай жалындап жүрсін» деп, бұл жіпті отқа тастайды.Ғұрып орындалып біткен соң , оларға ет асылады.Кей аймақтарда 
тұсау кескен әйелге жылқының көтен ішегіне  қойдың мойын етін қосып  береді.Бұл тағамды әдетте бақташыларға 
берген.Бала-құлынға, ал әйел-бақташыға ұқсатылады. Халықтың  ұғымы бойынша , бұл ғұрыпты жасамаса, бала дұрыс жүре
алмай, сүріншек болады.Ұлбала 3,5,7 жасқа толғанда сүндетке отырғызылады.Бұл  діни  дәстүр саналғанымен , оны 
мұсылмандардан басқалар да қолданады.Ата-аналар оған мойындағы парыз, отбасылық мереке  деп  қарайды. Үлкендердің 
ұрыс-керісі бала психологиясына ерекше әсер етеді.Жиі ұрыс-керіс болатын үйдің   баласы  жасқаншақ, қорқақ, тілінің 
кекеш болатыны тіпті мылқау да осы отбасыдан шығатыны өмірден белгілі.Баламен неғұрлым көбірек сөйлессе, соғұрлым 
оның тілі тезірек шығады.Жақсы мен жаманды қуаныш я реніш сезімдерін тез сезінеді. «Ата қайтеді?», «Анау не?», «мынау 
не?» деген жиі қоюы баланың айналадағы ортаны тез білуіне себепші болады. Келесі дәстүр-баланы атқа мінгізу.Бала 4,5-5 
жасқа толғанша әке-шешсі ұл балаға арнайы ат,  ер-тоқым даярлайды.Ерді  қайыңның безінен шаптырып жасатады.Мұны 
«ашамай ер » деп атайды.Атқа мінгізу тойы жаз айларында болады.Бәленшенің баласы (немересі) азамат  болыпты, атқа 
мінгізу тойына шақырып жатыр десіп, ағайын- туыс , жекжат , нағашылары келеді.Тойға келушілер   балаға  арнап  қамшы, 
садақ, шідер т.б заттар сыйға тартады.Бұл-баланың  азамат болуға  жарадың деген ырымдар.Қазақ баласы қаршадайынан 
атқа мініп шабуды, 5-6 жасынан бастап қозы-лақ  қайтаруды, мал бағуды үйренген.Атқа міну тойы баланың әжетке жарап, 
еңбекке араласуы, азаматтықтың басы деп ұққан.Ол балаға да үлкен ой туғызып, тез есеюіне әсер еткен.
Сүндетке отырғызу VII-VIIIғ.асырларда араб елдерінен шығып, бүкіл мұсылман жұртына тараған.Ер  баланы сүндетке 5,7 
немесе 9 жасында отырғызған.Баланы сүндетке отырғызғаны үшін оған қой, тайынша, тай немесе ақша берген.
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Балаға ата тегін үйрету 7-9жастан  басталады.Әкесінен бастап  ағайын-туысты, нағашы жұртын, алыс-жақынды 
таныстыру,ата-тегін, руын, ел жұртын білуге  ерекше көңіл бөлген. Әкесі, атасы  балаға тек жеті атасына дейінгі 
бабаларының атын жаттатып  қана қоймай ,олардың  қандай адам   болғанын , өнегелі істерін үлгі тұтқан. «Жеті 
атасынбілген ұл жеті жұрттың қамын жер » деген аталы сөзді  арқау етіп, сол арқылы балаға ата  дәстүрін жалғастырса екен 
деген мақсат көздеген.
«Ұлдың ұяты әкеге , қыздың ұяты шешеге » -деп  қараған  халқымыздың ұл баланы   тәрбиелеуді  аталар  мен әкелер өз 
қолына алса, ал қыз баланы тәрбиелеу  әжелер  мен аналардың ісі болып саналған.
Қандай ата-ананы алсақ та, қызының ертең  барған жерінде  «балдай татып, судай сіңіп » кетіп, жақсы жар, әдепті келін, 
аяулы ана болуын армандайды.
Өнегелі, өнерлі, «сегіз қырлы, бір сырлы » ,намысқор азамат тәрбиелеу аталар арманы болған. Үлкенді сыйлау-біздің 
халқымыздың  ежелгі дәстүрі.Ол дәстүр бойынша  жастар үлкеннің алдын кесіп өтпеуге, үлкенмен сөзжарыстырмауға  тіпті 
үлкендердің алдында қатты күлмеуге тиіс.Отбасылық  тәрбиеде  табиғатқа қатысты қоғамға жат келеңсіз әрекеттердің  
алдын алу  мақсатымен  құстарды , жануарларды , өсімдіктерді жоюдан сақтандыратын тыйым  сөздер  дәстүрлі  түрде  
пайдаланылған. «Құстың ұясын бұзба, құмырсқаның илеуін бүлдірме, әйтпесе өз үйің де сондай халге душар болуы мүмкін 
», «бостан босқа көк шөпті жұлсаң көктей соласың ».Тыйым сөздер , сақтандырулар отбасындағы жас ұрпақтың өмірі мен 
іс-әрекетін ұйымдастырудың дәстүрлі құралы болып, көпке сыйымды    мінез-құлық талаптарын  меңгертуге бағытталған.

* * * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы Ақсукент  ауылы 

№ 7 «Бабыр» атындағы  жалпы орта мектеп 4 «В» сынып оқушысы
Кадыркулова  Мухайё  Кахрамановна
Сынып жетекшісі: Арибжанова  Саида

МЕНІҢ  ЕЛБАСЫМА  ТІЛЕКТЕРІМ

       Талай  өасырлар  бойына   ата-бабалар  аңсаған  тәуелсіздік  ұрпақ  еншісіне бұйырып,  Қазақстан  Республикасының  
тұнғыш   президенті болып   Нұрсултан  Әбішұлы  Назарбаев,  алғашқы  күннен  халық  қолдауын  иеленіп, елімнің қасиетті 
көк  туын сүйе тұрып , Қазақстанда  тұрып  жатқан барша  халықтың  алдында, елін  көркейтуге  бар  күшін  салып , 
ерлікпен  келген  ел  тәуелсіздігін  көзінің  қарашығындай  сақтауға  ант  берген  еді.  Елбасымыз  сол  сертінде  тұрды.  Ол  
еліміздің  әрбір  рәмізін― туған  елін,  ана  тілін  қастерлей  білетін  азамат қана  емес,  еңбекқор, сенімді  және  ақылды  
саясаткер,  ойшыл  көшбасшы.Әрбір  отбасы  кішігірім  бір  мемлекет,  оның да  өз  құпиясы,  өз  проблемасы  табылыды.  
Бұкіл        Қазақстанның  тыныс-тіршілігі, ұлттар  арасындағы  ынтымақтастықты  жарастыру, ел  экономикасын  дамыту, 
сыртқы  саяси  қарым - қатынастарды   жолға  қою үлкен  жауапкершілікті  қажет  етеді.  Осының  бәріне  басшылық  
жасаушы―менің  Елбасым!   Ұрпақ  ертеңі үшін  алаңдап, жас  буындарға арнап  «Болашақ»  бағдарламасын жасап, 
талантты   жастарды  шет  елдерде  оқытып тәжірибе алмастыруға  аттандырып  отырған да  мейрімді  Елбасым!  Жеке  
басының мұң-мұқтажын  ойламай, бүкіл  Қазақстан тұрғындарының әр  босағасына  нұр  шапағатын  түсіріп ,қолдау  
көрсетіп  келе  жатқан  біздің  Елбасымыз!    Қарттарын   қастерлеп, аналарын ардақтап  сыйлайтын, қамқорсызын  
қанатының   астына   алып  қорғайтын, қаракөзді  қазақ  ұлы ―менің   Президентім!    
                    Қазақстан―азат  елім,байтағым,
                    Көк  аспанда  желбіреп  көк  байрағың.
                    Туған  ел деп жүгреді  оттай  маздағакн,
                     Елбасыма  тілегім көп  айтатын.
                     Қазақстан  көшбасшысы – Нұа  аға,
                     Болашағым  қолын  бұлғап  тұр  алда.
                     Елім  деп еңбек  еткен  елбасым,
                     Жүз  жылдарда  бір  туатын  нар  тұлға.
       Бүгін, сонымен қатар, мемлекетіміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың да туған күні. Екі айтулы күн 
қатар келіп отырған бұл датаның ерекшелігі де осыда. Президентімізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт тілейміз.    
Eлдігіміз eңсeлі, тәуeлсіздігіміз тұғырлы болып, eліміз мәңгі жасап, қол жeткізгeн жeтістігі молайып, жайнай бeрсін! 
Асқақтай бeр Ару қала – Астана, Туған күнің құтты болсын!  
                  Қамын  ойлап  елімнің ағасы,
                  Қазақстан  қамқоршысы, данасы.
                  Елі  үшін  жан  аямай тер  төккен 
                  Мың-мың алғыс  айтам  сізге ЕЛБАСЫ-   деп   өз  тілегімді жырмен  өрнектедім.  Әр әкенің  ұлы менің  
Президентімдей  болып  өссе, Қазақстан  елі  қанатты елге  айналады.

* * * * * * * * *
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Қоршаған ортаны қорғау – азаматтық борыш

Нұржаубаев Махамбет,  Есет батыр атындағы Ақтөбе облыстық
 мамандандырылған көпсалалы лицей – интернаты, 8- класс оқушысы

Пән мұғалімі: Балданова Марал Бекболатқызы,  биология пәнінің мұғалімі

Қазіргі таңда күн тәртібінен түспей тұрған өзекті мәселенің бірі – экология мәселесі.  Республикамыздағы экологиялық
хал-ахуал туралы біз күнделікті баспасөз хабарларынан көріп-біліп жүрміз. Әдетте, оқушымыз ғой, көп нәрсеге мән бере
бермейміз.  Алайда,  жақын  жылдардағы  біздің  облысымыздағы  Тобыл-Торғай  экология  департаментінің  облыстағы
экологиялық жағдайды сараптау нәтижесі бойынша, Ақтөбе қаласы республикамыздағы ауасы лас қалалардың ішінде 3-
орын  алғанын  естігенде  бей-жай  қала  алмадым.  Аталған  департаменттің  мәліметіне  сүйенсек,  ауадағы  азот,  күкірт
қышқылы т.б қауіпті  газдардың жиынтығы қалыптағыдан 4 есеге ұлғайып кеткені  айтылыпты.  Ал, бұл дегеніңіз біздің
әрқайсымыздың ағзамызды  қаншама зиянды заттар бүлдіруде деген сөз.

Ақтөбе қаласы – еліміздегі ең өндірісті қала деп есептеймін. Себебі қаламызда ірілі-ұсақты заводтар өте көп.  Мәселен,
Ақтөбе ферро қорыту зауыты, Ақтөбе химиялық қосындылар зауыты, бірнеше спирт зауыттары, әйнек, кірпіш зауыттары
бар.  Олардың әрқайсысынан шыққан түтіндер, яғни зиянды қалдықтар бірнеше жылдардан бері  ауаны ластап жатқанын,
мұнай өндейтін  зауыттардың да  күкірт бөліп отырғаны талай айтылып жатыр.  Ал, соңғы мәліметтерге көз жүгіртсек,
осыларға қоса қаламызда автокөліктерден шығатын зиянды заттар көлемінің күрт өскені байқалады. Бұл жағдай қоршаған
ортаны қорғау бөлімінің мамандарын ғана емес, өсіп келе жатқан келешек ұрпақ ретінде бізді де алаңдатады. Ал, көліктер
саны қаншама?! 

Біз, болашақтың құрылысшылары, қаламыздағы осындай сын көтермейтін экологиялық ахуалдың орын алғанын тіпті
де қаламаймыз.  Біз -  еліміздің ертеңіміз! Ендеше, апа-ағаларымыз өз тамырына балта шаба ма? Мүмкін, бесіктен белі
шықпай  жатып  экологиялық  мәдениетті  уағыздау  керек  шығар?!  Менің  құрбыларым,  замандастарым!  Мүмкін  біз  осы
мәселені кішкенеден бастармыз! Ол үшін,  ең азы, көшеде,  таза ауада  демалғанда жан-жағымызды бүлдірмесек,  қалдық
заттарды тастамасақ...! Жан-жағына жеген тамағының қалдықтарын, қабықтарын лақтырып тастағандарды көргенде, оларға
тыйым сала алсақ, одан ұялмасақ.... Бұл да біздің тамшыдай болса да үлесіміз болар еді. 

Қарапайым ғана бір мысал, күнделікті өмірімізде жиі қолданылатын полиэтилен пакеттердің пайдасынан гөрі зияны
көп екеніне мән бере бермейміз. Оларды көшеде екінің бірі тастап жүре беретініне талай куә да болып жүрміз. Ал осы
пакеттердің  түскен  жеріне  шөп  шықпайтынын,  қанша  жылдар  өтседе  шірімейтінін  жақында  білдім.  Ендеше,  оның
қаншалықты улы екенін ойлай беріңіз. Манағы айтқан ұлы мәселелермен айналысатын арнайы мекемелер бар, олар дер
кезінде дабыл қаққанмен, еліміздің әрбір азаматы осындай ұсақ мәселелерден бастап ойланбаса, өзін-өзі тәрбиелемесе , ұлы
дерт болып жайыла бермек. Қоршаған ортаны таза ұстаудан басталатын мәдениет еліміздің экологиялық мәдениетінің бір
бөлшегі.

Бүгінгі таңда елімізде біз сияқты жасөспірімдердің еңбекке араласып, сол арқылы табиғатты сүюге бағыттауда арнайы
бағдарламалардың шыққаны өте құптарлық іс. Соның бірі «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» атты арнайы жоба.
Осы  жобаның аясында біздің мектебімізде қаншама оқушылар еңбек етті, олар қаламызды тазарту шарасына қатысты. Әрі
еңбек  етіп,  жалақыларын  алды,  әрі  табиғатпен  етене  қатынаста  болу  арқылы,  оның  әрбір  тау-тасы  мен  талының
қымбаттығына көз жеткізді. Менің мектебімде бұл шараға қатысушылар ерекше мақтауға ие болды. Бұл  - үлкен мақтаныш!
Көктем шыға  апта  сайын сенбіліктер  ұйымдастырылады.  Осылардың барлығы тек  мені  ғана  емес,  осы тәрбиені  көріп
жатқан әр оқушының санасында жақсы із қалдырары анық. 
   Отбасында бастау алып, мектепте жалғасын тапқан экологиялық оң тәрбие  болашақта үлкен мәселелерді шешуде
жақсы негіз болады деп ойлаймын. Сондықтан туған қаламыздың  тағдыры, ертеңі бізді бүгіннен бастап толғандыруы керек.

* * * * * * * * * 

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы
«Абай атындағы орта мектеп-гимназиясы 

мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ  
1 «Г» сынып оқушысы Абдимуратов Алибек

Жетекшісі: Исина Динара Жанатқызы,  бастауыш сынып мұғалімі
                                 

                                            «Төрт – түлік малдың пайдасы» 

          Қазақ халқы ежелден мал шаруашылығымен айналысып келеді. Мал кезінде алты алаштың
жесе - асы, кисе - киімі, мінсе - көлігі, жапанда - серігі болған. Біз ежелден малға жақын халықпыз.
Кезінде ата бабаларымыз төрт түлікке жайлы қоныс іздеп кең даламызда көшіп қонып жүрген.
Қазақ төрт түлікті ерекше құрметтеген төрт түліктің жайымен жазда жайлауға, қыста қыстауға
көшкен. Малдың еті, сүті тамақ болған, терісінен, жүнінен арқан  жіптер, киіз үй жабдықтары, киім
- кешек, алаша, кілем тоқып т. б. әр түрлі бұйымдар жасаған. Төрт түлік малдың сүтін және одан жасалған айран, қымыз, 
шұбат сияқты сусындарды халқымыз «ағарған» немесе «ақ» деп атаған.
        
                                             «Түйе малдың қасқасы»
         Төрт түліктің ішінде түйе малын байлық ретінде де, көлік ретінде де, азық ретінде де қатты қастерлеген. Осы малдың 
сақтаушы иесін «Ойсылқара» деп атаған. Ойсылқара атауы ұғымдық жақтан түйе деген мағынаны білдіреді. Қазақтар 
түйенің жүнінен түйе жүн шекпендер киген, ол жеңіл әрі жұмсақ сырт киім болған. Түйенің күштілігі, жүйріктігі, 
шыдамдылығы сияқты түрлі қасиеттері бар, соған орай оны түрліше атайды (желмая, нар, аруана, жампоз, үлек, нарқоспақ 
т.б) Тіпті түйенің шудасын да, қайнатып, емге пайдаланған. Осындай аса құнды мал болғандықтан, қазақтар өз перзенттерін
де «құлыным, қозым, қошақаным, ботам» деп, айналып - үйірілген, еркелетіп отырған.
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                                         «Ат - ердің қанаты»
Төрт түліктің ішіндегі ең таза мал – жылқы. Оның тазалығы соншалық – суды да кешіп барып, таза жерден ішеді. Ол өте 
сезімтал мал. Қолға тез үйренеді. Бір ғажабы жылқыда өт болмайды. Төрт түліктің ішінде жылқыны өсіру жеңіл. Себебі 
жылқыны бағуда артық шығын кетпейді. Жылқы - жеті қазынаның бірі. Ол сезімтал, талғампаз жануар.
                                      
                                         «Сиыр бақтым –сидаң қақтым»                      
      Халқымыздың көшпелі өмірінде күш көлігі ретінде сонау ерте кезден пайдаланылып келе жатқан сиыр малының басқа
қасиеттерін де бабаларымыз тым ерте білген сияқты. Сиыр малының сүті мен етін азық етумен бірге оның терісін киім,
еңбек құралы ретінде пайдаланған. Сиырдың сүтін ішіп қана қоймаған, одан қаймақ, май, ірімшік, құрт секілді тамақтың
алуан түрін де дайындай білген. Кезінде сиыр малының көшсе көлік, сауса сүт, сойса ет болып, халқымыздың қажетіне
жарағанын кейінгі жастар нақты бір аңыздай қабыл алып жүрсе, соған ең алдымен өзіміз кінәліміз.
         Қазақ үшін ең құнды, қасиетті мал- жылқы. Оны жасына, түріне қарай құлын, жабағы, тай, құнан, байтал,, сойтал,
дөнен, қулық, бесті, бие, ат, сәурік, айғыр деп ажыратады. Бұрыннан ел қорғаған батырлар жылқы ішіндегі таңдаулардын
жорға, сужорға,  жүйрік, тұлпар, қазанат, сәйгүлік, наз бедеу,  дүлділ,  арғымақ деп сипаттап,  ерекше дәріптеп бағалаған.
Айт,ас тойларда аттың бас бәйгесіне мол дүние, жиһаз тігілетін болған.
Тігіпті бас бәйгеге елу бие,
Тігіпті бас бәйгеге елу бие,
Өлі отау, бір бас тоғыз, тоғыз түйе,
Жабулы қара нарға қалы кілем,
Аты озған зор олжаға болады ие.
                                                   (Н. Ахметбеков)
            Жалпы, халық жылқыны жоғары бағалап, оны көп өсірген. Тіпті оның жүрісіне дейін жіктеп, аян, жорға, жортақ,
бүлкек, бөкен желіс, сар желіс, текірек, шоқыту, шабыс деген түрлерге бөлген. Басқа малға қарағанда жылқы түсі де көп:
торы, күрең, жирен, шабдар, ақбоз, боз, көк, қызыл, қара, шұбар, теңбіл, көк, баран, бурыл,,  қылан, ала, сұр, кер, құла,
құлагер, қарагер.
Жылқының жаманың мәстек, тулақ дейді.
Жылқы- қазақтың кәделі, бағалы қазнасы. Халық ер- азаттарға ат мінгізіп, шапан жапқан. Демек, құрмет белгісі ретінде
жылқы үлкен сый орнына жүреді.
Сиыр жасына қарай бұзау, баспақ, торпақ, тана, тайынша, қашар, құнажын, дөнежін, сиыр, өгіз, бұқа деп аталады.
Қой түріне және жасына қарай қозы, марқа, тоқты, бағылан, тұсақ азбан, ісек, ақаусыз қой қошқар саулық деп бөлінеді.
Ешкі лақ, туша, бөрте, шыбыш, серке деп жіктеледі.
Малдың қадірін біліп, қасиетін бағалаған бабаларымыз адам есіміне де мал атауларын қойған. Мысалы: Ботагөз, Нартай,
Бурабай, Жылқайдар, Қозы, Бұзау, Серке, Құнанбай.
Мал сүтінен жасалатын тағам түрлері өте көп. Шұбат, қымыз- денсаулыққа аса пайдалы шипалы сусындар. Сиыр мен қой
сүтінен айран, қатық, қаймақ, май, сүзбе, ірімшік, құрт, ежігей тағы басқа көптеген ұлттық тағамдар жасалады.
Халық ұғымдарында әр малдың иесі, пірі бар. 
Түйенің пірі- Ойсылқара
 Жылқының пірі- Қамбарата
 Сиырдың пірі- Зеңгібаба
 Қойдың пірі- Шопаната
Ешкінің пірі- Сексеката.
Әр малды өзінше шақырады. 
Түйені көс-көс
Жылқыны құрау-құрау
Сиырды әукім-әукім
Қойды пұшайт-пұшайт
Ешкіні шөре-шөре деп шақырды.
Өріске шығарғанда түйені арай-арай деп, жылқыны құай-құрай деп, сиырды шуу-шуу, өк деп, қойды шәй-шәй деп, ешкіні
шек-шек  деп  қайырады,  жылқыны құр-құр деп тоқтатады,  түйені  шөк-шөк деп шөгереді,  шуу  деп тұрғызады,  өргізеді
айдайды.
Сондай ақ әр малдың үні де бар. Түйе боздайды, жылқы кісінейді, сиыр мөңірейді, қой, ешкі маңырайды.
Малдың  негізгі  ауруларының  аттары:  түйеде-  ақшелек,  қатпа;  жылқыда-  жамандату,  шеміршек,  маңқа;  сиырда-аусыл,
қарасан; қой, ешкіде-топалаң, кебенек т.б.
Қазақ малды топтап бағады. Жылқы үйір, түйе, сиыр, табын-табын қой- ешкі табын отар деп атайды.
Мал балаларын төл деп атайды. Түйе төлін 12 ай, жылқы 10 ай, сиыр 9 ай, қой, ешкі 5 ай көтереді. Түйе екі жылда бір рет
көтереді.
Төрт түлікке, оның өмірдегі орнына байланысты айтылатынн сөздер өте көп. Мысалы: төл ауызданады. Отығады, жылқы
жусайды, басқа мал күйіс қайтарады.
Малды ауыл жаз жайлауда, күз күзекке, қыс қыстауға көшеді, ол мал өсіру ыңғайына қарай бейімделіп жасалады. Қыста
мұзды ойып, ойықта мал суарады, жазда мал су ішетін жерді суат деп атайды. Үйренген мал өз жайлауын, суатын іздейді.
Ірі мал басқа жаққа сатылғанда немесе жіберілгенде одан қашып шығып, жүздеген, мыңдаған шақырым жерден өзі туып
өскен жерін іздеп табады. Мал өз иесін, қорасын, төлін таниды.
Мал шауруашылығының қыр-сырын жете меңгерген еңбекшіл халқымыз мал өнімдерін де тұрмыстық салаға қолдана білді.
Оның сүйегін де, мүйізін де, жүнін де, терісін де үлгіртіп қолдана білді. Жылқы сүйегін, қобди сандықтар бетін өрнектеді.
Күзеп алған жал, құйрығынан мықты арқан есті. Сиыр мүйізінен тарақ жасады.Қой жүнінен киіз, текемет басып, кілем, сырт
киім тоқыды. Түйе жүнінен тоқылған шекпен кәделі,  қымбат киім деп бағаланды. Оның шудасының емдік қасиетін де
тапты.
Ешкінің қылынан, түбітінен де бағалы бұйым тоқыды. Сәнді күртеше, қолғап, шұлық ешкі түбітінен тоқыды.
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Қазақ халқы мал терісін шаруашылықтың әр саласында қолдана білді. Жылқы терісінен аса бағалы жақы тонын тікті. Сиыр
терісін илеп, сәнді ер-тоқымды, ат әбзелдерін оюлап, өрнектеп, өріп жасады. Қамшы өріп, кісе белбеу жасап, сәнді етік,
кебіс  тікті.  Қой терісінен тон тігіп,  «Тоғыз  қабатт  торқадан тоқышағымның терісі  артық»,-деп мақтанды.  Одан жарғақ
шалбар тікті. Теріні тулақ етіп

ҚОРЫТЫНДЫ:

Қазақ халқының - төрт түлік малының пайдасы мен қасиеті жайлы тереңірек мағлұмат бердік . Төрт түлік малдың өнімдерін
қарапайым жағдайда қалай пайдалану туралы және табиғи тағамдардың қасиеті мен пайдасы туралы толық мағлұмат бердік.
Қазақ  халқының  көшпелі  тұрмыс-тіршілігінде  төрт  түлік  малдың орны ерекше болған.  Сондықтан  да  болар  халықтың
дүиетанымы, салт-санасы мен әдет-ғұрпы төрт түлік малмен тығыз байланысты екенің нақты мысал келтіріп айттық. Мал
өнімдерін тіршілік құралы етіп, оңтайлы пайдаланып шебер игергені жайлы толық мағлұмат бердік. Малдың еті, сүті, жүні,
түбіті, қылы, шудасы, терісі, тіпті мүйізіне , сүйегіне дейі қажеттілікке жаратқаны туралы деректер жинадық. Ана тіліміздің
ғасырлар бойы толығып жатқан сөз  байлығымыздың бір  ұшығы біздің  халқымыздың ата  кәсібімен тығыз  байланысты
екенің дәлелдедік. Жылқы малына байланысты ғұрыптар, мақал-мәтелдер, адам есімдері берілгені жайлы айтып өттік.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
« «Салтынды сақта, дәсүрінді дәріпте» Қайыржан Макин. Алматы қаласы, Абай даңғылығы, 143.
«Қазақстан елімен сиқырлы саяхат» Ольга Гумирова . Шымкент қаласы. Ташкенова,44.
«Балдырған журналы» 2003. №8. 2004 №4. 2005. №2. 2006 №10 жылдардағы басылымдар.
Бірнеше мағлұматтар үлкен адамдардың әңгімесі тарихи деректермен салыстырылып алынды.

* * * * * * * * * 
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы,

Абай атындағы орта мектеп-гимназиясының 7 -сынып  оқушысы Қалмұратова Назерке 
Ғылыми жетекшісі: Ордаева Зоя  Жумабердиевна,  тарих пәнінің мұғалімі

АТА-АНА МЕН БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

       Ата-аналар мен балалардың құықтарын қорғайтын нормативтік құқықтық құжаттар: 1989 жылы 20 қарашада БҰҰ-ның
Бас Ассамблеясы балалар құқығы туралы Конвенцияны қабылдады.
   Балалар құқығы туралы Конвенцияға барлық елдер дерлік қол қойды (190-нан астам).Ол әлемдегі барлық мемлекеттер
мойындаған  бірден  –бір  құжат  болуға  жақын  келеді.Қазақстан  Республикасы  балалар  құқығы  бойынша  барлық
заңдылықтарды Балалар құқығы туралы Конвенциямен дәл сәйкестендіре жүргізуге тиіс.
   Балалар құқығын қамтамасыз ету-қазіргі заманның маңызды проблемасы,оның шешілуіне барлық әлемдік қауымдастық
мүдделі.Бұл  қоғамның  өмір  сүруге  бейімділігіне  кепілдік  беру  мен  оның  болашақта  дамуын   болжаудағы  жастардың
анықтаушы рөлде болатынымен түсіндіріледі.
Әлемде бірді-бір мемлекет балалар құқығын сақтау саласында үлгілі рөлге үміткер бола алмайтынын мойындау керек.
  Балалар құығы бойынша халықаралық құжатты жасау туралы мәселе бұрыннан қарастырылуда.1946 жылы ЮНИСЕФ
(әлеуметтік комиссия және БҰҰ-ның қоры) шеңберінде 1988 жылдан бастап балалар дамуының Халықаралық орталығы
қызмет жасап келеді.
  Балалар құқығын Халықаралық қорғау төмендегі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
1) адам құқықтары саласында халықаралық стандартты дайындау;
2)балалар құқығын қорғау бойынша арнайы бақылау органын құру;
3)ұлттық заңдылықтарын халықаралық міндеттемелерге сәйкестіккке келтіруге көмектесу;
4) БҰҰ-ның Балалар арқылы заңдылықтарды сақтауға, халықаралық көмек көрсету;
Қазақстан Республикасы 1994 жылы 16 ақпанда Балалар құқығы туралы Конвенцияны бекітті.
Қазақан Республикасының  2002 жылғы 8 тамыздағы «Балалар құқығы туралы» Заңы бұның салдары іспеттес болды. Бұл
құжатта негізгі құқықтар,балалардың міндеттері мен жауапкершіліктерінің ерекшеліктері бекітілген.Заңда мүгедек бала,ата-
анасыз баланың заңды өкілдері секілді негізгі түсініктері мен т.б берілген.
   Адам құқытарының сақталуын қоғамның өз балаларына қалай қарайтындықтары бойынша анықтауға болады.
«Балалардың не өткені,не болашағы жоқ,оның есесіне олар бүгінгіні пайдалана алады »(Ж.Лабрюйер).
 Қазіргі заманғы дәуір балалар құқығын қорғаудың қажеттілігі туралы жариялады. БҰҰ 1995-2005 жылдары адам құқығы
саласындағы ағартушылықтың он жылдығы деп жариялады.Балалар мен балалық шақты  қорғаудың негізгі ұстанымдары
мен нормалары Қазақстан мақұлдаған алғашқы халықаралық құжаттардың бірі болған Балалар құқығы туралы Конвенцияда
баяндалған.
     Қазақстан Республикасының Конституциясының 27-бабында:
«1.Неке мен отбасы,ана мен әке, бала мемлекеттің қорғауында болады.
2.Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу – ата-ананың етене құқығы әрі міндеті.
3.Кәмелетке  толған  еңбекке  қабілетті  балалар  еңбекке  жарамсыз  ата-анасына  қамқорлық  жасауға  міндетті»  -  деп  атап
көрсетілген. 
Заңдық мағынасында отбасы дегеніміз-бұл некеден,туыстықтан, бала асырап алудан немесе балаларды тәрбиелеуге алудың
өзге де нысандарынан туындайтын және отбасылық қатынастарды нығайту мен дамытуға септігін тигізетін, мүліктік және
мүлікке  қатысты емес  жеке  бастың  құқықтарымен  байланысқан адамдардың тобы.  Отбасылық  қатынастарды  реттейтін
құқықтық нормалдардың жиынтығы отбасылық құқық деп аталады.Отбасы-неке қатынасын реттейтін негізгі нормативтік –
құқықтық акт Қазақстан Республикасының  «Неке және отбасы туралы» Заңы болып табылады. Бұл Заң 1998 жылы 17
желтоқсанда қабылданды. 2007.27.07.өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.Осы Заңның 52- бабының 1-ші тармақшасында
«Он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған адам бала деп танылады».
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   Ата-анасы болмаған жағдайда, олады ата-ана құқығын айырған жағдайда және ата-ана қамқорлығының айырылудың басқа
да жағдайларының баланың отбасына тәрбиелену құқығын осы Заңның 19-тарауында белгіленген тәртіппен қорғаншы және
қамқоршы орган қамтамасыз етеді.

Қазақстан  Республикасындағы баланың құқықтары туралы
   Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345 Заңы
Осы Заң балалардың қоғамдағы толымды өмірге даярлау,олардың қоғамдық мәні бар және шығармашылық белсенділігінің
дамыту,әлемдік  өркениеттің  жалпы  адамзатқа  тән  құндылықтары  негізінде  оларды  жоғары  имандылық  қасиеттерге
елжандалық  пен  азаматтыққа  тәрбиелеу,олардың  бойында   ұлттық  сана-сезімінде  қалыптастыру  принциптерінің
басымдығына сүйеніп,баланың Қазақстан Республикасының Конституциясында  кепілдік  берілген негізгі  құқықтары мен
мүдделерін іске асыруға байланысты туындайтын қатынастарды реттейді.

Ата-аналар мен балалардың құқықтарын қорғайтын мекемелер

Ата-аналар  мен балалардың құқықтарын қорғау ісімен жергілікті  жерлердегі  ішкі  істер  органдары мен аудандық білім
бөлімі  басқармасындағы  қорғаншылық  жөніндегі  арнайы  бөлім  жұмыс  атқарады.  Облыс  орталықтарында  арнайы  бала
құқығын қорғайтын мекемелер бар.Республика  көлемінде  «Ата-ана  мен бала  құқығын қорғайтын» комиссия,  БҰҰ-ның
Заңдарына сүйене отырып, өз жұмысын атқарады. Қазіргі таңда осындай мекемелердің нәтижесінде ата-аналарынан зорлық-
зомбылық  көріп  жүрген  балалар  анықталып,  ата-аналарына  арнайы  шаралар  қолданылады.Ата-аналарды  «Ата-ана
құқығынан»  айырып,  балаларды мемлекеттің  қамқорлығына  алып  жатқандығына  күнделікті  жаңалықтардан  және  БАҚ
материалдарынан көріп оқып жүрміз.
          Ата-аналардың құқықтары мен міндеттері
Мектеп өміріне қатысуға:
1.Ата-аналар комитетінің мүшесі болуға құқылы
2. «Білім туралы» Заңда,отбасы кодексінде,мектеп  Жарғысында сонымен        қатар,басқа да нормативті  – құқықтық
актілерде көрсетілген ата-аналар   міндеттерін орындауға:
1.Ата-аналар  комитетінің  іс-шараларына  қатысып,мектеп  әкімшілігіне  және  педагогикалық  ұжыммен  бірігіп  жұмыс
жүргізуге;
2.Баласының сабаққа кешікпеуін,сабақттың себепсіз қалмауын қадағалауға;
3.Мектеп жарғысына сәйкес оқушының мектеп формасын сақтауын қадағалауға;
4.Сабақ кестесіне сәйкес оқулықтар және оқу құралдарымен қамтамасыз ету;
5.Баланың  сабақтан  тыс  іс  шараларға  үйірме  және  секцияларға,мектепішілік  олимпиадаларға,жарыстарға  қатысуын
бақылауға алуға;
6.Оқушының оқулықты ұқыпты ұстауын қадағалауға;
7.Егер  бала  мектеп  мүлкін  бүлдірсе  (оқу-зертханалық  және  басқа  жабдықты  бүлдісе,оқулығын  жоғалтса  және  т.б.)
көрсетілген шығынды белгіленген тәртіпке сәйкес қалпына келтіруге;
8.Баланың сабақтан бос уақытында және демалыс кездерінде қараусыз жіберіп,тәртіпсіздік жасауына жол бермеуге,баланың
уақытын үнемді,мақсатты пайдалануын ұйымдастыруға;
9.Баланың  санитарлық-гигиеналық  талаптарға  сай  жүруіне,  денсаулыққа  байланысты  зиянды  заттарды  пайдаланбауын
қадағалауға;
10.Баланың қалтасында өткір, үшкір, түйрейтін, кесетін, улы заттармен (пышақ,қайшы,ине,дәрі) жүрмеуін бақылауға;
11.Ата-аналарға арналған іс-шараларға, ата-аналар жиналысына белсене қатысуға;
12.Балаға сағат 21.30 дан бастап, далада жүруіне тыйым салуға;
13.Балаға қоғамдық жерлерде жүру тәртібін үйретуге;
14.Балаға патриоттық, рухани адамгершіліктік тәрбие беруге;
15.Баланың сауатты өмір салтына сәйкес өмір сүруіне жағдай жасауға;
16.Баланы кез-келген діни,басқа да жағымсыз әсер ететін ұйымдардан қорғауға міндетті.
          Ата-аналарға қойылатын мектептің ішкі тәртіп ережесі
1.Әр ата-ана мен оқушы мектептің ішкі ережесіне бағынуға міндетті.
2.Ата-ана баласының сабақтан кешікпеуін,сабақатан себепсіз калмауын қадалауға  тиіс.  Егер де оқушы сабақтан себепті
қалатын болса, оны анықтамамен дәлелдеуі тиіс.
3.Ата-ана баласын мектеп формасымен, екінші аяқ киіммен, қажетті оқу-құралдарымен толық қамтамасыз етуге жауапты.
4.Оқушыны демалыс кезінде мектептің жоспары бойыншы  ұйымдастырылған іс-шараларға  қатыстыруы тиіс.
5.Мектептегі іс-шараларға 6 жасқа толмаған балаларды әкелуге тыйым салынады.
6.Сабақ  уақытында сынып жетекшісінің уақытын бөлуге  тыйым салынады.
7.Сынып жетекшісімен алдын ала келісім бойынша, сабақтан бос уақытта  кездесуге болады.
8.Мектеп   әкімшілігімен  кездесу  үшін  кезекші  мұғалімге  өзінің  жеке  куәлігін  көрестіп,тек  жазылу  арқылы  арқылы
кіргізіледі.  Сұрақ  туған  жағдайда,алдымен,сынып  жетекшісі,  директордың  оқу-тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасарлары,
мектепішілік ата-аналар комитетінің мүшелерімен талқылауы тиіс.
9.Оқушылардың ұялы телефондарды және басқа да бағалы заттары жоғалса,мұғалім және мектеп әкімшілігі  оған жауап
бермейді.
10.Мектеп  ауласында  велосипедпен,роликпен,балаларға  арналған  бесік  арбамен  кіруге,мектеп  ауласында  серуендерге
тыйым салынады.
                     Балалардың құқықтары мен міндеттері
       Ата-аналар өз балаларының заңды өкілі болып табылады және кез келген жеке және заңды тұлғаларға қатысты, оның
ішінде соттарда арнаулы өкілеттіксіз олардың құқықтары мен мүдделерін қорғайды.
       Егер қорғаншы және қамқоршы орган ата-аналар мен балалар мүдделерінің арасында қайшылық барын анықтаса,ата-
аналардың өз балаларының мүдделерін білдіруге құқығы жоқ.Ата-аналар мен балалардың арасында келіспеушілік  болған
жағдайда қорғаншы және қамқоршы орган балалардың құықтары мен мүдделерін қорғау үшін өкіл тағайындауға міндетті.

194



Ата-ана құқытарын балалардың мүдделеріне қарама-қайшы жүзеге асыруға болмайды.Балалардың мүдделерін қамтамасыз
ету олардың ата-аналары қамқорлығының негізгі мәні болуға тиіс.
Ата-ана  құқытарын  жүзеге  асыру  кезінде  ата-аналар  балалардың  дене  және  психикалық  денсаулығын,  олардың
адамгершілік  жағынан  дамуына  зиян  келтіруге  құқығы  жоқ  .Балаларды  тәрбиелеу  әдістерінде  адамның  қадір-қасиетін
кемсітетін немқұрайлылық,қатыгездік,дөрекілік.балаларды қорлау немесе қанау болмауға тиіс.
      Ата-ана құқықтарын балалардың құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтіре отырып жүзеге асыратын ата-аналар заңда
белгіленген тәртіппен жауап береді.
    Баласынан бөлек тұратын ата-ананың баласымен қарым-қатынас жасауға,оны тәрбиелеуге  және баланың білім алуы
мәселелерін шешуге қатысуға құқығы бар. Бала бірге тұратын ата-ана, егер мұндай  қарым-қатынас жасау баланың дене
және психикалық денсаулығына,оның адамгершілік дамуына зиян келтірмесе,баланың екінші ата-анасымен қарым-қатынас
жасауына кедергі болмауы тиіс.
     Ата-аналары бөлек тұрып жатқан жағдайда балалардың тұратын жері ата-аналарының келісімімен белгіленеді.
     Келісім болмаған  жағдайда ата-аналардың арасындағы дауды балалардың мүдделерін негізге алып және балалардың
пікірін  ескере  отырып  сот  шешеді.Бұл  орайда  сот  баланың ата-аналардың әрқайсысына,  аға-інілер  мен  апа-сіңлілеріне
үйірлігін,баланың жасын,ата-аналардың адамгершілік және өзге де жеке қасиеттерін,ата-аналардың әрқайсысы мен баланың
арасында орын алған қатынастарды, оларды дамыту және тәрбиелеу үшін балаға жағдай жасау мүмкіндігін (ата-аналар
қызметінің түрі,жұмыс режимі,материалдық және отбасылық жағдайын) ескереді.
     Егер ата-аналар келісімге келе алмаса,ата-аналардың талап етуі бойынша дамуды қорғаншы және қамқоршы органның
қатысуымен сот  шешеді.
Соттың шешімі  орындалмаған жағдайда  кінәлі ата-анаға заңдарда көзделген шаралар қолданылады.
Сот шешімі қасақана орындалмаған жағдайда бала бөлек тұратын ата-ананың талап етуі бойынша сот баланың мүдделерін
негізге алып және баланың пікірін ескере отырып,баланы соған беру туралы шешім шығара алады.
     Баласынан  бөлек  тұратын ата-ананың өз баласы туралы тәрбие,емдеу мекемелері мен басқа да мекемелерден ақпарат
алуға құқығы бар.
    Ақпарат беруден ата-ана тарапынан баланың өмірі мен денсаулығына қатер болған жағдайларда ғана бас тартылуы
мүмкін.Ақпарат беруден бас тартуға сот тәртібімен дау айтылуы мүмкін.
     Ата-аналар заң немесе сот шешімі негізінсіз баланы өз қолында ұстап отырған кез келген адамнан оны қайтаруды талап
етуге құқылы. Дау туындаған жағдайда ата-аналар өз құқықтарын қорғау үшін сотқа шағымдануға құқылы.
      Бұл тараптарды қарау кезінде сот баланы ата-анасына беру баланың мүдделеріне сай келмейді деген қорытындыға
келсе,баланың пікірін ескере отырып,ата-анасының талап арызын қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.
     Егер сот ата-ананың да,бала қолындағы адамның да оның дұрыс тәрбие алуы мен дамуын қамтамасыз етуге жағдайы жоқ
екендігін анықтаса,сот баланы қорғаншы және қамқоршы органның қамқорлығына береді.

Ата-ананың міндеттері туралы зерттеулер
Қазіргі заманда адамдар өз міндеттері мен құқықтарын білетініне сенімді.Дегенмен,балалардың құқықтарына қатысты сауал
туындаса,  көп  жағдайда  толық  жауап  беруге  дайын  болмайды.Ойланатын  жағдай:баланың  құқықтарына  не  жатады?
Тарихқа жүгінсек,1924 жылы Ұлттар Лигасы Бала құқытарының Женевалық декларациясын қабылдады,1959 жылы БҰҰ
Бала құқықтарының деклрациясын қабылдады,1989 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы Баланың құқықтары туралы Конвенция
қабылдады.1994 жылы Қазақстан бұл конвенцияны бекітті.Баланың құқықтары туралы Конвенция – әлемдегі балалардың
құқықтарын қорғауын реттейтін маңызды құжат.Қазақстан Республикасында баланың құқықтары туралы заңнама Қазақстан
Республикасының Конституциясына негізделеді және бала құқықтарын қорғау саласындағы өзге де нормативтік құқықтық
актілерінен  тұрады:   Мемлекет  баланың  жеке  басына  ешкімнің  тиіспеуін  қамтамасыз  етеді,оның  тәнін  және  жанын
жәбірлеуден, адамдық қадір-қасиетін қатыгездікпен, дөрекілікпен қорлаудан, кемсітуден, жыныстық қатынас сипатындағы
әрекеттерден, баланы қылмыстық іс-әрекетке және қоғамға жат әрекеттер жасауға тартудан, және оны адам мен азаматтың
Қазақстан  Республикасының  Конституциясында  бекітілген  құқықтары  мен  бостандығына  қысым  жасаудың  өзге  де
түрлерінен қорғауды жүзеге асырады. Баланың өз құқықтары мен заңды мүдделерінің қорғалуына құқығы бар.
   Кәмелетке толғанға дейін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әрекетке толық қабілетті деп танылған кәмелетке
толмаған баланың өз құқықтары мен міндеттері,оның ішінде қорғауға өз бетінше жүзеге  асыруға құқығы бар.Баланың ата-
аналар  және  басқа  да  өкілдері  ата-аналық   құқықтарын  жүзеге  асырған  кезде  баланың  дене  және  психикалық
денсаулығына,оның имандылық дамуына зиян келтіруіне құқылы емес. Баланы тәрбиелеу тәсілдерінде баланың адамдық
қадір-қасиетіне  менсінбей,  қатал,  дөрекі  қарау,оны қорлау немесе  қанау болмауға  тиіс.  Баланың құқықтары мен заңды
өкілдер тарапынан жасалған қиянаттан қорғалуға құқығы бар. Ал енді статистикаға сүйенсек, үш айдан астам ғана уақытта
Солтүстік Қазақстан облысынң кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында ата-
аналардың  кәмелетке  толмаған  балалрды  тәрбиелеу  және  оқыту  жөніндегі  міндеттерді  орындамағаны  үшін  51  адам
әкімшілік жауаптылыққа тартылды. 28 адамға қатысты ата-ана құқығынан айыру туралы шешім шығарылды.Бұл мәліметтер
ата-аналардың  балаларына  қатысты  құқықтары  мен  міндеттерін  дұрыс  білмейтінін  не  біле  тұра  орындамайтынын
айқындайды. Баланы әлеуметтік ортаның теріс ықпалынан қорғау қажет.Мемлекетттік органдар, жеке және заңды тұлғалар
баланы оның денсаулығын, имандылық жағынан және рухани дамуына зиян келтіретін әлеуметтік ортаның, ақпараттың,
насихат  пен үгіттің теріс ықпалынан қорғауға  міндетті  деп белгіленген. Бірақ күнделікті өмірде әр түрлі  жағдай болуы
мүмкін екен.
 Жасы он сегізге толмаған адамдардың қоғамдық орындарға мас күйінде келуіне, сондай-ақ олардың қоғамдық орындарда
алкоголь ішімдіктерін ішуіне жол бергені үшін 15 ата-анаға айыппұл салынады.Заңды өкілдері еріп жүрмеген кәмелетке
толмағандардың тұрғын жайдан тыс  жерлерде сағат  23-тен таңғы 6-ға дейін болуына жол берген 11 ата-ана әкімшілік
жауаптылыққа тартылады. Баланың ата-анасы, басқа заңды өкілдері, мемлекеттік органдар сондай-ақ баланы тәрбиелеу мен
оған білім беру функциясын жүзеге асыратын ұйымдар салауатты өмір салтын және алкогольді ішімдіктерді, темекіні және
темекі бұйымдарын стауға тыйым салынады деген заң нормасын бұзған фактілер де жиі кездесуде. Мәселен, он сегіз жасқа
толмаған адамдарға темекіні және темекі бұйымдарын сату және олардың сатуына жол берген ушін 17 адам әкімшілік
жауаптылыққа тартылды.
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                   Қорытынды

Жеткіншек  жасындағы  дамуының  жас  ерекшеліктерін,  сезімталдығын,  әлеуметтік  ортаның  ықпалын,  отбасындағы
жағдайды,  ықтимал  психологиялық  проблемалар  мен  педагогикалық  қараусыздықтың,түрлі  тәуелділік  нысандарын
ескермеуге болмайды.Баланың болашағы үшін ата-анасының тәрбиесі, оң ықпалы, өміріне белсенді қатысуы қаншалықты
көп  болса,  балалық  шақта  кездесетін  қиыншылықтардан  жақсы жетістіктермен  өтуіне  мүмкіншілік  көп  болады.Жақсы
тәрбие  алған  бала  болашақта  ата-анасының  қамқоршысы,  өз  елінің  абыройлы  азаматы  болар.Сонда  Конституцияда
көзделген : «Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу – ата-ананың етене құқығы әрі міндеті» деген нормамен
қатар, «Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбеккке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті» деген
норма толық қамтылар еді. 
Иә,бүгінгі  таңда  бала  тәрбиесі  өзекті  мәселенің  біріне  айналып  отыр.Баланың  алдындағы  міндетімізді  жақсы  атқара
білсек,онда  қадір-қасиетті  түсіне  білген  баланың  сый-құрметпен  қайтарымын  берері  анық.Өскелең  ұрпағымызды
тәрбиелеп,оған заман талабына сай білім беру кез-келкен ата-ана алдындағы міндет. Ал, бұл міндеттерді жақсылап жүзеге
асыру-құрметті  ата-аналар,сіздердің  қолдарыңызда.Бүгінгі  бала  елдің  болашағы.  Келешегін  ойлайын  саналы  ел  ертеңгі
күнін бүгіннен жоспарлап,бүгінен ойластырары хақ.Сондықтан болса керек,дана хадқымыз бала тәрбиесіне ешуақытта бей-
жай қарамаған.Тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ өсіру – отбасылық өмірдің негізгі мақсаттарының бірі.
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Ғылыми жетекшісі: Калиева Арай Мухамедьяровна,  тарих пәнінің мұғалімі

«ОРХОН – ЕНИСЕЙ ЖАЗУЛАРЫНЫҢ ТӘЛІМДІК МӘНІ»

Мәселенің өзектілігі. 
Өткен дәуірдегі  педагогикалық ілімнің тарихын оқып-үйренудің  екі  жақты принципті  мәні  бар:  біріншіден,  педагогика
мәдениеттің  құрамды бөлігі  болып  табылады.  Халықтың  педагогикалық  ойлауының  түп-төркінін  (генезисін)  қадағалап
түсінуде; екіншіден өткеннің тәрбие дәстүрлерін меңгеру арқылы педагогикалық танымымызды тереңдете түсуде.
     Өзге түркі тектес халықтар секілді қазақ халқының да тәрбие тарихына тікелей деректік қатысы бар мұралар қатарына
Орхон-Енисей жазбалары жатады.  
 Құлпытастардағы  жазулар  Білге  қаған  тарихына  (683-734жж.),  731  ұйғыр  соғысында  өлген  Күлтегін   (685-731жж.)
оқиғаларына арналған. Тоныкөк жазуын 750 жыл шамасында Селенгі өзенінің бойына Ашина тайпасынан шыққан Тоныкөк
орнатқан .
     Ескерткіштер ежелгі замандағы ру-тайпалардың Ұлы Түркі қағандығы тұсындағы тұрмысы мен салты, жаугершілік
соғыстары, нанымдары, ел билеушінің қағанатты сақтау жолындағы іс-әрекетін баяндайды.
      Зерттеушілердің пікірлеріне сүйенсек, руна жазуындағы ескерткіштер тілі ҮІ-Ү ғасырлардағы оғыз, ұйғыр, қырғыз,
қыпщақ, қимақ тағы басқа түркі тайпалары кезінде пайдаланылған, солардың бәріне ортақ жазбаша әдеби тіл болған.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері.  Зерттеп,  теориялық-әдістемелік және деректемелік негізінде қарастыра
отырып, объективті түрде баға беруді мақсат етіп қояды. Осы мақсатқа жету барысында алдымызға мынадай міндеттерді
қойдық:
- Орхон-Енисей жазбаларының тарихнамада жүйелі түрде зерттеу;
- Орхон-Енисей жазбаларының зерттеу барысында жүргізілген іс-шаралар;
-Орхон-Енисей жазбаларының тәлімдік мәнінайқындай отырып, бағалау;  
Зерттеудің ғылыми болжамы:
Орхон-Енисей жазбаларының тәлімдік мәнін ғылыми тұрғыда анықтау;
Зерттеудің негізгі кезеңдері:   
Орхон-Енисей ескерткіштерінің зерттелуі;
Орхон – Енисей жазуларының тәлімдік мәні;                 
Эксперименттің әдістемесі:
Зерттеу жұмысында қоғамдық ғылымдар саласындағы зерттеушілердің еңбектері пайдаланылды. Еңбекте анализ, синтез
және жалпыға бірдей салыстыру әдістемелері қолданылды. 
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.
  Зерттеу жұмысында Білге, Күлтегін, Тоныкөк жазбалары түріктердің өз білімдерін, идеяларын, түсінігін, өнегесін келер
ұрпаққа берілуін қамтамасыз еткен бірден-бір тәрбиелік мәні зор құндылықтар болып, Түркі қағандығы кезеңінен қалған
тарихи-педагогикалық мұра екендігі анықталды.
Зерттеудің  нәтижелері  мен қорытындысы:  Бұдан бұрыңғы зерттеулерді  нығайта  түсумен  бірге,  сыңаржақ  пікірлерді
болдырмау,  аталмыш  тақырыпқа  байланысты  ғылыми  айналымға  түскен  және  түспеген  мәліметтер   жүйелі  түрде
сарапталды.
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І.Орхон – Енисей ескерткіштерінің зерттелуі.
     Енисей өзені аңғарынан құпия жазуы бар құлпытастар (ескерткіштер) табылғаны туралы алғашқы хабарды Н.К. Видзен,
С.У.Ремезов,  сондай-ақ  Сібірде  айдауда  жүрген  швед  офицері  И.Т.Страленберг  пен  немістің  белгілі  ғалымы
Д.Т.Мессершмидт, т.б. ХҮІІІ ғасырдың бас кезінде жазған мақалалары мен хаттарынан білеміз.
      Скандинавия халықтарының тілінде «рунь», «руна» деген сөз қазақша аударғанда «сыры ашылмаған», «құпия» деген
мағына береді. И.Т.Страленберг өзі тапқан құлпытастардағы бұрын-соңды тарихта белгісіз болып келген, ешкім түсінбейтін
жат жазуды да өз елінің тілінде «руна» жазуы деп аталған еді. Бұл тіл білімінің термині ретінде бертін келе кеңінен тарап
кетті.[2;35]
   Орыс Географиялық қоғамының ШығысСібір бөлімі 1989жылы Монғолияға арнайы экспедиция ұйымдастырды. Оны
белгілі орыс саяхатшысы әрі ғалымы Н.М. Ядринцев басқарып барып, Орхон өзені аңғарынан «құпия» жазуы бар үлкен-
үлкен екі ескерткіш тапты.  Осы құлпытастардағы белгісіз  жазулардың сырын ашу үшін В.В.  Радлов 1891 жылы сонда
барып,  бірқатар  ғылыми зерттеу  жұмыстарын жүргізді.   Бұл  кезде  Финляндия  археологиялық  қоғамы да  Енисей  өзені
бойына, Минусинск қаласына екі мәрте ғылыми экспедиция жасап қайтқан еді.
     Сөйтіп, 1892 жылы Петербург пен Гельсингфорста орыс және фин ғалымдары жасаған экспедицияларының жұмыс
қорытындысы  туралы  есептері  баспасөзде  жарияланды.  Ғалымдар  ескерткіштердегі  жазуларды  суретке  түсіріп,  атлас
жасаған еді. Алайда, бұл руна жазуының құпиясы көпке дейін ашылмай –ақ қойды. Ескерткіштердегі жазуларды ешкім оқи
алмады. Ол туралы әр түрлі болжам айтыла бастады. Бұл жазудың түп-тамыры ежелгі грек мәдениетіне қатысты деушілер
де,  оны  ежелгі  монғол  жазуы,  фин   жазуы,  скиф-славян  жазуы  деп  жорамалдаушыларда  жазудың  сырын  ғылыми
негіздеашып бере алмады  Ақыры 1893 жылғы қарашаның 25-і күні Дания корольдік Ғылым академиясының мәжілісінде
Вильгелм Томсен ғылыми әлемді дүр сілкіндірген мәлімдеме жасады. Ғалым Орхон мен Енисей өзендері бойында табылған
ескерткіштердегі құпия жазуды оқудың кілтін ашқандығын хабарлады. Сонда-ақ ол бұл ескерткіштер түркі халықтарының
тілінде жазылғанын мәлімдеді. Ғалымның ең алдымен оқыған сөздері «тәңірі» және «түрік» деген сөздер екен.
     Дәл осы кезде академик В.В.Радлов  та өз бетінше ізденіп руна жазуының он беске жуық әрпін анықтап алған еді. Арадан
көп уақыт өтпей-ақ В.В.Радлов  Орхон өзені бойынан табылған үлкен тастардағы мәтінді толық оқып, сосын аудармасын
жасап шықты.[4;86]
      Солтүстік Монғолиядағы Орхон өзені бойынан Н.М. Ядринцев тапқан ескерткіштер- Шығыс Түрік қағанатының он
жетінші қағаны  Білге қаған (алғашқы аты Могилянь) мен қағанның інісі, даңқты әскери қолбасшы Күлтегін қабірлеріне
қойылған орасан зор құлпытастарға қашап жазылған ұзақ жыр жолдары еді.[6;52]
      Сөйтіп, руна жазуындағы ең үлкен ескерткіштер Орхон мен Енисей өзендері алқабынан табылды. Осыған орай руна
жазуының өзін бертін келе «Орхон-Енисей» жазуы деп атап кетті. Ал, бұл жазуды тілі мен сиапатына қарай бағалап, оны
көне түркі жазуы деп те атай береді. 
   Белгілі орыс саяхатшысы әрі ғалымы Н.М. Ядринцев көне түркі ескерткіштерін ідестіруді осымен шектеп қойған жоқ.
Тағы  да  іздене  түсті.  Ақыры  1891  жылы  Монғолияның  Онгин  деген  өзен  алқабынан  Тағы  бір  құлпытасқа  бедерлеп
жазылған ескертіш тапты. Бұл кейінірек ғылымда «Онгин ескерткіші» деп аталып кетті. Көп ұзамай-ақ түрколог ғалымда
Онгин жәдігерлерін де оқып шықты.  Сөйтсе,  әлгі тастағы жазу-  түркі  елінің атақты қағаны Білге қаған мен оның інісі
Күлтегіннің әкесі мен шешесіне, яғни Елтеріс қаған мен Елбілге қатынға қойылған ескерткіш екен.[5; 20]
              Кейінірек сол маңайдағы Селенга өзені аңғарынан түрік елін билеген бірнеше қағанның кеңесшісі болған,
данышпан  қарт  Тоныкөк  құрметіне  қойылған  ескерткіш  табылды.  Оны  тапқан  ағалы-інілі  Клеменцтер  еді.  Іле-шала
түркологтар Тоныкөк ескерткішін жан-жақты зерттей бастады.
       Орхон-Енисей жазба ескерткіштерін оқу, басқа тілдерге аударма жасау және ғылыми мәтін дайындау ісіне В.В.Радлов,
В.В.Томсен,  Ю.Немет,  Х.Н.Оркун  тағы  басқа  орыс  және  шетел  ғалымдары  қыруар  мол  үлес  қосты.  Ол  көне  түркі
жазуындағы мәтіндердің орыс тіліне дұрыс тәржіма жасау жағына көбірек назар аударды. С.Е. Малов бірқатар аудармаларға
едәуір түзетулер енгізді. Ең бастысы – осы мәтіндегі тарихи және филологиялық тұрғыдан түсінік – сиапаттама берді. [5;40]
      Көне түркі тілі мен әдебиетін зерттеушілер, әсіресе Күлтегін, Білге қаған және Тоныкөк ескерткіштеріне көбірек назар
аударды. Бұларды бірнеше Еуропа тілдеріне, орыс тіліне, қазіргі түркі тілдеріне тәржіма жасады. Өйткені бұл жәдігерліктер
– түркі тектес ежелгі ру-тайпалардың рухани өмірін  бейнелеген көркем әдебиет туындылары болып табылады. Осы аталған
үш әдеби ескерткішті бүгінгі әдебиеттану ғылымы тұрғысынан зерттеуде совет ғалымы И.В.Стеблева еңбегінің аса жемісті
болғанын  ерекше  атап  көрсету  керек.  Ол  тұңғыш  рет  көне  түркі  тіліндегі  жырлардың  поэтикасын,  өлең  құрылысын,
ұйқасын, ырғақ пен шумағын, тармақ пен бунағын, тағы басқаларын теориялық тұрғыдан зерттеп,  бұл жайында бұрын-
соңды айтылған түрлі болжам пікірлерді белгілі бір ғылыми жүйеге келтірді. Әсіресе, оның ежелгі түрік сөз зергерлерінің
образ жасау әдістері, әдеби- эстетикалық байыптаулары, көріктеу құралдары, тарихи шындық пен көркем шындық жайында
концепциялары туралы айтқан ой-пікірлері бүкіл әдебиеттану ғылымына жаңадан қосылған сүбелі үлес болды.  
    Орхон жазба жәдігерліктерін ұзақ жылдар бойытүбегейлі зерттеп келе жатқан білікті ғұламалар Мырзатай Жолдасбеков
пен Қаржаубай Сатрқожаұлының бірлесіп жазған іргелі зерттеуі жарық көрді. «Орхон ескерткішінің толық Атласы»[3] деп
аталатын  кітапта  «ЕуразияҰлы  даласына  үш  ғасыр  бойы  билік  жүргізген,  Мәңгілік  Ел  орнатуды  көксеген,  өздерінің
тарихын, дүниетанымын, даналығын, ой-санасын, болмысын, жазу өнерін, ел басқару жүйесін, ата-дәстүрін өшпестей етіп
тасқа қашап кеткен,  сөйтіп,  өркениетке,  адамзат мәдениетіне  асыл қазына  қосқан байырғы түріктердің  мұралары түгел
қамтылған. 
    Атласта Монғолия-Чехия, Монғолия-Түркия (ТИКА), Моңғолия-Кеңес Одағы біріккен экспедицияларының, Л.Н.Гумилев
атындағы Еуразияұлттық  университеті  экспедициясының материалдары,  сондай-ақ әлем түркітанушыларының ғасырдан
астам уақыт жүргізген зерттеулерінің қорытындысыпайдаланылған.
   Атлас авторлары байырғы түрік мәтіндерін қайта көшіріп, қайта оқыған, бұрынғы зерттеушілердің қателері түзетілген,
түпнұсқа мәтінінің жаңа транскрипциясы, жаңа аудармасы жасалған, жаңа түсініктемесі берілген: кешенді тарихи-мәдени
мұралар Атласта тегіс қарастырылып, олардың архологиялық сипаттамасы, планы, фото, сызба суреттері тұңғыш рет толық
берілген.
    Орхон ескерткіштері туралы мұндай түбегейлі зерттеу түркология ғылымы саласында бұрын-соңды жазылмаған еді.
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ІІ Орхон-Енисей жазуларының тәлімдік мәні.
  Тәрбиенің мәңгілігі,  қажеттілігі,  қасиеттілігі  жайлы ой түркі  жазбасының ертедегі  ескерткіштерімен дәлелденеді.  Бұл
тұрғыда ерекше қызығушылық туғызатындары және үлгі боларлықтары әсіресе Орхон ескерткіштері (ҮІІ-ҮІІІғғ.)  Мұнда
халық  педагогикасының  күрделілігі  және  тапқырлығы  бейнеленген.  Оларда  ата-анаға  құрмет,  адалдық  пен  әділеттілік,
еңбекті  құрметтеу,  (адалдық  пен  әділеттілік)  жаудың  алдында  қаймықпау,  білуге  құмарлық,  қарттар  мен  үлкендерге
қайырымды және сыпайы қарым-қатынас және тағы басқа ойлар айтылады. 
   Түркілер ардақтаған моральдық құндылықтардың ішінде Отанға сүйіспеншілік ерекше алға шығады. Мәселен, Тоныкөк
өмірі мен қызметі бұл халықтың патриоттық тарихы және өсіп келе жатқан ұрпақты туған халықтың ерлік дәстүрлерінде
тәрбиелеуге шақыру. Ол үшін халық пен Отан даңқы бәрінен жоғары. «Бүкіл түркі халқына қарулыжау келтірмедім. Атты
әскер жолатпадым. Елтеріс қаған жоламаса, оған еріп мен жауламасам, Елім, халқым жойылар еді, әрекеттің нәтижесінде,
еліміз қайта ел болды, халқымыз қайта халық болды».
    Ел бірлігін мақсат тұтқан, сол үшін күш-қуат аямаған Тоныкөк бейнесімен, іс-әрекетімен масаттануға тұрарлық.
    Орхон ескерткіштерінде жекелеген педагогикалық жаңалықтар  да баршылық, бұл болашақ батырлардың жас кезеңдеріне
сипаттама,  достар  мен  жаулардың  мінез-құлықтарының  өзгешеліктерін  бағалауға  ұмтылыстар;  халықтық  мүдделі
сапаларының тұлға бойында болуы үшін ның тиімді ықпал ету шарттарын қарастыру, мінез-құлықты Отанға қызмет етуді
үйрете отырып, жоғары мақсаттарға бағалау. 
   Халыққа адам жөнінде оның шығу тегі  мен тәрбиесі  бойынша,  ата-анасы мен тәрбешілерібойынша пікір айту әдеті
бұрыннан белгілі.  Олардың ойынша адамның ең құнды сапасы,  ол ізгілік,  оған баулу,  үйрету керек.  Өйткені  адамның
кемшіліктерінің көпшілігінің себептері - білместік, білімсіздік.Адамгершілік – ол, жақсы істер жасай білу, ал жақсы істерге
бастайтындар,  қалай  істеу  керектігін  білетіндер.  Мінез-құлық  білумен  байланысты,  ал  білім   мен  мінез-құлық  арасын
жалғастыратын буын-тәрбие.
   Жақсы адам жақсы тәрбиешіден, бұл халық үшін қарапайым заңдылық. Тұлғаның ішкі мүмкіндіктерін, оның өзіндігін
және өзінің мінез-құлқы үшін жеке жауапкершіліктерін мойындау да осында.
     Халық өзінің педагогикалық түсініктеріне сай бүкіл білімдері мен шеберліктерін,  әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін
мүмкін болған жағдайда балалар тәрбиесі ісінде пайдалануға ұмтылды.[1; 35]
    Орхон  ескерткіштері  түркі  халықтары  рухани  өмірінің  шоғырланғанжиынтық  бейнесі  бола  отырып,  аса  зор
педагогикалық жүктеме атқарады: ол тәрбиелік идеяларға аса бай, онда білімдік материалдар айтарлықтай мәтіні ақыл, ес,
зейін, байқағыштықты дамытады. Онда тәрбие меқсаты мен оның әдістері көрініс тапқан, тұлғаға қажетті  сипаттар мен
жасұрпақсезіміне, санасына және мінез-құлқына ықпал етудің жолдары анықталған.

Қорытынды
Орхон  бойынан  табылған  жазба  ескерткіштер  түркі  қағандығының  дәуірлеп,  мерейі  үстем  болып,  алыс-жақын
мемлекеттероған  бас  иіп  тұрған  шақта  жасалған.  Бұл  Күлтегін  ескерткішінің  салтанатынан  түрлі  мәдениеттің  ең  озық
үлгілерін өз бойына сіңіруінен, сөздерінің эпикалық асқақ әуен- сарынынан аңғарылып тұр. 
    Орхон жазба ескерткіштері ұшы-қиыры жоқ кең далаға, көштердің ары-бері жүретін, тоғысатын жеріне қойылып, «Исі
түркі жұрты, бас-басыңа би болма, қағаныңа ер, бірік», - деп, жарсалып тұрды. Ұлы бабалардан қалған ұлағатты сөз күні
бүгінге дейін құнын жойған жоқ.  Түбі бір күллі түркі жұрттарының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, береке-
бірлікті пір тұтып, ортақ тудың астына топтасар кез келді....

Әдебиеттер тізімі:
1. Әбілова З.,Қалиева К. Этнопедагогика оқулығы. А; 1992
2. Әміров Р., Әмірова Ж., Көне жазба ескерткіштері., А; 1995
3. Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткіштерінің толық Атласы.А; 2005
4. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. А; 2005
5. Келімбетов Н. Қазақ әдебиеті бастаулары. А;1998
6. Қоңыратбаев Ә. Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары., А; 1991

* * * * * * * * * 
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы

«Абай атындағы орта мектеп-гимназиясы  мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ  
1 «Г» сынып оқушысы Қожанова Балдырған 

Жетекшісі:  Исина Динара Жанатқызы, бастауыш сынып мұғалімі

Тақырыбы: Гүл – әсемдік белгісі

Мың теңге тұратын дәрі дәл шарбағыңның түбінде өсіп тұр. Халық даналығы

 «Гүл – әсемдік белгісі» тақырыбын таңдай отырып, гүлдерді қалай өсіру керектігін үйреніп, жəне
де гүлдерді тек əдемілік үшін ғана емес, сонымен қатар бөлме ауасын тазарту үшін де қажет
екендігіне көз жеткізу болды. Гүлдің біздің өмірде алатын орны ерекше. Гүл отырғызған адамның
көңіл-күйі көтеріңкі болады. Оның үстіне гүлдерінің үй мен аулаға жылулық сыйлайтын қасиеті де бар.
Қай заманда болсын, адам өсімдік өнімдерінің тағамдық жағына ғана емес, сонымен қатар емдік, шипалық жағына да көңіл 
бөлген. Қазіргі кезде «дәрі ауруы» аллергияның шығуы, иммунитеттің азаюы сияқты құбылыстардың байқала бастауына 
байланысты оның маңызы арта түспесе кеміген жоқ.
Гүлдер әртүрлі сәнді өсімдіктерде жатады, өйткені олардың көпшілігі адамның көңіл күйін көтерумен ғана шектелмейді, 
бойындағы барлық сергектік заттардың арқасында олар денсаулығымыздың серігі де бола алады. Сондай-ақ біздің бау- 
бақшаларымызда да тұрады. «Үй дәріханасына » қажетті заттардың болуы арқылы олардың көпшілікке аса пайдалы. 
Өсімдіктерді үйде өсіру үшін, олардың өсуіне қажетті жағдайларды (жарық, температура жəне ауаның ылғалдылығын) 
жақсы білу керек. Оны табиғат жағдайларына сəйкестендірген жөн. Өсімдіктің өсіп-өнуі үшін ең бірінші жарық қажет.
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Үй өсімдіктері бірнеше түрлерге бөлінеді:

ЖАРЫҚ СҮЙГІШ ӨСІМДІКТЕР:

                      Кактус                                         Жасмин 

КӨЛЕҢКЕГЕ ТӨЗІМДІ ӨСІМДІКТЕР:
                     Фикус                                           Бегония 

   

ЖЫЛЫЛЫҚТЫ СҮЙЕТІН ӨСІМДІКТЕР: 
Зебрина

  
Гүл – əдеміліктің, нəзіктіктің, жұпар иістің, тазалықтың белгісі. Сыйға гүл тартсаңыз, адамның көңілі жадырайды. Гүлдер 
əртүрлі мақсаттарда қолданылады.
Зерттеу жұмысымды үйдегі «Кіріккен күлтелі» гүліне жүргіздім. Бұл гүл адам ағзасының белгілі бір климатқа бейімделуіне 
көмектеседі жəне иммунитетті күшейтеді. Сондай-ақ, бөлмедегі ауа қысымын жəне ылғалдылықты реттеп отырады. 
Бөлмеде төселген линолеумнан бөлінетін уытты заттарды жоятын қабілеті бар. Тұмау тиюден қорғайды. Бұл бөлме гүлі 
жарық таңдамайды.
1.Ең алдымен гүлдің жанына шыққан балапандарын тамырымен суға салдым.
2. Бірнеше күннен соң тамыры көбейгенін байқадым. Сосын гүлді егетін ыдыс пен топырағын дайындадым
3. Топырақты арнайы ыдысқа салып, ортасын шұңқыр етіп қаздым. Содан кейін су құйып гүлді отырғыздым
4. Бұл гүл аз ғана суға қанағат тұтатын өсімдіктердің қатарынан болғандықтан, оған аптасына 1 рет су құйып тұрдым.
5. Нәтижесінде мен баптап өсірген гүл жайқалып өсті
Бұл жұмыстан менің түйгенім гүлді өсіріп, баптауда адам ерекше сезімге бөленеді екен. Менің көңіл-күйім жақсарды. Өзім 
еккен гүлге қарап, тамсанатын болдым. Əсіресе, гүлдер үйдің шаңын жұтып, бізге таза ауа бөлетінін білгенімде таң қалдым. 
Үйдегі басқа да гүлдерге өзім қарап, суғаруды өз мойныма алдым. Менің бұл іс-əрекетім інім мен сіңіліме үлгі болады деп 
ойлаймын. Жəне өз достарымды да гүлді жұлмай, оларды аялауға шақырамын. Гүл – әсемдік белгісі.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. "Гүлстан" республикалық ғылыми-танымдық, көпшілік журнал, 2010 жыл
2. Қазақстан ұлттық энциклопедиясы, 1998 ж., 10 томдық
3. Ғаламтор
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МАЗМҰНЫ

1. Шымкент қаласы №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы Құдайбергенова Алтынай Маханбетхановна  дене
шынықтыру пәнінің мұғалімі 5 «а» сынып оқушысы Абдашим Ақниет Тақырыбы: «Ұлттық ойындардың 
ерекшеліктері»

2. Шымкент қаласы №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы тарих-география пәнінің мұғалімі Шабдан 
Алтынай 7 ә сынып оқушысы Жандарбек Зарина

3. тақырыбы : «1916жылғы ұлт-азаттық көтерілістің   тарихи маңызы»
4. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, «Көкібел» атындағы жалпы орта мектебінің 3-

сынып оқушысы Жақсыбай Нұраят Мэлсқызы Жетекшісі: Бастауыш сынып ІІ деңгей мұғалімі Исабаева Катира 
Борибаевна Тақырыбы: Мен атамды мақтан етемін

5. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы,  «Көкібел» атындағы жалпы орта мектебінің 3-
сынып оқушысы Тәжіхан Ақбота Орынбасарқызы Ғылыми жетекшісі: Бастауыш сынып ІІ деңгей мұғалімі 
Исабаева Катира Борибаевна Тақырыбы:“Көкөністердің адам ағзасына пайдасы ”

6. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы, «Көкібел» атындағы жалпы орта мектебінің 3-
сынып оқушысы Шигирбай Ақниет Бақытқызы Ғылыми жетекшісі: Бастауыш сынып ІІ деңгей мұғалімі Исабаева 
Катира Борибаевна Тақырыбы:  Адыраспанның емдік қасиеті

7. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы,  «Көкібел» атындағы жалпы орта мектебінің 4-
сынып оқушысы Қырғызбай Ұлбала Салдарбекқызы Ғылыми жетекшісі: Бастауыш сынып І санатты мұғалімі 
Жаркынбекова Акмарал Онеровна Тақырыбы: «Ағаштар мен жеміс-жидектердің адам бойына тигізер пайдасы»

8. 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

9. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы №25  Т. Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы  Торғауытова Нелля
11 а  сынып  оқушысы Ғылыми жетекшісі Рустемова   Акбота Алтыбаевна «Қоғамымыздың қайғысы мен қасіреті»

10. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қосүйеңкі ауылы  №161 Ынтымақ орта мектебі Ғылыми жобаның 
тақырыбы: Ғылыми жобаны орындаушы: №161 Ынтымақ орта мектебінің  7-сынып оқушысы Асан Үсен 
Қайратұлы Жобаның жетекшісі: Математика пәнінің мұғалімі Сейітова Алма Пернебекқызы

11. Оңтүстік   Қазақстан  облысы  Шымкент қаласы  №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы  6 «ғ» сынып 
оқушысы Маханбетәлі Ақпейіл Ғылыми жетекшісі : Кененбаева Жанар Кулахметовна  Тақырыбы: «Тұрмыстағы 
зиянды заттар және олармен күресу»

12. Оңтүстік Қазақстан облысы  Шымкент қаласы  №25 Т.Рысқұлов атындағы  мектеп-гимназиясы  5 «А» сынып 
оқушысы Накибекова Ажар  Ғылыми жетекшісі : Мейрманова Жансая Төленбекқызы  «Қазақ халқының 
отбасылық салт-дәстүрлері»

13. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам  ауданы Ақсукент  ауылы №7 «Бабыр» атындағы жалпы орта мектеп 4 «В» 
сынып оқушысы Кадыркулова  Мухайё  Кахрамановна Сынып жетекшісі: Арибжанова  Саида МЕНІҢ 
ЕЛБАСЫМА  ТІЛЕКТЕРІМ

14. Нұржаубаев Махамбет,  Есет батыр атындағы Ақтөбе облыстық  мамандандырылған көпсалалы лицей – 
интернаты, 8- класс оқушысы Пән мұғалімі: Балданова Марал Бекболатқызы,  биология пәнінің мұғалімі. 
Қоршаған ортаны қорғау – азаматтық борыш.  

15. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы «Абай атындағы орта мектеп-гимназиясы  мектепке дейінгі 
шағын орталықпен» КММ  1 «Г» сынып оқушысы Абдимуратов Алибек Жетекшісі: Исина Динара Жанатқызы,  
бастауыш сынып мұғалімі.   «Төрт – түлік малдың пайдасы» 

16. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Абай атындағы орта мектеп-гимназиясының 7 -сынып 
оқушысы Қалмұратова Назерке  Ғылыми жетекшісі: Ордаева Зоя  Жумабердиевна,  тарих пәнінің мұғалімі. АТА-
АНА МЕН БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

17. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы Абай атындағы орта мектеп-гимназиясының 6 -сынып 
оқушысы Абилкасимова Элифнұр  Ғылыми жетекшісі:  Калиева Арай Мухамедьяровна,  тарих пәнінің мұғалімі. 
«Орхон – Енисей жазуларының тәлімдік мәні»

18. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы «Абай атындағы орта мектеп-гимназиясы  мектепке дейінгі 
шағын орталықпен» КММ   1 «Г» сынып оқушысы Қожанова Балдырған  Жетекшісі:  Исина Динара Жанатқызы, 
бастауыш сынып мұғалімі. Тақырыбы: Гүл – әсемдік белгісі
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