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Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе  селосы     
 Б.Жұмалиев атындағы мектептің  қазақ тілі  мен  әдебиеті пәні 

мұғалімі Құрашова  Набат
                                                                                                                  

Сабақтыңтың тақырыбы:  Зат есімнің түрленуі.  Көптік жалғау.
Сабақтың мақсаты:білімділік–зат есімнің түрленуі туралы түсіндіру, оқушылардың ой-өрісін
кеңейту, зат есім тақырыбынан алған білімдерін еске түсіру,  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 сабақты меңгерту
 Сабақтың әдісі: түсіндіру, топтастыру, талдау, сұрақ-жауап , СКТ.
Сабақтың көрнекілігі :интербелсенді тақта, бейнеролик
Пәнаралық байланыс: қазақ әдебиеті     
Сабақтың барысы: Қызығушылықты ояту. 
Топқа бөлу: -лар, -лер; - дар, - дер; - тар, - тер жалғауларын  оқушыларға   тарату арқылы топқа бөлу.
Дұрыс, ендеше, бүгінгі тақырып «Зат есімнің түрленуі.Көптік жалғау»
«Мағынаны тану»   кезеңі.
Жаңа сабақ.  Жаксы оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымызды  Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Әрбір адам өмір бойы білім алуды
жеке кредосына айналдыру керек. Мәңгілік ел болу жолындағы ұлы істеріміз, жаңа дәуірлерге жол ашсын» деген дәйексөзі
арқылы бастайық.
     Зат есімді түрлендіретін тұлғалар оның жалғаулары болып табылады. Жалғаулар өздері жалғанған сөзге белгілі бір
мағына үстейді, екіншіден, бір сөз бен екінші бір сөзді байланыстырады. Қазақ тілінде жалғаудың төрт түрі бар: көптік
жалғау, септік жалғау, тәуелдік жалғау,  жіктік жалғау.
     Оқушыларға көптік жалғауын керек етпей , өздері көптік мағынада қолданылатын сөздер туралы айтып, бұл атауларды
интербелсенді тақтадан көрсету.
1.Жекелеп атауға келмейтін атаулар: су, сүт, тұз, ұн, құм.
2.Ру,халық, ел  аттары : найман, қазақ, қырғыз, керей...
3.Әрқилы жанды  жәндік, аң, хайуан аттары: көбелек, құрт, қой, түлкі... 
4.Өсімдік аттары: шөп, арпа, бидай, жусан, тары...
5.Адамның ішкі сезімі, жай-күйі атаулары: алданыш, ермек,ақыл, достық, түс, білгірлік.
      Сөздердің көптік мағынада жұмсалуының үш түрлі тәсілі бар, ол – морфологиялық, лексикалық және синтаксистік
тәсілдер.
1.Тиісті қосымшалар арқылы сөздерге көптік ұғымның берілуі морфологиялық тәсіл деп аталады.
2.Көптік ұғымды ешқандай қосымшаларсыз өз лексикалық мағынасы арқылы білдіру лексикалық тәсіл деп аталады.
3.Көптік ұғымды сөз тіркестері арқылы білдіру синтаксистік тәсіл деп аталады.
   Көптік жалғауы бірыңғай мүшелердің бәріне емес, ең соңғысына жалғанады. Мысалы: Ол кітап, дәптер, қаламдарын алып
мектепке кетті.     
Дәлелдеме ретінде сурет ұсыну.
Оқушы== оқушылар
Үй  === үйлер
Гүл ==== гүлдер

Ескерту:мұнай,газ деген сөздерге 
көптік жалғауы жалғанбайды.
 Жаңа сабақты бекіту.   
Оқушыларға тапсырмалар беріліп ,
жауабы  сұралады.

1-тапсырма «Ұйқасын тап» 
ойыны
Берілген өлең жолдарына көп 
нүктенің орнына тиісті сөздерді 
тауып қою.
І топқа  
Қалағандай қиюлап үй тастарын,
Балталап бұза алмайсың....
(ұйқастарын)

Тіліңнің білгің келсе құдіретін,
Жұртыңның оқы өлең... 
(дастандарын).
Ана тілім, қасиетім, дарыным,
Көз жеткісіз көкжиегім ,жарығым.
Бұл дүниенің терең тылсым.... 
(сырларын)

Сен арқылы биіктерден таныдым.
ІІ топқа
Сағындық біз өнердің тарландарын
Көп оқыдық Мұкағали.... (армандарын)
Абай ақын, Әміре, Иса, Біржан
Ән-жырынан жақсы ұқтық... (арнауларын)
Ардагер, ақсақалды ....(ағаларым)
Күн өтсе арта түсер бағаларың,
Атамыз біздің сондай болыпты деп ,
Көтерер төбесіне....(балаларың).
2-тапсырма .Кітаппен жұмыс.
«-лар, -лер» тобы                                                         «-дар,-дер»  тобы
23 -жаттығу.                                                                23 -жаттығу.                                                           
Көптелмейтін  зат есімді теріп жазу                       Көптелетін   зат есімді теріп жазу                                                    
                                                 3-тапсырма 
І топ
Асты сызылған қандай қосымша?
Ер елміз туған батыр алыпты мың,
Жырлаудан елін, жерін жалықты кім?
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Сырты бүтін болғанмен, сипаты жоқ,
Тіл жоғалтқан жоғалтар халықтығын.
Ана тілім –ар, намысым, ардақтым,
Көкірегіме өзің алғаш шам жақтың.
Өзіңменен ақыл-ойым өрістеп,
Қиялымды қияларға самғаттым.
ІІ топ
Қазақ тілі! Байсалды баба тілім!
Сол байлықтан аз емес алатыным,
Беретінім, қанша екен?Шүбәсіз хақ,
Қарыздар боп, әйтеуір, қалатыным.
Шаңырағын қазақтың биіктеткен алғаш боп,
Керей менен Әз-Жәнібек хандар еді талас жоқ.
Орынына ,қағынып, шылбыр үзген...
Орданың
Ұрпақтары Жошының хандық құрды Алаш боп.
4-тапсырма (  екі топқа ортақ тапсырма)
Видео ролик көрсету.   
Тамашалаған роликтен зат атауларын пайдалана отырып ,көптік жалғаулы сөз қатыстырып , мәтін құрау.
5-тапсырма . Семантикалық карта . Берілген сөздерді көптік жалғауымен сәйкестендіріп орналастыру.
 Сабақты қорытындылау.  «Топтастыру» стратегиясы.
 Оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма:  «Ана тілім-асыл қазынам» деген тақырыпқа ойтолғау жазу

******

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе  селосы 
Б.Жұмалиев атындағы мектептің  қазақ тілі  мен  

әдебиеті пәні мұғалімі  Қалиева Әлия
  

Сабақтың тақырыбы: Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» әңгімесі
1.Ғ.Мүсірепов  шығармаларынан  алған  білімдерін  шыңдай  отырып,  ана  бейнесін  ашу,  сатылай  кешенді,  әдебиет
теориясының ұғымдары бойынша көркем шығарманы композициялық талдау.
2.Шығармашылық жұмысқа баулу, өз бетімен зерттеу, ізденуге жетелеу, әңгімелеу, мазмұндай қабілеттерін арттыру.
3.Өз халқының салт-дәстүрін білу, үлкенге, анаға құрмет көрсету, сүйіспеншілік қасиеттерін арттыру.
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сыни тұрғыдан ойлау, сұрақ-жауап, әдиби пікірталас, зерттеу, салыстыру, талдау.
Сабақтың көрнекілігі: оқулық, көркем шығарма, электрондық оқулық, жазушы суреттері,слайд,интерактивті тақта, постер.
Сабақ түрі: бекіту сабағы
Күтілетін нәтиже: Шығарма туралы өз ойларын еркін жеткізе отырып, құрылымын талдай алады. Білімдерін өз өміріндегі
ананың алатын орнына нықтап байланыстыра алады;
Сабақтың барысы:
I.Ұйымдастыру кезеңі: (Музыка әуенімен сыныпқа кіреді, гүлдерді таңдау алады, шеңбер құрады. Психологиялық даярлық
(3минут) «Шаттық шеңбері»
Мұғалім:  Бүгінгі  сабақ-әрқайсыңа  үйренетін,  ұғып,  ұлағат  алатын  сабақ  болуына  тілектеспін!  Қолдарыңдағы гүлдердің
үстіне қарап, топқа бөлу.(Гүлдердің көмегімен).Бағалау критерийлерімен таныстыру.
II.Үй тапсырмасын сұрау: (1минут)
Оқушы: 1. Ғ.Мүсірепов «Ананың анасы» әңгімені оқу, жоспар құру, іздені, зерттеу жұмыстары.
Мұғалім: Онда ендеше іске кірісейік!
III. «Топтастыру»  әдісі.   Әңгіме кейіпкерлерін топтастыру.
Басты кейіпкерлер мен эпизодтық   кейіпкерлерді атаңыз.
«Ой қозғау» әдісі.   Зымыран сұрақтар.
1. Аңыз дегеніміз не? Аңыз дегеніміз-эпостың көне түрлерінің бірі,
аңыз негізінде шындыққа жанасымды, көбіне тіпті өмірде болған, халық жадында сақталған оқшау оқиғалар жатады.
Ғ.Мүсіреповтың бұл әңгімесінің аңыз деп айтылауының бір себебі-Әйтілестің аңызға айналған адамдардың басынан өткенін
әңгімелеуі.
Әңгіме неге «Ананың анасы» деп аталған?
Әйтілес кім?
Бала би Жалпақ балуанға не деді?
Бидің тілегі қандай, батырдың тілегі не?
Сауға деген не? Сауға сұрау:
а ) жорықтан не бәйгеден олжаслы болып келе жатқандардан сауға сұрағанда түскен олжасының бірер мөлшерін сұраушыға
беруге тиіс болған;
ә ) кейде қылмысты адамды жазалап, өлтіргелі жатқанда сауға сұрап , араша түскен. Мұндай жәйтте  «басына сауға бер» деп
арашалаған.
Қырық жігіт пен Жалпақты тізе бүктірген қандай күш, нендей құдірет? 
Сөзден жеңілген Жалпақ балуан Ана мен қызына бостандық бердіме, әнгіме қалай аяқталады?
III.  Жаңа сабақ:  Шығармашылық  жұмыстар:  Топ басшылары шығып,  тақырыпты таңдату;Таңдалған тақырып бойынша
постер жасауға кіреседі. (3 минут)
1-топ: Ғ.Мүсіреповтың өмірі мен шығармашылығы туралы. (3 минут)
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2-топ:Шығармаға сатылай кешенді талдау; (3минут)
Әңгіменің тақырыбы мен идеясын ашу.
Әдеби шығарманың атаауы: «Ананың анасы»
Шығарма авторы: Ғ.Мүсірепов. жазушы, драматург, академик, қоғам қайраткері.
Түрі: Проза/әңгіме/
Тақырыбы: Ананың баласына деген ұлы махаббаты.
Идеясы: Ананың балаға, адамзатқа деген ұлы махаббатының шексіз екенін паш ету, түн ұйқысын төрт бөліп өсірген Ананы
құрметтеу, сыйлау.
Кейіпкерлер бейнесі:   Жағымды,   жағымсыз.
Портрет деген не? Бейшараның боз көйлегі жырым-жырым, қолдары қарғаның тұяғындай қап-қара. Ерні жырық-жырық.
Монолог:  Менің  атым  –әйел.  Мен  мына  қыздың  анасымын.  Анамен  атыспайды  да,  алыспайды  да.Нең  бар  менің
жалғызымда. Кел балам.
Диалог: Ана мен Жалпақ батыр.
Сергіту сәті: Кішкене демалып, ана туралы ән айталық! (3минут)
Жұмысымызды жалғастырамыз!
3-топ: Шығармаға композициялық талдау; (3минут)
Композиция/латынша.  Құрастыру,  шығарма/-сюжеттік  дамудың  кезең-кезеңдерін  тәртіпке  салып,  реттеп,  қиыннан
қиыстырып тұратын тәсілі. Сюжеттің құрылымы болады оны композиция дейді.
Шығарма экспозициясы-дайындығы-молданың оқуы;

• Оқиғаның басталуы: Әйтілес қарттаың әңгімесі.
• Оқиғаның байланысы: Ергенекті елін шабу.
• Оқиғаның шиеленесуі:Жылқышының мерт болуы, қуып келген қыз анасы.
• Оқиғаның шарықтау шегі:Ана сөзі.
• Оқиғаның шешімі: Ана мен қызына берілген бостандық.

4-топ: Шығарма кездесетін әдебиет теориясы ұғымдары туралы; (3минут)
Постер, жасаған жұмыстарын қорғайды;
Әдеби теориялық ұғымдар:
Теңеу: (Теңеу-заттың, құбылыстың ерекше белгілерін көрсетпей-ақ, оны басқа затпен, құбылыспен салыстыра суреттейді)
етектей сақал, күмістен құйғандай ақ сақал, құйған пештей, ұршықтай ойнап, бөкендей бүктетіліп;
Эпитет:(  Эпитет-заттың,  құбылыстың айрықша сипатын,  сапасын анықтайтын суреті  сөз) шалқыған шаңқай түс,  жалба-
жұлба тері тон, сағал-сағал тері шұбырған, надан молдадан, төрт бұрышы жемірілген ескі тоқым сияқты.
Тұрақты сөз тіркесі: көзді ашып-жұмғанша, терімізге сыймай, қабағымыздан қар жауып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға
шоқтырмай.
Дисфемизм  (зат,құбылыс  атауларын  неғұрлым  дөрекі,  тұрпайы  сөздермен  ауыстырып  айту):  қызы  қатынға,  қазақтың
қатыны
V.Ой өрбіту:
Мұғалім:Ана деген-құдіретті ұғым, құдіретті күш бар сөз.Кім де болса ана деген киелі сөздің алдын ала да кішірейеді.Небір
мықтылығы мен әлемді ауызына қаратқан билеушілер де ұлы ананың алдында тізе бүккен. Ананың  аяулы алақаны мен
мейрлі жүрегіне тең келетін ештеңе жоқ демекші, ана біздің өмірімізде қандай орын алады?  Оқушыларға өз ойларын
айтқызу;   (3минут) Мен үшін ана,  Ана қымбат жан.
Семантикалық карта

Шығармадан үзінді Ана Әйтілес қарт Жалпақ
палуан

Жанай
палуан

Қыз
әкесі

Шіркін, әйелдің де әйелі екен. +
Байды шапқаның шапқан,  малды алғаның алған,
батыр...

+

О кісі сөйлегенде іргеде ғана отырып, ойымызға
тоқи берер едік...

+

Білектің күшін, найзаның ұшын не күші теңдеске,
не иығы теңдеске жұмсаған жоқсыңдар...

+

Батыр, рұқсат етсең, екеуін де тайға тең деп алып
жүрейік...
Біз даланың ессіз серлеріміз. +

«Әдебиет үйірмесі»
I топ     Ана туралы мақал-мәтелдер жазу.     II топ   «Бес жолды өлең»   стратегиясы.
ІII топ   «Әлемдегі асылжан»   (ой толғау)  IV топ    Әр оқушы өз анансының есімінің бірінші әрпінен басталатын эпитет 
                сөз тауып жазу. Мыс: Талшын төзімді. 
               Ананы қызметіне, туыстық қатынасына, қасиетіне қарай жіктеу
IV топ: Ана туралы мақал-мәтел, өлең шумақтары
VI. Сабақты қорытындылау:
1.Топ басшылары бағалау парақшасы арқылы оқушылар жауабын бағалайды; (3минут)
2.Рефлекция: Болашақта аналарыңа қандай өмір сыйлар едің
3.Интербелсенді тақтаға үй тапсырмасы жазылып тұрады: (1минут)
4.Эссе «Ана-мөлдір бұлақ»
VIІ. Үйге  тапсырма: Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» әңгімесі
                                     Ғ.Мүсіреповтың ана тақырыбындағы басқа да әңгімелерін оқу.
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Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы 
Б.Жұмалиев атындағы орта мектептің орыс тілі мен 

 әдебиеті  пәні мұғалімі Султанова Жанат Алуадинқызы

Тема урока: Изъявительное наклонение глагола.  Лексическая тема: Эрмитаж.
Цели урока:
Ознакомить учащихся с наклонениями глагола;
Формировать умение различать наклонения;
Правильно употреблять в речи глагола разные наклонений;
Привитие любви к прекрасному, воспитание коллективизма.
Тип урока: Урок-экскурсия.
Работа в группах: 3 группы.
Оборудование: Слайды ,опорные схемы, видеоролики на тему «Эрмитаж».
Межпредметные связи: Изобразительное искусство, история.
Девиз урока: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
Ход  урока:
Организационный момент (психологический настрой на урок) 
Проверка домашнего задания : Блиц-опрос.
 
Объяснение нового материала. 
Учитель: Вы уже немного знакомы с глаголами, то есть получили понятие о глаголе как части речи, на какие вопросы 
отвечает, чем является в предложении, как изменяются, по родам,числам и временам. А сегодня познакомитесь  что глаголы
изменяются по наклонениям. (показ слайдов) 
   Изъявительное наклонение показывает, что говорящий считает  действие реальным фактом в прошедшем (писал), 
настоящем (пишу) или будущем ( буду писать). По родам изменяются только формы прошедшего времени: Говорил, 
говорила, говорило.  Вот и мы познакомились с изъявительным наклонением. Прежде чем поработать с учебникам я хочу 
вам дать эти картины и их помощью хочу разделить на 3 группы. Значить мы работаем с группами. 

Составление кластера.
-Дети что у вас в руках ?
-Где хранятся  картины? ( В музеях)
-Правильно.
- Какие ассоциации  вызывает  у вас слово «Музей»? 
 Экспонаты, картинки, оружие, книги, одежда.
Новая тема.
Хотите ребята ,поглубже узнать о музее.(Ответы детей)
Тогда , мы совершим  заочную экскурсию в Эрмитаж  вместе с Машей и Таней.
Но сначала проведём  словарную работу.
   Работа с учебникам. Русская речь 7 класс .Страница  174,№ 6.
1.Чтение текста « Эрмитаж».( Дети  прочитали текст по частям.)
2.Работа по содержанию текста.
 Понравился вам текст?
 О чём рассказывается в тексте?
 Что вас больше всего удивило в тексте?
3.Закрепление.  Работа по группам:
Какие ассоциации вызывает у вас слово « Эрмитаж» теперь, после ознакомления с текстом?
Для этого запишите по одному  слову на карточке и озвучьте. Работа в группе, поэтому слова не должны повторяться. 
Учитель:  - А в нашем посёлке  есть  музей? Назовите их.
-Что в каждой школе есть музей?  (Просмотр слайдов  с комментариями учителя.)
4. Физкультминутка.  
5.Закрепление теоретического  материала.
Задание №1.   Упражнение 10. Страница 175. У каждой группы разные задания.       
Задание №2  Упражнение 13 страница 175. Из текста «Эрмитаж» выпишите слова, которые можно отнести к общему 
понятию.
Сокровище -…  Эрмитаж -…  Зимний - …
    Ответы: Во дворце– 2000 окон; 1800 дверей; 120 лестниц; Эрмитаж был основан в Зимнем дворце в 1764 году; были 
закуплены первые 225 картин знаменитых  художников; В 1988 году Эрмитаж  попал  в «Книгу рекордов  Гиннесса» как 
самая большая картинная  галерея мира.
Комментирование оценок.
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Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы
Б. Жұмалиев атындағы орта мектептің орыс тілі мен 

 әдебиеті пәні  мұғалімі   Ерболова   Раушан   Ерболқызы
Тема урока: Зима. 
Цель  урока:  Ознакомление  учащихся  о  описанием   приходы  зимы,  развитие  логического  мышления,  навыков
выразительного чтения, воспитание любви к природе, научить видеть красоту, окружающую человека, научить составлять
предложение с глаголами и отвечать на вопросы.
Оборудование: учебники, тетради, аудиозаписи музыки, картины, компьютер, слайды.
Тип урока: урок изучения нового материала 
Вид урока: урок – презентация.
Методы урока: частично – поисковый, наглядный, словесный, практический.
Ход урока. I. Организационный момент.  Создать психологический настрой в классе.
-Ребята, поприветствуйте ,пожалуйста, друг друга. Улыбнитесь  друг другу и давайте вспомним первые четыре строчки из 
песни «Улыбка».
От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснётся.
Поделись улыбкою своей,  
И она к тебе не раз ещё вернётся.
II. Опрос домашнего задания.
Упр. 11Чтение стихотворения «Зарядка» наизусть.
 III. Побуждение интереса.
Ребята, тему нашего сегодняшнего  урока мы узнаем ,отгадав  загадку, которого дана на слайде.
Снег на полях.  Лед на реках,  Вьюга гуляет.    Когда это бывает? (зимой)
 Правильно, тема нашего урока- пришла зима. Давайте, ребята , посмотрим  слайд, и по ним составим текст из нескольких 
предложений.(звучит музыка) 
IV. Объяснение новой темы.
1. Чтение текста «Зима». После чтения текста ребята также заметили, что автор тоже замечает, как меняется природа зимой.
2. Словарная работа.
Зима-қыс    Зимой-қыстыгүні  Снег-қар  Замёрзла( замёрзнуть) - қатып қалды ( қатып қалу)
Пошли (пойти) - кетті (кету)  Горка- төбешік
3. Работа по содержанию текста.
 -Какое время года наступило?  -Какая погода зимой?
-Какой снег?  -Что надели дети?  -Как дети играли?
4. Правильно произносите слова:
Зима, зимой, снег, снежный, река, реки, коньки, санки, на коньках, на санках.
5.Чтение текста учащимся.
6. Минутка  чистописания. Запишите в тетрадь слова- шуба, шапка ,зима, зимой, варежки.
7. На слайде видео ролик о зиме. 
 Игра «Хлопки»
Хлопните в ладоши, если услышите зимние явления природы.
Листопад, гроза, снегопад, дождь, метель, прилёт птиц, изморозь, оттепель, радуга, мороз.
V. Физкультминутка. Весёлая зарядка. 
Что лишнее? 
Санки, лыжи, книга, коньки.
Снег, мороз, дом, лёд.
Книга,  кукла, ручка , тетрадь. 
VI. Практическая часть урока.(слайд)
Ребята! Давайте найдём в предложении слово, которое отвечает на вопрос кто? Или что?
Коля надел тёплую рубашку, куртку. У Яны шарф. Марат купил санки.                      Морозснегзимашапкасанки
VII. Работа по таблице. 
Объясняю ученикам, каждый  предмет выполняет какое- либо действие и отвечает на вопросы что делать? Что сделать? Это 
– глагол. 
Упражнение:5,6 Прочитайте и  поговорите друг с другом по образцу.
VIII. Игра «Угадай-ка ». Ребята решают кроссворд.
IХ. Подведение итогов урока.
-О каком времени года мы с вами вели речь?
- Какие признаки зимы вы знаете?
-С какими зимними месяцами мы с вами познакомились?
Х. Домашнее задание
1.Задание «Зима» пересказ.
2.Нарисуйте рисунок «Зима на земле».
3.Напишите небольшое сочинение на тему «зима».
ХI. Выставление оценок.
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Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы
Б. Жұмалиев орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті 

пәнінің мұғалімі  Сугирбаева Айсулу Туйежаевна 
                                                                               
 Сабақтың тақырыбы: Қабдеш Жұмаділов «Қаздар қайтып барады»  повесінен  үзінді
Сабақтың мақсаты: Оқушыларды  мәтін мазмұнын өздіктерімен жете түсіне білуге жетелеу, логикалық және сыни 
тұрғыдан ойлау шапшаңдығын, сөздік қорын, ақпараттық құзыреттілігін дамыту, адамгершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың барысы
I.Ұйымдастыру кезеңі 
1. Карта бойынша жұмыс жасау 
2. Ұжымды белсендіру үшін көшбасшыға сөз беру.
3. ООМ ( орынға отырғызу матрица) бойынша жұмыс:    А  В         С  Д      Е  F
II. Үй тапсырмасы 
III. Жаңа сабақ
2. Кілтті сөздерді тақтаға жазу, мағынасын түсіндіру.
Тірек сөздер: Тарбағатай сілемдері, тағдыр, Күргейтас, қоржын, аманат, кәсіп.
1.Есте сақтау 7 сөз – 30 сек.
2.Тірек сөздер жабылады. ( Оқушылар тақтадағы барлық сөздерді естерінде сақтауы тиіс)
3.Дәптерге есте сақтаулары бойынша жазу , сөздердің ретін сақтамай жазуларына болады ( уақыт есте сақтау уақытына тең 
30 сек), уақыт аяқталғанда қаламды қою.
4.Көршісімен дәптер ауыстыру. (Тексеру, санау, дәптерді қайтып беру)
5.Нормаға сай есте қалған сөздерді айтқан оқушыға                                                                                         
ООМ ұяшығына алғашқы плюс белгісі қойылады.
6.  Оқулықпен жұмыс: Мәтінді түсініп оқу , сұраққа жауап алынатыны ескертіледі.
Мәтінді оқып шығу үшін уақыт беріледі. (8-сынып үшін мәтіннің бір парағына 4 мин)
7. Қарама-қарсы сұрақтар қою:ООМ ұяшығына екінші плюс белгісі қойылады.
• Оқиға қай мезгілде болды?  (күз мезгілі)
• Басынан бұлт кетпейтін шың? (Етікші шыңы)
• Қарт  нені талшық қып келе жатты? (бір уыс малта)
• Өзенге түсе беріс алаңқайда нені көрді? (адамның қу басын)
• Қарт Алладан неше күндік ғұмыр сұрады?  (2 күндік)
• Сөмкені неден жасады?  (ешкінің терісінен)
• Малта неден жасалады?  (сүттен)
• Қарт қайда бет алды?  (туған жеріне)
• Қарт малтаны неге құйып алды?  (торсыққа)
• Осы сапарға неше жыл дайындалды?  (40 жыл)
• Қарт немересін қалай бақты?  (арқасына көтеріп жүріп)
• Немересі мектепке барғанда не істеді? (той жасады)
• Қартты осындай қиын шешімге жетелеген қандай күш?  (туған жеріне деген      сағыныш)
• Түс кезінде қартқа не кездесті?  (көкжал қасқыр)
• Қарт қандай жерді паналады?  (құз жартасты)
• Қандай әрекет жасады?  (бірнеше үлкен тасты қасына әкеп алды)
• Өзеннің ағысы қандай?  ( өте қатты)
• Өзен қалай ағып жатты?  (долдана ағып жатты)
• Таулы өлкеде күн қалай батады?  (ерте)
• Төлеутай кім?  (немересі)
• Туыстары қалай қайтыс болды?  (қалың сүзектен)
• Қарт немен айналысты ?( аңшылықпен)
• Түздегі қарттың ермегі?  (қара мылтық)
• Үйдегі ермегі?  (қара домбыра, немересі)
• Қарттың бойындағы ең асыл қасиет?  (шыдамдылық)
• Неге қатты өкінуші еді?  (немересін сақтай алмағанына)
• Қарттың соңғы арманы?  (туған жерге жету)
• Немересі қалай өсті?  (зерек болып)
      8. Сын тұрғысынан сұрау «Иә» немесе «жоқ» және толық жауап алу
        ООМ ұяшығына үшінщі плюс белгісі қойылады.
Оқиға жаз мезгілінде болды? (жоқ, күз)
Бұл Алтай сілемдерінің тұсы (жоқ, Тарбағатай)
Қарт Ұсташы асуының биігіне көтерілді. (жоқ, Етікші)
Қалың жынысты қойнауға жеткенде күн жылынайын деді. (иә, келісемін)
Қарт сусынын шыны ыдысқа құйып алды. ( жоқ, торсыққа)
Құйып алып шыққан шайы екі күн бұрын таусылған (жоқ, айраны)
Малта сүттен жасалады. (иә, келісемін)
Қарт шаршамай, тез-тез жүріп келеді. ( жоқ, тізесі дірілдеп, зорға жүріп келеді)
Қарт осы сапарға 40 жыл дайындалды (иә)
Түс кезінде бұған бір ит кездесті.(жоқ, қасқыр)
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Қасқырды көрген соң қарт құз жартасты паналады. (иә)
Шөл маңайда жатқан тастарды жинап алды. (иә)
Көкжал шалды аңдып жатып алды. (иә)
Қарт көкжалға келідей тасты домалатып жіберді.( иә)
Өзенге түсе беріс алаңқайда отырып ол қойдың қу басын көрді. (жоқ, адамның басын)
Таулы өлкеде күн ерте батады. (иә)
Төлеутай қарттың баласы.( жоқ, немересі)
Шалдың туыстары жол апатынан қаза болды(жоқ, сүзектен)
Қарт егіншілікпен айналысты (жоқ, аңшылықпен)
Қарттың үйдегі ермегі домбырасы мен немересі болды. ( иә)
Немересі мектепке барғанда той жасады.( иә)
Қаздар мекеніне қайтады. (иә)
Қарт Қытай жаққа жол тартып барады. (жоқ, туған еліне)
Немересіне сөмке сатып әперді (жоқ, ешкінің терісінен тігіп берді)
Қарттың алдынан малшы ауылдар кездесті( жоқ, көшіп кеткен)
Өзен ағысы қартты ағызып әкетті (жоқ, тастан ұстап қалды.)
Қарттың бойындағы ерекше қасиет – шыдамдылық(иә)
Қашан үйреніскенінше мектепке немересін өзі апарып жүрді.(иә)
Бекіту     «Қасиетті туған жер» деген тақырыпқа эссе жаз. 
Бағалау
Үйге тапсырма: Қабдеш Жұмаділов туралы толық мәлімет жинап келу, атамекенге қашан оралғаны туралы 
мәлімет қарау.

*****
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Б.Жұмалиев атындағы орта мектептің

бастауыш сынып мұғалімі Молдаева Гүлзия

Сабақтың  тақырыбы: Астана – бас қала
Сабақты  мақсаты: а) Астана қаласы туралы терең түсінік беру, еліміздің  пайдалы қазбаларымен таныстыру.
ә) Ой өрістерін, есте сақтау, сөйлеу қабілеттерін дамыту.
б) Елін, жерін сүюге, туған жерін мақтан тұтуға тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі: сұрақ - жауап, түсіндіру, бейнефильм көру.
Сабақтың түрі: саяхат сабақ
Көрнекілігі: интерактивті тақта, Астананың суреттері.
Пәнаралық байланыс: дүниетану, музыка.
Сабақтың барысы.
1. Ұйымдастыру бөлімі.  2. Психологиялық дайындық.
Туған тілім - бабам тілім - өз тілім,
Туған тілім - анам тілім – өз тілім,
Туған тілім - далам тілім - өз тілім,
Туған тілім - адам тілім – өз тілім,- дей келе, ардақты ана тілімізден сабағымызды бастайық.
3. Үй тапсырмасын тексеру
- Балалар біз үлкен тарауды аяқтадық. Соған байланысты мен сендерге сұрақтар қоямын. (сұраққа жауап берген барлық 
оқушылардың қолдарына билет беріледі)
4. Жаңа сабақ
- Балалар мен сендердің қолдарыңа билетті неге бердім, өйткені бүгін біз Астана қаласына саяхатқа барамыз. Саяхатқа біз 
поезбен шығамыз.
Астана кеше ғана басқа қала,
Айналды бәйтеректі Астанаға.
Астана қаласына жеткенше мен сендерге Астана туралы айтып берейін.
Астана болған қалалар:
1925 жылы Қызылорда (Ақмешіт)    1929 жылы Алматы(Верный)
1997 жылы Астана (Ақмола)    1998 жылы 6 мамырда Ақмола қаласының аты Астана болып өзгертілді.
Қала атауларының өзгеруі:
1961жылы - Ақмола қаласы   1961 - 92жылы - Целиноград
1993 — 98  жылдары — Ақмола  1998жылы 6 - мамырда Астана
Міне балалар Астана қаласына да жеттік. (Астана қаласының көрнекті жерлері интерактивті тақтадан көрсету және 
әрқайсысына жеке - жеке тоқталу) Астана Есіл өзенінің жағалауында орналасқан. Президенттік мәдени орталық, Конгресс - 
холл, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия университеті, Пирамида, тағы басқа ғажап құрылыстар бой түзеген. Ертегі гүліне 
ұқсайтын биік Бәйтерек мұнарасы бар биіктігі 105м. Астанаға әлемнің көптеген елдерінен Президенттері, өзге де мәртебелі 
қонақтар жиі келеді. Сол себепті ЮНЕСКО «Әлем қаласы» деген атақ беріпті.
Біздің жеріміз өте бай. Оны бір күнде аралап шығу мүмкін емес. Қазақстан күміс, хромит, қорғасын мен мырыш өндіруден 
бірінші орында, мұнай, көмір, мыс, никель және фосфат шикізат өндіруден екінші орын, ал алтын өндіру жағынан үшінші 
орында тұр.
5. Сергіту сәті.
Поездің дыбысын дыбыстап аяқ - қолымызбен қимыл жасап тоқтау.
Арманның асқарындай Астанамыз.
Елорда, алтын орда – бас қаламыз.
Жыл сайын жеткен жеңіс, асқан асу,
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Ерен ерлік үлгісі – дастан - аңыз!- деп, әсем қаламыз Астананы жырға  қосады.
Астана туралы шағын бейнефильм көру
6. Дәптермен жұмыс.
Қазақ жерінің табиғатын, кен орындарын, атақты адамдарды жазу.
Таулары
Көлдері
Ағаштары
Кен байлықтары
Атақты адамдары
7. Сөздікпен жұмыс
ЮНЕСКО - Білім беру ғылым және мәдениет жөніндегі арнайы ұйым. 46 - жылы Париж қаласында құрылған.
Конгресс хол - ағылшын тілінен аударғанда жиналыс бөлмесі.
Пирамида - ертегі тастан салынған Мысыр перғауындарының мазары.
Руда - кен орны.
8. Ойын: «Қазақстанның пайдалы қазбалары»
Сендер геологсыңдар Қазақстан картасынан қазба байлықтары бар кен орындарын табу керек. (картадан газ, мұнай, мал 
шаруашылығы орындарын т. б. табу)
9. Сабақты қорытындылау
- Астана қай өзеннің жағасында орналасқан?
- ЮНЕСКО сөзін қалай түсінесің?
- Конгресс хол аударғанда қандай мағынада?
- Қазақстанда қандай пайдалы қазбалар бар?
- Астана көшелерін араладық, Бәйтеректі көрдік, картадан өзен - көл,, пайдалы қазбалар бар жерлерді көріп таныстық.
Заман жаңа ел жаңа,
Күлімдейді кең дала.
Өз Астанам - өз Ордам
Сүйенерім сен ғана!- дей келе «Астана» әнін тыңдай отырып өз жерімізге оралайық.
10. Үйге тапсырма
Ойпат, өзек, ылғал, алып, қойнау сөздерінің мәнін түсініп, оларға мағынасы жақын сөздер тауып көр.
11. Бағалау

*****
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Б.Жұмалиев атындағы орта мектептің

бастауыш сынып мұғалімі   Исаева Гүлмира

Сабақтың  тақырыбы:  Лепті  сөйлем  Қазақ  тілі   2 – сынып
а) Білімділік мақсаты:  Лепті сөйлем адамның көңіл-күйін, сезімін білдіретінін оның өзіне тән айтылу мәнері бар екенін, 
лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылатынын түсіндіру. Сөйлем түрлерін ажырата білуге үйрету.
ә) Тәрбиелік мақсаты: Адалдыққа, ізеттілікке, білімді болуға тәрбиелеу, жаттығуларды орындау арқылы каллиграфиялық 
жазуға, сөйлемдерді оқыту арқылы тіл  мәдениетін сақтауға тәрбиелеу.
б) Дамытушылық мақсаты: Графикалық, вербалдық (тілдік) түрде модульдеу арқылы лепті сөйлем туралы 
топтастырылған ұғым қалыптастыруға мүмкіндік жасау. Оқытушылардың өз бетімен жұмыс істеуін қадағалау, үйрету.
Сабақтың түрі:   аралас   сабақ
Сабақтың әдіс-тәсілдері: Көрнекілік, сұрақ-жауап, интерактивті тақта, түсіндіру, топтастыру, талдау, жинақтау, 
салыстыру, ойын, көркем әдебиет.
Сабақтың көрнекілігі: оқулық, жеке суреттер, сызба, сандар кестесі, интерактивті тақта, тыныс белгілері.
Пәнаралық байланыс: ана тілі, математика
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі. Оқушыларды сабаққа ұйымдастыру. Түгендеу.
Үй тапсырмасын сұрау, тексеру. 238-жаттығу. Қарамен берілген сөздердің мағынасы мен жазылуына мән беру сұраулық 
шылаулар арқылы жасалады.
Үй тапсырмасын қорытындылау:
Енді балалар тақтадағы нелер?
Тақтада берілген сандарда жасырулы тапсырмалар бар?
Қәне кім қай санды таңдайды?
1. Сөйлем дегеніміз не?
2. Сөйлем нелерден тұрады?
3. Сөйлемнің қандай түрлері бар?
4. Сұраулы сөйлем дегеніміз не?
5. Хабарлы сөйлем дегеніміз не?
Жарайсыңдар балалар, енді тақтаға назар аударайық.
   Сұраулы сөйлемнің жасалу жолдары
Дауыс кідірісі Сұраулық шылау   (ма, ме, ба, бе,па,пе)  Сұрау  есімдігі(кім,не,қайда)
ІІІ. Жаңа сабақ   Ал, балалар енді сөзжұмбақты шешіп көрейік
1. Төрт түліктің төлі (лақ)
2. Төрт түлік (ешкі)
3. Ең ірі жануар (піл)
4. Үй құсы (тауық)
5. Аңның үйі (ін)
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6. Білім нәрімен сусындататын кім? (ұстаз)
7. дүниетанудан қандай тарау өтіп жатырмыз (өсімдік)
8. Нан атасы (бидай)
9. Әнші құс (бұлбұл)
10. Кіші сөзінің қарсы мағынасы (үлкен)
11. Білім ордасы (мектеп)
Ал балалар,
Дәптерімізді ашайық,
Қолға қалам алайық,
Салақтықтан қашайық,
Әдемі етіп жазайық.
Олай болса, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы: «Лепті сөйлем» тақтаға жазу.
Көркем жазу минуты. Й й, ай.
Адамның көңіл-күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейміз. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнен
соң леп белгісі (!) қойылады.   (оқушыларға тақтадан хормен оқыту)
240-жаттығу. Өлеңді рөлге бөліп оқып, көтеріңкі дауыс ырғағымен айтылған сөздерді табу. Сөйлем соңындағы тыныс 
белгілеріне назар аудару. Өлең шығаратын адамды кім дейміз? Олай болса осы өлеңді шығарған ақын Қадыр Мырза Әлидің 
сурет тақтадан көрсетіледі.
241-жаттығу. Хабарлы сөйлемді сұраулы және лепті сөйлемдерге айналдырып жазу.
Сыныпта өнерлі оқушылар көп.
Сыныпта өнерлі оқушылар көп пе?
Сыныпта өнерлі оқушылардың көбін-ай!
Мектеп ауласына әдемі гүлдер егілген.
Мектеп ауласын әдемі гүлдер егілген бе?
Мектеп ауласына әдемі гүлдер егілгенін-ай!
Тақтаға жазбаша орыгндалады.
242-жаттығу. Алақай, ура, жасасын сөздерін қатыстырып сөйлемдер құрау.
1. Алақай, мен Астанаға баратын болдым!
2. Тұр орынңнан.
3. Ел намысын қорғаған чемпиондар жасасын!Ура!
4. Тәуелсіздік күні жасасын!
5. Алақай, атам келді!
6. Біз жеңіске жеттік, Ура!
Сергіту сәті:
Адамның көңіл-күйін, сезімін күй арқылы да береді. Олай болса Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» күйін тыңдату.
Тақтамен жұмыс    
243 – жаттығу.    Сөйлемдерді салыстырып, айырмашылығын дәлелде. Лепті сөйлем мен хабарлы сөйлемнің бір-бірінен 
айырмашылығын ұғындыру.
5. 244-жаттығу      (Сурет бойынша әңгіме құрау, әңгімеге ат қою).
ІV. Оқушыларға тыныс белгілеріне арналған тақпақтарын айтқызу.
1-оқушы. Нүкте. Баян
Ей, кішкентай ғана нүкте!
Сенің осы керегің жоқ-ау түкке,
Керек болсаң, айта қойшы,
Сырыңды меннен бүкпе.
2-оқушы. Нүкте. Назгүл.
Мен сөйлемнің соңында тұрам,
Сөйлемдердің жігін ажыратып.
Кідіріс белгісі орыныда тұрам,
Тиянақты ойдың біткенін білдірем.
Сөйлем соңындамын
Дауысыңды бәсеңдетіп үлгерем
Маған кідіріп дем аласың
Мен емес пе бөліп тұрғай ой арасын?
3-оқушы. Сұраған Динара
Ауызыңды ашып сұрайсыңда тұрасың
Саған оыс не керек?
4-оқушы. Сұрақ белгісі Зарина

Киноға барасың ба?
Газет сатып аласың ба?
Деген секілді сөйлемдерді
Кейде қойып сен секілді
Тыныс белгісін қоймай кетеді.
Өзің айтшы білсең
Осылардың соңынан
Қандай белгі келеді?
5-оқушы. Аида.
Осы сен неге айғайлай бересің?
Сөйлемде қандай мағына бересің?
Жөн-жосығыңды түсіндірші
Жазуда қандай жерге келесің?
6-оқушы. Леп белгісі. Асылмұрат
Мен ылғи айқайлай беремін,
Қуана да, күледе білмеймін.
Кейде өкініп, ренжісем де,
Көбәнесе – ақ көтеріңкі, көңілді жүремін.

«Тыныс белгісін тап!» ойыны.
Өздігінен жұмыс жасау.
Оқушылар леп, сұрақ, нүкте белгісі қойылған карточкалар таратып, өзім әр түрлі сөйлемдер айтамын. Оқушылар оған 
сәйкес тыныс белгісі бар карточкаларды көрсетеді.
 Мейіржан жылы киінді.
 Маржан нешінші сыныпта оқиды?
 Алақай апам келе жатыр!
Бекіту. Тест жұмысы.
 Сөйлемнің неше түрі бар?
А) 2 Ә)1 Б)3
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2. Сөйлем дегеніміз нені білдіреді?
А) Сөйлем хабарды білдіреді.
Ә) Сөйлем аяқталған ойды білдіреді
Б) Сөйлем ауа-райын білдіреді.
3. Сөйлемнің дұрысын тап.
А) Оқиды. Асқат сыныпта бесінші.
Ә) Асқат бесінші сыныпта оқиды.
Б) Сыныпта бесінші оқиды Асқат
4. Лепті сөйлемнің соңынан не қойылады?
А)Нүкте           Ә)Сұрақ белгі       Б)Леп белгі
V. Қорытындылау. «Жұмбақ шешу»
Сөйлем түрлеріне сәйкес жұмбақтар айттым. Оқушылар жұмбақ мазмұнына қарай шешуін тапты.
1. Өзім сөзден тұрамын,
Біткен ойды құрамын. (Сөйлем)
2. Сөзді құрап, доп тіземін,
Қоя салсаң, бір тары,
Жаңалықты жеткіземін. (Хабарлы сөйлем)
3. Ойды аяқтап орақ тұрады,
Жауап сөз қалап тұрады. (Сұраулы сөйлем)
4. Ұранда шаттықты,
Өкініш аптықты.
Білдіріп ойын талайдың,
Шарға ине қадаймын. (Лепті белгі)
IV. Бағалау.
Үйге тапсырма: Лепті  сөйлем   245-жаттығу. Ереже (83-бет) Лепті сөйлемді көшіру.

*****
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Б.Жұмалиев атындағы орта мектептің

арнаулы  сынып мұғалімі  Тоқашова Дидар 

Тақырыбы: Отан – ұлттың қара шаңырағы.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:   Отан – ұлттың қара шаңырағы  туралы түсінік беру
Дамытушылық: Ойларын жүйелі түрде жеткізе білу, мәнерлеп  оқып, мағынасын түсіне білу дағдыларын дамыту.
Тәрбиелік: елін, жерін сүюге тәрбиелеу
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап,түсіндіру, ізденіс, СТО технологиясы.
Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Сабақтың көрнекілігі: Слайд, суреттер.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру
ІІІ. Жаңа сабақ
ІV. Сергіту сәті
V. Қорытындылау
VI. Бағалау
VII. Үйге тапсырма
I. Ұйымдастыру кезеңі
Сәлемдесу,   түгендеу,   сынып  тазалығын   тексеру,   оқушылар  назарын  сабаққа   аудару.
II. Үй тапсырмасын тексеру 
Ұстаз  мейірлі,  шәкірт пейілді    өз ойларын әңгімелеу, шығарма жазу. 
III. Жаңа сабақ
Ой қозғау
Бүгінгі жаңа сабағымызды білу үшін сөз жұмбақ шешейік. 

О
Т А У Ы Қ
А Т А
Н А Н

    1.
    2. Үй құсы?
    3. Әкеңнің әкесі кім?
    4. Киелі ас не?
Мағынаны ашу:
Олай болса жаңа сабағымызды бастаймыз.  Бүгінгі сабағымыз Отан – ұлттың қара шаңырағы. Ал, балалар Отан деген сөзді 
қалай түсінесіңдер? 
- Отан  деген адамдардың туып-өскен жері
- Сендер қай мемлекетте туып өстіңдер?
- Қазақстанда
- Сонда, сендердің Отандарың қай мемлекет?
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- Біздің Отанымыз – Қазақстан
Сонымен балалар, Отан дегеніміз - адамның туып өскен жері, туған - туысқандарымен, жақындарымен бірге тұратын ата 
мекені. Қазақ елінде тұратын адамдардың Отаны - Қазақстан Республикасы. Біздің тәуелсіздік алғанымызға биыл 25 жыл 
болды.

Балалар, Отан отбасынан басталады.
Ал, отбасы кімдерден құралады?

Сергіту сәті.
Ортақ мекен жер шары, 
Төбемізде бір аспан.
Барлық ұлтың баласы,
Достығымыз жарасқан.
Енді балалар «Менің туған жерім» атты тақырыбына алдарыңда берілген қағазға сурет саламыз. 
Ойланып, орнына қой! Мақал – мәтелдер шешу.
1. Отан оттанда ... (ыстық)   Өзге елде сұлтан болғанша, Өз еліңде... бол. (ұлтан)
Қорытынды:  Сонымен  бүгін оқушылар қандай тақырыпта ой қозғадық?
Қазақстан  қандай ел?  Қазақстан Республикасының Президенті кім?  Қазақстан Республикасының бас қаласы кандай?
Осымен сабағымыз аяқталады. Балалар, Отан дегеніміз-адамның туып-өскен жері, қайда жүрсек де, жүрегімізде осы әннін 
сөздерің алып жүрейік. Сабақтарыңды жақсы оқып, еліміздің адал, еңбекқор   азаматы болыңдар.
IV. Кері байланыс. Балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді алдарыңдағы стикерге фигуралар салу 
арқылы жазыңдар. Мысалы: жұлдызша – сабақты өте жақсы түсіндім. Төртбұрыш – жақсы түсіндім. Үшбұрыш – 
орташа түсіндім. 
V. Бағалау.
VI. Үйге тапсырма.
Отан – ұлттың қара шаңырағы тақырыбына шағын шығарма жазу.

*****

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе  селосы     
Б.Жұмалиев атындағы мектептің  информатика 

пәні мұғалімі Қаниева Жаңыл

Сабақтың тақырыбы: Қарапайым мәтіндік редакторы.  Редактор интерфейсі.  5- сынып 
Сабақтың мақсаты: 1. Білімділік:Word Pad мәтіндік редакторы туралы мәлімет беру, құжаттың құрылымы мен 
редактордың терезесі туралы түсінік беру, мәтінмен жұмысқа дағдыландыру, құжаттарды құруға, ашуға және сақтауға 
үйрету.
2. Дамытушылық:Логикалық ойлауын, таңымдық қызығушылығын, оқушылардың ақыл-ойын жан-жақты дамыту, 
дүниетанымын кеңейту, компьютерлік сауаттылығын арттыру.
3. Тәрбиелік: Жауапкершілікке, өз бетімен жұмыс істеуге, жұмыс нәтижесіне жетуге, ұйымшылдыққа үйрету.
Сабақтың көрнекілігі: Компьютерлер, слайд, интерактивті тақта,Word Pad бағдарламасы, кеспе қағаздар, үлестірмелі 
материалдар, paint бағдарламасында дайындалған оқушылардың жұмысы, тест тапсырмалары
Сабақтың әдісі: «Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы» ой қозғау, ой толғау, ой қорыту. Көрсете түсіндіру,
 сұрақ-жауап, практикалық жұмыс, венн диаграммасы.
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту сабағы.
Сабақтың түрі: аралас сабақ.
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Пәнаралық байланыс: қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілі
Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі.   1. Сәлемдесу, оқушылардың сабаққа қатысын тексеру.            
                                                                                2. Оқушылардың құрал-жабдығын тексеру.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру:   І. «Ой қозғау» әдісі. 
1. Paint қандай редактор?
2. Paint графикалық редакторының терезе элементтерін ата 
3. Салынған суретті қалай сақтаймыз? 
4. Paint графикалық редакторының мүмкіндіктері 
5. Paint графикалық редакторын қалай іске қосамыз?
6. Сурет салу кезеңдері 
7. Салынған суретті бір командамен қалай өшіреміз? 
8. Мәтін енгізу құралы
Информатикалық диктант
Paint редакторында ........ құрал бар. Суретке мәтін енгізу үшін .......... құралын қолданамыз. Суреттің ізі бар көшірмесін алу 
үшін ......... пернесін басамыз. Суреттің жеке көшірмесін алу үшін .......... пернесін қолданамыз. 
ІІІ. Жаңа сабақ. 
«Ой толғау» әдісі.   Нені білгіміз келеді?
Жаңа түсініктер.     «Білгенге маржан»  
Компьютер көмегімен мәтіндер мен құжаттарды және басқа да материалдарды шығарып алу үшін мәтіндік редакторлар 
пайдаланылады., оның ішінде кең пайдаланып жүрген редактордың бірі- WordPad. 
WordPad редакторы :
• мәтіндік құжаттарды құруға;
• оларды өзгертуге, яғни, қателерін түзетуге, мәтін фрагменттерін жылжытуға, көшіруге, жоюға және қосуға, іздеу мен 
алмастыру жүргізуге;
• мәтінді пішімдеуге- әріптің мөлшері мен түсін, абзацтың қасиеттерін және басқаларды өзгертуге;
• құжаттарды басып шығаруға арналған.
WordPad редакторын іске қосу
WordPad редакторын іске қосу үшін төмендегі амалдарды орындау керек:
Іске қосу Бағдарламалар Стандартты WordPad 
Редактор терезесі мынадай элементтерден тұрады: тақырып жолы, мәзір жолы, құрал- жабдықтар тақтасы, пішімдеу 
тақтасы, терезенің жұмыс аймағы, қалып- күй қатары. 
WordPad – та құжат құру.
WordPad редакторында құжат жасау үшін төмендегі негізгі сатыларды орындау қажет:
1. Әріп және оның өлшемін таңдау.
2. Мәтінді енгізу, оны түзету.
3. Мәтінді пішімдеу.
4. Құжатты сақтау және ашу.
5. Баспаға беру.
Компьютердегі тәжірибелік жұмыс.
1. Редакторды іске қосыңдар.
2. Оқулықтағы 1- тәжірибені орындау. 
3. Сақтау.
2. Тапсырма: Көп нүктенің орнына тиісті сөзді тауып қой. Сол сөздерді орысша, ағылшынша аудармаларны тауып, 
компьютерде тер.
1. Оқусыз білім жоқ, білімсіз ..... жоқ. (күн,день, day)
2. ....- асқар тауың, ....- шалқар көлің.(әке, отец,father, ана, мать, mother )
3. Гүл- жер көркі, ...... ел көркі. (қыз, девочка, qirl)
4. Дұшпан күлдіріп айтады, ...... жылатып айтады. (дос- друг- friend )
5. Балалы..... – базар. (үй- дом- house)
ІV. Ой қорыту. Нені білдік? Тест.
1. Латынның түсіндіру, баяндау мағыналарын білдіретін сөз. 
 Компьютер
 Информатика
 Сурет
 Кітап
 Ақпарат
2.Мәтіндік редактор деген не?
5. Сурет салуға
6. Мәтін теруге
7. Қарындашпен жұмыс
8. Пішімдеуге
9. Құжат құруға,  редакциялауға, пішімдеуге
3. Мәтіндік редакторды іске қосу үшін
- Бастау-Стандартты- WordPad 
- Бастау-WordPad 
- Бастау-Программалар-WordPad 
- Программалар-Стандартты- WordPad
- Бастау-Программалар-Стандартты- WordPad 
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4. Мәтіндік редактордың терезесінде кішкентай жыпылықтап тұратын тік сызықша
1. Сызықша
2. Абзац
3. Дефис
4. Мәтін
5. курсор
V. Сабақты қорытындылау. Венн диаграммасы.

Paint графиктік және WordPad мәтіндік редакторын салыстыра отырып, ортақ белгілерін табу.
VI. Үйге тапсырма беру. 19- тақырыпты оқу, түйін жазу. «Менің досым» тақырыбына шағын шығарма жазып келу.

*****
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе  селосы     

Б.Жұмалиев атындағы мектептің   қазақ тілі  мен  әдебиеті пәні мұғалімі
Жусупова Бибигул Талапбаевна   

Сабақтың  тақырыбы: Абай Құнанбаевтың  «Ескендір» поэмасы. 
Сабақтың  мақсаты: білімділігі-поэманың  мазмұнын талдай отырып, негізгі тақырыбы мен   идеясын ашу;
дамытушылығы-оқушылардың теориялық білімін тереңдету, сөйлеу  мәдениетін  жетілдіру, сөздік  қорын,  дүниетанымын
байыту,  түйін жасай  білу дағдысын дамыту; 
тәрбиелігі-оқушыларды  қатыгездік  пен  мансапқорлықтан  жирену,  ізгілікке,  имандылыққа  тәрбиелеу,  ғылым,  білімді
насихаттау;
Сабақтың көрнекілігі: Абайдың, Шығыс ақындарының, Аристотельдің, Ескендірдің, кино  режиссері Оливер Стоунның,
Александр рөлін сомдаған Джаред Летоның  суреттері,  кітаптар т.б.
Сабақтың пәнаралық байланысы: тарих, қазақ тілі, география, кино өнері;
Сабақтың әдісі: Блум таксономиясы, СКТ, сараптамалық технология т.б.
Сабақтың түрі: аралас сабақ 
Сабақтың барысы:   І.Ұйымдастыру кезеңі:  а)сәлемдесу;
                                     ә) оқушылардың сабаққа қатысын түгендеу;
  б) оқушыларды Абайдың нақыл сөзі бойынша екі топқа бөлінеді.
І топ   Артық ғылым кітапта, Ерінбей оқып көруге.
ІІ топ  Білімдіден  шыққан сөз, Талаптыға болсын кез.       
ІІІ. Жаңа сабақ.    «Ескендір» поэмасы- Абай поэмаларының ішіндегі елеулісі, ақынның гуманисттік ой-пікірлерін тереңірек
танытатын  шығармасы.  Поэма  Шығыс  елдерінде  Ескендір  Зұлқарнайын  деген  атпен  тараған,  Еуропада  Александр
Македонский деген атпен белгілі қолбасшының өмірі жайлы аңыздар негізінде жазылған.  
І. «Білу» сатысы          Поэмаға сатылай кешенді талдау жүргізу.
   І топ     Авторы: Абай Құнанбаев 
Тақырыбы: Шығыста Ескендір, Еуропада Александр Македонский туралы аңызды  өмір шындығына жақындатып өзінше
толғаған. Әділдік пен жауыздық арасындағы тартыс.
Жанр түрі: поэма
Поэма – белгілі бір оқиғаны, адам тағдырын, заман шындығын эпикалық немесе лирикалық сипаттағы өлеңмен суреттелетін
көлемді шығарма.
Идеясы: Ізгілік  пен  бейбітшілікті,  ғылым  мен  білімді,  яғни  рухани  биіктікті  дәріптеу.  Зұлымдық  пен  қатыгездікті,
мансапқорлықты әшкерлеу. 
   ІІ топ      Шығарма кейіпкерлері:   Ескендір, Аристотель,   Мифологиялық образдар табиғат, жұмбақ бұлақ, алтын қақпа,
күзетші, орамалға түйілген сүйек.
 Интерактивті   тақта  арқылы  “Александр Македонский” киносынан   үзінді   көрсетілді.                  
ІІ. «Түсіну» сатысы    Сараптамалық технологиясы   «Зерделеу» бөлімі
І топ      Тарихи деректер бойынша түсінік  беру.
    Александр Македонский Грецияның солтүстігіндегі Балқан түбегінде орналасқан Македония мемлекетінде б.з.б. 356-323
жылдарыөмір сүрген. Дүниедегі аса ірі қолбасшы және мемлекет қайраткері болған. Әкесі ІІ Филип Македониядағы бірінші
ірі  мемлекет қайраткері.  Әкесі  дүниеден өткен соң 20 жасында таққа отырады.  Ежелгі мемлекеттерді  бағындырып,  сақ
тайпаларын бағындыру үшін жасаған жарығы сәтсіз аяқталып, Үндістанға кетіп қалған.  Б.з.б.  323 жылы Азия патшасы
атанған Александр Македонский дүниеден өткен.
    Аристотель б.з.б. 384-322 жылдары өмір сүрген грек философы. Көптеген ғалымдардың, оның ішінде логика ғылымының
негізін қалаушы. Ол кейбір деректерде төрт жүзге, екінші деректерде мыңға тарта ғылыми еңбек жазғандығы көрсетілген.
Аристотель барлық ғылымнан философияны ең жоғары орынға қойған.
   ІІ топ      Әдеби дәйектер деректер бойынша түсінік  беру.
      Ескендірді Еурапа ақындарымен қоса, Шығыс ақындарының көбі жырлаған.Фирдоуси «Шығыснамасында», Низами
«Ескендірнама» дастанында, Жәми «Ескендірдің даналық кітабында» жазып, оның бейнесін данышпан, ақылды, батыр деп
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ардақтап көрсеткен. Абай Ескендір дастанын өзінше жырлайды. Оның бейнесін озбыр, соғысқұмар, даңққұмар, дүниеқоңыз,
менмен,  қатал,  ақылсыз  етіп  суреттейді.  Абай  Аристотельдің  философиялық  тұжырымдарымен  жақсы  таныс  болған.
«Ескендір» дастанында оның есімін ерекше құрметпен атайды.  Әлемді жаулап алмақ болған тойымсыз патшаға берілген
құпия сүйектің сырын да, «Бұл адамның көз сүйегі. Тоя ма адам көзі мың мен санға?» дегізіп, Аристотельге шештіреді.
Абайдың суреттеуінше, Аристотель ғұлама ғалым, байсалды ақыл иесі.
  ІІІ. «Қолдану» сатысы         І топ    Әдеби- теориялық ұғымдар:
Теңеу:  Дарияның суындай қандар ақты;
             Таспадай бейне арықтан шыққан құлап;
Эпитет:  сар дала, мөлдір бұлақ, алтын қорған, жеміт көз, кәпір көз.
Синоним – қол, әскер;    ел, халық;     патша, хан.
ІІ  топ     Поэманың тәрбиелік мәні:  Жауыздыққа жетелейтін нәрсе кұншілдік,  тойымсыздық, мансапқорлық, жаман
әдеттерден аулақ болып, иманды қанағатшыл болуға үндеу. 
 IV. «Талдау» сатысы
         I топ       Шығарманың композициялық құрылысына талдау. 

• Басталуы: Филип  патша қайтыс болған соң,   Ескендірдің таққа отыруы.
• Байланысуы: Әскер  жиып, көрші елдерді жаулап алуы.
• Дамуы: Елсіз шөлде қалып, жұмбақ бұлаққа кездесуі.
• Шиеленісуі: Патшаның бұйрығы. Алтын қақпаға келуі.
• Шарықтау шегі: Қақпаның ар жағынан алынған сый. Қу сүйектің таразыға түсуі.
• Шешімі: Хакім Аристотельдің ақылы, жұмбақты шешуі.
• Қорытынды: Өсиет сөз.

Өсиет - көпшілікке айтылатын уағыз,  келелі кеңес түріндегі өлең. Адамдық парызбен міндетті, ерлікті-елдікті тұжырымдап
айту.
          ІІ топ  Өлең құрлысына талдау.
Ақылсыз  // өзін мақтап // балжылайды,             11     -а
Бойыңа  өлшеп // сөйлесең, // нең құлайды?       11      -а
Жақсы болсаң, // жарықты // кім көрмейді.        11      -б
Өз бағаңды  // өзіңнен // кім  сұрайды?!              11      -а
42 шумақты, 4 тармақты, 3 бунақты, 11-12 буынды, қара өлең ұйқасы.
 V. «Жинақтау» сатысы   Сараптамалық технологиясы    «Түйіндеу» бөлімі
 І топ. Ескендірдің әрекетіне қатысты мақал-мәтелдер айту. 
ІІ топ. Аристотель әрекетіне қатысты мақал-мәтелдер айту.
   VІ. «Бағалау» сатысы    
І топ  Топтастыру  әдісі  арықылы  Ескендірге,   Аристотельге  мінездеме  беру.
 ІІ топ      Семантикалық кесте   толтыру
 Ү. Үйге тапсырма:  Абай Құнанбаевтың  «Ескендір» поэмасы
“Рухани биіктік – ең жоғары қасиет” тақырыбында эссе жазу.

*****

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы 
Б. Жұмалиев атындағы орта мектептің  математика

 пәні мұғалімі  Құлмаханова Мөлдір

Сыныбы: 7 
Сабақтың тақырыбы: Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі
Сабақтың мақсаты:  Білімділік: Оқушылардың бұрынғы біліміне сүйене отырып, жаңа білім беру, қызығушылығын ояту.
Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісін түсіндіру, оларды есеп шығаруда пайдалана білуге үйрету.
Дамытушылық: Оқушылар белсенділігін арттыру, жауапкершілікке, ізденуге, еңбектенуге тәрбиелеу;
 Тәрбиелік: Батылдыққа, ұйымшылдыққа, тазалыққа, өз бетімен жұмыс жасауға тәрбиелеу;
Сабақтың түрі: Дәстүрден тыс – саяхат сабақ.
Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, компьютер
Сабақтың өту жоспары: 1. Ұйымдастыру кезеңі. Сабақ барысымен таныстыру.
Балалар  бүгін  сабағымызды  біз  «Сиқырлы  бұрыштар»  әлеміне  саяхат  жасаймыз.  Саяхат  барысында  аялдамаларға
тоқталамыз.
І. «Сиқырлы бұрыштар әлемі» Мұнда сызба бойынша есептер берілген, оқушылар жауап береді. Барлық жауаптарды алған
соң мынадай нақыл сөз шығады:
«Еліміз еңселі болсын десек,
Шәкіртіміз білімді болсын»

Оқушылар, сендер – Қазақстанның болашағысыңдар. Сондықтан сендер бәсекеге қабілетті білімді жастар болып
жетілулерің қажет. Міне келесі аялдамаға да келіп жеттік.
  ІІ."Үшбұрыштар" аялдамасы. 

Берілгендерді  пайдалана  отырып,  үшбұрыштардың  тиісті  элементтерін  және  қандай
үшбұрыш екенін анықтау
№ АВС үшбұрышында

А В С

1 45о   45о
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2  90о 30о  

3   60о  60о

Оқушылар сәйкес ұяшықтарға дұрыс жауаптарын жазу керек. 
ІІІ. «Білімділер қалашығы» аялдамасы. Бұл аялдамада жаңа тақырып түсіндіріледі. 
∆EFD = ∆MKS
Тең үшбұрыштардың сәйкес элементтері де тең боладыТең үшбұрыштардың сәйкес элементтері де тең болады
І. Проблемалық сұрақ:
 1. «Үш элементі (екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрыш) бойынша үшбұрышты толықтырып салуға бола ма?
2. Екі үшбұрыштың элементтерін салыстыр
3.  Үшбұрыштарды беттестірмей салыстыруға бола ма?
ІІ. Жаңа сабақ:

Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі (І белгі)
Теорема:  Егер бір үшбұрыштың екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышы екінші үшбұрыштың сәйкес екі
қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады.

Бер: ∆ABC, ∆A1B1C1

  AB=A1B1

AC=A1C1

Д/к: ∆ABC = ∆A1B1C1

Дәлелдеу:
А және А1бұрыштары және оған іргелес қабырғалары сәйкес
келетіндей,  үшбұрыш  АВС-ны  A1B1C1,үшбұрышына
беттестіреміз.
AB=A1B1, АС=А1С1болғандықтан  АВ  және  А1В1,  АС  және
А1С1 қабырғалары
 беттеседі =>В және В1, С және С1 төбелері де сәйкес келеді.
=>BC = B1C1 және  ∆ABC = ∆A1B1C1.
Теорема дәлелденді

ІІІ. Жаңа сабақты бекіту
Үшбұрыштар І белгі бойынша тең болу үшін қандай шарт орындалу қажет?
MP = ES     MK = ST    M =   S
IV. «Дұрыс жауапты анықта» қалашығы аялдамасы. 
V. Келесі аялдама «Қабілеттілер» аялдамасы       Оқулықпен жұмыс №4,5,6,
VІ. Үйге тапсырма   Үшбұрыш жайлы сөзжұмбақ құрастыру.
№7, №8   Теорема жаттау
VІІ. Қорытындылау.   «Геометрияны білмейтін адам бұл үйге кірмей-ақ қойсын» деп ежелгі грек философы Платон өзінің
мектебінің кіре берісіне жазып қойған дейді. 2000 жылдан астам бұрын айтылған бұл сөздер қазірде де өз күшінде деп
айтуға болады. Себебі айналамыздан геометрия сұлулығын, геометрия кереметтерін көреміз. Ал геометрия математиканың
бір бөлігі десек, онда біздің өмірімізге өте қажет. Сондықтан оған қызығушылықпен қарайық.
VІІІ. Бағалау

*****
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Б. Жұмалиев атындағы

 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 
Ибескиева Нурила  Насировна 

Әдебиет      6-сынып.
Сабақтың тақырыбы: Сабит   Дөнентаевтың «Заман кімдікі», «Бозторғай»  өлеңдері
Сабақтың мақсаты:  а) Сәбит Дөнентаев туралы мәлімет беру, өлеңдерін мәнерлеп оқу, талдау, өлеңнің мазмұнын, 
тақырыбын, идеясын ұғындыру;
ә) Өз ой-пікірлерін айта білуге, шығармашылық жұмыстарына баға беруге тәрбиелеу;
б) оқушыларды  ізденіп оқуға   ынталандыру. 
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың көрнекілігі:, интерактив тақта, слайдтар: «Сәбит- қазақ ақыны», «С.Дөнентаев туындылары», «С.Дөнентаевтың 
өмірдеректерінен фото-суреттер»
Сабақтың әдісі: түсіндіру, салыстыру, талдау, топтау, сыни тұрғыдан ойлау стратегиясы. 
Пәнаралық байланыс. тарих, география.
Сабақ барысы:
І. Ұйымдастыру. Оқушыларды түгелдеп, сабаққа дайындығын тексеру.
ІІ. Үй тапсырмасы.
1 – топ     М.Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығы
2 — топ. «Казақ тілі» өлеңі
3 — топ. «Мен кім?» өлеңі
Шығармашылық жұмыс
 «Ана тілім – айбыным»,   «Мен кіммін?» эссе (көркемсөз) жазу
«Еркін жауап» әдісі   ( Үй тапсырмасын қорытындылау)
Ана тіліне деген сүйіспеншілігіңді сурет не сөйлем арқылы түсіндіру.
ІІІ. Жаңа сабақ
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І.«Қызығушылықты ояту» кезеңі
1-слайд. Сабақтың эпиграфы: « Сәбит –мысал жанырыныңшебер ақыны. «Бозторғай»- патша үкіметінің әкімдерін келістіріп
сынаған өлең».   Бейсенбай Кенжебаев
«Түсіну» стратегиясы.
С. Дөнентаевтың өмірі мен шығарма шылығы
«Топтастыру» стратегиясы
 Ақын өміріне, ақындық қасиетке байланысты сөздерді теріп алып топтастыру. Ақынның ақындық, тұлғалық бейнесін жасау
1-4-слайд «Сәбит – сан қырлы талант иесі».
Сатирик    ақын    аудармашы
 Топпен жұмыс    1 — топқа     «Мағынаны тану»   кезеңі
«Заман кімдікі?» Әділет туралы ойланып-толғанатын ақын өлеңдерінің ерекшелігі қандай? Риторикалық сұрақ дегеніміз 
не? Сұрақ-жауап 1.Заман кімдікі? 2. «Ой қозғау»және«Еркін жазу» стратегиясы. Ал бүгін ше? Қазіргі заман кімдікі? «Менің 
өлең туралы пікірім» 5-слайд
Сәбит заманы Бүгінгі заман бейнесі
Мұғ. сөзі: «Заман сені билемесін, сен заманды биле» деп Абай айтқандай, жаңа заманауи дамудың көшінен қалып 
қалмайық..
2 — топқа: «Суреттеу» және «Сипаттау» стратегиясы «Бозторғай» мысал өлеңін мәнерлеп оқу, мазмұнын ашу. Өлеңдегі 
кейіпкер бейнесін сипатта… Мысал өлең дегеніміз не? Қандай мысалшы ақынды білесің? А.Байтұрсыновтың қай мысалына 
ұқсас? Қандай мақал есіңе түседі?
6-слайд. (Кестені толтыру)

өлеңдегі 
кейіпкер-
лер

бозторғай қырғи бөдене
қаршығ
а

лашын қаз
шүре-
гей

бүркіт

Өлеңнен 
тауып, 
сипаттап 
жаз

сорлы, 
кедей 
кемтар 
құс (халі 
нашар)

төре, 
опа 
бермес 
кәпір, 
құстар-
дың 
жауы

өз 
басын 
қорғай 
алмай 
жүрген 
сорлы

жыртқы
ш құс, 
шүре-
гейдің 
қас 
жауы

хан, қаз-
дың қас 
жауы

момын 
кедей

жалқау 
кедей

құс 
патша-
сы

«С. Дөнентаев кейінгі ұрпақ есінде қазақ өлеңінің бозторғайы болып қалды». Құлбек Ергөбеков 
3 — топқа: 2.«Талдау» стратегиясы (Өлеңдерін талдау, теориялық ұғымдар бойынша, өлеңді құрылысына қарай талдау). 
Екеуі де а, а, б, а-қара өлең ұйқасы, 11 буынды, 3 бунақ, 4 тармақ, 6 шу-мақты өлең. Эпитетті тауып жаз.
Проблемалық сүрақ:
Бозторғай бүркітті тапты ма? Оқушы өз ойын айтады. Бүгінгі заманмен байланыстырып қорытындылайды.
 Қорытынды  Сәбит — қазақ ақыны, мазмұнды, қысқа өлеңнің шебері, сыншыл ақыны, мысалшы, Абай ман 
Сұлтанмахмуттан кейінгі сатирик ақын. Олөмір шындығын боямасыз қалпында, реалистік сарында суреттейді.
Бағалау 
Үйге тапсырма. Сәбит Дөнентаевтың «Заман кімдікі?» өлеңін жаттау, «Бозторғай» мәнерлеп оқу, сахналық қойылымға 
даярлану, өмірі мен шығармашылығы. 

*****
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы

Б.Жұмалиев атындағы орта мектеп география пәні мұғалімі
Оспанғалиева  Жаңылсын

Сыныбы: 7
Сабақтың тақырыбы: Тынық мұхиты
Сабақтың мақсаты:Тынық мұхит туралы түсінік беру, сабаққа қызығушылығын арттыру
Күтілетін нәтиже: Тынық мұхиты  туралы ойларын жеткізеді, мұхиттағы өсімдіктер мен жануарлар әлемін біледі, мұхит
жағалауындағы ірі аралдар, түбектер, ірі қазаншұңкырларды анықтап, кескін картаға түсіруге қабілетті болады.
  Жоспары: 
1.Зерттелуі, географиялық орны
2.Табиғаты
3.Өсімдіктер мен жануарлар дүниесі
Сабақтың түрі:аралас  (ашық сабақ)
Әдіс-тәсілі:Сұрақтар,  тапсырмалар, постер қорғау, Венн диаграммасы
Көрнекілігі:Интерактивті тақта (слайд), плакат, физикалық карта
Сабақтың барысы:
I.Ұйымдастыру:Сәлемдесу, сыныпты түгендеп, оқушыларды суреттер арқылы топқа бөлу.
II.Үй тапсырмасын тексеру: § 11 Табиғат кешені   § 12 Географиялық зоналылық  
Өтілген материалға шолу
 Тапсырма: Үй тапсырмасы бойынша берілген сұрақтарға  жауап беру
I топ:    1 Табиғат кешені дегеніміз не?
2 Географилық қабық дегеніміз не? 
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3 Географиялық қабықтын аса маңызды заңдылықтарын ата?
4 Географиялық қабықтағы ең ірі табиғат кещені?
II топ:  1 Ендік зоналылық дегеніміз не?
2 Биіктік белдеулер дегеніміз не?
3 Зат алмасу дегеніміз не? 
4 Биологиялық айналым дегеніміз не?
III топ:  1 Табиғат кешені қандай топқа бөлінеді?
2 Антропогендік табиғат кешеніне мысал
3  Географиялық қабықтың тұтастығы дегеніміз не? 
4 Географиялық қабықтың ырғақылығы дегеніміз не?
Оқушыларды 3  топқа бөлемін
1.Тынық мұхиты       2.Атлант мұхиты      3.Үнді мұхиты
III. Жаңа білімді қалыптастыру 
Негізгі идеялар: Тынық мұхитының ауданы -178 млн.км. Оның айдынына жер шарындағы барлық материктерді сыйдыруға
болады.Мұхит суының көлемі 710 млн.км. 
Бұл дүниежүзілік мұхит суының 53 % құрайды.

Постер қорғау (5 мин беріледі)
I топ:    Зерттелуі, географиялық орны
II топ: Табиғаты
III топ: Өсімдіктер мен жануарлар дүниесі
Тапсырмалар:
1 Топтық жұмыс: Мәтінмен
1     5 минут ішінде жаңа тақырыпты оқу. Топ ішіндегі екі оқушы мәтінді бір- біріне түсіндіреді.Топ арасыныан бір оқушы
шығып, тақырыпты қорғайды.
2 Картамен жұмыс:  Әр топ жеке-жеке тапсырмалар орындайды.
 «Қызығушылықты ояту» 
I топ:   Тынық мұхит жағалауындағы ірі аралдарды, түбектерді картаға түсіріп, көрсету
II топ:  Тынық мұхит жағалауындағы ірі теңіздерді  түсіру
III топ: Тынық мұхит жағалауындағы ірі материктерді, мұхит табанындағы шұңғымаларды картаға түсіру
3. Тапсырма: Сәйкестендіру тесті
Мұхиттардың табиғат жағдайларын салыстыру. Венн диаграммасы
Топты   1 жұлдыз арқылы бағалайды. 
IV. Сергіту жаттығуы: 
Сағаттың тіліндей Иіліп оңға бір,
Сағаттың тіліндей  Иіліп солға бір,
Оң аяқ, сол аяқ  Жаттығу оңай-ақ                              
V. Бекіту тапсырмалары:
 «Ой толғаныс» кезеңі: 3 топқа бүгінгі тақырыптан тапсырмалар беріледі
I топ:   Берілген карта қиындыларынан материкті құрастыру
II топ: Берілген карта қиындыларынан материкті құрастыру
III топ: Берілген карта қиындыларынан материкті құрастыру
Жеке жұмыс:Топ мүшелері жеке жұмыс ретінде орындайды
Проблемалық сұрақтар
1 Қай материкте тұрғың келеді?
2 Ол материк сені не үшін қызықтырады?
3 Өзімді дүниежүзілік мұхит арасында қалай сезінемін?
4 Болашақта мені не күтіп тұр?
VI. Қорытындылау
Тынық мұхит- дүние жүзіндегі ең ірі мұхит. Тынық мұхит үлкендігімен ғана емес, мұхит табанындағы жер қыртысының өте
күрделілігімен, жиі қозғалғыштығымен, тіршілік дүниесінің алуан түрлілігімен ерекшеленеді.
VII.Бағалау. Сабаққа белсене араласқан оқушыларды ұпай санына қарай бағалау.
VIII.Үйге тапсырма: §57 Тынық мұхиты

* * * * * * * 
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы

    Б.Жұмалиев атындағы орта  мектептің география пәні мұғалімі
Сейлханова Доғдырхан Жұмаханқызы 

Сабақтың тақырыбы:  Қазақстанның пайдалы қазбалары.  Жанатын пайдалы  қазбалар     8- сынып
Сабақтың  мақсаты:а)  Оқушыларды  Қазақстанның  пайдалы  қазбалармен,  орналасу  заңдылықтарымен  таныстыру.
Қазақстанның қазба байлықтары жөнінен дүние жүзінде алатын  орнын көрсету,  кен орындармен таныстырып, олардың
ерекшеліктерін түсіндіру.
ә)Физикалық және геологиялық жұмыс істеу  және әр түрлі қосымша материалдарды пайдалана отырып, оқушылардыңбілім
қабілеттерін дамытып, іздене білуге үйрету.
б)Оқушыларға пайдалы қазбалардың сарқылатындығы жөнінде, оларды тиімді пайдалану және қоршаған ортаға тигізетін
әсері туралы экологиялық білім,тәрбие беру.
Сабақтың түрі: аралас  сабақ
Сабақтың әдісі: деңгейлеп  оқыту әдісі
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Сабақтың  көрнекілігі:Қазақстанның  физикалық  картасы,  атлас,   кескін  карта.Тау  жыныстары,мен  пайдалы  қазбалар
үлгілері    жиынтығы, суреттер,слайдтар,оқулық.
Номенклатура:  минералды-шикізат базалары.
Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру.   Сәлемдесу.   Оқушыларды түгендеу.
Пысықтау сұрақтары:
1.Жер бедерінің ірі пішіндері таулар қандай жолдармен пайда болады?
2.Биік тауларға биіктігі қанша метр болатын таулар жатады?
3.Биік таулар.  Қазақстанныңқай бөлігін алып жатыр?
ІІ Үй тапсырмасы.  Қазақстанның биік таулы аумағы.  
 «Ой шақыру»  әдісі
1.Батыс Алтайдың Қазақстанның бөлігін не себептен Кенді Алтай деп атайды?
2.Жетісу Алатауы құрылысының қандай ерекшеліктері бар?
3.Тянь-Шань тауларының жер бедері қандай және қандай тау жүйелерінен тұрады?
4.Биік таулы өлкенің аласа таулардан айырмашылығы қандай?
5.Өздерің тұрған жердің жер бедері қандай?
                                  Сәйкестендіру тесті:

1 Оңтүстік Алтай А) Мұзтау3816м
2  Қалба жотасы ә)  Бесбақан 4622м
3 Сауыр жотасы б) Сарышоқы 1606м
4 Тарбағатай в) Мұзтау 4506м
5 Жоңғар Алатауының солтүстігі                                   г) Хан-Тәңірі 6995м

6 Орталық Тянь-Шань             д) Талғар шыңы 4979м
7 Іле алатауы                         е) Тастау 2992м

Жауабы:1 В, 2Б, 3А, 4Е, 5Ә, 6Г, 7Д.
ІІІ.  Жаңа сабақ          «Ой қозғау»  әдісі
Жер қойнауынан алынатын  минералдар мен тау жыныстары не деп аталады?
Жұмбақтар:

*****
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Берекет Жұмалиев атындағы орта мектептің

ағылшын тілі пәні мұғалімі  Суйрбаева Айнагул Турганбаевна 

Сабағы  2 –бетте  
Пәні:  ағылшын тілі Сынып: 7 Мерзімі:  
Тақырыбы: Living plants

Мақсаты Тың ақпараттар жинауға дағдыландыру. 
Сыни ойлана отырып   дұрыс сөйлем құрастыруды үйрету
СТО технологиясын ықпалдастыра отырып жаңа тақырыптың 
мазмұнымен мағынасын ашу.

Күтілетін нәтиже: Тақырып бойынша тың ақпараттар жинай алады.
Оқушылар ереже арқылы сөйлем жаза біледі.

Кезең Уақыт Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау
5 минут «Ой қозғау» тәсілі арқылы өткен 

тақырып бойынша кері байланыс 
жасайды.
(стикерлерге қатысты)

Өткен тақырып бойынша 
сұрақтарға жауап береді  
және кері байланыста 
түсінбеген сұрақтарына 
жауап алады.

Өзара 
критериалды 
бағалау

Кіріспе бөлім 2 минут Топқа бөлінуге нұсқау жасайды. 7оқушыдан 2 топқа 
бөлінеді. (tulip, rose)

Жаңа
сабақ 

5 минут «Миға шабуыл» әдісі бойынша топтық
жұмыс орындатады.

Оқушылар интербелсенді 
тақтадан көрсетілген 
видеоматериалды көріп, 
жаңа сабақтың тақырыбын 
ашады 

Топтық бағалау

8  минут Постер қорғау  арқылы жаңа сабақты 
меңгертеді.

Көрген видеоматериалдан 
постер қорғау арқылы жаңа
сабақты меңгереді.

Ауызша мақтау, 
мадақтау арқылы 
формативті 
бағалау.

3  минут Сергіту сәтін өткізеді Берілген  биді билейді
Жаңа сабақты 
қолдану

9 минут Оқулық бойынша жаттығулар  береді. 
«Смайлик» білімдерін тексереді, 

- мен толық түсіндім.
- мен жартылай түсіндім.

Топтық құрамда оқушылар 
бірлесіп, 9-10 жаттығуды 
орындайды  және 

-смайлигіне  

Смайликтермен 
формативті 
бағалау.
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- мен түсінбедім.

смайлигі көмек береді, 
түсіндіреді.

Қорытынды 5 минут «Тест жұмысы».
Тест жауаптарына арналған парақша 
таратады.
Интербелсенді тақта  арқылы слайдты 
тесттер беріледі. Жауаптарын соңынан
слайдта көрсетеді. (2 тест)

Тестке жауап береді және 
жауаптарын топтастарына 
беріп, дұрыс жауаптарымен
салыстырады.

Өзара 
критериалды 
бағалау

Бағалау 4 минут Бағалау кезеңін жариялайды.
-әр дұрыс шығарылған 1 жауап – 10
-кері байланыста өзінің пікірін 
дәлелдеу-10
-үй жұмысы үшін-10
-белсенділігі мен дұрыс пікір ұсыну-10
-түйінді сұраққа жауап беру-10
-топ мүшесіне көмектесу, 
ынтымақтасып жұмыс жасауы-10
Баллды бағаға ауыстыру:
«5» - 70-80
«4» - 50-60
«3» - 30-40
«2» - 0-20
Үй тапсырмасын беру.

Критерий арқылы өздерінің
бағасын айтады. Табыс 
критерийлеріне назар 
аударады.

Рефлексия 4 минут «Не білдім? Не білгім келеді?» кері 
байланыс стикерін таратады.
Үй тапсырмасын береді.

Тақырыпты қалай 
түсінгенін стикерге жазып, 
плакатқа жапсырады.

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы 
Б.Жұмалиев атындағы орта мектеп география пәні мұғалімі

Оспанғалиева  Жаңылсын

 Сабақтың тақырыбы: Солтүстік Америка материгіне саяхат
Солтүстік Америка материгі туралы алған білімдерін тиянақтау, өткен сабақтан алған білімдерін жүйелеу.
 Сабақтың мақсаты: 
1) Білімділік: Солтүстік Америка материгі туралы алған білімдерін тиянақтау, өткен сабақтан алған білімдерін жүйелеу 
арқылы тақырыптарды тереңірек меңгерту.
2) Дамытушылық: Оқушылардың өз ойларын жете айта білуге, өткен тақырыптарды байланыстыра отырып жан-жақты 
ойлау, топпен, картамен жұмыс жасау қабілеттерін, дағдыларын дамыту. 
3) Тәрбиелік: Әдептілік ережелерін бойына сіңірген шығармашылық қабілеті мүмкіндігінше дамыған азамат тәрбиелеу.
 Сабақтың міндеттері: 
Сабақтың түрі: саяхат сабақ
Сабақтың әдісі:  өздік ізденіс жұмыс
Сабақтың пәнаралық байланысы: әдебиет
Сабақтың көрнекілігі: Солтүстік Американың физикалық картасы, интерактивті тақта, слайд, жұмыс дәптері.
Сабақтың барысы:  І. Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылардың көңіл-күйін сабаққа аудару.
ІІ. Қызығушылықты ояту. Солтүстік Америка материгін таныстыру. 
                 Мен өзім үш бұрышқа ұқсас жермін,
                                                        Қазір де әл-ауқатты бірнеше елмін.
                                                        АҚШ бар, Канада бар, Мексика бар,
                      Даңқымен таң қалдырған барлық елдің,
                          Тауларым бар Кордильер мен Аппалачтай,
                                                        Макензи, Миссисипи суым қандай!
                  Виннипег, Ұлы көлдер, тұзды көлім,
                                                        Тамаша көрген адам таң қалғандай.
- Балалар, осы өлең жолдарында қай материк туралы айтылған? (Солтүстік Америка)
- Солтүстік Америка материгінің қандай ерекшеліктерін білеміз? (Ерекшеліктерін атап интерактивті тақтаға 
«өрмекшінің торын» құрайды)
 Ең ұзын жер асты үңгірі – Флинт-Мамонт   Ұзын тау – Кордильера          Ең биік ағаш – секвоя
Ең үлкен арал – Грнеландия                  Ең үлкен каньон – Колорадо     Ең үлкен тау мұздығы – Аляска
ІІІ. Материкке шолу.  - Бүгінгі сабағымыз Солтүстік Американың ең биік жері Кордильер тауының Мак-Кинли (6193 м) 
шыңына саяхат жасаймыз. Оған шығуда жолымыздағы кедергілер бар екен, одан өту үшін Солтүстік Америка материгіне 
байланысты тапсырмаларды орындауымыз керек. Саяхатқа дайынбыз ба? (сынып төрт топқа бөлініп жұмыс жасайды)
1-тапсырма.   ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНЫ.
Кескін картаға Солтүстік Американың шеткі нүктелерін белгілеу. (әр топтан бір оқушы шығып орындайды)
1 топ – Солтүстік Американың солтүстік шеткі нүктесін көрсету. (Мерчисон мүйісі)
2 топ – Солтүстік Американың оңтүстік шеткі нүктесін көрсету. (Марьято мүйісі)
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3 топ – Солтүстік Американың батыс шеткі нүстесін көрсету. (Принц Уэльский мүйісі) 
4 топ – Солтүстік Американың шығыс шеткі нүктесін көрсету. (Сент-Чарльз мүйісі)
2-тапсырма.  ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ 
Солтүстік Америка материгінің зерттелу тарихы бойынша кестені толтыру. (2, 3-ші бағандарда  зерттеушінің суреті 
тұрады атын және ашқан жерлерін табуы тиіс)

Жылдар және ғасырлар
Зерттеушілердің 

аты-жөні мен суреттері Ашқан және зерттеген жерлері

1492 жылы Хростофор Колумб Материктің оңтүстік жағалауын ашты
ХV ғасырда

Джон Кабот
Ньюфауленд аралы мен Лабрадор түбегі 
жағалауын ашты

ХVІІ ғасырда
Генри Гудзон

Александр Макензи

Материктің солтүстік және шығыс 
жағалауында жаңа жерлерді ашты

1741 жылы     Витус Беринг
  Алексей Чириков Аляска жағалауын зерттеді

3-тапсырма.  ЖЕР БЕДЕРІ МЕН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРЫ
Кескін картада белгіленген сандарда қай объектілер орналасқан және пайдалы қазбаларын шартты белгілер арқылы түсіру.
(1-топ мұнай, 2- топ тас көмір, 3-топ темір, 4-топ табиғи газды түсіреді)
 1-топ мұнай
 2- топ тас көмір
 3-топ темір  
 4-топ табиғи газ

№1- Солтүстік Америка материгінің батыс бөлігіндегі тау. (Кордильера тауы)
№2- Солтүстік Америка материгінің шығыс бөлігіндегі тау. (Аппалач тауы)
№3- Солтүстік Америка материгіндегі жазық. (Орталық жазық)
№4- Солтүстік Америка материгіндегі жазық. (Ұлы жазық)
4-тапсырма.  КЛИМАТТЫҚ БЕЛДЕУЛЕР.
-Солтүстік Америка материгінің климаты қай материкпен ұқсас? (Еуразия)
-Неше кламматтық белдрек кесіп өтеді? (6 белдеу)
Климаттық белдеулерге байланысты сұрақтарға жауап беру. 
№1- Солтүстік Америка материгінің ең суық жері? (Гренландия аралының орталығы -70 0 )
№2- Солтүстік Америка материгінің ең ыстық жері? (Өлім аңғары +570 С)
№3- Солтүстік Америка материгінде жауын-шашын ең көп түсетін жері? (Кордильераның солтүстік-батыс жағалауы 6000
мм)
№3- Солтүстік Америка материгінде жауын-шашын ең аз түсетін жері? (Калифорния шығанағының солтүстігі мен Үлкен 
Алап 100 мм)
5-тапсырма.  ІШКІ СУЛАРЫ
Солтүстік Америка өзендерінің және осы ерекшеліктерін туғызып отырған себептерді белгілеу.

Өзендерінің ерекшеліктері Себептері
Жауаптары

Миссисипидің күрделі режимін
а) сең жүру көктемнің аяғында жоғары 
ағыстан басталады

1-ә

Жаз айынның басында Макензи өзенінің төменгі 
ағысында мұз кептеулері жиі пайда болып тұрады

ә) бірнеше климаттық белдеулер арқылы 
ағып өтеді 

2-а

Колораданың саласы жоққа тән б) жауын-шашын көп болады
3-в

Колумбияның жыл бойына суы мол в) жауын-шашын аз түседі 4-б
6-тапсырма.  ТАБИҒАТ ЗОНАЛАРЫ
Сандық диктант: Төменде берілген зоналарға сәйкес келетін белгілерді санмен көрсету. 
№1 топ. Арктикалық шөл – 6, 2
№2 топ. Тундра және тайга – 1,7
№3 топ. Аралас жалпақ жапырақты орман және шөлейт – 4, 5
№3топ. Орманды дала – 3, 8

• Бұл зонада карибу бұғысы тіршілік етеді.
• Өсімдігі мүк пен қына.
• Зонада биіктігі 1,5 метрге жететін селеу, боз, шалғын т.б. өсімдіктері өседі.
• Мұнда тікенекті бұталар, жусан өседі.
• Климаты ылғалды, жұмсақ болып келеді. 
• Дүниежүзілік Қызыл Кітапқа еңген қойөгіз тіршілік етеді.
• Жануарлардан қара аю, гризли аюы, сілеусін т.б. бар.
• Ылғал мен жылу жеткілікті болғандықтан топырағы қара және күрең болып келеді.

7-тапсырма.  ХАЛҚЫ МЕН ЕЛДЕРІ
Солтүстік Америка материгінің  төрт мемлекеті карточкада берілген қай топқа қай ел келеді сол елдің астанасын жазу және 
картадан көрсету.
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Мемлекеттер Астанасы
АҚШ Вашингтон

Канада Оттава
Мексика Мехико
Панама Панама

Бекіту тапсырмалары.            
Әр топ бір-бірлерін тексереді. Дұрыс жауабы тақтада жазылып тұрады. 
Қорытындылау
 -Бүгінгі саяхат-сабағымызда біз Солтүстік Американың ең биік Мак-Кинли шыңына жеттік. Шыңға шыққанда нені көрдік? 
Бағалау
Үйге тапсырма  «Солтүстік Америка материгіне бір күндік саяхат» тақырыбында шағын шығарма жазу.

*****
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе  селосы

Б.Жұмалиев атындағы мектептің еңбек пәні  мұғалімі Тумышева Гүлзия

Сабақтың тақырыбы: Қазақтың  зергерлік бұйымдары    11- сынып
Сабақтың мақсаты:  металл бұйымдары, оларды көркемдеу жолдары мен ерекшеліктері туралы мағұлмат беру, сабақ 
барысында оқушылардың шеберлігін, дүниетанымдарын кеңейту,оқушыларды қолөнерге, әсемдікке, сұлулыққа, 
адамгершілікке, халықтың қолөнерін қастерлеуге тәрбиелеу. 
Сабақтың түрі: аралас  сабақ
Әдіс –тәсілдері: сұрақ –жауап, сарамандық жұмыс.
Көрнекілігі: слайдтар , оқулық, суреттер, қолөнер бұйымдары 
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі       Сәлемдесу,түгелдеу, сабаққа назарын аудару. 
Үй тапсырмасын сұрау
Сұрақ – жауап :  Біздің технология пәнінен өтіліп жатқан бөліміміз қалай аталады? 
( Қазақтың ұлттық костюмі көркем ансмбль ретінде)
Ұлттық киім дегеніміз не?
2. Қазақтың ұлттық киімдерін сипатта?
3. Ұлттық киім дайындау үшін дәстүрлі материал?
4. Қазақ халқының әйел киімінің жиынтығы ?
5. Ерлер киімінің жиынтығы?
6. Қазақ әйелінің бас киімдері?
7. Ерлердің бас киімдері?
Сонымен біз «Қазақтың ұлттық костюмі көркем ансамбль ретінде» бөлімі бойынша білімізді әрі қарай кеңейтеміз. 
Бүгінгі жаңа тақырыбымыз «Қазақтың зергерлік бұйымдары»
Жаңа  сабақ  Зергер сөзін естігенде қандай ойда боласыз? ( оқушыны тыңдау, тізім жасау )
2 слайд    Жалпы адамзатты, оның ішінде жас жеткіншектерді сұлулық пен әсемдікке құштарлыққа, талғампаздық пен 
тазалыққа тәрбиелейтін өнер . 
3 слайд   Зергер.   Зер – парсының «алтын» деген сөзінен шыққан;
Кең мағынада «Алтынмен жұмыс істейтін шебер»
Қолынан шыққан бұйымы «алтынмен апталып, күміспен күптелген» 
4 слайд   Қазақтың зергерлік өнері-өзінің сәнділігі мен әдемілігі бойынша ерекше өнер, ғасырлар бойы келе жаткан 
дәстүрлері мәдениетінің айрықша саласы.Бұл өнер  қасиетті,  игілікті іс болып саналған. Шебер зергер болу үшін 
табиғатынан  ерекше дарындылығы болуы керек. Зергерлік  өнердің  құпиялары ұрпақтан-ұрпаққа, әкесінен баласына, 
ұстаз-тәлімгерден оқушысына жалғасып келеді.
5 слайд   Қазақтың зергерлік өнері-өзінің сәнділігі мен әдемілігі бойынша ерекше өнер, ғасырлар бойы келе жаткан 
дәстүрлері мәдениетінің айрықша саласы.Бұл өнер  қасиетті, игілікті іс болып саналған. Шебер зергер болу үшін 
табиғатынан  ерекше дарындылығы болуы керек. Зергерлік  өнердің  құпиялары ұрпақтан-ұрпаққа, әкесінен баласына, 
ұстаз-тәлімгерден оқушысына жалғасып келеді.
6 слайд   Зергердің құрал-саймандары: көрік, қысқыш,төс, сымтартқыш
7- слайд   Әйелдерге арналған әшекейлер: кеуделеріне алқа,құлақтарына сырға, шаштарына шолпы,білектеріне білезік, 
саусақтарына жүзік таққан.
8- слайд  Төске тағатын әшекей түрлері:түйреуіштер,тұмарлар,ілгешектер,күміс түймелер, гауһар тастардан  тана  
моншақтар.
9- слайд   Шаштеңге, шолпы, шашбау: шынжырмен бірлескен және гауһар тастармен, күміс немесе шашақпен әшекейленеді
10- слайд   СЫРҒА:айсырға,тас көзді сырға,күмбез сырға,салпыншақты,шашақты сырға, т.б
11- слайд  Білезіктер:көне әшекей.Олар жеке және жұп болады.Білезіктер
дің атаулары олардың  түрлеріне сәйкес болады.Сом білезік,жұмыр білезік,қақпақ білезік,сағат білезік
12-слайд   Сақина:саусаққа киілетін әшекей жүзік.  Жас қыздар өте нәзік құс тұмсық жүзік таққан.жас жұбайлар отау жүзік, 
құдағи жүзік, жималы жүзік,тасбақа жүзік,тб
13- слайд  Белдік:ұлттық киімге ерекше әр беретін маңызды бұйымның бірі. Батырлар мен аңшылардың белдіктері құнды 
әшекейлермен ерекшеленеді.Екі қабат былғарыдан жасалған белдіктерге  құс, аңдар,күн,айдың бейнелері 
салынған.Сонымен берге,белдіктерде қару және басқа да заттарға арналған аспа қалталар болған.
14 -слайд.   Кесте: қазақ халқының бұрынғы және қазіргі кездегі қолданбалы өнерінің кең тараған және сүйікті өнері.   
Қазақтың ұлттық кестесінің негізгі үш түрі бар, олар: бізкесте,баспа кесте, кенебе кесте,айқас кесте.   Біз кесте өте 
күрделі,көп уақыт пен аса шеберлікті қажет етеді.  Тұскиізді кестелеуге қолданады. 
Сарамандық  жұмыс.  Сәнді түйреуіш жасау.   
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Қауіпсіздік ережесін еске түсіреміз: 
1. Жұмыс кезінде құралды (аспапты) мұғалім көрсеткендей ұста.
2. Пышақты немесе қайшыны жұмыс істегенде 
сол қолды олардың жүзінен алшақ  ұста.
3. Пышақ немесе қайшының жүзін  жоғары қаратып  ұстама.
4. Жолдасыңа жабық қайшыны  шеңберше  жағымен , пышақты сап жағымен  ұсын.
5. Инені шашпа және кез келген жерге  тастама,матаға немесе киімге шанышпа. Ешқашан инені ауызға  салма.  
Керекті материалдар:   Кез келген түсті моншақтар,жібек бау,мата қиындысы,ине,жіп, түйреуіш.
Орындау тәртібі:   1.Жібек бауды алып, гүлдеп бүкетеймізде ине жіппен бекітіп тігіп аламыз. 
2.Матадан сопақ пішінді етіп қиып алып,жібек баудан дайындап алған күлтемізді бекітеміз.
3.Матаға бекітілген күлтемізге моншақтарды бір-бірден тігеміз.
4.Дайын болған сәнді  бұйымның түйреуіш қадаймыз артына. 
Бекіту: 
Тізімге оралу : Сіздер осы Жаңа сабақтың басында зергерлік туралы өз ойларыңызды жаздыңыздар. Жаңа тақырыптан кейін
қандай ойлар туындады. Тізімді толықтырайық. 
Сергіту сәті : Халықтық қолөнер туралы мақал – мәтелдер айту.
Қолөнерге, шеберлікке қатысты  уақыт артық қалса сұрақтар қою. 
Домбыраны қандай әдіспен жасайды. ( ағашты шабу әдісімен )
Қазақ халқының күнделікті тұрмыста пайдаланылатын ағаштан жасалған бұйымдарын атаңдар: (сандық, асадал, ағаш төсек,
келі- келісап, тостаған, )
Ағашты бұйым жасауға таңдағанда оның қандай қасиеттерін ескеру керек?    (физикалық, химиялық, механикалық) 
Бағалау. 
Үй жұмысы: § 8 Қазақтың зергерлік бұйымдары.
Зергерлік бұйымдар туралы : хабарламалар дайындау. 
o Сақина    Білезік  Алқа   Сырға  Шолпы.

* * * * * ** *
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе  селосы     

Б.Жұмалиев атындағы мектептің ағылшын тілі  пәні мұғалімі
Шынжырбекова Перизат

Theme:      “Polyglot”   Grade: 8
The aim:to develop pupils’ intellect, to practice hearing, speaking, to memorize and retain in memory the language material they 
have learnt.  
The type:  an intellectual show 
Visual aids:  slides, placards, markers, a computer,  an interactive board, pictures.  
Epigraph:  “I’m a part of the world,

 And the world is a part of me”
Teacher:  Good afternoon, dear pupils, teachers and guests! Welcome to our intellectual show! We are glad to see you and we hope 
that you’ll enjoy today’s game. 
Language is the main type of means of communication. There are nearly 3000 languages  in the world. English and Russian are the 
languages of an international communication, they are the languages of Pushkin, Shakespeare, Lermontov< Byron, whom we love 
and respect for their poems, sonnets and novels. And Kazakh is the state language of our country.
With the help of the knowledge of foreign languages we can communicate with each other, through the Internet or get necessary 
information from it. And with the help of Russian and Kazakh we can develop our skills in oral speech and reading and bring up as 
patriots of our motherland. 
2.2.1. Well, we begin our game and let’s meet our participants. 
2.2.2. ( Participants tell some words about themselves, about hobbies, favourite subjects, motto, etc.)  
2.2.3. A man who knows many languages has no barriers and difficulties, especially in the 1st level “Baiga”
Total 10
2.2.4. Well, let’s start the 1st level.
2.2.5. Are you ready?
2.2.6. 1.Who is the head of Kazakhstan? ( President N.Nazarbayev)
2.2.7. 2.What river is Astana situated on? ( on the river Irtish)
2.2.8. 3.What is the most popular holidays in Kazakhstan? ( Nauryz, Independence day, Women’s day)
2.2.9. 4.How many regions are there in Kazakhstan?  (14 regions) 
2.2.10. 5.When does Kazakhstan celebrate Independence day?  (16 December)
2.2.11. 6.Do you know great people of Kazakhstan? (A.Kunanbayev, M. Auezov, T.Musabayev)
2.2.12. 7.What are the countries of the United Kingdom? ( England, Scotland, Wales, Northern Ireland)
2.2.13. 8.Who is the head of Great Britain? ( Queen Elizabeth II ) 
2.2.14. 9.What is the oldest university of Great Britain? ( Oxford ) 
2.2.15. 10. Do you know great people of Great Britain? ( Lewis Carroll, Games Cook, Charlie Chaplin)
 Level 2 “Polyglot” 

1. Жылтырағанның бәрі ... ...  емес. ( алтын, золото, gold)

2. Ештен ... ... жақсы  ( кеш, поздно, late)

3. Нет дыма без ... ....  ( огня, от, fire)

4. Куй железо пока ... ...   ( горячо, ыстық, hot)
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5. East or West, …… is best ( home,  дом, үй)

6. Life is short, art is …… ( long, длинный, ұзын) 
Егер қатысушы 2 дұрыс жауап берсе, 20 ұпай алады. Ал 1 нұсқасы – 10 ұпай. 
Level 3 “Magic seven”

20 20 20

30 30 30

40 40 40

20blue - Әр мақалдың ағылшын тілінде нұсқасын табу 
2.2.15.1. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады
2.2.15.2. Оқусыз бідім жоқ, білімсіз күнің жоқ 
2.2.15.3. Ештен кеш жақсы 
1. Better late than never 
2. All is well that ends well 
3. Live and learn 
20 yellow – Қазақ  мақал-мәтелдерін орыс тіліне аудару.

Әр нәрсенің өз уақыты бар 
Өз үйім - өлең төсегім 

20 red – Find out a word 
lsocoh - ; dfnire - ; rewolf - rothme – 

30 blue - Find the opposites:
 patient – 
 helpful – 
 hardworking – 
 active – 
 clever – 
30 yellow - Riddles 

 What runs without legs?
 A little woman with 12 children, some  short, some long, some cold, some hot. 

      What is she?
 These two brothers live not very far apart, one on the left, one on the right but   they never see each other.    

30 red - Make up sentences 
1.  have / been / They / in Moscow / for /  living / 2 years 
2.  play / every / I / tennis / day 
3.  is / Kazakhstan / the / Astana / capital / of 
40 blue - Do you know this?
     (Әділ қазы мүшелері ұпайларды санайды. Жоғары ұпай жинаған екі қатысушының жеңімпаз атануға мүмкіндігі бар). 
Level 4 “Who is the best?” 
You are offered the following situations, you must speak in three languages (Kazakh, Russian, English): 
1st    You are a new pupil in class. Introduce yourself and your family to your new classmates. 
2nd    Imagine that you are a guide and speak about the sightseeing of your native town / city. 
Concluding part.  So, thank you for the game. We wish you health, we wish you joy! Good – bye!

*****
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы,Шетпе селосы

    Б. Жұмалиев атындағы орта  мектептің 
 химия пәні мұғалімі Бапанова  Назым  Токимбаевна

Сабақтың тақырыбы: Алюминий және оның қосылыстары Сыныбы: 9             
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға  алюминий   элементі, оның атом құрылысы, табиғатта таралуы, физикалық, химиялық 
қасиеттері, қолданылуы, алюминий   ионын анықтау туралы білім беру. 
Күтілетін нәтиже: Алюминий және оның қосылыстары туралы біледі. Алюминийдің ерекше қасиеттерін түсінеді. 
Амфотерлі ұғымын тапсырмалар орындауда қолданады.
Сабақтың әдісі: Сыни тұрғысынан ойлау, тірек – сызбалар.
Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Сабақта қолданылатын құрал-жабдықтар: Периодтық кесте; қымбат, бағалы тастар (суреттер),  Al сымды 
қыздыру(видеоопыт). Алюминий (презентация), Al қолдану (кесте). Интерактивті тақта
Сабақтың барысы: Үй тапсырмасын тексеру:
I. Ой - қозғау 
1. Судың кермектілігі дегеніміз не? 
2. Судың кермектілігінің неше түрі бар? 
3. Уақытша кермектілік дегеніміз не? 
4. Тұрақты кермектілік дегеніміз не? 
5. Кермектілікті жою жолдары қандай?
Кестені толтыру

Судың кермектігінің түрлері
Қатысатын иондар
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Жою тәсілдері
Катиондар 
Аниондар 
Уақытша
Тұрақты 
Жалпы 

ІІ Жаңа сабақ:   1.Сабақтың тақырыбын жұмбақты шешу арқылы білесіңдер.
“Қанатты металл” 
Болмасам да айтарлықтай салмағым,
Мен көбіңмен ардақтымын, алдамын
Ұшақ болып аспанға ұшып қалықтап
Жердің жүзін , көк аспанды шарладым ,
Дюралюминий дейтін менің қоспамды,
Әспеттейді химияның достары.
Осыларға төсек, үстел, ыдыс пен,
Бағандардың бұйдаларын қос тағы.
Қағаз да мен қант-шайды сәндеген,
Тоққа балқып, келіп тұрған ән де мен. 
Табиғатта таралуы:
Алюминий – белсенді болғандықтан табиғатта бос күйінде кездеспейді, ал қосылыстар құрамында ең көп таралған металл. 
Оның жер қыртысындағы үлесі 9%. Жер қыртысында алюминий көптеген минералдар түзеді. Алюминийдің маңызды 
өнеркәсіптік кендері: боксит (AI2O3*nH2O), корунд (AI2O3), каолинит (AI2O3*2SiO2*2H2O), ортоклаз (KAISi3O10). Елімізде 
алюминий кендерінің үлкен қоры Арқалықта (Қостанай облысы) бар. Сол кенді пайдаланып Павлодар алюминий зауыты 
жұмыс істейді.Корундтың мөлдір қоспаларымен боялған кристалда белгілі: қызыл-рубин және көк- сапфир, бұлар бағалы 
тас ретінде пайдаланады.
Өнеркәсіпте алынуы:
Алюминийді электролиз әдіспен алуға болады. Алюминий өндірісінде, шикізат ретінде көбінесе боскситтер жиі қолданады. 
Қыздырғанда олар суын жоғалтып, алюминий оксидіне айналады. Алюминий оксидінің балқу температурасы жоғары 
(20450С) және ол электр тоғын өткізбейді. Сондықтан AI2O3–ті фторидтерді қоса отырып (CaF2, MgF2 немесе AIF3), 
балқытылған криолитте ерітеді. Бұл қоспа шамамен 10000С температурада балқиды. Электролиз кезінде катодта-алюминий, 
ал анодта –оттек бөлінеді. Электролиз реакциясының жалпы теңдеуі: 
AI2O3 

электролиз→ 2AI+1.5O2

Физикалық қасиеттері:
Алюминий– жеңіл, күміс түстес ақ металл, оның тығыздығы – 2,7 г/см3. Балқу температурасы – 660,240С, ал қайнау 
температурасы-25000С. Алюминий иілгіштік қасиеті жоғары, оңай фольга болып жайылады және сым түрінде созылады. 
Алюминийдің электрөткізгіштігі, жылуөткізгіштігі жоғары. Металдың беті жұқа және өте тығыз оксид қабықшасымен 
қапталған. Бұл қабықша оптикалық мөлдір және металдық шағылдырғыш қабілетін сақтайды.
Периодтық жүйедегі орны
Химиялық таңбасы-Al, реттік нөмірі- 13, .Ar(Al)- 27,
период нөмірі –  ІІІ (кіші),     Топ нөмірі-ІІІ (негізгі)
Атом құрылысы:
1.Ядро заряды- +13, электрон саны- 13, протон саны- 13, нейтрон саны -1,
энергетикалық деңгей саны -3, валенттілік электрондары- 3,
 электрондық конфигурациясы 1s2 /2s22P6/3s2 3p1

І. Алынуы: AI2O3 
электролиз→ 2AI+1.5O2

AICI3+3NaOH=AI(OH)3↓+3NaCI 
ІІ. Химиялық қасиеттері:
Қышқылмен: AI(OH)3+3HNO3=AI(NO3)3+3H2O 
Сілтімен: AI(OH)3+NaOH =Na[AI(OH)4]
Алюминий тұздарын сілтілермен сапалық реакция бойынша анықтауға болады. Бұл кезде алюминий гидроксидінің 
қоймалжың тұнбасы түзіледі. Тұнба сілтінің артық мөлшерінде ериді. 
AICI3+3NaOH=AI(OH)3↓+3NaCI 
4. AI – құймалар алуда,электротехникада электр сымдарын жасау үшін, жарылғыш заттар алуда, химиялық 
аппаратураларды дайындауда, құрлыстар салуда, ыдыстар жасауда т.б қолданылады.
4. AI2O3 – зергерлік істе, дәл аспаптарға (сағаттағы “тастар”) мойынтіректер мен тіректер, пластинка ойнағыштың 
басына дыбыс түсіргіш инелер жасайды. 
 AICI3–алюминий хлоридін органикалық синтезде өршіткі ретінде;
3. AI2(SO4)3 – алюминий сульфаты суды тазалауда және қағаз өндірісінде;
KAI(SO4)2*12H2O – алюмокалий ашудасы тері, аяқкиім өнеркәсібінде теріні илеу үшін және маталарды бояғанда өңдеу үшін
қолданады.
Жаңа сабақты бекіту есептері:
I. Кім жылдам ?
1. Айналуларды жүзеге асырыңдар:
Al→Al2O3→AlCl3→Al(NO3)3→ Al(OH)3→Al2O3→Al 
2. Алюминтермия процесінде 69 г темір (ІІІ) оксидін тотықсыздандырғанда 22,5 г темір алынды. Теориялық мүмкіндікпен 
салыстырғандағы өнім шығымын (%) анықтаңдар. 
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3. 13,2 г алюминий мен мыс қоспасы тұз қышқылымен өңделді. Бөлінген газдың алатын көлемі 8,72л (қ.ж). Қоспадағы әрбір 
металдың массалық үлесін анықтаңдар. 
II. Кестені толтыр:

Алюминий қосылыстарының атаулары Химиялық формуласы
Алюминий хлориді
Алюминий оксиді
Алюминий сульфаты
Алюминий гидроксиді
Алюминий нитраты
Алюминий бромиді

Үйге тапсырма : Алюминий     және     оның     қосылыстары
Бағалау: 

*****
Маңғыстау облысы,Маңғыстау ауданы, Шетпе  селосы

Б.Жұмалиев атындағы мектептің  қазақ тілі  мен  әдебиеті 
пәні мұғалімі  Аманқосова   Сандуғаш

Сабақтың тақырыбы: Махамбет  Өтемісұлының  «Тарланым»  өлеңі
Сабақтың мақсаты: Махамбет шығармаларымен идеясын анықтау, білімдерін жүйелеу, өлеңдерінің мәні мен мазмұнын 
ұғындыру. танымдық көкжиегін – кеңейту, отансүйгіштікке, ерлікке тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ
Сабақтың әдісі: СТО әдістері
Көрнекілігі: Оқулық, интерактивті тақта, қосымша материалдар.
Сабақтың барысы:      І. Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушыларды түгелдеу, сурет бойынша топқа бөлу
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау
Әр топтан 3 оқушы шығып «Мені жалғастыр» әдісімен жаттау айтып, сұрақтарға жауап береді.
«Ой шақыру» әдісі
1. топ «Аягөз кімнің жері еді?»
2. Жезден қарғы тағынды: Майырға болды жағымды, – деген жолдарды қалай түсінесіңдер?
3. Датыңды айтсаң майырға, Сібірге кеттің айдалып, – деген жолдарды қалай түсінесіңдер?
4. Сонымен, балалар, Зар заман ақындары кімдер екен? Олар неге зарланып, өлең шығарды? Сұрақтарды жалпылама қойып,
үй тапсырмасын пысықтау.
ІII. Жаңа  сабақ: М.Өтемісұлы  кім?
 М.Өтемісұлының  қандай  шығармаларын   білесіңдер?
 Қазақ  халқының   бас  бостандығы   үшін  күрескен  кімдерді  білеміз?
 Тәуелсіздігімізді  қашан алдық?
Олай болса, туып-өскен  жерін, қарыс  қадам   жері  үшін  басын    бәйгіге  тіккен  М.Өтемісұлы   батырдың   өмірі  мен   
шығармашылығына   «Тарланым»  атты  өлеңіне    кеңінен  тоқталамыз.
Махамбет 1803 жылы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданында дүниеге келген.» Махамбет әкесі Өтеміс сөзге шешен, 
батыр адам болған. «Өтемістен туған он едік, онымыз атқа қонғанда жер қайысқан қол едік» - деп ақынның өзі 
жырлағандай, Махамбеттің бауырларының көбі кескілескен майданда немесе көтерілістен кейінгі қуғын – сүргінде қаза 
тапқан. Тумасынан өжет мінезді Махамбет әуелі мұсылманша үйреніп, артынан орысша сауат ашады. Шешендігімен, 
ақындығымен ерте көзге түседі.
Махамбеттің ақындығына атында қалған өршіл рухтағы өлеңдері дәлел. Батырлығына елі үшін атқа қонып, қарумен де 
қаламмен де елін қорғағаны дәлел. Көтерілісшіл ақын шығармаларынан ақындығымен қоса батырлығын көреміз. Мысалы 
«Соғыс», «Ереуіл атқа ер салмай» т.б.
«Тарланым» – ақынның досы батыр Исатай Таймановқа арналған өлеңдерінің бірі. Исатайдың ерлік істерін қаћармандық 
бейнесін көрсететін жоқтау сарынындағы өлең. Исатайға арналған өлеңдері: «Мінкен ер», «Тайманның ұлы Исатай», 
«Исатайдың сөзі», «Исатай деген ағам бар», «Ей, Махамбет, жолдасым»
IV. Өлеңді мәнерлеп оқыту. 
V. Сөздікпен жұмыс
Кермиық, кербез - паң, сұлу
Тарлан - 1) биікті мекендейтін еркін құс; 2) тұлпар.
Керіскедей - дардай, алпамсадай.
Керіске – көбіне ашық жерде өмір сүреді, жүрісі өте майпаз, сәнді қозғалатын, денесі аса үлкен бауырымен жорғалаушы.
(слайд)
Фәни – өмір   Жебе - садақ оғы  Сусар – аң  Адырна - садақ жебесін тіреп ататын тарамысы
Шандоз - асыл, ардақты
VI. Жаңа тақырыпты түсіну үшін «Кубизм» әдісін қолданамыз. Кубиктің алты қырында алты түрлі тапсырма жасырулы. 
Оны кубикті лақтыру арқылы таңдаймыз.
 Топтармен жұмыс.
1 топ. Исатайдың сырт бейнесі, жан дүниесі, ақылдылығы, ержүрек батырлығы қандай сөздер арқылы бейнеленеді?
 2 топ. Исатай бейнесін батырлар жырындағы Алпамыс, Қобыландыларға ұқсастықтары бар ма?.
3 топ. Ақынның арманын, өкінішін  өлеңнің қай жолдарынан байқауға болады?
VII. Сергіту сәті.  «Жұмыр қылыш»
VIII. Енді оқушылар кубиктің қалған тапсырмаларын орындайық
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2. Өлеңнен әдеби-теориялық ұғымдарды тап.
3. Венн диаграммасы (Махамбет пен Исатай)
4. Махамбет кім? Топтастыр
IX. Рефлексия

Білемін Білгім келеді Үйрендім

X. Үйге тапсырма
«Тарланым» өлеңін жаттау
РАФТ әдісі бойынша Махамбет Өтемісұлына хат жазу
ХI. Оқушыларды стикер бойынша бағалау.

*****
Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы 

№5 орта мектептің физикаб пәнінің мұғалімі 
Қадырбек Гүлшат Қадырбекқызы

Сабақтың тақырыбы: Салауатты өмір көтеріңкі көңіл
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: жас ұрпаққа салауатты өмір салтын  қалыптастыру туралы  насихаттау, адам  денсаулығының  қымбаттылығын, 
өмір  сүру  үшін қажеттілігін,  бағалы байлық  екендігін  түсіндіру;
Дамытушылық: оқушылардың  өмірге, әсіресе адамзат  ұрпағына  деген
аяушылық  сезімін, аурудың алдын – алуды үйрету, жаман әдеттен  бойларын  аулақ  ұстауын, оқушының санитарлық – 
гигиеналық  талаптарға  сай  болуын  қалыптастыру, дамыту;
Тәрбиелік: болашақ  қоғамның  салауаттылығы  әр  адамға  байланысты  екенін, денсаулықты  сатып  алуға  болмайтынына 
байланысты,  спортпен  айналысу,  таза  ауада  серуендеу, еңбек етудің пайдасы  туралы пікірлесу.
Сабақтың  түрі:  сайыс
Сабақтың әдісі:сұрақ-жауап, топтастыру,  венндиагрмма т.б.
Сабақтың көрнекілігі: Мультимедиа
Топқа бөліну (Оқушылар суреттер арқылы топқа бөлініп, сол түскен суреттері бойынша топтарымен бірігіп постер қорғау)
Алоэ
Алоэның  жапырақтарын жуып, бинтке қойыңыз да, аздап жаншыңыз. Содан кейін барып, ауырған жерге қойыңыз. Аяулы
нәзік жандыларымыз алоэдан маска жасай алады. Ол үшін алоэның бір ас қасық шырыны мен қаймақты араластырасыз да,
оған жұмыртқаның сарысын қосасыз. Қоспаны таза бетке жағып, 15-20 минут ұстаңыз да, жылы сумен шайып тастаңыз.
Нәтижесінде, теріңіз жылтырап, сұлулана түседі.
Иммунитетті  көтеру үшін  алоэ  шырыны  мен  балдың  қоспасын  жасайсыз.  Шырынды  алу  үшін  15  сантиметр  болатын
бірнеше жапырақты үзіп алып, сумен бір рет шайып жіберіңіз. Таза стақанды, дәкені немесе мәрліні аласыз. Қолыңызды
тазалап жуыңыз да,  сол мәрлінің бетіне әбден кескілеген алоэны қоясыз.  Оны қолыңызбен қатты сығып, суын стақанға
тамызасыз. Дайын шырынды балмен араластырасыз (1:1). Бұл қоспаны күніне 3 рет бір шәй қасықпен тамақтан жарты сағат
бұрын ішіп тұрыңыз. Пайдалану уақыты – 3 апта.
Егер суық тигізіп алсаңыз, алоэның жаңадан жасалған шырынын әрбір 3-4 сағат сайын 2-3 тамшыдан тамызып тұрыңыз.
Бұл әдісті 2-3 күннен артық жасауға болмайды.
Егер  сізде гастрит,  асқазан жарасы болса немесе тәбетіңізді  жақсартқыңыз  келсе,  күніне  2-3  рет алоэ шырынын ішіңіз.
Ларингит (тамақ ауырсынуы) кезінде, тамағыңызды, аузыңызды алоэ шырынымен шайыңыз.
Түймедақпен көптеген ауруды емдеуге болады. Түймедақ гүлі өт жолына тас байлану, тұмау, бас ауруына қарсы ем.
Өсімдіктен алынған эфир майы жүйке жүйесін әлдендіріп, ми тамырларын кеңітеді. Асқазан, ішек жолдарының жұмысын
жақсартып, өтті жүргізіп, тәбетті ашуға көмектеседі. Бұлшық еттің жұмыс қабілетін арттырады. Сонымен қатар:
Алма
Алманың құрамында С, В1, В2, Р, Е дәрумендері мен марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш, барий
микроэлементтері бар. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұнықтың өте көп бөлігі бар.
Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді
етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады, диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады.
Алдыңыздағы  тізімді  көріп,  ешқандай  нашар  қырын  байқамағаныңызды  айтарсыз.  Асықпаңыз,  диетологтар  алманың
құрамындағы  жасұнықтың  көп  болуы  колит  (тоқішектің  талаурап,  қабынып  ауруы)  ауруының  пайда  болуына  әкеліп
соқтыруы және асқазан-ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы
жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы
тістің эмалына қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды
көп ішпегеніңіз абзал, мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығы дәлелденген.
Сарымсақ
Сарымсақтың адам өміріне пайдасы мол!Сарымсақтың құрамында селен, германий, магний және тағы басқа көптеген 
микроэлементтер, амин қышқылдары, А, В, С дәрумендері, калий, фосфор, кальций элементтері, темір, хлор, ақуыз 
бар.Жұқпалы аурулардың алдын алу мен емдеуде сарымсаққа тең келетін ештеңе жоқ Ал шаш түскен кезде басты күн сайын
ұстарамен тақырлап алып, бір апта сарымсақтың, бір апта пияздың сөлімен сүртеді. Сонда шаштың түсуі тоқтап, керісінше 
жақсы өседі.Сарымсақ – теріге сыздауық, сүйел, теміреткі, қышыма тағы басқа жаралар шыққанда да таптырмайтын ем. 
Сондай-ақ сарымсақ асқазан-ішек жолының қызметіне жағымды әсер етеді: ас қорытуды жақсартады, қимыл-қозғалыс 
белсенділігін қалыпқа келтіреді. Бауырыңызды қорғап, өтті айдайды.жәнеде сарымсақ ол адамның минын 
жақсарттады,Тұмауғада өте пайдалы! Адамдар тұмау болған жағдайда оны жіптен өткізі,мойнына тағып алады сосын егерде
сіз ауырған жағдайда қолыңыздың тамырының үстіне бассаңыз тез жазылады! Барлық ауруға таптырмайтын ем! Аурудың 
алдын алу үшін күніне 2-3 түйірін, ал ауруды емдеу үшін 4-6 түйірін жеу керек.
Түсін мені тапсырмасы (Ата-ананың қолына сөз беріледі, оны ыммен оқушыларға түсіндіреді)
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Сөз тапқанға қолқа жоқ тапсырмасы (әр топтан бір оқушыдан шығады, олардың  қолына әріптер беріледі сол әріптен 
басталатын етіп сұрақ  қойғанда жауап беру керек)
Әріптер:Н,М,Р,С
Таңертең нешеде тұрасыз?
Ертеңгілік жаттығу жасайсыз ба?
Уақытымен тамақтанасың ба?
Сабаққа қандай  көңіл-күймен келесің?
Дене шынықтыру сабағы ұнай ма?
Жеміс жидектің қай түрін сүйіп жейсің?
Денсаулығыңызды қалай күтінесіз?
Тамақта көп ішкен зиян ба?
Мектепке кіммен келдің?
Сіз қоқыс заттарды қайдатастайсыз?
Тәуелсіздікке 25 жыл   Қазақстанның екі дүркін олимпиада чемпионы. Ауыр атлетші. Бейжің олимиадасында 180 келіні 
көтеріп, серпе көтеруде 226 келі салмақты еңсерді. (Илья Ильин) 
Рио-де-Жанейро қаласында өткен олимпиада да алтын жүлдеге ие болған боксшымыз Данияр Елеусинов қанша кг салмақта 
шықты? (69кг)
Рио-де-Жанейро қаласында өткен олимпиада да ауыр атлетикадан алтын жүлде иегері? (Нижат Рахимов)
Рио-де-Жанейро қаласында өткен олимпиада да жүзуден  алтын жүлде иегері? (Дмитрий Баландин)
Ауыр атлетші, Олимпиада чемпионы, 53 келіге дейінгі топта өнер көрсеткен кім? (Зульфия Чиншанло)
291 келі салмақты еңсеріп, Олимпиада чемпионы атанды. 75 келі салмақта өнер көрсеткен кім? (Светлана Подобедова)
Олимпиада чемпионы, үш қарғып секіру сайысы
бойынша өнер көрсеткен кім? (Ольга Рыпакова)
Олимпиада чемпионы, Вэл Баркер кубогының
иегері. 69 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен
кім? (Бахтияр Артаев)  
Сөзтізбек кезеңі
1. Футболды немен ойнайды
2. Тазалық  сақтау  туралы  ғылымды  не дейді? 
3. Гигиенаны  ерте кезден  бастаған  елді  ата? 
4. Адамға  ең керекті тағамдардың  бірі. 
5. Адам не  жетіспегенде  өмір  сүре  алмайды?
6. Орамжапырақтың орысша аудармасы
7. Дені  сау  адамның  денсаулығын  сақтау  туралы
қандай  ғылым  бар? 
8. Адам денсаулығына  ең керекті  не  нәрсе? 
9. Американ  ғалымы П. Брэг  адмдарда  болатын
аурулардың 99 %- ы неден  болатынын айтқан? 
Қорытынды  Оқушылар  өз  топтарындағы  жауап  парақтарымен  өз  топтарының  ұпай  сандарын  есептейді.  Топтарды
марапаттау

*****
Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы

Әл-Фараби атындағы  №14 мектеп-гимназиясы
бастауыш  сынып  мұғалімі Кемелбекова  Бакжан  Коржынбайқызы

 Сабақтың тақырыбы: Бірыңғай мүшелердің тыныс белгілері
Сабақтың мақсаты: 
а) білімділік: бірыңғай мүшелердің тыныс белгілері туралы білімдерін кеңейту.
Жалғаулықтар арқылы байланысқан бірыңғай мүшелердің емлесі және тыныс белгілерімен таныстыру; жатты,у жұмыстары 
арқылы қай кезде үтір қойылатынын, қай кезде қойылмайтыны жайлы білімдерін тереңдету.
ә) дамытушылық: бірыңғай мүшелердің тыныс белгілерін дұрыс қоюға, сауатты жазуға дағдыландыру.
б) тәрбиелік: ұқыптылыққа үйрету, елді, Отанды сүюге үйрету.
Әдісі: сұрақ – жауап, өздік жұмыс.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, үлестірме кеспелер
Сабақтың барысы: 1. Ұйымдастыру. Оқушылардың назарын сабаққа аудару. 
Психологиялық дайындық
2. Үй тапсырмасын сұрау 
    Өткенді пысықтау. Жаттығуды тексеру, сұрақ-жауап арқылы бағалау.
«Иә, жоқ» стратегиясы
Бірыңғай мүшелер бірдей сұраққа жауап береді, сөйлемнің бір ғана мүшесімен байланысады.   «Иә, жоқ»
Бірыңғай мүшелер әр түрлі сөз табынан болады.  «Иә, жоқ»
Да, де, та, те жалғаулықтары қайталану арқылы жасалса, үтір қойылмайды.   «Иә, жоқ»
Бірыңғай мүшелер санамалау интоннациясы арқылы айтылады.  «Иә, жоқ»
Және, мен, бен, пен жалғаулықтары арқылы байланысса, үтір қойылмайды.  «Иә, жоқ»
Бірыңғай мүшелер жеке сөзден ғана жасалады.  «Иә, жоқ»
Бағалау 6 ұпай – 5     4,5 ұпай – 4     3 ұпай – 3    0-2 ұпай – 2
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Жаңа сабақ
а) 1 – жаттығу. «Менің орным қайда?» ойыны.
Қараторғай,...,...,... – жыл құстары.
Шырша,...,... – қылқан жапырақты ағаштар.
Кесіртке,...,... – бауырымен жорғалаушылар.
Қалақай,...,...,... – дәрілік өсімдіктер.

Әр жаттығудан соң Астана қаласының көрікті жерлерінің суреттері көрініп, бір оқушы сол жайлы баяндайды.                         

ә) 2 – жаттығу. «Кім тапқыр?» ойыны.

Сергіту сәті. «Өрмек тоқу» ойыны
1 – қатар қазақтың ақын – жазушылары 
2 – қатар Адам бойындағы жақсы қасиеттер
3 – қатар қазақтың ұлттық ойындары
б) 4 – жаттығу. Дәптермен жұмыс
Жапырақтар сары түске енді. Жапырақтар жерге баяу қалықтап түсіп
жатыр. Жауынды күндер басталды. Аспанды сұр бұлт басты.
в) 3 – жаттығу. «Сиқыршының дорбасы» ойыны.
г) 6 – жаттығу. Өзіндік жұмыс.
5. Бөлме қызыл, көк, сары, жасыл шыршалармен безендірілді.
6. Мектеп ауласына ұлдар мен қыздар жиналып тұр.
7. Ол кітапты да, журналды да қызыға оқыды. 
                               
Бағалау. Жинаған жалаушаларды санау арқылы.

*****
Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы

Әл-Фараби атындағы  №14  мектеп-гимназиясы
бастауыш  сынып  мұғалімі  Утелова Жанар  Қуанышбекқызы

Сабақтың тақырыбы: Бұрыш түрлері (тік бұрыш, сүйір бұрыш , доғал бұрыш)
Сабақтың мақсаты: 
1.Білімділігі: Бұрыш түрлеріне тоқталу, олардың бір-біріне ұқсастықтарын көрсету. Өтілген тақырыпқа есептер шығару.
2.Дамытушылығы: Баланың ойлау қабілетін дамыту. Жаңа сабақты игерту. Есеп шығару барысында ережелерді дұрыс 
пайдалана отырып, есте сақтау және логикалық ойлау, талдау қабілеттерін дамыту.
3.Тәрбиелік мәні: есеп шығару жүйріктілігін көру,имандылыққа тәрбиелеу,өзін-өзі басқаруға тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: суреттер, сызба кесте, геометриялық фигуралар, сызғыш, қалам, интерактивті тақта. 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру.
Сабақтың түрі: аралас сабақ 
Пәнаралық байланыс: әдебиеттік оқу,шешендік өнер, дүниетану, математика,қазақ тілі.
Сабақтың жоспары: 1.Ұйымдастыру кезеңі
2.Үй жұмысын тексеру  3.Жаңа сабақ
4.Практикалық бөлім 5.Жаңа материалды бекіту
6.Сабақты қорытындылау
7.Үйге тапсырма бекіту
Сабақтың барысы:І.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
Белсенді болу.Бір-бірімізді құрметтеп сыйлау.
Психологиялық дайындық
Біз бақытты баламыз,
Күннен шуақ аламыз.
Жан-жағыма қарап ап,
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Аздап күліп аламыз.
Жақсы оқып сабақты,
Кілең бестік аламыз.
ІІ.Үй жұмысы
5-салыстыру.66-бет
9+8*6+5                          5+9*9+9                       59-9*14-9+5
7+8*6+9                         3+9*8+9                         99-90*18-9+5
Үй жұмысын  оқыған оқушыға қосымша сұрақ қойып бағалау.
Үй жұмысы  жазылған дәптерлерін жинау.
Үлестірмелі карточкамен жұмыс.Бос орынды толтыр.
*см=1м          *см=1дм           *дм=1м            *м=1км
Үлестірмелі карточкаларды жинап алу.
Ой қозғау.
1.Қазір жылдың қай мезгілі? Күз.
2.Күз мезгілінің айларын ата.Қыркүйек, қазан, қараша.
3.Күз мезгілінің кезеңдерін кім біледі? Ерте күз, алтын күз,қара күз.
4. Қазір қай кезең? Алтын  күз кезеңі.
5.Жарайсыңдар, оны қайдан білдіңдер? Себебі жапырақтар сарғайып,жерге түсуде.
6.Күз мезгілінде қандай табиғи құбылыстар болады? Жаңбыр жауады, жел тұрады.
Дұрыс айтасыңдар,балалар,аспан бұлттанып жаңбыр жауғалы тұр.Кеше анамыз жуған киімдер су болмас үшін, кірлерді 
жинап алайық.Ол үшін әр киімде сұрақ берілген, сол сұраққа жауап бере отырып жинаймыз.
Менен сұрақ, сізден жылдам жауап болсын.(ойыны)
1) Қосудың компоненттерін ата
 2) Азайтудың компоненттерін ата.
3) Тіктөртбұрыштардың барлық бұрыштары  қандай болады?
4) Ұзындықтың өлшем бірліктерін кім атап береді?
5) Көпбұрыш дегеніміз не?
6) Өрнектерді салыстыру үшін не істеу керек?
7) Сынық сызықтың ұзындығын табу үшін не істеу керек? 
8) Заттың құны дегеніміз не? 
9) Жақша ішіндегі амал нешінші орындалады? 
10) Қосу амалын қай амалмен тексереміз?
Өте жақсы балалар,біз қандай киімдерді жинадық? Ұлттық киімдер.
Біздің ұлтымыз қандай?Қазақ.
Біз қай республикада өмір сүрудеміз? Қ/Р
Қ/Р қандай ел?Тәуелсіз ел.
Биыл тәуелсіздігімізге неше жыл? 25 жыл
Дәптерлеріне бүгінгі күннін ретін жазу.
ІІІ.Жаңа сабақ
Жаңа сабақтың тақырыбы сөзжұмбақ шешу арқылы табылады.
Сөзжұмбақтың қандай түрлерін білеміз?Суретті,сұрақты,әріпті.
Бүгінгі сөзжұмбағымыз қай түріне жатады?Сұрақты
Сөзжұмбақ
Бор
Ұстаз
қа Рындаш
  қоңЫрау
сызғыШ
1.Төрт қырлы,өзі аппақ.
   Тақтадағы ізі аппақ.(БОР)
2.Шәкіртке жанашыр,
Мейірман кім,жаны асыл?(Ұстаз)
3.Қабы сояу,
Діні-бояу. (Қарындаш)
4.Сағат сайын қағылады,
Тек мектептен табылады..(Қоңырау)

5.Жұқа тақтай бөлшегі,
Ұзындықтың өлшемі. (Сызғыш)

Қызыл сызықта қандай сөз шйқты? Бұрыш
Бұрыш сөзіне қалай түсінесіңдер?
Ащы бұрыш,балғар бұрыш, үйдің бұрыш.
Балаларды жазалайтын фигура.Ол қандай фигура         (бұрыш)
Бүгінгі сабақтың тақырыбын жазады.Бұрыш түрлері
Бұрыш дегеніміз –бір нүктеден шыққан екі сәуле ортасын айтамыз.
Яғни,бір нүктеден тараған екі сәулені бұрыш дейміз.Бұл сәулелер бұрыштардың қабырғасы болады.
                  Бұрыштар үшке бөлінеді
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Тік бұрыш                                          Сүйі бұрыш

                               Доғал бұрыш
Бұрыштарды ағаш құралымен  және қолмен  көрсету
Оқулықпен жұмыс
2-тапсырма. Сурет бойынша түсіндіру.

Мысал: Өмірмен байланыстыру.
Сандық - оның бұрыштары тік болады.
Астана қаласындағы пирамида - сүйір бұрыштар, тік бұрыштары, доғал бұрыштар бар.
Құрақ көрпе - әр түрлі бұрыштар бар.

             

 Т ік бұрыш - бұрыштары оның тік болады.

Сүйір бұрышы - тік бұрыштан кіші бұрышты айтамыз.

Доғал бұрыш - тік бұрыштан үлкен бұрышты айтамыз.

Үшбұрышты сызғыштан басқа бұрыштарды дәл салу үшін транспортир деген құрал қолданылады.Транспортир- градустері 
бөліктерге бөлінген  сызғыш.

Бұрыштың элементтері:  1 төбесі 2 қабырға. . Бұрыштың өлшем бірлігі: градус. Бұрышты өлшейтін құрал : транспортир .
Дәптерге бұрыштарды сыздырту.

1-тапсырма.Фигураларды ата. Қабырғасын, төбесін,бұрышын көрсет. 
1.Бұлар қандай фигуралар?ұшбұрыш,алтыбұрыш,шаршы,бұрыштар
2.үшбұрыш нешеу?1,,3қабырға,,3төбесі, 3бұрышы.
3.Көпбұрыш нешеу?1,6қабырға,,6төбесі, 6бұрышы.
4.Шаршы нешеу?1,4қабырға,,4төбесі, 4бұрышы.
5.Бұрыштар нешеу?3,сүйір -2 қабырға, 1 төбе, 1 бұрыш.доғал-2 қабырға, 1 төбе, 1 бұрыш .тік-2 қабырға, 1 төбе, 1 бұрыш.

Сергіту сәті
Бойды сергек тік ұста,Емін-еркін тыныста.
Оң қолыңды соз алға,Қол ұшына қара да,
Үшбұрыш сыз ауада,Сол қол босқа тұрмасын,
Шеңбер жасап тынбасын.

3-тапсырма.Тік бұрышты, көпбұрыштарды және бұрыштардың төбесін ата.
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4-тапсырма.Суретте тік, сүйір, доғал бұрыштар нешеу?

5-тапсырма.Уақытқа орындалатын жұмыстар. Өздеріне бағалату.

50+7                  98-90                            46-9              20+6
42-2                   86-80                           58-50             40+7
17-7                  55-50                            36-30              70+4      сек,мин   белгілеу

Өз-өзін бағалау.
50+7 =57       98-90= 8        46-9=37         20+6=26
42-2=40         86-80 = 6       58-50= 8        40+7=47
17-7=10         55-50 = 5       36-30 =6        70+4=74
Қатесіз жазғандар-5
1-2 қатеге-  4
3-4 қатеге-  3
6-тапсырма. Есепті шығар.
Балалар,хайуанаттарды қайдан көреміз?Теледидардан немесе хайуанаттар бағынан көреміз.
Бұлар нелер ? Маймылдар, мартышкалар,шимпанзе.

Хайуанаттар бағында 36 маймыл болады. Оның 6-ауы-шимпанзе, ал қалғандары-мартышкалар. Хайуанаттар бағында неше 
мартышка бар?

Шешуі:36-6=30(мартышка)    Жауабы:Хайуанаттар бағында 30 мартышка бар.

7-есепті шығар.Кері есеп шығар және оны шығар.
а)Бірінші арықтың ұзындығы 60 м, ал екіншісі одан 9 м ұзын. Екінші арықтың ұзындығы  қанша?
Шешуі: 60м+9м=69м  (арық)           Жауабы:Екінші арықтың ұзындығы  69м.

Кері есеп
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Шешуі:69м-9м=60м (арық)           Жауабы:Бірінші арықтың ұзындығы 60 м
Үйге,күнделіктерін ашып жазып алады.
7-есепті  ә) бөлігін шығар, кері есеп құрастыр
ІV.Сабақты қорыту.
Практикалық жұмыс
Оқушылар  алдарындағы ши мен ермексаздан тік,сүйір, доғал бұрыштардың моделін жасайды.Дәлелдейді.
               Тест
1.   Бұрыш дегеніміз- бір нүктеден шығатын екі 
     а) түзу б) сәуле в)кесінді 
2. Бұрыштың элементтері: 
а) 1 төбесі 1 қабырға б) 2 төбесі, 2 қабырға в) 1 төбесі 2 қабырғасы1бұрышы 
3. Бұрыштың өлшем бірлігі: 
а) грамм б) градус в) метр 
4. Бұрышты өлшейтін құрал: 
а) трансформатор б)транссибир в)транспортир 
5. Бұрыштардың түрлерін ата:
а)тік,сүйір,доғал   б)  үшбұрыш,шаршы,шеңбер    в)нүкте,сәуле,кесінді
V.Бағалау.              Үйге: 7-есепті  ә) бөлігін шығар,кері есеп құрастыр 69-бет.

*****
Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы

Әл-Фараби атындағы  №14  мектеп-гимназиясы
бастауыш  сынып  мұғалімі Нышанбаева  Эльмира  Пернехановна

Пәні: Дүниетану    Күні : 14.10.2016ж
I. Сабақ тақырыбы :  Судың қасиеті.
II. Сабақ мақсаты 
а) Білім беру : Оқушыларға су тіршіліктің көзі екенін түсіндіру . Әр түрлі  тәжірбиелер  жасау нәтижесінде судың басты 
қасиеттерімен  тасныстыру. 
ә)Дамытушылық: Оқушылардың су туралы білімдерін кеңейту. Ойын , тілін , байқағыштығын , білімқұмарлығын дамыту. 
б )Тәрбиелік мәні: Суды ластамауға , қорғауға , таза ұстауға, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
в)Саб.қолд.әдіс тәсілдері : Түсіндіру , сұрақ – жауап , көрнекілік , тәжірбие 
г) Пән аралық байланыс : қазақ тілі, математика
III. Көрнекті құралдар: Интербелсенді тақта, суреттер , сызбалар, ыдыс, су, сүт , қасық,үлестірмелі қағаз.
IV.Сабақтың барысы 
а) Ұйымдастыру кезеңі 
Оқушылардың назарын сабаққа аудару 
Психологиялық   дайындық.
Біз бақытты баламыз,
Биікке қанат қағамыз.
Болашаққа талпынып,
Оттай лаулап жанамыз.
-Иә, балалар, сендер еліміздің болашағысыңдар! Болашақ
ұрпақ білімді болу керек. Олай болса, білімімізді
көрсетейік .
ә) Үй тапсырмасын тексеру 
-Қазір бізде  қандай сабақ? – дүниетану
-Ал, дүниетану пәнінен қандай тапсырма берілді?       
(Су. Судың  күйі.)
-Қане  алған білімізді ортаға салайық
1. Су. Судың күйі кім  айтады?
2. Жер бетіндегі судың маңызы.
3. Су неше күйде кездеседі? .
4. Жер бетіедегі су қандай күйде кездеседі? .
5. Судың үш күйін тәжірибе арқылы көрсету. .
б) Үй тапсырмасын қорытындылау  
-Карточкамен жұмыс
1.Адамның тіршілігі үшін не қажет?
2.Адамда жанды табиғаттың бір бөлігі екенін дәлелде?
3. Адамның жануарлардан айырмасы неде?
4.Қараңғыда жұмыс жасай аласың ба?
5.Көкжиек  дегеніміз не?
6.Көкжиек сызығы дегеніміз не?
7.Көкжиектің негізгі төрт тұсы мен аралық тұстарын ата.
8.Құбыланама дегеніміз не?
9.Сурет дегеніміз не?
10.Сұлба дегеніміз не?
11.Ауа деген не?
12.Жел дегеніміз не?
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13. Ауаның қасиеттерін ата.
14.От ауада жақсы жанады дейді . Тәжірибе
жасап көрсет.
15. Ауа сығылады және серпіледі дәлелде.
-Сергіту сәті
Жел тұрды.
Найзағай ойнады.
Жауын жауды.
Жауын жай жауды.
Жауын қатты жауды.
Жауын басылды.
Күн ашылды.
в) Жаңа сабақты түсіндіру : 
Тәжірибе жасап ,судың қасиеттерін анықтау.
Тәжірбиелер қорытындысы
Судың нақты пішіні болмайды. Су түссіз. Су мөлдір. Суда дәм болмайды
Су иіссіз  Су ағады  Су да еритін зат, ерімейтін зат  Су сұйық  Су жұғады  Су жабысқақ
г) Жаңа сабақты бекіту
♦ Жүк артқан екі түйе жолға шықты. Біреуіне тұз, екіншісіне мақта артылған болатын. Алдарында өзен ағып жатты. 
Түйелердің біреуі өзеннен әрең шықты. Ол қай түйе? Неліктен олай ойлайсың?
Сергіту сәті
Сөздер айтылады.Оқушылар дұрыс-бұрыс екенін қимылмен көрсетеді.
Су туралы ассоциация
● Су – сұйық зат.
● Аспаннан жауын түрінде түседі.
● Күн суытқан кезде су қатты күйге айналады.
● Су буға айналады, ұшып кетеді
● Бу - мөлдір,түссіз газ.
V . Жаңа сабақты қорытындылау :
-- Топтық жұмыс
Сәйкестендіру тесті   Дұрыс пікірді бағыттауыш сызықпен қосу
Табиғатқа қатысты ырымдар 
Найзағай ойнап, жауын жауғаннан кейін жаңбыр суына жалаң аяқ жүрсе адам ауырмайды немесе бұрынғы ауруынан 
айығады   
Өреден жас құрт алып жесе – жаңбыр жауады 
Сулы жер - нулы жер   Су – тазалық пен денсаулықтың көзі 
 Су аққан жерінен бір ағар   Сұмырай келсе су құрыр 
Су туралы статискаға сүйенсек жер бетінің 71 пайызы су алып жатса ,29 пайызы ғана құлық екен 
Жүректен жүрекке
Аспанымыз ашық болсын 
Түніміз тыныш болсын 
Ауамыз таза болсын 
Суымыз мөлдір болсын 
Аман сау болайық .
VI. Бағалау 
VII  Үйге: Судың қасиеті .  Судың қасиетін  өзің жазып кел.

* * * * * * *
Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы

Әл-Фараби атындағы  №14 мектеп-гимназиясы
бастауыш  сынып  мұғалімі  Туршабаева   Нават  Моминовна

Сабақ  № 42  Күні :  17.11.2015ж
Сабақтың  тақырыбы:  Тұрлаусыз  мүшелер
Сабақтың мақсаты:  а) білімділік:  Тұрлаусыз мүшелермен таныстыру, тұрлаусыз мүшелерге  сұрақ  қоя білу, оладың 
сөйлем ішіндегі байланысын  анықтай алуға   үйрету. Сөйлем мүшелері туралы білімдерін  пысықтау.
ә) дамытушылық:  Балалардың ойлау, сөйлеу, сауатты жазу қабілеттері мен тіл  байлықтарын дамыту.
б) тәрбиелігі:    Әдептілікке, ұқыптылыққа, адалдыққа, адамгершілікке және  ана   тілін құрметтеп  дәріптеуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдіс-тәсілдері:  «Ойтүрткі»,  «Ой қозғау»,  «Пирамидалық оқиға» стартегиялары, СТО
Сабақтың көрнекілігі:   суреттер, сызба, карточкалар,интербелсенді тақта
Сабақтың барысы: 
І Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
Психологиялық дайындық: 
          Алақанмен  айналаға
          Шуақ нұрын шашайық.
          Сәттілік тілеп күлімдеп
          Біз сабақты бастайық.

35



 Ребусты шеш                          1-слайд

                      Т    Д

ІІ Үй тапсырмасын сұрау,тексеру   2-слайд  3- жаттығу
Сұрақтарға жауап жаз. Жауабыңдағы бастауыш пен баяндауыштың астын 
сыз. 

ІІІ  Үй тапсырмасын бекіту :  СТО     3-слайд
“Ойтүрткі”   ұяшық таңдау
                                             Сұрақтар: 1. Сөйлем мүшелері дегеніміз не?

2.  Бастауыш дегеніміз не?
3.  Баяндауыш дегеніміз не?
4. Қай кезде бастауыштан кейін сызықша қойылады?
5. Тұрлаулы мүшелер дегеніміз не?

       Сергіту    сәті   Аспанға қарап ай көрдік,
Төменге қарап жер көрдік.

                                 Оңға, солға бұрылып,
                                 Егеменді ел көрдік.
ІҮ    Жаңа  сабақ    4-слайд
“Қызығушылықты ояту”    Суретпен жұмыс СТО
1 сөз
2 сөзден тұратын сөйлем
3 сөзден тұратын сөйлем
4 сөзден тұратын сөйлем 
5 сөзден тұратын сөйлем

o Күз                                   Баспалдақ  әдісі
o Күз түсті.
o Күз ерте түсті.
o Күз биыл ерте түсті.
o Күз жылдағыдан биыл ерте  түсті.
Осы сөйлемдердегі бастауыш пен баяндауышты ататып, тұрлаулы мүшелер екенін еске түсірту. Қалған сөйлем мүшелерінің
тұрлаусыз мүше екенін түсіндіру.
        6-слайд
  Өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тұрлаулы мүшелердің маңына топтанып, соларды не бірін-бірі айқындау, толықтыру 
үшін қолданылатын мүшелер. Оны тұрлаусыз мүшелер дейміз. Тұрлаусыз мүшелер – толықтауыш, анықтауыш, 
пысықтауыш.
Оқулықтағы ережемен таныстыру.              7-слайд

“Миға шабуыл”   
    “Сөйлем құра” ойыны      8-слайд                               (тұр-)
барды кітапханаға Ақмарал кеше 

Ребусты шеш:                    9-слайд
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   , (-лау-)

Ребусты шеш (-сыз)     
, , ,
11 -слайд

Жасырынған суретті тап 12-слайд (мү-)

  

      
Несіпбек Айтұлы - 1950 жылы 22 қыркүйекте Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы, Шәуешек ауданына қарасты 
Теректі ауылының Апиынды бұлақ деген жерінде дүниеге келген. 1962 жылы ата-анасымен атамекенге оралып, орта 
мектепті бұрынғы Семей облысы, Шұбартау ауданы, Баршатас ауылында бітірген. Қазір «Алтын тамыр» журналының 
бас редакторы.
               Ү  Қорытынды:    16-слайд
-Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Сөйлемнің қандай мүшесімен таныстық?     Ребустардың шешімдері арқылы табылған 
сөйлемді оқыту 
 І   қатарға      Тапсырма:
Сөйлемдерді аяқта. Тұрлаусыз мүшелердің астын сыз.
      Балалар    ........   кірді.     Жандос   серуенге    .......   . 
ІІ   қатарға      Тапсырма: 
   Сұрақтар бойынша сөйлемдер құрастырып жаз.
           1)   Кім?   не істейді?              2)  Кім?   қайда?   не істейді? 
ІІІ   қатарға   Тапсырма :    Пирамидалық оқиға.  Әр баспалдақтан түскен сайын  бір тұрлаусыз мүшеден қосып жаз. 
баспалдақ әдісі
ҮІ  Бағалау:  қалыптастырушы және жиынтық бағалау түрлері       19-слайд
Үйге тапсырма: 81-бет    5-жаттығу

*****
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Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы
Әл-Фараби атындағы  №14 мектеп-гимназиясы

бастауыш  сынып  мұғалімі Асылбекова Дидар Қасымбекқызы

Ықпалдастырылған сыныпқа арналған сабақ жоспар

Сабақтың тақырыбы: «Санды өрнектерді салыстыру»
Сабақтың мақсаты:  Өрнектерді мәндері бойынша салыстыруға қабілеттерін қалыптасуын түсіндіру.Қосу,азайту 
компоненттерін  олардың мәнін табуды пысықтау.
Сабақтың міндеті: Оқушыларға теңдік, теңсіздіктер туралы түсінік бере отырып, есеп шығару дағдысын жетілдіру, талдау,
өзіндік іс әрекетін білік дағдыларын арттыру, түсініп оқып орындауын дамыту.
Түзетушілік: Математикалық тілде сөйлеуін, қатесіз оқып,есте сақтауын қызықтыра отырып түзету.
Мақсатқа жетуге ұмтылдыру өздігінен жұмыс істеуге, жылдамдыққа, ынталарын арттырып, шеберлікке, белсенділікке 
тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: Суреттер,карточка,қима қағазы,кесте,смайлик.
Нәтижесі: Оқушылар есепті өз деңгейінде шығарып біледі.
Сабақтың барысы:   І. Ұйымдастыру кезеңі
ІІ Психологиялық дайындық.
Қайырлы таң достарым.
Қайырлы күн болсын!
Дүйсенбілік сәті
Сәттілікке толсын.
Біздің алар бағамыз
Кіл бестіктер болсын.
ІІІ Үй жұмысын пысықтау.Ауызша
Санда неше ондық неше бірлік бар?Дәптерден оқыту.
34     52        76       93
Жарайсыңдар!  Дәптерлерін жинау.
Балалар біздің бастауыш сыныптар арасында он күндік апталық басталып жатыр.Оның тақырыбын сендермен бірге айтайық
«Тәуелсіз елімнің ерлік жолы,Олжа емес салбырап түскен көктен»
-Тақырып не туралы?
-Тәуелсіздік туралы
-Биыл тәуелсіздікке неше жыл?
-Тәуелсіздікке 25 жыл
-Тәуелсіздікке байланысты Сагым мен Диастың тақпақтарын тыңдайық.
Өте жақсы.Енді әдеттегінше жаңа сабаққа көшейік.
ІV Жаңа сабақ
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: «Санды өрнектерді салыстыру».
Ал, балалар, көңіл - күйлеріңіз қалай?
Сабаққа дайындықтарыңыз ше?
Балалар біз бірінші сыныптан бастап осы сабаққа дейін екі санды, өрнек пен санды салыстырып үйрендік.Қане қосу,азайту 
компоненттерін еске түсірейік.
V. Оқулықпенжұмыс. Карточкамен жұмыс.
1-тапсырма (Ауызшаорындалады). Оқушылар берілген қосу және азайту амалдарының компоненттерін атап, мәнін табу.
2 -Салыстыру.   1-2- бағанды ауызша орындау. Оқушылартақтада 3-бағанды орындау. 
36*63         74*56                              14*10+6
15*51         100*99                           27*20+8
VІ Жаңа сабақты түсіндіру.
3-Өрнек.  Ережені айта отырып түсіндіру. 
Өрнектерді салыстыру үшін,олардың мәнін есептеп, шыққан санды салыстыру керек.
(35 - 5)+6*42 – 258 - 8*5+(56 - 6)
VІІ. Топтық жұмыс.
1 - топ.2 - топ.
30+5*30+7                          15 - 6*10+1
38 - 8*39 – 9                       18 - 8*18 - 9
VІІІ. Сергіту сәті 
Мынау -менің жүрегім,
Бәрі осыдан басталған.
Мынау-басым ақылды 
Бәрін осы басқарған
Мынау-оң қолым,
Мынау-сол қолым .
Барлық істі атқарған.
ІХ. Кестемен жұмыс. Эстафеталық жарыс.«Қай топ жылдам?»
Кестені пайдалана отырып, өрнек құрастырып, мәнін тап.

+ 30 40 80 90
4
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Х. Сурет бойынша теңсіздіктер құрастыру.
а)

        
ә)Теңдік пен теңсіздікке сәйкес болатындай суреттерді толықтыр және тиісті санды қой.

ХІ. Сабақты   қорыту.
Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма?
Бұл сабақтың тақырыбы қалай аталып еді?
Өрнектерді салыстыру үшін олардың мәнін есептеп шыққан санды не істейміз?
ХІ. Үйге тапсырма, бағалау.
63-бет 6-салыстыру.
Осымен сабақ аяқталды, сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Сауболыңыздар! (музыка ойналады).

*****
Оңтүстік Қазақстан Облысы, Кентау қаласы .

Әл-Фараби атындағы № 14 мектеп –гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі  Бейбутова Гульнур Амиралиевна

1 сынып
Дүниетану пәні.

Күні:1  .11.2016ж
Сынып: 1 «А»

Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы  Менің отбасым.
Осы сабақта қол жеткізілетін 
оқу мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

Барлық оқушылар:«Отбасы» тақырыбының әлеуметтік мәселелерін 
қарастыруды, ұлттық дәстүрлер мен мерекелерді суреттеуді, «отбасылық шежіре»,
«отбасылық дәстүр» сөздерінің мағынасын түсінуді үйренy;Оқушылардың басым 
бөлігі .дағдылы және мереке күндерінің айырмашылығын түсіндіре білу.Кейбір 
оқушылар.Алған білімді тәжірибеде қолданады.

Сабақтың мақсаттары 1.1.1.1 түрлі дереккөздерді зерттей отырып, «отбасы» ұғымын түсіну және 
мәнін түсіндіру
1.1.1.2 отбасындағы өзге мүшелерге қатысты өзінің туыстық байланыстар 
жүйесіндегі орнын анықтау 
1.1.6.1 отбасылық мерекелердің бірін сипаттау
1.1.1.3 отбасы мүшелерінің арасындағы қамқор қарым-қатынастың маңызын
түсіндіріп, мысалдар келтіру

Жетістік критерийлері 1.Отбасы мүшелерінің атқаратың қызметтерін білу. 
2.Отбасылық дәстүрлерді білу.
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Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану математика.
АКТ қолдану дағдылары Жаңа сабақты таныстырылым.
Тірек сөздер. Отбасы ,Шежіре, отбасы дәтүрі.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
Ынтымақтастық 
атмосферасын қалыптастыру
5 минут.
 .

Аққу болып ұшамыз
Көлге келiп қонамыз
Көлдiң бетiн құшамыз
Қайта самғап ұшамыз.
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын сезініп 
үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!

Оқушыларды төрт топқа бөлу.
Сабақтың ортасы
8 минут

№1 Тыңдалым.
Сен не үйрендік?
Жауаптар дұрыспа.? «ия» немесе » жоқ»деп жауап бер.
1.Мектепте білім аласың.
2.Кітапханашы дәрі береді.
3.Егер жаяу келе жатсаң,сен жаяу жүргіншісің.
4.Мектепте асхана,кітапхана, шаштараз бар.
5.Әңгімелесу кезінде адамның сөзін бөлуге болмайды.
6.Сабаққа кешігіп келуге болады.

Сергіту сәті
2 минут

Әппақ болып таң атты,
Түтiн тiке шығады.
Қарлығаштар қанатын
Самғап биiк ұшады.
Топ-топ, топ басайық,
Жалаудан күн жасайық.
Жаса, жаса алтын күн
Жаса, жаса жарқын күн. (балалар қолдарын соғады)

Жаңа сабақ
10 минут 

1.Әкеңнің әкесі саған кім болады? ( ата)
2.Әкеңнің анасы саған кім болады?(әже)
3.Отбасының басшысын ата.
4.Ақ сүт беріп өсірген адамды ата.
5Өзіңнен үлкен ұл бала  саған кім болады?
6.Сенен кішіұл саған кім болады?
7.Саған қамқор болатын қыз бала саған кім болады?
8.өзіңнен кіші қыз бала ше ?
Осы сұрақтар арқылы жаңа сабақтың тақырыбы ашылады .

 Менің отбасым.Жаңа сабақтың тақырыбын мұғалім өзі таныстырады.
Кел талқылайық!
Суретте кімдер бейнеленген?
Бұл адамдарды не біріктіреді?

Отбасы- ең жақын және туыс адамдар.Әр отбасында жақсы қарым –қатынас болуы өте 
маңызды Отбасы мүшелерін отбасылық дәстүрлер біріктіреді.
 Сурет бойынша отбасы жайлы балалар әңгімелейді.
Оқушылар өз отбасы жайлы әңгімелейді.
 
Менің отбасым. Оқушылардан өз отбасы,отбасындағы адамдардың қарым-қатынасы 
туралы сұрау.
Дәстүрлер. Оқушылардан өздеріне таныс суретті таңдауын сұраңыз («Шашу», «Бата», 
«Тұсау кесу» және т.б.). Оқушылар өз өмірлерінде болған оқиғаларды әңгімелейді. Бұл 
дәстүрлердің қайсысын көргенін айтады.
«Отбасылық шежіре» сөзінің мағынасын оқушылармен бірге ашыңыз. Оқушылардың 
назарын ағаштың суретіне аударыңыз. «Шежірені неліктен ағашпен салыстырады?» 
деген сұрақ бойынша оқушылардың ойларын біліңіз. 
Сен білесің бе? Оқушылардың пікірін сұраңыз.Адамның өмірі, азамат ретінде 
қалыптасуы отбасынан басталатыны туралы түсінік беріңіз. Отбасы мәселелеріне көңіл 
бөлу үшін Халықаралық отбасы күні құрылды. Отбасы күні Қазақстанда да аталып 
өтіледі.
Анықта. Бұл тапсырманы үйде орындауға беріңіз.Оқушылар үшін өз ата-аналарының 
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Аяқталуы

8 минут

Сергіту сәті.

балалық шағы туралы білу қызықты болады. Олар өздері жүргізген бақылау нәтижелерін 
сурет арқылы берсе де болады. Қабілеті жоғары оқушылар суреттерінде ата-аналарының 
бала кездерінде үлкендерге қалай көмектескенін, қандай ойындарды ойнағанын және 
қазіргі кезде оқушылардың өздері қандай ойындарды ойнайтынын көрсетеді.
Орындап көр. Оқушыларға ашықхат жасау үшін үлгілер таратып беріңіз. Өз жақын 
туыстарына тілек жазуды сұраңыз. Ашықхаттың арғы бетіне үй мекен-жайын жазсын. 
Бұл келесі сабаққа арнап алдын ала берілген тапсырма болады.
Сергіту сәтті.

Дәптермен жұмыс 
17-жұмыс парағы .Менің бауырым-Бос уақытыңда бауырыңмен не ісегеніңді 
ұнатасың?
-суреттен тауып белгіле.
«Отбасылық шежіреге» туыстарыңның суреттерін желімде.
Сен білесің бе?
15 мамыр – Халықаралық отбасы күні. Қазақстанда Отбасы күнін қыркүйекте 
мерекелейді.

Сабақтың соңы
2 минут

Бағалау. Оқушылар
– отбасылық дәстүрлер туралы;
– Наурыз мерекесі туралы білді;
Оқушылар
– өз отбасы шежіресін жасауды;
– қонақжайлылық ережелерін сақтауды үйренді.
«Тату-тәтті отбасы» ойыны Сенің анаңның анасы саған кім болады?
(Нағашы әже). Менің анамның қызы, бірақ мен емес?
(Әпке, сіңлі).
Сенің әкеңнің әкесі? (Aта). Сенің әкеңнің ағасы саған кім болады?
(Көке).
Сенің әкеңнің әпкесі саған кім болады? (Әпке).
Қорытынды бағамдау 
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Оқушыларды сабақтың әр кезеңінде бағалау.
2: Дарынды және үлгерімі төмен оқушылардың ерекшелігіне көңіл бөлу.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады ( оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Сабақтың нәтижесіне көңіл бөлу.
2: Рефлексия.
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 
сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім ? 

Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы
Әл-Фараби атындағы  №14  мектеп-гимназиясы

бастауыш  сынып  мұғалімі  Әбзейтова  Элмира  Сұлтанқұлқызы

Әдебиеттік оқу 3- сынып  мерзімі:    16.11.2016 жыл
Сабақтың тақырыбы: Алпамыс батыр мен Байшұбар ат
Сабақтың мақсаты:  
Білімдік: Ауыз әдебиетінін бір түрі батырлар жырымен таныстыру. 
Қазақ батырларының шайқастағы ер жүректіліктерін елестете отырып, кейіпкер әрекетін талдауға мүмкіндік беру.
Дамытушылық: ой-өрісінің, тілінің, мәнерлеп, түсініп оқу қабілеттерінің дамуына ықпал ету.
Тәрбиелік: Өз Отанына деген мақтаныш сезімдерін тәрбиелеу арқылы болашақ Отан қорғаушы екенін сезіндіру.
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, талдау-жинақтау, әңгімелеу,пікір алмасу статегиясы,ойын әдісін қолдана отырып сөз тіркесін
құрау.
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі.  
-амандасу   -оқушыларды түгендеу  сабаққа дайындықтарын тексеру
Психологиялық дайындық: 
II.Үй тапсырмасын тексеру.
-үйге берілген өлеңді жатқа айтқызу.
-қосымша сұрақтар арқылы толықтыру.
-Өлеңнің авторы кім?
-Бұл қала қай елде орналасқан?
III.Жаңа сабақты түсіндіру.
1)Ауыз әдебиеті дегеніміз не?
2)Ауыз әдебиеті шығармаларының қандай түрлерін білесіңдер?
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3)Бүгінгі сабақта тағы ауыз әдебиетінің түрімен танысатындығын айтып өту және таныстыру.
І. Қызығушылықты  ояту. 
 «Батырлар жайлы суреттер галереясына  саяхат»
-Бұл суреттерде кімдер бейнеленген?
-Бұл суреттерден кімдерді тани алдыңдар?
-Бұл батырлар қандай заманның батырлары?
-Қандай ерекше белгілеріне қарап таныдыңдар?
-Алпамыс батыр жайлы не білесіңдер?
-Нені білгіміз келеді?  Неге үйренуіміз керек?
-Қазақ батырлары жайлы не білесіңдер?
-Бес  қару   туралы  не білесіңдер?
-Тұлпарлар жайлы не білесіңдер?
Жаңа сабақ:  Тақырыбы: Алпамыс батыр мен Байшұбар ат.
1.Топқа  бөлу 
1-топ   Алпамыс  батыр
2-топ  Қобыланды батыр
3-топ  Ертарғын  батыр
2.Алпамыс батыр жайлы бейне ролик.
ІІ - Мағынаны тану:
3.«ЖИГСО  2»  стратегиясы бойынша жаңа  сабақты  талдау
4. «Түртіп алу » стратегиясы 
Мәтінді оқушылардың таныс емес сөздерді белгілей отырып, мәтінді абзацтарға бөліп оқыту, әңгімелету, сұрақ-жауап алу.
5.Дәптермен жұмыс
Сөздік жұмыс.
Байбөрі- Алпамыстың әкесі.
Құлтай- Байбөрінің немере ағасы.
Мәдет- сенер үмітім, қорғанышым.
6.Мәтін бойынша тапсырмалар орындау.
Мәтіннен түсінгендерін сұрақтар қоя отырып талдау:
1.Жырдағы қай үзінді ертегілік кейіпкерлерді еске түсіреді ?
2.Байшұбардың іштей айтылған сертін тауып оқы.
3.Байшұбардың сөзін қандай сөз дейміз?
4.Монолог дегеніміз не?
5.Мәтіннің ішінде диолог сөз бар ма? 
6.Диалог сөзді тауып оқы. Ол кімнің сөзі?
7.Диолог дегеніміз не?
8.Мәтіннен тұлпардың бейнесін суреттейтін жерін тауып оқы.
9.Батырдың аты өзіне сай екендігін дәлелде.
7.Сергіту сәті
«Сурет көрмесі»  
«Оқиғаны тап» ойыны
8. «Кім тапқыр» ойыны
Батыр сөзіне сөз тіркесін құра.
1-ші сөзі сын есімнен  2-ші сөзі зат есімнен болу керек.
Мысалы:Ер жүрек – батыр.
1.Сын есім - зат есім.
2.Сан есім – зат есім.
3.Зат есім – зат есім.
4.Зат есім – етістік.
9. Алпамыс батыр және Байшұбар ат жайлы не білдіңдер?

Білемін Білгім келеді Білдім

10. Топтастыру стратегиясы.  Алпамыс батыр қандай батыр екен?
11. Кері байланыс.
1. Егер сендерге сабақ ұнаса  және тапсырманың барлығын,сәтті орындаған болсаңдар желкенді жасыл түске бояңдар.
2. Егер сендерге сабақта белгілі бір қиындықтар кездескен болса, желкенді сары түске бояңдар.
3 Егер сендерге сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып,мұғалімнің көмегі қажет болған болса, желкенді 
қызыл түске бояңдар.
IV.Сабақты қорыту.   -Сабақта қандай ауыз әдебиетімен таныстық?
-Жырда қай батыр жырланған?
V.Үйге тапсырма беру.
1. 72-73-бет мазмұндау.
2. Алпамыс батыр жырының толық нұсқасын тауып оқу
VI. Бағалау парақшасын сарапқа салу

*****
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Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы
Әл-Фараби атындағы  №14  мектеп-гимназиясы

бастауыш  сынып  мұғалімі Калыбаева  Жазира Келдибековна

Тақырыбы: Жерасты суы
Сабақтың мақсаты:
а) білім беру: Жерасты суының пайда болуы және оның шаруашылықтағы маңызын түсіндіру.
ә) дамытуы: Ойлау, есте сақтау, баяндау қабілетерін дамыта отырып, жеке шығармашылық тұлғаны қалыптастыру.
б) тәрбиелік мәні: Табиғат байлықтарын қорғауға тәрбиелеу
Сабақта қолдану әдіс-тәсілдері:
Сұрақ-жауап, түсіндіру
Пән аралық байланыс: Математика, қазақ тілі
Көрнекі құралдар: Қазақстанның физикалық картасы, слайдтар
1.Сабақ барысы: 
а) Ұйымдастыру кезеңі   Оқушылардың назарын сабаққа аудару
Психологиялық дайындық
Табиғат сен – тіршілік тұнып тұрған, 
   Сен күнсің, көтеріліп күліп қырдан.
   Сен – көлсің, сен ормансың, сен – бұлбұлсың,
   Адамға сұлулықты сен ұқтырған – деп табиғат құдіретінің мәнін түсініп,айнала қоршаған дүнйені танып білуге ат 
салысып,сабағымызды бастайық.
2.Үй жұмысын тексеру
Жұмбақ
Аяғы жоқ жорғалайды, жүреді,
Аузы да жоқ сыңғырлайды, күледі.
Онсыз бірақ жер бетінде тірлік жоқ
Айтыңдаршы осыны кім біледі  (Су)
Ия біз өткен сабақта Су.Табиғаттағы су айналымы тақырыбын өткенбіз. –Қазақстан физикалық  картасын көрсете отырып 
баяндау.
Қазақстанның физикалық картасы
Тұма, бастау, бұлақ туралы айту.
Табиғаттағы су айналымы суретке қарап баяндау.
Тәжірибие.Шәшнекке су құйып, оны отқа қою.Біраздан кейін су қайнап, одан бу шығады.Сен қайнаға судың 
біртіндеп азайғанын байқайсың.
Судың қатты,мұз.                 Сұйық, су.                                   Газ,бу түрлері 

Су туралы мақал-мәтел
Таулы жер бұлақсыз болмас,
Сулы жер құрақсыз болмас.
Су жүрген жер береке,
Ел жүргенжермереке.
Су патшасы – мұрап,
Түнпатшасы – шырақ.
Су - ырыстыңкөзі,
Еңбеккірістіңкөзі.
Алпыс күн тасыған су,
Алты күнде қайтар.
Таументасты су бұзар,
Ел арасынқубұзар.
Судың да сұрауы бар. 
Суғакеткен тал қармайды. 
Су жетпейіндемейді, жар жеткізбейді,
Ер жетпейіндемейді, малжеткізбейді.
Су туралы жұмбақ
Жылт-жылт еткен, 
Жырадан өткен.
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Ұзын-ұзын ұз келеді, 
Ұзын бойлы қыз келеді.
Қасы қалтырап, 
Көзі жалтырап
Аяғы жоқ жүреді, 
Сылқ-сылқ күледі.
Сергіту сәті. Жоғары ұзақ қарадым .Бұлттарды санадым.Кенеттен күн күркіреп,Жауды жаңбыр сіркіреп.Жерге 
түсті тамшылар,Қайда кетті ол сулар.Сіңіп кетті жерге олар.
3.Жаңа сабақты түсіндіру.  Сөзжұмбақ шешу арқылы 1-тоқсанда өтілгенді еске түсіріп пысықтап, жаңа сабақ тақырыбын 
ашу.  Жерасты сулары туралы өзім түсіндіремін.
Тапсырма
Жер асты суларының негізгі көзі жауын-шашын   . . . . . .   суы.
     Топырақтағы еріген минералды заттары бар суды    . . . . . . .   тамыры арқылы сіңіріп, жапырағы арқылы буландырады.
     Топырақ қабатынан өткен . . .  сүзіліп тазарады.
     Терең қабаттарға жиналған жер астын суын        . . . . .    қазу арқылы пайдаланады.

         Керекті сөздер: қар, өсімдік, су, құдық   

Экологиялық есеп
Пәтердегі су краннан дұрыс жабылмаса 6 минутта 1 стакан су ағады Осылай тұра берсе 1 сағатта және 1 тәулікте қанша 
литр су бекерге ағып шығын болады?                                                                                                       Шешуі.60-минут10 стакан.
1 тәулік 24 сағат*10стакан=240 стакан.                                      Бағалау.жауаптарына қарай бағалаймын
Үйге тапсырма 
Жерасты сулары оқу.  44-45 бет.

*****
Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы

Әл-Фараби атындағы  №14  мектеп-гимназиясы
бастауыш  сынып  мұғалімі Алимтаева  Акмарал  Еркинбековна

Сабақтың тақырыбы:  Құдайы қонақ.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушылардың қонақжайлылық , қонақ түрлері және олардың қадірі туралы білімдерін кеңейту,нығайту.
Дамытушылық: Оқушылардың ой-өрісін,ойлау белсенділігін,сөйлеу шеберлігін, тіл мәдениетін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушыларды ұйымшылдыққа,жауаптылыққа,сыйластыққа,қонақ күте білуге,салт-дәстүрімізді сақтауға және 
жеке тұлға болып қалыптасуға тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: Қажымұқан Мұңайтпасов, Аян Нысаналиннің суреттері, көріністі суреттер,сызбалар,мақал-мәтелдер.
Сабақтың барысы: I. Ұйымдастыру.
Оқушыларды түгелдеу,сабаққа әзірлеу.
Топқа бөліп отырғызу, топбасшысын сайлау,бағалау парағын таратып беру.
1 топ. Жазушылар орталығы.
2 топ. Ғылым  орталығы.
3 топ. Өнер  орталығы.
4 топ.Сурет орталығы.
Психологиялық дайындық.
Білім  деген биік шың,
Бақытқа сені жеткізер.
Білім  деген ақылшың,
Қиындықтан өткізер.- деп
Әр топ бір-бірлеріне сәттілік тілейді.
- Биыл Тәуелсіздігіміздің  неше жылдығын тойлағалы отырмыз?
-Біздің бастуыш сыныптар апталығы осы мерекенің құрметіне орай өтіліп жатқанын сендер жақсы білесіңдер.
- Олай болса,бүгінгі сабақта көрсеткен білімдерің осы торқалы тойымызға қосқан зор үлестерің болсын.
II.Үй тапсырмасын сұрау.
- Өткен сабақты еске түсіру,мәтін мазмұнын әңгімелету,сұрақтарға жауап алу.
"Кубизм " стратегиясы.
Текшенің қырларына жазылған тапсырмалар:
1." Диқан баба" аңызымен мәтінді салыстыр
2. Қазір Сыр өңірінде дәнді дақылдардың қайсысы көбірек егіледі?
3. Туған жерге,халқына адал еңбек еткен адамдар қандай құрметке лайық?
4.Қарт кісінің арманын кім орындады?
III.Жаңа сабақ.
    I. Қызығушылықты ояту.
Оқушыларға бейнеролик көрсету,сұрақтарға жауап алу.
- Роликтен не көрдіңдер? Нені байқадыңдар?
-Қазақ халқы қонағын қалай қарсы алып, күтеді екен?
- Қонақ деп кімді айтамыз?
-Қонақтың түрлерін білесіңдер ме?
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Қонақ
Оқушылардың пікірлерін тыңдау,"Білемін". "Білдім". "Білгім келеді"кестесінің бірінші бағанын толтырту.-Ал енді бүгінгі 
сабағымыздың тақырыбы қалай аталады деп ойлайсыңдар? -Олай болса, бүгінгі сабақта Аян Нысаналиннің" Құдайы қонақ" 
әңгімесімен танысамыз.
-Алдымен мәтін авторымен қысқаша танысайық.
Аян Нысаналин жайлы мағлұмат беру.
  II. Мағынаны тану.
Мәтінді ДЖИГСО әдісі бойынша бөліктерге бөліп оқыту, әр топтан бір оқушы өздері оқыған бөліктерінен түсінгенін  келесі
топқа барып, әңгімелеп береді. Ал ол топ түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап береді.
Мәтін мазмұны бойынша топтарға тапсырмалар орындату
1топ. Жазушылар орталығы.
- Қонақасы,ет асату, құдайы қонақ сияқты халқымыздың дәстүрлеріне анықтама-сөздік жаздыру.
2топ. Ғылым орталығы.
-Құдайы қонақ кім?Ол туралы зерттеу жұмысын жүргізу.
3топ. Өнер орталығы.
 Мәтіндегі айтылатын ойды көрініс арқылы көрсету.
4 топ. Суретшілер орталығы.
   Салауатты өмір салтына байланысты сурет салдыру.
"БББ" кестесінің "білдім" деген бөлігін толтыру.

Дәптермен жұмыс
Дәптерлеріне қажетті деректер мен түсіндірмелерді жаздыру,жаңа сөздіктердің мағынасын түсіндіру.
Әудемдегі-жақын жердегі.
Төртпақ-дембелше,мығым денелі.
Күш киесі қону-күш қасиеті пайда болу.
Зауқы соқпау-тәбеті тартпау.
Қайқаң- өрлеу  жол.
 III. Ойтолғау.  Оқылған мәтін бойынша сұрақ-тапсырмалармен жұмыс.
-Автор неліктен әңгімені " Құдайы қонақ" деп атады екен?
-Құдайы қонақты көрген сәттен бастап баланы қандай сезімдер биледі?
-Асылмұраттың өмір жолына, болашағына құдайы қонақтың келуі қалай әсер етті деп ойлайсыңдар?
-Бүгінгі сабақты қорытындылайтындай қандай мақал-мәтелдер тауып айтуға болады?
Қорытынды.
Сабақты" БББ" кестесінің" Білгім келеді" деген бөлігін толтыру арқылы қорытып, бекіту,оқушыларды комплимент әдісімен 
бағалау.
Үйге тапсырма.  Әңгімені оқып, қонақты қалай қарсы аласың? Өз ойын жазып келу.

* * * * * *
Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы

Әл-Фараби атындағы  №14  мектеп-гимназиясы
бастауыш  сынып  мұғалімі  Манашова   Нұрбану  Мұратқызы

Тақырыбы: Табиғат құбылыстары  (3сынып)  Пәні: Дүниетану  
Мақсаттары: Балалардың табиғи және жасанды денелер мен олардың құрамы туралы түсінік қалыптастыруына ықпал ету; 
заттарды бір-бірінен қасиеті жағынан айыра білуге оқыту; табиғат құбылыстары туралы білімін толықтыру және 
жүйелендіру.  Оқушылардың табиғат құбылыстары туралы түсініктерін кеңейту,табиғат-адам өмірінің тірегі екенін оқушы 
санасына жеткізу. Жыл мезгілдеріне байланысты табиғат құбылыстарын көреді және түсінеді.Топта  жұмыс  істей білу 
дағдыларын  дамыту. Қоршаған ортаны  аялауға  баулу сезімталдыққа  адамгершілікке  тәрбиелеу.
Күтілетін нәтижесі:  Оқушыларда табиғи құбылыс  туралы түсінік қалыптасады. Тірі және өлі табиғат денелерінің 
айырмашылығын біледі.  Дене мен заттың тәуелділігін  анықтайды. Дене, зат және табиғаи құбылыстардың  өзгеруі 
кезіндегі өзара байланысты анықтайды. Түйінді ой қорытынды жасайды. 
Әдісі:   әңгімелеу,талдау,сұрақ-жауап, диалог,жеке жұмыс, топтық жұмыс, «Нақты жауап» айдары графикалық диктант, 
миға шабул,ой қозғау.
Түйінді идея: Нақты ойлау арқылы ой қорыту 
Түрі:  аралас сабақ,топтық  жұмыс.
Көрнекілігі:  оқулық, табиғи құбылыстар мен табиғи апаптардың су, парақ плакат жапырақ,  түрлі-түсті қағаздар,  күн, гүл, 
қар, жаз мезгілінің суреті,интер белсенді тақта.
Өзекті  мәселе: Табиғат  құбылыстары  адам өміріне қауіпті бола ала ма?
Сабақ барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі. 
1. 2 мин Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын ұйымдастыру 
Психологиялық дайындық. 
Күн  Гүл  Қар  Жаз  
 суретттерге қарап осыған байланысты жылы лебіздер айту.
2. 1 мин Сабақтың бағалау критерийлерімен таныстыру.Бағалау парақшасын тақтаға іліп айтып кету.  
3. 2 мин Топқа бөлу
 Балаларды туған күндеріне байланысты жыл мезгіліне қарай топқа бөлінеді .
Оқушыларды топқа бөлу арқылы алдағы сабақтың не туралы болатынын пайымдату, назарларын жаңа сабаққа қарай 
бағыттау. 
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 № Аты-жөні  Үй тапсырмасы  сұрау. Сұрақтар арқылы бекіту.
«Миға шабуыл»
1. Бұрынғы уақыттарда жүргізілген бақылаулар мен тәжірибелерді жазып алу үшін нені жетілдіру қажет болды? Өз білімін 
2. Әсіресе нені үйрену қажет? Жаза, оқи білуге, математикалық есептеу әдістерін 
3. Бүгінгі күнге дейін жеткен қандай жұмыстарын білеміз? Тасқа салған суреттер, зерделеу жұмыстары 
4. Бақылау құралының негізгісі не? Көз 
5. Түрлі тәжірибелерді жасаған кезде кімдер аспаптарды қолдана білді? Адамдар 
6. Күннің шығуы мен батуына қарай нені анықтады? Уақыт 
7. Бара - бара не ойлап тапты? Сағат 
8. Қандай сағатты ойлап тапты? Су, құм, күн, гүл сағаттар 
 9. Уақыт бірліктерін ата. Секун,дминут,сағат,тәулік,апта,ай,жыл,ғасыр.
10. 1 сағ -? Мин 
11. 1мин -? Сек 
12. Күн мен түннің ауысуына негіздеп нені анықтаймыз? Тәулік, жұма, ай, жыл 
13. 1 тәул -? Сағ 
14. 1 жұма -? Күн 7күн 
15. 1ай -? жұма 4ж 
16. 1жыл -? 12 Ай 
17. 1 жыл --?  365 Күн 
18. Ұзындық өлшем бірліктерін ата. Мм,см,,дм,м,км
19. Салмақ өлшем бірліктерін ата. Гр,кг,ц,т
20. Заттың салмағын анықтау үшін нені пайдаланылған? Таразы 
21. Бақылау  , зертханалық жұмыс деген не? 
4. 5 мин Жаңа сабақтың ашылуы 
І.Білу. «Ой қозғау» әдісі
Табиғат құбылыстары туралы бейнеролик. 
1. Балалар, сендер бейне  роликтен не тамашаладыңыздар? 
Мұғалімнің кіріспе сөзі: Табиғатта болып тұратын өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады.
Кейбір табиғат құбылыстары жылдың белгілі бір уақытында ғана болып тұрады. Тірі және өлі табиғатта үнемі өзгерістер 
болып тұрады. 
Жылдың 4 мезгіліне байланысты табиғатта өзгереді. Мысалы: ағаштар мен шөптер көктейді және құрайды. Жаңбыр, 
бұршақ, қар жауады. Жел, боран соғады. Осының барлығы табиғат құбылыстар.
- Балалар жаңа  сабақты батамас бұрын  7 санына  байланысты нелерді  білеміз? 
-ия  дұрыс  айтасыңдар  жеті шелпек, жеті қазына, жеті ата, жеті қарақшы, осы жеті санына  байланысты жеті жұт деген 
сөзде бар екен ол жеті жұт нелерден тұратынын білеміз ба? 
1 . жер сілкіну  2. құрғақшылық  3.өрт  4. соғыс  5.мал қырылу  6. індет  7. су тасқыны
Кемпір қосақ шығу 
 -Ал енді балалар бізде қай табиғат құбылысы шықты? 
-Бұл не деп аталады?
-Қандай  құбылыстан  кейін  пайда  болады?
5 5 мин ІІ. Түсіну. 
«Табиғатқа  саяхат»   Оқулықпен жұмыс. Мәтінді іштей  оқыту.
 1 -топ:   1-2  Азат жолды  
 2 -топ:   3-4  Азат жолды
 3 -топ:   5-6 Азат жолды
 4 -топ:   Күз мәтіні. Авторы кім ол жайлы мағұлмат.Табиғатқа байланысты қандай тыйым сөздер білеміз.
6. 13 мин ІІІ. Қолдану. 
«Тапқыр болсаң, тауып көр» ойыны 
(топтық жұмыс) 
Балаларға  жыл  мезгіліне  байланысты  құралдар таратылады. Сол тарқатқан  заттарға  қарап  қай  мезгіл  екенін  табу 
қажет.Сол мезгілді қағаз бетіне түсіру.
1 топ:   Қыс  мезгіліне  байланысты  заттар  таратылады.
2- топ: Көктем  мезгіліне  байланысты  заттар  таратылады.
3-топ: Жаз  мезгіліне  байланысты  заттар  таратылады.
4-топ: Күз  мезгіліне  байланысты заттар  таратылады. Осымен  қатар оқушыларға   деңгейлерене   қарап   деңгейлік  
тапсырмалар беріледі
 А -тобына  сол жыл мезгіліне байланысты  «Эссе» жаздыру. 
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 Б – тобына суретті  аяқтап  оны  қорғау
 С-тобына   тобына  сол жыл мезгіліне байланысты  «Баспалдақ» бойынша сөйлем құрату
7 2 мин Сергіту сәті 
7. 5 мин ІV. Талдау 
8. 5 мин V. Жинақтау 
«Нақты жауап» айдары: 
Денелер, заттар, табиғат құбылыстары туралы нақты идея туралы түйінді идея. 
Графикалық  диктант  алу
1. Адам қоршаған ортада өмір сүреді.+ 
2. Адамды қоршаған ортаны дене дейміз - 
3. Күн, ай, жұлдыз, бұлт табиғи денелер.+ 
4. Тас, аң, құс жасанды денелер.- 
5. Табиғи денелер екіге бөлінеді.+ 
6. Тірі денелер жиынтығы өлі табиғат дейді.- 
7. Өлі табиғатқа ауа, тас, құм, су жатады.+ 
8. Тірі және өлі табиғаттың арасында айырмашылық болмайды.- 
9. Айналадағы жасанды денелерді ұстап білуге болады.+ 
10. Табиғи және жасанды денелер заттан тұрады.+ 
11. Кез - келген дене тастан тұрады.- 
12. Затты бір - бірінен қасиеті жағынан айыруға болады.+ 
13. Тірі дененің құрамы жұмсақ болады.- 
14. Табиғаттағы өзгерістерді табиғат құбылысы дейміз.+ 
15. Қыс айында жаңбыр жауады., топырақ борайды.- 
16. Күз айында жауын - шашын болады.+ 
17. Адам табиғат құбылыстарын өзіне бағындыра алады.- 
18. Адам жауын - шашынды өз игіліктеріне бағындыра алады.+ 
19. Жаз айында қар жауады.- 
20. Көктем мезгілінде қар еріп, жер көгереді.+ 
21. Жылдың үш мезгілі бар.- 
22. Көлік жасанды денеге жатады.+ 
23. Өсімдік өлі табиғатқа жатады.- 
24. Адам тірі табиғатқа жатады.+
Бағалау  слайд
Жауап  _/\_/\_/\_/\_ _/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_
Бағалау шкаласы 
«5»-20-24 ұпай 
«4»- 16-19 ұпай 
«3»-11-15 ұпай 
9. 3 мин VІ. Бағалау 
10. 2 мин «Екі  жұлдыз, бір тілек»  кері байланыс жасау.
 Оқушылар тақырыпты түсінгендері немесе түсінбеген сұрақтары жайлы стикерге жазады.
Үйге тапсырма 
Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беру.Күнделікті  ауа- райын  бақылау. Бақлау  жұмысын дәптерге түсіру. 

*****
Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы

Әл-Фарабит атындағы  №14  мектеп-гимназиясы
ағылшын тілі пәнінің  мұғалімі Иманбердиева  Карима  Кулахметовна

Long term plan module: Module 3  My school
Lesson№19 Commands

School №14 named after  Al Farabi

Date: 25.11.2016 Teacher’s name: Imanberdieva Karima
Class: 1 A Number of present:14 Absent:-
Learning objective(s)
that this lesson is 
contributing  to:

1.S3 pronounce basic words and expressions intelligibly, 
1.UE11 use there is /are to make short statements, 
1.L3 recognize with support simple greetings recognise the spoken form of a limited range of basic and 
everyday classroom words, 
 1.S1 make basic personal statements and simple statements about objects,
1.UE3 use basic adjectives and colours to say what someone /something is or has
-to give and follow commands

Lesson objectives: All learners will be able to:
pronounces the commands and expressions intelligibly
Most learners will be able to:
listens to the words carefully  and can command them
Some learners will be able to:
translate some sentence in to English

Language objectives: Learners can:
By the end of the lesson learners will be able to
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- pronounce command words and expressions intelligibly
- make sentences using the verb LOOK at          
Key words and phrases:
Commands: stamp your feet, stand up, sit down, clap your hands
Look at the… Look at the…
Useful classroom language for dialogue/writing: oral
Discussion points:
Can you say why you use commands? 

Assessment for 
Teaching

Criteria based assessment 
Assessment criteria: Talk about commands using the structure do this do that…. (stand up, dance…)
Descriptor: 
A learner
 pronounces  the commands and expressions intelligibly;
 listens to the words carefully  and can command them 
 translate some sentence in to English

Self-assessment: Traffic lights

How to overcome 
barriers in learning 
English

-Use audio and visual materials
- Use learners’ favourite games
-Don’t speak fast in English
-Pronounce the words distinctly 

Previous learning Toys
Plan

Planned timing Planned activities (replace the notes below with your planned activities)
What will the pupils learn? How will they learn it?

Suggested Teaching Activities 
Active Learning activities

   Resources

Start (Beginning of
the lesson)

I. Organisation moment
h. Greeting:
 Teacher greets learners; learners respond to greeting. 
              1.2. Hello – song 
                All pupils and the teacher begin
                the lesson with the song 
               1.3. Warming up: Brainstorming 
                 Asking the familiar words dealing
                          with the family while playing the ball
    1.4. Listening to the song and singing it together
                         (daddy finger, daddy finger)

 Interactive 
board, songs, 
ball

Middle (of the 
lesson)

II. The Main Stage
2.1.  123 Count with me
Every Pupil count from 1 to 10 
3.2.  Bilingual method
Pupils with the help of teacher count
 from 1 to 10 in 3 languages 
3.3.  Craftwork with numbers
3.4.  Eatable colours
Teacher gives one M&Ms every pupil. Then pupils must say the colour of the M&Ms.
If they say right teacher gives one more M&Ms.
3.5. Magic Toys
Revision of the words connected with the toys and using of flashcards of the toys
3.6. Odd one picture out
There are given some flowers, fish and butterflies with pictures. Pupils must odd one
which is not fit with the others
       New theme- COMMANDS
Teacher presents the new theme
 using the method TPR
stamp your feet, stand up, sit down, clap your hands, run, jump, dance
3.7. Working with Activity Book- 
Doing the Ex 38
3.8. The game – The Broken Telephone
3.9. Playing the game – Simon says
  Evaluation 

Interactive 
board, number 
flashcards, 
crafting sticks, 
M&Ms, toys, 
Activity books, 
pictures of 
flowers, fish 
and butterflies, 

End (of the lesson) III. Conclusion
Self-assessment: Traffic lights 
Reflection: Learners make comments about the lesson orally.  Teacher asks learners to
look at lesson objectives they set at the beginning of the lesson and think and say what 
they did well in the lesson and what needs improvement.
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Additional information:

Differentiation -  how do you plan to give 
more support? How do you  plan to 
challenge the more able learners?

Assessment  - how are you 
planning to check learners’ 
learning?

Cross – curricular links health and  safety 
check ICT links
Values links

Reflection

Were the lesson objectives / learning 
objectives realistic? 
What did the learners learn today?
What was the learning atmosphere like? 
Did my planned differentiation work well?
Did I stick to timings? What changes did I
make from my plan and why? 

Use  the space below to reflect on your lesson. Answer the most relevant 
questions  from the books on the left about your lesson.
I think the lesson objectives 1.S3,1.UE11 1.L3  1.S1 1.UE3
 were realistic. 
Learners :
- recognized sounds 
-do the commands as stamp your feet, stand up, sit down, clap your hands
-  pronounced familiar words and expressions intelligibly;  crafted the numbers,
played some games, named the toys and made up the sentences using the words
of previous topics
The learning atmosphere was favourable. I think my differentiation worked well. 
I stuck to timings.

Summary evaluation               
  What two things went really well (consider both teaching and learning)?
  1.When learners listened to the activities with the help of teacher they did the commands and they were really happy!          
  2. They liked to say the commands themselves and crafting the numbers themselves                                                                        
What two things would have improved the lessons (consider both teachings  and learning)?
1.So as to motivate those slow learners in the lesson it would be better to play games and do many interesting activities
2.It would be better to use English when I explained them what to do during the lesson. Also using English with mimes and 
gestures would have improved the English lesson

Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы
Әл-Фараби атындағы  №14  мектеп-гимназиясы

бастауыш  сынып  мұғалімі Жолдасбек Жадыра Сейтімқызы

І.Сабақтың тақырыбы: Қыстырма  сөздердің  тыныс  белгілері.
ІІ.Сабақтың  мақсаты: 
Білімділік: Қыстырма сөздердің сөйлем ішіндегі атқаратын рөлін, жалпы ойға қосатын әртүрлі мағыналық реңктерін 
байқату, сөйлем ішінен қыстырма сөздерді таба білуге, қыстырма сөздердің тыныс белгілерін дұрыс қоя білуге үйрету. 
Қыстырма сөздерді орынды қолдана білуге дағдыландыру. Дұрыс, мәдениетті сөйлеуге тәрбиелеу.
Дамытушылық: Балалардың  сабақта  белсенділігін,  сауаттылығын, дүниетанымын кеңейту, арттыру.
Тәрбиелік: Тақырып мәнін толық игеруге, сауатты, ұқыпты жазуға баулу, тәрбиелеу
ІІІ.Сабақта қолданылатын әдіс- тәсілдер:
сұрақ – жауап, СТО элементтері «Миға шабуыл», «Мозайка» әдісі
IV.Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі
Психологиялық дайындық: тілек айту.
Үй тапсырмасы: Алдымен сұрақ – жауап арқылы өткен сабақты еске түсіру
1.Қыстырма сөз дегеніміз не?
2.Қыстырма сөзге мысал келтір
«Миға шабуыл» әдісі
1.Шынында,       сурет арқылы қыстырма сөзді пайдаланып сөйлем  құрастыру.
2. жаңылмасам қыстырма сөзін пайдаланып сөйлем құрастыру
3.  бәлкім қыстырма сөзін пайдаланып сөйлем құрастыру
V. Негізгі бөлім: Ендеше балалар бүгінгі жаңа тақырыбымыз, осы «Қыстырма сөздердің тыныс белгілері»  деп аталады. 
Өздеріңнің келтірген мысалдарың арқылы түсіндірейін:
5. Шынында, сенің ақылың кем екен.
Егер, қыстырма сөз сөйлемнің басында кездессе қыстырма сөзден кейін үтір қойылады.
6. Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би,жаңылмасам, үш жүздің   билері.
Егер қыстырма сөз, сөйлемнің ортасында кездессе екі жағына да үтір қойылады. 
7. Тәуелсіздіктің 25- жылдығы биыл мықты тойланатын шығар, бәлкім.
Егер қыстырма сөз сөйлемнің соңында кездессе қыстырма сөздің алдына үтір құйылады. 
 Жаттығу. Ауызша орындалады. 
3-жаттығу. Өлеңдерді мәнерлеп оқыту, қыстырма сөзді атау.
5-жаттығу. 1-2 топ қаратпа сөзі бар сөйлемдерді теріп жазу
3-4 топ қыстырма сөзі бар сөйлемдерді теріп жазу.
Ортақ қасиетін ауызша айтып шығу.
Сабақты пысықтау. «Мозайка» әдісі. 
Берілген суреттер арқылы, тыныс белгілерін тиісті жерге қойып, сөйлемдер құрастыру.
VІ.Үйге тапсырма:  2- жаттығу.
VІІ.Қорытынды: Бағалау, пысықтау, тиянақтау.
Міндеттері:  Жаттығу жұмыстарын орындата отырып, қыстырма сөздің сөйлемдегі ойға қосатын мағыналық реңктерін 
ажырата білуге үйрету;  оқушылардың сөйлеу мәдениетін арттыру, ой қорыту, пікір айту дағдыларын жетілдіру.
Күтілетін нәтиже:

49



топтық жұмыс арқылы оқушылар өзіндік ізденіске бағыттап, шығармашылықпен жұмыс істеу дағдылары артады;
жаттығу жұмыстарын талдау арқылы еркін ойлау, өз көзқарасын жеткізу, дәлелдей білу, өзгені тыңдау, тұжырым жасай білу
қабілеттері жетіледі;
әр оқушы өз - өзіне баға береді, өзіндік пайымын жасайды, тәрбиелік, тағылымдық мәнін ұғынады.
Түйінді түсініктер: мағынаны үстемелеу, қолдау, жорамал, пікір, сенім, сөйлем мүшесі бола алмайды.
САБАҚТЫҢ ӨТУ БАРЫСЫ
Сабақ кезеңдері, модуль
Мұғалімнің іс - әрекеті
Оқушының іс - әрекеті
Тапсырмалар мазмұны
Бағалау
Ресурстар
Ұйымдастыру
Мұғалімнің іс - әрекеті: Оқушылармен амандасу, түгелдеу, сабаққа қатысуын қадағалау.
Бүгінгі сабақтың мақсат, міндеттерін қою.
Оқушыларды топқа бөлу.
Оқушының іс - әрекеті: Сабаққа даярланады, жинақталады, жаңа сабаққа ден қояды.
Топқа бөлінеді, топ ережелерін бекітеді.
Стикерлер үлестіріледі. Әркім өз таңдаған сөздер туралы түсінік бере отырып, топқа бөлінеді.
Бағалау критерийлері және оқушының аты - жөні жазылған кесте беріледі.
Тапсырмалар мазмұны «Мен сенің бойыңнан мына қасиеттерді көргім келеді...» (өз - өзіңе сенім, бір - біріңе қолдау 
көрсету, кез - келген затқа жорамал жасау, өз пікіріңді ортаға салу ) тренингі арқылы топқа бөлемін.
(оқушылар мұғалімнің қолындағы адамның әр түрлі қасиеттері жазылған парақшаларды суыру арқылы топқа бөлінеді, 
қасиеттері бірдей оқушылар бір топқа жайғасады)
Формативті бағалау; Уәж; ынталандыру.
 Өзара критериалды бағалау өлшемдерімен танысады.
Қыстырма сөздер жазылған үлестірмелі карточкалар
Көркем жазу
Дәптерге В әрпін көркем жазу. В дыбысынанбасталатынсөздердіжазу. Солсөздергеқыстырмасөздерді қатыстырып сөйлем 
құрау. Сөйлеммүшелерінеталдау. Бір - бірінбағалау
Зерттеужұмысы
АКТ - ныпайдалану
№156 «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ
АКТ - ныпайдаланаотырып, топтықтапсырмалардыорындату. Тапсырманыорындаубарысындатоптың жұмысын қадағалау, 
бағыт - бағдар беру.
Топтабірігеотырып, талқылау. Талқылаубарысындатоптабір - бірінтыңдау, ортақшешімгекелу.
1 - тапсырма
Әрқатарданқыстырмасөздітауып, бос ұяшыққасалыңыз:
ӘринеТайыншаБіргеШындық
әркімЖеңешеБіреуШын
ӘрекетКөрпешеБірнешеШынсөзі
әрқашанменіңшебіріншіденШынынайтсам
2 - тапсырма
Бос орынғатиісті сөзді қойыңыз:
1., бұлмәселебүгіншешілетінсияқты.
2. Болашақтаатышыққанәншіболар,.
3., биылқысжылыболады.
4. Осыныңбәрін, ме, жалғызістейалмассың.
Керектісөздер: меніңше, шамасы, бәлкім, әрине.
3 - тапсырма
Сөйлемдердіоқу, қыстырмасөздердітеріпжазу.
Қыстырма сөздердіңқұрамыжағынанбірсөзденғанаемес, бірнешесөзден де жасалатындығытуралыкөзінжеткізу.
4 - тапсырма
Бос орынғақыстырма сөзді қойыңыз:
1., сенібіржерденкөрдім.
2.,, мынакиноныкөрсемғой!
3., бұлтуралыайтудыұмытыпбарадыекенмін.
4., сапқа тұруға дайындалыңдар. (Флипчарттар, маркерлер, түрлі - түстіқағаздар, желім, т. б.)
«Сауаттылықхатын» орындату. Қыстырмасөздердіңтынысбелгісіненазараударту.
Жеке жұмыс  2 - жаттығуды дәптерге диктант түрдежазады. Сөйлемдердіңішіненқыстырмасөздітауып, тынысбелгісінқояды.
Ережені шығарып, оны қорғайды.
2 – жаттығу.  Әрине, олшаттаныпайқайлағанжоқ, айқайлап жүгірмеді де. Керісінше, 
көнетозкүпәйкесініңжеңіменкөзінсүртіп, қорсылдапжылапкележатты. Неге екенінөзібілгенжоқ. Тек әйтеуір, 
туғанауылдыкөргендеелжіреп, көңілібосап сала бергеніанық. Туғанжерінкөпжылкөрмегеннен шығар, бәлкім. (Бірін – 
бірібағалау Интер. Тақта)
Оқулықпен жұмыс   
Әр топтың жұмыс жүргізу барысын бақылау, бағыт беру. Жеке жұмыс
Оқушылар тақтаға тізбектей орындайды. 1 - жаттығу. Сөйлемдерді оқып, қыстырмасөздердіңсөйлемдегіорнынанықтау. 
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Қыстырма сөздердің сөйлемнің басында, ортасында, соңында келуіне қарай тыныс белгісінің қойылуын аңғарту.
3 - жаттығу. Өлеңді оқып, қыстырмасөздердітауып, тынысбелгісінқойып, көшіріпжазу.
(Топтыңбағалауы, Флипчарттар, маркерлер, түрлі - түстіқағаздар, желім, т. б.)
Шығармашылықпен жұмыс
Әр топ өзбетіншеберілгенқыстырмасөздердіқатыстырып, сөйлемқұрастырудытапсырады.
Оқушылардышығармашылықпенжұмысістеугебаулиды.
Оқушылардыңжұмыстарынқадағалайды, жетекшілікжасайды.
Топтықжұмысқадаярланады.
Әр топ өздерінеберілгентапсырмаларменжұмыстанады, флипчарттардытолтырады, ой - пікірлерінбірарнағатоғыстырады, 
бірігіпатқарғанжұмыснәтижесінбіроқушыкөрсетеді.
1 – топ. Бірсөзбенайтқанда.
2 – топ. Меніңойымша.
3 – топ. Дұрысын айтқанда
4 – топ. Оныңойынша.
ІҮ Сабақты қорытындылау (оқушылардың оқып - үйренгендерінің нәтижесін бағалау)
Бүгінгі сабақты қорытындылау, оқушыларды бағалау, үйгетапсырмаберіледі.
Әр топ оқушыларын өзара бағалау парағы арқылы бағалату.
«Бүгінгі сабақтан алған әсерім...» рефлексия жазу
Үйге тапсырма: 5 - жаттығу.
Керібайланыс (оқушыларрефлексиясы) Бүгін мен не үйрендім? Маған не ұнады/ұнамады? Жаңа сабақ бойынша сұрақ 
немесе пікірің...

*****
Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы

Әл-Фараби атындағы  №14 мектеп-гимназиясы
бастауыш  сынып  мұғалімі  Атимтаева МанатЖорабековна

Сабақтың тақырыбы:  Алатау. Ермек Өтетілеуұлы2 сынып
Сабақтың мақсаты: а)білімділігі: Е.Өтетілеуұлының  «Алатау» өлеңімен таныстыру.
 ә)дамытушылығы:  Өлеңді  мәнерлеп  оқуға үйрете отырып,өз  ойын  ашық  айтуға,өз бетімен жұмыс жасау дағдысын 
дамыту.
 б)Табиғатты және табиғат байлықтарын  қорғауға тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі:      Ой қозғау,миға шабуыл.
Сабақтың  көрнекілігі:  слайд,карта 
Сабақтың  барысы:   I.    Ұйымдастыру  кезеңі 
                                          Оқушылардың назарын сабаққа аудару 
                                          Психиологиялық дайындық.
Сүйемін туған тілді анам тілін
Бесікте жатқанымда берген білім 
Құлағыма сіңірген таныс үні
Сол тіліммен анам мені әлдилеген
Еркелеткен құлыным,жаным деген
                                      II.Үй жұмысын пысықтау 
                                          1.Сыншы баладан түсінік сұрау ,сұрақтар қою
                                         2.Өткен сабақтарды пысықтай отырып,сөзжумбақты  шешу  арқылы   жаңа   сабақты  ашу. 
        1.Кім күшті мәтінінде ит бұл өмірде кім күшті дейді?
        2.Алтын асықты жасайтын әшекей?
        3.Қазыбек би бірінші кімге қарыз?
        4.Жеті қазынаның бірі не?
        5.Көк дөненге мінген баланың аты кім?
        6.Шоқан кімнен түрікше хат таниды?
Ал енді осы сөз жұмбактағы қызыл шаршының ішіндегі сөзді оқимыз.Алатау
Сергіту сәті:
 Мынау менің жүрегім ,
Бәрі осыдан басталған..
Мынау басым ақылды,
Бәрін осы басқарған.
Мынау менің оң қолым ,
Мынау менің сол қолым ,
Барлық істі атқарған.
Біздің тәуелсіздігімізге неше жыл болып жатыр биыл?
Тәуелсіздігіміздің еркіндігін дәләлдейтін рәміздеріміз бар ,сол рәміздің  киындыларын  жинап , қай жылы қабылданғанын 
айтып өтейікші.
III.Жаңа сабақ 
Ой қозғау,миға шабуыл. 
1)Алатау дегеніміз не?
2)Неге  Алатау деп аталады деп ойлайсыңдар?
3)Картадан Қазақстанның тауларын корсету 
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Тянь-шань тауын 5-ке бөлеміз,соның ішінде 3-еуі Қазақстанға кіреді.Орталық бөлігі,Батыс бөлігі,Солтүстік бөлігі 
болады.Солтүстік болігіне Іле Алатауы ,Қырғыз Алатауы,Жоңғар Алатауы жатады .Орталық бөлігіне Хан тәңірі 
жатады.Батыс бөлігіне өзіміздің  Қаратау жотасы жатады.Булардан басқа Қазақстанда Алтай тауы,Тарбағатай тауы-Сауыр 
жотасы,Мұалжар тауы бар. 
4)Алатау  туралы уғым беру,тусіндіру
5)Ермек Өтетілеуұлы туралы мәлімет беру,тусіндіру
6)Алатау өлеңін мәнерлеп оқып беру,мазмұнын ашу
                               Алатау
Өлкемдегі таулардың 
Алатау- шын атасы.
Төрі бақша-баулардың-
Етегі мен жотасы.
Қысы-жазы басында
Мәңгі қары жатады .
Дәл аяқтың астында
Гүлі шешек атады.
Тау әніне құштарың
Тұра қал да,құлақ сал:
Сайрайды кеп құстар мың,
Сылдырлайды бұлақтар.
Алмасы –
Апорт,атағы
Мәлім бүкіл әлемге.
Рекордтардың отауы –
Медеу аян бар елге
.Көп қарайсың еріксіз,
Алатау – тау атасы.
Онсыз болар көріксіз
Қазақстан картасы.
7) Оқушыларға оқыту өлеңді Тізбектеп, шумақтап.
8)Сөздікпен жұмыс:    Рекорд - спорттағы үздік жетістік.   И.Илин 242 келі көтеріп рекорд корсеткен. 
9)Алматы, апорт , Медеу сөздерінің Алатаумен қандай байланысы бар?
10)Ақынның « Алатау - тау  атасы» дегенін қалай түсінесің?
Өлеңдегі тау сипатын қайталап оқы. Даптерге суретін сал.
Салған суретіңде тау  шыңы,жотасы,етегі бар ма?
«Сұрақтар тақтасына » Алатау туралы сұрақ әзірлеп жаз.
Ұнаған шумақтарды жаттап ал.
11) Сергіту сәті:
Тербеледі ағаштар,
Алдымнан жел еседі.
Кіп-кішкентай ағаштар,
Үлкен болып өседі.
12) Шығармашылық жұмыс
1-топ: Бір шумақты олең жазу кез -келген . 
2- топ:ЭССЕ жазу .
3- топ:Алатаудың суретін салу.
4-топ: «Алатау» созінен қандай жаңа  создер шығады.
ІV.Қорытынды:Сұрақ-жауап
 V. Бағалау:Жауаптарына қарай «Бағдаршам әдісі»бойынша бағалау.
VI.Үйге тапсырма: Алатау өлеңін жаттау.

*****
Түркістан қаласы, А.Үсенов ауылы А.Үсенов атындағы жалпы орта 

мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі
Алымтаева Орынкүл Тажибаевна

Сабақтың тақырыбы: Бала, бала, бала деп. 1-сынып.
Сабақтың мақсаты: Білімділік: Өлеңді мәнерлеп оқып, мазмұнын түсіну, мәтін туралы өткенді пысықтау, сурет бойынша 
мәтін құрастыру.
Дамытушылық: Топтық жұмыс арқылы оқушының сын тұрғысынан ойлау  қабілетін,  сөздік қорын дамыту.
Тәрбиелік: балаларды ананы сыйлауға, құрметтеуге, көркем жаза білуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: сурет, ресурстар,слайдтар, логикалық тапсырмалар.
Әдіс-тәсілдер: түсіндіру, жұптық, топтық жұмыс, СТО, сұрақ-жауап.
Табыс критерийі:  жүргізіп, буындап оқи алуы, сауатты жаза алуы.
Күтілетін нәтиже: суреттерге байланысты мәтін құрастыра алуы, баланың шапшаңдығы мен жауаптарының нақтылығы, өз 
ойын жеткізе алуы.

Сабақтың кезеңдері Мұғалімнің іс-әрекеттері Оқушының іс-әрекеттері
І. Ұйымдастыру Психологиялық дайындық. Ынтымақтастық атмосферасы.
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кезеңі.

ІІ. Үй тапсырмасын
тексеру, қорыту.

ІІІ. Жаңа сабақ.

ІҮ. Қорытынды. 

«Бәрінен де жақсы».
Танымдық тапсырма.
Сергіту сәті. 
«Бала, бала, бала деп».
Өлеңді оқып, мазмұнын түсіндіремін.
Шығармашылық жұмыс.
Дәптермен жұмыс.
123-жаттығу. Сабақты ағылшын тілімен 
байланыстыру.  
Шығармашылық жұмыс. Топтық жұмыс.
Сабақты сұрақтар арқылы қорытындылап, 
оқушыларды мадақтау. 
Сұрақтарға тек ия немесе жоқ деп жауап береді.
1-топ: 
Дыбыстар екіге бөлінеді.
Бір буынды сөздер тасымалданады.
Жуан дауысты дыбыстар-4.
Сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын 
болады.
Сөз қаруы-тіл.
2-топ: 
 Дауыссыз дыбыстар 3-ке бөлінеді.
 Әріптерді естиміз, айтамыз.
 Ә,е,і,и,ү-жуан дауыстылар.
 Мәтін дегеніміз-әңгіме.
 Ас атасы-нан.
3-топ:
 Дауысты дыбыстар екіге бөлінеді.
 Дыбысты көреміз, жазамыз, айтамыз.
 Қ, п,т,с,ф,ц,ч,х, дауысты дыбыстар.
 Ата сөзі тасымалданады.
 Ақпан айы көктемнің алғашқы айы.
Оқушылар сабақ барысында  геометриялық 
фигуралармен бағаланып отырады. 
 Әрбір топтың жинаған фишкаларын санап, 
мықты деген топты анықтаймын.

Оқушылар шаттық шеңберіне тұрып:
Жарқын, жарқын үніміз,
Болашақтың күніміз.
Балалық шақ үйінің 
Жайнап тұрған күніміз.
Армысыздар, қонақтар,
Қош келдіңіз бәріңіз.

Әр оқушы өз атының бас әрпінен келетін 
мақтау сөз айтады.
Оқушылар осыдан соң асықтың түстеріне 
қарай 3 топқа бөлінеді.
«Бәрінен де жақсы» мәтінін оқып, мазмұны
бойынша сұрақтарға жауап береді.
Өз анасының ерекшеліктері туралы айтады.
«Жұмыр қылыш» сергітуін жасайды.
Балалар өлеңге ат қойып, кезектесе отырып
оқып шығады. Сұрақтарға жауап беру 
арқылы өлең мазмұнын айтады.
Аналар қауымына арнап, үйде жаттап 
келген  өлеңдер оқиды.
122-жаттығудағы өлеңнің алғашқы 
шумағын дәптерге көшіріп жазады.
Сурет бойынша сөйлемдер құрастырып, 
отбасы туралы әңгімелейді.
ана, қыз, әже, отбасы сөздерін ағылшын 
тілінде айтады.
Ресурстар бойынщаәр топ 

Мақалдардың жалғасын тауып, мағынасын 
түсіндіреді.
Бала үшін ананың қамқорлығы туралы 
айтады.
Кері байланыс.
 Оқушылар сабақты қалай түсінгендерін 
стикерлерді көңіл-күйі әртүрлі 
смайликтерге жабыстыру арқылы білдіреді.

Түркістан қаласы, Абдулла  Үсен ауылы А. Үсенов атындағы жалпы орта мектебінің
 бастауыш сынып мұғалімі  Жусупова Зәуре

Сабақтың  тақырыбы:  Көктем сәні
Сабақтың мақсаты: 
а) Ертегіні оқи отырып,табиғаттағы аң-құстардың тыныс-тіршілігімен, түрлерімен таныстыру
ә) Жыл мезгілдері туралы түсінік, табиғат құбылыстарының ерекшеліктері, олардың бір-бірімен байланысты екенін аңғарту.
б) Оқушылардың сөздік қорын молайту,түсініктерін айта білуге,табиғатқа деғен сүйіспеншілігін, қызығушылығын, 
табиғатты қамқорлауға, қорғауға баулу.
Күтілетін  нәтиже: Оқушылар ертегіні оқып, мазмұнын ашады, табиғаттағы аң-құстардың тыныс-тіршілігімен танысады, 
топтық жұмыс жасап, рөлдік ойындар көрсетеді.
Сабақ әдіс-тәсілдері: диалог, топпен жұмыс, жеке жұмыс, ой қозғау, әңгімелеу, сұрақ-жауап, суреттеу
Оқуда қолданылған модульдер: СТО, АКТ, диалог арқылы оқыту, жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту, өзін-өзі бағалау, 
көшбасшылық, дарынды оқушылармен жұмыс
 Ақпарат көздері: интербелсенді тақта, Power paint, оқулық, кестелер, суреттер, кеспе қағаздар, бор, стикерлер, плакат, 
маркер, түрлі-түсті қарындаштар, аңдар суреті

Кезеңдері

У
ақ

ы
т Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың

іс – әрекеті
Негізгі

деректер,
ресурстар

Ұйымдас-
тыру
кезеңі

5
мин

1.«Шаттық шеңбері» жаттығуы. 
(Оқушылардың арасында сенімділікті 
арттырып, бір-біріне деген жылы сөздерін 
айту арқылы достықтарын арттыру  үшін 
шаттық шеңберге тұрып, айналамызға 
жылу сыйлайық деген ұсыныспен бір-
бірлеріне жылы сөздер айтқызу)
2. «Гүлдер әлемі» жаттығуы арқылы 
оқушыларды топқа бөлу. (оқушыларды  

Оқушылар шеңбер бойына 
тұрады. Алдымен бір-бірімізбен 
амандасып алған соң, жанымызда 
тұрған досына, сыныптасына 
жылы сөздер айтады.

Оқушыларға шеңбер бойында Қима қағаздар,
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гүлдердің суреттері арқылы төрт топқа 
бөлемін.) 
Бағалау критерийімен таныстыру (топтарға 
смайлик түрлерін тарату, сол бойынша әр 
топты  бағалап отырады)

тұрған бойда сандар таратылып, 
сол арқылы әр оқушы өз тобын 
табады.
Интербелсенді тақтада 
оқушыларға смайлик түрлері  
арқылы бағалаумен танысады.

гүлдердің
суреттері

Интербелсенді
тақта, смайлик

түрлері
Қызығушы

лық ты
ояту

5
мин

1.«Сен маған , мен саған» жаттығуы 
арқылы оқушылардың үй тапсырмасының 
орындалуын тексеру.
1).Абайдың «Жазғытұрым» өлеңін 
мәнерлеп оқу
2).І.Жансүгіровтың «Жазғытұрым» өлеңін 
жатқа айту
3). «Автор орындығы» стратегиясы (өлең 
мазмұны бойынша жазған эсселерін оқыту).
4). «Галереяға саяхат » стратегиясы (өлең 
мазмұнына сай салған суреттерін 
тамашалап,бағалау).

Әр топ таңдау әдісі арқылы үй 
тапсырманың орындалуының 
ретін анықтайды (интербелсенді 
тақтада әр топтың тапсырмасы 
беріледі) жауаптарын смайлик 
түрлерімен  бағалайды

Интербелсенді
тақта, дәптер,

суреттер,
смайлик
түрлері

Мағынаны
тану

5
мин

1.«Ерте, ерте, ертеде» жаттығуы арқылы 
өтілетін сабақтың тақырыбы мен мақсатын 
хабарлау. (интербелсенді тақтада 
ертегілердің кейіпкерлері мен ертегі 
кітаптарының бейнелері берілген) Әр топ 
өз ойларын ортаға салады.

2. «Араласып кеткен оқиғалар»  жаттығуы
А)Әр топқа бөліктері араласып кеткен 
«Көктем  сәні» ертегісінен  суреттер  
таратылады.
Ә)Әр оқушы бөліктерін құрастырып, 
түсініп оқиды.
Б)Топта өзі оқыған бөлігінің мазмұнын 
айтады.
В)Ертегі бөліктерін ретімен 
орналастырады.
Г) Ертегі бөліктерінің орналасу реті дұрыс 
па деген мақсатпен әр топ дауыстап 
тізбектей оқиды.
 (топтардың жауаптарын смайликтермен 
бағалап отырады)

Оқушылар интербелсенді тақтада, 
сонымен қатар әр топқа берілген 
суреттер арқылы ертегі дегеніміз 
не? қандай түрлері бар екендігі 
туралы еске түсіреді.Топтасып, 
ойларынмен өзара бөліседі. Әр 
топтың жауабын смайликпен 
бағалап отырады.

Интербелсенді тақтада  суреттер 
беріледі , сол суретке сүйене 
отырып оқушылар ертегідегі 
оқиғаларды орнымен 
орналастырады

Интербелсенді
тақта, суреттер,
қима қағаздар,

смайлик
түрлері

Интербелсенді
тақта, сандар,
бор, дәптер

Сергіту
сәті

2
мин

Сергіту сәті: 
«Қызыл  өрік»  қимылды ойын

Оқушылар интербелсенді тақтада 
берілген сергіту сәтін қимыл іс-
әрекеттерімен көрсетеді.

Интербелсенді
тақта, ролик

Ой қоз -ғау 20
мин

1.« Оқиық, көрсетейік, бөлісейік» 
жаттығуы (интербелсенді тақтада ертегіге 
байланысты әр топқа тапсырмалар беріледі)
1)Ертегіні рөлге бөліп оқу керек;
2)Ертегіні сахналап көрсету керек;
3)Ертегідегі аңдардың жауаптарына қарай 
сурет салу керек;
4)Ертегідегі жауабы ұнаған аңның суретін 
салу керек;

3.«Көктем сәні» жаттығуы. (оқушыларға 
түрлі түсті қағаздар , қарындаштар беріледі.
Олар қағаздан түймедақ гүлін жасап, 
ертегіге сүйеніп, гүлдердің күлтешелерін 
толтырады. Тапсырманы топтасып 
орындауға бағытталады. Жасап, 
күлтешелерін толтырып топтар  қорғайды, 
өзара смайликпен бағалайды)

Топтарға берілген өрнектерді 
жазып, қосындаларды санға бөлу 
ережесін пайдаланып, мәндерін 
қалай тапқандарын әр топтан 
оқушылар шығып айтады.

Әр топқа түрлі-түсті қағаздар, 
қарындаштар, қайшы, желім 
таратылады. Топтасып плакатқа 
орындайды. Топтардың алдында 
әр топтан бір оқушы шығып 
қорғайды. Өзара смайликпен 
бағалайды. 

Интербелсенді
тақта, қима
қағаздар,

плакат, маркер,
смайлик
түрлері

Түрлі-түсті
қағаздар,

қарындаштар,
интербелсенді
тақта, плакат,

маркер, қайшы
желім, смайлик

түрлері

Ой
толғаныс 

6
мин

«Бағалай білейік»  (оқушыларға 
таратылған стикерлерге өздерін бағалауға 
мүмкіндік беру. Баға қойылған стикерлерді,
плакатқа өз есімдерінің жанына 
жапсыртып, неге ол бағаны қойғандығын 
анықтау)
«Рефлексия» жүргізу. (оқушыларға 

Алдын ала таратылған 
стикерлерге  әр оқушы өздеріне 
баға қойып, плакатқа өз есімінің 
тұсына жапсырады. 
Интербелсенді тақтада үлгісі 
көрсетіліп, алдарына әр оқушыға 
парақшалар таратылып, өз 

Плакат, стикер,
маркер
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интербелсенді тақтада, алдарына 
таратылған парақшаларға бүгінгі сабақтың 
ұнаған, ұнамағанын , сабақ соңындағы 
көңіл-күйін білу мақсатында алынады )

ойларын жазып, сабақтың 
соңындағы көңіл-күйлерін 
білдіреді.

Интербелсенді
тақта,

парақшалар,
қалам,

стикерлер
Үйге тап
сыр ма
беру

2
мин

Өзің осы гүлді тағы қандай гүлшоғымен 
толықтырар едің?

Өз ойларын ортаға  салады Интербелсенді
тақта, күнделік

Түркістан қаласы, А.Үсенов ауылы А.Үсенов атындағы жалпы орта  
мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі 
Маханбетова Перизат Хайимжановна

Тақырыбы: Малта тастардан түрлі бейнелер құрастыру.  2 «ә» сынып Еңбекке баулу.
Мақсаты:  Тәрбиелігі:Ұқыптылыққа,тиянақтылыққа тәрбиелеу.Еңбекқорлыққа баулу.
Білімділігі:Малта тастардан түрлі бейнелер құрастыруға  үйрету. 
Қауіпсіздік ережелерін бұлжытпай орындау дағдыларын қалыптастыру.
Дамытушылығы:Қиялдарын дамыту,ойлануға жетелеу.
Көрнекілігі:малта тастар,ермексаз,интерактивті тақта.
Сабақтың түрі: практикалық
Әдіс-тәсілі: жапсыру,құрастыру
Күтілетін нәтиже: Малта тастардан түрлі бейнелер құрастыра білу.

Сабақтың
кезеңдері

уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

I.Ұйымдасты
ру кезеңі.

2 минут Шаттық шеңбері
Түсті гүлдермен топқа бөлу

Армысың досым,
Кел, маған қосыл.
Алақанға салып  алақан,
Шеңберге бірге  тұрайық  (қолдарынан 
ұстайды)
Жер шарындай айналып,
Әлемге жарық ұқсайық (айналады).
Қолымызды көтеріп, күннің  нұрын 
алайық  (қолдарын көкке созады).
Ортамызда күн нұры,
Құшаққа оны алайық (құшақтасады)».
Осындай жақсы көңілмен сабағымызды
бастайық.

II.Өтілген 
сабаққа шолу.

3 минут Үй тапсырмасын тексеру.
 Қызығушылығын ояту

Жасаған мозаикаларын көрсетеді. 
--Табиғи материалдарға нелер жатады?
--Табиғи материалдарды қалай 
жинаймыз және сақтаймыз?
--Табиғи материалдарды қайдан 
аламыз.

III. Жана 
сабақ.

IV.Қорытынд
ы.
Кері 
байланыс.
Бағалау.
Үйге 
тапсырма 
беру.

10 минут

5минут

5 минут

10 минут

5 минут

5 минут

Оқулықпен  жұмыс

Жұмыстың жасалу ретімен таныстыру.

Қауіпсіздік ережесі

Практикалық жұмыс.

Мәтінді оқып,мазмұнын түсіну.
Оқушылар жұмыстың жасалу ретімен 
танысып,тастарды қағаз бетіне қалай 
жапсыруға болатындығы жайында 
мағлұмат алады.
Ермексазды аузыңа салма.Киіміңе және
басқа заттарға жапсырма.Жұмыс 
соңында қолыңды жу.

Малта тастардан түрлі бейнелер 
құрастырады.
1-топ қоян
2-топ қонжық
3-топ балық

Оқушылар сабақтан алған әсерлерін 
айтады.
Үйге: Малта тастардан түрлі бейнелер 
құрастырады.

*****
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Түркістан қаласы  А.Үсенов атындағы жалпы орта мектебі
бастауыш сынып мұғалімі  Умарова Зайда Алимжановна

Пәні: Өзбек тілі       (қазақша аудармасы)

Сабақ тақырыбы:    Сын есім 243-247-жаттығулар
Сабақтың мақсаты:
Тәрбиелігі: Ұйымшылдыққа, ізденімпаздыққа, шығармашылықпен жұмыс  істеуге, туған тілді сыйлап, құрметтеуге 
тәрбиелеу.
Білімділігі: Оқушылардың оқу дағдысын жетілдіре отырып, ойын жүйелі жинақтап, сөйлеуге үрету. Оқушылардың білім, 
білік дағдысын қалыптастыру. «Сын есім» тақырыбы бойынша білімдерін толықтыру
Дамытушылығы: Тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың сын 
тұрғысынан ойлау қабілетін дамыту, салыстыру, өз ойын еркін айтуға үйрету.
Сабақтың әдісі:сто элементтері,түсіндіру,сұрақ-жауап.
Сабақтың түрі: жаңа білімді меңгерту.
Сабақтың көрнекілігі: АКТ, үлестірмелі кағаз,ватман,маркер,стикерлер.
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі.
а) психологиялық дайындық
б) оқушыларды топқа бөлу
-оқушылар бүгін қай күн? Сәрсенбі
-сәрсенбіде бір-бірімізге сәттілік тілейік.
- адамды өрге жетелейтін не?ой,қиял,арман.
-ендеше арман адамды қандай биікке жетелейді?шыңға
Олай болса, балалар, мен сендерді білім шыңына жетелеймін.
 Сабағымыздың ұраны «Көп білсең шыңға жетерсің».
Бүгінгі сабағымыз 7 кезеңнен тұрады. Себебі, 7 саны киелі сан, 7 атаны білу керек, 7 қазына, 7 нота бар.
1-баспалдақ. «Таба білу бір өнер»
    1.Зат есім  дегеніміз не? 
    2. Зат есім неше түрге бөлінеді? 
    3. Өзбек тілінде неше септік бар?
    4. Септік жалғауларын айтыңыз.
 Жаңа сабақты түсіндіру.
2-баспалдақ. «Оқу ойға нәр береді».
Заттың сыны сапасын, түсін білдіріп, Қандай? Қай? сұрақтарына жауап береді. Әдемі қыз,қызыл гүл,жіңішке таяқ,сары 
көйлек.
243-жаттығу. Мәтінді оқып ,сын есімді табу.  Оқушылар жаттығуды  ауызша  орындайды.
3-баспалдақ. «Жазылым».
244-жаттығу.Қандай ? Қай?  сұрақтарына жауап болатын сөздерді жаз.
Сергіту сәті.
Жаза, жаза жазуды,
Талып кетті қолымыз.
Жақсы жазып жазуды,
«5» аламыз  бәріміз.
4-баспалдақ. «Соз ойла,тез ойла».
245-жаттығу. Нүктелер орнына керекті сөздерді қойып жаз.
Біздің сыныбымыз........  . Мен .......  алма    жедім.Анам .......тоқаш пісірді. Қыста  күн . . . . . болады.Көктемде ......гүлдер 
ашылады.
5-баспалдақ. «Мақал –создің мәйегі»
Тіл,Отан,еңбек,білім,өнер туралы мақалдар айтқызу.
6-баспалдақ. «Білгенге маржан».
247-жаттығу.Жұмбақтар жауабын табу.
Қорытынды. 7-баспалдақ. «Биік шың».
1.Қоянның сүйікті асы?
2.Тамақ неге саламыз?
3.Ас атасы...
4.Қыз есімі
5.Ағын ... 
6.Сүттен жасалатын тағам түрі? 
7.Жәндік түрі?

Кері  байланыс:оқушылар  сабаққа кері байланыс  жасайды.
Білімді бағалау кезеңі.
Үйге тапсырма беру.  246-жаттығу.

*****
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Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Кентау  қаласы
Әл-Фараби атындағы  №14  мектеп-гимназиясы

бастауыш  сынып  мұғалімі   Омарбекова  Айгул  Кунтугановна

Қысқа мерзімді жоспар  Сауат ашу

Сабақ: 68-сабақ. Менің отбасым және  достарым. Ұ 
дыбысы мен әрпі

Мектеп:  әл-Фараби атындағы  № 14 мектеп-гимназия

Күні:   25.11.2016ж Мұғалімнің аты-жөні:      Омарбекова Айгүл
Сынып: 1 «Ғ» Қатысқандар 

саны:
Қатыспағандар
саны:

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары :

1.2.9.1 əріпті тану, ажырату жəне оны дыбыспен сəйкестендіру
1.2.1.2 оқудың  түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп 
оқу)қолдану
1.3.8.1 жазу жолын, жол аралық кеңістікті,жолдың жоғарғы жəне төменгі сызығын сақтап, 
əріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу

Бағалау критерилері: Барлық оқушылар орындай алады:
Сөздерді  буынға  бөледі,буындардан сөз құрастырады,  дауысты  және  дауыссыз  
дыбыстарды  ажыратады, жеке сөздерді буындап және тұтас оқиды.

 Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
   Сөздерді сәйкес суреттермен байланыстырады,  жаңа дыбысты табады. 
Кейбір оқушылар орындай алады:
Сұрақтарға  жауап  береді, əріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазады.

Тілдік мақсат: Отбасы-семья-family, ата-дедушка-grandfater , әже-бабушка-grandmother   , әке-отец-  father 
,ана-мать-mother

Алдыңғы оқу: Дыбыстардың дауысты, дауыссыз екенін айту. Сөздерді буынға бөлу, сөйлемдер құрау.

Жоспар
Жоспарланған уақыт Жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
2 минут

Психологиялық ахуал
Қайырлы таң досым!
Қайырлы күн досым!
Бүгінгі күн ерекше,
Сәттілікке толсын!

4минут

Сабақтың ортасы

5 минут

5 минут

1 минут

5 минут

3минут

2 минут
5минут

Қызығушылығын ояту. 
Туды жасырамын. Сипаттаймын. Оқушылар сипаттау арқылы табады.
М.К.Ұ « Ойлан- жұптас»  стратегиясы
1-оқушы кез-келген дыбыс айтады, 2-оқушы дыбыстың дауысты, дауыссыз екенін айтады.
1-оқушы кез-келген дыбыс айтады, 2-оқушы сол дыбыстан басталатын сөз тауып айтады. 
1-оқушы кез-келген сөз айтады, 2-оқушы сол дыбыстан басталатын сөз тауып айтады. 
1-оқушы кез-келген сөз айтады, 2-оқушы сол сөзге сөйлем құрайды.
Жаңа мақсат  М.К.Ұ.Ж
-Суретке қарап не ойлайсыңдар?
-Қай бөлімді өтіп жатырмыз?
Сурет атауларын оқушылар үштілде айтады
Отбасы-семья-family, ата-дедушка-grandffter , әже-бабушка-aje   , әке-отец-  father ,ана-мать-
mother, аға-брат-senior, әпке-сестра-apke
-Әрбір отбасы мүшелеріне Ұ ұ дыбысынан басталатын ат қояйықшы
-Қалай ойлайсыңдар бұл отбасы мүшелеріне неге Ұ дыбысынан басталатын ат қойдық?
-Ұ дыбысын айтып көрейікші
-Ұ қандай дыбыс?
-Неге дауысты дыбыс?
Ұ ұ әрпімен таныстыру.
Ұ дыбысының сөз басында, сөз ортасында, сөз соңында келетін сөздер тауып айту
Ұлу сөзіне дыбыстық талдау жасату
Топтық жұмыс.
Тапсырма.
Кестедегі әріптер арасынан берілген сөздерді тауып оқыңыз және бояңыз.
Дискриптор:
-Берілген сөздерді оқиды.
-Сөзді кестедегі әріптердің арасынан табады және бояйды.
Сергіту сәті:
Жұптық жұмыс.
1-тапсырма. Әр отбасы мүшелеріне тиесілі заттарды сурет арқылы болжа.
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Дискриптор:
-Сөздерді сәйкес суреттермен байланыстырады.
-Жаңа дыбысты табады және дыбыстың қандай дыбыс екенін айтады.

2-тапсырма. Оқы.

Дәптермен жұмыс
Жеке жұмыс.
Тапсырма. Берілген буындарды сәйкестендіру арқылы сөз құраңыз.
та                   лан
                        құ                   мақ
                        қар                 нақ
                        қо                   уық
Дискриптор:  Буындардан сөз құрастырады және сөздерді оқиды.

Қорытынды бөлім
 2 минут

Кері байланыс. «Екі шындық, бір өтірік»
 Ұ дауыссыз дыбыс.
 Дауысты дыбыстар кедергімен айтылады.
 Әріп дыбыстың таңбасы.

Қосымша мәліметтер

Дифференциация – оқушыларға көбірек қолдау
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін  
тексеру жоспарыңыз? 

Пәнаралық байланыс 
Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы АКТ 
Құндылықтармен байланыс 
(тәрбие)

Рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты мен оқу міндеттері 
орындалды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді?
Сабақ қала йөтті?
Қандай деңгейде өтті?
Жоспарланған саралау іске асты ма?
(тапсырмалар сәйкес болды ма?)
Уақытты қалай пайдаландым?
Жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және 
неге?

Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос орынды пайдаланыңыз. Сол 
жақта берілген сұраққа жауап беріңіз.

Қорытынды бағалау
Неғұрлым жемісті екі сәттә атаңыз (сабақ беруде де, оқытуда да) ?!
1:   2: Сабақты жақсаптуға ықпал ететіндей екі жайтты атаңыз(сабақ беруде де, оқытуда да) ?!
1.  2. Мен сынып пен жекелеген оқушылар туралы жаңа нені білдім және бұл менің келесі сабағымды өткізуіме қалай 
әсер етеді?

Маңғыстау  облысы, Түпқараған  ауданы
Ақшұқыр  мектеп-лицейінің математика пәнінің мұғалімі

Кыдырбаева  Венера

Сабақтың  тақырыбы:  7  санын  қосу  және  азайту.  Санның  құрамы
Сабақтың  мақсаты:   1. Оқушылардың  7  санын  қосу  және  азайтудың  
әдіс-тәсілдерімен  таныстыру.  Сандар  құрамы  туралы  білімдерін  кеңейту.  Ауызша,  жазбаша  саналы  түрде  есептеуге  
дағдыландыру.
2. Оқушылардың  есте  сақтау  қабілеттерін,  қабылдау,  қосу  және  азайту  амалдарының  өзара  байланысы  негізінде  
логикалық  ойлау  қабілеттерін  дамыту.
3. Оқушыларды  сандарды  дұрыс  айтуға,  ұйымшылдыққа,  тапқырлыққа,  ізденімпаздыққа  тәрбиелеу.
Сабақтың  түрі: іскерлік  ойын  сабағы
Әдісі: сұрақ-жауап,  түсіндіру,  ойын,  көрнекілік
Техникалық  оқыту  құралдары:  интерактивті  тақта
Сабақтың  барысы:
8. Ұйымдастыру  бөлімі
 Оқушылар  назарын  сабаққа  аудару.
 Психологиялық  дайындық
Біз – бақытты баламыз,
Ойнап,  күліп  аламыз.
Жақсы  оқып  сабақты,
Бестік  баға  аламыз.
9. Негізгі  бөлім
 Оқушыларды  топқа  бөлу
Қосу,  азайту  таңбалары  арқылы  оқушыларды  екі  топқа  бөлу
 Өткен  материалды  қайталау
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Ойын:  «Кім  тапқыр?»
Ойын  шарты:  Өрнектердің  мәнін  тауып,  мәндерін  өсу  ретімен  қою.  Шыққан  сөзді  оқу.

8 – 4 А
10 – 7 Т
0 + 2 І
9 – 8 К
2 + 3 П

10. Неше  қосынды  және  айырма  бар?
11. Қосу  амалының  компоненттерін  ата.
12. Азайту  амалының  компоненттерін  ата.
13. Қосу  амалына  кері  қай  амал?
14. Қосудың  ауыстырымдылық  қасиеті  туралы  не  білеміз?
«Кітап – білім  бұлағы». Олай  болса,  біз  білімді  кітаптан  аламыз.  Сондықтан,  біздің  бүгінгі  сабағымыз  ары  қарай  
«Сиқырлы  жеті  кітапша»  ойынымен  жалғасады.
 Сабақтың  тақырыбымен,  мақсатымен  таныстыру.
1-кітап:  "Ой шақыру" стратегиясы
6 мен 8 сандары
Шақырды дос көршісін.
Балақайлар табайық,
Қонақ қай сан екенін? Жауабы:7
Олай  болса,  бүгінгі  сабағымыздың  тақырыбы – 7  санын  қосу  және  азайту.  
7 саны – қасиетті  де  киелі  сан.  "Жеті"  сөзімен  байланысты  халқымызда  көптеген  ұғымдар  бар.  Ол  ұғымдармен  
сендер  осы  ойын  барысында  танысатын  боласыңдар.
 Электрондық  оқулық
7  цифрының  жазу  жолын  еске  түсіру.
 Жаңа  сабақ
7  санын  қосу  және  азайту
 + 7  - 7
0 + 7 7 – 7
1 + 7 8 – 7
2 + 7 9 – 7
3 + 7 10 – 7

7  күн:  дүйсенбі,  сейсенбі,  сәрсенбі,  бейсенбі,  жұма,  сенбі,  жексенбі

 2-кітап:  № 2  тапсырма
Көк  және  қызыл  кесінділер  ұзындықтарының  айырмасын  қызыл  және  жасыл  кесінділер  ұзындықтарының  
қосындысымен  салыстыру
7  ата:  ата,  әке,  бала,  немере,  шөбере,  шөпшек,  немене.
 3-кітап:  № 3  есеп
Есеп  құрастыру  және  шығару
Үлкен  қасық – 10     ?  артық
Кіші  қасық – 7 
Сұрақ  қойып,  шешуі  мен  жауабын  тақтаға  және  дәптерге  жаздыру.
Үлкен  қасықтардың  нешеуі  артық? 
Ш:  10 – 7 = 3
Жауабы:  3  қасық  артық
7  қазына:  ер  жігіт,  сұлу  әйел,  ақыл-білім,  жүйрік  ат,  қыран  бүркіт,  құмай  тазы,  берен  мылтық.
 4-кітап:  Сергіту  сәті
«Кел,  ойнайық!»
Ойын  шарты:  ғарышкерлердің  қолындағы  өрнектердің  мәнін  тауып,  зымырандарға  орналастыру

                 

Әуенге  қарай  қимылдар  жасау
7  жұт:  құрғақшылық,  өрт,  оба,  жер  сілкіну,  жұт  (мал  қырылу),  топан  су,  соғыс.
 5-кітап:  № 5
Өрнектерді  салыстыру
1-топ: 10 – 6 * 3 + 5
8 – 7 * 4 + 4
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4 + 5 * 7 – 7 
2-топ: 1 + 7 * 9 – 2
2 + 7 * 6 – 1
8 – 3 * 7 + 0
7  шелпек
 6-кітап:  Топтық  тапсырма
1-топ:  Семантикалық  карта

Өрнек Қосынды Айырма 0 2 8 10

1 + 7 
7 – 7  

3 + 7 
9 – 7 

2-топ:  Сәйкестендіру  тесті
0 + 7 8
9 – 7 0
3 + 7 7
7 – 7 3
2 + 7 10
10 – 7 9
1 + 7 2

Қазақстанның  7  кереметі:  таңбалы  тас,  алтын  адам,  киіз  үй,  домбыра,  Қожа-Ахмет  Иассауи  кесенесі,  Маңғыстау  
жерасты  мешіттері,  Астана  Бәйтерек. 

 7-кітап:  Логикалық  есептер
6. Зообақта болғанда
Құмда ойнаған үшеуін,
Әткеншек тепкен екеуін,
Арқаларын қыздырып
Отырған тағы үшеуін
Көріп қалып санадым.
Қанша маймыл байқадым?
2. Төрт  бала  4  сағат  шахмат  ойынын  ойнады.  Олардың  әрқайсысы  қанша  сағат  шахмат  ойнады?
3. Үстел  үстінде  5  майшам  жанып  тұр.  Талғат  1  майшамды  өшірді.  Неше  майшам  қалды?
4. Шыршаның  басында  5  алма  өсіп  тұр.  Марат  3  алманы  үзіп  алды.  Шырша  басында  неше  алма  қалды? 
Кемпірқосақ  түстері:  қызыл,  сарғыш,  сары,  жасыл,  көгілдір,  көк,  күлгін.
10. Қорытынды  бөлім  Сабақты  қорытындылау
 Үйге  тапсырма  беру:  4.133-бет
 Оқушыларды  бағалау

*****
Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы Ақшұқыр мектеп-лицейінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Түметова Акпанар Кошербаевна

Сыныбы: 10 «Б»  Күні: 25.04.2016
Сабақтың тақырыбы: Ахмет Байтұрсынов – Алаш арысы
Мақсаты:Ахмет Байтұрсыновтың жан-жақты талант иесі екендігін таныту; 

Мақсаты Іс-әрекет Мұғалімнің 
әрекеті

Оқушының 
әрекеті

Әдіс-тәсіл Нәтиж
е

Бағалау

Білу
(6мин)

Бұрынғы білім
қоры негізінде 
жаңа білімді 
қалыптастыру

«Ой қозғау», 
бейнебаян 
көрсету

Ресурстармен 
қамтамаыз етіп, 
сырттай 
бақылау

Ахмет 
Байтұрсынов 
туралы 
дайындалған 
бейнебаянды 
көреді

АКТ Білген
дерін 
ортаға 
салып, 
ой 
қорыта
ды.

Стикер 
арқылы 
бағалау

Түсіну
(5 мин)

Топта 
әрекеттесе 
отырып, өзара 
салыстыру 
арқылы 
білідерін 
толықтырады

«Ахмет 
Байтұрсынов
» сөзін 
топтастыру

Тапсырма беріп,
сырттай 
бақылайды

«Ахмет 
Байтұрсынов» 
сөзін  
топтастырады

Топтастыр
у

Топтас
тыру 
арқыл
ы 
білімде
рі 
толыға
ды

Стикер 
арқылы 
бағалау

Қолдану
(7 мин)

Ресурсты 
пайдалана 

«Аққұм» 
және «Екі 

Бағыт бере 
отырып, 

Оқушылар 
топқа бөлінеді, 

Топқа 
бөлу

Білімде
рін 

Өзін-өзі 
бағалайды
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отырып, жаңа 
ақпаратты 
игеру

жирен» 
топтарына 
бөлу; екі 
топқа 
синхронды 
таблица 
орындату

сырттай 
бақылайды

синхронды 
таблицаны топ 
болып 
орындайды

тиянақ
тайды

Талдау 
(7мин)

Алған 
білімдерін 
саралай 
отырып, 
талдау жасауға
үйрену

Ахмет 
Байтұрсынов
тың 
сазгерлігі 
туралы 
бейнебаян 
көрсету

Тапсырма беріп,
сырттай 
бақылайды

Ахмет 
Байтұрсыновты
ң сазгерлігі 
туралы 
бейнебаянды 
көреді

АКТ Ой 
қорыта
ды, 
білімде
рі 
толыға
ды

Стикер 
арқылы 
бағалау

Сергіту 
сәті
(3мин)

Оқушыларды 
зеріктірмеу

«Екі жирен» 
және 
«Аққұм» 
әнін 
оқушыларме
н қосылып 
орындау

«Екі жирен» 
және «Аққұм» 
әнін оқушылар 
орындайды

Сергіту Көңілд
ері 
көтеріл
еді, 
сергиді

Жинақта
у (7мин)

Алған 
білімдерін 
тиянақтай 
отырып, 
шығармашылы
ққа баулу

«Аққұм» 
тобы «Сегіз 
қырлы, бір 
сырлы тұлға»
тақырыбына 
эссе, «Екі 
жирен» 
тобына 
«Ахмет – 
қайраткер» 
тақырыбына 
өлең 
шығарту

Тапсырма беріп,
сырттай 
бақылайды

«Аққұм» тобы 
«Сегіз қырлы, 
бір сырлы 
тұлға» 
тақырыбына 
эссе, «Екі 
жирен» тобына 
«Ахмет – 
қайраткер» 
тақырыбына 
өлең шығарады

Эссе, өлең Жазу 
сауатт
ылығы 
артады
, өз 
ойлары
н 
ортаға 
салады

Стикер 
арқылы 
бағалау

Бағалау 
(5мин)

Алған 
білімдерін 
жинақтай 
отырып, 
түйінді 
тапсырмалар 
беру

Плейкер 
бағдарламас
ы арқылы 
қорытынды 
тест 
сұрақтарына 
жауап беру

Тапсырма беріп,
сырттай 
бақылайды

Плейкер 
бағдарламасы 
арқылы 
қорытынды 
тест 
сұрақтарына 
жауап береді

АКТ Алған 
білімі 
нәтиже
сінде 
тестке 
жауап 
береді

стикер 
арқылы 
бағалау

Кейінгі 
тапсырм
а
(2мин)

Үй 
тапсырмасын 
беру

Ахмет 
Байтұрсынов
тың 
ұрпақтары 
туралы 
мәліметтер 
жинау

Үй 
тапсырмасын 
күнделікке 
жазып алады

Рефлекси
я
(2мин)

Оқушылармен 
кері байланыс 
жасай отырып,
бүгінгі 
сабақтан алған
әсерлерін білу

Т-сызбасын 
орындату

Тапсырма беріп,
сырттай 
бақылайды

Сабақтан алған 
әсері мен 
ұсынысын 
жазады

Бүгінгі
сабақ 
барыс
ында 
алған 
әсерле
рін 
ортаға 
салып, 
қызығу
шылық
тары 
артады

Бағалау
(1мин)

Алған 
білімдерін 
қорыту

Оқушының 
білімін 
бағалау

Журналға, 
оқушының 
күнделігіне  
баға қояды

Оқушылар 
күнделігіне баға
қойдырады

*****
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Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы Ақшұқыр мектеп-лицейінің
 физика және математика  пәні мұғалімі
Ерқасымова Айгерім Қызықбайқызы

Қысқа мерзімді жоспар

7 «Ә», «Б», «В» 
сыныптар 

Физика 16.05.2016 ж Ерқасымова Айгерім Қызықбайқызы

Тақырыбы «Жұмыс. Қуат. Энергия» тарауын қайталау.  (Ең қуатты машиналар. Тiрi табиғаттағы қуат 
және жұмыс.)*

Мақсаты Жұмыс, қуат,энергия ұғымдарын қайталау, есептер шығару
Түйінді идея Денені  бір орыннан екінші орынға қозғап апаруда күштің істеген жұмысы механикалық 

жұмыс деп аталады.

Мұндағы: А-жұмыс;
Ғ-күш;
s – жүрілген жол.
Жұмыстың орындалу тездігін сипаттайтын шаманы қуат деп атайды.

Мұндағы: N-қуат; А-жұмыс;   t-жұмыс істеуге кеткен уақыт.
Потенциалдық энергия деп әр түрлі денелердің өзара орналасуы бойынша анықталатын 
энергияны айтады.

Денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергия кинетикалық энергия деп аталады.

Механикалық энергия – потенциалдық және кинетикалық энергиялардың қосындысына тең.
W= Eк + Еn

Денеің құлаған кездегі ауырлық күшінің істейтін жұмысы:

Деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы :

Күтілетін нәтиже Жұмыс, қуат, энергия ұғымдарын қайталайды, есептер шығарады, физиканың өмірмен 
байланыстылығын түсінеді.

Модульдер Оқытудағы жаңа 
тәсілдер 
(диалогтық 
оқыту), АКТ, 
Сыни тұрғыдан 
ойлау

Қолданылатын 
әдіс-тәсілдер: 
Венн 
диаграммасы, 
Plickers    
бағдарламасы

Топтық жұмыс, жеке  жұмыс

Сабақ кезеңдері

Білім Тапсырма Мұғалімнің іс-
әрекеті

Оқушының іс-
әрекеті

Модуль Ресурс

Білу
(5 мин)

Өткен тақырып 
бойынша сұрақтар:
1.  Механиканың 
алтын ережесі?
2. Толық жұмыс?
3. Пайдалы жұмыс?
4. Механизмнің  
немесе машинаның 
пайдалы әрекет 
коэффициенті?

Сәлемдеседі, 
назарларын сабаққа 
аударады. Бағалау 
парақтарын 
таратады.   
Формулалар 
бойынша топқа бөлу.
Топ аттары: 
1. Жұмыс
2. Қуат.
3. Энергия 

Сәлемдесіп, оқу
құралдарын 
дайындайды, 
топқа бөлінеді. 
Берілген 
сұраққа жауап 
береді.  

Оқу мен 
оқытудағы 
жаңа әдіс-
тәсілдер

Слайдтар, 
7-сынып физика 
оқулығы, 
Р. Башарұлы,
У. Тоқбергенова
Д. Қазақбаева
Сайт материалдары.

Түсіну 
(5 мин)

Жеке  жұмыс
 Семантикалық карта

Тапсырмаларды 
береді және 
оқушыларды 
бақылайды. 
.

Өз бетімен 
жұмыс 
жасайды, 
жұбын 
тексереді.

Оқу мен 
оқытудағы 
жаңа әдіс-
тәсілдер

Интерактивті тақта,
кеспе қағаздар

Қолдану 
(28 мин)

1) Есептер шығару  
(әр топқа 2 есеп)
2) Жұмыс –
эксперименттік 
тапсырма

Тапсырма береді, 
бақылайды, 
көмектеседі
3 топқа бөлініп 
беріледі. 

Топтық жұмыс 
жасайды, 
талдайды.

Сыни 
тұрғыдан 
ойлау

ББҮ кесте 
бетшелері, топ 
ережесі, 
динамометр, 
сызғыш, дене, 
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Қуат – постер қорғау
Энергия – Венн 
диаграммасы
Сергіту сәті

түрлі-түсті 
маркерлер

Талдау
(5 мин)

Plickers 
бағдарламасымен 
шағын тест

Сұраққа жауап 
алады.

Ауызша жауап 
береді,
талдайды.

Сыни 
тұрғыдан 
ойлау

Интерактивті тақта,
интернет, ұялы 
телефон, Plickers 
кеспелері

Жинақтау
(1 мин)

Сабақ туралы өз 
ойларын жаздыру

Рефлекция 
жаздырады

Рефлекция 
жазады, 
мұғалімге 
береді

Жаңа әдіс-
тәсілдер

Стикерлер, түрлі-
түсті маркерлер

Бағалау
(1 мин)

Өзін-өзі бағалау Оқушылардың 
бағалауларын 
жинайды, 
қорытынды бағасын 
қояды

Бағалау 
бетшелерін 
тапсырады

Жаңа әдіс-
тәсілдер

Бағалау бетшелері, 
стикерлер

Кейінгі 
тапсырма

         «Жұмыс. Қуат. Энергия» тарауын қайталау. 
Ең қуатты машиналар. Тiрi табиғаттағы қуат және жұмыс* жоба қорғау 

1-топ «Жұмыс»  2-топ «Қуат»  3-топ «Энергия»
II. Өткен тақырып бойынша сұрақтар:       
1.  Механиканың алтын ережесі?
2. Толық жұмыс?
3. Пайдалы жұмыс?
4. Механизмнің  немесе машинаның пайдалы әрекет коэффициенті?

IІІ. Жеке жұмыс    1-тапсырма: Семантикалық карта 
Аталуы Белгіленуі Формуласы Өлшем

бірлігі
Анықтамасы

Жұмыс А A=FS Дж Дененің орын ауыстырғанда, күштің 
атқарған жұмысы

Қуат N N= A/t Вт Жұмыстың орындалу жылдамдығын 
сипаттайтын физикалық шама

Кинетикалық энергия EK ЕК= Дж Денелердің қозғалу салдарынан 
туындайтын энергия 

Потенциалдық 
энергия

Еп Еп = mgh Дж Денелердің өзара орналасуы б-ша 
анықталатын энергия

Механикалық энергия W W= ЕК+ Еп =  + 
mgh

Дж Дененің потенциалдық және 
кинетикалық энергияларының 
қосындысы

IV. Есеп шығару.  Әр топқа 2 есептен.    
І топ

№1. Еденде массасы 20 кг жәшік тұр. Оны автомашинаның биіктігі 1,5 м болатын кузовына көтерді. Потенциалдық 
энергияны табыңдар
Берілгені:       Формула:     Шешуі:
m= 20 кг         Еп=mgh         Еп= 20кг*1,5м*9,8Н/кг=294 Дж
h= 1,5 м
g= 9,8 Н/кг

Еп=?                                                   Жауабы: Еп =294 Дж

№2. Қатаңдығы  серіппе серпімділік күшінің әрекетінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы?

Берілгені:                   ХБЖ:            Формула:        Шешуі:     0,03м            
                                                                       Жауабы:       
                                                              

ІІ топ
№1. Желдеткіш 10 минутта 1800 Дж жұмыс істейді.  Желдеткіштің қуаты қандай?
Берілгені:          ХБЖ:            Формула:        Шешуі:
t= 10мин          600 сек        N=                  N=  = 3 Вт       
= 1800 Дж                                    
N=?                                                                     Жауабы: N=3 Вт       
 2. Массасы 100 кг дене 3 м биіктіктен құлап түсті. Ауырлық күшінің жұмысын анықтаңдар.
Берілгені:      Формула:              Шешуі:
m= 100 кг        2)A= F*S     1) F=100кг*9,8 Н/кг=980 Н
= 3 м              S=h              2) А=980Н*3м=2940 Дж
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g=9,8 Н/кг       1)F= m*g
                                    
А=?                                          Жауабы: А=2940 Дж

ІІІ топ
№1. Моторының тарту күші ұшақ 720 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты ұшып келеді. Оның қуаты қандай?
      Берілгені:           ХБЖ:            Формула:                  Шешуі:
                              N=                       
    200м/с               A= F*S                          
                                                                                         
N =?                                                                                    Жауабы: 
№2. Массасы 4 кг және қозғалыс жалдамдығы 4 м/с дененің кинетикалық энергиясын анықтаңдар.
Берілгені:             Формула:              Шешуі:
m= 4 кг                  Ек=           Ек= = 32 Дж
= 4 м/с                                      
Ек=?                                                   Жауабы: Ек =32 Дж
V.  Сергіту сәті. Интерьактивті тақта арқылы жұмыс, қуат, энергия, күш, жол, масса ұғымдарын қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде айту.  
Күш – сила – strength  Жұмыс – работа  -  work   Қуат – мощность – power  Энергия – энергия -  energy
Кинетикалық энергия – кинетическая энергия – kinetic energy
Потенциалдық энергия – потенциальная энергия – potential energy
 VI.  Топпен жұмыс   1-топқа: «Жұмыс»    Динамометрді, сызғышты және денені пайдалана отырып, дененің 0, 5 м 
аралығында орын ауыстыруы бойынша механикалық жұмысты анықтаңдар.  (эксперименттік тапсырма)
2-топқа: «Қуат» постер қорғау
3-топқа: «Энергия» Венн диаграммасына салу
VII. Тест. Plickers бағдарламасымен  
1. Механикалық жұмыстың белгіленуі?
А) Р            В) N                      С) F                               Д) A
2. Механикалық жұмыс формуласы?
А)A= FS     B)A=m*g     C)A=k*x      D)A=mgh         
3. Қуаттың өлшем бірлігі:
А)Дж      B)Н     C)Вт     D)м/с        
4. Дененің потенциалдық энергиясы мына шамаларға тәуелді:
А)тек дененің массасына        B)тек дененің биіктігіне      C)дененің массасына және биіктігіне       D)A,B,C         
5. «Кинетикос» грек тілінде:
А) мүмкіншілік    В) қозғалыс    С) күш         D) ұзындық 
Кілттері:  1.Д       2.А       3.C      4.D    5. B

*****
Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы

Ақшұқыр мектеп-лицейінің география пәні мұғалімі 
Мүсан Анар Эсенкызы

Күні: 12.05.2016 ж  Сыныбы: 8 «б»  Пәні: География
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңы. Қазақстанның қызыл кітабы
Мақсаты: ҚР-ның табиғаты туралы білу, табиғатты қорғау заңы туралы түсіну; Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген 
жануарлары мен өсімдіктерін анықтау үшін қосымша мәліметтер мен карталарды қолдану;
Сабақ түрі: жаңа сабақты меңгерту
Сабақ әдісі: СТО технологиясы (семантикалық карта, ББҮ, «болжау» стратегиясы, галереяға саяхат)
Көрнекілігі: АКТ, ғаламтор, бейнебаян, карта, үлестірме қағаз. 
Пәнаралық байланыс: Маңғыстау географиясы, қазақ әдебиеті

Сабақ барысы
І. Ұйымдастыру кезеңі: 
 Оқушылармен  амандасу.                       
 Оқушылардың сабаққа дайындықтарын тексеру. 
 Сабақтың тақырыбын, мақсатын айту. (3 мин)
Үй жұмысы: Семантикалық карта арқылы үй тапсырмасын қорыту. (5мин)
Сыныпты 6 түс арқылы (қара, қызыл, сары, жасыл, ақ, сұр) топқа бөлу. 
ІІ. Жаңа сабақ.  Жаңа сабақтың тақырыбын айтпастан бұрын оқушылар назарын бейнебаянға аудару. Бейнебаян ұзақтығы 
2мин 30 секунд. 
Оқушылардың бейнебаяннан түсінгенін сұрау, қосымша сұрақтар қою. 
Олай болса, балалар, біздің 6 түс арқылы топқа бөлінуіміздің мәнісі неде?
Кітап неге «қызыл» деп аталды? Басқа түспен неге аталмаған?
Оқушылар, қызыл кітап туралы мәліметтер алдық. Енді топ бойынша жұмыс жасаймыз. (Әр топқа жеке тапсырма беріледі.) 
(5мин)
Тақырып кітапта қамтылмағандықтан, оқушылардың алдына арнайы дайындалған үлестірме қағаздар таратылады және 
мазмұндауға тапсырма беріледі. Бұл әр топтан бір-бір оқушыға беріледі. (5мин)
Сол сәтте топтың екінші оқушысы мұғалімнің арнайы тапсырмасын орындайды.
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Қара түске – жойылып кеткен түрлер тізімін 
Қызыл түске – жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімін
Сары түске – саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер әлемінің өкілдерінің тізімін
Ақ түске – қашан да саны аз болып келген жануарлар тізімін
Сұр түске – тіршілік ету ортасына қол жеткізілмеген түрлер тізімін
Жасыл түске – жойылып кету қаупінен аман қалған түрлерді ғаламтордан іздеп, мәлімет айту. (5мин)
Топтағы қалған оқушыларға берілген суреттерді тіршілік ету аумағына қарай сәйкестендіру.(5мин)
Сергіту сәті. Галереяға саяхат жасау ( балалар орнынан тұрады, суреттерді тамашалайды, нақты мәліметтер алады).(3мин)
Барлық топқа ортақ тапсырма беріледі. 
Ақбөкеннің суреті интербелсенді тақтадан көрсетіледі. Бұл аң туралы не білеміз? Заң тұрғысынан қорғауға алынған ба?  Қай
жерді мекендейді? Картадан мекен ететін жерлерін көрсету.  1 минут ойлану, ой қорыту. 
Күтілетін жауап: былтыр елімізде ақбөкендердің жаппай қырылуы туралы айтады. Қорықтар құрылып, қорғап қалу үшін 
түрлі сақтық шаралары жүргізілетінін айтады. (3мин)
Қорыту. Оқушылар, сіздердің ойларыңызша құмырсқа жойылып кетуі мүмкін бе? Егер жойылса, неліктен? Экологиялық 
проблемалар неден туындайды? Табиғаттағы тепе-теңдік дегенді қалай түсінесіңдер?(5мин)
Үй тапсырмасы:
Қара түске – Қазақстандағы қорықтар туралы мәлімет жинау; 
Қызыл түске –Маңғыстау облысында қызыл кітапқа енген өсімдіктер туралы жазу;
Сары түске – Маңғыстау облысында қызыл кітапқа енген жауарлар туралы жазу; 
Ақ түске – жойылып кеткен жәндіктер туралы көнекөз қариялардан мәліметтер жинақтау;
Сұр түске – Каспий теңізіндегі қызыл кітапқа енген жәндіктер туралы жазу;
Жасыл түске – ҚР табиғатты қорғау заңын әлемдегі осындай заңдармен салыстыру;
Кері байланыс. Оқушылар бүгінгі сабақ туралы ойларын жазып, Білім ағашына жабыстырады.(1мин)
Бағалау. Сабаққа белсене қатысқан оқушылардың білімі бағаланады. (2мин)

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

№3 Хамза атындағы жалпы орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  Рустамбеков Нуриддин Базартаевич

Қысқа  мерзімді  сабақ  жоспары
Сабақ: Ресми іс қағаздар стилі Мектеп:№3 Хамза атындағы ЖОМ
Күні: Мұғалімнің аты–жөні: 
Сынып: 9 Қатыспағандар:0

Осы сабақ арқылы жүзеге 
асатын оқу мақсаттары

Оқушылар  ресми іс қағаздар стилі ұғымын  біледі, түсінеді және үлгілерімен 
жұмыс істеуде пайдаланады.

Сабақ  мақсаттары Барлық  оқушы  орындай  алады:
С. Барлығы: ресми іс қағаздар туралы түсінді, түрлерін білді.
Оқушылар  көпшілігі  орындай  алады:
В. Көпшілігі: ресми іс қағаздар стилінің ерекшелігін білді, басқа стильдің 
түрлерінен ажырата алды.
Кейбір  оқушылар  орындай  алады:
А. Кейбірі: өтініш, сенімхат, мінездеме, өмірбаян үлгілерін пайдалана алды.

Тілдік  мақсат Оқушылар  орындай  алады:
Берілген тақырыпқа өтініш жазады, мәтінмен жұмыс істейді.
Берілген тапсырмаға талдау жасайды.
Стильдер  туралы ережені айтады.
Талқылауға  арналған  сұрақтар:
Қазақ тілінде стильдің неше түрі бар?
Көркем әдебиет стилі туралы түсінік
Ауызекі сөйлеу стилі туралы түсінік
Ерекшеліктері мен айырмашылығы.

Бағалау критерилері 
Өтінішті  бағалауға:
Мазмұны; 
Жазылу талаптарын ескеруі;
Нақты сөздерді қолдануы;
Регламент сақтауы; 

Алдыңғы  оқу: Көркем әдебиет стилі
Жоспар:
Жоспарланған  уақыт: 45 мин Жоспарланған  жаттығу  түрлері
Басы:Ұйымдастыру  кезеңі. 
Қызығушылықты ояту.
Білу. 
Түсіну.
10 минут

Оқушыларды түгелдейді. Сабақтың ұранын айтады. «Ішкі және сыртқы шеңбер» 
(тілек айтады), «Балмұздақ» әдісімен топқа бөлінеді.
«Ақылды доп» немесе «Серпілмелі доп» әдісімен өткен материалды еске түсіреді.
«Миға шабуыл» әдісімен тақырыпты ашады.

Ортасы : Мағынаны тану.
Қолдану.
Талдау.

«Жигсо» әдісімен бір-біріне түсіндіреді. Тілтаным. Кітаппен жұмыс.  Жұппен, 
топпен жұмыс жүргізеді. «Болжау» әдісі. Постермен жұмыс: стильдің ережелерін 
топтастырады, іс қағаздар үлгісін жазады.
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Жинақтау.
28 минут

 Сергіту сәті. Екі қолмен жасалатын әрекеттер мен «Мұғалім айтады» ойыны. 
«Мағынаны тану» семантикалық картамен жұмыс жасайды, сәйкестендіреді, 
«Мақал-сөздің мәйегі» халықтық педагогика туралы білімдерін пысықтайды, «10 
сұрақ», өзін-өзі, бірін-бірі бағалайды.

Соңы: Ой толғаныс кезеңі.
Бағалау.
7 минут.

Интернет сұрақтармен пысықтайды.  
«Екі жұлдыз, бір тілек» кері байланыс алады, жұлдызшалар санымен бағалайды.

Қосымша  ақпарат:
Саралау–оқушыға  мейлінше 
қолдау қөрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілетті 
оқушыға тапсырманы қалай 
түрлендіресіз?

Бағалау-оқушы білімін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс-денсаулық  және 
қауіпсіздік , АҚТ –мен байланыс. 
Құндылықтармен байланыс.( тәрбие  
элементі)

Оқушының әрбір пікірі құнды 
деген ұстаныммен жауаптарын 
тыңдаймын, қателескен жағдайда 
жетекші сұрақ, бағыттаушы 
сұрақтар арқылы өзінің жауап 
беруіне жағдай жасаймын, әрбір 
жауапты марапаттап отырамын. 
Қабілетті оқушыға ой қозғау 
арқылы тапсырманы өзінің 
түсінуіне ықпал етемін.

Кері байланыс арқылы білім 
деңгейін 
тексеріп,қалыптастырушы 
бағалау арқылы бағалаймын. 
Сабақ  соңында  берілген 
жұлдызшаларының санымен 
бағалаймын.

Математика пәнімен байланыс тақырыпты  
ашқан кезде жүреді. АКТ қолданғанда техника 
қауіпсіздігі ереже сақталады. Эссе жазу 
арқылы Отанын, тілін, тәуелсіздікті 
құрметтеуге баулимын.

Рефлексия
Сабақтың мақсаты мен оқу 
міндеттері орындалды ма? Бүгін 
оқушылар не үйренді? Сабақ  
қалай өтті, қандай деңгейде өтті? 
Жоспарланған саралау жақсы іске 
астыма?(тапсырмалар сәйкес 
болды ма?) Уақытты қалай 
пайдаландым? Жоспарыма қандай 
өзгеріс енгіздім және неге

Өз  сабағыңызды талдау үшін осы бос орынды пайдаланыңыз. Сол жақта берілген 
сұрақтарға  жауап беріңіз?
Сабақ мақсаты мен оқу міндеттері оқушылардың деңгейлеріне байланысты 
орындалды. Сабақ барысында оқушыларға түрлі әдіс- тәсілдер арқылы 
стильдердің түрлері туралы ұғынды. Сын тұрғысынан ойланып, сұрақтарды тиімді
қоюға, болжам жасай алуға  үйренді. Мысалдар келтіріп, стиль түрлерін 
ажыратуға  дағдыландырдым.  Берілген сұрақтарға нақты жауап бере білді. 
Көрсетілген слайдтар арқылы кері байланысқа түсті. Топтық және жеке жұмыстар 
жүргізу сәтінде уақытты ұтымды пайдаландым.

Қорытынды  бағалау

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы
№3 Хамза атындағы жалпы орта мектебінің

тәрбие жұмысы бойынша директор орынбасары, биология пәні мұғалімі 
Абдишкуров Абдифаяз Абдимавланович

Қысқа мерзімді жоспар
Күні: Пәні: Биология Сынып: 11

Сабақтың тақырыбы Органикалық  заттардың  тотығуы  есебінен  жасушаның  энергиямен  қамтамасыз  етілуі.
Биологиялық тотығу және жану.  Анаэробтық және аэробтық гликолиз.  Митохондриялар —
жасушаның энергиялық стансасы

Сабақтың мақсаты Органикалық заттардың тотығуы есебінен жасушаның энергиямен қамтамасыз етілуі. 
Биологиялық тотығу және жану. Анаэробтық және аэробтық гликолиз.  Митохондриялар — 
жасушаның энергиялық стансасыныңқасиеттерімен таныстыру.

Оқытудың
нәтижелері

Органикалық  заттардың  тотығуы  есебінен  жасушаның  энергиямен  қамтамасыз  етілуі.
Биологиялық тотығу және жану.  Анаэробтық және аэробтық гликолиз.  Митохондриялар —
жасушаның энергиялық стансасыныңқасиеттерімен танысады.

Негізгі дерек-көздер Плакат, маркер, бағалау парақшасы, стикерлер

Модульдің
кіріктірілуі

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, Оқыту үшін бағалау және
оқудағы үшін бағалау, Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды оқыту, Дарынды және
талантты  балаларды  оқыту,  Оқушыларды  жас  ерешеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,
Оқытудағы басару және көшбасшылық.

                                                    
                                                Сабақтың барысы

Сабақ
бөлімінің
кезеңдері

Уақыт Мұғалімнің іс-
әрекеті

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар,
көрнекіліктер

Кіріспе 2 минут Топқа бөлу Қазақ зиялылары аттары жазылған
қима  қағаздармен  5  оқушыдан  5
топқа бөлінеді.

Таратпа қағаздар
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2 минут

5 минут

Ынтымақтасты
қ
атмосферасын
қалыптастыру

«Ыстық
орындық» әдісі
бойынша  үй
тапсырмасын
бекіту.

«Абай»,  «Ыбырай»,  «Шәкәрім»,
«Мұхтар», «Ахмет»

Шеңбер  болып  тұрып,  бір-
бірлеріне  жылы  лебіздер  айтып,
гүл  беру  арқылы  сыныпта
ынтымақтастық  атмосферасын
қалыптастырады.
Орындыққа  отырып,  сұрақтарға
жауап  беру  арқылы  үй
тапсырмасын бекітеді.

Топтық
бағалау.
Смайликтер
мен
формативті
бағалау

Гүлдер

Орындық, смайликтер

Жаңа
сабақтың
таныстыры
лымы

14
минут

«Екі  түрлі
жазба
күнделігі»
стратегиясы
арқылы  жаңа
сабақтың
мазмұнымен
таныстыру.

Жаңа  тақырыпты  оқиды,
плакаттың  бір  бетіне  әсер  еткен
тұсын  жазса,  екінші  тұсына
неліктен  әсер  еткенін  жазады.
Дәлелдейді.

Топтық
бағалау.
Смайликтер
мен
формативті
бағалау

Плакат,  маркер,
смайликтер,  бағалау
парақшасы

Жаңа
сабақты
қолдану

10
минут

«Бағдаршам»
стратегиясы
арқылы
тапсырмаларды
орындату.

Берілген  тапсырмаларды  орындай
отырып,  бағдаршамның  түстері
арқылы  түсінген  түсінбегенін
айтады.  Жасыл  түс  қызыл  түске
көмектеседі.

Топтық
бағалау.
Смайликтер
мен
формативті
бағалау

АКТ,  түрлі-түсті
фишкалар, смайликтер

Жаңа
сабақты
қорытынды
лау
 

5 минут «Өрмекшінің
торы»  әдісі
бойынша  жаңа
сабақты
қорытындылай
мын.
Оқушыларды
шеңбер  қылып
тұрғызып,  бір-
бірлеріне
сұрақ-жауап
өткізу.

Шеңбер  болып  тұрып,  жаңа
тақырыпқа  байланысты  сұрақ-
жауап  өткізу  арқылы  өрмекшінің
торын құрастырады. 

Топтық
бағалау.
Смайликтер
мен
формативті
бағалау

Жіп, смайликтер

3минут Топтық бағалау
Смайликтерме
н  формативті
бағалау

Топ  басшысы  топ  мүшелерін
бағалау  критерийлеріне  қарай
бағалайды.
Ынталанады.

Топтық
бағалау.
Смайликтер
мен
формативті
бағалау

Бағалау  парақшасы,
смайликтер

3 минут Рефлексия.  Не
білдім?  Не
білгім  келеді?
Не  білемін?
Деген
сұрақтарға

Не  білдім?  Не  білгім  келеді?  Не
білемін?  Деген  сұрақтарға
жауапты  стикерге  түсіріп,
рефлексия парағына леді.

Рефлексия  парағы,
стикер
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стикерге
жауаптарын
жазғызу.

1 минут Үйге  тапсырма
беру.     Эссе
жаздыру.

Күнделікке жазып алады. Күнделік 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы
№3 Хамза атындағы жалпы орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  Абдуллаева Дилноза Равшанбековна

Қысқа мерзімді жоспар
САБАҚ:  Сөйлем Мектеп:№3 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
Күні:                            Пәні:  қазақ тілі Мұғалімнің есімі:  Абдуллаева Дилноза
СЫНЫП: 8  Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақ негізделген оқу 
мақсаты (мақсаттары)

Сөйлем туралы толық мәлімет алады, ерекшелігін түсінеді

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар:
 сөз тіркестерінен сөйлем құрай алады

Оқушылардың басым бөлігі:
Сөйлемнің ерекшелігін біледі, сөйлем құрастыра алады
Кейбір оқушылар:. 
Сөйлемдерден мәтін құрай алады

Тілдік мақсат Оқушылар:
11. Сабақ барысындағы қиын сөздердің аудармасымен жұмыс
Негізгі сөздер мен тіркестер: 

 Күз- тирамох   жапырақ – барг  мезгіл –фасл  ертегі - афсона
Сары жапырақ- барги зар, жемістер- мевахо, жаңбыр- дул
Талқылауға арналған тармақтар: 

Сөйлем бір ғана сөзден тұра ма?
Жазылым бойынша ұсыныстар:
     Мәтін «Күзгі көрініс»

Алдыңғы оқу Сөздік нормалар
Жоспар 
Жоспарланға
н уақыт

Жоспарланған жаттығулар Ресурстар 

Басталуы 

10 мин

Сергіту сәті: «Ішкі және сыртқы шеңбер» құрып бір-біріне жақсы 
тілек айтады. Шеңберлер 1 және 2 адам секіріп ауысып отырады. 
Топқа бөлу: «Балмұздақ» әдісін қолданып топқа бөлемін. Балмұздақ 
таяқшаларына аттарын жазып 3 топқа бөлінеді. Топ ережесін 
қабылдайды.
«Қар лақтыру» әдісі арқылы үй тапсырмасын пысықтаймын.

Балмұздақ таяқшалары, 
флипчарт, суреттер, А4 
қағаздары, маркер.

Ортасы 
7 мин

10 мин

10 мин

5 мин

«Миға шабуыл» әдісі арқылы жаңа сабақтың тақырыбы ашылады. 
Оқушыларға әріптер таратылып беріледі. «Адасқан әріптер» әдісі 
бойынша сол әріптен сөздер жазып, әр топ сол сөздерді қатыстырып 
сөйлем құрастырады.
Біз адасқан әріптерден қандай іс-әрекет істедік? деген сұрақтар 
интербелсенді тақтадан қойылып жаңа сабақтың тақырыбын ашу.
«Бірге ойлаймыз» әдісі арқылы оқушылар берілген сөздерден топпен 
ақылдасып сөйлем құрайды. 
«Күзгі көрініс» мәтіні бойынша постер қорғайды. 
Күз туралы бейнеролик корсетіледі. 
 Мәтінді түсінеді.
 Мәтін бойынша сұрақтар қояды.
 Мезгілдің суретін салады.
 Суреттер Критерийлермен бағаланады.
Бейнероликтен көрген көріністеріне сөйлем құрастырып, мәтін жазу. 

 Карточкалар

үлестірмелі қағаздар, 

Мезгілдің суреті
АКТ

Аяқталуы 
3 мин

Тақырыпты қорытындылау, кері байланыс «Екі жұлдыз, бір тілек» 
Үйге тапсырма беру. 
Өз отбасына қатысты сөйлемдер құрып келу.

Бағалау парақтары, кеспе 
қағаздар, смайликтер
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУ ЗАМАН ТАЛАБЫ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университетінің
дене шынықтыру пәнінің оқытушылары

Қашқынбай Қанат Тоғайбайұлы, Ишанов Ақылбек Миразатович

Қазақстан  Республикасының  әлемдік  өркениетке,  демократиялық  дәстүрге  өту  жағдайында  адамзат  қоғамының
ғасырлар  бойы  жинақтаған  жалпы  құндылықтар  мұрасына  ден  қоюы,  рухани-адамгершілік  негізінде  дене  тәрбиесін
сабақтастықта  дамытып,  салауатты  өмір  сүру дағдылары арқылы дене  мәдениетін  қалыптастыру өзектілігі  артуда.  Бұл
мәселе ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» бағдарламасында, ҚР «Білім туралы» Заңында, «Қазақстан
Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2005-2010  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасында»  білім  беру
жүйесінің басты міндеттерінің  бірі ретінде көрініс тапқан.

Ғылым,  техника,  мәдениет  және  білім  дамуының  өзара  байланыстылығы  мен  өзара  сабақтастығы  тарихи  сипатта
екендігін  ескере  отырып,  жүргізген  теориялық  зерттеулеріміз  қорытындылары,  озат  тәжірибелерді  оқып  үйрену  мен
жүйелеу,  көп жылдық тәжірибелер көрсетіп отырғандай, болашақ дене тәрбиесі мұғалімдерін сапалы даярлауда олардың
болашақ  кәсіби  әрекетінде  оқушылардың  салауатты  өмір  сүру дағдыларына  баулу,  дене  тәрбиесін  жүзеге  асыру,  дене
тәрбиесі мәселесін теориялық талдау мен дене тәрбиесіндегі тәжірибелерді объективті тұрғыда талдаудың маңыздылығы
өте жоғары екендігі айқындалды.Дене тәрбиесінің әлеуметтік жүйе және қоғамдық құбылыс есебінде дене тәрбиесі жүйесін,
оның қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын, оның қызметі мен құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім
мен тәрбие талаптарына сәйкес өсіп келе жатқан ұрпақтың дене тәрбиесін қамтамасыз ету үшін керек. Дене тәрбиесі тек
мектептегі дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол сабақтан тыс, мектептен де тыс денсаулыққа байланысты шаралар жүйесі
екенін  ескерсек,  қазіргі  кезеңдегі  білім  беру  орындарындағы  дене  тәрбиесінің  жүйесі  жастардың  денсаулықтарын
нығайтумен қоса,  тұлға бойындағы биологиялық-психологиялық қажеттіліктердің жан-жақты жетілуіне,  өмірге белсенді
ұстаным мен ізгілікті қатынастарын дамытуды меңзейді. Мұндай маңызды әдістеме ғылыми және оқу пәні ретінде жетекші
рөл атқаратын, дене тәрбиесі саласындағы кәсіптік бағытта болашақ мұғалімдерді дайындауды жүзеге асыратын жоғары оқу
орындарындағы оқыту жүйесіне тікелей байланысты.

Дене тәрбиесі мәселелерін шығармашылық тұрғыда шешуге, өзгермелі өмір жағдайында инновациялық процестер мен
жаңашыл бағыттарды дер кезінде меңгере отырып, тәжірибеге сын көзбен қарап, дене тәрбиесі міндеттерін жүзеге асыруға
белсенді, салауаттылық пен дене мәдениетін меңгерген маман даярлаудың маңыздылығы артуда.

Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір тармағы болып табылады және ол
жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды адамды
қалыптастыруға,  оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді.  Демек, жоғары оқу орындарына болашақ мамандарды
кәсіби дайындау денсаулығы мықты, жан-жақты дамыған, алуан түрлі дене және ақыл-ой еңбектерін тәрбиелеуге қабілетті
ұрпақты дайындау жөніндегі мемлекеттік қажеттілік талаптарына байланысты жүргізілетін іс. Қазақстан Республикасы 2015
жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасының алға қойып отырған басты міндеттерінің бірі – халықаралық білім
жүйесіне  ену.  Жоғары  білімді  дамытудың  жаңа  ұлттық  тұжырымдамасы  мен  бағдарламасына,  жоғары  білімдегі
құрылымдық  өзгерістерге  байланысты  білім  мазмұнына  оның жаңаша  педагогикалық  негіздерін  енгізу  қажеттігі  туды,
біздің зерттеуіміз дене тәрбиесі жүйесін жүзеге асыруға болашақ мұғалімдерді дайындау үдерісі тұрғысынан қарастырылды.
Көрсетілген міндеттерді толық жүзеге асыру дене тәрбиесі жүйесіне тікелей байланысты. Дене тәрбиесін жүзеге асыру –
денсаулықты нығайту, білім беру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін шешуге арналған педагогикалық жұмыстардың бірі бола
отырып, жеке тұлғаның денсаулық деңгейін арттыру,  табиғи күш-қуатын нығайту,  дене мүшелерін гигиеналық негіздері
мен  дене-қозғалыс  қабілеті  мүмкіндіктеріне  сай,  өз  бетінше  қимыл-қозғалыс  жаттығуларын  орындап,  өзін-өзі  үнемі
дамытып, көңілді де сергек жүруге баулиды. Болашақ дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдерін   кәсіби-педагогикалық дайындау
технологиясы  оның  жеке  басының  кәсіби-педагогикалық  мәдениетін  қалыптастыруға  бағытталған  іс-әрекеттердің,
операциялардың, іс-шаралардың тұтас жиынтығы. Мұндай жеке тұлғаның қалыптасқандық деңгейін анықтау үйрету мен
шынықтырудың нақты нәтижелерін айқындайтын көрсеткіштер жүйесі деңгейінде қарастырылады. Бұл дайындықтың мәні  
ретті,  педагогикалық  шынайылықты  тану үдерісінің  қисынына  сай,  танымдылықты  және  тәжірибелік  сабақтар  арқылы
жүзеге асуыру   мүмкін. Бұл жерде субъект-субъектілі қарым-қатынасты, берілген үдеріске («оқытушы-оқушы»,  «оқушы-
оқушы», «оқытушы-оқытушы») қатысушылардың көбірек ерік беруді қамтамасыз ету қажет.   

Болашақ  мұғалімді   кәсіби-педагогикалық  дайындық  технологиясын  жасақтау   оның  теориялық-әдістемелік
негіздемесінің  тікелей  жалғасы  болды,  білім  берудегі  технологиялық  тәсілдердің  және  педагогикалық  технология
жобалануына қойылатын талаптардың жүзеге асырылу ерекшеліктеріне сүйене жүргізілді.

Кәсіби-педагогикалық дайындық технологиясын жобалау үшін, болашақ дене тәрбиесі мұғалімін  кәсіби-педагогикалық
дайындаудың мақсаты мен нәтижесі ретінде оның тиімділігінің көрсеткіштерін негіздеу мен мақұлдау үшін оның кәсіби-
педагогикалық мәдениетін қалыптастыру қарастырылды. Оның бірқатар негізгі құрамдас бөлімдері болды, атап айтқанда,
жеке  тұлғаның  спорттық-педагогикалық  бағыттылығы,  субъективті  ұстанымы,  әдістемелік  ұғынуы,  рефлексия,
педагогикалық іс-шараларды  меңгеруі. Осыған орай, үйрету мен шынықтырудың  нақты нәтижелерін  (педагогикалық және
дене  шынықтыру  мен спорт құндылықтарын  танып,  жүзеге  асыру;  оқушыға  танымдылық  пен  даму субъектісі  ретінде
қарым-қатынас жасау, кәсіби өзіндік жүзеге асу сұранысын қалыптастыру; педагогиканы, дене тәрбиесінің  түсініктемелі-
терминологиялық  аппаратын  меңгеру,  спорт  теориясы  негізінде   танымдылық  және  тәжірибелік  қызмет  жағдайларын
түрлендіруге  ұстаным  қалыптастыру;  кәсіби-педагогикалық  қызмет  үлгісін  жасау,  оның   салаларын  меңгеру;  өзіндік
реттелуді,  өзіндік  жетілуге  талпынысты  дамыту  және  т.б.)  айқындайтын  мақсаты  түзілді.  Кәсіби-педагогикалық
дайындықтың  теориялық  және  тәжірибелік  құрамдас  бөлімдерінің  бірлесуі  барысында  дене  тәрбиесі  мұғалімін
дайындаудың  әрбір  нақты  бір  кезеңінің  міндеттерін  тиімді  шешуді  қамтамасыз  ететін  теориялық  материал  мен
жаттықтырушы қызметінің үдерісі негіздерін меңгеру көлемдерінің арақатысы анықталды.Ұсынылып отырған технология
айқын мүдделі бағдар болып табылады, ол оқыту-танымдылық,  оқыту-шынықтыру және өзіндік тәжірибелік іс-әрекетте
тұрақты оң  дәлелдемені қалыптастыруды,  кәсіби-педагогикалық дайындықтың пәнді  және жалпы мәдени дайындықпен
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байланысын  қамтамасыз  етуді,  ақпарат  өңделуінің  заманауи  тәсілдерін  қолдануды,  педагогикалық  үдерістің  бүтіндей
үлгісін түзу мен талқылау үшін бейнежазбаларды қолдану қарастырылады.   

Бақылау  бағдарламалары  студенттердің   сабақтарға  дайындық,  спорттық-педагогикалық  сабақтарға  қызығушылық
таныту, жаттықтырушының   кәсіби-педагогикалық қызметіне - қызығушылық таныту, сондай-ақ, кәсіби қарым-қатынасқа
талпыныс сияқты оқу-танымдылық және оқу-тәжірибелік қызметіндегі белсенділігін зерттеуді қарастырады.

Бұл бірінші курс студенттеріне жүргізілген зерттеулер болатын. Бұл зерттеулердің мақсаты оқуға түскен талапкерлердің
өз  мамандығын қаншалықты ұнататынын сонымен қатар  спортқа деген қызығушылығы мен білімінің  жан-жақтылығын
тексеру болды.  Қазіргі  уақытта  дене  тәрбиесі  мамандарын жан-жақты біліммен қамтамасыз  ету  қоғамның алда  тұрған
міндеттерінің  бірі  болып  табылады.  Көпшілік  студенттердің  спорттық  жетістіктері  мол  болғанымен  ақпараттық  білімі
жағынан кешеуілдеп қалатыны сөзсіз. Сол себепті жас мамандарды тек спорттық жетістікпен ғана емес сонымен бірге күші
мен білімі тең болатындай етіп тәрбиелеу. Жүргізілген бақылаулармен қатар, оқушылардың психологиялық-педагогикалық
теорияны,  оқу  дәлелдемелері  мен  шынығу  мүдделерін  айқындау  мақсатымен  оларға  ауызша  және  жазбаша  сұрақтар
қойылды.  

Сауалнама жүргізу кезінде бірқатар сұрақтар қойылды, атап айтқанда: «Сіз спорттық-педагогикалық пәндерді өзіңізге
оқу қажет деп есептейсіз бе? (иә, жоқ, не үшін?)»; «Сіздің Дене шынықтыру  педагогикасы және таңдап алған спорт түрі
бойынша теориялық біліміңіз болашақ тәжірибелік жұмысыңызда қажет бола ма? (иә, жоқ, қандай?)»; «Мен орта білімнен
не  күтемін?»  және  т.б.     Бұдан  басқа,  бірінші  курс  оқушылары  «Мен  неге  дене  тәрбиесі  мамандығын   таңдадым?»
тақырыбына  қысқаша  шығарма  жазды.  Оны жазар  алдында,  пікірлерін  ашық  түрде  жазу,  тіпті  аты-жөнін,  көрсету  не
көрсетпеу  таңдаулығы  (жасырын  жұмыстар  бірен-саран  ғана  болды)  ұсынылды.Оқушы-спортшылардың  жазған
шығармаларының  сараптамасы  олардың  кәсіби  таңдауларының  дәлелдемелерін  (оқытушылық-бапкерлік  қызметке
қызығушылық, балалармен жұмыс істеуге деген құлшыныс, спорттық табыс, білім алу және т.б.) анықтауға мүмкіндік берді.
«Менің сүйікті бапкерім» немесе «Шынайы бапкер дегенді мен қалай түсінемін» (таңдауы бойынша) деген тақырыптарға
жазылған шығармашылық жұмыстар педагогикалық қызметтің құндылықтары мен ерекшеліктерін, бапкерлерге қойылатын
кәсіби талаптарды ұғынуды айқындауға мүмкіндік берді.

Іс-әрекет өнімдерінің сараптамасы педагогикалық практика қорытындысы бойынша есеп беру құжаттарын, оқушылар
дайындаған  баяндама  және  реферат  тақырыптарын,  шығармашылық  жұмыстарды,  оқу  күнделіктерін  зерттеу  негізінде
жүргізілді. Бұл құжаттар оқушылардың кәсіби-педагогикалық мәдениетінің қалыптасқандығын қабылданған көрсеткіштерге
(педагогикалық бағыттылық, субъективті ұстаным, әдістемелік түйсіну, рефлексия, педагогикалық операцияларды меңгеру)
сай зерттеу үшін кең ауқымды, қажетті материал болды.Зерттеуге қатысқан оқушылардың біршама бөлігінің кәсіби таңдау
дәлелдемелері  спорттық-педагогикалық  қызмет  саласынан  тысқары  қалып  қойды.  Орта  кәсіби  білім  алу  бірінші  курс
оқушыларының 28,0% жетістік (басымдылық) болды. Оқушылардың көпшілігі спорттық колледжде білім алуды таңдаған
себептерін  спортпен  белсенді  шұғылдануымен  түсіндірді,  оны  не  спорттық  жетістіктерін  жалғастырумен  (22,7%),  не
бапкрелік қызметпен (44,0%)байланыстырды. Бірінші курстықтардың 5,3% өздерін таңдап алған спорт түрлері бойынша
болашақ  бапкер-оқытушы  ретінде  көре  білді.    Кәсіби-педагогикалық  қызметке  бағдарлануды  дамыту  дене  тәрбиесі
мұғалімі  әрі  таңдаған  спорт  түрінің  жаттықтырушылығына   кәсіби-педагогикалық  дайындаудың  басты  міндеті  болып
табылады.  Кәсіби  таңдаулықтың  саналы жүргізілуі  жеке  тұлғаның кәсіби-педагогикалық  мәдениетінің  ажырамас  бөлігі
болып  табылатын,  педагогтың  субъективті  ұстанымын  қалыптастырудың  негізі  ретінде  қарастырылады.Бірінші  курс
оқушыларының  алғашқы  болжам  сатысындағы  спорттық-педагогикалық  теорияны  оқуға  деген  көзқарасытәжірибелік
қызметке түрлендірудің негізі болып табылады, онсыз жаттықтырушының кәсіби-педагогикалық мәдениетін қалыптастыру
мүмкін  емес.  Алынғанмәліметтер  жаттықтырушының   кәсіби-педагогикалық  дайындығын,  оның  теориялық  және
практикалық құрамдас бөлімдерінің бірлестігі негізінде жетілдіруге бағытталған педагогикалық іс-шаралар жүйесін түзуге
себепші болды.

Жаттықтырушыны  кәсіби-педагогикалық дайындаудың ұйымдастырылуын оның теориялық және тәжірибелік құрамдас
бөлімдері  бірлестігі  негізінде  жетілдіру.  Осы  мақсаттазерттеу  барысындастуденттердің  машықтық  жұмыстарының
нәтижелері  зерттеліп  бақыланып  отырылды.  Зерттеу  барысында  зтуденттердің  теориялық  алынған  білімдерін  машық
барысында қолдана білуі мен түрлі ситуациялық жағдайлардан шыға білуі өзінің алға қойған проблемалық міндеттерінің
шешілуі  деп  білемін.  Оқу  үрдісінде  өзара  бірлескен  яғни  айтқанда  бір-бірімен  тығыз  байланыстағы  пәндерден  алған
білімдерін шынайы өмірде қолдана білсе бұл болашақ маманның үлкен жетістігі  деп білуге  болады. Айта кетер болсақ
мысалы, емдік дене шынықтыру және массаж, физиология, биомеханика,биохимия, спортметрология пәндерінен алынған
білімдерін білім беру үрдісінде жақсы қолдана білсе бұл маманның үлкен жетістігі деп білуге болады. Себебі, уақыт ағамы
көрсетіп отырғандай қазіргі уақытта мектеп оқушыларының 50 пайызының денсаулығында түрлі ақаулықтардың бар екені
туралы ақпараттар кеңінен таралуда. Айта кетер болсақ шығыс қазақстан өңірі бойынша әскерге шақырылушы жастардың
100  шақырылушының  1  жарамды  болса,батыс  өңірі  бойынша  100  шақырылушының  10  жарамды  болтыны  ақпарат
беттерінен  жарық  көрді.  Міне  осындай  жағдайларды болдырмас  үшін  біздің  еліміздің  мамандары дені  сау  жан-жақты
шыныққан  білімді  азаматтар  болуы  керек.Ол  оқушы-спортшының  ғылыми-зерттеу  мәдениетін  дамытуға,  олардың
педагогика, психология, дене шынқтыру  әдістемесі, физиология және спорттық пәндер саласындағы өз бетінше жүргізетін
зерттеу жұмыстарының тәсілдерін меңгеруге бағытталған.
  Аталған пәндерді білім үрдісінде болашақ мамандарға тереңдете оқытса спорттық маңызды мәселе төңірегіне түрлі 
шешімдер топтастырылады. Болашақ мамандарды өзара байланысқа дайындауға, педагогикалық қарым-қатынас пен 
оқушы-спортшыға адами көзқарас қалыптастыруға біздер ерекше көңіл бөлдік. Оқушыларды педагогикалық қарым-қатынас
техникасына үйрету олардың жалпылама адами құндылықтарды және дене шынықтыру мен спорт құндылықтарын 
ұғынуына бағдарланған теориялық дайындығымен тығыз байланыста жүзеге асырылды.
Жүргізілген зерттеулер барысында колледжде спорттық-педагогикалық пәндер бойынша сабақтарды ұйымдастырудың 
дидактикалы жүйесі жасалынды. Ол оқушылардың бойында педагогикалық қарым-қатынас, құрастыру, оқыту-шынықтыру 
сабақтарын талдау және өзіндік талдау операцияларын микро білім беру негізінде қалыптастыру. Білім берудің бұл әдісі 
бейнежазбаны қолданудан, интерактивті тақталармен жұмыстануды, сондай-ақ, арнайы түзілген талдауға үйретуге, оқыту-
шынықтыру үдерісінің түрлерін  жобалауға, түзетуге арналған әдістемелік жиынтық негізінде жүргізіледі.
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Қолданылған әдістемелік жиынтық арнайы таңдалып алынған, әртүрлі оқу-шынықтыру сабақтар мен тәрбиелеу іс-
шараларының бейнежазбаларынан; аудиториялық сабақтарда сараптама жүргізуге арналған сабақтар талдануының үлгілері 
мен жоспарларынан, түрлі тәжірибелік іс-шаралардан, сабақ және оқыту-шынықтыру, жаппай-спорттық іс-шаралардың 
конспектілерінен тұрады.
Сабақтар мен сабақтан тыс жүргізілетін тәрбиелік жұмыстарды құрастыруға дайындық әртүрлі оқу орындарының үлгілері 
мен жоспарларынан тұратын арнайы түзілген әдістемелік нұсқаманың негізінде жүзеге асырылды. Тәжірибелік білім 
берудің жасалған бағдарламасы дәріс, семинар, лабораториялық-тәжірибелік аудиториялық оқыту-шынықтыру 
сабақтарынан  және педагогикалық практикадан тұрады. Дәрісте колледж оқушылары педагогика, дене тәрбиесінің
 теориясының негіздерімен танысады. Одан соң, теоряның негізгі жайттары семинар сабақтарында талқыланады. 
Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар шынайы спорттық-педагогикалық үдерістің кешендеп үйрету көмегімен 
талқылануына, құрастырылуына және үлгі ретінде түзілуіне арналды.
Қорыта айтқанда білім қоғамды тұрақтандыратын,рухани мұраны сақтайтын,ұрпақтан ұрпаққа сабақтастыратын құрал. 
Ал,болашақ маманның білімді болуы кезеек күттірмес мәселенің бірі болып табылады. Бүгінгі қоғамға білімді де білікті 
маман қажет.Білім беру жүйесін дамыту еліміз үшін басты бағыт болып санлады. Бүгінгі таңда білім беру мен тәрбиелеу 
жүйесінде болып жатқан түбегейлі өзгерістер оқушының жеке басын дамытуды, оны ізгілікке баулып, шығармашылық 
қабілетін дамытуды талап етеді.  Сол үшін әрбір жас маман өз ісіне жауапты көзқараспен қарайтын, білімді ұстаз болуы 
шарт. 
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*****
Шымкент қаласы №13«Ертөстік» бөбекжай- балабақшасының 

тәрбиешісі   Жанабаева Маржан  Нышанбаевна
                                                                                               
Білім саласы: Таным    Білім бөлімі: Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы:  Жабайы жануарлар өмірі 
Мақсаты: Балалардың жабайы аңдар туралы түсініктерін кеңейту,аңдарды бір-бірінен ажыратуға уйрету. 
Жабайы аңдардың қалай   аталатындығымен   таныстыру .Жұмбақтар шешу арқылы ойлау қиялдау қабілеттерін арттыру . 
Тақпақты жатқа айта білуге үйрету.Аңдарды қорғап қамқорлық жасауға  тәрбиелеу.
Әдіс тәсілдері: түсіндіру сұрақ жауап,әңгімелеу.
Құрал жабдықтар: зообақтың макеті,ТСО жабайы жануарлардың суреттері.
Ұйымдастыру іс-әрекет түрі:саяхат сабақ 
                        Шаттық шеңбері
                             Біз қандаймыз, қандаймыз       
                     Шұғылалы  таңдаймыз    
                     Күлімдеген күндейміз 
                     Ренжісуді білмейміз 
                     Қуанамын мен де,  
                     Қуанасың сен де,
                     Қуанайық достарым 
                     Арайлап атқан әр күнге 
             Балалар орындыққа отырады сұрақтар қойылады .
-Балалар табиғат дегеніміз не?
 Табиғат біздің қоршаған ортамыз.
-Табиғат нешеге болінеді? 
 Жанды және жансыз болып екіге бөлінеді.
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-Жансыз табиғатқа нелер жатады?
 Тау,тас,ауа,ғаламшар жатады.
-Жанды табиғатқа нелер жатады.
Орман жануарлар  
-Балалар жануарлар нешеге болінеді?
Үй жануарлары, жабайы жануарлар. 
Үй жануарларына  қандай жануарлар жатады.
Қой,ешкі,сиыр, ит, мысық, т.б.
Теледидардан жабайы жануардың өмірімен танысамыз.
-Балалар теледидардан қандай жабайы жануарларды көрдіңдер?
Аю,арыстан,жолбарыс, керік,қасқыр,тулкі, буғы,т.б.  
Балалар бүгінгі оқу іс-әрекетімізде жабайы жануарлардың өмірімен танысатын боламыз.
Орманға барып кез- келген жабайы жануарларды көре аламыз.
-Біз тағы жабайы жануарларды қай жерден көруімізге болады?
-Хайуанаттар бағында 
Ендеше балалар хайуанаттар бағына өлең айтып  барайықшы жолымызды жақын етеді.
Қорбаң-қорбаң, қорбаңбай 
Аю жүрер қорбаңдай 
Түлкі жүрер сұлаңдап 
Әдемі құйрығын бұлаңдап
Қорқақ қоян сұр қоян
Ытқып-ытқып секірді
Көкжал қасқыр ұлыйды   У...у...у...у
Ауыл маңын ториды  Р...р...р...р
Балалар өлең шумақты айтып хайуанаттар  бағына да, жетеді.
     Міне хайуанаттар бағына да, жетіп келдік,хайуанаттар бағына кіру үшін бізге не керек? Руқсат керек.
Кассир: Хайуанаттар бағына кіру үшін менің тапсырмамды орындаңдар.Балалар менің екі тапсырмам бар еді, соны 
орындап берсеңдер хайуанаттар бағына кіресіңдер.
1-тапсырма 
-Жабайы жануарлар туралы өлең шумақтар білесіңдер ме?
Балалар өздерінің жабайы жануарлар туралы өлең шумақтарын айтады.
 Алина
Түлкі,түлкі қутыңдайсың,
Айналаңнан тың тыңдайсың,
Қанша қулығыңды асырсаң да,
Қасқырдан сен құтылмайсың.
Дархан
Қасқыр жортар түнімен,
Күндес болып күнімен.
Қасқыр жортар түнімен,
Аңыз болып айменен.
Кассир:
Балалар жарайсыңдар жабайы жануарлар туралы өлең шумақтар біледі екенсіңдер.
2-тапсырма 
Жұмбақ жасырамын соның шешуін тапсаңдар сендерге хайуанаттар бағына кіруге рұқсат беремін. 
                  Жұмбақтар
1.Қыста ғана болады ұстасаң қолың тоңады?(қар)
2.Қалқиып екі құлағы елеңдеп қорқып тұрады.(қоян)

Қорбаң-қорбаң етеді,орман оның мекені
Тәтті балға тойып ап,қыста ұйқыға кетеді.(аю)
Кассир:
Жарайсыңдар балалар өте тапқыр екенсіңдер, сендерге мен хайуанаттар бағына кіруге руқсат деген билетімді апайларыңа 
берейін. 
-Балалар мынау қандай аң екен ?
Арыстан 
-Арыстан үй жануарларының қайсына ұқсайды?
Мысыққа
- Арыстанды ертегілерде қалай атайды?
Аң патшасы Арыстан деп атайды.
Бұл мысық тұқымдас,ең ірі әрі кушті жыртқыш аң. 
Жолбарыста өте кушті жылдам жүретін жыртқыш
аңдардың бірі. Жолбарыс әлсіз жан-жануарлардың етімен қоректенеді.
-Балалар мынау қандай аң?
Қасқыр
-Қасқыр қандай аңға жатады ?  
  Жыртқыш аңға жатады.
-Балалар қасқырды қандай ертегіде кездестіреміз. 
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«Тулкі мен қасқыр» «Бауырсақ».т.б.
    Қасқыр балалар кушті, батыр, ержүрек ақылы да, ойласы да бар, өте қауыпті-жыртқыш аң. 
-Балалар үй жануарларының қасқыр қайсына ұқсас келеді?
Итке
Қасқыр шикі етпен қоректенеді.
Біз балалар үйдегі итке шикі ет беруіміз керек, оларға пісіріп береміз, шикідей берсек адамға шабуыл жасайды.Қасқырдың 
баласын бөлтірік деп атайды.
-Мынау қандай аң екен?
Түлкі
-Түлкінің түсі қандай екен?
Қызыл
Түлкінің жүні өте әдемі үлпілдеген жүні бар сондай әдемі тулкінің терісінен бас киім тіккек оның атын түлкі тұмақ деп 
атаған ,ал түлкінің баласын мышан деп атаған.
                    Сергіту сәті
         Ұзын құлақ сұр қоян, 
         Естіп қалып сыбдырды.                                                                                                              
         Ойлы қырлы жерлермен,
         Ытқып-ытқып секірді.
         Қарап еді артына,
         Қиығын сап көзінің.
         Келе жатқан томпаңдап,
         Көжегі екен өзінің. 
Балалар бойларың сергіп қалған шығар,арықарай жабайы жануарларды тамашалайық.
Аю солтүстікте суық жерде жасайды бұның баласын қонжық деп атайды,ақ аю қыс мезгілінде ұқтайды бұл да шикі ет жеп 
қоректенеді.
Ал біздің орманымызда жасайтын аю көктем,жаз, күз мезгілдерінде денесіне май жинап алып қыс мезгілінде ұйқыға кетеді, 
көктем келгенде оянады.
-Аю немен қоректенеді ?
Аюдың терісі  өте бағалы емдік қасиеті бар деп есептелінеді.
   Балалар мына жануарларға қараңдаршы 
маймұл, бұғы, бегамот,керік,зебра бұлар шөппен қоректенетін жануарлар. 
Осымен балалар топқа оралайық хайуанаттар бағындағы апаймен қоштасып  кетейік.
Сау болыңыз сізге көп рахмет. Балалар топқа әнімізді айтып қайтайықшы. 
Ойын:«Ғажайып қоржын»
Ойынның шарты қоржынға қолымызды салып қандай жануар екенін айтып беру,қолымен сезу,ұстау арқылы тани білу.
-Балалар сендерге ойын ұнады ма?
-Ия
-Балалар сендерге саяхат ұнады ма? 
-Балалар сендер қай жаққа саяхат жасап келдің-
дер?
Хайуанаттар бағына 
-Хайуанаттар бағында не көрдіңдер?
Арыстан,жолбарыс, түлкі,қасқыр,т.б.
-Балалар қандай аңдардың өмірімен таныстыңдар? 
Түлкі, арыстан, жолбарыс, қасқыр,т.б.
Балалар бүгінгі ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіміз осымен аяқталды қонақтармен қоштасамыз. 
Күтілетін нәтиже
Жаңғыртады: жабайы жануарлар туралы мәлімет бере алады,табиғатқа деген қызығушылығын білдіреді.
Түсінеді : жабайы жануарларды қамқорлыққа алуды үйренеді.
Қолданады :жабайы аңдарды, үй жануарларын ажыратып қасиеттерін айтады.

*****
Жамбыл облысы Тараз қаласы

№12 Керімбай атындағы мектеп-гимназиясының 
бастауыш сынып мұғалімі  Кумарова Гаухар Дуйсенбековна

Сабақтың тақырыбы:  «Қош келдің, Наурыз!»
Сабақтың мақсаты: Наурыз мерекесінің жыл басы екенін түсіну. Ой өрісін арттыру. Өз ойларын айта білу дағдыларын 
дамыту. 
Мәтіннің мазмұнын өз сөзімен жеткізе білуге және өз беттерінше ой түйіндей білуге төселдіру.
Тәрбиелік мақсаты: Өзін- өзі басқаруымен ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Аралас.
Сабақтың әдісі:  СТО.
Көрнекілігі: Слайд, суреттер.
Сабақтың барысы:  I. Ұйымдастыру кезеңі:
 Психологиялық тренинг:
Күнге қолдарынды созыңдар .Күннің жомарт сәулелері ананың нәзік алақанындай 
аялайды,сипалайды,жылытады.Сиқырлы күн барлық өкпе мен мұңды ерітіп
жібереді.Жүрегімізді жылу мен махаббатқа толтырады.
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Барлығы: Күн жарығын алақанға саламын,
                 Жүрегіме басып ұстай қаламын.
                  Ізгі әрі нәзік ,жарық, мейірімді,
                  Болып кетер сонда дереу жан-жағым.
-Міне,жүрегімізді осындай жылумен сабағымызды бастаймыз.
II. Үй тапсырмасын сұрау :
Қасым Аманжоловтың “Көктем”өлеңі,Қабыкен Мұқышевтың
“Көктем”өлеңі.Қалаған өлеңімізді жатқа айту.
Венн диаграммасын толтыру арқылы қорытындылау. (слайд)
-Көктем айларын ата? (наурыз, сәуір ,мамыр)
- Көктемде қандай мерекелер бар?(8 наурыз,22 наурыз т.б)
III. Жаңа сабақ   Суретпен жұмыс (болжау стратегиясы) 
(слайд) 
Олай болса , бүгінгі сабағымыздың тақырыбы : “Қош , келдің Наурыз!”
Сыныпты 3 топқа бөлу. Сурет бойынша топтарға ат қою.
1 топ. “Алтыбақан”
2 топ.” Наурыз көже”
3 топ.” Наурыз бата”
Тақырыппен ,  автормен таныстыру. (слайд)
Топпен жұмыс. Үш топқа мәтіннің бөлігін тарату. Мәтін бойынша
өз ойларын тыңдау. (мұғалім толықтырады.)
Наурыз- көне иран сөзі,қазақша мағынасы “ жаңа күн “ деген
мағынаны білдіреді.
Наурыздың  22-сі қазақтар үшін жыл басы – Жаңа жыл, күн мен
түннің теңелетін
уақыты.Наурызды қазақтан басқа Күншығыс жұрттардың
көбі,мәселен ,Үндістан,
Иран, Ауған, Бұхар, Кавказдықтар да мейрам етеді. Тіршіліктің
арқауы тамақ.
Дүние жаратылғаннан бері , жанды-жансыздың бәрінің талас-
тартысы тамақ
үшін. Дұрысында, қазақтың тамағы да, киімі де,үйі де,көлігі де
,телефоны да
Мал емес пе? Сол малын аман сақтау үшін қысқы аязда ,ызғырық
боранда бейнет
шегіп, еңбек сіңіріп, малымен бірге жатып , бірге тұрып , қыс
қандай қысылса ,
жаз сондай жазылатын,еңбекшіл қазақ қыстың өткеніне ,жаздың
жеткеніне қалай-
ша өзгелерден артық қуанбасын.
  Наурыз күнін жұрт бар жақсыларын  киіп, үлкен қуанышпен
қарсы алған.
  Наурыз күні жеті түрлі тағам қосылған наурызкөже
дайындалады.
Қазақ халқында той ұлттық ойынсыз, сайыстар өтпейді. Бәйге ,
күрес, көкпар, 
Қыз қуу, айтыс,жамбы ату сияқты ұлттық сайыстар өткізіледі.
Сергіту сәті. Ән ырғағына билеу. (слайд) 
Дәптермен жұмыс. Сөздік жұмысын жүргізу, түсіндіру. (слайд)
Әдеби үйірме. (слайд) 
1 топ: Зерттеуші.(Мәтіннен толық түсінігін айту.)
2 топ: Сұрақ құрастырушы .  (Мәтіннен сұрақ қою.)
3 топ: Бейнелеуші .  (Мәтінді суреттеп беру .)
(Мұғалім толықтырады.)
Қорытынды.  Топтастыру. Өздерінің  топтарын қорғау.
Тақтамен жұмыс.
1 топ: “ Ұлттық ойын түрлері”.
2 топ: “ Ұлттық тағамдар”. 
3 топ: “Наурыз бата”.
Үй тапсырмасы: Мыржақып Дулатов “ Қош келдің,
Наурыз! ” Түсінгенімізді айтып келеміз. (слайд)
Бағалау: (слайд)
 Оқушылардың жауаптарына қарай смайликтер таратылып
отырылады.
Сабақ соңында  5- “5” 4- “4” 3-“3” жинаған смайликтеріне
байланысты бағалау.
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Жамбыл облысы Меркі ауданы №18 Ақкөз Қосанұлы атындағы 
орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Абдыкадырова Бағлан Сериковна

Сыныбы: 4 «г»

Сабақтың
тақырыбы:

Дара және күрделі сан есімдер

Сабақтың
мақсаты:

Дара және күрделі сан есімдертуралы түсінік бере отырып,жаттығуларорындау арқылы сөйлем
ішінен,оларды ажырата  білуге үйрету. Ойлау және шығармашылық, тапқырлық,  қабілеттерін
дамыту. Бірлікке, ұйымшылдыққа, бірін – бірі тыңдай білуге,  өз ісін өнеге тұтуға тәрбиелеу.

Күтілетін нәтиже:
Оқушылар сан есімдерді дұрыс тауып бір – бірінен ажыратады. 
Постер қорғауға жаттығады. 
Кері байланыс үйренеді

Оқытуда
қолданылатын
нәтиже:

Жас ерекшеліктерін ескере отырып оқыту,  сыни ойлауға үйрету, АКТ қолдану.

Сабақтың түрі: Жаңа сабақты түсіндіру, меңгеру

Сабақтың әдісі: Түсіндіру, АКТ, талдау және СТО технологиялары,сұрақ – жауап

Көрнекілігі: Оқулық, постер,мазмұнды суреттер, слайдтар

Мұғалімнің іс – әрекеті Оқушының іс – әрекеті 

Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
Қайырлы таң, ұстазым!
Кайырлы таң, достарым!
Шеңбер болып тұрайық
Жылулықты сыйлайық!
Сыныпты топқа бөлу:
I топ. Дара
II  топ. Күрделі
III  топ. Есептік
IV  топ. Реттік

Оқушылар  шаттық шеңбер арқылы 
бір – біріне сәттілік тілейді.

Оқушылар сандар арқылы бөлінеді.

Үй  тапсырмасын
тексеру:

«Құпия сандық» ойыны Сурет  көрсетіледі.  Осы  сурет  бойынша
сұрақтарға  жауап береді.

Жаңа сабақ

Оқулықпен жұмыс

Дәптермен жұмыс

Шығармашылық
жұмыс

Сөзжұмбақ
Ереже:  Сан  есім
дара   және  күрделі
болады.
Дара  сан  есімге  бір
сөзбен  жасалған
сөздер  жатады.
Мысалы:бір,екі,  үш,
мың.
Күрделі  сан  есім  екі  немесе  одан  да  көп  сөздің
тіркесінен  жасалады.  Күрделі  сан  есімдердің
құрамындағы сөздер бөлек – бөлек жазылады. 
Мысалы: Отыз сегіз, бес жүз елу бес.
1 – жаттығу.
Дара есімді күрделі есімге айналдыру.
I –  топ. 
Жеті – жетпіс жеті
Бес – елу бес 
Екі – жиырма екі
II –  топ.
Қырық бір – қырық
Тоқсан тоғыз – тоғыз
Отыз тоғыз – отыз
III – топ.
Бес кітап 
Екі дәптер 
Он оқушы
IV –топ.
Бірінші қатар
Төртінші сынып
Алтыншы пәтер
Бесінші орын

Оқушылар  сөзжұмбақтан  жасырылған
сөзді табады.

Оқушылар топтық жұмыс  жасайды.

Әр топ берілген тапсырманы орындайды.

Әр оқушы жеке жұмыс жасайды.

Әр  топ  шығармашылық  жұмыспен
айналысады.
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2 – жаттығу.Сан есімдерді сөзбен жаз.
1  топ.  Жер  шарында  4  мұхит  бар.  Тынық
мұхиттының ең терең жері 11 километрдей  болады.
Ал теңіздің саны – 30. 
3 – жаттығу.
I – топ.  Өлең
II –  топ.  Мақал – мәтел 
III – топ. Бес жолды өлең
IV – топ. Суретпен  жұмыс
(жаздық суреттерін қойылады.)

Сергіту сәті «Алақай, балақай!» Балалар сергіп алады.

Видео  үнтаспадан
тыңдау
 Қорыту 

Сурет арқылы сан есімді тауып сұрақ қою.
        
    

Оқушылар  берілген  сұрақтарға  жауап
береді.

Үйге тапсырма       

Бағалау Оқушыларды смайликтер арқылы бағалау
Кері байланыс Оқушылар  берілген  тапсырмаларды

түсіне  отырып қабылдайды.

Атырау қаласы  Ж.Қаражігітов атындағы №16 мектеп-лицейінің 
орыс сыныптарындағы  қазақ тілі мен әдебиеті  пәні мұғалімі 

Жаксиева Гулбиназ Бактыгожиевна

пәні Қазақ тілі

Сыныбы: 8 б

Сабақтың тақырыбы Елбасы жолы: өмірі мен еңбек жолы

Сабақтың мақсаты Оқушыларға  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев туралы ақпарат ұсыну,
елбасының қоғамға және мемлекетке сіңірген еңбегі туралы мағлұмат беру, етістіктің шақтары
туралы алған білімдерін ауыз екі сөйлеуде қолдана білуге үйрету

Күтілетін нәтиже ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өмірі мен еңбек жолы туралы мағлұмат алады, тақырыпқа
орай топта бір-бірімен пікірлеседі, ой бөліседі, етістіктің шақтары мен жасалу жолынан алған
білімдерін қайталап пысықтайды

Сабақтың түрі Дамыта оқыту

Модульдердің 
кіріктірілуі

Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер: зерттеушіліу әңгіме, диалогтік әңгіме
Оқу мен оқытуда АКТ-ны қолдану

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер

Топтық жұмыс – диалогтік оқыту, грамматикалық тапсырмалар орындау

Пәнаралық байланыс Әдебиет, Қазақстан тарихы

Ресурс Жалпы тарих және Қазақстан тарихы – әдістемелік журанлдары, Н.Ә.Назарбаев «тарих 
толқынында», М.Қасымбеков «Елін сүйген, елі сүйген елбасы»
Интерактивті тақта, А3 форматты қағаз, маркер

Сабақтың барысы Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті
Ұйымдастыру

Қызығушылықты ояту
кезеңі

Оқушыларды топқа бөлу. Топ көшбасшысын 
тағайындау. Топ көшбасшысына бағалау 
парағын тапсыру, орындалуын түсіндіру
12. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-
эпопеясы туралы әңгімелесу
13. «Абай жолы»тіркесінің мәнін ашу
14. «Елбасы жолы» тіркесінің мәнін ашу / 
осы атау бойынша түсірілген кино фильм 
жайында оқушылармен әңгімелесу

 М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-
эпопеясы туралы өздері білетін ақпаратпен 
бөліседі
 «Абай жолы» тіркесінің 
мағынасын өз сөздерімен түсіндіріп айтады
 «Елбасы жолы» тіркесінің 
мағынасын өз түсінігі бойынша айтады / 
осы атау бойынша түсірілген кино фильм 
жайында мағлұмат алады

Жаңа сабақ

Ой  қозғау кезеңі

 «Елбасы жолы» кинотуындысы туралы 
деректі фильмді тамашалау
 Елбасы жайында айтылған нақыл 
сөздердің мағынасын ашу
 Тақырыпқа байланысты қолданылатын 
сөздермен таныстыру

15. «Елбасы жолы» кинотуындысы 
туралы деректі фильмді тамашалайды
16. Елбасы жайында айтылған нақыл 
сөздердің мағынасын иалқылап, түсінеді
17. Елбасы жолы-путь лидера, 
кемеңгер – мудрый, көшпенділер – 
кочевники, хатшы – секретарь, қайраткер - 
деятель

Жаңа сабақ бойынша 
жұмыс түрлері
Оқу мен оқытудағы 
жаңа тәсілдер – 
зерттеушілік әңгіме

2 топқа екі түрлі мәтін беру, топқа тапсырманың 
орындалуын түсіндіру, оқушылардың жұмыс 
жасауын ұйымдастыру, қажет болған жағдайда 
көмек беру

2 топтың оқушылары мәтінмен танысады, 
мәтінді топта талқылайды, маңызды деген 
сөйлемдерге тоқталып, өзара пікір 
алмасады

Оқу мен оқытудағы Топтағы оқушылардың жұмыс жасауына ықпал Топтағы оқушылар ауысып, әр топтан 2 
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жаңа тәсілдер – 
диалогтік оқыту

етеді оқушы берілген мәтінді көрші топқа 
түсіндіреді

Оқу мен оқытудағы 
жаңа тәсілдер – 
зерттеушілік әңгіме 
және диалогтік оқыту

Мәтін бойынша тапсырма береді. Топтағы 
оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырады және 
бақылайды

Топтағы оқушылар көрші топтың берген 
мәліметін топ ішінде талқылайды,  
оқиғалар бойынша төмендегідей үлгіде 
кластер қорғайды
Өткен шақта     Осы шақта    Келер шақта

Грамматикалық 
тапсырма

Етістіктің шақтары туралы оқушылардың алған 
білімдерін пысықтау үшін тапсырма береді, 
орындалысын бақылайды, қажет болған 
жағдайда көмек көрсетеді

Құрған кластер бойынша етістіктің өткен 
шағы, осы шағы, келер шағында тұрған 
сөздерді тауып, жасалу жолын түсіндіреді,

Даналық сөзден дән 
іздейік!

Елбасының әр тақырыпта айтқан қанатты 
сөздерін ұсынып, мағынасын ашуды тапсырады

Елбасының ана тілі, білім, бірлік жайында 
айтқан даналық сөздерімен танысады, оның
мағынасын топта талқылап түсіндіреді.

Сабақты бекіту.
Қорытынды 

«Елім менің» әнін оқушылармен бірге 
тыңдайды. 

Елбасының жыр шумақтарымен танысады, 
елбасы сөзіне жазылған «Елім менің» 
әнінің бейнебаянын тамашалайды. Алған 
әсерлері туралы әңгімелейді

Үйге тапсырма Үйге берілетін тапсырманы түсіндіреді Елбасының «Тәуелсіздік толғауы» атты 
еңбегімен танысу

Бағалау Топ көшбасшысының бағалау парағын зерделеп,
оқушыларды бағалайды

Сабақты бағалайды
- Бүгінгі сабақтан нені білдім?
- Қай жұмыс түрі ұнады?
- Осы тақырып бойынша тағы нені 
білгім келеді?

№ Оқушының аты-
жөні

Сөз тіркесін, 
сөйлемдерді 
жүйелі айтуы

Кластер 
құруға 
жәрдемдесу
і

Тақырып 
бойынша  өз 
ойын 
тиянақты 
жеткізуі

Етістіктің 
шақтары 
туралы 
ережені білуі, 
мысал келтіруі

Сөйлемдерден
етістіктің 
шақтарын 
ажырата білуі

Қорытынд
ы ұпай

1
2

БҚО. Жәнібек ауданы, Жанібек ауылы, 
 «Жәнібек колледжі» МКҚК 

Мулдашева Нурбакыт Нсанбайевна

Тақырыбы: Өткізгіштерді электр тізбегіне тізбектей және параллель жалғау.
Сабақ мақсаты: Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауды түсіндіру. Өткізгіштердің тізбектей және параллель 
жалғауын күнделікті өмірмен байланыстыра отырып оқушыларға жеткізу
Оқушылардың ойлау, есте сақтау, есеп шығару қабілетін қабілеттерін дамыту,
Оқушының ғылымға деген қызығушылығын арттыру; еңбекке, өз отанын сүйуге, өз жетістіктерін бағалай білуге  үйрету 
ұжымшылдыққа  тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: Диагностикалық карталар, семантикалық карталар, карточкалар, слайд , физикалық құралдар
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ
Әдіс-тәсілі: Сұрақ-жауап, талдау, баяндау, практикалық жұмыс
Сабақтың барысы
І. Ұйымдастыру Сәлеметсіздер ме балалар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сендер болашақтарыңа сенімді қадам 
жасауларыңа болады деп ойлаймын. Қазақстан жолы -2050 : бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Елбасының кезекті 
жолдауында Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына еніуінің ұзақ мерзімді басымдылықтары нақты айтылған.
Жолдауда әдеттегідей білім саласына үлкен мән берілген. Бағалау жүйесімен таныстырады.  .  Сабақ бөлімдеріндегі 
тапсырманы орындаған оқушы диагностикалық картаға өзіне тиісті ұпайын қойып отырады.
ІІ .Үй тапсырмасын сұрау 
 Техникалық білім беру  Сұрақтар қою
1.Кернеуліктің формуласы?
2.Тоқ күшінің өлшем бірлігі?
3.Сыйымдылықтың өлшем бірлігі?
4. Тоқтың қасиеттері қандай?
5. Ом заңының формуласы?
6. Кернеуді өлшейтін құрал?
7.Кернеудің формуласы?
8.Вольтметр тізбекке қалай жалғанады?
9. Меншікті кедергі формуласы?
10. Меншікті кедергісінің өлшем бірлігі? 
11. Кулон заңының формуласы?
12. Сыйымдылық формуласы
13. Алғаш рет электр тоғы түсінігін енгізген ғалым?
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14. Электр тоғы дегеніміз не?
15. Амперметр тізбекке қалай жалғанады?
18. Кернеудің өлшем бірлігі не?
17. Электр тұрақтысының мәні неге тең?
- Семантикалық картаны толтыру
Сұрақ пен дұрыс жауаптың қилысына «+» таңбасын қойыңыз. (екі сұрақтың жауабы біреу болуы мүмкін)

№ Сұрақ Кернеулік Амперметр Ом заңы Вольт
Андре 
Мари 
Ампер

Тоқ күші

1 Кернеудің өлшем бірлігі       

2 Тоқ ұғымын физикаға енгізген ғалым       

3  мен өлшенетін шама       

4 Бұл формула нені білдіреді.       

5 Тоқ  күшін  өлшейтін  құрал       

6
Зарядталған бөлшектердің реттелген 
қозғалысы

      

ІІІ. Үй тапсырмасын қорытындылау «Үш тілділік» Есеп шығару
Деңгейлік есептер шығару
«5» Көлденең қимасының ауданы 0,1мм2 , ұзындығы 8м никель сымның ұштарындағы кернеу 3,2В  болса, онда оның 
бойымен қандай тоқ өтеді?
«4» Радиусы 30см шарға заряды 9нКл заряд берілген. Шар бетіндегі электр өрісінің кернеулігін табыңдар?
«3» Тоқ күші  5А болғанда, кедергісі 65 Ом болатын реостатқа қандай кернеу түсірілген?
ІV. Жаңа сабақ
Презентация арқылы көрсету
Техника және тұрмыста әр түрлі тұтынушылар: қыздыру шамдары, үтіктер, электр пештері, электрқозғалтқыштары және т. 
б. қолданылады.
Өткізгіштерді жалғаудың тәсілдерін қарастырайық.
1- жағдай. Егер бірінші өткізгіштің соңы екінші өткізгіштің басымен, екіншінің соңы үшіншінің басымен жалғанса, онда 
мұндай қосуды тізбектей жалғау деп атайды.
Тізбектей жалғанған бірнеше өткізгіштен тұратын тізбектің кедергісі жеке өткізгіштер кедергілерінің қосындысына тең. 
Өткізгіштерді тізбектей жалғағанда ток күштері тең, ал тізбектегі жалпы кернеу оның бөліктеріндегі кернеулердің 
қосындысына тең болады, ал жалпы кедергі әрбір өткізгіштің кедергілерінің қосындысынан тұрады:              2-жағдай. Егер 
өткізгіштердің басын бір ғана А нүктесінде, ал ұштарын екінші бір В нүктесінде жалғасақ, онда мұндай жалғауды 
өткізгіштердің параллель жалғау деп атайды.
Өткізгіштерді параллель жалғағанда, тізбектің барлық бөліктерінде кернеу бірдей, ал жалпы ток күші әрбір өткізгіштегі ток 
күштерінің қосындысына тең, жалпы кедергі әрбір өткізгіштің кедергісінен кем болады.
20-жаттығу 1. Суретте тізбектей жалғанған үш өткізгіштің сұлбасы  берілген. Кедергісі өткізгіштегі кернеудің төмендеуі. 
Кедергісі болатын өткізгіштің кернеуін және олардың ұштарындағы кернеу 120 В болғандағы өткізгіштің           кедергісін 
анықтаңдар. Оқушылар өздері  берілген сызба бойынша электр тізбегін құрастырады
V. Жаңа сабақты бекіту  Табу керек          - ?   Жауабы: 275  Ом  
3. Кедергілері 20 Ом және 30 Ом болатын екі резистор кернеуі 24 В электр тізбегіне жалғанған. Тізбекке екі резисторды 
тізбектей және параллель жалғағандағы ток күші қандай?
VІ. Жаңа сабақты қорытындылау
Балама тест орындату 
І. Балама тесті (иә, жоқ)
Өткізгіштерді тізбектей қосқан кезде тоқ күштері өзара тең болады.
Ток күшін өлшейтін құралды вольтметр деп атайды.
Өткізгіштерді параллель қосқан кезде кернеу оның жеке бөліктеріндегі кернеулердің қосындысына тең болады..
R= R1+R2+……Rn –n өткізгіштерді параллель қосу формуласы .
Меншікті кедергінің өлшем бірлігі      вольт .
Білім беру қызметкерлері жалақысын 29% пайыз өсіруді қамтамасыз ету керек
Шамалар
Үй тапсырмасы:  №45 - №50 есептер.
Бағалау  
Әркім өз тапсырмаларының  бағаларын қосып тапсырмалар санына бөлеміз
Сол бүгінгі сабақтың бағасы болады

*****

«ТҰҒЫРЫ БИІК-ТӘУЕЛСІЗДІК» ТАРИХИ САҒАТ
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Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы
Тайпақ ауылындағы «Тайпақ колледжі» МКҚК –ның

кітапханашысы  Искалиева Гулбану Ергалиевна
 

Тарихи сағат  мақсаты: Студенттерді тәуелсіз елін шексіз сүюге баулу, ынтымақ, бірлігі жараса шалқыған елдің, көптеген 
ұлт өкілдеріне алтын бесік болған мемлекетінің ұланы екенін мақтанышпен сезіне білуге тәрбиелеу; тәуелсіздікті аңсаған 
ата-баба аманатына адал болуға, ерлігінен үлгі алуға, бабалар рухын асқақтата дәріптей білуге үйретіп, ұлтжандылық, 
отаншылдық сезімдерін оятып, ұлтының салт-дәстүрін, діні мен ділін, тілін сүйе білуге баулу.
Көрнекілігі: Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай жеткен жетістіктерді слайд арқылы көрсету, мемлекеттіміздің рәміздері, 
кітап көрмесі «Еліміздің еркіндігі-Тәуелсіздік».
Жүргізуші, кіріспе сөз:  Құрметті ұстаздар, студенттер бүгінгі «Тұғыры биік-Тәуелсіздік» атты тарихи сағатымызға қош 
келдіңіздер! Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне биыл 25- жыл толғалы жатыр. Еліміздің  егемендік алуы, 
мемлекеттің тәуелсіздігі халқымыздың тарихында жаңа дәуірдің бетін ашты. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік алған 
күні, 1991 жылдың 16 желтоқсанда жер жаһанға жария етілді. Бүгінде Қазақстан мемлекеті дүние жүзінің көптеген 
елдерімен достық байланыс орнатқан, бүкіл әлем таныған елге айналды. Жалпы атамекеніміздің жер көлемі 2717 мың 
шаршы шақырымды құрайды. Осынау кең-байтақ қасиетті топырақта өніп-өсіп өркен жайған халқымыздың бүгінгі таңдағы 
саны 17 миллионнан асып отыр.
16 желтоқсан-Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні.  Бұл күн қазақ халқы үшін теңдесі жоқ қасиетті де қастерлі 
мереке, қазақ елінің шежіресінде алтын әріппен жазылған күн. Міне, бүгінде азат Қазақстанның ең қастерлі құндылығы-
тұғырлы тәуелсіздігімізге 16- желтоқсанда, тура 25-жыл толғалы отыр, 25-жылда жеткен жетістіктеріміз ұшан теңіз. Бүгінгі 
Қазақстанымыз-қашанда мақтанышымыз. Өзіміз ғана емес, елімізде тұратын 130-ұлт өкілдері де республикамызды айрықша
мақтан етеді, Ұлан-байтақ жеріміз- ұлттар достығының ынтымақ пен бірліктің бесігі, бақытты ордасы. Біз өзіміздің 
әнұранымызбен, Туымызбен, Елтаңбамызбен, теңгемізбен мақтана аламыз. Тәуелсіздіктің 25- жылдығына арналған іс-
шаралар елімізде, колледжімізде  жалғасын тауып жатыр. Осы айтулы мерекеге қарсы құттықтау сөз кезегін директордың 
тәрбие ісінің орынбасары Балгереева Анаргүл Маратқызына беремін.
Жүргізуші:
Тәуелсіздік-асқақ рух пен асқақ үн,
Тәуелсіздік –баға жетпес асқағың.
Толса –дағы 25 жасқа азат күн,
Ызғарлы күн әлі есімде қазақтың.
Ата-бабам арманеткенежелден.
Жүріпөткенқилы-қилыкезеңмен,
Қазақстантәуелсіз ел атанды,
Бірденоңайкелмегенінбілем мен-дей келе өздеріңізге Тәуелсіздікке қалай жеткеніміз туралы видеоролик ұсынғым келіп тұр.
(видеоролик көрсетіледі).
Жүргізуші: 2016 жыл – барлық қазақстандықтар үшін елеулі жыл. Еліміз тәуелсіздігінің 25 жылдығына қадам басты. 
Тәуелсіздік жылдары ішінде көптеген табыстарға қол жеткіздік. Еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігі, көп ұлтты 
Қазақстан халқының жарастығы мен ынтымақтастығы Президентіміздің жүргізіп отырған парасатты көреген саясатының 
нәтижесі.
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Бес институционалдық реформанының 100 нақты 
қадамның орындалуы, Мәңгілік Ел жалпы ұлттық патриоттық идеясының жүзеге асырылуы - отыз ұлттың бірі болуға, 
қазақстандық арманымызға қол жеткізуге нақты әрі сенімді қадамдар жасайтын кезеңге жеткізеді.
Біздің қасиетті де қастерлі Мәңгілік еліміздің жолында, қазақстандықтарды алда әлі де көптеген жаңа табыстар мен 
жетістіктер күтуде. Студенттерге сөз кезегін бергім келіп тұр:
Хасан Гүлжауһар мен Сағидолла Зарина ақындардың тәуелсіздікке арнаған өлеңдерін оқиды.
1.Сағидолла Зарина: Қалқаман Сариннің «Тәуелсіздік» өлеңін оқиды.
Тәуелсіздік
Еркіндігім.
Қасиеттім.
Қастерлім.
Өзің барда өзегімдежоқшермұң!
Кеше сеніңкелбетіңдіарманғып,
Боданынабұғауландықбасқаелдің.
Бабалардыңбасынтігіпбәйгеге,
Аналардыңжанарынажасбердің!
Уа, Еркіндік,
қошкелдің!
Өзегімдіөрткеорағанқоғамда,
Өзүйімеөзімөгейболам ба?!
Алшаңбасыпжүреалмасаалтыалаш
Азаттығым! Қадірің де жоқонда!
...Сағанжетуқиынболсақаншалық,
Сақтаптұруқиынырақодан да!
Алла бергеназаттықтыңәрсәті-
Аманат қой
Маған, 

Саған
Оған да!
Саясатқасермейалмайсемсерді,
Езгікүнгетеріқылдымеңсемді!
Желтоқсандажалынатыпжастығым,
Құрсауболғантемірқоғамтеңселді!
Естедаңқықыршындардыңқалдыма,
Сексеналтыерлігімбе-ей, еңсоңғы!?
Уа, еркіндік,
Құныңнеменөлшеңді!?
Уа, еркіндік!
Құныңнеменөлшенді?!
Сенікөксеп
Боздақтарымөлсеөлді!
Сенсіңменіңеңғажайыпөлеңім,
Еңшуақты,
Еңшырайлы,
Еңшерлі!
Әртаңыңдысүйіншілептұрайын-
Құдайбергенғұмырымдаөлшеулі!

2. Хасан Гүлжауһар: Әлия Дәулетбаеваның «Тәуелсіздік, тәтті үмітім едің сен...» өлеңін оқиды.
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Тәуелсіздік, тәтті үмітім едің сен...
Бостандығым! Тосқан күнім азалдан,
Жиырма жыл – аспан кірсіз, ажарлы ән.
Сен келгенде серпілгенмін қайғыдан,
Сен келгенде сары мұңнан тазарғам. 
Ессіздерде есем кетті қаншама,
Кездерде өтті шындық іздеп шаршаған.
Тәуелсіздік тәтті үмітім едің ғой,
Талай таңдар таңдайымда тамсаған. 
Беу, Азаттық! Болсаң бізге баянды,
Аранына кетпей тұрып аярдың.
Боданболыпкөзілгенмінкеше мен,
Бүгінтаңдабостанболыпояндым. 
Базарындамұң мен шаттықбіржүрген,
Дүрмеккүнніңалдамшысынкімбілген?..
Желтоқсандамұзшайнағанкөкемнен,
Тамғанқанғаөсіпшыққангүлмін мен.
Жебесімінкөбебұзартүркінің,
Егесімінкүллітүркіжұртының.
Назарынатүспесе де дұшпанның,
Жанарыматұнғаншықтыіркідім. 
Буырқанса, күндітұтып, айжапқан,
Намысыныңнайзағайынойнатқан.
Ұлыкөштіңүзілмегенарқауы,
ҚарғабойлыҚазтуғаннан – Қайратқа.
Дастаным бар балбалтасқақашаған,
Аспаным бар алабұлттанбосаған. 
АсылынаиеболғанАлаштың,
Айналайынменің алтын босағам.
 
Жүргізуші: Өздеріңіз көріп отырғандай Тәуелсіздік бізге оңай келмеді, ол жолда талай жастар көз жұмды. Ендігі кезекті 
студенттерге берсем, Тәуелсіздік туралы өз ойларыңызды ортаға салсаңыздар.
1-студент: Тәуелсіздік жолы оңай жол емес. Бұл жолда сан мың адамның арманы мен тағдыры тәлкекке түсті.1986 жылдың 
желтоқсанында ұлт намысын қорғап алаңға жалын жүрек жастар шықты. Сол жастардың арасында Қайрат Рысқұлбеков, 
Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сәбира Мұхамеджанова болды. Осы жастарды нашақор, маскүнем, ұлтшыл деп айып 
тағып соттады. Кейіннен Қазақстан Республикасы Президентінің 1991жылғы 12 желтоқсанындағы «Қазақстандағы 1986 
жылғы желтоқсанның 17-18 індегі оқиғаларға қатысқандығы үшін жауаптылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы» 
жарлығына байланысты Қылмыстық Кодестің 65-ші бабымен Қ Рысқұлбеков ақталды деп танылды. Президенттің 
жарлығымен 1996 жылы 9 желтоқсанда Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбековке «Халық Қаһарманы» атағы беріліп, айрықша 
ерекшелік белгісі «Алтын жұлдыз» тапсырылды. Әділдік әрқашанда жеңбек. 1992 жылдың 21 ақпан күні Република 
Жоғарғы Сотының Пленумы болып, алты алаштың ардақ тұтқан жас азаматтары Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сәбира 
Мұхамеджанова тәрізді батырларымыздың бар екендігі дәледеніп, оларда ақталды деп танылды. Осы Жарлықты «Қазақ 
әдебиеті»,  «Парасат» журналы арқылы барша қазақстандықтар оқып теледидардан естіді. Дүниені дүр сілкіндірген 1986 
жылғы желтоқсан оқиғасы қанша ызғарлы естілсе де, елімізге нұр септі. Яғни мәңгілік егемендік алып келді.
2-студент: Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев батылдық пен тапқырлық танытып, елімізді 
ауыртпалықтан алып шығатын жолды дәл көрсете білді.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2002-2003 жылдан бастап Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы еліміздің 
болашағы жайында нақты да сенімді жоспарларын жасап, қалай еңбек етіп, табыстарға қалай қол жеткізу керектігін жыл 
сайын көрсетіп отырды. Жолдауларда елімізді толғандыратын мәселердің барлығы қамтылатын.
Шындығы керек осы жыл сайынғы Жолдаулар халықтың келер күнге деген сенімін арттырып, жүректеріне жігер отын 
құйды. Тәуелсіз Қазақстанның әр жеткен жетістігі Президент еңбегімен тікелей байланысты. Енді,міне  «ЕХРО-2017» 
халықаралық көрмесін өткізетін мемлекет ретінде таңдалды. Осы халықаралық ұйымға мүше 161 мемлекеттің 103-і 
Астананың кандидатурасын қолдап дауыс берді. Мұның өзі тікелей Елбасы еңбегінің арқасы екендігіне ешкімнің күмәні 
жоқ. ЕХРО көрмелерінде әлемнің барлық мемлекеті өздерінің ең үздік технологиялық, ғылыми, мәдени жетістіктерін 
көрсетеді.Мен де осы елде дүниеге келгенімді мақтан тұтамын.
Жүргізуші:  Қазіргі заман-білім мен ғылым заманы. Ақыл мен сананың, білім мен біліктің бәсекеге түсер ғасыры. Біз осы 
заман түлектеріміз. Ертеңін ойлайтын, болашаққа үмітпен қарайтын ел болғандықтан Елбасымыз шәкірт біліміне ерекше 
көңіл бөліп отыр. Ертеңгі күннің бүгіннен де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек 
білімге ғана тән. Еліміздің келешегі біздер болғандықтан алдымызда үлкен жауапкершілік тұр. Ұлтымыздың тарихын оқып, 
салт-дәстүрін, мәдениетін үйрену-міндетіміз. Біз еліміздің экономикасын, мәдениетін, білімін көтеретін азаматпыз. Жаңа 
дәуір көшін жалғастыруға, халқымның әл-ауқатын арттыруға, еліміздің көркейіп нығаюына үлес қосуды басты борышымыз 
деп санауымыз керек. Осы еліміз бен жеріміздің тыныштықта, бейбітшілікте өмір сүруі де біздің қолымызда. Тәуелсіздік 
таңы тілімізді, ділімізді, дінімізді жаңғыртты. Қасиетті Ата заңымыз қабылданды., егемендігіміздің айғағы аспан түстес азат
байрағымыз, елтаңбамыз, әнұранымыз дүниеге келді. Тәуелсіздіктің 25 жылдық  шежіресіне  назар аударайық (слайд 
көрсетіледі).
Жүргізуші: Бүгінгі таңда біздің елімізді дүние жүзі танып, жеткен  жетістігіне таң қалуда. Тәуелсіздіктің арайлы таңымен 
оянған, біз- бақытты ұрпақпыз.
Аянбай білім алып, еліміздің қарыштап дамуына үлес қосу – біз секілді әр адамның  отан алдындағы міндеті деп білемін. 
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Қазақ елінің көк байрағы желбіреткен аға-апаларымыздың ерліктері, кейінгі ұрпаққа үлгі болмақ. Егемен елдің ұрпағы 
қашанда өз елін, тілі мен тарихын қастерлеуге міндетті. Бұл – біздің отан алдыңдағы борышымыз.   Тәуелсіздіктің 25 
жылдық құрметіне арналған студенттеріміздің жыр -шумақтарына кезек берейік: (студенттер өлеңдер оқиды).
Қорытынды сөз. Бүгінгі кешімізді мына бір ұлағатты сөзбен аяқтағым келеді: «Ел мен үшін не істей алады» емес, «мен ел 
үшін не істей аламын?» деген қанатты сөз қазақстандық әрбір азаматтың жүргегінде ұялап, әрқашанда көкірегінде жүрсе, 
қандай жақсы болар еді.Тәуелсіз Қазақастан елінің абыройын асырып, мерейін үстем етер әлемді таңқалдырар, жақсы 
жаңалық ашар білімді жастар керектігін Президент Н.Ә. Назарбаев күн тәртібінен түсірмей, айтудан жалыққан емес.Осыны 
түсіне біліп,Тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңімізге жалғайтын, қазақ елінің болашағы үшін жауап 
беретін бүгінгі ұрпақ екенімізді естен шығармайық.
Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды, тіліміздің мерейі үстем болсын!
Атыңнан айналайын Егеменді ел,
Тәуелсіз күнің туды кенеле бер.
Мерекең құтты болсын, Тәуелсіздік,
Ғасырдың тойы болшы келе берер деп тарихи сағатымызды аяқтаймыз.

*****
Батыс Қазақстан облысы,Ақжайық ауданы

Тайпақ ауылындағы «Тайпақ колледжі» МКҚК –ның
физика пәнінің оқытушысы  Калиева Алмагул Нұрымовна

Тақырыбы: Молекулалардың массасы мен өлшемі

Негізгі мақсаты: Білу: молекуланың массасын қалай анықтауды,заттың салыстырмалы молекулалық 
массасының не үшін енгізілгенін,мольдік масса не екенін,Авогадро саны нені 
білдіретінін ұғыну;
 
Меңгерту: салыстырмалы молекулалық масса, зат мөлшері, мольдік масса 
формулаларына есептер шығаруды меңгерту                                              

Оқыту нәтижесі:  Оқушылар молекулалардың массасы мен өлшемін анықтауды зерделейді.Заттың٭ 
салыстырмалы молекулалық массасының не үшін енгізілгенімен және Авогадро 
санымен танысады. Салыстырмалы молекулалық масса, зат мөлшері, мольдік масса 
формулаларына есептер шығаруды меңгереді. Молекулалардың массасы мен өлшемі 

туралы ой-өрістерін кеңейтеді.                                              

Түйінді идеялар: Молекулалардың массасы мен өлшемі.Молекулалардың саны.Молекулалардың 
массасы.Зат мөлшері.Мольдік масса.Молекулалар концентрациясы.

Дереккөздер: Оқулық: Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев – Өңд., толықт. 3-бас. Алматы: Мектеп, 
2014ж.

Қажетті көрнекі 
-құралдар:

Интерактивті моделдер, негізгі иллюстрация.
 
Слайд. «Молекулардың массасы мен өлшемі» Өзін-өзі және өзгені бағалау 
парақшалары,ортақ критерий парақшалары,рефлексия (сабақ соңында оқушылардың 
пікірін білу), қос шеңбер,постерлер

Сабақ барысы:

Сабақтың өту кезеңдері 
(сабақ барысы)

Уақыты
 

45 мин

Оқытушының іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

1.Ұйымдастыру кезеңі 3 мин Салемдесу.Оқытушы оқушы 
назарын аудару үшін сабақ 
барысында орындалатын 
тапсырмалар мен бағалау түрлерімен
таныстырады және оқушының 
өздеріне критерий шығаруға 
мүмкіндік береді.

Оқушылар белсенділік таныта 
отырып барлық тапсырма 
түрлерімен танысады

2. «Миға шабуыл»

 

5 мин  1.МКТ негізгі қағидалары қандай?
2.Броундық қозғалыс дегеніміз не?
3.Диффузия дегеніміз не?
4.Штерннің тәжірибесінің маңызы 
неде?

Оқушылар сұрақтарға
жауап береді

3.Жеке жұмыс
Мағынаны тану

15 мин
 
 
 
 

Жаңа материалды оқып-
ұйрену
1.Авогадро саныNA(1/моль)

12 г көміртегіндегі(12С)
атомдар 

Оқушылар жаңа материалды 
меңгереді.Молекуланың 
массасын анықтау үшін 
қарапайым тәжірибені 
пайдаланып,қорытынды 
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2 мин

саны(заттың1моліндегібөлшектер 
саны)
NA≈6,02∙1023 

2.Зат мөлшеріν [моль]
1 моль – 12 г көміртегінде 
қаншаатом болса, сонша атомы 
барзаттың мөлшері
3.  N – бөлшек саны(молекула, атом)
4.Молярлық массаμ [кг/моль]
1 мольдегізаттыңмассасы
5.  µ=Mr·10-3, кг/моль
Mr – заттың салыстырмалы 

молекулалық (атомдық) массасы 
(Менделеев кестесінде)
M= m0·NA– бірбөлшектіңмассасы 

(атом, молекула)
6.Бөлшектіңмассасы
(атом, молекула) [кг]

7.Концентрация(шоғыр) п [1/м3]
8.Бөлшектер саны - N
 9.Атомдарөлшемі
Сергіту сәті

шығарады.Есептеу нәтижесінде 
зәйтүн майының 
молекуласының диаметрі 1,7·10-

9 м болатынын көрсетеді.
 

 

4.Топтық және жеке
тапсырмалар

15 мин Сабақты бекіту:
Есептер шығару٭

1.Судың мольдік массасын 
анықтаңдар.(0,018 кг/моль)
2.Судың бір
молекуласының массасы 
қандай?             (3·10-26кг)
3.Массасы 5,4кг-ға тең алюминий 
құймада заттың қандай мөлшері бар?
(2·102моль)
4.500 моль көмірқышқыл газының 
массасы негетең?( m=2,2кг)
 
Постер қорғау
1.Заттың салыстырмалы-
молекулалық массасы
2.Зат мөлшері
3.Авогадро тұрақтысы
4.Мольдік масса
 
Қос шеңбер.Жұптық жұмыс.
 

Оқушылар есептің есептеулерін 
тақырыпта берілген 
формулаларды негізге алып  
шығарады және постер 
қорғайды.
 
Оқушылар сабақты бекіту 
кезеңінде «қос шеңбер» әдісі 
бойынша шеңбердің бір жағына 
есеп жазады, ал екіншісіне 
жауап жазады және түсіндіреді.

5.Рефлексия 3 мин
 
 

2 мин
 

Оқытушы стикер таратады.Стикерде
«Сабақ ұнады ма?» деген сұраққа 
жауап жазады.
  
Қорытынды.Жинақтаушы және 
қорытынды бағалау

Оқушылар бүгінгі сабақ 
барысында өздері не білді, не 
үйренді және өздеріне қызықты 
қандай мәліметтермен білім 
қоржындарын 
толықтырғандығы туралы 
жазады.

Үйге берілген тапсырма: §4.2  Рефлексия

Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы
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Тайпақ ауылындағы «Тайпақ колледжі» МКҚК –ның
дене шынықтыру пәнінің оқытушысы   Айсағалиева Лунара Батыржановна

 
Уақыты:  14.11.2016ж  Топ: 11 тобы
Сабақтың тақырыбы: Допты жерге ұрып барып ұстау және беруді меңгеру.
Мақсаты: Оқушыларға баскетбол  ойыны кезінде допты алып жүруге әдіс- тәсілдерін үйрету.        
Көрнекі  құралдар: Баскетбол доптары, белгілер,ысқырғыш.
Өтетін  орны: Спорт  зал
I. Дайындық бөлімі   -Сапқа  тұрғызу  -Кезекші  баяндамасын тыңдау  -Сәлемдесу
-«Оңға», «Солға», «Артқа» бұрылулар
-Жүру жаттығулары. Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру.
-Қолды жанға ұстап, өкшемен жүру.
-Қол белде, аяқтың ішімен, сыртымен жүру.
-Жартылай отырып жүру
-Толық отырып жүру
-Жүгіру  жаттығулары.Қолды белге қойып оң жанымен жылжу
-Қолды белге қойып сол жанымен жылжу
-Қол белде аяқты алға сермеу
-Қол бастың артында аяқты артқа сермеу
-Сол қол алда, оң иықтан қарап артпен жүгіру.
-Қол алда тізені жоғары көтеріп жүгіру.
-Аяқты екі жанына, қолмен ұрып жүгіру.
-Тынысты қалыпқа келтіру жаттығулары.
Бір орында жасалатын жаттығулар:
Б.қ. аяқ иықтың деңгейінде, қол белде,басты 1-2 алға, 3-4 артқа айналдырамыз
Б.қ.Н.т
Басты 1-2 оң жаққа, 3-4 сол жаққа еңкейту.
-Қол иықта 1-2 алға, 3-4 артқа айналдыру.
-Қолымыз белде, 1-4 рет алға, 1-4 рет артқа айналдыру.
-Аяқты,иықтың деңгейіне қойып, еңкейтіп, оң қолды сол аяққа, сол қолды оң аяққа тигізу
-отырып, тұру
II. Негізгі бөлім.
Баскетбол ойыныда допты алып жүру әдісі бүкіл ойынның негізі болып табылады. Себебі, ойынның барлық мазмұны 
ойыншының қозғалысына байланысты. Демек, доппен қозғала білу әдіс – тәсілін үйрену үнемі жалғасады. Мәселен, допты 
жерге ұрып барып жүруді аса жоғарғы дәрежеде меңгерген ойыншы оны қарсыласының жасаған кежергісіне байланысты 
екі қолмен кезек алып жүреді. Бұл деген ойыншының жалпы ойын айла тәсілін жете меңгергендігін аңғартады. Ойын 
ережесі бойынша допты екі қолмен ұстап алғаннан  кейін не әріптесіне, не болмаса торға тастау керек. Ол үшін қарсыласы 
алдынан шығып қозғалысқа мүмкіншілік бермесе, міне, ойын әдісін жете меңгергендік осы жерде керек.  Допты екі қолмен 
кезек – кезек өзіңді айналдыра жерге ұрып тұрып, содан кейін жалт беріп қарсыласыңды алдап, алдыға қозғалып кетуге 
болады.  
III. Қорытынды. 
-үйге тапсырма беру
-сабаққа жақсы қатынасқан студенттерді бағалау.

*****
Түркістан қаласы № 18.Ж.Еділбаев мектеп –гимназиясы 

бастауыш сынып мұғалімі  
 Каражанова Гулзина Абшакировна

Сабақ: Зат  есімнің  жалпы  және жалқы түрлері.

Сынып: 4 «  В   » Қатысқандар саны: 

Оқу мақсаты 2.3.10.4   Зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырату , жалқы есімнің жазылу емлесін 
сақтау

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырата алады.

Оқушылардың басым бөлігі : Зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін  түсінеді және қолдана  
алады. 
Кейбір оқушылар:  Зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажыратады және өз бетінше 
сөйлем құрастыра алады.

Тілдік мақсат  

 Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: (анықтама берілуі  керек сөздер) Бас әріппенжазылатын
сөздер, жалқы есім және жалпы есім.
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сай келетін тіл стилі:
 Талқылауға арналған сұрақтар:
1.Қандай сөз таптарын білесіндер?
2. Зат есім дегеніміз не ?
3. Қандай сұраққа жауап береді?
4.Жалқы есім мен жалпы  есім дегеніміз не?
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5. Жалқы есімдер қалай жазылады?
 Не себепті ...... деп ойлайсыз?
15. Жалқы есім мен жалпы есімнің қандай  айырмашылықтары бар?
16. Оны  қалай анықтадыңыз?
Ишара: «»
Айтылым  

Алдыңғы оқу Сөз таптарын ажырату.

Жоспар
Жоспарлаған
уақыт есебі

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулармен қатар,
ескертпелерді жазыңыз)

Басы 10 мин
 Ж.Ж   Қазақстан - Туған жеріміз
 -Осы атауларды бір сөзбен қалай атауға болады?
-Қандай әріппен жазылып тұр?
-Қандай ереже шығады ?
     Кісінің аты-жөні, жер-су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады.
     Жалқы есімдер бас әріптен  басталып жазылады.
   Жалқы есімдерден басқа зат есімдерді  жалпы есім дейміз.

Ортасы  20 мин
 Топтық жұмыс
1-топ    Жалқы есімдер мен жалпы есімдерді екі бөліп жаз.
  Ержан, терезе, гүл, Ақтөбе, кітап ,  Шымкент, өзен, Есіл, бала, көше.
2-топ       Қатесін түзетіп ,сөйлемдерді көшіріп жаз.
  Жетісу –қазақстанның оңтүстігінде жеті өзеннің аты. Олар- іле, шу, тентек, қаратал, 
ақсу, лепсі, көксу.
3-топ   Өлеңді жатқа жаз.Жалқы есімнің астын бір рет,  жалпы есімнің  астын екі рет 
сыз.   
    Астанамыз көрікті,
   Қонақ таң боп көріпті.
   Есіл ағар  еркелеп,
   Шамдар нұрын төгіпті. Ұ.Ж.
    Көп нүктенің орнына тиісті сөзді жаз.
    Менің  фамилиям- ........ . Атым-........... . Әкемнің аты-........  .  Шешемнің аты-...........  . Мен 
өз отбасымды мақтан етемін.

Аяқталуы  
5 мин

 Қалыпты бағалау
Сөз
таптары

Ережесі Сұрағы Мысалы 

Зат есім
Етістік 
Сын есім
Сан есім

Қосымша ақпарат: 

Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді
қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті 
жоғары оқушыларға тапсырманы 
күрделендіруді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Күрделі деңгейлік тапсырмалар Критерий бойынша бағалау.

Рефлексия
Сабақ/ оқу мақсаттары мен міндеттері 
орындалды? 
Бүгін оқушылар не білді?
Сабақ қалай, қандай деңгейде өтті? 
Жоспарлаған саралау шаралары тиімді 
болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер 
енгіздім және неліктен?

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. Сол 
ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін 
сұрақтарға жауап беріңіз.

Бүгінгі сабақ оқушыларға ұнады. Зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін 
ажыратады, қолданады  және өз бетінше мәтін құрастыра алады Олардың 
мағынасын айта алды. Сергіту сәтіндегі іс- әрекет ұнады.
Өз ойларын айту кезінде кейбір  оқушылар қиналды. 
Оқушыларға көп сөйлеуге еркіндік беру.

Қорытынды бағалау:
 Ең жақсы өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (оқыту мен оқуға қатысты): 
1. «Айналмалы бекет»
2. Визуальді көру тиімді болды.
 Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
Тақырыпқа байланысты видеороликтер көрсету
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі  сабағыма қажет болуы мүмкін
қандай ақпаратты білдім? 
Оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау керектігін
Оқушыларды өз бетінше үйренуге үнемі жетелеп отыру керектігін
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Оқушының оқу жетістігін өлшейтін бағалау критерийі

Дескрипторлар Жетістік деңгейі
№Зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырата алады.
Тапсырмаларды орындау кезінде қолдана  алады.
Зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажыратады және өз бетінше
сөйлем  құрастырып жаза алады .

Түркістан қаласы №18 Ж.Еділбаев атындағы мектеп-гимназиясы 
Шектібаева Ұлжанар  Әтенқызы

Мектеп:  №18 Ж.Еділбаев атындағы мектеп-гимназиясы

Пәні: дүниетану

Сабақтың тақырыбы: Менің отбасым

Күні: 24.11.2016 Мұғалімнің есімі: Шектібаева Ұлжанар

Сынып: 1 « Ә » Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Осы сабаққа негізделген
оқу мақсаты

1.1.1.3 «Отбасы» ұғымын түсіну және мәнін түсіндіру. Олардың арасындағы қамқор қарым-
қатынастың маңызын түсіндіріп, мысал келтіру. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Отбасы мүшелерін  айта алады.
Оқушылардың басым бөлігі : Отбасы мүшелерімен туыстық қатынастарды ажырата алады.
Кейбір оқушылар: Берілген сурет бойынща әңгімелей  алады.

Тілдік мақсат  Отбасы мүшелерін 3 тілде айту
 Түйінді  сөздер  мен  сөз  тіркестері:  (анықтама  берілуі  керек  сөздер)  қамқоршы,
туыс,отбасы 
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сай келетін тіл стилі:
 Талқылауға арналған сұрақтар:
1.Отбасы деп нені айтамыз?
2. Отбасы мүшелері деп кімдерді айтамыз?
3. Олардың арасында қандай қарым –қатынас бар?
 Не себепті ...... деп ойлайсыз?
17. Қандай айырмашылықтары бар?
18. Оны  қалай анықтадыңыз?
19. Не себептен  оны бірдей деп ойлайсыз?
 Ишара: 
Айтылым  : Отбасы 

Алдыңғы оқу Отбасындағы өзге мүшелерге қатысты өзінің туыстық байланыстар жүйесіндегі орнын 
анықтау

Жоспар
Жоспарлаған уақыт

есебі
Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулармен қатар,

ескертпелерді жазыңыз)
Шаттық шеңбері
Басы 10 мин

Тілек шамы арқылы бір-біріне жақсы тілек айту
Топқа бөлу
Жаңа сабақ
Ұ.Ж Оқушылар суретке қарап  сұрақтарға жауап
береді.  

-Сурет бойынша әңгіме құрайды.
-Өз отбасы мүшелерін атайды.
-Өзінің  отбасына  көмегі  және  оған  кімдер
көмектесетінін айтады. 
- Туыс деп кімдерді айтады?

Ортасы  20 мин
 Т.Ж: «Ой қозғау»
1-топ:  Сурет  бойынша  отбасы  мүшелерінің  арасындағы  қамқорлықты  бейнелейтін
суреттерді белгілеңіз.Қамқорлық жасау дегенді қалай түсінесіңдер?
2-топ:  Суретке  қарап  кімнің  кімге  және  қалай  көмектесіп  жатқаны  туралы  қоршап
көрсетіңіз. Өз отбасыңда бір-біріңе қалай көмектесетіндерің жайлы мысал келтіріңдер.
3-топ:  Өлеңді  мұқият  хормен  айту.  Осы  өлеңге  қатысты  суретті  тауып  белгілеңіздер.
«Отбасы» дегенді қалай түсінесіңдер?
4-топ:  Отбасы  мүшелерінің  суретін  қағаз  бетіне  жапыстыр.  Отбасы  мүшелерінің  басқа
адамдардан айырмашылығы неде?  Біздің сыныбымызды «отбасы» деп атауға бола ма? 
Сергіту сәті:
Ұ.Ж: « Ой талқылау».  
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-Балалар,отбасындағы  әкенің рөлі қандай?
-Әкенің қандай қасиеттері болу керек деп  ойлайсыңдар?

Аяқталуы  
5 мин

«Түймедақ» ойыны арқылы жұмбақ жасыру.
Маған да, саған да,
Жақын туыс бес адам.
Үш әріптен тұратын.
Оңға оқы, солға оқы
Өзгермейді еш одан
Бәрі-де өз жұртың
Айтады, қане кім атын? (ана, ата, апа, іні, аға)
-Осылардың бәрін бір сөзбен «отбасы» дейміз.

Қосымша ақпарат: 
Саралау – Сіз қосымша көмек 
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға 
тапсырманы күрделендіруді 
қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – Оқушылардың 
үйренгенін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс.
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
ережелері.
Құндылықтардағы байланыс.

Күрделі деңгейлік тапсырмалар Критерий бойынша бағалау. Сауат ашу
Бейнелеу.
Өмірмен байланыстыру.
Ұйымшылдыққа, қамқорлыққа баулу.

Рефлексия
Сабақ/ оқу мақсаттары мен 
міндеттері орындалды? 
Бүгін оқушылар не білді?
Сабақ қалай, қандай деңгейде 
өтті? 
Жоспарлаған саралау шаралары 
тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде 
үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай 
түзетулер енгіздім және неліктен?

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. Сол 
ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға 
жауап беріңіз.

Қорытынды бағалау:
 Ең жақсы өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (оқыту мен оқуға қатысты): 
 Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы мүмкін
қандай ақпаратты білдім? 
5.Оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау керектігін
6. Оқушыларды өз бетінше үйренуге үнемі жетелеп отыру керектігін

Түркістан қаласы  Ж.Еділбаев атындағы №18 мектеп-гимназиясы
бастауыш сынып мұғалімі Елтаева Майра Керімбековна

Сабақ тақырыбы: Төрт түліктің кеңесі

Жалпы мақсаты

Күтілетін 
нәтиже

Сабақ әдісі
Сабақ түрі
Пәнаралық 
байланыс
Керекті 
жабдықтар

өлең мазмұнын дұрыс түсініп оқу, меңгеру арқылы төрт түліктің түрлері мен атауларын енгізу.
халықтық педагогика элементтерін пайдаланып оқушылардың өз ойын ашық білдіріп, пікірлерін 
қорғай білуге, шығармашылық ізденісін, танымдық қабілеттерін арттыруға дағдыландыру.
төрт түлікті қадірлеп, қастерлей білуге, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.
Оқушы төрт түліктін ерекше қасиеттерімен танысады. Сөздердің мағынасын түсіндіру.
Сұрақ-жауап, СТО технологиясы. 
Жаңа сабақ. Ой қозғау, топпен жұмыс, түсіндіру
Дүниетану, бейнелеу
Оқулық, төрт түлік суреттер, 
мақал-мәтелдер, топтастыру, тыйым сөздер

Уақыты Сабақ кезеңдері Мұғалімнің іс-әрекеті
2 мин 1. Ұйымдастыру кезеңі

Негізгі бөлім. 

Шаттық шеңбері Жарқын, жарқын үніміз, Болашақтың күніміз. 
Балалық шақ үйінің, Жайнап тұрған гүліміз
Балалар біз бүгін топпен жұмыс жасаймыз. Есік қағылады. Хат келді. 
Пошташы ағай хат тастапты. Оны жануарлардың пірлері жіберіп. Бізге 
топпен орындалатын тапсырмалар берген екен. Пірлерін сұрап жіберу. 
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8 мин

10 мин

1 мин

2 мин

3 мин

1 мин

10 мин

2 мин

2 мин

2 мин

Ой шақыру

Жаңа сабақ
Ой қозғау. Акт

Төрт түлік қандай жерді, 
қандай кісіні қалайды

Жұппен жұмыс

Сергіту сәті

Дәптермен жұмыс

Сен білесінбе?

Топпен жұмыс. 
Шығармашылық жұмыс. 
Өлең таппақ айту.

Өзіңді тексер
Бағалау

Үйге тапсырма

Рефлексия

1- тапсырма
Үйге берілген тапсырманы бағалау. 
-Үйге қандай тапсырма берілді?
-Түйе өлеңін жаттауға берілді.
Әр топтан бір оқушы шығып, үй тапсырмасын айтады
Рахмет балалар, бүгінгі сабағымыз ерекше. Біз бүгін топпен жұмыс 
жасаймыз. Сабаққа жақсы қатысамыз. Сабағымыздың мақсаты төрт 
түлік малдар туралы толық мағлұмат алып, пысықтау. Балалар, кейінгі 
өтіп жатқан тақырыптарымыз нелер туралы? Ендеше топтың аттары да 
малдың аттары болады. 
І топ – «Сиыр»
ІІ топ – «Түйе»
ІІІ топ – «Қой»
ІY топ – «Жалқы»
Сөзжұмбақ
Тай
Түйе
Лақ
Ірімшік
Киіз
1. Жылқы төлінің
Атауларының бірі.
2. Жыл атауынан құр
қалған жануар.
3. Ешкі төлі.
4. Сиыр сүтінен жасалатын тағам
5. Қойдың күзем жүнінен жасалатын зат.
Қандай сөз шықты? (Түлік) Яғни бүгін тақырыбымыз, Төрт түліктің 
кеңесі деп аталады.
Жаңа сабақтың мазмұнын ашу.
Оқулықты ашамыз. Мәтінге саусақ түсірейік. Мұғалім оқуы.

Мұғалім түсіндірмесі Сиыр айтады екен Мен шөбі қалың жерге 
барсам,Тұрмысы нашар адамның қолында өмір сүрсем дейді Яғни 
сүтімен асырайды. Бітем деген сөз қандай адамның қолында өмір 
сүруін айтады. Қой айтады. Жылқы жерге, күн суықта ықтауға болатын
тау – тасты жерге барса, еңбек қор адамның қолына барсам дейді.
Жылқы айтады.Шөбі шүйгін ен далаға барсам, аттың қадірін білген ер 
азаматқа барсам дейді. Түйе айтады. Мен шөлді жерлерде де жүре 
аламын. Бұл жерде сор – деген сор деген мағынаны білдіреді. Өздерің 
көрген шығарсындар, күзде көктемде далада жаңбырдан кейін кепкен 
жер аппақ болып қалады. Сол жер сор деп аталады. Және ауқатты, бай 
адамға барсам дейді.
Әр топтан бір оқушы шығып келесі топқа айтып береді.
Жануарлардың дыбысын салайык. Малдарды қалай саламыз?
Бүгінгі күнді жазып тақырып жазылады, тақтадағы сөздер дәптерге 
жазылады. Сөздік жұмысы Біту-қандай адамның қолына барғысы 
келетін айтады.
Қоры үзілген қу-азығы таусылған кедей. Зор-шаруасы жақсы бай адам.
Қазақта малды топтап жаятын болған. Түйенің тобын – келе 
Жылқының тобын үйір Сиырдың тотобын-табын
Қой-ешкінің тобын – отар дейді
Әр топ өзінің тобын қорғайды.
1-6 сұрақтар тестке жауап береді.
Топтарды бағалау
Өлеңді мәнерлеп оқу. Төрт түлік туралы өлеңдерді жаттау.
Кері байланыс Бүгінгі сабақтан не үйрендік, ойымызды қалай 
түйіндейміз?

*****
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Түркістан қаласы №18.Ж.Еділбаев  мектеп –гимназиясы 
бастауыш сынып мұғалімі Шектибаева Нурсулу Атеновна

Пәні: Дүниетану. Сыныбы: 4 Ә . 

Сабақтың тақырыбы: Минералды сулар, Сарыағаш шипажайы.
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға минералды сулар, Сарыағаш шипажайы туралы мәлімет беру. Ой-өрісін, 

танымдық қабілетін, сөйлеу мәдениетін, құзыреттілігін дамыту.
Негізгі идея: Минералды сулар мен Сарыағаш шипажайының пайдасы.
Табыс критерийі: Білімін сабаққа қызығушылығын арттырады. Өз ойын ашық айтады. 
Модульдер СТО, АКТ, ОҮБ, ОБ, көшбасшылық, жаңашыл әдіс-тәсілдер.
Әдістер Миға шабуыл, "Күн сәулесін төгіп тұр" деңгейлік тапсырмалар
Дереккөздер Оқулық, ломинатталган кағаз, стикер, маркер, нұсқаулық.
Уа-қыты Сабақтың барысы Мұғалімнің іс-әркеті Оқушының іс-әркеті
2 мин І. Ұйымдастыру 1. Шаттық шеңбер құру

2. Топқа бөлу
1. Сіттілік тілейді
2. 4 топқа бөлінеді

8-10 мин ІІ. Үй тапсырмасын 
пысықтау

1-топ: Мазмұнын айтады.
Кескіндемемен жұмыс 
2-топ: Жер асты сулары қалай пайда болады?
3-топ: Табиғаттағы су айналымы.
4-топ: Мазмұнын айтады, картамен жұмыс

1.Маз.айтады.
2-3. Ломинат параққа 
жауабын жазады
4. Карта көрсетеді

3 мин ІІІ. Жаңа сабақ "Дәмін тат, анықта!" 
1. Қандай су деп ойлайсың?
2. Минералды сулар қандай жерлерде болады?

Судың дәмін ішу арқылы 
анықтайды.

3 мин Ой қозғау Сарыағаш шипажайы туралы бейнебаян Көреді, танысады.
3 мин Миға шабуыл 1. Шипажайлар қандай жерлерде салынады?

2. Минералды суларды қалай пайдаланады?
Нақты, дәлелді жауап береді

9.30 мин Топтық тапсырмалар Оқулықпен жұмыс.
1,2-топ "Фишбоун" әдісі
3-топ: "Жалғасын тап!"
1. Су - ........ байлығы.
2. Таза су - .........  кепілі.
3. Судың да ........   ....... .
4. ..... - тіршіліктің қайнар көзі.
4-топ: Эссе жазу.
Өз өлкеңдегі шипажайдың пайдасы

1.30 мин Сергіту сәті. Билейді
3 мин Топтық тапсырма Ситуациялық сұрақтар.

1. Шипажайлар болма-ғанда адамдар не істер еді?
2. Судың тазалығы маңызды ма, су тазалы-ғын 
қалай сақтар едің?
3. Суды үнемдеу қажет пе, суды қалай үнемдер 
едің?

Ойларын ашық, еркін, 
дәлелді айтып тиянақтайды. 

3 мин "Күн сәулесін төгіп тұр" 1. Адам денесінің неше пайызы судан тұрады?
2. Адам күніне неше литр су ішу керек?
3. Денеде неше пайыз су жетіспеушілігі адам 
өміріне қауіпті.
4. Қайнаған судың пайдасы бар ма?
5. Минералды сулардың қайсысы пайдалы, газды 
ма, газсыз ба?
6. Судың тағы қандай қасиеттерін білесің?

Сұрақтарға жауап береді?

1 мин Үйге тапсырма Минералды сулар, шипажайлар туралы қосымша 
мәліметтер жинау.

Реферат жазады.

2 мин Бағалау Өзін-өзі, топтық бағалау парақшалары арқылы 
бағалату

Бағдаршам бас-бармақ, 
бағалау парақшалары ар-
қылы бағалайды

2 мин Рефлексия "Бәрі менің қолымда"  кері байланыс парағын 
толтыру

Оқушылар парақты 
толтырады

*****
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Түркістан қаласы  №18.Ж.Еділбаев  мектеп –гимназиясы бастауыш сынып мұғалімі 
Домаева Шахизада Абдикаримовна

Сабақ: Судың  физикалық   қасиеті.

Сынып: 4 «   Д  » Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Оқу мақсаты 2.3.3.1   Судың физикалық қасиеттерін анықтау 
(дәмсіз, иіссіз, белгілі бір формасының болмауы, 
аққыштығы) 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:  Судың физикалық қасиеттерін 
анықтап, ажырата алады.
Оқушылардың басым бөлігі :   Судың физикалық 
қасиеттерін анықтап, қолдана  алады. 
Кейбір оқушылар:    Судың физикалық қасиеттерін 
анықтап, тәжірибе жаса алады.

Тілдік мақсат  
 Түйінді  сөздер  мен  сөз  тіркестері:  (анықтама
берілуі  керек  сөздер)  Сұйық  күйі,  газ  күйі,  қатты
күйі, су буы, еріткіш, еритін, ерімейтін.
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сай келетін тіл 
стилі:
 Талқылауға арналған сұрақтар:
1.Су  туралы не білесің?
2.  Судың   адам  өмірі  мен  табиғаттағы  маңызы
қандай?
3. Суды неге ерекше зат дейміз?
4.Қар, мұз, бу деген не?
5. Судың қандай қасиеттерін білесіңдер?
 Не себепті ...... деп ойлайсыз?
20. Қар,  мұз,  будың  қандай
айырмашылықтары бар?
21. Оны  қалай анықтадыңыз?
Ишара: Табиғи құбылыстарды қимылмен  көрсету
Айтылым  су , 

Алдыңғы оқу Ауаның бөлме, ыдыс және кеңістіктерін толтыруы, 
жылу  өткізгіштігі  қасиеттерін зерттеу.

Жоспар
Жоспарлаған
уақыт есебі

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз)

Ресурстар

Басы 10 мин  -Су  не үшін қажет?
-Судың маңыздылыгы неде?

Қосымша кесінділер

Ортасы  20 мин
 Топтық жұмыс( тәжірибе жасау)
1-топ    Судың  пішіні қандай?
  Суды стақанға,табақшаға,  құмыраға құй.
  Судың  пішіні қандай болды?Неліктен?
  Мұз сынығын анықтап қара. Оның пішіні қандай? Мұзды табақшаға  
не алақанға салып көр. Не болды? Негізгі  сұрақты топта  талқыла.
   Қандай қортынды  шығаруға болады?
2-топ        Судың түсі қандай?
  Стақанға  су  құй. Стақандағы  суға әр  түсті  қағаз  жолақтарын 
кезекпен салып, оны судың  түсімен салыстыр.     Судың түсін қызыл , 
сары, көк, сұр деп айтуға бола ма?  
   Негізгі  сұрақты өз тобыңмен  талқыла.
   Осыдан қандай қортынды  шығаруға болады?
3-топ   Судың дәмі  қандай?   
    Табақшаларға қант, тұз,  лимон тілімді ,пияздың әрқайсысын жеке-
жеке сал.  Үстіне су құй.Судың дәмін тат. Дәмі қандай ? Қант, тұз, 
лимон, пияздың дәмін көр. Олардың дәмін сипатта.
   Негізгі  сұрақты өз тобыңмен  талқыла.
   Осыдан қандай қортынды  шығаруға болады?
4-топ   Судың мөлдірлігі қандай?   
    Табақшаларға қант, тұз,  лимон тілімді ,пияздың әрқайсысын жеке-
жеке сал.  Үстіне су құй.Судың дәмін тат. Дәмі қандай ? Қант, тұз, 
лимон, пияздың дәмін көр. Олардың дәмін сипатта.
   Негізгі  сұрақты өз тобыңмен  талқыла.
   Осыдан қандай қортынды  шығаруға болады?
5-топ   Судың иісі қандай?   

мұз сынғы, стақан, 
табақша, құмыра,су
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    Лимон тілімін , пиязды жеке-жеке табақшаларға  салып, үстіне 
аздаған су құй.  Өз тобыңдағы  бір оқушының көзін байлап, 
табақшаларды  кезекпен  иіскетіп , иісін анықта..
   Негізгі  сұрақты өз тобыңмен  талқыла.
   Судың  дәмін қалай өзгертуге  болады?
6-топ   Су сұйық  күйде қандай қасиетке  ие және еріте алады ма?   
    Суды  стақанға құй  Стақандағы суды табаққа құй, ал екінші 
табаққа мұзды сал.Не  көріп  тұрсың?Екі табақты кезекпен еңкейт.Не
болды? Өз тобыңдағы  бір оқушының көзін байлап, табақшаларды  
кезекпен  иіскетіп , иісін анықта.
Стақанға  су құй .Бірінші стақанға  қант сал. Араластыр.
Не  болды ?Қалған заттарды басқа стақандарға сал. Не байқадың?  Өз 
тобыңдағы  бір оқушының көзін байлап, табақшаларды  кезекпен  
иіскетіп , иісін анықта..
   Негізгі  сұрақты өз тобыңмен  талқыла.
   Судың  дәмін қалай өзгертуге  болады?

Аяқталуы  
5 мин

 Жасаған тәжірибеден судың қандай касиеттерін білдік?
*Су адам өміріне , жануарларға және өсімдіктергеқажет.
*Адамның әрекеттері суды ластауы мүмкін.
*Жер бетіндегі әр адам суды қорғау тиіс.

Сюжетті суреттер

Қосымша ақпарат: 
Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді
қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті 
жоғары оқушыларға тапсырманы 
күрделендіруді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – Оқушылардың 
үйренгенін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс.
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
ережелері.
Құндылықтардағы байланыс.

Күрделі деңгейлік тапсырмалар Критерий бойынша бағалау. Сауат ашу
Бейнелеу.
Өмірмен байланыстыру.
Ұйымшылдыққа, қамқорлыққа баулу.

Рефлексия
Сабақ/ оқу мақсаттары мен міндеттері орындалды? 
Бүгін оқушылар не білді?
Сабақ қалай, қандай деңгейде өтті? 
Жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және 
неліктен?

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді 
жазыңыз. Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың 
тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға жауап беріңіз.

Бүгінгі сабақ оқушыларға ұнады. Судың физикалық 
қасиеттерін анықтай алады (дәмсіз, иіссіз, белгілі бір 
формасының болмауы, аққыштығы) Олардың мағынасын айта
алды. Сергіту сәтіндегі іс- әрекет ұнады.
Өз ойларын айту кезінде кейбір  оқушылар қиналды. 
Оқушыларға көп сөйлеуге еркіндік беру.

Қорытынды бағалау:  Ең жақсы өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (оқыту мен оқуға қатысты): 
1. «Айналмалы бекет»  2. Визуальді көру тиімді болды.
 Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
Тақырыпқа байланысты видеороликтер көрсету
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі  сабағыма қажет болуы мүмкін
қандай ақпаратты білдім? 
Оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау керектігін
 Оқушыларды өз бетінше үйренуге үнемі жетелеп отыру керектігін

Оқушының оқу жетістігін өлшейтін бағалау критерийі

№ Дескрипторлар Жетістік деңгейі
1 Судың физикалық қасиеттерін анықтай алады.
2 Тапсырмаларды орындау кезінде қолдана  алады.
3 Судың физикалық қасиеттерін анықтап, ажырата алады.
4 Судың физикалық қасиеттерін анықтап,тәжірибе жасай алады.

*****
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ОҚУ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 
АРҚЫЛЫ БАЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Түркістан қаласы №18. Ж.Еділбаев  мектеп –гимназиясы бастауыш 
сынып мұғалімі Асетова Шакизат Тауасарқызы

КІРІСПЕ
Қазақстанның көркеюі үшін талантты да қабілетті оқушыларды тауып, оларды білім беру барысында дамыту өте маңызды.
Қазіргі кезде білім беру саласында жоғарғы жетістіктерді  анықтайтын және ынталандыратын бір қатар өңірлік,  ұлттың
халықаралық сайыстармен бағдарламалар жүргізілді.  Осы арқылы талантты және дарынды балаларды оқыту дамыту үшін
анағұрлым инклюзивті  тәсіл пайдалананылатын болады.  Оқушылардың қажеттіліктерін,  қанағаттандыруда  мектеп бүкіл
оқушылар үшін мектеп стандартын күрделендіре отырып, Бастауыш деңгеңі жалпы мектептік саясаттың және орта буын
деңгейінде "кеңейтілген" мектеп тәсілін құрған жағдайда анағұрлым жоғары нәтижелерге қол жеткізе алатынын көрсете
алады. Мұғалімдер қандай жағдайда талантты мен дарынды оқушыны ажырата алуы мүмкін. Бұл ұгымның мазмұндық жағы
әр түрлі болуы мүмкін. Балалар бір ғана пәннен емес бірнеше академиялық пәндерден олардан күткеннен жоғары деңгей
көрсетуі  мүмкін,  мәселенге  әртістік,  спорттың,  музыкалық  және  басқа  салаларда  қиындыққа  тап  болуы  мүмкін.  Олар
дамудың  бір  кезеңінде  өте  қабілетті  болса,  келесі  кезеңдерде  қабілеттерін  танытпауы  мүмкін.  Бұл  дарындылық  пен
қабілеттіліктерді  мұғалімдер,  ата-аналар  топтың  басқамүшелері  немесе  балалардың  өздері  айқындай  алады.
Балалардыңқабілеттіліктерін, біліктілігін, әлеуметтік мүмкіндіктерін көрсету үшін оларға жағдай туғызу қажет, және де бұл
олардың ерте жасында олар үшін қиынға соғуы мүмкін.
Дарынды  балалардың кейде  өздерін  көрсете  алмайтынына  немесе  өздерінің  ойларын жинақтау  үшін  әдеттегі  уақыттан
көбірек  уақытты  қажет  ететіні  мысалдар  келтіруге  болады.  Кейбір  балалардың  әдеттегі  топтың ортада
көшбасшылыққасиеттерін көрсететіндігін байқауға болады. Дарындылық бір пәнге қызығушылығы немесе басқа пәндерде
бірқатар көрнекті қабілеттері аса кең болуы мүмкін.Фриманның (1998) тексеру парағына сүйене отырып, дарынды, таланты
балаларды сыныптағы үздік оқушыларды бақылау арқылы ажырата білдік.
Есте сақтауы, білім алу -  олардың есте сақтау қабілеттері өте жогары, ал олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны өмір
пайдалана алады. Өз білімін жетілдіруде, сонымен қатар білім беру үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөріжақсы біліп,
өздерінің оқуынреттей алады. Ойлау қабілетінінің жылдамдығы - олар көп уақытын жоспарлауға жіберуі  мүмкін,  бірақ
нәтижесіне тез жетеді мәселені шешеді, өзіне ақпаратты толықтырып, олардың кедергілерін анықтап, мәніне тез жетеді.
Икемділік  -   басқа адамдарға қарағанда олардың ойлау қабілеттері  жақсы ұйымдастырылған  оқуда  балама шешімдерді
көріп,  проблемаларды тез  шешеді.  Күрделікке сүйіспеншілікпен қарайды,  қызығушылығын арттыру үшін олар  күрделе
ойындармен тапсырмаларға ұмтылады. Олар ерте жасынан ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа шоғырлайтын қабілеттері бар.
Оларда ерте символдың белсенділік бар, олар ерте жасынан сөйлей, оқи және жаза бастайды. (Ғгеетап 1998)
 Өзінің  білім алуында  осы қасиеттерді  пайдаланатын балалар құрдастарының тапсырмаларынан өзгеше тапсырмаларды
қажет  етіп  отырады.  Сол  себепті  сыныптағы  дарынды  оқушыға  кеңейтілген  тапсырманы  дайындап  отыру  керек.  Оны
сыныптастарының  алдында  бермей  үйде  орындауға  берген  дұрыс.  Неге  дегенде  қасындагы  оқушыларды  кемсітумен
барабар.  Менің  өткен  әр  сабағымда  дарынды,  талантты  оқушыларын  белсенділік  көрсетіп  отырды.  Талантты  оқушым
Дастан сурет салуға өте талант екенін көрсетті. Балдырған деген оқушым өзінің дарындылығын көрсетіп отырды. Топты
жұмыс  барысында  әрбір  тапсырмаға,  кеңейтілген  тапсырмаларды  да  орындауда  өзінің  дарындылығын  көрсете  білді.
Таланттылық туа біткен болса, дарындылық бертін келе, жүре пайда болатын білдім. Кеңейтілген тапсырмалар дарынды
балалар  рөлінде  үлкен орны бар.  Біздің  көпшілігіміз  үшін,  бұл  дарынды балаларды оқытудың  аса  зор  мақсаты болып
табылады. Жақсы жоспарланган кецейтілген тапсырмалар барлық деңгей мен қабілеттегі оқушыларды қанагаттандыратын
нұсқаулардың кең спектрін ұсынуға  мүмкіндік береді.  Тапсырмаларды орындау нәтижелері бойынша барлық оқушылар
негізгі талаптарды орындауга тиіс, ал кейбір оқушылар шеңберінен алыс шығып кетеді. Кеңейтілген тапсырмалар ашық
сипаттағы жауаптардың алуан нұсқаларын қолдануга  жағдай жасайды,  ол ол мүмкіндіктердің кең спектрін  қамтамасыз
етеді. Бірақ оқушылар қандай деңгейде жұмыс істесе де, осы талап барлыққабілеттер деңгейінде болуға тиіс.
Кеңейтілген  тапсырма  оқушылардан  тапсырмаларды  орындау  барысында  талдауды,  жинақтаудыжәне  бағалауды  талап
етеді, когнитивті өңдеуді де жоғарғы деңгейін талап етеді. Сонымен қатар оқушылардың жауап бергенде өте шығармашыл
болуына мүмкіндік береді және бұл шығармашылық дарындылық пен тығыз байланысты болып отыр.
Кецейтілген  тапсырмалар қабілеттінемесе  дарынды,  әсіресе  "тұйық"  немесе  анықталмаған дарыны бар  оқушыларды да
анықтауға көмек беретінін білдім. Алдағы сабақтар өту барысында талантты оқушыларымның ерекшеліктерін негізге ала
отырып, тапсырмаларды кеңейтілген түрде дайындап отыру оқушыларымның ойлау қабілеттерін кеңейту.

Психогеометриялық әдістеме

Қай фигура ұнайды   - тапсырма берудегі мақсатым: оқушы бойындағы болмысты анықтау. 
Мысалы: «лидер – өте еңбекқор
«клей» - шығармашыл 
«өзіне – өзі риза емес» деп бөлінеді. 
Мына фигураларды қатыстырып адам суретін сал. 
Мақсатым: олардың басшылық қабілеті қандай?
Осы үш фигурадан адам суретін құрастырады. 
Яғни әр фигураны қанша рет қолданғанына қарай анықтаймын. 
Дүниеде жоқ жануар? Бұл арқылы мен оқушы бойындағы қасиетті анықтаймын. 
Мысалы: қатал, мейірімді, ашушаң, агрессивті т.б. оқушылар әр түрлі қызықты суреттер салады. 
Осы бойынша қандай қасиетке ие екенін байқаймын. 

Топпен жұмыс І топ «Ізденімпаз»
Ұраны: Оқу инемен құдық қазғандай сендер мәтінді толық қамтымай – аө, өздеріңе ерекше әсер еткен тұстарды жазыңдар. 
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Тапсырма: Мендік пікір – «Мені» не қызықтырды?
• Мені таңдандырғаны: -
• Мені сүйсіндіргені: -
• Мені қуантқаны: - 
• Мені қызықтырғаны: - 
• Маған ұнағаны: - 
• Маған ерекше әсер еткені: -

ІІ топ Білгір
Ұраны: Білімді мыңды жығар
Тапсырмасы: 
ІІІ Талапты 
Ұраны: Талапты талпынған құстай 
Тапсырма: 
 Эссе әңгіме жазу 
 Хат жазу 
 Өлең құрастыру
Іске Сәт!

Сергіту сәті
Әрбір адам – туысым, досым, жұрағат
Әрбір сабақ – үйрену, ұғу, ұлағат
Әрбір ісім – тірлік, тірек, адамдық 
Әрбір сөзім – шындық, бірлік, адалдық 

Өткен сабақты пысықтау 
Сабақты бекіту кезеңдерінде әңгіме кестесін пайдалану 

 Мәтіннің аты алып бала 
 Авторы Қ. Әбдіқадыров
 Оқиға орны жар тұсы 
 Кейіпкерлер Мұқан сиыршы жігіт 
 Несімен ұнады?           күштілігімен 
 Соңында не болды мал иесі етті таратты 
 Не түйдің көмекке дайын болуды 
мейірімділікті 

 Шеңбер сызда қалаған жеріне нүкте белгіле 
*****

Атырау қаласы, Ақжар селосы №26 С. Датов атындағы орта мектептің
І санатты математика пән мұғалімі Ахмурзина Алтын

     8 сынып           Алгебра пәні
Сабақтың тақырыбы: Құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді тепе-тең түрлендіруге есептер 

шығару
Сабақтың мақсаты:
Білімділілігі: Оқушыларды квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру тақырыбына есептер 

шығара білу дағдыларын қалыптастыру
Дамытушылығы: Оқушылардың өз бетімен және топта жұмыс жасау дағдысын арттыра отырып, 

пәнге қызығушылығын арттыру, танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелілігі: Оқуға саналы көзқарасқа, өз мүмкіндігіне сенуге, мақсатына жете білуге, өз 

еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Кіріктірілген сабақ
Сабақ типі: Бекіту сабағы
Пәнаралық байланыс: Қазақ әдебиеті
Көрнекілігі: Интерактивті тақта, слайд көрсетілімдері, маркер, плакат, мақал-мәтелдер, нақыл 

сөздер;
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22. Ұйымдастыру бөлімі:
 Оқушыларға психологиялық ахуал туғызу.
 Сәлемдесу: Қазір біз сендермен ойын ойнаймыз, қимылды тез жасауларың керек. «Бастаймыз» 
депбелгіберілгенде, мен қалайамандасукерекекенінайтамын, сондасендер тез-тез амандасасыңдар. 
Әрадамменәртүрліамандасасындар. Сонымен, көзбен..., қолмен.. иықпен... құлақпен... тіземен... иекпен.. өкшемен.. 
арқамен..
 Оқушылардытопқабөлу: Сандардың квадрат түбірлеріарқылы «жұпсандар», «тақсандар», «бөлшександар» 
болыптоптарғабөліну
«Жұп сандар» тобы: , , , , , , , 
«Тақ сандар» тобы: , , , , , , ,
«Бөлшек сандар» тобы: , , , , , , , 

Өткенді қайталау. «Постер қорғау»
«Жұп сандар» тобына «Тақ сандар» тобына «Бөлшек сандар» тобына

«Арифметикалық квадрат түбірдің
қасиеттері»

«Нақты сандар, арифметикалық
квадрат түбір анықтамасы»

«Құрамында квадрат түбірлері бар
өрнектерді түрлендіру»

Топтық жұмыс: «Миға шабуыл»
«Жұп сандар» тобы «Тақ сандар» тобы «Бөлшек сандар» тобы
Көбейткіштітүбіртаңбасыныңалдынашы
ғар:

Көбейткішті түбір 
таңбасының ішіне енгіз:

Бөлшектің бөлімін 
иррационалдықтан босат

= 2 =

 = 0,2  =

= 11= =

= = =

= (y-3) =

Оқулықпен жұмыс

«Бөлшек сандар»
№ 112/а,ә,б/
 (2) (2)=(2)2 – 1 =20-1=19

ә)  (1+3)2 =1+2*3+()2 =1+6+45=46+6

б) (5)()=()2 –()2=175-13=162
«Жұп сандар»
№123/а,б/
19. ()= - 

20. )(2-)=2x-+2-y=2x+-y

«Тақ сандар»
№ 118/а,б/
-  =  ====8,5

-  = = ==

23. Сергіту сәті
Берілген санның арифметикалық квадрат түбіріне байланысты мақал-мәтел, нақыл сөздер, тыйым сөздер айту
VI.Сәйкестендіру тесті

1.Өрнекті ықшамда:
+3+2

x-1

2. Есепте:       *  *
3. Өрнекті түрлендір: ()( -1) 7

4. Бөлшекті қысқарт: 81
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5. Өрнекті ықшамда:  x-

VII.Сабақты қорытындылау/Кестені толтыру арқылы түбір таңбасын ғылымға енгізген ғалымның есімін 
оқисыздар./

Тарих беттерінен

Түбіртаңбасыкөптегениррационалсандардыңжазылуынықшамдауүшінқолданылады. 
Түбіртаңбасынкейде   радикалдеп  те  атайды,  оллатынныңradixсөзінен  шыққан.  1626  жылынидерландыматематигі,
түбіртаңбасын горизонталь сызықтүрінде,А.Ширарқазіргіқолданылыпжүргентүбіртаңбасынажақын
V белгісіненгізген.  Егер  осы белгініңүстінде   2  цифры  тұрса,  ондаол квадрат  түбірдіанықтаған,  егер  3  тұрса  –  куб
түбірдіанықтаған. Тек 1637 жылығана Рене Декарт өзінің «Геометриясында» қазіргітүбіртаңбасынойлаптапқан. Бұлтаңба
тек XVIII ғасырдыңбасындағанажаппайқолданылабасталды.

VIII. Үйге тапсырма:IX . Бағалау : Топты бағалау

1) №122, №123 /оқулықтан/
2) Шығармашылық тапсырма:
  Сыртқы түбір белгісінен босат:

IX . Бағалау : Топты бағалау

III.    Қызығушылығын ояту 
а) Математикалық домино (сәйкестендіру)

                (а - в)2                 а2 + 2ав + в2

            (а – в)(а + в)                     (а – в)2

             а2 – 2ав + в2                      а2 – в2

              ( а + в)2                    а2 – 2ав + в2

           (а + в)(а2 – 2ав + в2)                     а3 – в3

                  а3 – в3                  (а – в)(а2 + ав +в2)

                (а + в )3               а3 +3а2в + 3ав2 + в3

          а3 – 3а2в + 3ав2 – в3                        (а – в)3

«Тақ сандар» тобы: , , , , , , ,
«Бөлшек сандар» тобы: , , , , , , , 

*****
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Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы
«Жәнібек колледжі» МКҚК мемлекеттік мекемесі

дене шынықтыру пәнінің оқытушысы  Губайдуллин Нурлыбек Сырымович     

Сабақтың тақырыбы: Волейбол ойын техникасының комбинациялары
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік:  Оқушыларды волейбол ойынының айла-тәсілдерін және комбинацияларын үйрету.
Дамытушылық: Қимыл-қозғалысты арттыру және дамыту.
 Тәрбиелік: Оқушыларды тәртіпке, командалық ұйымшылдыққа шақыру, тәрбиелеу. 
Спорттық құрал-жабдықтар: Волейбол доптары, нығыздалған доп, тренажорлар. 

Сабақ бөлімі         Сабақ мазмұны Уақыт
өлшемі

Ұйымдастыру және әдістемелік
нұсқаулар

Кіріспе. 

Дайындық
бөлімі.

Сапқа тұрғызу, сәлемдесу. Тізім тексеру. 
Сабақ тақырыбын және мақсатын хабарлау

13 мин Сап  түзел,  тік  тұр.  Саламатсыздар
ма,еркін  тұр.  Жаңа  тақырыпты  айтып
өту.

Бір орында орындалатын
саптық жаттығулар:
«Оңға бұрыл»
«Солға бұрыл»
«Кері айнал»
«Секіріп, кері айнал» 

Сан бойынша бұрылу,
сансыз  бұрылу,  сол  жағымен  кері
айналу, аралықты сақтаймыз,
бұйрықты мұқият тыңдаймыз.
 

Жай жүріске көшу. Топ бағыттаушының  
соңынан, бағыттаушы оң иық алда, залдың 
бойымен адымдап бас.
Жүріс кезінде орындалатын  жаттығулар:
 Қол жоғары ішке
қаратып, аяқ ұшымен бас.
 Қол желкеде, өкшемен
бас. 
 Тізені жартылай бүгіп,
қол алда деңгейінде
жүріспен бас. 
 Қол еркін, толық оты-
рып бас. 

Ара  қашықтықты  сақтаймыз,  ара
қашықтықта бір адым саптан
шықпаймыз, сапта сөйлемейміз.

21. Қолды шынтақтан,
аяқты  тізеден бүкпей-
міз. 
22. Шынтақты ашамыз
кеудені  тік  ұстаймыз,  басты  жоғары,
аяқты
тізеден бүкпейміз. 
23. Аяқты  жанынан  аламыз,
қолмен жұмыс жасаймыз,  тұрмаймыз.
Тапсырмасыз.

Жай жүгіріспен жүгіру.
Линия бойынша жүгіру.
Залдың диагональ бойы-
мен жүгірістегі жаттығулар: 
- Тізені жоғары көтеріп,
жүгіріспен бас.
- Өкшені артқа тартып
жүгіріспен бас.
- Қол белде,аяқты алға
қарай қайшылап бас. 
- Қол желкеде, аяқты
артқа қарай қайшылап бас
- Арнайы шабуылдау және тосқауыл 
қою әдістерін допсыз орындау.

Жай жүріске көшу, дем алу жаттығуларын 
беру. 
7. Біртіндеп жүріске көше-
міз.
8. Қолды жоғары көтеріп
дем аламыз, қолды төмен
түсіріп дем шығарамыз.
3) Қозғалыс кезіндегі жалпы дамыту 
жаттығуларын орындау.
4) Бағыттаушы орында бас, 1-2-3 сол аяқ, 
тоқта 1-2. Топ солға бұрыл.

Бұрыштарды кеспейміз, линияға толық
жетеміз, тоқтамай жүгіреміз.

2) 1)  Тізені  жоғары  көтеріп,
жүгірісті қадағалау. 
2)  Өкшені  артқа  тартып  жүгіруді
қадағалау.
3) Басты жоғары, кеудені тік ұстаймыз.
4) Қолды шынтақтан ашамыз, кеудені
тік ұстаймыз.

1)  Бағыттаушыдан  бастап  жүріске
көшеміз
2) Бірге орындаймыз, сан бойынша.

9. Бірге бір қалыпта орындау.

10. Сол  аяқтан  бас,ара  қашықтықты
сақтаймыз, қолмен жұмыс жасаймыз.

Негізгі бөлім
Оқушыларға волейбол ойынының ережесін, 
аймақтарын, орын ауыстыру схемасын 
түсіндіріп кету. Оқушыларды топ – топқа 
бөліп, әр топты өз жаттығу орындарына 
саппен апару. 

27 мин
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1 топ. Ұстатқышта ілініп тұрған допты 
шабуылдап ұру әдісін орындату.

2 топ. Нығыздалған допты кеудеден бір – 
біріне беру әдісін орындату.

3 топ. Жоғарыдан допты ойынға қосу әдісіне 
жгут арқылы орындау.

4 топ. Байланыстырушының дәлдік арқылы 
жылжымалы шеңберге допты салу.

Топтарды орындарымен келесі жаттығу 
орындарына ауыстыру.   
Оқушыларды сапқа тұрғызып магнитті тақта
арқылы  ойыншылардың  шабуылдау
комбинацияларын  көрсету  және  мақсатын
түсіндіру.  Комбинацияның  мақсаты  –
қарсылас  команда  тосқауыл  қоюшы
ойыншыларын  алдау  арқылы  шабуылшыны
тосқауылшысыз шабуылға шығару.
1. «Волна» комбинациясы -  үш    
шабуылшымен орындалады.
Байланыстырушыға өте ыңғайлы 
комбинация.
2-ші аймақ ойыншысы «взлетқа» (доп үшінші
аймақ бағытына қысқа және жылдам 
беріледі) тордан шамалы шығарылған әдісіне 
шығады.
3-ші аймақ ойыншысы «метр» (доп тордан 1 
метр биіктікке үшінші аймақ бағытына 
беріледі). 
4-ші аймақ ойыншысы «душка» (доп төмен 
жылдам антенна бағытына беріледі) немесе 
«просто» (қарапайым жоғары пас 4-2 
аймақтарына). 
2. «Крест» комбинациясы -қарсылас 
команда ойыншыларын алдау үшін, 
байланыстырушыға өте ыңғайлы 
комбинациясы.
3-ші аймақ ойыншысы «взлетқа» шығады.
2-ші аймақ ойыншысы «метрға» шығады.
4-ші аймақ «душка» немесе «просто» 
шығады.
Команда құрып, волейбол ойын 
техникасының игерілген элементтерінен 
құрылған            комбинацияларын орындау.

Қолды жоғары созып толық допқа 
тигізу. Саусақтарды доптың жоғары 
шамасынан итер.

Аяқ қолды беру кезінде түзеп жаз. 
Допты керекті биіктікке көтеріп 
беріңіз.

Салмақты алғы аяққа тұсіріңіз. Алға 
бір адым жасап ұру. 

Допты жоғарымен беру.

Қорытынды
бөлім

Жалпы сапқа тұру. 
Тыныс мүшелерін қалпына келтіру.
Жаттығуды орындау кезіндегі қателіктерді 
айту.
Сабақты қорытындылау. 
Үйге тапсырма беру.

5 мин Саптан шықпай     бағыттаушыға 
жиналамыз. 

Саптық жаттығулар
Арнайы жаттығулары

Жоғарыдан допты ойынға қосу           Ұстатқышта ілініп тұрған допты 
 әдісіне жгут арқылы орындау.              шабуылдап  ұру әдісін орындату.

Байланыстырушының дәлдік                      Нығыздалған допты           арқылы жылжымалы                              кеудеден 
бір – біріне беру                 шеңберге допты салу                                        әдісін   орындауы    

    «Волна», «крест»  комбинацияларын  орындау техникалары

*****
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Ақмола облысы. Зеренді ауданы. Викторовка ауылы 
КММ «Викторовка орта мектебінің» 

бастауыш сынып мұғалімі  Мейрхан Алмагул

Бұл сабақ жоспары  “Оқу мен оқытудағы” жаңа әдіс-тәсілдерді сондай-ақ,  сыни тұрғыдан ойлауды дамыту негізінде
құрылған және оқушыларды жеке, жұптық, топтық жұмыстар жасай отырып, әр түрлі тапсырмалар арқылы

шығармашылық қабілеттерін дамытуға, жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған.

Қазақ тілі        2 «а» сыныбы       Мұғалімі: Мейрхан Алмагул 
Еңбек өтіліме 20 жыл, бірінші санатты.
 
Күні:17.11.2016жыл 
Сабақтың тақырыбы: сөйлем және мәтін 
Сабақтың мақсаты:
Жалпы мақсаты:   Оқушылардың  мәтін туралы түсініктерін бекіте отырып,  сөйлем туралы түсініктерін кеңейту. Сабақты 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығымен ұштастыра отырып, оқушылардың Отанына деген сүйіспеншілігін арттыру. 
Шығармашылықпен жұмыс жасай білуге дағдыландыру.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар  мәтін туралы түсініктерін бекіте отырып,  сөйлем туралы түсініктерін кеңейтеді. Сабақты 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығымен   байланыстыра отырып, туған еліне, Отанына деген сүйіспеншіліктері артады. Әр түрлі 
тапсырмаларды орындай отырып, шығармашылықпен жұмыс жасай білуге дағдыланады.
Ресурстар: интербелсенді  тақта, смайликтер, стикерлер, видео, аудиа жазба,  Қожанасырдың  тапсырмасы,  ойындар,  
деңгейлік тапсырмалар.
Сабақтың әдіс-тәсілі: «Сыни тұрғыдан ойлау» технологиясы, «Мозайка» әдісі, «Жұптасып – ойлан–  бөліс»  әдісі, 
«Пирамида»  әдісі ,  «Talk Partners»,   «Smiley Faces» әдістері. 
Жұмыс түрлері: жеке, жұптық, топтық.
Бағалау түрлері: топ басшысының  бағалауы,  топтарды бағалау, смайликтермен бағалау, форматаивті бағалау. 
Сабақ кезеңдері:
Кіріспе 
І.Ұйымдастыру. 1) Атмосфералық  ынтымақтастықты қалыптастыру . Тренинг «Орныңды жылдам ауыстыр!»                
                                                                                                                                  
                                                                                                       2минут
2) Топқа бөлу.  «Мозайка»  әдісі арқылы 3 топқа бөлінеді.      1 минут 
   Жасырынған суретпен жұмыс.  
-Балалар қима қағаздарыңның астында қандай суреттер жасырынған екен? Осы суреттер бойынша топқа бөлінеміз. 1- топ 
«Бәйтерек», 2-топ «Ханшатыр», 3-топ  “Думан” ойын-сауық кешені. 
3) «Жұптасып – ойлан –  бөліс» әдісі  арқылы  әр қима қағаздағы сурет бойынша оқушылар  ойланып әр қайсысы жеке  
сөйлем   жазады, оқушылар  топта ақылдасып  өздерінің  ең  үздік  деген  сөйлемдерін біріктіреді.  Одан топтар бірігіп, 
сыныппен бөліседі. Тақырып қояды.                                                                      
Оқушылар жұмысында  «Астана»  мәтіні  құрастырды. Жетекші сұрақтар өрбітіп, Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен 
байланыстырдық. 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» видеоролигін көрсеттім.                                                                               
7  минут 
II. «Ой қозғау»                                                                              2  минут                                                              
-Балалар қалай ойлайсыңдар біздің құраған мәтіндеріміз неден құралды?
-Сөйлемнен. 
-Өткен сабақта не өтіп едік?
-Мәтін. 
– Өте дұрыс.
 Ендеше бүгінгі өтетін сабағымыздың  тақырыбы: «Сөйлем және мәтін» 
Балалар дәптерлерін  ашып, бүгінгі күннің жадысын, сабақтың тақырыбын жазады. 
Көркем жазу. Сс, Мм дыбыстары                   
III.  Өткен сабақты пысықтау.                                                    3 минут
 «Қожанасырдың сиқырлы қоржыны»  арқылы балалардың
мәтін туралы білімдерін тексеремін . (Қоржында сендерге
жіберген Қожанасырдың тапсырмалары бар екен. Қоржындағы
сандарды таңдау  арқылы сұрақтарға жауап береді. 
Мәтін дегеніміз не?
-Мәтіннің неше түрі бар?
-Әңгімелеу мәтіні дегеніміз не?
-Сипаттау мәтіні дегеніміз не?
-Пайымдау мәтіні дегеніміз не?
-Мәтін неден құралады?
-Мәтіндегі сөйлемдер қалай жазылады?
-Мәтінге не қоюға болады?
-Мәтіннің бөліктері қалай жазылады?      
IV. Мағынаны тану. «Тіл»  туралы аудио жазбаны  тыңдау.      1 минут
-Балалар  мұқият тыңдайды, тыңдағандарынан, есте сақтағандарын 1-2 сөйлем  жазады. Жазғандарын оқыту. 
-Балалар біз не туралы жаздық?
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-Біз  естігенімізді, ойымызда қалғанын жаздық. 
- Дұрыс. 
- Не арқылы жаздық? 
- Сөз, сөйлем арқылы жаздық.   
Ендеше  «Мен айтам, сен жалғастыр!» ойыны арқылы сөйлемге тоқталу. (Әр оқушыны смайликтер жинау арқылы 
бағалау)                          5 минут
-Сөйлем бас ... ... ...  .  (Сөйлем бас әріппен басталып жазылады.)
 – Сөйлем ... ...  .  (Сөйлем сөзден құралады.)
-Сөйлемдегі сөздер ... ...  .  (Сөйлемдегі сөздер бөлек жазылады.)
Сөйлем соңына ... ...  . (Сөйлем соңына нүкте қойылады.)
Сөйлемнен ...  ... .   (Сөйлемнен мәтін құралады.)
Сөйлем тиянақты ...  ... .    (Сөйлем тиянақты ойды білдіреді.)                                            
V. Сергіту сәті. Видео «Қыдырып қайтайық»                               1 минут 
VI. Оқулықпен жұмыс.                                                                        7 минут 
Оқулықтың  75-беті. 
 2-жаттығу.  Оқы. Сөздер тобының қайсысы сөйлем бола алады? 
1- қатарын 1-топ,  2-қатарын 2-топ, 3-қатарын 3- топ оқып, дәлелдеп өз жауаптарын  айтады. 
76-беті   4-жаттығу. 
VII. Деңгейлік тапсырмалар                                                              10 минут 
1-деңгей    а) Тізбекті жалғастыр.
              Әріп – буын – сөз - .....
ә) «Асық»   сөзін қатыстырып   сөйлем құрап жаз. 
   2-деңгей.    «Пирамида»  әдісі арқылы 
             «Қар» сөзінен сөз тіркесін, сөйлем, мәтін  құрастыр. 

3-деңгей.      Орны ауысқан сөйлемдердің ретін белгілеу арқылы  мәтін құрастыру,  тақырып қою. 
Құмырсқа дәнді көтеріп алып кету үшін көп әуреленді.
 Құмырсқа зыр жүгіріп жүр еді. 
Ақыры дәнді илеуіне жеткізді. 
Жолдан үп-үлкен дәнді көрді.
 Дән арқасынан сырғанап түсе берді.
Оны арқалай бастады. 

VIII.Үйге тапсырма. 78-бет    5-жаттығу                                      1 минут 
    IX. Бағалау. 
X. Рефлекция.                                                                               5 минут 
Сабақ ұнады ма?
Не нәрсе оңай болды?
Не нәрсе қиын болды?
Не түсініксіз болды? 
Стикерлер  жапсырады.

*****
Ақтөбе қаласы Сазды орта мектебінің

 орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі    Байтак У. Д.

На тему «Иван царевич и серый волк»
Цель:усвоение нового материала об устном народном творчестве, уметь понять сказку, правильно выговаривать имена 
героев сказки, уметь отвечать на вопросы, оценивание пересказа сказки учениками, проведение рефлексии по новому 
материалу.
Задачи:
Образовательные: знакомство с русской народной сказкой «Иван-Царевич и Серый волк».
Развивающие:осуществлять эстетическое воспитание, прививать к доброте.
Воспитательные:развивать познавательный интерес, высказывать свою точку зрения.
Оборудование:картинки по русским народным сказкам, аудиозапись сказки, флипчарты, стикеры-яблочки, рисунок 
дерева.Презентация на тему «Иван-Царевич и Серый волк»
Тип урока:комбинированный урок 
Методы и приемы: слово учителя, репродуктивный, практический, исследовательский, беседа по вопросам. 
Планурока
І.Организационный момент.
ІІ. Опрос домашнего задания
III. Работа по усвоению новой темы 
IV.Работа над сказкой «Иван-царевич и серый волк»
V.Закрепление новых знаний. 
VI.Рефлексия.
ҮІI.Этап информации о домашнем задании.Оценивание.
Ход  урока
І.Организационный момент.
А) поздороваться с учениками;
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Б) проверить посещаемость учащихся;
В)проверить готовность класса 
к уроку (учебные принадлежности).
ІІ. Опрос домашнего задания
А) ученики называют цели и задачи домашнего задания;
Б) работу учащихся проверяют лидеры подгрупп;
ІІІ.Работа по усвоению новой темы
11. Слово учителя
 Что такое фольклор? Фольклор – это устное народное творчество.

 К жанру фольклора относятся – сказка, былина, загадка, считалка, пословица, поговорка, скороговорка. (Работа с 
кластером)

 Сегодня у нас на уроке мы рассмотрим жанр фольклора – СКАЗКУ.
 Что такое сказка?
Сказка - это вид устного народного творчества. (Халықауызәдебиетініңбіртүрі).
 Когда она появилась?
Так же, как пословицы, поговорки, загадки, сказки, появились очень давно.

 Скажите, какие бывают сказки? (ответы детей) 
Сказки бывают волшебные, в которых происходят необыкновенные чудеса. 
Очень интересны сказки о животных. В них героями становятся волки, медведи, львы, лисицы, зайцы и другие животные. 
Есть такие сказки, в которых рассказывается о бедных и богатых, о том, как простые люди оказываются умнее богатых. 
Такие сказки называются бытовыми.
Наверное, нет в мире человека, который бы их не любил. Их любят взрослые и дети, потому что мир сказок удивительный, 
волшебный и прекрасный. Многие говорят, что сказки просты и понятны всем. Суть волшебных сказок - в народных 
верованиях и обрядах. Сказки читать не только интересно, но и поучительно.
Прочитайте слова, написанные на доске:
"Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок!"
- Как вы их понимаете? ( Сказка – это выдумка, но в сказках добро всегда побеждает, и в жизни нужно стараться делать 
хорошие, добрые поступки).
 Назовите свои любимые сказки?
«Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Репка», «Ертостик», «Золушка».
- Формирование новых знаний:
А сегодня на уроке у нас русская народная сказка «Иван-царевич и Серый волк»
- Словарная работа
Прежде чем начать чтение сказки, запишем новые слова, которые будут встречаться в тексте.
Владение-царство (иелікжер)
Добыча-олжа
Караулы - воинское подразделение, несущее охрану кого- или чего-либо.
Похйтник — похититель.
Позарился — зариться — смотреть на кого-, что-либо с завистью, желать получить для себя.
Задблит — одолеет.
рана-жара
наутёк (бегом);(спасаясь от кого-либо)
настигает (догоняет);
пополдневать (пообедать).
24. Работа над сказкой «Иван-царевич и серый волк»
12. Чтение 1-части сказки
А) ответить на вопросы:
3) Как звали царя?
4) Сколько у него было сыновей?
5) Что случилось?
6) Как стерегли сад старший и средний сыновья?
7) Что удалось сделать Ивану-царевичу?
8) Какую характеристику можно дать сыновьям уже по 1-части?
13. Чтение 2-части до слов  : Проснулся Иван, видит – коня нет.
 предсказания учащихся дальнейших событий
24. Что случилось с Иваном-царевичем в самом начале пути?
25. Почему Серый волк решил во всем ему помогать?
26. Почему Ивана-царевича схватила стража царя Афрона?
27. Что сказал царь Афрон царевичу?
28. Почему Иван-царевич не смог забрать коня златогривого?
29. Что потребовал царь Кусман?
Объясните выражение: леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает
14. Чтение 3-части сказки до слов: …взяли с собой Елену Прекрасную и уехали.
 предсказания учащихся дальнейших событий
30. Почему Серый волк решил сам похитить Елену Прекрасную?
31. Почему Елена Прекрасная не досталась царю Кусману?
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32. Что случилось с Иваном-царевичем на пути домой?
33. Как вы относитесь к поступку его братьев?
34. Как помог Серый волк Ивану-царевичу еще раз?
15. Чтение 4-части сказки
o Как закончилась сказка?
o Чему она учит?
16. Выпишите в тетрадь имена главных героев и персонажей сказки.
Запись в тетради.
Охарактеризуйте Ивана-царевича. 

Добрый, решительный, глупый, смелый, трудолюбивый, глупый, хитрый,мужественный.
Ребята, а что вас удивило в этой сказке? Обычно в сказках мы видим, какого волка? (Злого:)
- А в этой сказке почему волк помогает Ивану царевичу?- Добрый (почему решили, что добрый?)
- Оплачивает долг (съел лошадь)
"Долг платежом красен"
- А вы можете привести пример, когда вы тоже
помогали, кто раньше вам помог.
- Иван нуждался в помощи.
Вывод: Волк добрый, увидел, что Иван нуждается
в помощи, и решил оплатить долг.
ІҮ.Закрепление новых знаний
Решите кроссворд.
Какая у нас сегодня сказка? Правильно волшебная.
Ү.Рефлексия
Наш урок близится к завершению.Что нового
узнали вы сегодня на уроке? 
Заполнение стикеров
Я всё понял, на уроке мне было хорошо
Я ещё затрудняюсь
Мне тяжело было работать на уроке
ҮІ.Домашнее задание. Оценивание.
Вопрос 4. стр.43.
Нарисуйте по выбору: сад царя Берендея, Жар-
птицу, коня златогривого, волка. Приготовтесь к пересказу сказки.

*****
Ақтөбе қаласы Сазды орта мектебі нің

тарих пәнінің мұғалімі
Кадымбергенова Назгуль Рашидовна

Сабақтың тақырыбы: § 5. Ежелгі Египеттегі әлеуметтік құрылым
 Білімділік: Билік шекарасы, мемлекет туралы ұғымдарды дамыту. 
 Дамытушылық: ежелгі Египет еңбекшілерінің жағдайын, мүліктік және әлеуметтік жіктелуін ашып көрсету.
 Тәрбиелік:  Қолөнершілердің  еңбегі,  олардың  ептілігі  және  төзімділігі  жайлы  баяндай  отырыпы,  оқушыларды
еңбекке, шеберлікке тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ.
Әдісі: баяндау
Көрнекілік: сурет, карта.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Үйге берілген тапсырманы сұрау.
2. Ежелгі Египеттің табиғат жағдайларан сипаттаңдар.
3. «Ніл-құтты мекен» дегенді қалай түсінесіңдер?
 Оқушылардың үйге берілген кестені қалай толтырғанын аралап көріп, екі-үш оқушыны орнынын тұрғызып, оқытамын.
- ІІІ Тутмос жүргізген тағы бір қанды шайқас аяқталды. Перғауынның байлығына тағы байлық  қосылды. Жорықтан
әскербасы да оралды, оның байлығы бұрынғыдан да арта түсті. Шайқастарда жан аянбай күрескен шаруа да үйіне оралды.
Соғыстан оралған ол үйіне келгенде не көрді?
Оқушылар  жауабын  тыңдап  болған  соң,    қарапайым  халықтың  жағдайын  түсіндіруге  көшемін.  Көпшілігі  соғыс
жорықтарынан мүгедек болып оралғандықтан ешбір еңбекке жарамсыз болды, нәтижесінде кедейшілік пен қайыршылық
жағдайда өмір сүрді. Бұл мүліктік және әлеуметтік жіктелудің тереңдеуіне әсер еткен, яғни ежелгі Египетте адамдар бай
және кедей топтарға бөліне бастады.
   Египет жауынгерлері жаулап алған елдердің мал-мүлкін, бағалы дүниелерін ғана емес, адамдарын да айдап әкелген.
- Соғыста қолға түскен құл неге бағалы табыс болып есептелді? Неге оларды «тірі өліктер» деп атады?
Оқушылар  жауабын   тыңдап болған  соң құлдардың ең ауыр  жұмыс  атақарғандығын,  олар  егіс  даласында,  құрылыста,
шеберханаларда еңбек етіп, үлкен харамдар мен фараондардың зираттарын салғанын баяндаймын.
 Ежелгі Египеттегі құлдардың негізгі көзі не деп ойлайсыңдар? 
 Құлдар санының өсуі неге әкеліп соғуы мүмкін?
   Шаруалардың  жағдайын түсіндіруге көшкенде оқулықтың 31-бетіндегі кесте тақтаға сызылып, оқушылардың көмегімен
толтырылады.
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№ Құл Шаруа Колөнерші Тау-кен жұмысшылары
1 Нені иемденді?
2 Қандай жұмыстар атқарды?
3 Қандай құқықтары болды?

    Египетте б.з.б. ІІ мыңжылдықта құлдар шаруашылықтың барлық саласында еңбек етті. Шонжарлардың егіс далаларында
жер жыртып, егін егіп, оны жинады, тау-кен жұмыстарын істеді.
   Ежелгі Египеттегі шаруалар екі түрлі міндеттер өтеген:заттай алым-салық төлеген және еңбек ету міндеткерлігін атқарған.
Шаруалар өз жерінде өндірілген астық және басқа да өнімдерімен салық төлеп отырған. Әкімдер әрбір шаруаның  қанша
жері мен малы, жеміс ағашы бар екенін есепке алып отырған. Күзге қарай шаруаның жеріне салық жинаушы келіп,  түсімін
есептеген.
   Қолында таяғы мен  пальма шыбығы бар күзетшілер астық беруін талап еткен. Салық жинаушының ойынша, ол атқарып
жүрген қызмет ауыр, әрі ешкімге жақпайтын жұмыс.
   «Шаруаларға келсең осы,-дейді салық жинаушы,»-  «Өнім жоқ»- деп ренжиді де отырады, ештеңе бергілері келмейді,
осыдан кейін күзетшісіз келіп көр.
Тақтадағы кесте толтырылғаннан кейін, әрине, оқушылардың көмегіне сүйене отырып,   төмендегі мәселелерге  оқушылар
назарын аударамын.
- «Шаруа дегеніміз кім? 
- Шаруа шаруашылығына сипаттама беріңдер. 
- Оны кім және қалай қанады? 
- Құл мен шаруаның айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар?
-  Қайсысының құқығы мүлде жоқ болды?»
Қолөнершілердің еңбегі туралы бір оқушыға дауыстап оқытамын
Сабақты пысықтаймын.
ІІІ. Үй тапсырмасы: §5.

*****
Ақтөбе қаласы Сазды орта мектебінің

химия, биология пәнінің  мұғалімі   
Актаева Замзагул Лукмановна

Күні: Пәні: Биология Сынып: 10

Сабақтың тақырыбы Жасушаның негізгі  құрам бөліктері.  Түрлі  жасушалық құрылымдар мембраналарының
құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері.
№1 Зертханалық жұмыс

Сабақтың мақсаты Мембраналарының құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері мен 
цитоплазма,зндоплазмалық тор,рибосомалар  туралы мағлұмат алады. Бір-бірінен 
ажырата алуға қалыптастыру.

Оқытудың нәтижелері Жаңа  тақырыпты  біледі.    Бір-бірлеріне  сұрақтар  қойып  жауап   беру  арқылы   жаңа
сабақтың мазмұнымен танысады.

Негізгі дерек-көздер Плакат, маркер, бағалау парақшасы, қима қағаздар

Модульдің кіріктірілуі Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, Оқыту үшін бағалау
және оқудағы үшін бағалау, Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды оқыту

                                                    Сабақтың барысы
Сабақ
бөлімінің
кезеңдері

Уақыт Мұғалімнің 
іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті Ресурстар, көрнекіліктер

Кіріспе 2 минут 1-6 рет санымен 
топқа бөлу.
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру

Жигсо әдісі арқылы 6 оқушыдан 4 
топқа бөлу.
Шаттық шеңберін құрып, бір-
бірлерне жылы тілектер айту 
арқылы сыныпта ынтымақтастық 
атмосферасын қалыптастырды.

Білім 

Қызығушылық
тарынояту

5 минут  «Сызықтық 
диктант» әдісі 
бойынша өткен 
тақырыптар 
бойынша сұрақтар 
қою.

«+»-дұрыс, «-»-қате
І. 1.Жасуша - барлық тірі 
организмдердің ең кіші өлшем 
бірлігі. +
2.Жасушалар бөліну арқылы 
көбейеді.+
3.Эукариоттар мен прокариоттар 
құрылысы мен қызметі жағынан 
ұқсас.-
4.Адамда  46 хромосома  бар.+
5.Пластидтербарлықорганизмдерді
ңжасушаларындакездеседі.-
6.Грекше «карион» жасуша деген 
мағынаны білдіреді.+

Оқулық
Плакат, маркер, бағалау 
парақшасы
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Түсіну 15минут Жигсо әдіс 
бойынша жаңа 
тақырыпты түсіну

Өткен тақырыпты  толық меңгеріп 
жаңа тақырыпқа қадам 
Жигсо әдісі пайдалану 
Ол үшін әр топқа арнайы 
тапсырмалар беріп, сол тапсырмалар
төңірегінде оқушылар талдайды, 
пікір-алмасау арқылы тапсырманы 
орындап түсінгендерін бір-біріне 
жеткізеді

Оқушылардың мұндағы 
мақсаты берілген 
тапсырмаларды дұрыс 
түсіне отырып мағанасын 
ашу, түсіні білу
Топпен жұмыс жасау

Қолдану 5 минут №1.Зертханалық 
жұмыс.
Эукариоттық 
жәнепрокариоттық 
жасушалардың 
құрылысы

1-топқа тапсырма
2-топқа тапсырма.
3топ тапсырмасы.
4 топ тапсырмасы.

Барлық топ өз ойларын 
тапсырма бойынша қағазға
салып, ойларын  постерге 
салады, 

Талдау 8минут Қолдануда берілген 
тапсырмаларды 
тақтаға постер 
арқылы талдайды.

Дайындаған жұмыстарын тақтаға 
шығып қорғайды

Берілген тапсырманы 
уақытылы орындау, 
сұрақтарға нақты жауап 
беру.

Жинақтау 5 минут  «Сұрақ-жауап»  
әдісі бойынша жаңа
сабақты 
қорытындылау.

1.Тірі ағзаның ең кіші бөлігін ата?
2.Жасушаның құрылысы қандай?
3.Саңылау дегеніміз не?
4.Пластидтердің түрлері?
5. Жасушаның көбеюіне қатысатын 
органоид?
6.Жасуша бөліктерін не қорғайды?

Жеке жұмыс.ауызша 
сұрақтарға жауап беру.

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

Бағалау парақшасы мен бағалау 
шкаласын тарату

Өзін өзі топпен бағалайды

Рефлексия 2мин Стикерлерді 
толтыру

Оқушыларға стикер толтыруды 
ұсыну

Ұсынылғанстикердітолтыр
у

Үйге тапсырма 1мин Күнделікке №7,42-50бет

Ақтөбе қаласы Сазды орта мектебінің
ағылшын тілі пәні мұғалімі  Бурабаева С.Т. 

The procedure of the lesson
Level:5th form
Theme: “Sport in our life”
Time limit:45 m
The aims: 
Educational: to enrich pupils’ knowledge , to introduce new      words.
Developing:  to develop pupil’s abilities in reading for understanding, to develop pupils’ speaking, reading, and writing skills.
Up-bringing: to enlarge pupils’ interest in learning foreign languages and to give them information about sportsmen of Kazakhstan.
Type: combined
Method: question-answer, individual work
I. Warming up.
a)greeting
b) a short talk with the pupil on duty
II. Phonetic drill.
Spring is green
Summer is bright
Autumn is yellow
Winteriswhite.
ІII. Checking the home task.
-What was your home task?
IV. Newmaterial.
-Good morning, boys and girls! Glad to see you! How are you? Today we shall speak about the sports and sportsmen of Kazakhstan .
-Good morning , we are very glad to see you too.
-Our today’s new theme is “Sport in our life”. Here some new words concerning the new lesson.
Boxing, boxer, gymnastics, skiing, snowboard, fit, fitness, martial arts, cycling, badminton.
-Repeat after me these words. (T-Class)
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Teacher : Let’s do the following tasks.
a) ex.2.p.126.Read and  translate the text, please.
Sport.
Sport is important in our life. They are good for health. People do different kinds of sport: football, gymnastics, running, skiing, 
basketball, snowboarding, swimming, boxing, cycling, hockey. Nowadays there are a lot of fitness clubs, sports centers and 
swimming pools only in big cities. People can go there to do exercise and swim because they want to be fit. All old people like 
walking and doing yoga. Only young people do martial arts such as karate, judo. Many people play sports in their free time and they 
don’t love watching sports and TV. Schoolchildren in our country like walking, cycling, playing football and badminton. All 
schoolboys and schoolgirls attend sports sections in their schools.  

b) Ex.3,p126. Put the names of sport from the text into the correct column.
Indoorgames Outdoorgames Both
boxing Cycling Basketball

c)Information about the Kazakh famous sportsmen.
SerykSapiev
Denis Ten
IlyaIlin
Physical training
d) Match the names of sports with equipment and the places.
e) Guess the sports words. 
1. b….g                    5. R…..g
2. s..m                      6. C…..g
3. h….y                    7. F……l
4. b…….n               8. F…..s
V. Conclusion
a. Evaluation.
You worked hard today and your marks are ...
b. Home work.
At home pleasе learn new words. Ex.4 p126
The lesson is over  you may be free, thanks for your working,

*****
Ақтөбе қаласы Сазды орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі   Какина Ә.М.

Тақырыбы: Тұрақты тіркестер                                                                                                       
Мақсаты: а) тұрақты сөз тіркестерінен алған білімдерін пысықтау;                                                                       
 ә) өзіндік жұмыстану дағдысын жетілдіру, түрлі шығармашылық тапсырмалар беріп, оқушылардың логикалық ойлауын, 
дағды-машығын, таным белсенділігін арттыру;                                                                            
б)сөз құдіретін терең түсініп, орынды қолдана білуге, шапшаңдыққа, іскерлікке тәрбиелеу.                               
Оқыту  технологиясы: Сын тұрғысынан ойлау                                                                                                                        
Сабақтың  әдісі: сұрақ – жауап, талдау, деңгейлік  тапсырма, іздендіру.                                                                                   
Көрнекілігі: үлестірмелі  парақша, оқулық.                                                                                                                         
Пәнаралық байланыс: әдебиет                                                                                                                 
Сабақтың барысы:                                                                                                                                                                    
 І. Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылардың  сабаққа қатысымын  тексеру, сабақ тақырыбы мен  мақсатын  хабарлау, 
оқушыларды  топқа  бөлу.                                                                            
ІІ. Психологиялық дайындық.                                                                                                                 
Бүгінгі  сабақтағы біздің ұранымыз:                                                                                                          
Пайда ойлама, ар ойла   Талап қыл артық  білуге - деп Абай атамыз  айтқанындай, біліміне сенетін жас небір асулардан 
асады екен. 
(Оқушылар тақтаның алдында шеңбер құрып тұрады. Ана тілдің қуатын дарытатын қазақ тілінің кезекті сабағы 
басталатындығы хабарланып айтылады да, сынып оқушылары түрлі түсті қағаздармен   үш топқа бөлінеді.  Топ мүшелері 
топ басшысын сайлайды. Әр топ тұрақты тіркестерді қатыстыра отырып, бір-біріне тілек айтады.                                               
Ой қозғау                                                                                                                                                           
 – Балалар биылғы оқу жылында қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалымы, түркітанушы,аудармашы,  тіл білімінің негізін
қалаған, қоғам қайраткері А.Байтұрсыновтың  неше  жылдық мерейтойын  атап өттік?  Енді осыған байланысты    үйге 
қандай тапсырма берілді?                                                                                                                
ІІІ.  Үй тапсырмасы сұралады. (3 мин). А.Байтұрсынов өлеңдерінен тұрақты тіркесті тауып, мағынасын ашу.                       
ІV. Сұрақ- жауап. – Балалар өткен сабақта лексика  саласы бойынша  қай тақырыппен  таныстық?  (Қайталау үшін 3 топқа 
сұрақ қойылады.)                                                                                                  
1-топқа: Тұрақты сөз тіркестері дегеніміз не?                                                                                                                        
2-топқа: Тұрақты тіркес пен еркін тіркестің арасында қандай  айырмашылық бар?                                                             
3-топқа: Олардың қандай ортақ белгілері бар?                                                                                                        
V. Жаңа сабақ. Бүгінгі сабағымызда тұрақты сөз тіркестері бойынша жаттығу жұмыстары, түрлі тапсырмалармен 
жұмыс жасаймыз. «Тауып, жаз » Берілген сөйлемнен тұрақты тіркесті тауып, мағынасын жазу. 
1-топ: Бұл жолы екі кәсіпкерді өзбек саудагері мұзға отырғызып кетті. Ұшақ аспанға көтерілгенде, екі өзен алақанға 
салғандай болып көрінеді. Ит байласа тұрғысыз баспананы тұрақ еткеніме бүгін төртінші күн. 
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2- топ: Мен қарттың терісіне сыймай отырғанын көрдім. Қаладағы  баласы ауылға көптен бері ат ізін салмады. Мұғалімінің 
алдында қатты қысылып, жерге кіріп кете жаздадым. 
3- топ: Қыл өтпестей татулықты бір ашуға сатпайық. Екі ел тонның ішкі бауындай күй кешті. Қасқырды көргенде 
Жандостың жүрегі тас төбесіне шықты. 
 «Оқулықпен жұмыс».   111- жаттығу (ауызша) 114-жаттығу.
1- топ: Мәтінді түсініп оқып, мәтінге ат қою. 
2- топ: Мәтіннен тұрақты сөз тіркестерін табу. 
3-топ: Қорқыт туралы әңгімелеу                                                                                                   
“Суретіне қарап сөзін таны” /суретке сай тұрақты тіркестер  тауып жазу/ 
1-топ: /көз бен қабақ/ 
2- топ: /қол мен құлақ/ 
3-топ: /бет пен ауыз/                                                                                                                              
“Бейнелеп айтып көр...” 
1-топ: Мұғалім Айдын Омаровтың білмейтіні жоқ, бәрін де істей алады. Ол суретші де, жүргізуші де, ағаш шебері де, 
механик те. Музыка аспаптарында ойнап, би билейді. Бейнелеп айтқанда, ондай адамды қалай атайды?
2-топ: Болаттың әскерде бірге болған жақын досы бар екен. Ол үнемі сол досын айтып, әңгімелеп отырады. Сөйтіп үнемі 
айтып отыруды не дейді? 
3- топ: Жақан клубқа барса, онда адам көп, тығыз, отырарға орын жоқ екен. Жақан кіре алмай үйіне қайтып кетеді. 
“Неге кіріп отырмадың?” деген інісіне ол не деді?                            
«Жеке жұмыс». Тұрақты тіркестер біздің тіліміздегі айшықты сөздердің тобы. Көркем бейнелі сөйлеуде үлкен қызмет 
атқарады. Әдебиет сабағында өткен түрлі тақырыпта кездесетін тұрақты тіркесті табуға тырысып көрейік.                                
Тұрақты тіркесті тауып, мағынасын ашып, қай шығармадан екендігін табуы шарт. 
1. Келінім ақылды екен, тілін бекерге алмаған екем! 
2. -Е,шырағым, жасым сексенге келгенде, біреудің қанын жүктеп не қылайын!? 
3.Өз әкесінің айтқаны ойына түсіп, кірпігін ілмей жатады.
4. Құралайды көзінен тигізген мерген болыпты. 
5. Кемпірдің алдағанын біліп, санын бір-ақ соғып тұра жөнелді 
6. Қуса жетіп, қашса құтылатын аузымен құс тістеген ерен жүйрік. 
7. Атқа тіл бітеді.
8. Көзді ашып - жұмғанша ағып бара жатып салып кетеді. 
9. Біраздан соң нөкерлері одан мүлде көз жазып қалады. 
 «Жалғасын тап». Тұрақты тіркестердің жалғасын табады.
1-топ:   ... ..............нің түгі бар
2. ................ын шүйіру
3. .......тау жұтқан
2-топ:   1. .........на құм құйылу 
2. ... .......соғып қалу 
3. тамырына ............. шабу 
3-топ:  1. ........і тоймау
2. құлақ .......ін жеу
3. ............нан шығып кетті
 “Сәйкестендіру” тесті (Үш топқа бірдей тапсырма).                                                                                          
1- топқа:    Жұмған аузын ашпау қорқу 
Тайға таңба басқандай әсем 
Жұлдызы қарсы сөйлемеу 
Қыздың жиған жүгіндей анық 
Зәресі ұшу дұшпан                                                                                                                                                                              
2-топқа:    Ақылға салды түк қалдырмау                                                                                                                            
Жылан жалағандай алдау                                                                                                                                                             
Опық жеу ыза болу                                                                                                                                                                 
Тісін қайрау ойланды                                                                                                                                                                          
Көз байлау өкіну                                                                                                                                            
Сабақты бекіту                                                                                                                                                   
1-топқа: Тұрақты сөз тіркестері дегеніміз не?  топтастыру                                                                                                                 
2-топқа: Тұрақты тіркес пен еркін тіркестің арасында қандай  айырмашылық бар?                                                            
 3-топқа: Олардың қандай ортақ белгілері бар?                                                                                                                                    
Шығармашылық жұмыс
1-топ: «Ана тілімді құрметтеймін» Ойтолғау жазу.  
2- топ: «Анам – өмірімнің мәні»  
3-топ: «Болашақтың кілті – білімде»                                                                                                            
 Үйге тапсырма:    а) Тұрақты тіркестерді қайталау;     
ә) «Менің мектебім» тақырыбында тұрақты тіркестері бар, шағын мәтін құрастыру.                                                    
Бағалау.                                                                                                                                                                                                      
Кері байланыс          Топпен жұмыс істеген ұнады ма?
–    -  Сабақта не қызықты  болды?              - Бүгінгі  алған біліміңді қай жерде қолданасың?                                             
– Қорытынды                                                                                                                                                     

*****
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Ақтөбе қаласы Сазды ортамектебінің
бастауыш класс мұғалімі Мусагалиева Б.

Тақырыбы: Білім керек бәріне. Фариза Оңғарсынова
Сабақтың мақсаты: автор туралы мәлімет бере отырып, өлеңнің мазмұнын негізгі идеясын ұғынуына жағдай жасау
Сабақтың міндеттері
Білімділік: өлеңді түсіне отырып оқу, талдау; хрестоматиядағы өлеңдермен салыстыра отырып, негізгі ойға қорытынды 
жасау.
Дамытушылық: мақал-мәтелдердің мағынасын талдай отырып ойын,зейінін, есте сақтау қабілеттерін, сөз тіркестері арқылы 
сөйлеу тілдерін дамыту.
Тәрбиелік: «Кім болам?» деген ойларын ұштай отырып, мамандық иелерін құрметтей білуге, ата-анасының еңбегін бағалай 
білуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Көрнекілігі:мамандық иелерінің суреттері, білім,оқу туралы мақалдар кестесі
Сабақтың құрылымы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
-амандасу
-жоқ оқушыларды түгендеу
-құралдарын тексеру
-назарларын сабаққа аудару
ІІ. Қызығушылықты ояту.
-Күнбе-күн мектепке келуден жалықпадыңдар ма?
-Осы біздің мектепке келудегі мақсатымыз не?
-Менің мақсатым не? Сенің мақсатың не?
Жеке, жұпта, топта жұмыс істеп, талқылайды.
Оқушылардың қорытындысын тыңдау
-Ал оқу, білім туралы қандай мақалдар білеміз?
Кестемен жұмыс
 Ілім - бұлақ Білім - шырақ.  Оқусыз білім жоқ,  Білімсіз күнің жоқ. 
Оқу инемен құдық қазғандай. Оқу түбі тоқу. 
Өнер ағып жатқан бұлақ Ілім - жанып тұрған шырақ. 
Білім қымбат, білу қиын.  Ақыл тозбайтын тон  Біл - таусылмайтын кен. 
Ойнада күл Оқыда біл.  Білім - ер азығы,  Ер - ел азығы. 
Оқу - білім азығы, Білім - ырыс қазығы 
Оқу - білім бұлағы, Білім - өмір шырағы. 
Білімдіге дүние жарық,  Білімсіздің күні қаріп. 
Өнер ағып жатқан бұлақ.  Білекті бірді жығар, Білімді мыңды жығар. 
Білімді өлсе, Қағазда аты қалар, Ұста өлсе, Істеген заты қалар. 
Білім таппай мақтанба, Өнер таппай баптанба.
 -Білім сөзіне байланысты қандай сөз тіркестерін жазып алар едің?
-Оны қалай түсіндіресің?
Ал Фариза Оңғарсынова өз өлеңінде былай депті....(оқулықтағы өлеңге назар аудару)
ІІІ.Мағынаны тану
Өлеңді мәнерлеп, түсініп оқу.
Тізбектеп оқу кезінде «Түртіп алу» әдісі бойынша сөздік жұмысын жүргізу. 
-Білім алу жолы қандай жол?-Неліктен?
-Білім алу үшін неше жыл кетеді деп ойлайсың?
-«Білгенің бір тоғыз,
Білмегенің- тоқсан тоғыз» демекші, адам өмір бойы оқу, білім алумен болады екен.
Сергіту сәті ретінде осы өлеңнің өзін дауыстап, мәнерлеп оқи отырып, қимыл-қозғалыспен көрсету
«Толықтыру» тесті:
Ғарыш кемесін-----------------------------
Көк жүзіне-----------------------------------
Мұхиттарды--------------------------------
Ғажап үйлер-------------------------------
Дәрі де ойлап -------------------------------
«Білегіңе сенбе, біліміңе сен» дегендей, адам арманына қолын білім арқылы жеткізеді.
ІV.Ойтолғау.
Дәптердегі «Білім деген байлық бар» атты өлеңді оқып, қалған тапсырмаларды ретімен орындайды.
-Өзіңе үлгі болған адамдарды атап жаз. Ол адам туралы әңгімелеп бер.
Жек, жұпта, топта талқыланады. Топ жұмыстарынан үздігін тыңдау.
Сабақты қорытындылау.
V. Үй жұмысы: Өлеңді қалай жалғастырар едің? Өз арманыңды қосып жаз. 4-бет жаттау.
Бағалау: Сабаққа қатысымына қарай оқушыларды бағалаймын.

*****
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Ақтөбе қаласы  Сазды орта мектебі
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 Мырзанова Венера Баубекқызы

Тақырыбы: Адамзат тудырған алып тұлға
Сабақтың мақсаты: Ақын өмір сүрген заман, ата-тегі, туып-өскен ортасы,алған тәлім-тәрбиесі; әлеумет ісіне араласуы,
Абайдың рухани дүниетанымының өсу және қалыптасу кезеңдері туралы білім беру. Абайдың орыс әдебиетіне ден қоюы,
орыстың ұлы классиктері Пушкин, Толстой, Лермонтов, Крылов, Салтыков-Щедрин, Некрасовтармен қатар революционер-
демократ ағартушылар Герцен, Чернышевский, Добролюбовтардың еңбектерін оқуы, ақын аудармаларының қазақ әдебиетін
жаңа ой орамдарымен байытуы, Абай аудармаларының ерекшеліктері туралы ұғындыру.
Сабақтың міндеті:Абай ақындығының бастаулары, ақынның білім алған мектептері және білімін кеңейту арналары, ауыз
әдебиеті Абайдың үлгі алған қайнар бұлағын оқыта отырып адамгершілікке, отанды сүюге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі:жарыс сабақ
Сабақтың әдісі: түсіндіру, іздену
Сабақтың көрнекілігі: слайд, Абай портреті,
М.О.Әуезов «Абай жолы» 4 том, Алматы «Жазушы» 2007 ж
Абай туралы естеліктер, Семей 2010 ж;
 Қ.Мұқамедханов «Абайдың ақын шәкірттері» Алматы 1994ж
Сабактың барысы 
І. Ұйымдастыру бөлімі: Сабаққа даярлық. Оқушылар екі топқа бөлінеді. Топ аттары « Білгірлер», « Тапқырлар».
ІІ.Жаңа материалмен жұмыс.Құнанбай болашақта билік тізгінін қолда ұстайтын адамға оқудың қажетін өз тәжірибесінен
аңғарған.  Сондықтан адам танығыш сыншы әке болашақта орнымды басатын осы болады деп,  басқа балаларынан гөрі
Абайға көп үміт артты. Оны 9 жасында Семей қаласындағы Ахмет Риза деген молданың медресесіне оқуға беріп, білім
алсын, қазақтан басқаны да біліп, көрсін деген.
Медресе деген — жатын орны, тамақ ішетін үй-асханасы өз ішінде, бұл жағынан мектеп-интернат сияқты, мұсылман дінінің
жолын үйрететін оқу орны. Абайдың адамдық, ақындық өмірбаянында осында өткізген 3,5 жылдың орны ерекше. Ол мұңда
мұсылмандық қағидаларын, үстірт болса да—тарих, география, есеп пәндерін оқиды. Көбінесе жаттауға құрылған дін оқуы
бір естігенін, оқығанын ұмытпайтын, табиғатынан алғыр жеткіншекке қиынға түспейді. Жас шәкірттің бұл жылдарғы зор
жетістігі- қыр еліне таңсық араб, парсы, түркі тілдерін (қазақ, қырғыз, өзбек, ноғай, т.б. сияқты түбі бір туыс елдердің ортақ
тілі)  жетік  біліп  шығуы.  Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағын  Петербурда  бастырып  шығарған  Кәкітай Ысқақов кіріспе
сөзінде кемеңгер ақын ағасының өмірі мен шығармалары жайында баяндай келіп: "...қырда ғарапша (арабша дегені.— Ұ.
А.), парсыша Абайдан артық білетін ешкім болмады",— деп жазды. Соның арқасында ол өзінің бос уақытын осы тілдерде
жазылған  бұрынғының  ғұлама  оқымыстыларының  кітаптары  мен  атақты  ақындарының  өлең,  дастандарын,  ескілікті
аңыздарын бас алмай оқиды. Әсіресе ақындарына қатты қызығып, соларға еліктеген өлеңдер де шығарады.
Абайдың Семейде оқыған кезіндегі ақындық талпынысынан да, қыр баласының елдегі  құрбыларынан ерекше мұнда не
үйренгенінен де оның сол кезде шығарған мына 4 жол өлеңі көп хабардар ететіндей
13 жасар Абайды әкесі оқуын толық тамамдатпай, асығыс ауылға алдырады. Құнекеңнің ел ішіндегі жағдайы соны талап
етсе керек. Ол балаларының ішінен өзіне әзірге көмекші, кейін орнын басар мұрагер іздегенде — Абайға тоқтайды. "әке
балаға сыншы" деген. Оның үстіне, Құнанбай сияқты көреген де дана әке қателеспейді. Абай алғашында ел атқамінерлеріне
әкесінің сәлемін жеткізіп, олардың жауабын алып келу сияқты тапсырмаларды орындайды.
     -Оқушылар сабағымызды бастауға дайынбыз ба!       -Ия, апай.
1-тапсырма. Сандар сыры 20 санының сұрақтары.
Оң жақтағы жиырма. Абайдың туған жері мен туған жылын атаныз.( Семей қаласы,1845)
Ортадағы жырма. Абайдың әкесінің аты кім? ( Құнанбай )
    Сол жақтағы жиырма. Семейде алғаш білім берген татар молдасын атаңыз.( Ахмет-Риза)
30 санының сұрақтары.     Оң жақтағы отыз. Абайдың неше күйі бар?(« Май түні», «Желдірме», « Торжорға».)
Ортадағы отыз. Табиғат лирикасының ішіндегі ең алғашқы жазылған өлеңі.( « Жаз» 1886 ж)
Сол жақтағы отыз. Абайдың « Қараша, желтоқсанмен сол бір- екі ай» атты өлеңі кімге арналып жазылған?( Тәкежанның
әйелі Қаражанға).
40  санының  сұрақтары.  Оң  жақтағы қырық.  Абай орыс ақыны Я.  П.  Полонскийдің  кай өлеңің  қазақшаға  аударды?(  “
Жүректе көп қазына бар, бәрі жақсы.»)
Ортадағы қырық. “ Онегиннің өлердегі сөзі ” өлеңін қай жылы жазды?( 1889 ж, Пушкиннен).
Сол жақтағы қырық. Ағылшын ғалымы, революцияшыл Джордж Ноэл Бордон Байронның қай өлеңін қазақ тіліне аударған?
(“ Еврий сазы ” топтамасынан Көңілім менің қараңғы).
2-тапсырма.  Тұлғадан  сұрақ.(  Интерактивті  тақтада  қазақ  тілі  мен  әдебиет  пән  мұғалімдері  дайындаған  сұрақтар
көрсетіледі)
1.Құнанбай қай қалада мешіт салдырды? ( Қарқаралыда)
2.Медғат-Қасым поэмасын Абайдың қай баласы жазған?( Мағауия).
3.Абайдың мұражайы қай жерде орналасқан?( Жидебайда).
4.Абайдың алғашқы өлеңдер жинағы қай жылы, қай қалада басылып шықты?(1909 ж,Петербургта).
5. Абайдың атақты ертекшісі кім болған?( Баймағанбет).
6. Абайдың руын атаңыз.( Тобықты).
7. Абайдың жеті атасын атаңыз.( Құнанбай- Өскенбай- Ырғызбай – Айдос -Томан- Тобықты - Арғын).
3- тапсырма СӨЗТУЫМ «Абай»
         Берілген баламаларды дұрыс тауып орналастырғанда, ерекше бөлінген торкөздер бойынан ұлы ақынның фамилиясын 
оқуға болады.
1. Қазақ жазушысы, драматург, Абай, Мұхтар мұралары саласында еңбек еткен ғалым; (Мұқаметханов)
2. Абайдың баласы; ( Тұрағұл)
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3. «Абай жолы» эпопеясындағы Бөкеншіден болысқа сайланған Оспанның қарсыласы;( Күнту)
4. Қазақ жазушысы, педагог, М. Әуезовтің өскен ортасын, Абай ауылын суреттеуші қаламгер; ( Оразалн)
5. Абайдың замандасы, әрі шәкірті, Абай өмірбаяны мен өлеңдерін қалпына келтіруде елеулі еңбегі бар ақын;( Жанатаев)
 6. Абайдың жан жолдасы, Тоғжанның   жақыны   әрі   ауылдасы;( Ербол)
7. Абайдың ақылды анасы; ( Ұлжан)
8. Әнші, Абайдың сүйікті жары;( Әйгерім)
9. Абай мен Әбіштің ақылшы досы, орыс интеллигенциясының өкілі.( Павлов)
                                         СӨЗТУЫМ «Абай»

7 8

1 3 4 5 6

2

Сергіту сәті.( Желсіз түнде жарық ай әнін айтады)
4-тапсырма.5 жолдық өлеең.
1.Зат есім.  2.Сын есім. 3.Етістік. 4.Синоним. 5.Сөйлем.
5-тапсырма. Асыл сөздің жалғасын тап.
1. Жұмысы жоқтық, Тамағы тоқтық    ............................( Аздырар адам баласын)
2. Досы  жоқпен сырлас,   ..............................(Досы көппен сыйлас)
3.Ақылмен ойлап білген сөз, Бойыңа жұқпай сырғанар.  
Ынталы жүрек деген сөз,  .........................................( Бір  тамырды қуалар)
4.Үш нәрсе адамның қасиеті, ...........................................( Ыстық қайрат,нұрлы ақыл, жылы жүрек)
5.Ғылымды іздеп, Дүниені көздеп ...........................( Екі жаққа үңілдім)
ІІІ.Бекіту. Топ басшылар жекпе-жегі.
1. Абайдың талантты скрипкашысы кім?( Мұқа)
2. “Ей,  сорлы  заманменен  аяған  қай  қастығың  қалды.  Мен  ішпеген  у  барма?  “-деген  тарихи  сөзі  қай  оқиғаға
құрылған?( Мағауияның өліміне байланысты)
3. Абай баласы Әбдірахман қайтыс болған жыл.( 1895ж)
4.  Абайдың атақты әншісі кім?( Әлмағанбет)
5. Абайдың алғашқы өлеңдер жинағы кіммің атынан шықты?(Көкбай)
6. “Абай жолы” эпопиясындағы өзекті мәселе не?( Жер дауы,жесір дауы,барымта,түрлі қақтығыс)
IV.Қорытынды.”Тапқырлар”  мен  “Біргірлер”  топтарының  ұпайларын  есептеп  қорытынды  шығару.Жеңіске  жеткен”
Тапқырлар” тобын марапаттау.
V.Бағалау.

*****
Ақтөбе қаласы  Сазды орта мектебінің

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
 Жунербаева Венера Женисбековна

I The theme: Schools in our country. Unit III. Step 4.
II. The aims:  1.Educating: to give some information about schools in our country, learn the new information about the education, to 
enrich students’ knowledge about school; 
2.Developing: to develop the students reading ,speaking, thinking skills. To develop pupils abilities in reading for understanding; 
3.Bringing up: to enlarge pupils interest in learning foreign languages. 
III. Type of the lesson: introduction of new material.
IV. Method of teaching: Individual work, listening, work with the text, question-answers.
V. Visual aids: books ,different cards, slides.
The procedure of the lesson:
1.Org .moment
Speaking on duty, date.
2.Warm up.
 We go to school because……….
Knowledge is power.
A little knowledge is dangerous.
Learning is a great treasure that will follow its owner everywhere (Chinese proverb) 
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3. Phonetic drill.  Infant  junior  private uniform
4.Check up your homework.   Exercise: 4, reading the text.
5.New lesson.  Today we`ll speak about Schools in our country. Now, let`s talk about your school and answer the questions.
1.Is your school large or small? Where is your school located?
2.Is there sports ground  near your school?
3. How many floors has your school get?
4.Are there class-room on the ground floor?
5.Where are these class-rooms located?
6.Is there a clock-room on the ground floor?
7.Your school has a library, Hasn’t it?
8.Why do you go to the library?
9.What will you see if you look around the library hall?
10.Why do the pupils like to to go to the gymnasium?
11.Where are the class-room for secondary forms located?
12.Has your school got computer rooms?
13.Which floor is your class-room located on?
14.Why do you learn English?
15.What do you do during your English classes?  
6. Now let`s do ex.2
a) Complete the sentences.
1. Our school is _________far from the centre of the town.
2. If you come to our school you will see  a _________school yard around it and a sports _______behind it.
3. Our school has got three ___________ 
4. The primary classes are located _____________
5. Our home __________in Math and English  were very difficult .
6. If you look around the library hall you will see many__________ of _________writers and actors.
7. The pupils like to go ___________ because they like sports games.
8. The class room for ___________ forms and __________ rooms for all pupils are located on __________and ____________floors.
9. English is the most ____________in the world.  
b) Say in English.
1. Егер сіз біздің мектепке келетін болсаңыз, онда кең мектеп ауласын және спорт алаңын көресіз.
2. Бастауыш мектебі бірінші қабатта.
3. Қазақ тілі, ағылшын тілі және орыс тілі кабинеттері екінші және үшінші қабаттарда орналасқан.
4. Ағылшын тілі- әлемде кең таралған тілдердің бірі.
d) Lets learn new words.
Junior -бастауыш  infant – нәресте, сәби  private – жеке  uniform- форма
attend – назар аудару, қамын жеу, қамқор болу  strange- бөтен, таныс емес, біртүрлі
science – ғылым  modern school –осы заманғы, қазіргі мектеп
grammar school – гимназия  сomprehensive- жан- жақты; кең ауқымды
core- ортасы blazer- ашық түсті спорт күртешесі
e) Write a letter about your school to your pen-friend abroad. The size of the letter should be not less 10 sentences.
f) Retell your letter to the class.
 6. Conclusion. 
What kind of school is it?
·Pupils must take a selection tests. (grammar school) 
·Children read, write, do sums, play games. They spend a lot of time outdoors. (Primary school) 
·The parents pay much money for education of their children. (Private school) 
·Boys and girls are interested in working with their hands. They learn some trade at these schools. They don’t learn foreign 
languages. (Modern school) 
·These schools are for all boys and girls. They don’t have selection tests. (Comprehensive school) 
 Home task: ex.10 p. 76

*****
Ақтөбе қаласы  Сазды орта мектебінің

бастауыш класс мұғалімі  
Абишева Клара Айткалиевна

Сабақтың тақырыбы:  Отаным менің ,байтақ өлкем
Сабақтың мақсаты:Оқушылардың Отан туралы ұғымдарын,Отанға деген ыстық сезімін танытып,туған жердің әркімге
ыстықты,жақсылығы  жайлы  жан-жақты  түсінік  беру;  Отан  ұғымына  нені  жатқызатынын,бәрінен  биік  қоятынын,ой-
өрістерін кеңейтіп,танымдық қабілеттерін дамыту;  Өз Отанын,туған жерін,елін сүюге тәрбиелеу;
Көрнекілігі:Отан туралы суреттер,мақал-мәтелдер,буклет,Қазақстан картасы.
Сабақтың түрі:  аралас    Пәнаралық байланыс: қазақ тілі,әдебиеттік оқу ,бейнелеу өнері.
Әдісі:  түсіндіру,сұрақ-жауап,әңгімелеу

Сабақтың барысы
I  Бағдарлау-мотивациялық кезең

1.Алғашқы ұйымдастыру кезеңі(оқушылардың сабаққа даярлығын тексеру)
2.Психологиялық дайындық -Әрбір адам? (туысым, досым, жұрағатым)
-Әрбір сабақ?(үйрену,ұғу,ұлағат)
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-Әрбір ісің?(тірлік,тірек,адамдық)
-Әрбір сөзің?(шындық,бірлік,адалдық)
3.Оқушылардың қызығушылығын арттыру

о р м а н
о т а ғ а с
х а л ы қ
ә н ұ р а н

-Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын білу үшін біз мына сөзжұмбақты шешіп көрейік.

.Қалың ағаш өсетін нулы жер қалай аталады?

.Отбасындағы әке атауы.

. «Ел» сөзін басқаша қалай атауға болады?

.Мемлекеттік рәміздердің бірі
-Төркөздегі сөзді дауыстап оқы. «Отан» сөзін басқаша тағы қалай атауға болады?
-Олай болса үй тапсырмасын тексерейік.
4.Үй тапсырмасын тексеру
- «Конституция»сөзі нені білдіреді?
-Біздің еліміздің төл мерекелерін ата.
-Біздің елімізде қандай құжатта адамдар құқығы туралы айтылған?
-Еліміздің нағыз азаматы болу үшін әрбір оқушы не істеу керек?

II Операциялық-орындаушылық кезең
5.Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау
-Бүгін біз сабақта өзіміздің Отанымыз туралы  әңгімелеп,көптеген тапсырмалар орындаймыз.
6.Тапсырмалар орындау
а)Менің ...- Қазақстан.
-Көп нүктенің орнына қандай сөз жазуға болады?(Оқушылар дәптерлеріне жазады)
ә)Кестені толтыр:

Менің Отаным(теңеу) өйткені

6.Оқулықпен жұмыс.
Мәтінді мәнерлеп оқып,сұрақтарға жауап беру,мазмұнын түсіндіру.
- «Жібек жолы»дегеніміз не және оны неге «Жібек жолы»деп атайды?
-Мәтінде қандай таулар туралы айтылған?Қазақстанның географиялық картасынан көрсет.
-Мәтінде Қазақстанның  табиғаты жөнінде не айтылған?
-Дүйсенбек поездбен қайда бармақ болды?
-Мәтінде жалқы есімдерді тап,әрқайсысына тоқталып талда.
-Мәтінді рольге бөліп оқимыз.
7.Оқушыларды 3 топқа бөлу(геометриялық фигуралар арқылы)
1- топ.Қазақстанды неліктен «Отан», «Отан-Ана» деп айтамыз(шағын шығарма)
2-топ.Мына сөздерді оқып,мағынасын салыстыр:
-Отан,Отан-Ана,туған ел,туған жер,атамекен.(тағы толықтыр)
3-топ.Отан туралы мақал-мәтелдерді жаз.
8.Топпен жұмыс
1-топ.Сурет бойынша әңгіме құрастыру.
2-топ.Қазақстан картасы бойынша көлді,теңізді көрсету.
3-топ.Өлең туралы өлеңдерді жатқа айту.
9.Түсінгендерін тексеру. Ой толғау.
-Отан дегеніміз не?   ←  Отан  →
-Отан,туған жер,атамекен сөздерін қалай түсінесің?
-Мәтіннен байлығы мен табиғаттың сұлулығы туралы айтылған үзіңдіні тауып оқы.
-Қазақстан рәміздеріне нелер жатады.Авторларын айт.
-Табиғат жайлы тағы не айта аласы?

III Рефлексиялық-бағалау кезең
10.Сабақты бекіту:
-Бүгін сабақта не туралы айттық?Сабақта не білдік?
11. Ән «Атамекен»(хор)
12.Оқушылардың білімдерін бағалау.
13.Үйге тапсырма:156-159 беттерін оқу.Отан туралы сурет салу.Суреттеріңді қорғауға дайындалыңыздар.
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 Ақтөбе қаласы  Сазды орта мектебінің
бастауыш класс мұғалімі  

Жумагамбетова Айнур Тныштыкбаевна

Тақырыбы: Ұзындық
Сабақтың тақырыбы:Ұзындық өлшем бірліктері
Сабақтың мақсаты: Ұзындық және оның өлшем бірліктері туралы қайталау.Өзіндік жұмыстар арқылы тақрыпты әрі қарай
меңгеруіне,жаттығу жұмыстарын орындағанда алған білімін өз бетімен қолдана ауына жағдай туғызу;
 Өз  бетінше дербес  жеке  жұмыс жасауға,жауапкершілікті  сезіне  білуге,нәтижеге  жетуге  ұмтылу үшін білім бәсекесіне
түсуіне  ,өзінші шығармашылық іздемпаздыққа,ерінбей еңбек етуге  және алған білімдерін өмірде қолдануға  бағытталған
тапсырмалар беру арқылы тәрбиелеу;
  Әрбір оқушының үш деңгейлік тапсырмаларды біртіндеп орындауына жағдай жасау арқылы оның қабілетіне сәйкес жеке
құзырлығын дамыту;
Сабақтың түрі: Аралас
Сабақтың мазмұны: I-IIIкезеңдік тапсырмалар.
Әдіс-тәсілі:I кезеңде-сұрақ-жауап;
                   II кезеңде  –оқулықпен өз бетімен іздену әдісі,практикада бекіту әдісі;
                    III кезеңде-үш деңгейлік тапсырмаларды өз бетімен біртіндеп орындату арқылы бағалау әдістері;   
Формасы: I кезеңде-фронтальды,жеке
                   II кезеңде-топтық,фронтальды
                   II кезеңде-жеке
Көрнекіліктер:оқушылардың жұмыс дәптерлері және журналдары(бағалау парақтары),қим қағаздар,сигналды карточкілер,
«ашық журнал»т.б.
Сабақтың барысы:
Алғашқы ұйымдастыру бөлімі(оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру)
Психологиялық дайындық:
Мақсатымыз білім алу,
 Міндетіміз еңбектену.
Еңбек етіп жұмыла,
 Беске қолды жеткізу.
     (I  кезеңде-үй тапсырмасы тексеріледі және ауызша орындауға  арналған тапсырмалар орындалады.IIкезеңде - жаңа
сабақты өз бетімен меңгеру тапсырмалары орындалады.IIIкезеңде –дұрыс орындалған деңгейлік тапсырмаларды мұғалімнің
тексеруінен кейін «ашық журналға»белгілетіп отыру,оқушылардың жиған ұпайларын қорыту)

-Бүгінгі біздің сабағымыз үш кезеңнен тұрады.(I кезең,II кезең,III кезең)Әр кезеңнің өзінің бөлімдері болады:
   Сабағымыздың ерекшелігі-сендердің білімдеріңіз тек IIIкезеңде бағаланады.Оған дейінгі кезеңдер жаңа тақырыпты өз
бетінше  меңгеруге  арналады,нәтижесі  бағаланбайды.IIIкезеңде  деңгейлік  тапсырмалар  болады.IIIкезеңнің  1-деңгейін
орындаған оқушы «5»балл жинайды,журналға түсетін баға «3»,егер келесі деңгейлерді орындай алмаса.1 және2 –деңгейді
толық орындаған оқушы  «5+4=9»балл жинайды,бағасы «4»,3-дейгей үшін тағы 3 балл қосылады.Сонда,тек III  кезеңнің
барлық үш деңгейлік тапсырмасын түгел орындаған оқушы ғана 12 балл жинап «5» деген баға алады.

I кезең
(Үй жұмысы тексеріледі және өткен тақырыптарға байланысты ауызша есептеуға арналған тапсырмалар)

бөлімдер оқушыларға берілетін тапсырмалар
Теориясы
 «Білу»(қандай?
қай?неше?Нешінші?

1.Қандай компонент белгісіз?
( +2 )-12      81:+47      56-(+5)     85+(-4)   23*(+6)
 2.Мына теңдеулердің неше сұрағы бар?
х*12=35     45:х=15    (12+х)*2=100
3.Мәнін тап:
45*2      72:9    140:20    50*2    50:50+12     4000+320   88*2   45*2+10
8026-100     7450-2000+50  
4.  2дм=см        5дм+20см=мм     -5м=10см    45км:=5000м

II  кезең    (Жаңа сабақты өз бетімен меңгерту тапсырмалары)

бөлімдер оқушыға берілетін тапсырмалар
Теориясы

 «Білу»(Не істеу керек?
Оқулықпен жұмыс.№1(ә),30 -бет
1.Өсу ретімен орналастыр:
3дм 7см,7м 4см,5дм 3см,2см3мм,7041 мм,7041м,2км100м

Теориясы
«Түсіну»(Неге?)

1.Оқулықпен жұмыс№2,30-бет(Бірінші бағанды 1- қатар,екінші бағанды 2-қатар 
орындайды
2.Оқулықпен жұмыс№7,31-бет(Бірінші бағанды 1-қатар,екінші бағанды 2-қатар орындайды
III кезең  (Дейгейлік  тапсырмаларды орындап,балл жинау)

бөлімдер оқушыға берілетін тапсырмалар
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Теориясы «Білу»(Не істеу керек?
1-деңгей

1.Көрсетілген өлшемдері бойынша тік төртбұрыштардың 
периметрлерін,аудандарын тап:

Ұзындығы 7 м 15см
Ені 5 м ? см
Периметрі ? м 46 см
Ауданы ? м2 ? см2

Теориясы 
«Жинақтау»(Қалай?)

2-деңгей
1.Есептің жауабын тап:
  Бір  кесіндінің  ұзындығы  бірнеше  дм,ал  екінші  кесіндінің  ұзындығы   10
дм.Біріншісіне  2  дм  кесінді  жалғаса,ал  екіншісінен  3  дм  кесінді  қиып
алса,олардың ұзындығы бірдей болады.Бірінші кесіндінің ұзындығын тап.

Теориясы «Түсіну»(Неге?)
2.  Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте:
     98000 мм=см       216240 дм=м        142142 мм=дм см мм

Теориясы «Жинақтау»
3-деңгей

1. Амалды орында:  7 км 314 м * 7
Теориясы «Түсіну»(Неге?Қалай?) 1. Үшбұрыштың бір қабырғасы 2 см 4 мм, ал екінші қабырғасы одан 1 см 3мм 

ұзын,ал периметрі 10 см 7мм-ге тең.Оның үшінші қабырғасының ұзындығын тап.

Практикасы: «Баға беру»(Сен қалай 
ойлайсың?)

3.а ) қалалардың арақашығын қай ұзындық өлшем бірлімен өлшейміз
   дәптердің енін    кластың ұзындығын
         үй мен мектептің арақашықтығын
 ә)Күнделікті өмірде ұзндық және оның өлшем бірліктерін сен жиі қолданасың 
ба?Олар бізге қажет пе?
 б) Сынып бөлмесінің көлемін өлшеу үшін мына өлшем бірліктерінің қайсысы
тиімді болып табылады:  дм2,  м2 ,  см2  ,мм2

Қорытынды:-Қандай  тапсырмалар  орындадық?  «Ашық  журналды  »толтыру.Жинаған  ұпайлар  бойынша  оқушыларды
бағалау.Әр оқушы тақтаға шығып өздерінің алған бағаларын геометриялық фигуралар  арқылы көрсетеді.
Үй тапсырмасы: 31 бет,№ 6, 8

өлшем бірліктері

оқуш.аты-жөні 1-деңгей
«5»ұпай

2-деңгей
«4»ұпай

3-деңгей
«3» балл

класта 
жинаған 
ұпайлары

баға

1-деңгейін  дұрыс орындаған оқушы-5 ұпай ,баға «3».
1 және 2-деңгейдегі тапсырмаларды дұрыс орындаған оқушыға 4 ұпай қосылады,5+4=9,бағасы «4».
3-деңгейдегі тапсырманы толық және дұрыс орындаған оқушыға тағы 3 ұпай қосылады,яғни12ұпай,бағасы  «5».

*****
Ақтөбе қаласы  Сазды орта мектебінің

бастауыш класс мұғалімі   
Байтұрсынова Гулжанат Айбатқызы

Әдебиеттік оқу Мұғалім Сынып: Күні:
Сабақтың атауы Астанаға ақ бата  Дихан Әбілов

Сілтеме Әдебиет  оқулығы,
Сабақтың жабдығы Оқулық, жұмыс дәптері, АКТ,постер қорғау

Жалпы мақсаттар
Халқымыздың асыл сөзі – бата туралы білетіндерін дамыту. Бата сөздерінің 
мағынасын,идеясын ашуға мүмкіндік жасау.
Бата сөздерді жинақтауға,асыл сөздерді түсінуге,мәнерлі айтуға жаттығу.Бата сөз-ата-баба 
сөзі мирас,мұра болып,ұрпақтан-ұрпаққа жалғасын табатынына сенімдерін арттыру.Бата 
арқылы жақсы сөз,тілек айтуға үйрету. Қазақстан Республикасын сүюге, Отанының патриоты 
бола білуге тәрбиелеу.
Топта өзара сыйластық қарым-қатынас орната отырып,ұжым болып бірлесіп өмір сүрудің 
маңызын ұғынады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл екенін түсінеді.

Оқыту  нәтижесі

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,сын тұрғысынан ойлау

Ресурстар Түсті қағаздар , маркерлер, стикерлер,қосымша дерек көздері,А-3,аудио жазба, суреттер

Топқа бөлу Жеті байлық,Жеті ата,Бата,Астана

Психологиялық 
дайындық

Армысыздар, балалар,
Дайынбыз ба сабаққа?
Әдебиет – сөз өнері,
Сай келейік талапқа

Оқушылар жақсы тілектер айтады
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Бар ма үйден дайындық,
Тапсырамыз дұрыс па?
Оқымасақ, уайым қып,
Тығылмайық қуысқа.
Ойымызды айтайық
Білімімізді байқайық.

Үй тапсырмасын 
сұрау

«Рас па?» стратегиясы бойынша үй тапсырмасын пысықтау.
1.Бірінші байлық денсаулық рас па?
2.Ақша байлық рас па?
3.Бесінші байлық ақ жаулық рас па?
4.Жеті атаның бала екені рас па?
5.Екі саны киелі сан рас па?
6. «Жеті ата»Әсия Біржанқызының өлеңі екені рас па?
7.7 саны киелі сан екені рас па?

1 2 3 4 5 6 7
+ - + + - + +

Қызығушылықты 
ояту

Мағынаны тану

Мәтінді тізбектеп оқу

Б І Л І М 

А Ш У 

Т А С

А С

Сөзжұмбақ 
Оқу ... бұлағы (білім)
Не дұшпан? ...... ашу
Алтын,күміс .... екен
Арпа,бидай ... екен.
Экранда екі үзінді жазулы тұр
1. ...Өмір берсең бақытты қып бер,
Дәулет берсең ,қайырлы қып бер,
Қыз берсең,қылықты қып бер.
Ат берсең ,жүрісті қып бер,
Бала берсең ,ырысты қып бер.
2. Екі досты айырған
Түбінде өзі оңбайды
Көреген болса балаңыз
Қиынды көзбен болжайды.
Өзіңнен туған ұл мен қыз
Сыйламаса –сол қайғы.
   -Қайсысы бата
   -Неліктен олай ойладың?
    -Бата деген не?
ДиханӘбілев 1907 жылы Павлодар облысыныңБаянауылауданындадүниегекелді. 
Жетіжылдықбастауышмектептібітірген. 1934 - 1937 жылдары Семей 
ауылшаруашылықтехникумын, Алматыдағыжурналистеринститутынбітірген.  Жаскезінен  әр 
нәрсеге зерек болып, өз бетімен хат тануға талпынған .
Астанаға ақ бата
Таңғажайып дарқан да алып жеріміздің нақ ортасы –кіндігі сенсің, Астана!
Тәңірден тыныштық сұраған,өмірден ырыс-құт сұраған еліміздің баспанасы – түндігі сенсің, 
Астана!
Күйші домбырасының күмбірі, ақын жүрегінің сыңғыры да сенсің,Астана!
Тұтас еліңді қуантқан, алыстан мейман шұбатқан – тұсаукесер тойыңда айтылмас тілек болар 
ма, батагөй шалдың ниеті жүрекке барып қонар ма?
О,Астана –ақ қала,жаңа қала,жас қала!
Өріп шықсын өзіңнен бақыт,байлық,бастама!
Көрген өмір азабын алақандай қазағың еркіндесін,ел болсын,беттен қақпа,жасқама!
Еңсең өссін күн санап,елің өссін жыл санап. 
Шығармасын есіңді ,қайтармасын сесіңді Уақыт деген құмсағат.
Алла жар боп алдыңнан Аппақ күнің лауласын, дос-туысың көп болып,жақындассын 
жауласың!
О,Астана,айналдық! Біздің соққан жүрек –сен. Қадамыңа нұр жаусын ақ батадан ,тілектен! 
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Әумин!
Мәтінмен жұмыс
-Ақынның қандай сезімдері байқалады?
- «жақындассын жауласың!» деген сөзді қалай түсінесің?
- Батаның қандай ерекшелігі,айырмашылығы бар?

Сергіту сәті Музыка ырғағымен билеу Қимылдар жасайды

Ой толғаныс І топқа Астанаға бата –тілек жазу
ІІ топқа Астана туралы өлең құру
ІІІтопқа Астананың бір бейнесін салып түсіндіру.
IV топқа Бата сөзін топтастыру

Оқушылар постер қорғайды

Үй тапсырмасы Үйге үлкен кісілерден білетін баталарын 
сұрап, жазып келу. «Бата сөзді» жаттау

Күнделіктеріне жазады

 Бағалау Топ басшыларын тыңдау Өз ойларын айтады
Кері байланыс Стикерге өз ойларын жазады

Ақтөбе қаласы  Сазды орта мектебінің
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі   

Садиров Аян Сейлханович

Сабақтың тақырыбы: Футбол добын алып жүру тәсілдері
Сабақ мақсаты: Футбол ойынының техникасын жетілдіру және дамыту.
Біліктілік: Допты алып жүру тәсілдерін жетілдіру
Тәрбиелік: Оқушылардың адамгершілік қабілеттерін қалыптастыру
Өтетін орны: Мектеп футбол алаңы.
Керекті құрал-жабдықтар: ысқырық, футбол доптары, уақыт өлшегіш (секундамер)

Сабақ
бөлімдері Сабақ мазмұны

Жүктеме
мөлшері Әдістемелік нұсқау

Кіріспе
бөлім

Сапқа тұрғызу;
 Кезекшінің рапортын қабылдау;
Сабақ тақырыбын хабарлау;
Саптық жаттығуларды орындау, оңға, солға бұрылу, кері 
айналу;
Бірқалыпты жүгіру;
Жүріс кезіндегі орындалатын жаттығулар;
Дем алу, дем шығару;
Жалпы дамыту жаттығулары;

2,5´
1,5´
1´
2´
2´
1´

5´

Оқышулардың киіміне назар 
аудару;
Оқушылардың назарын 
мұғалім өзіне қарату;
Бірдей бұрылу, денені тік 
ұстау;
Саптан шықпай жүгіру;
Ара-қашықтықты сақтау;
Терең демалып, дем шығару;
Шеңберге тұрып орындау;

Негізгі 
бөлім

Допты қарсыластың қақпасына шапшаң жеткізу үшін оны 
тез жүгіре отырып алып баруға тура келеді. Бұл, әдетте, бір 
ойыншы допты өз командасының екінші бір ойыншысына 
теуіп беріп, солай бірден-бірге сырғыта беру арқылы 
орындалады. Допты алып жүру кезіндегі басты мақсат – оны
қарсыласына беріп қоймау. Ойыншы допты тура алып жүру 
кезінде аяқтың сырт жағымен, ал бұрылып немесе қарсылас 
ойыншыны алып өту кезінде аяқтың іш жағымен тебеді. 
Допты қарсыласына тартып алу үшін оның қыймыл-

16´ Допты алып жүру, бір-біріне 
ұзату және техникасының 
дұрыс орындалуын қадағалау
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қозғалысын алдын-ала сезіп біліп, соған орай әдістер 
қолданылады. Мұнда негізіне допты қай бағытқа ұшатынын 
немесе ұшып келе жатқанын тез байқап, бірден шешім 
қабылдай білу керек. 
Допты ойынға қосу дегеніміз – алаң сызығының сыртына 
шығып кеткен допты өз ойыншыларына баратындай етіп 
қолмен алаңға лақтырып енгізу. Лақтырар кезінде ойыншы 
допты екі қолмен желке тұсында ұстап, сол шалқая беріп өз 
әріптестеріне сілтей лақтырады. Доп қолда тұрғанда аяқты 
жеоден көтеруге рұқсат етілмейді.
Оқушыларды екі топқа бөліп, футбол ойынын ойнату

10´

Ойын ережесінің сақталуын 
бақылау. Мұғалім өзі 
төрешілік етеді.

Қорытыны
ды бөлім

Жалпы сапқа тұрғызу;
Сабақты қорытындылау;
Оқушыларды бағалау;
Үйге тапсырма;

1´
1´
1´
1´

Оқушылардың жетістіктерін, 
кемшіліктерін ескере бағалау;

Ақтөбе қаласы   Сазды орта мектебінің
бейнелеу өнері және сызу  пәні мұғалімі  

Утегенова Жадыра Маратбаевна

Сабақтың тақырыбы: Графикалық натюрморт 
Сабақтың мақсаты: 
  а) білімділігі:  Графика және оның түрлері жайлы терең мағлұмат беру. Графикалық натюрморттың композициясын 
құрастыру.Сурет салудың заңдылықтарын үйрету. 
  б) дамытушылығы: Оқушыларға натюрморттың заңын меңгерту, ойлау,     есте сақтау қабілетін және шеберліктерін 
дамыту;
  в) тәрбиелігі:     Көзбен елестетуге, ұқыптылыққа , әсемдікке тәрбиелеу. 
Сабақтың  типі: Жаңа материалды меңгерту.
Сабақтың түрі: Тізбектелген сабақ
Сабақтың әдісі:  Репродуктивті әдіс, түсіндіру,әңгімелесу,  затқа қарап сурет салу
Қажетті технологиялар: Компьютер, интербелсенді тақта.
Сабақтың көрнекілігі: Суретшілердің шығармалары, презентация,   графикалық материалдар.
Пәнаралық байланыс: Қазақ әдебиеті, тарих
Сабақтың барысы:
I.Ұйымдастыру кезеңі:  
Сабаққа жалпы дайындықтарын тексеру, оқушы назарын сабаққа аудару, сыныпта жоқ оқушыны белгілеу. 
II.Өткен материалды қайталау:
Әңгімелесу: (әңгімелесу арқылы бүгінгі тақырыпты ашу )
- Оқушылар қандай бейнелеу өнерінің түрлерін білесіңдер? 
- Кескіндеме,графика,мүсін,қолөнер,сәулет өнері.
- Жарайды,енді бейнелеу өнерінің жанрларын атайық.
- Пейзаж,портрет,натюрморт.
- Мына суреттерде қандай жанрлар бейнеленген?

             
- 1-суретте портрет жанры. 2-суретте пейзаж.3-суретте натюрморт.
(Оқушылар жанр түрлерін ажыратады)
−Натютморт дегенді қалай түсінеміз? (мұғалім натюрморт туралы сұрайды)
−Натюрморт дегеніміз – өлі табиғатты,қозғалмайтын денелерді бейнелетін бейнелеу өнерінің жанры.
-Өте дұрыс. 
  III.Жаңа материалды меңгерту: Оқушылар  біз бүгінгі сабақта «Графикалық натюрморт» тақырыбында 
жұмыстанамыз.
−Графика – бейнелеу өнерінің бір жанры. Графика дегеніміз − тырнау, жазу, салу деген мағынаны береді. 19 ғ. дейін 
графика мен сурет түсініктері қатаң ажыратылып қаралды. Графика деп тек баспа техникасымен салынатындарды атаса, 
суретке — қолмен салынатын жұмыстарды: нобайды, нұсқа, т.б. жатқызады. 
Графика өнері 
Графика өнері каллиграфиямен, жазбамен тығыз байланысты деп табылады. Кескіндеме жанрында түс пен бояу негізгі рөл 
атқарса, графикада сызықтар, штрихтар,ашық және қара дақтардың арақатынасы шешуші рөл атқарады.Салынатын 
бейне қарындашпен, көмірмен, бормен, қаламұшпен
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тікелей қағазға түсіріледі немесе арнайы өңделген тақталарға немесе  тасқа бедерленіп, содан  қағазға  басылады.Бейнелеу 
құралдарының  қарапайымдылығымен графика бұқаралық байланыс, ақпарат саласында,кітаптарды, әдеби шығармаларды 
безендіру үшін, әр түрлі тақырыпқа карикатура, шарж, жалпы нобай,композициялық эскиздер салу үшін, т.б. заттарды 
көркемдеуде кеңінен қолданылады. Қазақстандағы графикалық  суреттердің  ежелгі (палеолит дәуірі) үлгілеріне  Балқаш,
 Түркістан, Маңғыстау, т.б.  
жерлерде жартастарға салынған суреттер жатады. Қазіргі заманғы қазақ бейнелеу өнеріндегі графика 1930 – 50 жылдары 
аралығында қалыптасты.     
      Қазақстан суретшілері арасында графикалық туындыларымен танымал график суретшілер баршылық. Олар Ә.Қастеев, 
А.Ғалымбаева, Ә.Рахманов, Т.Ордабеков.
−Графикамен натюрмортты бір − бірімен байланыстырып қарайтын болсақ, «Графикалық натюрморт - бір түсті бояу, 
қарындаш, тушь арқылы орындалған заттардың немесе бұйымдардың суреті» − болып табылады.
-Балалар, сендер барлықтарың бүгін график– суретшісіңдер. График – суретші болу үшін график қарындашымен натюрморт
салып үйренуіміз керек.
−Алдымыздағы бірнеше натюрморттарға қараймыз,графика тәсілімен салынған,өз қалауымыз бойынша натюрморттардың 
бірін саламыз .
Сергіту сәті  Оқушылардың сабаққа белсенділігін арттыру мақсатында орындалады. Түстердің пайда болуына байланысты 
оқушылар көз және дене жаттығуларын орындайды. 
IV.Сарамандық жұмыс: 
• Салынатын натюрморттың нұсқасы қойылады. (затқа қарап сурет салу) Сурет салудың кезеңдері айтылады. 
• Қағазға орналастыру заңдылықтары түсіндіріледі. 
Қойылған заттарды салу  симметрия сызығын сызудан басталады. 
Қойылған әр заттың пішіні қандай геометриялық денелерге ұқсас,сол геометриялық денелердің көмегімен  заттарды жұмыс 
дәптерге орналастырады. 
Әр заттың түсіне сәйкістендіріп жарық көлеңкесін ажыратып бояймыз. 
V. Бекіту Сөзжұмбақтың сұрақтары: 
1.  Адамның бет әлпетін бейнелейтін көркем шығарма.
2. Түстерді зерттейтін ғылым? 
3.  Бейнелеу өнерінің жанры? 
3. Күн сәулесіндегі барлық түстердің толқынды құралы? 
4. Су әлемін бейнелейтін жанр қалай аталады? 
5. Мата бетіне сурет салу қалай аталады?  
6. Табиғатты бейнелейтін жанр. 
VI. Қорытындылау.
«Графикалық натюрморт - бір түсті бояу, қарындаш, тушь арқылы орындалған заттардың немесе бұйымдардың суреті»
VII .Үйге тапсырма:  Графикалық натюрмортты аяқтау.  «Графика өнері» тақырыбын оқып келу
Оқушыларды бағалау: 

*****
Ақтөбе қаласы  Сазды орта мектебінің

мектеп алды даярлық тобының мұғалімі  
Қуанышали Құндыз Ерболқызы

ТАҚЫРЫБЫ: 
Бір шаңырақ 
астында. Ш дыбысы

Мектеп:

Күні: Педагогтің аты-жөні:
Мектепалды 
сыныбы:

Қатысқандар саны: Болмағандар:

Сабақтың оқытылу 
мақсаты

0.1.1.1. Сөзді дыбыстарды, олардың түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке 
дауыстылар) ажыратып, дұрыс дыбыстау.
0.1.1.2. Сөзді буынға бөлу, сөздегі буын санын және орналасу ретін анықтау. 
0.1.2.1. Сөз сөйлемді ажыратып, сөздің, сөйлемнің мағынасын түсіну.
0.1.2.2. Тыңдалған материал негізінде қарапайым сұрақтарға жауап қайтару.
0.1.3.1. Тыңдалған мәлімет/хабарламаны тірек сызба, иллюстрация көмегімен мазмұндау.
0.1.4.1. Өзіне таныс тақырып аясында диалогке қатысу.
0.1.5.1. Сөйлеу барысында дауыс ырғағын сақтап, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын 
(ым-ишара, қимыл), сөздерді (Кешіріңіз, Тыңдаңызшы! және т.б.) қолдану.
0.2.1.1. Сөз/сөйлем сызбасын оқу.
0.2.1.2. Суретті кітаптардан ақпартты табу (сурет арқылы).
0.3.1.1. Сөз, сөйлем сызбасын құру.
0.3.2.1. Сөйлем сызбасының соңына тиісті тыныс белгілерін қою: нүкте, сұрақ белгісі, леп 
белгісі.
0.3.3.1. Жазу жолын, жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, 
әріп элементтерін жазу.   
0.3.3.2. Қарапайым жиектерді  штрихтап салу.

Күтілетін нәтиже Барлық тәрбиеленушілер:
- Тыңдалған материал негізінде қарапайым сұрақтарға жауап қайтарады.
- Сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке 
дауыстылар) ажыратады.
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- Ш дыбысы – дауыссыз дыбыс, ш дыбысының айтылуын дұрыс дыбыстайды.
- Суреттегі заттардың аттарын атай алады, сөздегі ш дыбысының орнын ажыратады.
-  Қарапайым жиектерді штрихтап салады
Көпшілік тәрбиеленушілер:
- Тыңдалған/мәлімет хабарламаны тірек сызба, иллюстрация көмегімен мазмұндайды.
-  Берілген суретке қарап сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан 
және жіңішке дауыстылар) ажыратып талдау жасай алады.
 - Ш дыбысына сөз құрайды. Сөздегі дыбыс санын, ондағы ш дыбысының орнын ажыратады.
-  Сөйлемдерді интонация бойынша ажырата отырып (хабарлы, сұраулы, лепті), сөйлеу 
барысында қолданады.
- Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, ш 
әріпінің элементтерін жазу..
Кейбір тәрбиеленушілер:
- Суретті кітаптардан ақпаратты табады.
 - Өзіне таныс тақырып аясында диалогке қатысады.
- Сөз/сөйлем сызбасын оқиды.
- Ш дыбысын қатыстырып, сөз/сөйлем құрастырады.
- Сөз/сөйлем сызбасын құрастырады.
- Сөйлем сызбасының соңына тиісті тыныс белгілерін қояды: нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі.
- Сөйлеу барысында дауыс ырғағын сақтап (Сәлеметсіз бе? Рақмет! Рұқсат па? және т.б.) 
сөздерін қолданады. Суретті кітаптардан қажетті ақпаратты табады.

Тілдік мақсат Тәрбиеленушілер:
Талқылау барысында Кім? Не? Қандай?Не істейді? Қайда? деген сұрақтары бар сөздерді 
пайдалана алады.
 Суреттер бойынша сөйлем құрастырады.  
Көптілділік: шаңырақ – шанырак – shanyrak
Негізгі терминдер мен сөз тіркестері. 
Тату-тәтті, үлгі, бірлік.
Сабақта диалог/хатта қолданылатын тіл:
Бір шаңырақ астында дегенді қалай түсінесіңдер?
Шаңырақ дегеніміз не?
Диалог құруға арналған сұрақтар:
Суретте не бейнеленген?
Отбасында кімдер бар?
Сен оларды жақсы көресің бе?

Өткен сабақтардан 
алған білім

Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем құрастыр. Сөйлем неден тұрады. Заттардың атын ата. Сөздер 
неге бөлінеді. Сөздерді буынға бөл. Сіздер қай дыбыстан басталып тұр. Дыбыстар нешеге 
бөлінеді. Қандай? Жуан, жіңішке дауыстыларға мысал келтір. Өткен сабақта қандай дыбыспен
таныстық? Мысал келтіріп, оның сол сөздегі онын айт. 

Жоспар

Жоспарланған уақыт Жоспарланған іс-әрекет

I. Дұрыс әсерлі көңіл 
күй орнату

1-2 мин

II. Өмірлік 
тәжірибені 
маңыздандыру. 
Мақсатты болжам

3-5 мин.

Сабақта жұмыс жасау үшін педагог жағымды атмосфера туғызады. 
Отбасының гүліміз,
Көңілді өтер күніміз.
«Қайырлы таң» деп айтамыз, 
Бір болып кеште қайтамыз.
«Бір шанырақ астында» өлеңі бойынша оқиғаның не жайында болатыны туралы болжамдайды. 
Ойын: «Ынтымағы жарасқан отбасы». Сюжетті, рөлді ойын бараысында дауыс ырғағын сақтап,
вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), сөздерді (Сәлеметсіз бе? 
Рақмет! Рұқсат па?) қолдану.
Әр адамның өз отбасы болады. Отбасы бірнеше адамнан тұрады: ата, апа, әке, шеше, аға, іні, 
қарындас, әпке т.б. Олар кез-келген істі бірігіп атқарады. Бір-біріне көмектеседі. Отбасында 
біздер үлкендерді сыйлауға, кішілерге көмек көрсетуге, оларға қамқор болуға үйренеміз.
 (ПК) Сурет бойынша жұмыс.  1-тапсырма. Сурет қарап сөйлем құрастыру. Оқиғаны жүйелі 
баяндауға баулу. Сурет бойынша сөйлем сызбасының соңына тиісті тыныс белгілеріне сәйкес 
құрастырған сөйлемдердің соңына нүкте, сұрақ, леп белгісін қояды.
(ПТ) Өлеңмен таныстыру. (2-тапсырма)
               Бір шаңырақ астында
               Бір шаңырақ астында
Тату-тәтті тұрамыз.
Үлкен сыйлап кішіміз,
Аға ақылын тыңдаймыз.
Достықты үлгі санаған,
Бір үйде біз тұрамыз.
Қалған ата-бабадан, 
Бірлік асыл мұрамыз.
            Несіпбек Айтов
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(ПТ) - Осы өлең туралы не айтар едіңдер?
-  Бір шаңырақ астында дегенді қалай түсінесіңдер?
Қорытынды жасай келе отырып, тәрбиеленушілердің мынаны түсінуіне әкеледі.
(Ө) Шаңырақ, тату, үлкен, кіші, достық, ата-баба, асыл мұра сөздерінің мағынасына өз 
пікірін білдіреді. Шанырақ, отбасы туралы білетінін айтады.

III. Тақырып 
бойынша жұмыс
6 - 25 мин

 Әліппе-дәптермен жұмыс 
Жұмбақты шеш.
Шортанда бар,
Барыста жоқ.
Шолпанда бар,
Марста жоқ.
                (Ш дыбысы ауысша түсіндіріледі
Шортан, Шолпан сөздері қандай дыбыстан басталып тұр?
Дұрыс, Ш дыбысынан басталып тұр. 
Ш - дауыссыз дыбыс. Ш дыбысы тікелей тілдің қатысуымен жасалады, күш тілдің ұшына және
ортасына түседі. Тілдің ұшы тілге тіріліп, тілдің екі жағы таңдайға жуықтайды. Дауыссыз 
дыбыста дыбыс кедергіге ұшырап қысқы айтылады. Ш – Ш – Ш  Ол көк текшемен боялады. 
Тәрбиеленушілерге Ш дыбысының дауыссыз, дауыссыз дыбыс екендігін түсіндіру.  Ш 
дыбысына сөз ойлаңдар?     
       Бой сергіту сәті:

Отырып-ақ орнымда,
Айдын көлді кешемін!
Сен білмесең егер де,
Былай ескек есейін.

                          (Қимылмен көрсетеді.)
Әліппе-дәптермен жұмыс
 4-тапсырма. Шаңырақ, қайшы, ағаш суреттері беріледі.
Осы суреттерден Ш дыбысының орнын тауып сай текшемен дояту керек. Осы сөздерді буынға 
бөліп, қатыстырып сөйлем құрастыру керек.
    5-тапсырма. Ребусты шеш.
    Шаңырақ, ыдыс, қар, аққу суреттері берілген.
    Ребустың шешуі: Шаңырақ. Шаңырақ сөзін буынға бөл.
    «Сөз ойла, тез ойла» дидактикалық ойыны.
     Ш дыбысына сөз ойлату, сөзді дұрыс айтқан балаға ұсақ заттардан бір-бірден беріп тұрады. 
Сөзді көп әрі дұрыс ойлаған болса, көп затқа ие болады. Кімнің заттарының саны артық болса, 
сол ұтады. Мысалы: шана, шар, шие, машина, ағаш,шымшық.
Осы сөздерге сөйлем құрату қажет. Бұдан кейін таныс дыбыстарды есте сақтау үшін сол дыбыс
басталатын нәрселердің суретін көрсетіп, қай дыбыстан басталатынын тапқызу.
    Әліппе-дәптермен жұмыс.
- Суретте не берілген? (Шие, шар) осы сөздерге дыбыстық талдау жаса. Суретті боя.
Әліппе-дәптердегі жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын 
сақтап, әріп элементтерін жазуға арналған тапсырманы орындату.
 Үзік сызықтарды қосу арқылы тәрбиеленушілердің қолдарын жазуға жаттықтыру.

IV. Сабақтың 
қорытындысы. 
Рефлексия

26-30 мин

Педагог қорытынды жасайды.
 Қай тапсырманы орындау қызықты болды? 
(Рефлексивті бағалау – өз жұмысын пішіндер бойынша бағалап қорытады.
Тәрбиеленушілердің қолына таратылған пішіндер бойынша жаңа тақырыпты толық түсінсе, 
жұлдызшамен, ал толық түсінбесе, төртбұрышпен, мақсатқа жетпесе, үшбұрышпен белгілейді.

Қосымша ақпарат
Жіктеу –тәрбиеленушілерге көмектесуді 
қалай жоспарладыңыз? Қабілеті жоғары
деген тәрбиеленушілерге қандай 
тапсырмалар беруді ойластырдыңыз?

Бағалау – тәрбиеленушілердің 
белсенділігін және, білік дағдыларын 
бақылауды қалай жоспарладыңыз?

Пәнаралық байланыстар: 
«Өзін-өзі тану», «АКТ»,
 «Ағылшын тілі», 
«Бейнелеу өнері».

 Педагогикалық бақылау әдісі.
 Жұмыс барысында тәжірибелік 
көмек көрсету.
 Өзара көмектесу, мадақтау, 
педагогтің марапаттауы.

 Сабақ барысында іс-әрекетке 
талдау жасалады.
Тәрбиеленушілердің жұмыстарын 
қадағалай отырып. «Білім керек бәріне» 
өлеңімен танысу үрдісіндегі қосымша 
сұрақтар.
Әліппе-дәптердегі тапсырмаларға  
(қорытынды) қарай отырып.
Тәрбиеленушілердің рефлексиясының 
қорытындыларын ескеріп.

 Өзін-өзі тану 
сабағын Мен елгезек 
баламын!» тақырыбымен 
байланыстыру.
 Өзін-өзі және 
құрбыластары мен 
үлкендерді түсіну, сыйлай 
білуге үйрету.

Байқаулар
Мына орынды сабақтағы бақылауларыңызды жазу үшін 
пайдаланыңыз. Өзіңіздің сабағыңыз туралы сол жақтағы бағанада 
жазылған сұрақтарға жауап беріңіз.
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Қорытынды бағалау
Ерекше табысты болған екі сәтті (сабақ беруде болсын, оқытуда болсын) атаңыз.
Сабақты жақсы өткізуге ықпал ететін екі жағдайды (сабақ беруде болсын, оқытуда болсын) атаңыз.
Сынып жайында және оның жеке тәрбиеленушілері жайында қандай жаңалық білдім және ол келесі сабағымды 
өткізуіме әсерін тигізе ме?

МЕКТЕПКЕ ЖАСЫНА  ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН МОЛАЙТУ 

Ақтөбе қаласы Сазды  орта мектебінің
мектеп алды даярлық тобының мұғалімі

Акедилова Жұлдыз Маратқызы

Қазіргі уақыт талабы педагогтан әр түрлі әдісті, ізденісті, жаңа идеяларды жан – жақты қолданып, жаңаша оқытудың 
тиімді жолдарын тауып, оны күнделікті іс – әрекетінде жүйелі түрде қалыптастыруды қажет етеді.

Қазіргі  таңда әлем техникалық және кәсіптік білімнің қажеттілігін алғашқы орынға қоя бастады. Еліміздің  тұрақты
экономикалық өсуі еңбек нарығының құрылымына елелулі өзгерістер әкеліп, білікті мамандарға деген сұраныс күн санап
арта түсуде.  Өндірістің әр түрлі салалары да кәсіби  білікті мамандар тапшылығын сезінуде.  Сондықтан,  бүгінгі еңбек
нарығы мен қоғамның қажеттіліктерін  қанағаттандыруда   кәсіптік  білім берудің  беделі мен маңызы жоғарылай берері
ақиқат.

12 жылдық жалпы орта білім берудің мақсаты- әлеуметтік-экономикалық және саяси өмірге белсене қатысуға дайын,
бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны дайындау. Бұл Елбасы Жолдауы талаптарымен ұштасып, жаңа саты маманын даярлайтын
оқу орындарының міндетін айқындайды. Осыған  сәйкес жаңа формация маманының басты міндеті-өзінің және қоғамның
мүддесіне  өзін-өзі  белсендіруге  дайын,  өзгермелі  даму  үстіндегі  ортада  өмір  сүруге  бейім,  бәсекеге  қаюілетті  және
құзыретті,  шығармашыл  болу.  12  жылдық  білім  берудің  мемлекеттік  стандартындағы  негізгі  талап-  жеке  тұлғаның
даралығын, ашу және оқу әрекетін ұйымдастыру болса, бұл- оқушыны жан-жақты дамыту және өзін-өзі дамытуына, оқуға
ұмтылуына мүмкіндік  жасау деген сөз. 12 жылдық мектеп мұғалімінің алдында осындай оқушы даралығын ашу және оқу
әрекетін игерту мақсаты қойылып тұрған тұста бұрыннан аталып жүрген кәсіби сапалармен қоса мұғалім-тренер, тьютор,
фасилитатор (білім алуға жағдай жасаушы), эксперт болу қажеттігі туындады. Сондықтан 12 жылдық мектепте берілетін
білім әрбір оқушының жеке  ерекшеліктері ескерілген білім беру нәтижелері түріндегі құзыреттіліктер жиынтығын игеруге
бағдарланады. Ол  құзыреттіліктер:
1. Проблеманың шешімін табу құзыреттілігі (өзіндік менеджмент);
2. Ақпараттық құзыреттілік;
3. Коммуникативтік  құзыреттілік;
4. Нәтижеге бағдарланған оқытуды бағалау мен бақылау құзыреттіліктері.
Қазақстан  Республикасының   «Білім  туралы»  Заңында:  «Білім  беру  жүйесінің  басты  міндеттері-  ұлттық  және  жалпы
адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік
шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, жеке адамның шығармашылық, рухани және күш-
қүат мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру туралы міндеттер
нақты белгіленіп, жеке тұлғаның жан-жақты дамуын қалыптастыруға баса назар аударылған. 

Ұлттық  деңгейдегі  білім  берудің  мақсаты-  еліміздің  әлеуметтік,  экономикалық  және  саяси  өміріне  оңтайлы
қатысуға дайын құзіретті, интеллектуалды және рухани жағынан дамыған тұлғаның қалыптасуына ықпал ету.

Еліміз әлемдік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында кәсіби білім берудің сапасын арттырудың мақсаты төмендегі
міндеттерді көздейді:
- Білім берудің құрылымы мен мазмұнын жаңарту;
- Оқыту технологияларын жетілдіру;
- Білім беру сапасын ұлттық бағалау жүйесін дамыту жолдары арқылы шешу.
Білім  беру  сапасы  дегеніміз-  білім  беру  нәтижесінің  тұлға,  қоғам  мен  мемлекет  сұраныстарына  сәйкестілік  өлшемін
білдіреді.
Білім сапасының құрылымдық жіктелуі:
 Бітіруші түлектің сауаттылық сапасы –жеке тұлғаның даму сапасының, жалпы мәдени және танымдық, білімдік
дайындығының бірлігі және ол рухани аламгершілік, интеллектуалдық, эстетикалық т.б.  мазмұнмен толықтырылады.
 Білімге  қоғамның әсері мен білімдік орта сапасы ескерілетін білім жүйесінің сапасы.
Кез-келген білім беру  технологиясы мынадай әрекеттерден тұрады:
 Мақсатты бағытталған;
 Сүйенетін ғылыми идеялар;
 Мұғалім мен оқушының іс-әрекетінің жүйесі;
 Нәтижені бағалау өлшемдері;
 Нәтижелер;
 Қолдану барысындағы шектеулер.
Білім беру  нәтижелерін  қамтамасыз етуге байланысты оқыту технологиялары жалпы 3 түрге жүктеледі:
 Оқушылардың әлеуметтенуі мен бағдарлар жүйесі түріндегі тұлғалық нәтижелері;
 Метапәндік нәтижелер- іс-әрекеттің әмбебап тәсілдері түріндегі негізгі құзыреттіліктердің қалыптасуы;
 Оқытудың пәндік нәтижелері – оқушылардың білім беру салалары бойынша алған білім, білік, дағдылары және
құзыреттіліктері.
Жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың басты мақсаттарының бірі- оқушылар білімінің дербес модельдерін іске асырудың бір
мезгілде жүргізілуі.  Бұл үшін әрбір оқушыға барлық оқу пәндерін меңгерудің өзіндік білім алу өрісін жасау мүмкіндігі
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беріледі. Оқушы оқытудың дара мақсаты мен мағынасына, оқытылатын пәндерді таңдауға, оқу материалынан озып кетуге
және оны тереңдетуге, оқытудың қарқынын, нысандары мен әдістерін таңдауға құқылы болады.
Білім берудің жеке өрісі-  бұл білім берудегі тиісті іс-әрекет түрлері, жеке тұлғаға бағдарланған білім беруді ұйымдастыру
оқушылардың мынадай құқықтары  мен міндеттерін іске асыруды мақсат етеді:
- әрбір оқу курсында,тақырыпта, сабақта жеке  мағына мен мақсатты таңдау және табу құқығы;
- іргелі ұғымдар мен категорияларды өзіндік түсіну және түсіндіру құқығы; оқытылатын курстар бойынша белгілі
бір мерзімге арналған жеке білім беру бағдарламаларын жасау құқығы;
- оқытудың  жеке  қарқынын,  білім  беру  міндеттерін  шешудің  нысандары  мен  әдістерін  бақылау,  рефлексия
тәсілдерін таңдау, өзінің жеке ерекшеліктерін білудің негізінде өзінің іс-әрекетін өзіндік бағалау құқығы;
- оқытылатын  пәндерді,  шығармашылық  зертханаларды  және  типтік  оқу  жоспарына  сәйкес  таңдау  бойынша
анықталған пәндер мен сабақтарды жеке таңдау:
- оқу курстарының мазмұнын арттыру( озу  және тереңдету):
- Қосымша тақырыпты және пәндер бойынша шығармашылық жұмыстарды жеке таңдау;
- әрбір білім саласы бойынша жеке негізделген  ұстаным құқығы.
Оқушының жеке білім алу қызметінің негізгі элементтері;
- іс-әрекеттің мағынасы( мен мұны не үшін істеймін);
- жеке мақсат қою (күтілетін нәтиже);
- іс-әрекет жоспары;
- жоспарды жүзеге асыру;
- рефлексия (өзінің іс-әрекетін сезіну);
- бағалау;
- мақсатқа түзету енгізу немесе қайта белгілеу жүзеге асырылады.
Т.Шамованың классификациясы бойынша жеке тұлғаға бағытталған білім беру технологиялары негізінен 3-топқа бөлінеді:
-« Дәстүрлі мектеп технологиясы» - ББД (білім, білік, дағдыға) бағытталған технологиялар;
- « Дамыту мектебі технологиясы» - құзыреттілікке бағытталған технологиялар;
- « Әлеуметтік мектеп технологиясы» -әлеуметтік технологиялар.
Қазіргі таңда оқыту үрдісінде жеке тұлғаға бағдарланған төмендегі білім беру технологиялары жиі қолданылады:
- В.Шаталовтың тірек белгілері негізіндегі оқыту технологиясы; 
- П. Эрдниевтің дидактикалық   бірліктерді шоғырландыру технологиясы;
- В.Фирсовтың саралай оқыту технологиясы ;
- Ш.Амонашвилидің ізгілікті-тұлғалық технологиясы;
- Л. Заньковтың және Д.Эльконин –В. Давыдовтың дамыта оқыту технологиясы;
- В.Монаховтың оқыту үрдісін жобалау технологиясы;
- М.Жанпейісованың  модульдік оқыту технологиясы;
- Ж.Караевтың деңгейлік саралап оқыту технологиясы;
- Г.Селевконың өзін-өзі дамыта оқыту технологиясы, т.б.
Жеке тұлғаның дамуына бағытталған оқыту технологиясына  жасалған талдаулардың нәтижесінде,  оқу-тәрбие  процесін
гуманизациялауда М.Жанпейісова ұсынған интерактивтік модульдік оқыту технологиясының маңызы мен тиімділігі зор.
Жеке  тұлғаға  бағдарланған  оқыту  технологиялары  негізінен  оқушыларды  жеке  және  саралап  оқыту  мен  тәрбиелеу
тәсілдерін көздейді. Бұл жағдайда  қазіргі дидактиканың дамуындағы көптеген инновациялық  бағыттардың ішінде аталған
оқыту технологияларын пайдаланудың  төмендегідей ерекшелігі мен тиімділігі бар:
-Біріншіден, қазіргі сыныптық-топтық сабақ жүйесі  жағдайларында олар оқу үрдісімен  көбірек үйлеседі, базалық деңгейге
арналған білім мазмұнына қатысы жоқ;
-Екіншіден, бұл педагогикалық технологиялар өзінің педагогикалық   және психологиялық мақсатын орындау ғана емес,
сонымен  бірге   тәрбиелік,  адамгершілік  астарлары  жөнінен  де  ізгі  технологиялар  ретінде  барлық  оқушылардың  оқу
материалын  ойдағыдай  меңгеруін,  олардың  интеллектуалдық  дамуын,  дербестігін,  оқытушыға  және  бір-біріне  деген
адамгершілік қарым-қатынас жасау мәдениетін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
Жеке тұлғаға бағдарланған жаңа педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, пәнді түрлендіріп оқыту оқушының
пәнге деген қызығушылығын арттырып, жеке  қабілетін жетілдіруіне, соның нәтижесінде білім беру сапасын арттыруға зор
ықпал жасайтындағы тәжірибеде дәлелденіп келеді. 

*****
Ақтөбе қаласы  Сазды орта мектебінің тарих пәнінің  

мұғалімі  Унгарбаева Светлана Ерахметовна

Тема: Восстание казахов в 1836- 1838 гг. в Букеевской Орде .
Цель уроков: раскрыть причины и предпосылки восстания; 
Задачи:
Образовательная: рассмотреть восстания его ход и причины поражения; подвести учащихся к пониманию исторического 
значения восстания и его роли в национально-освободительном движении казахского народа в XIX в.; 
Развивающая: развитие навыков системного мышления, самостоятельной и работы развитие навыков системного 
мышления;
Воспитательная: Содействовать воспитанию активной жизненной позиции, чувства патриотизма; 
Тип урока: изучение нового материала. 
Оборудование: карта, ИКТ, карточки- задание. Ход урока. I.Организационный момент (приветствие, проверка 
готовности учеников к уроку, проверка школьных принадлежностей). II.Проверка знаний полученных на предыдущих 
занятиях.
Хронологический диктант:
1748- 1815 гг. - …………………………………………………………………..
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1801 г. - ……………………………………………………………………………
1803 г. - ……………………………………………………………………………..
1818 г. - ……………………………………………………………………………..
1827 г. - ……………………………………………………………………………
1834 г. - ……………………………………………………………………………
1825 – 1845 гг. - ………………………………………………………………….. 
1833 г. - ……………………………………………………………………………
III. Объяснение нового материала 
Мотивация: Восстание – это явление, на которое у каждого человека формируется свой взгляд. Для правителей – это страх 
потерять власть, для крестьян – это возможность получить свои права. Для руководителей – это показать свои лидерские 
качества и повести народ за собой. Вам предоставляется возможность внести ясность об основных вопросах восстания под 
руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. 
Предводители восстания 1836-1838 гг. 
Поводом восстания:послужило назначение в 1833 г. тестя хана ЖангираКарауыл-ходжи Бабажанова- правителем 
казахских родов кочевавших в районе Каспийского моря.
Хан Жангир
Цели восстания: 
1. Ограничение власти хана. 
2. Улучшение положения шаруа. 
3. Изменение земельно-колониальной политики царя.
Движущие силы восстания: казахские шаруа, представители старшин, биев, права которых были ущемлены ханским и 
царским правительством.
Характер восстания: народно-освободительный.
Периоды восстания: 
I. 1833—1836 гг. — формирование главных предпосылок восстания; 
II. II. 1837 г. — период развития восстания, столкновение с карательными отрядами;
III.  III. Декабрь 1837г. — июнь 1838 г. — ослабление и поражение восстания. 
Причины поражения восстания Исатая заключаются в том, что повстанческие отряды были разобщены; часть участников 
восстания проявила колебания, ограничивалась борьбой против своих непосредственных противников, а, видя неудачи 
восставших, перешла на сторону хана Жангира. 
Положительные последствия восстания: был установлен предел ежегодному росту налогов в пользу ханского двора и 
султанов. Восстание ослабило социальную базу ханского двора во Внутренней орде. Царское правительство склонялось к 
тому, чтобы ликвидировать здесь ханскую власть.
IV.Закрепление: 
Восстановите хронологическую последовательность восстания
Букеевской орде новое движение, возглавляемое Аббасом Кошайулы из рода ногай и ЛаубаемМантайулы из рода маскар. 
Весной ………г.
Прорвав заградительную линию вблизи Жаманкалинской крепости, Исатай успел уйти на восток, в Младший жуз. Декабрь 
……....г.
В местности Тастобе700 казаков  подполковника Геке с 2 пушками и 400 казахов сразились с 500 жигитамиИсатая, 
вооруженных лишь саблями, луками и копьями. Ноябрь ……… г.
Отряды Исатая и Махамбета разгромили аул приближенного Жангиру бияБалкыКудайбергенулы. Октябрь ……….. г.
Под знамя Исатая перешли еще 20 аулов. Октябрь ……….. г.
Превратилось в движение народно-освободительного характера. Февраль ………… г.
V. Рефлексия. 
Вам это пригодится Надо переработать этот материал Ненужная информация.
VI. Домашнее задание: $ 12 (с.84- 99) решить кроссворд.
VII. Оценки за урок.

*****
Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы 

«Бірлестік орта мектебі» КММ  бастауыш сынып мұғалімі 
Сеитова Баршын Жылкайдаровна

Пән: дүниетану 2 сынып
Сабақтың 
тақырыбы:

Жануарлар тіршілігіне қажетті жағдайлар

Жалпы мақсаты: Жануарлар тіршілігіне қажетті жағдайларды түсіну.

Сілтеме: 1.Әдістемелік құрал   52-54  бет
2-сыныпқа арналған дүниетану оқулығы
Авторлары: Қ.Аймағамбетова, Н.А.Ким, Г.Д.Мырзақанова

Оқушылар үшін оқу 
нәтижелері:

Жануарларға қамқорлық жасауға үйренді. Бүкіл жанды табиғаттың қорек тізбегі арқылы бір-
бірімен байланысы туралы ұғым қалыптастырады.

Негізгі идеялар Жануарлар тіршілігіне қажетті жағдайларды түсіндіре отырып,оларға қамқор көрсетуді 
түсіндіру.

Сабақта 
қолданылатын 
материалдар:

Фламастерлер, стикерлер, жануарлардың суреттері
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Оқыту әдістері: СТО
АКТ
Жигсо 1
БББ

Дерек көздері Энциклопедия,Интернет ғаламтор арқылы.
Тапсырмалар Сұрақтарға жауап беру.

1.Тапсырма: Қызығушылығын ояту.
2 тапсырма:Жұмбақтар жасыру 
3 тапсырма:БББ стратегиясы
4 тапсырма: Кластер әдісін пайдалану.
5 тапсырма:Мәтінмен жұмыс. (жұппен жұмыс,топпен жұмыс)
6 тапсырма: Рефлексия жасау мақсатында БББ кестесінің БІЛДІМ үшінші бөлігін толтыру

Сабақ бойынша мұғалім мен оқушының іс-әрекеті

I.Оқушыларға 
психологиялық ахуал
туғызу 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

(3 мин) Тренинг: «Қасқыр мен қоян»
(Музыка арқылы.)

Әр оқушы тренингке белсенді 
қатысу.

Топқа бөлу:« Қасқыр мен қоян» суреттер таратып топқа 
бөлу. Оқушылардыалған суреттер арқылы екі топқа бөліу.

Оқушылар суреттер арқылы бір
топ қасқырлар,екінші топ 
қояндар болып екі топқа 
бөлінеді.
Топ басшысын сайлау. 

II.Үй тапсырмасын 
сұрау (7 мин)

Оқушылардың өткен білімдерін тек серу үшін, тест жұмысы 
алына ды. Жауап парағы арқылы көршіңді тек сер.
(10 сұрақ)                                                           Тест сұрақтар.
1.Малдар жаз бойы қайда жайы лады?
А) қыстауда 
Ә) көктеуде 
Б) жайлауда         
2.Мал шаруашылығының мама нын тап.                             
А) мал дәрігері, зоотехник, қойшы 
Ә) егінші, қойшы 
Б) тігінші, зоотехник                                                                    
3.Былғары неден жасалады?                                                    
А) мал терісінен                                                                            
Ә) мақтадан                                                                                   
Б) жіптен
4.Өсімдіктің қай мүшесі топырақ астында жатады?          
А) бұтақ                                                                                         
Ә) жапырақ                                                                                    
Б) тамыр                                                                                        
5.Мал қашан төлдейді?                                                              
А) қыс                                                                                             
Ә) көктем                                                                                       
Б) жаз                                                                                             
6.Егістікті баптаушы адамды кім деп атаймыз?
А) комбайншы                                                                               
Ә) наубайшы
Б) диқаншы.
7. Астық өсіретін адам.                                                              
А) малшы                                                                                       
В) диқаншы                                                                                   
С) ұшқыш 
8. Жіп иіретін құрал.                                                                  
А) ұршық                                                                                       
Ә) ине                                                                                             
Б) қайшы
9. Мақалдың жалғасын тап:                                                     
Оқусыз білім жоқ,
А) білімсіздің күні кәріп                                                              
Ә) білімсіз күнің жоқ                                                                    
Б) өмір шырағы
10. Барлық тіршілік иесі жылуды неден алады?
А) Күн.
В) Жер 
С)Ай.

Оқушылар жұппен бір-бірін 
жауап парағы арқылы тексеріп, 
бағалайды.
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III.Жаңа тақырып
 (20 мин)

1.Тапсырма: Қызығу 
шылығын ояту.

2 тапсырма:

3 тапсырма:

4 тапсырма:

5 тапсырма:

6 тапсырма:

Сергіту сәті

7 тапсырма:

1.Тапсырма: Оқушылардың сыни ойлауын дамыту 
мақсатында жас ерекшелігіне байланысты тақтадан су, 
жарық, тамақ, жылу бойынша) суреттер көрсетіліп, сұрақтар
қойылады.
– Нелердің суреттерін көріп тұрсыңдар?
– Олардың қажеттілігі бар ма?
- Қандай маңызы бар?

Оқушылар сұрақтарға жауап 
береді.

2. Жұмбақтар жасыру 
(Жұмбақтар арқылы тақырыпты ашу.)
Кілемнің түрлеріндей жүндері бар,
Айбаты жан шыдамас  үндері бар. (Жолбарыс.)
Кезікті бір жануар,
Үстінде екі тауы бар (Түйе)
Кішкентай ғана бойы бар,
Айналдырып киген тоны бар. (Қой.)
Күндіз соқыр не деген?
Түнде қалай көреген? (Үкі)
Басында көп-ақ бұтағы,
Адамды көрсе зытады. (Бұғы)
Үстінен тоны түспеген,
Сонда да араз қыспенен (Аю)

Оқушылар сұрақтарға жауап 
береді.

3 . Оқушыларлың сыни ойлауын  дамыту мақсатында БББ 
старегиясын қолдану.

Оқушылар білетіндерін және 
білгісі келетінін жазады

4 .Кластер әдісін пайдалану.
Ι-топ: Қандай жануарлардың түрлерін білесіндер?
ΙΙ-топ: Қандай жануарлар сен тұратын жерде мекендейді?

Оқушылар плакатарға өз 
ойларын жазып.Тақта алдына 
шығып қорғайды.

5 .Мәтінмен жұмыс. (жұппен жұмыс,топпен жұмыс) Мәтінді екі абзацка бөліп екі 
топ қа беріледі. Әр оқушылар 
мә тінді оқиды,содан кейін жұп 
пен бір-біріне 
түсіндіреді.Топпен қорғай ды.

6 . Оқушыларлың сыни ойлауын  дамыту мақсатында БББ 
старегиясын қолдану.

Оқушылар не білегілері 
келетінін жазады

Жануарлар билейді. Жаттығу

7. Рефлексия жасау мақсатында БББ кестесінің БІЛДІМ 
үшінші бөлігін толтыру

Әр топ өзіне берілген тапсырма
бойынша мәлімет жинап, 
білгендерін үшінші бөлігін 
жазады.

IV.Қорытындылау(5
мин)

«Музыкалық қобдиша»
 Мұғалім қобдишаға бүгінгі тақырып бойынша сұрақтар 
жазып салып қояды.
Қандай жануар сусыз ұзаққа шыдай алады?
Түнде қорегін аулайтын құсты ата?
Қандай жыртқыш аңдарды білесің?
Қандай айлакер аңды білесің?
Киелі құсты ата.
Қандай аң қыс бойы ұйықтайды?
Суда тіршілік ететін жануарларды ата.

 Музыка ойнаған кезде 
оқушылар билейді.Музыка 
тоқтағанда оқушылар 
сұрақтарды алып жауап береді.

V.Үйге тапсырма
беру (2мин)

Жануарлар тіршілігіне туралы мәлімет жинау Үй тапсырмасын білу, түртіп 
алу

VI.Бағалау 
(5 мин)

Топтық, жұптық бағалау Өзін-өзі бағалау, топ басшы-
сының бағалауы, бағалау 
парағына бағаларды түсіріп 
отырады

VII,Рефлексия 
(3 мин)

Сабақтан алған әсерлері мен ұсыныстарын жазу үшін 
жапырақ тәрізді стикерлер тарату

Оқушылар сабақтан алған 
әсерлерінің ұнағанын жасыл,   
ұсыныстарын көк түсті 
стикерлерге жазады
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Қарағанды облысы, Балқаш қаласы  Жалпы білім беретін 16 мектеп 
лингвистикалық бағыттағы орта мектептің

бастауыш сынып мұғалімі  Капасова Ардак Жакангалиевна 
 

Сабақтың тақырыбы:  Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері. 
Сабақтың мақсаты:
1.Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері жайлы алған білімдерін пысықтау.
2. Логикалық ойлау қабілеттерін, қызығушылықтарын, өз бетінше жұмыс жасау, қазақтың ұлттық ойындарын 
жадында сақтау дағдыларын дамыту.
3.Оқушыларды, елжандылыққа, білімділікке,  ізденімпаздыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, ойындар, слайд, деңгейлік тапсырмалар, 
Типі: пысықтау    Түрі: Практикалық сабақ
Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, сұрақ-жауап,көрнекілік ,ойын.
Пәнаралық байланыс: әдебиеттік оқу,ән-күй.
Сабақтың барысы. I.Ұйымдастыру кезеңі.
-Балалар, бүгінгі сабағымыз  ерекше сабақ себебі, қонақтар келді. Ендеше біз өз білімімізді саналы тәртібімізді көрсете
білейік.
Психологиялық дайындық.
Жүректен жүрекке  Бір-біріне тілек айту.
Математика еліне саяхат жасаймыз. Математика бізге керек пе? Біздің өміріміздің барлығы сандар.
Мысалы:  1сағаттта неше минут бар? (60 минут) 
                  1 минутта  неше секунд бар? ( 60 секунд)
                  1 аптада неше күн бар? ( 7 күн)
                  1 айда неше күн бар?  
 -Біз Тәуелсіздік алғанымызға не жыл толды 25 жыл толды. Неше күн болғанын есептеп көрейік? Ол үшін 25 ті 365 ке
көбейту керек? Біз бірден 
көбейте алмаймыз 25 дегеніміз (20+5) *365 = 20*365+5*365= 9125 күн
16 желтоқсанда тәуелсіздік алғанымызға 9125 күн болады екен. 
9125 – көп таңбалы сан. Біздің тақырыбымыз Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері. 
Жаңа сабақ:  Дәптермен жұмыс Күнді жазу,  20 қазан 
Тақырып:  Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері.
Көркем жазу :  9125       91 256           912 534    9 125 346      91 253 467
9125 қандай қосылғыштарға жіктеу болады?
Осы сандарды бір- біріне көбейтіп көрейік.  
9*1= 9*2= 18*5 = 90
9*1=9*2=18*5=90*6=540
Жаңа сабақты түсіндіру. 2425*3=  7275   7275 :3 =2425 бағандап шығару.
Жаңа сабақты бекіту мақсатында № 2 тапсырмамен бекітеміз.
87 612*3= 262 836          81 464*4=325856             10626 : 3= 3542    
150345*3=451035           325318*2=650636            14628 : 4=3657    
Сергіту сәтінде 
Мақалды шеш:  1234 – 615819, 1534 – 81519.
А – 1, ы – 3, қ – 2, л – 4, ж – 6, т – 8, с – 5, н – 9.   
-Балалар, сендер жолда жүру ережелерін білесіңдер ме?
-Көшеде көліктер қазір өте көп, егер жолда жүру ережелерін сақтамасақ, мірімізге қауіп төнеді. Ендеше көліктер жайлы
тапсырма қарайық.
№4 А) Топта жұмыс: Есепті оқып, суретін салып, шығару. 
 
І көлік - 47 км                            Шешуі : Өрнек: 309- (47+108)= 159 км 
ІІ көлік – 108 км } 309 км 
Жүрілмеген жол  -?             Жауабы: Көліктерге әлі 159 шақырым жол жүру   керек.
№ 5 Амалдардың  ретін анықтап , есептеу керек. 
(400:50+298) :6+87 =     138             (170*2+38):2:7 =  27
(350:70+310):5+118 =    181             (120*2:40+144):6 =  25
Өздік жұмыс   Шамаларды салыстыру 
9 т * 800кг              2сағ.20 мин* 4 сағ
20 ц *300 кг           50 км* 200м
Тестік тапсырма:

№ Сұрағы А В С

1 Алты жүз төрт мың төрт санын көрсет. 60 404 60 440 604 004
2 3 жүздіктен 7 бірліктен тұратын санды 

көрсет. 
7 003 307 3 007

3 5 ондық мың және 80 бірліктен тұратын
санды көрсет.

5 080 50 080 50 008

4 3 700 санның алдындағы саны 3 699 37 001 36 999
5 7000+200+40+5 мәнін тап 70 245 7 245 700 245
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Тестің жауаптары:  С ,  2 – В, 3 -  В,  4 -   А , 5 –  В 
Сабақты қорытындылау. Бүгін қандай тақырыпқа тапсырмалар орындадық? 
 Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері. 
 Сандарды көбейткенде қай разрядтан бастаймыз?
 Ал бөлгенде қай разрядтан бастап бөлеміз?
Логикалық есептер.
Шөпте қояндар тығылып отыр,тек 10 құлағы ғана көрініп тұр. Қанша қоян тығылып отыр? (5)
Таразы табақшасына 2 аяғымен тұрғанда тырна 2 кг болды. Бір аяғымен тұрса, онда оның массасы қандай болады? (2 кг)
Ауылда 4 күн 4 түн боран соқты.Неше тәулік боран соқты? (4 тәулік)
Бір адам қалаға бара жатыр еді, жолда оған 3 танысы қарсы келді. Қанша адам қалаға барды? (1 адам)
          Үйге тапсырма: 81 бет  №7
Бағалау:   Бүгінгі  сабағымызды  аяқтай  отырып.  Тәуелсіздігіміз  ұзағынан  болғай,  дей  отырып  бүгінгі  сабағымызды
аяқтаймыз.
-Енді бәріміз деңгейлік тапсырмаларды орындайық.
I- деңгей-сандарға байланысты мақал-мәтел жаз.
II-деңгей- тест
1.Квадрат метрмен ненің ауданы өлшенеді?  а) бақша  ә) мектеп үстелі б) мемлекет
2.Ауданның ең кіші өлшем бірлігін көрсет. А) дм2     ә) га     б) а      в) мм2
3.5 800 және 40 сандарының бөліндісін 10 есе арттыру қажет өрнекті тап.
А) 5 800:40+10   ә)5 800:40:10 б)5 800:40х10  в) (5 800+40):10
4.  5 тоннада неше центнер бар?  А) 500ц         ә)50ц        б)5  000ц
5.  х-540=460 теңдеуіндегі  белгісіздің мәнін тап.  А) х=900                   ә)   х=1  000      б ) х=80
 III- деңгей-Шығармашылық тапсырма.
 Амалды баған түрінде орында.  1342х2;   3969:3;   1т 342 кг х2.
  Сабақты қорытындылау.
   Үйге тапсырма: 81 бет  №7
Бағалау:  
Бүгінгі сабағымызды аяқтай отырып.  Тәуелсіздігіміз ұзағынан болғай, дей отырып бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.

Сабақ тақырыбы:  20-ға дейінгі сандарды қосу және азайту Мектеп: Рубежин ЖОББМББ
  Мұғалімнің есімі: 
Құмарғали Гүлнара Ғарапшақызы 

Күні :                        
СЫНЫП: 1-сынып Қатысқандар саны: 16

Оқу мақсаты: Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет 
ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс- әрекет жасау)
1.1.1.1. мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру сәйкес 
иллюстрация суреттер сызбалар таңдау
1.2.1.1. Сұхбаттасының не туралы айтқанын түсінеді
1.3.1.1. Тыңдаған материал туралы өзінің қарапайым  пікірін 
(келісемін/келіспеймін, ұнайды/ұнамайды) айту

Барлық оқушылар:
Оқушылардың басым бөлігі:
Кейбір оқушылар:

бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құрады, 
біледі және қолданады;
“+”, “–”, “=” таңбасын қолдану біледі;
қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауын өрнектерді 
оқу мен жазуда қолданады.

Ресурстар: маркерлер;
топта жұмыс істеу үшін әр оқушыға арналған ламинатталған А4 
формат;
қосу кестесінің көрнекі түрі.

Тірек сөздер қосу кестесi.
Сабақтың мақсаты: Қосу амалының нәтижесін қосу кестесін пайдаланып, анықтау

дағдысын қалыптастыру.

Сабаққа байланысты деректі материалдар
Сабаққа қатысты ескертпелер

Басы Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандау
-Сәлемсіздерме, здравствуйте,  hello!
Оқушыларды түгендеу
Балалардың назарын сабаққа аудару
Сабаққа психологиялық дайындық
Орнымыздан тұрамыз
Мойнымызды бұрамыз
Қолымызды көтеріп
Саусақты ашып жұмамыз.
Жыл мезгілдеріне байланысты балаларды топқа бөлу
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Кофе таяқшалары арқылы өткенді еске түсіру
Қосу кестесі қосу амалының нәтижесін тез есептеу үшін 
қажет. Сабақта оқушылар барлық бір таңбалы сандарды 
қосу үшін қосу кестесін құрастырып және пайдаланып 
үйренеді. Соның ішінде ондықтан аттап қосуда да 
кестені пайдаланады. Кестенің көмегімен 20-ға дейін гі 
сандарды қосып, нәтижесін тауып үйренеді.
Бір таңбалы сандарды қосу нәтижесін жатқа білу керек.
Кіріспе тапсырма. Бір таңбалы сандарды қосудың 
кестесін құрастыру мақсатында жобалық жұмыс 
өткіземін. Кесте кез келген уақытта пайдалану үшін 
анықтама кітап тү рінде жасалады. Бұл анықтама 
кітабына бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу 
нәтижесі кіру керек .
Сұрақтарды қою:
— Анықтама кітабында бірінші қай мысал тұру керек? (1
+ 1 = 2.)
— Екінші сан — 1. Бірінші санның орнына қандай бір 
таңбалы санды қою керек? (Өсу ретімен 1-ден 9-ға 
дейінгі сандар.)
— Егер екінші қосылғыш — 2 болса, бірінші 
қосылғыштың орнына қандай бір таңбалы сандарды 
қоюға болады? (Өсу ретімен 1-ден 8-ге дейінгі сандар.)
— Анықтама кітапқа ең соңында қандай мысалды 
жазасыңдар? (1 + 9 = 10.)
Оқушыларды топтарға бөлу. Әр топқа қосу кестесінің бір
бөлігін құрастыруды тапсыру. Ол үшін оқушыларға А4 
форма тын таратып беремін. Оқушы лар қағазға қосу 
кестесінің бір бағанындағы сандыжазады. Барлығы 9 
баған. Тапсырманы сыныптағы құрастырған топтарға 
байланысты беремін. Мысалы: сыныпта 3 адамнан тоғыз 
топ құруға болады.Сонда әр топта қосу кестесінің өз баға
нын құрастыруға болады. Топ тар саны үшеу немесе 
төртеу болса, қосу кестесінің үш не төрт бағанын 
құрастырады. Қосу кестесіне жоба құрастыру аяқталған 
кезде, барлық беттер ді жинап, анықтама кітап жасап, 
сыныптағы көрнекі жерге қоямын. 

Қосу кестесін зертте. Қосу кестесінің қандай бағандардан 
тұратынын сұрау. Шығармашылық тапсырма орындату:
№1мысал.Барлығының жауабы 9 болатын мысалдарды тап; Олар 
мыналар: 8 + 1; 7 + 2; 6 + 3; 5 + 4; 4 + 5; 3 + 6; 2 + 7; 1 + 8.

Ойлан. Тапсырманы барлық оқушылармен бірге орындаңыз.
Қандай сандардың қосындысының нәтижесі 10 болатынын кестені
зерттей отырып іздеу.
Жауабы: 9 түрлі жағдай:
9 + 1; 8 + 2; 7 + 3; 6 + 4; 5 + 5; 6 + 4; 7 + 3; 
2 + 8; 1 + 9.
Шығарып көр. Оқушылармен жұптық жұмыс ұйымдастыру. 
Қосу кестесін қолданып, мысалдарды орындау. Оқушыларды бір-
біріне көмектесе алатындай етіп бөлемін. Мысалдардың жауабын 
параққа жазып, тексеру кезінде бір-біріне көрсету.Тапсырмада 
қосудың ауыстырымдылық қасиетіне байланысты мысалдар барын
айту. Жауабы:
мысалдың бірінші қатары: 9, 8, 8, 7; 
мысалдың екінші қатары: 5, 9, 10.
Орындап көр. Жұмысты топпен орындату. Оқушыларға қосу 
компоненттерін атауды және мысалдарды қосу кестесінің 
көмегімен шешуді ұсыну,талдау жасату. Қосу кестесінде 0 саны 
мен қосудың жағдайлары берілмеген. 0 санының ерекшелігіне 
байла нысты қосу кестесінде бұл сан үшін жеке бағанның 
болуының қажеті жоқ. 0 санымен қосу амалын орындау 
ерекшелігін байқап және есте сақтауы керек: 0 санын кез келген 
санмен қосқанда сол санның өзі шығады.
Жауабы:
7 + 0 = 7;              5 + 0 = 5;              3 + 0 = 3;
2 + 0 = 2;              6 + 0 = 6;              4 + 0 = 4.

Тілдік құзыреттілікті қалыптастыру
Қосымша тапсырмалар

Сабақ барысында оқушылардың өз сөздерінде 
математикалық терминдерді дұрыс айтып және орынды 
қолдануына қолдау көрсетіп отыру. Топпен немесе 
жұппен талқылау кезінде оқушы-лардың коммуникативті
дағдысы дамиды (бірін-бірі тыңдай білуі, өз көзқарасын 
дәлелдеп айта білуі, сұрақтарға негіздеп жауап беруі).

Жауаптары бірдей болатын мысалдарды сызықпен қос. Оқушылар
мысалдарды қосу кестесінің көмегімен шешеді және жауаптары 
бірдей мысалдарды сызықтармен қосады.
Жауабы:
4+ 5 = 9; 3+ 6 = 9;     6+ 2 = 8;      4+ 4 = 8;
8+ 2= 10;7+ 3= 10;    3+ 4= 7;       2+ 5= 7;
4+ 1= 5; 3+ 2= 5;      3+ 3= 6.      4+ 2= 6.
Қосу кестесінің көмегімен жауаптарды тап.
Mысалдарды мұқият қарап шығып, қосу кестесінің көмегімен 
тапсырмаға сәйкес келетін нұсқаларды табу керек. Сосын олар 
бірінші қосылғышты көк, ал екіншісін қызыл қарындашпен 
қоршау керек.
а) 2 + 8; 7 + 3; ә) 8 + 1, 4 + 5, 7 + 2; б) 2 + 1; 
в) 8 + 2, 1 + 9.

Бағалау Оқушылар сабақтың соңында:
қосу кестесін құрастыруды;
бір және екі таңбалы сандарды қосу үшін кестені пайдалануды меңгереді.
Оқушылардың тақырыпты қаншалықты меңгергенін білу үшін сұрақтар қою:
— қосу кестесі не үшін қажет?
— қосу кестесінде неше баған бар?
— кестедегі ең кіші сан шығу үшін қандай бір таңбалы сандарды қосу керек?
— кестедегі ең үлкен сан шығу үшін қандай бір таңбалы сандарды қосу керек?
Оқушылармен жұмыс дәптеріндегі “Жетістік баспалдағымен” өзін-өзі бағалау жұмысын 
өткіземін.Содан соң сабақты бағалау мақсатында «бармақпен бағалау» жұмысын өткізу.

Рефлексия Бағдаршам әдісі, түрлі-түсті геометриялық фигуралар арқылы сабаққа жақсы қатысқан 
оқушыларды мадақтау
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Қарағанды облысы, Балқаш қаласы  «М. Горький атындағы Жалпы білім беретін 
№1 орта мектебі» КММ  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Кабиева Айгуль Мыктыбековна

Күні 15.11.2016 ж.
Мұғалімі Кабиева Айгуль Мыктыбековна
Пәні Қазақ тілі
Сыныбы 9 «А»

Сабақ тақырыбы Әлеуметтік желілер
Сабақтың мақсаты  Интернет  қызметін ,әлеуметтік желілерді ұғыну.

Сабақтың міндеті Интернет желілердің құрылу және жұмыс істеу жолдары жөнінде оқушыларға мағлұмат беру
Жаңа сөздердің мағынасын түсініп, ауызекі сөйлеу тілінде қолдануға дағдыландыру; 
Зейін қойып тыңдау,мәнерлеп оқу,өнегелі білім алу.
Пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Жетістік 
критерийлері

Оқушының төменгі жетістігі (ОТЖ): ғаламтор, әлеуметтік желілер жайында айтады, оны басқаларға 
таныстыра алады. 
Оқушының орташа жетістігі (ООЖ): ғаламтор жүйесін сипаттайды. 
Оқушының жоғарғы жетістігі (ОЖЖ): сыныптастарымен өзі қолданатын әлеуметтік желі жайында 
тілдесе алады, сөйлеу үлгілері арқылы сұхбаттасады.

Сабақ жүрісі
Ұйымдастыру o Сыныппен амандасу;

 Көңіл-күйлерін сұрау; 
 Оқушыларды түгендеу. 
Балалар бүгін сабағымызда қонақтар отыр,сол себептен біз өзіміздің білімімізді көрсете 
білейік.
Психологиялық  күй.
 Ал, балалар қане бүгінгі сабағымызды бастамай
тұрып,алдымызда жатқан пазл  арқылы топқа бөлінейік,  

Үй тапсырмасын
тексеру

Әлеуметтік желілер туралы айтып беріңдер.Өз пікірлеріңмен бөлісіндер

І.Қызығушылықты ояту Жаңа сабақ тақырыбын ашу, мақсат қою:
Қазіргі  біздің заманымызда  болып жатқан жаңалықтарды қайдан  білуге болады деп 
ойлайсыңдар?
Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар?  (Әлеуметтік желілер).

ІІ. Мағынаны тану Сөздікпен жұмыс (сөз тіркесін құрастырту).
қолжетімді- доступный 
серіктестері- партнеры

қолданушылар- пользователи
заман талабы- требование времени
 мүмкіндіктер- возможности.

ғаламтор  - интернет
 ақпарат   - информация
Мәтінмен жұмыс  
Мәтінге ат қою.
Мәтінмен жұмыс.   
   Қазір ғаламтор барлық адамдарға қолжетімді болды. Бұдан басқа ғаламторда Twitter, 
Instagram, VK, Whatsapp ,Skype, Viber, Однаклассники тағы басқа әлеуметтік желілері бар.
    Ғаламтордағы ең танымал - Facebook әлеуметтік желісі.Бұл желінің негізін 2004 жылы 
Марк Цукерберг және оның серіктестері Эдуардо Саверин, Дастин Московиц және Крис 
Хьюзбен қалаған.  Facebook-жаңалық алуға, дос табуға, уақыт өткізуге, ең бастысы 
көптеген пайдалы нәрселер алуға ыңғайлы әлеуметтік желі. Қолданушылар жасы 20-40 
жастар аралығы. Дүние жүзінен достар табуға болады. Топтар ашып, көптеген жұмыс 
бітіруге болады. 
     2013 жылғы зерттеулер бойынша “ВКонтакте”  күніне 43 миллион адам кірген. 
"Вконтакте" сайтының негізін салушы — Павел Дуров. 
    VK  қолданушылардың жасы 16-30 жастар аралығында.Пайдасы достарынмен араласып, 
хат алмасып отырасың. Туыстарыңның,достарыңның фотоларың көресің. Жаңалықтан құр 
қалмайсың.Неше түрлі видеолар және кинолар көресің, кинотеатрға бармай-ақ. Бұрынғы 
және қазіргі заманғы әндерді таба аламыз.
     Бұл - заман талабы. Бізге қазіргі керегі оқу, білім алу. Сондықтан жастар үшін керекті, 
тиімді әлеуметтік желілердің көбейгені жақсы. 
Мәтінмен жұмыс:
1.топқа:  Жоспар құрастыр .  Сын есім+зат есім  (сөз тіркесі ),
2.топқа: Мәтін бойынша сұрақтар құрастыр.  Біріккен сөздерді теріп жаз
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ІІІ. Ой
толғаныс

Қорытынды

Жазылым. Көп нүктенің орнына демеулік шылауларды қойып жаз.
         Әлеуметтік желілердің пайдасы ... . Әсел бүгін әлеуметтік желі де ... ұзақ отырды. 
Айжан.... оның кішкентай інісі де әлеуметті желіде отырады. Бұл әлеуметтік желі - ... . 
Қажетті сөздер: бар ма? тым, түгіл, ғой.
  Топқа арналған тапсырмалар:
1.Әлеуметтік желілер адамға пайдасы. 
2. Әлеуметтік желілер адамға әкелетін зияны   
Бейнеролик көру,ойларымен бөлісу 
1.Әлеуметтік желіні қалай деп атайды? 
    А) « қаражат көзі» 
    В) «әлеуметтік медиа» 
    С) «рухани байлық» 
2. Facebook әлеуметтік желісін қай жылы қалаған? 
    А) 2004жылы 
    В) 2006 жылы 
    С) 2002 жылы 
3. Әлеуметтік желінің көбі неліктен көк түс? 
    А)  көк түс адамға сенімсіздік,тәуелділік, қауіпсіздік сезімін береді 
    В)  көк түс адамға сенімділік, тәуелділік, қауіпсіздік сезімін береді. 
    С)  көк түс адамға сенімділік, тәуелділік, қауіпті  сезімін береді. 
4. Көк түсті желілерді көрсет. 
    А) Facebook, Twitter, Linkedin , Cacao Talk, 
    В) Facebook, Twitter, Linkedin , Однаклассники, 
    С) Facebook, Twitter, Linkedin, Vkontakte, Mail.ru 
5.   В контактені қолданушылардың жасы – 
    А) 16-30 жастар аралығында 
    В) 18-30 жастар аралығында 
    С) 15-30 жастар аралығында 
6. 2013 жылғы зерттеулер бойынша “ВКонтакте”  күніне  …адам кірген. 
     А)  43 миллион 
     В)  41 миллион 
     С)  45 миллион
6. "Вконтакте" сайтының негізін салушы -… 
     А) Павел Дутов 
     В) Павел Иванов 
     С) Павел Дуров
1.В2.А3.В4.С5.А6.А7.С
Әлеументтік желіге қосылу үшін не қажет?(Қаражат) 
Біздің ұлттық валютамыз не? Ол қай жылы айналымға енді?
1993 жылы 15 қарашада айналымға енді.

V. Бағалау
Оқыту үшін бағалау.
Рефлексия 

Ұлттық валюта теңгемен бүгінгі сабаққа қатысқан оқушыларды бағалау: 
20000 теңге -5                 10000 теңге -4                 5000 теңге -3
 Кері байланыс парағы.   

IV. Үйге тапсырма Әлеуметтік желілер туралы жазып келу:одноклассники,твиттер
Жаңа сөздерді есте сақтау.

Алматинская область Илийский район п. Өтеген батыр 
Частная Лингвистическая гимназия  «Ай-Нур»

Толебаева   Асель   Кульбаевна
Учитель изобразительного  исскуства и черчения

Внеклассное мероприятие:     В мире графики    Участники: 9А, 9Б классы
Тема:  В мире графики
Цели урока:  
Образовательная: формирование прочных знаний, закрепляя            усвоенный материал
Воспитательная: воспитание интереса к предмету; аккуратности и точности при выполнении чертежей; эстетического вкуса
Развивающая: развитие внимания, памяти, логического мышления; развитие умений и навыков пользования чертежными 
инструментами и материалом.
Тип урока:       урок соревнование
Форма урока: работа в группах
Цель урока:     закрепить знания по пройденному материалу
Вступление:   - Здравствуйте уважаемые участники и гости программы. Прошу    занять свои места
                            -С права от нас команда «Гениев»,  а с лева команда «Творцов»
                            Поаплодируем друг – другу
                        Перед началом соревнований для снятия напряжения, предлагаю         провести викторину. Внимательно 
прослушайте вопросы  (вопросы   звучат на двух языках) 
Викторина:

127



Банан разрезали на четыре части. Сколько сделали разрезов? (3 разреза)
Бананды төрт бөлікке бөлді, сонда қанша тілікке банан бөлінді?
Два сына и два отца съели три яблока. По сколько яблок съел каждый? (по одному)
Екі әке мен екі балла үш алмадан жеді. Әр қайсысы қанша алмадан жеді?
Айдару два года, а Динаре 1 год. Какая разница в возрасте у них будет через два года? (один год)
Айдар 2 жаста, ал Динара 1 жаста. Екі жылдан соң олардың жас айырмашылығы неше болады?
Молодцы! Жарайсыңдар!
А теперь проверим ваши знания. Білімдеріңді тексерейік.
Прослушайте правила участия в соревновании: Ойын ережесін тындап өтейік:
Соревнование состаит из трех этапов. Ойын үш айналымнан тұрады.  
Основная часть:
1- этап состоит из вопросов из раздела «Основные правила оформления чертежей»
1- айналым «Сызбаларды орындаудағы негізгі ережелер» атты бөлімнен алынған сүрақтардан тұрады.
Участники из каждой команды по очереди отвечают на вопросы, и за каждый правильный ответ получают баллы (в виде 
звезд). Әр команданың ойыншылары кезек бойынша сұрақтарға жауаб қайтарады. Әр дұрыс жауабқа ұпай беріледі.
Участники команд по очереди выбирают выборочно число от 1 до 10, на оборотной стороне вопрос. 1-10-ға дейінгі 
сұрақтарды таңдап, артындағы сұрақтарға жауаб қайтарамыз. 
Что называется чертежом? Сызба деп нені атаймыз?
Что изучает предмет черчение? Сызу пәні нені оқытады?
Перечисли чертежные материалы и инструменты. Сызу аспаптары мен жабдықтарын ата.
Какие бывают карандаши по твердости графита? Қарындаштар графитіне қарай қандай болып бөлінеді?
Что называется масштабом? Масштаб деп нені атаймыз?
Как записывают масштаб на чертеже? Сызбада масштабты қалай белгілейді?
Какие размеры имеет формат А4? А4 пішімнің өлшемдерін ата?
Какие размеры имеет формат А3? А3 пішімінің өлшемдерін ата?
Назови линии чертежа? Сызба сызықтарының түрлерін ата?
В каких случаях применяется штриховая линия? Қандай жағдайда сызбада штрих сызығы қолданылады? Қандай жағдайда 
сызбада штрих сызық қолданылады?
Молодцы! Жарайсыңдар  осымен бірінші айналымды аяқтадық. Ұпайларыңды санайық. 
2 - этап состоит из заданий раздела «Геомнтрические построения в черчении». За каждое правильно выполненное задание 
получаете баллы. 2 айналым «Геометриялық салулар» атты бөлімнен алынған тапсырмалардан тұрады.
Деление окружности на 6 равных частей. Шеңберді тең 6 бөлікке бөл.
Деление окружности на 8 равных частей. Шеңберді тең 8 бөлікке бөл.
Деление окружности на 10 равных частей. Шеңберді тең 10 бөлікке бөл.
Деление окружности на 12 равных частей. Шеңберді тең 12  бөлікке бөл.
Начерти звезду используя метод деления окружности на 5 равных частей. Шеңберді тең 5 бөлікке бөлу әдісін қолдана 
отырып, жұлдыз сыз.
Деление окружности на 9 равных частей. Шеңберді тең 9 бөлікке бөл.
Деление окружности на 4 равных частей. Шеңберді тең 4 бөлікке бөл.
Прекрассно, теперь подсчитаем баллы. Өте жақсы , ал енді ұпай санын санайық.
Пришло время познакомится с условиями 3-го этапа. Он состоит из заданий раздела «Получения и построения 
аксонометрических проекций». Лидеры из каждой команды работают у доски, используя чертежные инструменты. 
Остальные ученики выполняют задания на А4 формате. Команды выбирают лидера. Задание:
Построить прямоугольную изометрическую проекцию окружности. Шеңбердің тік бұрышты изометриялық  проекциясын 
сал.
Построить косоугольную фронтальную диметрическую проекцию окружности. Шеңбердің қиғаш бұрышты фронталь 
диметриялық проекциясын сал.   
Завершающая часть:
А теперь подсчитаем общие баллы за все 3 тура и выбираем победителей. Ал енді үшінші айналым бойынша Ұпайларды 
санап, жеңімпаз топты анықтайық.
И сегодьня побидителем объявляется команда «Гениев». Благодарю вас за ваши знания, умения и навыки.                               
И на этой веселой ноте наш урок соревнование заканчивается. Спасибо за внимание!

*****
Ақтөбе қаласы  «Сымбат» жеке мектебінің логопеді 

Мусина Гульзат Нурхановна 

Тақырыбы: «Дыбыс қою ерекшеліктері»
Мақсаты: Оқушылардың дыбыстарды анық, таза айтуын қадағалап, буында, сөзде, сөйлемде айтуға машықтандыру.Тілге
жаттығу жасау арқылы тілдің артикуляциясын түзету. Тыныс алу, саусақ, сергіту жаттығулары және дидактикалық ойындар
арқылы ұсақ қол және жалпы моторикаларын дамыту.
Көрнекілігі: айна, зонд, қима суреттер, дидактикалық ойындар, тыныс алу жаттығуларына көрнекіліктер, музыкалық әуен,
қуыршақ театры, ұсақ қол моторикасына көрнекіліктер.

1. Ұйымдастыру бөлімі:
- Оқушылар, бізге бүгін қонақтар келіп отыр екен. Қане, қонақтармен амандасайық. «Шаттық шеңбері»
-  Қазір  жылдың  қай  мезгілі?  Көктем  мезгілінде  ауа  райында  қандай  ерекшеліктер  болады?  Бүгін  біз  «с,ш,л,р»
дыбыстарымен жұмыс жасаймыз. Ең алдымен тыныс алу жаттығуларынан бастаймыз: «Ыстық шайды суытамыз»,  «шар
уру», «жаңбыр тамшыларын үрлеп ұшырайық».
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-Бұл ненің дыбысы? Жаңбыр...Ендеше саусақтарымызды партаға қойып, жай ғана жаңбырдың дыбысын салып көрейік (трс-
трс-рс...).
Тілге жаттығу жасаймыз: «Сағат»,  «әткеншек»,  «футбол»,  «саңырауқұлақ»,  «түтікше»,  «ат шауып келеді»,  «тәтті тосап»,
«кесе».

2.  Негізгі бөлім.
-Ендеше,  оқушылар  мен сіздермен жеке-жеке дыбысқа  жұмыс жасаймын.  Ал қалғандарымыз  мынадай қима суреттерін
құрастырып отырамыз. (түрлі ойындарды ұсыну).
1-оқушы: С-дыбысымен жұмыс. С-дыбысының артикуляциясын орындау. Жылан қалай ысылдайды? с-с-с...
Буында машықтандыру:
са-са-са              со-со-со       су-су-су
ас-ас-ас              ос-ос-ос         ус-ус-ус
Сөздің басында: Сағат, сан, сабақ, саяхат
Сөздің ортасында: маса, касық, кесе, жусан
Сөздің соңында: тас, бас, қас, лас.
«С» дыбысы сөздің қай жерінде естіледі: басында, ортасында,соңында
Сабын,қасқыр,қасық, күнбағыс, сағат, маса.
Жұмбақ шешейк:
Күнде есебін жаттайды, 
Ешбір тыным таппайды.
Алмайды бір тағат
Оның аты....    (сағат)
Жылт-жылт етеді,
Жылғадан өтеді.   (су).
Тілге массаж жасау....
2-оқушы. Ш-дыбысымен жұмыс.
Ш-дыбысының артикуляциясы. Орманда қатты жел соқты: Ш-ш-ш.. Краннан су қалай ағады? Ш-ш-ш.. Ш-дыбысын 
айтқанда қандай ауа соғады алақанымызға? Жылы ауа.
Ұйқасын тап:
Ша-ша-ша
Балалық шақ тамаша
Шу-шу-шу
Әжем шашты шашу
Шы-шы-шы
Қойды бақты қойшы
Аш-аш-аш
Қарағай, шырша-ағаш.
Сөзде «ш» дыбысын естісең қолыңды көтер.
Сақа,мысық,шана,тышқан,қалам,сабын,қайшы,қас.
«Сөз ойла, тез ойла» ойыны
«Ш» дыбысы келетін киім: шалбар, шапан,шұлық;
«Ш» дыбысы келетін тамақ: тоқаш, шұбат, шырын
Тілге массаж жасау.....
3-оқушы. Л-дыбысы.
Л-дыбысының артикуляциясы. Л-л-л....
Ла-ла-ла
Ло-ло-ло
лу-лу-лу.
Сөзде айту: лақ, алма, бала, қала, балапан, ал.
Әңгіме оқиық. «Қу түлкі»
Түлкі тышқан аулайды. Түлкі тышқанға да шабуыл жасайды. Түлкі орманда,далалық жерлерде жүреді. Ол қу аң.
 «Мен бастаймын, сен аяқта» ойыны.
Логопед                   Бала
Та ..............................л
Қо...............................л
Мо..............................л
Ба............................... л
Тілге массаж... Бетке нүктелі массаж
4-оқушы. Р-дыбысымен жұмыс.
Р-дыбысының артикуляциясы. Автоматтан қалай атамыз?трррррррррр.....
Буында: Тра-тра-тра
               Тро-тро-тро
               Тру-тру-тру
Сөздің басында: Ракета, радио, раушан
Сөздің ортасында: ара, орақ,орман, тырна
Сөз соңында: қар, шар, бор.
-Шегірткеге не жарасады?  -Секірген.
-Қолтырауынға не жарасады?  -Кекірген.
-Құлынға не жарасады?  -Пысқырған.

129



-Жыланға не жарасады?  -Ысқырған.
Тілге массаж....
Барлық оқушымен бірге саусақ жаттығуы:
Тырс-тырс-тырс!  Жаңбыр кеп жауады,
Тамшылар тамады.  Тырс-тырс-тырс!
Терезе қағады,  Жылғалар ағады.
Тырс-тырс-тырс  
Жаңартып ауаны 
Жаңбыр кеп жауады.
Ал, ендеше оқушылар кім қандай сурет құрастырды екен тексерейік. Әр оқушы өз жұмысына сипаттама береді.
3.Қорытынды бөлім.
-Сабақ соңында «Қанеки, балақай!» ойынымен қорытындылаймыз.
Әр оқушы қуыршақты қолға киіп, бір-бір жаңылтпаш айтып аяқтайды.
Оқушылар бағаланады.

*****
Акмолинская область, Жаркаинский район Тассуатская основная школа

учитель русского языка и литературы  Кенжебаева Марал 

Тема: Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться»

Цели обучения, которые
будут достигнуты с 
помощью данного урока

Учащиеся будут:
- понимать общее содержание текста, определяя ключевые слова и словосочетания;
-определять стилистические особенности текстов художественного стиля (стихотворение, 
сказка);
- формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие выдвигать идеи, 
интерпретации, предположения и отвечать на разные типы вопросов;
- использовать виды чтения;
-анализировать содержание художественных произведений.

Цели урока Учащиеся смогут:
- познакомиться с произведением Н.А.Заболоцкого «Не позволяй душе лениться»
-развивать умение доказывать, сравнивать, творчески мыслить;
-обратить  внимание  к  нравственным  проблемам,  способствующим  развитию  душевных
качеств;
- понять важность и роль труда в жизни человека,
- совершенствовать технику чтения, выразительность. 

Языковые 
цели

Учащиеся смогут понимать и использовать:
- глаголы повелительного наклонения;
- правильно выбирать слитное и раздельное написание не с разными словами; 
-значение фразеологизмов.

Предыдущее обучение Деятельность учащихся будет строиться на развитии навыка чтения.

Этапы урока Запланированная деятельность Ресурсы
Начало урока. 
Орг. момент.
3 мин

Психологически подготовить учащихся к общению. 
Здравствуйте, ребята! Я хочу начать наш урок с улыбки, потому что улыбка 
делает даже незнакомых людей ближе друг к другу. А сейчас давайте 
настроимся с вами на успешную работу. В этом нам поможет очень хорошее 
упражнение. Это – «потирание ладони друг о дружку», которое поможет вам 
удачно работать, выразить ваши чувства и эмоции. Чувствуете, как  приливает
горячая волна энергии к вашим рукам? Я надеюсь, что эта волна поможет 
успешно работать на нашем уроке. 
Деление на группы.

По картинкам 
разбиться на 
группы .
Раздаются 
оценочные листы.
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Определение 
темы урока. 
7 минуты

Для того чтобы определить тему нашего с вами урока, 
предлагаю вам такое задание. 
Работа с буквами
На доске появляются 4 буквы: 
-Составьте из них слово 

Д Ш А У
Это всего лишь буквы. Что вам видится за каждой из этих букв?
-О чем вы думаете, когда произносите каждую из этих букв?
Д – дом, доброта…
У – утро, ум, урок…
Ш – школа…
А – аист…
 (Презентация)
-О чем вы думаете,   когда произносите слово «душа»?
(О доме, в котором царит уют;  о доброте, о тепле, о сердечности, о чем-то
светлом;  о внимании;  об отношении к окружающим,  о желании прийти на
помощь….)
Слово учителя
Оказывается, проблемы, связанные с темой «Душа», весьма злободневны, и 
волнуют многих.. Поэт Николай Алексеевич Заболоцкий тоже размышлял, как
и мы, над словом «душа». Сегодня мы познакомимся  с его стихотворением 
«Не позволяй душе лениться».
Почему, на ваш взгляд, «нельзя позволять душе лениться»? (до чтения 
стихотворения) А  так ли это важно, чтобы душа наша не ленилась? 
Выскажите, пожалуйста, свою точку зрения.

Слайдовая 
презентация

Середина урока
15 минут 

3 мин
Мотивация к 
работе в группе.

10 мин

Работа с 
таблицей

Ребята, перед тем как начать изучение стихотворения. Я предлагаю вам 
просмотреть видеоролик.
Стратегия «Свободный микрофон». 
1. Что это, как вы думаете? Совет? Наказ? Нравоучение для нас с вами? 
Обращение к читателю, к себе? 
2.  О чем вы подумали, когда услышали строки? 
3. О чём оно? Какие проблемы решает в нем автор?
(можно порассуждать в группах)
Слово учителя. 
Только в труде ты растешь, развиваешься, ты постоянно что-то узнаешь новое,
осваиваешь. Нельзя проводить время в бездействии. Человек достигнет цели в 
труде, когда сам будет трудиться не покладая рук. Жизнь – это вечное 
движение вперед. Если ты остановишься на достигнутом ты не достигнешь 
цели.
Физминутка. «Мир, который нужен мне».
 Стратегия Джигсо.  Приступаем к работе в группах. Каждая группа должна 
будет выполнить свое  задание. Ваша душа сейчас тоже должна потрудится, 
чтобы получить результат.
Задания для групп:
1 группа 
Подготовьте выразительное чтение стихотворения. Найти фразеологизмы.
2 группа   
1) Объясните значение слов и выражений.
 «чтоб в ступе воду не толочь», «тащи с этапа на этап», «держи лентяйку в 
черном теле», «узды», «дать поблажку», сорвать «последнюю рубашку», 
«хватать за плечи», «жить по-человечьи».
2) Почему такое обилие глаголов?
3) Объясните, какой смысл имеют в стихотворении восклицательные 
интонации и повтор?
3 группа  
Вы художники. Вас попросили нарисовать иллюстрацию к этому 
стихотворению, что бы  вы изобразили? Какие бы краски использовали? 
Найти соответствие текста и микротемы. 

Текст Микротемы
1. Не позволяй Душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

1.Что же для этого необходимо? Как
заставить ее это делать?

2. Гони её от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!

2.Лирический герой заявляет о том, 
что «душа обязана трудиться»

Видеоролик со 
звуковым 
сопровождением

Бумага А4

Учащиеся 
произвольно 
повторяют 
движения

Слайдовая 
презентация 

Выступле
ния групп

Раздаточный 
материал
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4 мин Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды!
3.Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвёт.

3.Что делать, если она испытала на 
себе прелести лени?

4.А ты хватай её за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

4.Образы, в которые душа 
перевоплощается. И вновь 
лирический герой заявляет о том, 
что «душа обязана трудиться»

5.Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь! 

5.Что произойдет, если она 
обленится?

Ответы для 
взаимопро
верки:
1 -2
2 - 1
3 - 5
4 - 3
5 – 4

Рефлексия. 3 
минут

Что нового узнали на уроке?
Что запомнилось вам больше всего? (Доброта и любовь, уважение и 
взаимопонимание…)
- Дорогие ребята! П.И. Чайковский любил повторять: “Вдохновение-это такая 
гостья, которая не любит посещать ленивых”.
Вы сегодня охотно трудились! Благодарю всех за огромную работу души, за 
счастье быть с вами! Наполняйте каждый свой день великим смыслом!

 КО Подводятся 
итоги оценивания

Устный и письменный  комментарии Взаимооценивани
е по критериям.

Домашнее 
задание

 - Дома я предлагаю вам написать эссе на тему: «О каком человеке говорят: «У
него щедрая душа»?

Ақмола облысы, Жарқайың ауданы
«Тассуат негізгі мектебі»  КММ  бастауыш сынып  мұғалімі

 Бащегулова Орынкуль Досмаганбетовна
    
Сабақтың тақырыбы: Туған жер.  ( О.Асқар)
Сабақтың мақсаты: білімділік) оқушыларға ақын жайлы мәлімет беру, туған жер туралы түсініктерін кеңейту,өлеңді 
түсініп, мәнерлеп оқу арқылы идеясын ұғындыру,қорытынды жасай білуге үйрету.
Дамытушылық: оқушылардың шығармашылық жұмыс істеуіне ықпал ету,ойлау шеберлігі мен сөйлеу мәдениетін дамыту. 
Тәрбиелік: Оқушылардың еліне,жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру. Ұлтжанды болуға тәрбиелеу.
Сабақтың типі: жаңа білім беру
Сабақтың түрі: танымдық
Әдіс-тәсілдер: ой қозғау,қызығушылықты ояту,автортану. баяндау, түсіндіру,талдау,,сұрақ-жауап,ойын,мақал-мәтел, 
шығармашылық жұмыс.
Көрнекілігі: автор портреті, карта, интерактивті тақта, слайдтар, суреттер. 
Пәнаралық байланыс: дүниетану, музыка,бейнелеу өнері.
Күтілетін нәтиже:
1.Шығарманың авторы туралы біледі.
2.Өлеңнің негізгі идеясын түсіне біледі.
3.Өлеңді мәнерлеп оқиды, тапсырмаларды орындайды.
Бағалау критерийі
Не арқылы бағаланады:
1.Үй тапсырмасы.Топпен жұмыс .Тақырыпты қорғау.
2.Сауатты оқу,сөйлеу, жазу.
3.Өлеңді мәнерлеп оқи білуі арқылы;
4.Берілген сұрақтар мен тапсырмаларды орындай алатындығымен бағаланады;
5. Шығармашылық тапсырмаларды өз бетінше орындай алуы арқылы.
6.Өлең, мақалдар қолдануы.
Оқушылар өз жұмыстарының қалай бағаланатынын түсінеді.Әр топтың жұмысын кесте арқылы бағалау керек екенін біледі. 
Сабақтың жүру барысы:
І.Ұйымдастыру кезеңі. 
Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын құру. 
Сәлем сөздің анасы,
Сәлем сөздің данасы. 
Орнымыздан тұрайық, 
Сәлемдесіп алайық. 
Психологиялық дайындық.
-Көңіл күйлерің қалай?
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-Керемет! 
-Сабаққа дайындықтарың қалай? 
-Тамаша!
-Ыңталарың ше? 
-Ғажап!
-Ендеше көтереңкі көңіл күймен сабақты бастайық 
Үй тапсырмасын тексеру.
Постер қорғау «Ауылым –Алтын бесігім»
І-ші топ: «Ауылым-Отаным»
ІІ-ші топ «Ауылым-Әнім» 
Жаңа сабақ.
І.Қызығушылықты ояту.  Болжау стратегиясы. 
Әуелгі Отан-ана алды, оттың басы, 
Ауыл алды,аунаған шөптің қасы.
Сағынғанда тым ыстық көрінеді, 
Жаста ойнаған үйшік қып сайдың тасы. 
Отан дейміз от жаққан жерімізді,
Отан дейміз өсірген елімізді. 
Отан дейміз туған жер,атамекен-
Биік тау, орман,тоғай,көлімізді.
Отан дейміз кең-байтақ астананы,
Жасыл жайлау,жаңа жол,жас қаланы
Отанның шеті де жоқ,шегі де жоқ, 
Ол бірақ өз үйіңнен басталады.    
-Ол сенің үйіңнің табалдырығынан басталады.
-Алыс кетсең ол сенің түсіңе енеді.
-Онда аңқылдаған,ақжарқын,қарапайым адамдар өмір сүреді. 
-Онда сенің балалық шағың өтуде. 
-Оны сүймейтін адам жоқ. 
(Неге байланысыты айтылады деп ойлаймыз?)Туған жерге.
-Ендеше балалар бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы: »Туған жер»
Мақсаты:Туған жер туралы түсініктерін кеңейту.Оқушылардың еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру.Ұлтжанды 
болуға тәрбиелеу. 
Ой ашар. 
1.ҚР картасын көрсету
-«Туған жер еш нәрсе жоқ сенен ыстық, 
Себебі сенде туып,сенен ұштық» деп С.Мұқанов атамыз айтқандай,біздің еліміз,Отанымыз қалай аталады?
-ҚР-ң басшысы кім? 
-Қазақстан қандай мемлекет? 
-Тәуелсіздігімізге биыл неше жыл?
-Елордамыз Астана қаласында қандай көрме өткелі жатыр?
Иә,біздің еліміз бай,жеріміз үлкен, табиғаты әсем,мәртебесі биік тәуелсіз,егеменді мемлекетпіз.
ІІІ. Мағынаны ашу.
-Балалар, бүгін біз тағы бір отансүйгіш ақынмен танысамыз.Ол,»Туған жер» -деп баға берген Оразақын Асқар 
аталарыңыз.
 Автор туралы мәлімет беру.
 АСҚАР ОРАЗАҚЫН
16.05.1935ж.т.Қытай Халық республикасы Іле аймағы,Мүкей-қаратас ауылында  туған -ақын. Сарыбұлақ мектебін, 
Құлжадағы  «Білім жұрты»гимназиясын бітірген. 1955 жылдың 27 сәуірінде атамекені Қазақстанға түбегейлі қоныс 
аударады. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекет ұлттық университетінің филол.ф-тін бітірген (1961).
Шығармалары :
    Балаларға арналған «Ләйлә», «Таудай бол», «Қос қоңырау»,» «Жарапазан», «Суретті өлең әліппе», «Әріптер әлеміне 
саяхат»,  «Биші»деген өлеңдері бар.
Еңбек жолы :
    Қазір зейнеткер, сонымен бірге «Балауса» баспасында «Әдеби мұра» бағдарламасына орай, «Әлем 
балалар әдебиетінің» қазақ тіліндегі елу томдығын шығару жұмысына атсалысуда.
1996 жылдан Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының мүшесі. Халықаралық «Алаш»  әдеби сыйлығының лауреаты. 
«Ерен еңбегі үшін», «Тәуелсіздіктің 10 жылы» медальдарының иегері. Мұқағали атындағы сыйлықтың иегері. Панфилов 
ауданының Құрметті азаматы.
Ассоциация құру «Өлең»
-өлең шығарманың түрі
-авторы болады
-ақын жазады
-ұйқас болады
ІҮ.-Жақсы,балалар,ендеше бүгін біз  О.Асқар ағамыздың «Туған жер» деген өлеңмен танысамыз.
Оқулықпен жұмыс.
а) Өлеңді мәнерлеп оқып беру.
ә) Оқушылар дауыстап,тізбектеп,түсіне отырып оқиды..
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б) Өлең мазмұны сұрақ-жауап арқылы сұралады. 
Ү. Тапсырмалармен жұмыс жүргізу.
Ұжымдасып кәне біз,
Кел талдайық бәріміз.
 Ұжымдық жұмыс. Екі топқа  ортақ сұрақ.
1. Ақынның өлеңдегі басты сезімі қайсысы.
а) Қуаныш
ә) Мақтаныш
б) Сүйіспеншілік. (Дәлелде)
2.Ізденіс жұмысы.
«Ауылым-Отаным» тобына:
Тауып оқу.Әр шумақтан осы сезімдерді білдіріп тұрған сөзді тап. 
«Ауылым-Әнім» тобына:
-Туған жердің өткен тарихы туралы шумақты оқы. 
Ой толғау (ойлануға берілген тапсырма)
«Ауылым-Отаным» тобына:
-Тоқтар кім? 
«Ауылым-Әнім» тобына:
-Өлеңдегі «Байлық, бақыт тұнған жер» деген сөзді түсіндір.
Екі топка ортақ сұрақ
-Қандай батырларды білесіңдер?
ҮІ.Дәптермен жұмыс. Сөздік жұмысын жүргізу.
Бел буу-тәуекел ету
«Туған жерім-тұғырым,
Өскен елім-өзегім»
Тұғырым-мықты.
 Өзегім-алысқа  кеткенде сағынып,іш-бауырың елжіреп,сағынғаны. 
Жөргек – жас нәрестені бөлеп орайиын жаялық жайалық.
-Қазақстан дүниежүзіне қандай жетістіктермен белгілі? Өлеңнен теріп жаз.
-«Өз өлкеңді таны» кестені толтыру.
Сергіту сәті
ҮІІ. Ойын: «Тақия тастамақ»
Парта айнала бастадым,
Сұраққа жауап берсін деп, 
Жамбылдың жасын берсін деп 
Бекарыс, сенің басыңа 
Тақияны кеп тастадым.
Ситуациялық сұрақтар. 
-Сен егер ақын болсаң қандай тақырыпта өлең жазар едің? 
- Батыр болған жақсы ма әлде жаман ба? Себебін айтшы? 
- Сен ғарышқа ұшасын деген бұйрық келді,бармаудың амалын тап.
- Өз еліңнен басқа елге көшіп кетсең,қайта оралып келерме едің?
Шығармашылық жұмыс «Кім тапқыр»
«Ауылым-Әнім» тобына
Мен туған жерді сүйемін, өйткені ...
Мен туған жерді аялаймын, өйткені ...
Меніғ туған жерім  мен үшін қымбат, өйткені ... 
«Ауылым-Отаным» тобына
Менің жерім кең байтақ,себебі ...
Менің Отанымдай жер жоқ, себебі ...

«Жалғасын тап» Отан,туған жер туралы мақал-мәтелдер жарысы.
І – топ: «Ауылым-Отаным»
1.Отан оттан да ... (ыстық)
 2.Отансыз адам ... (ормансыз бұлбұл)  
3.Отан отбасынан ...(басталады)  
4.Отан үшін отқа түс ...(күймейсің)
Арың үшін алыссан өлмейсің.
ІІ-топ: «Ауылым-Әнім»
4.Жері байдың ...(елі бай)   
5.Туған жердің күні де ыстық ...(түні де ыстық)  
6.Туған жердей ел болмас ...(Туған елдей ел болмас)  
7.Ердің көркі елімен, Отан көркі ...(жерімен)
 ҮІІІ. Ой толғаныс. Ал,балалар, бүгінгі сабағымызды бекіте келе ақын өлеңіне сатылай кешенді талдау жасайық 
«Ауылым-Отаным» тобына:
 1.Авторы: 
 2.Тақырыбы:
      3.Жаныр түрі:  
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      4.Шумақ: 
      5.Тармақ.
  «Ауылым-Әнім» тобына:
-Әр шумақтың мәнін ашатын көркем,бейнелі сөздер: 
    1-шумақ: 
    2-шумақ: 
    3-шумақ: 
7.Өлеңнің идеясы:ақынның туған жеріне,халқына, байлығына,----   шексіз махаббаты айтылады.
Мұғалім: Асқар Оразақынның балаларға арналған жырлары көп Оның жырлары адамға күш-қуат беріп,елімізді, жерімізді 
сүюге,оларға қашанда қамқор болуға тәрбиелейді. 
ІХ. Поэзия минуты 
Топтық тапсырма: « Поэзия-жүрек тілі» 
О.Асқар ақынның өткен сабақтардан өздері жатқа білетін өлеңдерін мәнерлеп оқып беру сайысы. 
Х.Ойтолғаныс. Сабақты қорыту,ой түйіндеу. 
- Балалар, бүгін біз қандай тақырыппен таныстық?
-О.Асқар кім? 
-Қай Республикада дүниеге келді? (Қытай)
-Қазір неше жаста? (81)
-Қандай шығармалары бар екен? 
Кері байланыс «Ақ тілектер» Бүгінгі сабақтан алған әсерлерімен бөліседі.
-Стикерлерге жазып жапсыру. 
Не білдік? Не үйрендік? Түсіндім. Түсінбедім.Сабақ несімен ұнады?Ұнамады.Сұрақтарым бар.
Рефлексия
-Ендеше балалар сабағымызды Бәкір Тәжібаевтың «Туған жер »атты әнімен аяқтайық.
ХІ.Бағалау
Әр топтың жұмысын кесте арқылы бағалау.
ХІІ.Үйге тапсырма беріледі 
О.Асқар «Туған жер»  өлеңін жаттау. 

*****
Акмолинская область, Жаркаинский район Тассуатская основная школа

учитель русского языка и литературы
Мукангалиева Рая Боранбаевна

Тема урока: "Глагол"
Цель урока: 1) учащиеся смогут определить вид,  лицо, число глагола.
                      2) учащиеся смогут применить полученные знания на практике.
                      3) привить интерес к предмету.
Наглядный материал: карточки, схемы.
Тип урока: формирование новых знаний учащихся
Вид урока: урок повторение
                                          Ход урока
1.Психологический настрой.
Упражнение с шарами.
2. Организационный момент.
"Встаньте прямо, не шумите,
  Все ль на парте, посмотрите.
  Все ль на месте?
  Книжка, ручка и тетради.
  Не забудьте дневника.
  Он - документ ученика". 
3.Проверка д/з.
1.Что такое глагол?
2. Глаголы отвечающие на вопросы   что делать? что сделать? стоят в какой форме?
3.Назовите времена глаголов.
4.На какие вопросы они отвечают?
Упр. 383 стр.170
Образуйте от глаголов  неопределенной формы глаголы настоящего времени  1лица ед.ч.
4.Работа в парах. Объясните значения выражений пословиц. Найдите антонимы.
1.Готовь сани летом, а телегу зимой. 
2.Семь раз отмерь, один раз отрежь.
3.Береги платье снову, а честь смолоду.
4.Не учи безделью, а учи рукоделью.
5.Новых друзей наживай, а старых не теряй.
6.Не бойся врага, а бойся глупого друга.
5.Групповая работа
Выпишите выделенные глаголы и дополните этот ряд глаголами в неопределенной форме из текста.
1 группа   Торопливая куница решила скроить к празднику красивый сарафан. Она быстро села за работу. Всю ткань 
изрезала в куски. Из этих кусков теперь и платка на голову не сшить.
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2 группа  Стала терпеливая синица из холстика фартук кроить. Все вычертила, проверила, а потом уже скроила фартук. 
Попросила куница показать ей секрет шитья. Добрая синица раскрыла ей тайну из шести слов:
"Семь раз отмерь, один раз отрежь".
6.Творческая работа  Найдите и выпишите предложения с  глаголами 2 лица. Вставьте пропущенные буквы.
                        На охоту
Однажды в конце ноября отправился я на охоту. День был теплый. Порой моросил дождь. Люблю я бродить по лесу. А 
какая же в лесу тишина!
Идеш.... по влажной земле, идеш... и осматриваеш..ся по сторонам, хочеш.... запомнить лес. Скоро он посветлеет в белом 
уборе.       Пробираеш...ся по узкой тропинке.
7. Занимательная минутка Подобрать к существительным глаголы.
1 команда   "Кто что делает? "Повар, врач, учитель, ученик, баянист, художник.
2 команда  "Что что делает? "Ветер, трава, ручка, солнце, дождь, книга.
 8.Работа по карточкам.
Подберите и напишите однокоренные глаголы в неопределенной форме совершенного вида.
1 карточка
читать-
рисовать-
2 карточка
писать-
играть-
3карточка
учить-
ехать-
4 карточка
лететь-
строить-
9.Что я знаю о глаголе?
10.Итог урока: Что поняли?+  Что не поняли?-
11.Рефлексия. О чем мы говорили на уроке? Как вы оцениваете свою работу?
12.Д/З. Написать эссе "Для чего нужен глагол?"

*****
Ақмола облысы, Жарқайың ауданы «Тассуат негізгі мектебі» КММ

география пәнінің мұғалімі
Мурзагалиева Дарига Мусылманбековна

Сыныбы: 7
Пәні: Материктер мен мұхиттар географиясы
Тақырыбы: Оңтүстік  Америка. Халқы және  елдері
Сабақтың мақсаттары: 
1. Білімділік: Оқушыларды Оңтүстік Американың халқымен және елдерімен таныстырып,алған білімдерін жинақтап, таным
деңгейін арттыру.
 2.Дамытушылық:   Оқушылардың ойлау, ой-өрісін, сауаттылықтарын арттыру арқылы пәнге деген қызығушылығын ояту,
шығармашылықпен жұмыс істеуді дамыту.
3. Тәрбиелік: Өз елін, Отанын, елін, жерін сүюге оны құрметтеуге,  өз еліндегі ұлт өкілдерін тануға  бірін-бірі сыйлауға
тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ  
Панарамолық байланыс: тарих
Оқыту әдісі: психологиялық жаттығу, «Талқылау»  және «Шеңбер бойымен әңгімелеу»,  оқыта үйрету ойындары, 
түсіндірмелі, баяндау.(модульдік технологияның элементтері).
Сабақтың әдістемелік жабдықталынуы:  Оңтүстік Американың физикалық картасы, дүние жүзінің саяси картасы, 
карталар, атлас, оқулық, интерактивті тақта.
Сабақтың барысы:   
Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылармен  амандасу, оларды түгендеу. Оқушылар назарын өзіме аударту.         
Психологиялық  жаттығу:  «Сәлемдесу» ойыны: Қазір біз сендермен ойын ойнаймыз, қимылды тез жасауларың керек. 
«Бастаймыз» деген белгі берілгенде, мен қалай амандасу керек екенін айтамын, сонда сендер бір-бірлеріңмен тез-тез 
амандасасыңдар. Әр адаммен әртүрлі амандасасыңдар. Сонымен, көзбен… қолмен… иықпен… құлақпен… тіземен… 
иекпен… өкшемен… арқамен.
Үй жұмысын тексеру: §41-42 Табиғат зоналары 157-163б
 «Шеңбер бойымен әңгімелеу» оқыта үйрету ойыны:
Шеңбер бойымен отырамыз.Ортада тұрған жүргізуші көзін жұмып, кез келген ойыншыға нұсқайды. Ойынды сол бастайды:
 Оңтүстік Американың жазық бөлігінде қандай табиғат зоналары орналасқан?
 «Сельвас», «льянос», «кампос», «пампа» ұғымдарын түсіндіріп, табиғат ерекшеліктерін атаңдар.
 Анд тауларындағы биіктік белдеулердің таралуы географиялық ендік пен климаттық жағдайға тәуелді екендігін 
оқулық мәтіні мен 58-суретті салыстыра отырып, дәлелдеңдер.
 Неге Орталық Андының батыс беткейінде орман белдеулері жоқ.
Бағалау парағы

Оқушының аты-жөні Үй тапсырмасы Жаңа тақырып 
бойынша жұмыс

Қосымша 
тапсырмаларды орындау

Қорытынды 
бағасы
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Елеш Аида
Желкайдаров Асылхан
Зекен Мөлдір
Коншекова Жанэль
Тасмагамбетов Алишер
Түрсынбек Әділ

Барлық оқушылардың бағалары қосылып орташа баға шығарылады.
4.Жаңа сабақты түсіндіру:      
Халқы. Оңтүстік Америка материгінде қазіргі кезде 391 млн-нан астам халық тұрады. Олар қалыптасуы мен нәсілдік, 
ұлттық құрамы жағынан алуан түрлі халықтардың жиынтығынан құралған. Материкке  адамдар алғаш рет бұдан 15-17 мың 
жыл бұрын Панама мойнағы арқылы Солтүстік Америкадан қоныс аударған. Сондай-ақ адамдар Африка мен Мұхит 
аралдарынан да келді деген болжам бар. 
Оңтүстік Американың байырғы халқы болып есептелетін үндістер материктің қазіргі халқының 10%-ын ғана құрайды. 
Х.Колумб Америка дүние бөлігін ашқанға дейін үндістер рулық-тайпалық қоғамдық құрылыста өмір кешіп аңшылықпен, 
балық аулаумен айналысқан. 
Еуропалықтардың жергілікті үндістермен некелерінен тараған ұрпақтар-метистер қазіргі кезде Оңтүстік Американың Анд 
елдерінің негізгі халқын құрайды. XVI ғасырдан бастап Африкадан 300 жыл бойы материктегі кеніштер мен 
плантацияларда жұмыс істеу үшін миллиондаған құл – негрлер әкелінді. Олардың еуропалықтармен некелесуі нәтижесінде 
мулаттар, ал үндістермен некелесуінен самбо қалыптасты. Негр мен мулаттар Оңтүстік Американың солтүстігі мен 
шығысында тұрады. ХІХ ғасырды Испания мен Португалиядан келгендер материктің оңтүстік-шығысына көбірек қоныс 
аударған. Олардың ұрпақтары өздерін креолдар деп атайды. Оңтүстік Америка халқының көпшілігі латын тілдеріне 
жататын испан және португал тілдерінде сөйлейді. Сондықтан материкті Орталық Америкамен бірге Латын Америкасы деп 
атайды. 
Оңтүстік Америка-дүние жүзіндегі халқы аз қоныстанған материктердің бірі. Бұл материкте тұрғындар саны 1 млн-нан 
асатын 20  миллионнан аса –қалалар бар. 
Елдері. ХІХ ғасырдың басында құл иеленушілік жойылғаннан кейін, Еуропа елдері өз иелігіндегі жерлерге азаттық беруге 
мәжбүр болды. Қазіргі мемлекеттердің шекараларының қалыптасуы ХХ ғасырда ғана аяқталды. Табиғат жағдайларына 
байланысты материк Анд елдері мен Шығыстағы жазық елдеріне айқын ажыратылады.

Бразилия: Байрақ         Елтаңба   • Жер аумағы: Әлем бойынша 5 -орын
• Барлығы - 8,514,877 км²   • % су беті - 0.65
• Мемлекеттік құрылымы – 22 штаттан  тұратын федерациялық республика
- Халқы 204 259 812 чел
- Халқының этникалық құрамы: ақ нәсілдер – 54,7%, негрлер – 5,89%, мулаттар – 38,45%.
- Бұған қоса 3 млн-нан астам иммигранттар (жапон, италиялық, неміс, араб, француз, т.б.) тұрады.
- Астанасы – Бразилиа.
- Мемлекеттік тілі – португал тілі.
- Халқының көпшілігі христиан дінін ұстанады.
- Ұлттық мейрамы – жетінші қыркүйектегі Тәуелсіздік күні .
5.Дәптермен жұмыс:№2 тапсырманы 166 б орындау.
Материктегі ежелгі өркениет орталықтарын атаңдар. (оқушыларға үйге алдын ала тапсырма берілген: Оңтүстік Американың
ежелгі өркениет орталықтар туралы мәліметтермен танысу).
6. Кескін картамен тапсырма: Кескін картаға материктегі елдердің шекаралары мен астаналарын белгілеңдер.
7. Сабақты қорытындылау
«Талқылау» оқыта үйрету ойыны
  Мұғалім оқушылардан жұпқа бөлінуін сұрайды. Бір оқушы «мұғалім» болады, екіншісі  «оқушы» болады. Бүгінгі тақырып 
бойынша мазмұндау жасайды. «Мұғалім» жауапты оқулық мәтінімен салыстырады.
8.Оқушылар өздері  «Оңтүстік Америка» туралы  видеобейнелерді ұсынды.
Видеобейнелер  бойынша  талқылау жасады.
Үйге тапсырма: §43-оқу. Реферат жазу тақырыптар 167 бетте берілген.
Бағалау

*****
Ақмола облысы, Жарқайың ауданы «Тассуат негізгі мектебі»  КММ

қазақ тілі мен әдебиеті  пәнінің мұғалімі
Мусина Шынар Есенгелдіқызы

   Сабақтың тақырыбы:  «Көш керуен сабағы». Зат есімді қайталау.
Сабақтың  мақсаты:
1.Оқушыларды сөз таптары,оның ішінде Зат есім,Зат есімнің түрлері  және құрамы,мағыналық түрлері туралы  тереңірек 
үңілту.
2.Сөз таптары бойынша  бастауыш сыныптарда меңгерген білімдеріне сүйене отырып,Зат есім туралы  түсініктерін 
дамыту,сауатты жазу,оқу дағдыларын жетілдіру,оқушылардың белсенді ойлау қызметтерін жандандыру.
3.Тілдік эстетикалық сезімдерін ояту,жұмыс жасау барысында  адалдық қасиеттерін дамыту.
Сабақтың түрі:Көш керуен сабағы
Сабақтың әдісі: түсіндіру,ішінара ізденіс,сұрақ-жауаптар,талдау.
Көрнекіліктері:Тақырыпқа арналған кестелер,оқулық,түйенің суреті т.б. суреттер.
Сабақтың барысы: 
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1.Ұйымдастыру кезеңі: Амандасу,оқушыларды түгендеу,сабаққа дайындықтарын қадағалау.
2.Үй тапсырмасын тексеру:
Кіріспе бөлім:
1. 121- жаттығу.Мақал – мәтелдер  жазып келу,Зат есімдерді тауып, мағыналарын  тұлғаларын анықтау.
2. 2.Топтастыру диаграммасын пайдалана отырып,тіліміздегі сөз таптарын  қайталау. (плакатқа сызу)
3.Негізгі бөлім:  Қазақ халқы ертеде көшіп – қонып  өмір сүрген,негізгі күн көрістері төр түлік мал болғаны белгілі.Сол 
себепті малға шұрайлы,жайлы жерлерді іздеген.Ал енді балалар осындай  көш қоныста міндетті түрде  көлік 
қажет.Әрине,ол кезде  техника деген жоқ.Сол себепті көшіп – қонуға ыңғайлы көлік түйені пайдаланған.Естеріңде болса 
балалар біздің ауылда да осыдан  3-4 жыл бұрын түйе шаруашылығы болған.
Балалар түйенің  қандай қасиеттерін білесіңдер?
Енді бүгінгі сабағымызды  балалар,сендердің бастауыш сыныптан меңгеріп келген сөз табы,зат есім туралы өткізгелі 
отырмыз.Бұл сабақ – «көш керуен»  сабағы.Зат есім туралы ілім –білімдеріңді осы сабақта толықтырып,жинақтап,ойланту 
міндет.Сабаққа белсене қатысып,алған білімдеріңді  ортаға салу керек.Жол ұзақ,керуен – көшіміз  көздеген жеріне  жету 
үшін, көптеген тосқауылдардан  өтуге тура келеді.Себебі,жолда қарақшылар өте көп кездеседі.Тосқауылдар,әрине білім 
тосқауылдары.Көшкеруеннің  көздеген жеріне жету үшін  сендер көмек көрсетулерің керек.Сендер байқағандай  жүк артқан
түйелердің әр қайсысында  қоржындар бар.Бұл қоржын – білім қоржыны.Сендерге арналған тапсырмалар.Көш Тассуат 
ауылына келіп қалды.Бұл жерде көшті ұстамауға тырысуымыз керек.Тезірек қоржындарды ашайық.
 -  Ал, балалар қалай ойлайсыңдар,қоржындағы тапсырмалар  не жайында болуы мүмкін.
-   (Бір бала жауап беруі керек) Бәз бүгін сөз таптары зат есім туралы  шығар деп ойлаймын.
-   Ал ендеше осы сөзіңді дәлелдеп көрейік.
1.Тосқауыл.
А.Тапсырма.Зат есім дегеніміз не?  Сұрақтарын ата мысал келтір.
Ә.Тапсырма.Жалпы және жалқы есімдер деп біз қандай есім сөздерді айтамыз.
Б.Тапсырма.Құрамына қарай зат есімдер қалай бөлінеді.
В.Тапсырма.Деректі зат есім дегеніміз не? Дерексіз зат есім дегеніміз не?
Балалар,көш керуеніміз  сендердің көмектерің арқылы бірінші тосқауылдан өтті.Керуен басы сендерге риза.
2.Тосқауыл. Қоржыннан келіп тапсырма алады.
А.Тапсырма. «Сөз пирамидасын құру»  ойыны.
-  Ал кәне ,пирамида деп нені айтамыз?
-   Пирамида геометриялық фигура. (оқушының жауабы)
-   Пирамиданы көрсетіп,біздің сөз пирамидамыз да осы пирамидадай болуы керек.Ойын шарты бойынша 2 әріптен тұратын
сөзбен бастап,12 әріпке  дейін тұратын сөздерді жазу.
Ә.Тапсырма.Ал,енді балалар дәптермен жұмыс.
122 жаттығу. 60 –бет.Жұмбақтарды көшіріп жазып,зат есімдердің астын сызыңдар.
Көш  керуен ақырын жылжи-жылжи  екінші тосқауылдан да өтіп,үшіншіге де жетті.Бұл тосқауылдан қалай өтер екенбіз.
3.Тосқауыл.Перфокартамен жұмыс.
Кәне,кім шығады? Кімнің қолы жеңіл?

Зат есім  Жалқы Жалпы Деректі Дерексіз Түбір Туынды Күрделі

4.Тосқауыл.  Ой-толғаныс.Эссе жазу.
-   Ал , балалар,енді сендердің сөйлем құрау,мәтін құрайға  қаншалықты  шеберліктеріңді  немесе сөз байлықтарыңды 
байқайық.
-   «Мен – Зат есім »  деген тақырыпқа эссе жазу.
-    Кім? Не? Деген сұрағы бар.Бір тектес заттарды  жалпы есім деп,жекелеп айтатын заттарды  жалқы есім деп бөліп мені 
айтады.Біз тоғыз ағайындымыз.Мен біріншімін.Сондықтан барша затқа иелік етемін.
Жазған эсселерін балаларға оқыту.
Ал,балалар төртінші тосқауылдан   керуеніміз тағы да мүдірмей өтті.
5.Тосқауыл.  Көру диктанты.Зат есімдерді теріп жазу,ауызша талдау жасау.Жалқы,жалпы,деректі,дерексіз.Осы сөздермен 
сөйлем құрау.
Қорытынды.
1.Жұмбақ шешу.
2.Сабақты бағалау.
3.Үйге тапсырма беру.

*****
Жамбыл облысы, Шу ауданы, Көкқайнар ауылы

     С. Естемесов атындағы орта мектептің 
       педагог-психологы А.А.Секербекова

Тренинг-сабақ
 
Тақырыбы:   «Сөз  анасы  сәлем» Сөйлеу  және  тыңдай  білу  әдептілігі
Мақсаты: 1.Сәлемдесудің  мәнін түсінудің негізін дамыту.
2.Сәлемдесуді  күнделікті өмірде қолдануын әдет, дағдыға айналдыруға тәрбиелеу.
Міндеттер:   1.Оқушыларды әртүрлі сәлемдесу  түрлерімен таныстыру  (қасиеттердің мағынасын ашу).
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2.Әдеп, адамшылық – амандасудан басталуын түсіндіру  арқылы оқушыларды өзін қоршаған адамдармен үйде, мектепте
қарым-қатынас жасауға үйрету.
3.Ата-ана  және  басқа  отбасы мүшелерімен таңертең   сәлемдесе   білу  дағдысын өз  бойына   дарыту іс  -  әрекеттерімен
таныстыру, өнергелілікке тәрбиелеу ісіне тарту, баулу.
Жүргізілетін жұмыстар:
«Сәлемдесу»  тренингі. Әртүрлі ұлттың сәлемдесу рәсімдері.
«Сәлем» туралы түсінік беру.
Адамдар  бір-бірін  қалай  қабылдайды?  Адаммен  жүздескендегі  алғашқы  әсер.  Қарым-қатынастағы  уақыт  және  ара
қашықтығы. Адаммен шүйіркелесу ерекшеліктері. Қарым-қатынастағы бағыт-бағдар. Қарым-қатынас және өткен тәжірибе
туралы пікір алысу.
Психологиялық тренинг: «Жаныңның тереңдігі» тақырыбы: «Сиқырлы қол».
Негізгі  бөлім:   Сәлем –  арабтың  тыныштық,  бейбітшілік   мағынасындағы  ассалам  сөзінің  тілімізде фонетикалық
өзгеріске   түсіп,  қалыптасқан   түрі.  Арабтар  бір-бірімен  осы  сөзді  қолданып   амандасады.  Мұсылмандар
Пайғамбарымыздың  атынмен: ғаләйһиссәлем!(оған тыныштық болсын) сөзін  қосып  айтады.
Сәлемдесу  түрлері: «Әс-сәләму аләйкум!» «Сәлеметсіз бе?»,  «Сәлем  бердік», «Сәлем» т.б.
      Өз халқыңның әдет- ғұрпын білу -  үлкен   мәдениеттілік.  Адамның  ұлттық  мінезі  әдет- ғұрыпты  білу ,сақтау  арқылы
қалыптасады.  Сондықтан  қазақ  халқының  әдет-ғұрпын алдымен қазақтың  ұл-қыздары  білуге, үйренуге тиіс. Сонда  ғана
оны өзгелерде  сыйлайды.
     Есікті  қатты  жапқанда  немесе  теуіп  ашқанды  біздің халық  ежелден әдепсіздікке  санайды. Көбіне  кесір, менмен,
өзінің  ақымақтығын  артықшылық  деп ұғатын адамдар сөйтеді. «Қайта  келер  есікті  қатты  жаппа»,- дегенді  үлкендер
күні  кешеге дейін көп айтпаушы ма еді?  
 Кірдің суын,тамақтың  қалдығын,  жуынды мен шайындыны есіктің көзіне  төге салатын әйелді ауыл салақ  санайды,
ұнатпайды.  Қазақ  есікті  кермейді,  табалдырықты  баспайды,  жаман  ырым  санайды  әрі   өйткенді  көргенсіздің  ісі  деп
бағалайды.Үйде  үлкен  кісілер  отырғанда,келін  есіктен  ту  сыртымен   шығады;  үлкендерге  артын  қарату-келін  үшін
көргенсіздік.   Қазақтың үйіне кірген адам үйде адам бар болса да, жоқ болса да амандаса кіру керек. Адамдарымен есік
алдында амандассаң да, босағаны аттаған соң, бос үйге: «Әс-сәләму аләйкум!» -  деу керек. Шаңыраққа сәлем беру деген
сол болады.
    Үйге кірген кісіні  босағада ұзақ  дағдартып  тұрғызып  қою-  үй иесіне ұят іс.Танысқа да, бейтанысқа да жылы қабақ
көрсетіп,төрге немесе қатарға шақыру  қазақылық саналады: «Есігінен ит сығаламайтын» деген-қазақта отбасы үшін өте
ауыр сөз. Үйге көрші-қолаң, ағайын- туыстың жиі келіп тұруы бауырмалдыққа тән. Босағасынан бөтен  аттамайтын үйді
«мола» деп кемсіту  бар.
    Киіз үйді есігін күншығысқа  қаратып тігеді. Ал күмбезді бейіттің аузын қабылаға қаратады. 
     Тыстағы адаммен  есіктің көзінде тұрып ұзақ сөйлесуге болмайды:    не өзін сыртқа  шығуын керек,  не оны үйге
кіргізіуін қажет. Әйтпесе, әбестік болады: жақтырмаған, менсінбеген кісі сөйтеді. Жалпы, үйдің қасында жолыққан кісіге:
«Үйге кіріңіз!»-демеу-білместік. Оның  арғы  түбі сараңдыққа  жалғасып  жатады. 
     Төрге  үлкендер мен сыйлы адамдар  отырады. Бірақ ақсақал адамның босағада қалып, қарасақал әлдекімдердің  төрге
озып кетуі қазақтың үлкенді сыйлау әдетіне қайшы келеді. Әдепті жас өзі  тұрып өзінен үлкенге орын  береді. 
    Әлдекімге  қызметін бұлдағанда немесе бағамды білмедің деп кейігенде: «Есіктегі басымды  төрге  шығардым»,-деп
жатады.  Онысы-сыйлы  адамдардың  қатарына сені мен қостым  дегені. «Есіктен  кіріп, төр менікі деме»,- деген де сөз бар.
Мұны  бұрыннан келе жатқан адамдарды  сырттан келгендер басынғанда,  ежелгі  жұртты келімсектер шеттете  бастаса,
айтады. Адам баласының ең үлкен, ең  жауапты  тіршілігі - Отан үшін істелетін еңбек. «Отан отбасынан басталады»,-дейді
қазақ. Өз отбасы қадірлемеген  адам Отанын  да қадірлеп жарытпайды.
1. Адамдар бір-бірін қалай қабылдайды? Пікір алысу.
Тренинг: «Сиқырлы қол» 
      Әрбір топтағы қатысушы қағаздың жоғарғы жағына өз есімін жазып,  қарындашпен өз  қолын айналдырып сызып
шығады. Әр саусаққа өзінің қандай да бір қасиетін жазып, түрлі-түске бояуына болады. мұнан кейін  «алақандар» шеңбер
бойына жіберіледі де басқа қатысушылар алақан кімге тиесілі соның басқа қасиеттерін жазуға тиісті.
Талқылау:  Өзіңіз  туралы  жаңа  не  білдіңіз  ?  Біз  өзімізді  қалай  қабылдаймыз  және  өзгелер  бізді  қалай  көретіндігінде
шындықтың бар екендігі талқыланады.
Қорытынды: Сәлем  беру - өткінші  міндет емес, өмірлік  міндет. Ендеше  одан  жаңылуға да, жалығуға да  қақымыз  жоқ.
Мақалдардың  мәнін  аш: *«Сәлем беруде парыз,  Сәлем алуда  парыз».  
          *    Адам  сөйлескенше, Жылқы  кісінескенше   *      Әдепті елдің баласы  - Алыстан сәлем береді.      
Үйге  тапсырма: Жанұялық  әдеп-ғұрып туралы  эссе  жазу.

*****
Атырау  қаласы Жапақ Қаражігітов  атындағы №16  мектеп –лицейі

орыс сыныптарындағы  қазақ тілі  пәні  мұғалімі
Сапаргалиева  Жанар  Маликовна

ІІ деңгейлі  тәлімгер –мұғалім

Сабақтың  тақырыбы: Мұзафар Әлімбаев, оның  шығармалары
Сілтеме: 8-сынып  оқулығы  Әдістемелік  көмек.
Мақсаты: Ақынның   өмір  жолынан  қысқаша  мағұлмат  беру,  мәтін  ішінен  тұйық  етістіктерді,  

жалқы  есімдерді  табу,  өзіндік  бағалауға үйрету.
Күтілетін  нәтиже: Ақын  туралы  ақпаратпен  танысады,  тұйық  етістіктер мен  жалқы  есімдерді  мәтін  ішінен  

табады, өз- өздерін     бағалауаға  талаптанады.

Әдіс-тәсілдер: Диалог, АКТ,  жеке жұмыс, топтық  жұмыс,  «РАФТ» әдісі, «Әткеншек», «Галерея», «Автор 
орындығы» .

Сабақта Оқулық.  А4, фломастер.  Стикерлер.
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қолданылатын
материалдар:

Мұғалімнің  іс-әрекеті Оқушының  іс-әрекеті.
Психологиялық  ахуал
туғызу
3мин

Амандасу,  сыныпты  түгелдеу,  сабаққа  
дайындықтарын  тексеру.

Оқу-құралдарын  ретке  келтіру,  сабаққа  
дайындалу.

Үй тапсырмасы: Үй  жұмысы  тексеріледі. «Мұқан  Иманжанов-жазушы»  диалог
Топтарды құру: Домино  суреттері  арқылы  топқа  бөледі. Суреттердің    ұқсастығы  бойынша топқа  

бірігеді.
Мағынаны тану: Сөздікпен  жұмыс  жүргізу:

Тырнақалды(алғашқы)-первый
Туынды-произведение.
Жарық  көрді-был издан.
Қаламгер-писатель,  поэт.
Сыншы-критик.
Жинақ-сборник.
Қайраткер--деятель

Берілген  сөздік  бойынша  сөз  тіркесін  
жасайды.  Жаңа сөздерге  түсінік  жұмысын  
жүргізеді

Мәтінмен  жұмыс.
1.Мәтін  бойынша әр топқа сұрақтар  
беріледі
2.«Әткеншек»  әдісі  қолданып  
сұрақтардың  жауабын  мәтіннен іздеп табу
3.«Галерея»  әдісін  қолданып  тексеру.

Мәтінді  түсініп  оқып  шығады,    Топ  ішінде  
мазмұнын  талдайды.
Топ  мүшелері  постермен  жұмыс  жасайды.
Берілген  сұрақтардың  жауабын  мәтін  ішінен 
тауып  жазады.
Әр  топ  өз  жұмыстарын  қорғайды. Қалған  
екі  топ  дұрыс,  дұрыс  емес  жауабымен  
тексереді.

Тілдік тапсырма: Мәтін  бойынша  жаттығу  жұмысы. І топ:  Мәтін  ішінен  етістіктерді   теріп  
жазып,  тұйық  етістікке  айналдыру.
ІІ топ: Берілген етістіктерді  септейді.( жазу,  
шығару,  көру, бітіру)
ІІІ топ:  мәтін  ішінен  жалқы  
есімдерді  теріп  жазу.

Шығармашылық
жұмыс:

«РАФТ», «Автор  орындығы»  әдістерін  
қолданып,  тұйық  етістік,  жалқа  есім  
туралы   әңгіме  жазу.

Жеке  жұмыс. Әр  оқушы  өз  таңдаулары  
бойынша тақырыпқа  әңгіме  жазады.

Бағалау. Бағалау  парақшасына  әр  оқушыны  
жұлдызша  смайликтермен  бағалайды.

Шығармашылық  жұмыс бойынша  «Екі  
жұлдыз  бір  тілек».
Өздеріне  ұнаған  әңгімешіге  өз  жұлдыздарын
тарту  етеді.
Өзіндік  бағалау  парақшасына өздерін  
бағалайды

Рефлексия. 
Кері  байланыс  парағы

                                     Маған үш  затты  айт.
     3

Үйге  тапсырма: «М. Әлімбаев  шығармашылығы»  реферат
Сабақтың  тақырыбы:  Мұзафар  Әлімбаев,  оның  шығармалары.
Сабақтың  мақсаты:  Ақынның   өмір  жолынан  қысқаша  мағұлмат  беру,  мәтін  ішінен  тұйық  етістіктерді,  жалқы  
есімдерді  табу,  өзіндік  бағалауға үйрету.
Күтілетін  нәтиже:  Ақын  туралы  ақпаратпен  танысады,  тұйық  етістіктер мен  жалқы  есімдерді  мәтін  ішінен  табады, 
өз-өздерін     бағалауаға  талаптанады.
Жалпы  8-сынып  қазақ  тілінен  «Балалар  әдебиетінің  ақын-жазушылары»  бөлімін  орталап  жатыр. Бұл  тарауда  ақын-
жазушылардың  өмірбаянымен,  шығармашылығымен  танысып  жатырмыз.  Бүгінгі  сабаққа  сыныптың  оқушылары  түгел 
қатысты.  Сабағымды  психологиялық  ахуал  туғызудан  бастадым.  Ортаға  шыққан  оқушылар  тізбек  бойымен  «Бір  зат  
есім, бір сын  есім»  тренингі  бойынша  бір-біріне   тілек  білдірді.  Келесі  қадам  топқа  бөлу.  Топқа  бөлу  үшін  суретті  
доминоларды  пайдаландым. Әр  оқушы  өз  таңдауларының  ұқсастығы  бойынша  топқа  бірігеді.  Үй  тапсырмасына  
көштім.  Үйге  жұптасып  диалог  құрау  берілген.  Әр  топтан  бір  жұп  шықты. Үш  топтың құраған  диалогі  үш  түрлі.  
Диалогті  оқу  барысында  оқушылардың  сөздік  қорлары  аз  екендігі  байқалды. Себебі,  диалог « иә», «жоқ»  деген  қысқа 
жауаптармен шектелді. Жаңа  сабақ  тақырыбына  түсу  үшін  бейнебаян  көрсетіп,  ой қозғау  жасадым.  Ақын  туралы  
қысқаша  ғана  қарап,  тақырыптың  қандай  екенін  аштық. Оқушылар жаңа  сөздермен  танысып,  сөз  тіркесін  ауызша  
жасады. Келесі  тапсырма  мәтінмен  жұмыс.  Әр  топ  оқулықтағы  мәтінді  өз  тобымен  бірлесе  отырып,  талдады.  
Оқушылар  топтық  жұмысқа  өте жақсы  дағдыланған.  Әрі  мәтін  мазмұнын  өз  сөздерімен  жеткізуге  тырысады. 
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Мәтіннің  мазмұнын  түсінгендерін  тексеру  мақсатында «Әткеншек» (СТО) әдісін  қолдандым.  Топ  ортасына  мәтін  
ішінен  сұрақтар  жазылған  постер  тастадым.  Сұрақ  саны  топтың  мүшесі  қанша  соған  есептелген.  Бұлай  жасаған  
себебім:  топ  мүшелері  түгел  қатысуы  керек.  Постерді  топ  ішінде  айналдырып ,  сұрақтың  жауабын  жазады.
Уақытқа  сай  тапсырма  орындалды.  Бітірген  топ  жұмыстарын  тақтаға  іліп,  қорғауға  дайындалды.  Жауаптың  дұрыс,  
бұрыстығын  тексеру   үшін «Галерея»(СТО)  әдісін  қолдандым.  Әр  топ  ортаға  шығып  өз  жұмыстарын  қорғады, ал  
қалған  екі  топ  қолдарындағы  екі  түсті  парақша  арқылы  жауаптың  дұрыс,  бұрыстығын  тексеріп  отырды. Жасыл  
қалақша-дұрыс,  қызыл  қалақша- бұрыс. Бұл  әдістің  тиімділігі  топ  ішінде  бірде-бір  оқушы  сабақтан  тыс  қалмайды, әрі 
тексеру  барысында  өздері  жіберген  қателіктерді  сол  бойда  тауып  түзетеді. 
Келесі  тапсырмада  мәтін  бойынша  жаттығу  жұмыстары  жасалды.  
І  топ:  Мәтін  ішінен  тұйық  етістіктерді  теріп  жазып,  тұйық  етістікке  айналдыру.
ІІ топ: Берілген  етістіктерді септейді. 
ІІІ топ: Мәтін  ішінен  жалқы  есімдерді  теріп  жазу.   
Тапсырма  орындау  барысында  оқушылар   тапсырманы  бөліп-бөліп  алғандығынан  олардың  ортасында  көшбасшылық  
қабілеті  бар  оқушылар  бар  екендігі  байқалды.  Сабақты  бекіту  мақсатында  оқушыларға  шығармашылық  жұмыс  
тапсырдым.  Бұл  жерде  «РАФТ» әдісі мен «Автор  орындығы»  әдісін  қолдандым.  Бұл  әдісті  қолданғаным  біріншіден:  
оқушылардың  осы  әдіске  деген  қызығушылығы  өте  жоғары  екендігін  үнемі  сабақ  үстінде  байқайтынмын.  Сонымен  
қатар  бұл  жерде  оқушының  шығармашылық  қабілеті  дамиды. Әр  оқушы  өз  оймен  берілген  тақырып  төңірегінде  өз  
ойларынан  мәтін  құрайды.  Бүгінгі  сабақта  тұйық  етістік пен  жалқы есімдерді  қайталау  болғандықтан  оқушыларға  
рөлге  кіріп  хат  жазуды  ұсындым.  Яғни,  оқушы  өз  таңдауы  бойынша  не  тұйық  етістік, не  жалқы  есім  болып  хат  
жазады. Жазып  болған  соң  Автор  орындығына  отырып  өз  туындысын  оқиды.  Автор  орындығын  мен  үнемі  үй  
тапсырмасын  тексергенде, сабақты  қорытындылаған  кезде  жеке  оқушының  білімін  тексергенде  қолданып  жүрмін.  
Автор  орындығына  отыруға  қай  оқушы да  қызықпай  отырмайды. Бір-екі  оқушының  жұмысынан  үзінді  келтірсем 
төмендегідей:
Сырымов  Арсель  былай  деп  жазыпты: «Менің  атым  - Жалқы  есім.  Мен  бәрінен де  үлкенмін.  Мен  кілең  
үлкендермен  дос  боламын.  Сондықтан  сөйлем  ішінде  де  үлкен  әріппен  жазыламын»
Насанова Жанна: «Мені  «Тұйық  етістік»  деп  атайды.  Менің  достарым  ондай  көп  емес.  Менің  тек  қана «У»  
деген  көмекшім  бар»
Бағалау  кезінде  сабақта  өзіндік  бағалау, « Екі  жұлдыз,  бір  тілек»  мұғалімнің  бағалау парақшасына  жасалған  
критерилер  бойынша  бағалау  түрлерін  қолдандық.  «Екі  жұлдыз , бір  тілек»  әдісін  оқушылардың  шығармашылық  
жұмысынан  кейін  қолдандық.  Оқушылар  өздеріне  әңгімесі  ұнаған  оқушыға  өз  жұлдыздарын  тілек  айтып,  тарту  етті  
Өзіндік  бағалауда   әділ  бағалауға  тырысқан.  Бағалау  кезінде  бағалау  парақшасына  өздерінің  сабақ барысында  қалай  
жұмыс  жасағандықтарын  бағдаршам  түстері  бойынша  белгіледі.  Бұл  әдісті  сабақ  үстінде  үнемі  қолданғандықтан  
оқушылар  өздерін  әділ  бағалаған.
Мен  өзім  оқушыларды  бүгінгі  сабақта  жүргізілген  тапсырмалар  бойынша  жасалған  критерилер  негізінде  
жұлдызшамен  бағаладым.
Кері  байланысқа  «Маған  3  нәрсені айт»  парақшасын  тараттым.  Оқушылар  бүгінгі  сабақтан  өзі  үшін  ең  негізгі  үш  
нәрсені  белгіледі.
Сабақтың  сәтті  тұстары:  Оқушылар  топпен  жұмыс  жасауға  толықтай  қалыптасқан,   сабақ  үстінде  белсенді  отырды,
бағалау  кезінде  әділ  бағалаған,  кері  байланыс  парағын  толтырғанда  өздері  үшін  маңызды  нәрселерді  көрсете  білген.
Сәтсіз  тұстары:  Орыс  сыныбы  болғандықтан  сөздік  қорлары  өте  аз,  сондықтан да  өз  жұмыстарын  қорғау  кезінде  
сөйлеу  мәдениеттері  төмен болды. Жасаған  жұмыстарын  қорғау  кезінде  қиналып  қалатын  оқушылар  бар.
Қорытынды:   Сабақты  түрлендіре  өткізу,  бағалау  түрлерін  жетілдіру, сабақта  қолдану,   сөздік  қорларын  жетілдіруге   
тапсырмалар  орындату.

*****
Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы «Кинорежиссер Аяған Шәжімбаев атындағы 

Есіл ауданының №3 Явленка орта мектебі» КММ-сінің 
мектепалды даярлық сыныбының тәрбиешісі 

Танрбергенова Лайла Нургалиевна
                                                                              
Ұйымдастырылған іс-әрекетінің технологиялық картасы
Білім беру саласы:Қатынас
Білім бөлімі: Тіл дамыту
Тақырыбы: Мамандықтың бәрі жақсы
Мақсаты: Балалардың ойлау қабілеттерін дамыта отырып, болашақ мамандыққа байланысты ұғымын тереңдетіп, 
қызығушылықтарын арттыру, сурет бойынша әңгіме құрастыруға, жұмбақ шешу арқылы толық сөйлеуге баулу, сөздік 
қорларын дамыту. Еңбекке деген қызығушылықтарын ояту және үлкендердің  еңбегін бағалауға тәрбиелеу.
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, баяндау, талдау, сәйкестік тесті, ойын.
Пән аралық байланыс: сауат ашу
Сабақтың көрнекілігі: интерактивтік тақта, ойынға қажет құралдар,  мамандық түрлері.

Бөлімі Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Мотивациялық 
-қозғаушылық

-Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде тіл дамыту оқу іс-
әрекеті. Бүгінгі оқу іс-әрекеті ерекше, бізге қонақтар келіп 
отыр. Солармен амандасып алайық.
Қонақтармен амандасу.
Армысың,қайырымды аспан-ата!
Армысың, мейірімді  Жер ана!
Армысың, шұғылалы алтын күнім! Армысыздар, 

Қабылдайды.
 
 
 
 
Амандасады.
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қонақтарым ,достарым!
Шаттық шеңбері:
Қуанамын мен де,
Қуанасың сен де,
Қуанайық достарым
Арайлап атқан күнге.
-Балалар, қазір бізде жылдың қай мезгілі?
Қыс мезгілінің айларын атаңдар, қазір нешінші айы, қалай 
аталады?
Аптаның нешінші күні, қалай аталады?
Өткен сабақты есімізге түсірейік. Не жайында айтылды? 
«Жеті қазынаның бірі», оның ішінде ит туралы ертегіні 
естеріне түсіру.
Тосын сәт.
Балалар, бүгін бізге пошташы ағай хат жіберіпті. Ашып 
көрейік. (хатты ашу)
-Бұл хатты бізге Жұмбақбай ата жіберіпті. Мен сендерге 
оқып берейін.
Жұмбақтарды шешеді. (Слайд)
Оқу іс-әрекетінің тақырыбы ашылды.
Тағы қандай мамандық иелерін білеміз?

 
 
 
Шаттық шеңберін жасайды.
 
 
Сұрақтарға жауап береді.
 
 
Естеріне түсіреді, сұрақтарға 
жауап береді.
 
 
Қызығушылық танытады.
 
 
Жұмбақтарды шешеді.
Білгендерін айтады

Ұйымдастырушылық- 
ізденушілік

Мамандық дегеніміз – адамның еңбек қызметінің түрі. 
Мамандық таңдау да мектеп қабырғасынан басталады. 
Сондықтан бүгін осы мамандық түрлеріне, атқаратын 
қызметтеріне тоқталайық. Өзіміз қалаған мамандық 
туралы өз ойымызды айтайық.Өмірден өз орнын тауып, 
елімізге қажетті кәсіп иесі болу бәріміздің арманымыз.
Ендеше Жұмбақбай атаның тапсырмаларын орындап 
көрейік. Дайынсыңдар ма? Мұқият болайық.
1-тапсырма:
«Суреттерге қарап әңгіме құрастыр». Бірнеше суреттер 
берілген. 3-4 бала осы суреттерге қарап, әңгіме 
құрастырып айтулары керек.
ІІ-тапсырма:
Дәптермен жұмыс. «Кімге не керек?» дидактикалық 
ойыны. (әр мамандық иесінің қажетті заттарын 
сызықпен қосып көрсету керек)
Сергіту сәті.
 
ІІІ-тапсырма:
Мамандықтар туралы білетін тақпақтар айту.
ІV-тапсырма:
«Дұрыс па, бұрыс па?» ойынын ойнайық.
Дұрыс болса қолдарын көтеру керек, бұрыс болса 
көтермеу керек.
 
Жақсы балалар, біз Жұмбақбай атаның жіберген барлық 
тапсырмаларын орындадық.
Енді мен сендердің білімдеріңді тексергім келіп тұр. Мен 
сендерге әріптер көрсетемін, ал сендер сол әріптерден 
басталатын мамандықтың түрін айтасыңдар.

 
Қабылдайды.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 бала әңгіме құрастырады.
 
 
 
«Кімге не керек?» 
дидактикалық ойынын 
ойнайды.
 
Сергіту сәтін жасайды.
 
Балалар тақпақтарын айтады.
 
Дұрыс болса қолдарын 
көтереді, бұрыс болса 
көтермейді.
 
Қабылдайды, айтуға 
тырысады.

Рефлексивті түзету Қорытындылау мақсатында біз сендермен «Кім 
болам ?»дидактикалық ойынын ойнаймыз.
- Өте жақсы балалар. Осындай әр түрлі мамандыққа жету 
үшін алдымен білім алып, көп нәрсені үйрену керек. Міне, 
мамандықтың бәрі жақсы екеніне көзіміз жеткен сияқты. 
Қандай маман иесі болса да, аянбай еңбек етеді. Біз 
олардың еңбегін бағалап, құрмет тұтуымыз керек .
-Ендеше еңбек туралы мақал-мәтел айтайық.
Еңбектің наны тәтті,
Жалқаудың жаны тәтті.
Еріншектің ертеңі бітпес.
Еңбек етсең ерінбей,
Тояды қарның тіленбей.
Оқу іс-әрекетін мына өлең жолдарымен аяқтаймын.

2-3 бала әңгімелейді.
 
 
 
 
Мақал – мәтелдерді қайталап 
айтады.
 
 
 Қабылдайды.
 
 
 
Сыйлыққа қуанады.
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Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та, бар қалан. –демекші, сендер де өскеде 
дені сау, білімді, еңбекқор, ақылды болып, осы 
Қазақстанымыздың көркейіп, өсуіне өз үлестеріңді қосып, 
армандаған маман иесі болатындарыңа сенемін. 
Балаларды сабаққа қатысу ерекшеліктеріне қарай бағалау. 
Жұмбақбай атаның сыйлықтарын таратып беремін.

 

 Күтілетін нәтиже: Мамандықтың бәрі жақсы
Біледі: Мамандық иелерінің  атауларын, атқаратын қызметін біледі.
Игереді : Жұмбақтарды шешіп, өлеңдерді жатқа айтып, мақал-мәтелдерді айтуды игереді.
Меңгереді:  Сурет бойынша әңгіме құрастыруды, ойын анық, нақты жеткізуді, үлкендердің еңбегін бағалауды меңгереді.

*****
Батыс Қазақстан облысы, Қарасу ауылы

«Ақжелкен» бөбекжай – балабақшасының тәрбиешісі
Маулетова Арайлым Мақсотқызы

Технологиялық карта

Уақыты: 30.09.2016 жыл   Тәрбиеші: А.Маулетова
Білім беру саласы:  «Әлеумет» Бөлімдері: Қоршаған ортамен таныстыру
Тақырыбы: «Табиғатты аялайық»
Мақсаты: Балаларды туған елдің табиғатымен таныстыру, табиғат әлеміне танымдық қызығушылықтарын арттыру, 
табиғатты сүюге, өсімдіктер мен жануарларды қорғауға және қамқорлық жасауға тәрбиелеу, өлі табиғат, тірі табиғат туралы
түсінік беру.
Алдын – ала жүргізілетін жұмыс: Слайд, сурет көрсету
Әдіс – тәсілдері: Түсіндіру, сұрақ – жауап, көрсету
Көрнекіліктер: Теледидар, суреттер, жәндіктер, жануарлар 
Билингвалдық  компонент: Табиғат – Природа, 

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

Себепті
қызығушылығын

ояту

Ал, қанекей балалар, бәріміз дөңгелене 
тұрып табиғат анаға ризашылығымызды 
білдірейік

Жылу берген Күнің үшін рахмет!
Өсім берген Суың үшін рахмет!
Тіршілік берген Жерің үшін рахмет!
Біз ақылды баламыз, жайнай берсін даламыз!

Ұйымдастырушылық 
ізденіс кезеңі

- Балалар, сендер қай елде тұрасыңдар?
- Қазақстан елінің табиғаты бай және 
ерекше. Оған көз жеткізгілерің келеме?
- Олай болса бәріміз теледидарға қарайық
Теледидардан Қазақстанның табиғаты 
туралы слайд көрсету
 -Балалар, бізде кең байтақ далада, 
шалқыған өзен – көлдерде, жайқалған 
орманда, асқар биік тауларда бар. Ұлан 
байтақ жерімізде аңдармен құстарда 
мекендейді
- Балалар, бойымызды сергітіп сергіту сәтін 
жасап алайық, бәріміз теледидарға қарап 
көргендеріңді істейміз
- Балалар, Табиғат – дегеніміз  бізді 
қоршаған орта, бізді қоршаған ортаға аспан, 
жер,су,ағаштар,өсімдіктер жатады. 
Табиғат өлі, тірі болып екіге бөлінеді. 
Тірі табиғатқа: Ағаш, шөп,гүл, жатады, олар
өздігінен өседі, дем алады, көбейеді, 
денесінде жан бар.
Өлі табиғатқа су, тас, құм жатады, олар 
өспейді, дем алмайды, денесінде жаны жоқ
- Балалар енді менің алдымда фешкалар 
жатыр соларды таңдап, орталықтарға 
бөлініп отырайық
- Шығармашылық орталыққа отырғандарың 
мен берген суретті бояп берулерің керек, 
бұл суретте өлі табиғат түрлері
Ал, қатынас орталығына отырғандарың тірі 

Қазақстанда 

Ия

Балалар слайд қарап, тәрбиешінің айтқанын 
тыңдайды

Балалар теледидарға қарап көргендерін 
жасайды

Балалар табиғат туралы тәрбиешінің 
түсіндіргенін тыңдайды
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табиғат туралы яғни ағаш, гүл, жануарлар 
туралы мақал – мәтел не болмаса тақпақ 
айтасыңдар
-Ал балалар, жарайсыңдар енді бәріміз ойын
ойнаймыз «Табиғатты қорғайық» ойыны 
Шарты: Әр бала табиғат түрлерін плакатқа 
жапсырып, табиғат көрінісін бейнелеп 
береді.
 Гүлді жұлуға болмайды
 Ағашты кесуге болмайды
 Суды ластауға болмайды
 Күнімізді бұлт баспасын
 Құсты атуға болмайды
 Жасыл шөпті жұлуға болмайды
 Аңдарды қорғауымыз керек
 Асқар тауларымыз биік болсын

Балалар фешкалар таңдап орталыққа бөлініп 
орындарына отырады

Шығармашылық, қатынас орталығындағылар 
тәрбиешінің берген тапсырмасын орындайды 

Балалар ойынды қызыға ойнайды 

Іс - әрекеттің бағалау
кезеңі

Балалар бүгінгі оқу іс – әрекеті ұнадыма?
Сендерге бір әңгім оқып берейін Баяғыда 
Табиғат ананың Жер, Су, Ағаш деген үш 
ұлы болыпты. Олар өте ақылды, мейірімді 
екен. Табиғат ана бір күні бір күні ұлдарын 
шақырып алып, 
Адамдарға ең көп қызмет еткен ұлыма 
үлкен сый тартамын – деп уәде береді.
 Сонда ұлдары анасының атқанына қуанып, 
адамдарға жақсылық жасауға жолға 
шығады. Үшеуі үш жаққа шығып, адамдарға
көп игі істер жасапты. Күндердің күнінде 
еліне оралыпты, сонда аналарының 
бұрынғыданда бетер көріктене түскеніне 
риза болған ұлдары 
Апатай, сіз қандай керемет күйге түскенсіз 
мұның сыры неде? депті
Сонда табиғат ана:
Аяулы ұлдарым менің, бұның сыры 
сендердің адамзатқа жасаған 
қайырымдылықтарыңда – деп жауап беріпті
Содан бері Жер Су, Ағаш аналарының 
сұлулығын сақтап қалу үшін адамдарға адал
қызмет етумен келеді екен
Міне балалар, барлығымыз айнала қоршаған
табиғатқа қамқор болып, оны күтіп баптап, 
сүйіспеншілікпен қарауымыз керек.
Бүгінгі оқу іс – әрекетіне жақсы 
қатысқандарыңа жұлдызша таратамын 

    Күтілетін нәтиже: 
Нені білді: Қазақстанның табиғаты туралы
Қандай түсініктерді игерді: Өлі табиғат және тірі табиғат туралы
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Сергіту сәтін, ойын ойнауды меңгерді 

*****
3 саны және цифры

Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Қараоба ауылы
Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының мектепалды даярлық тәрбиешісі

 Бисенова Гүлжансара

Білім беру саласы: Таным.
Бөлімі: Математика.
Мақсаты: 3 саны және цифрымен таныстыру; цифр мен заттың санын сәйкестендіре білуге 
үйрету; заттарды санауға машықтандыру; 3 цифрының  баспаша жазылуымен  таныстыру; 
балалардың зейіні мен логикалық ойлау қабілетін дамыту; эстетикалық тәрбие беру.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: әр түрлі заттарды санату, сандармен таныстрып, сандарға 
байланысты жұмбақ жасыру.

Құралдар: әліппе-дәптері, сандар, суреттер, бор 
Әдіс-тәсілдері: Сұрақ-жауап, түсіндіру. 
Б/м: сан-цифр-Figures , үш-три- Three  , доп-мяч- Ball.
                                              Оқу іс-әрекетінің барысы:
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Оқу іс-әрекетінің 
түрлері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Ынталандыру. 
Сезімді ояту

Шаттық шеңбері:
Біз- балдырған тең басқан,
Дос құшағын елге ашқан.
Тілегіміз-бейбіт күн,
Ашық болсын кең аспан!
Балалар бізге қонаққа дымбілмес келді.
Кәне, балалар амандасайық.
Дымбілмес сіздерге өзі білмейтін сандарды, пішіндерді үйренуге
келген екен, ол өзімен бірге тапсырмалар алып келген екен, сол 
тапсырмаларды орындауға көмектесеміз бе?

Балалар шыттық шеңберіне 
тұрады, қайталап  айтады.

-Сәлеметсізбе
-Иә

Ұйымдастыру 
кезеңі

Ол үшін мынадай тапсырмаларды орындайық 
Суретпен, тақтамен  жұмыс.
1) Тақтадағы алма, қоңырау, доп суреттерінен
есеп құрастырамыз.
1-ші қатарға доп 
2-ші қатарға қоңырау
3-ші қатарға алма
2) Берілген сандардың көршілерін жазу
.3) Мынау қандай геометриялық фигуралар? 
Өте жақсы олай болса, балалар қазір дымбілмес қандай сан 
көрсетсе, сонша рет қолымызды шапалақтаймыз.
Ал, енді балалар дымбілместің тапсырмаларын орындап болсақ, 
қоштасып шығарып салайық.
Билингвалдв компанент:
Өте жақсы олай болса, балалар қазір дымбілмес қандай сан 
көрсетсе, сонша рет қолымызды шапалақтаймыз.
Балалар сендер санамақ білесіңдер ме?
Бір дегенім-білмек,
Екі дегенім-еңбек,
Үш дегенім-үлгі,
Төрт дегенім-төзім,
Бес дегенім-бестік.
Әліппе-дәптермен жұмыс.
№1. Дәптерімізді ашып тиіндерді санаймыз. Тиіндердің саны 3 
цифрымен белгілейміз. 3 цифрын табамыз. 
3 саны және цифры туралы тақпақ айтып берейін.
Балалар қару-жарағы
Жебесі мен садағы
Жауларын атса жусатқан
Садақты «3»-ке ұқсатам.
3 санын ауаға жазамыз, содан кейін аяғымыздың ұшымен еденге
саламыз.
Енді қарындашты алып, дәптердегі санды салып шығамыз.
        Сергіту сәті
Бір дегенде тұрайық, 
2, 3,  – алақанды соғайық, 
Оң жаққа бұрылып, 
Сол жаққа бұрылып, 
Бір отырып, бір тұрып, 
Біз жүгіріп алайық. 
Орнымызды табайық.
№2 Цифр, сан және нүктемен берілген сан үлгісін суретпен 
сәйкестендіру. 
Д/О: «Кім жылдам?»
Шарты: үшбұрыш, төртбұрыш, дөңгелек пішіндерді құрау.
№3 Тапсырма бойынша тиісті цифрды жапсыру қажет.

-Жақсы
3 қатар болып балалар 
тақтадағы түрлі суреттерден 
есеп құрасытады

2доп+1доп=3доп
1қоңырау+2қоңырау=3қоңырау
2алма+1алма=3алма

Балалар тақатада ілінген 1,2,3 
сандардың көршілерін тауып 
жазады.

Дымбілместің көрсеткен 
фигураларын атады.

Көрсетілген 1-3 сандарына 
байланысты қолдарын соғады.

Сау болыңыз дымбілмес.

сан-цифр-Figures , үш-три- 
Three  , доп-мяч- Ball

Санамақты бірге қайталайды.

Дәптердегі тапсырманы 
орындайды..

3 санын ауаға еденге жазып 
орындайды.

Сергіту сәтін қимылмен 
жасайды.

Дәптердегі тапсырманы 
белсене орындайды.

Ойынға қызығушылықпен 
қатысады.
Дәптердегі орындалған 
тапсырмаларын көрсетеді.

Оқу іс-әрекетін  
қорыту.

Балалардың  тапсырмаларын тексереді, дұрыс, ұқыпты 
орындаған балаларды  мадақтау.

Аяқталған тапсырмаларын 
көрсетеді.

Күтілетін нәтиже: 1.Балалар 3 саны мен цифрымен танысты.
2.Цифрды заттың санымен сәйкестендіруге үйренеді.
3.3 цифрының  баспаша жазылуымен танысады.

*****
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Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Әжібай ауылы
«Ақтілек» бөбекжайының  ІІ санатты тәрбиешісі

Жұбанова Бибигүл Өмірзаққызы

Семинар
Тақырыбы: «Бала тәрбиесіндегі отбасы мүшелерінің әсері»
Мақсаты: Тәрбиенің  ең  тамаша  жері  отбасы  екенін,  олардың  бала  тәрбиесіндегі
мүмкіндіктерінің жоғары екенін,баламен қарым-қатынасты жақсарту.  Ата-анаға баланың жан
дүниесін түсіне білуге кеңестер беру.  Бала тәрбиелеуде отбасылық тәрбиені нығайту.  Отбасы
бірлігін, ынтымағын сақтауда ата-аналардың белсенділігін арттыру. 
Сәлем-сөздің атасы.(ойын жаттығу).
Мақсаты: Байқампаздыққа баулу,ұйымшылдық іскерліктерін қалыптастыру.

Әуен бойынша ата-аналар залда еркін жүреді.
1-шапалақтаған кезде, бас изейді.
2-шапалақтаған кезде, қол алысады.
3-шапалақтаған кезде, құшақтасады.
2. Баяндама.Тақырыбы: «Отбасы-тәрбие бастауы»  Тәрбиеші:  Б.О. Жұбанова 
3.Сұрақ – жауап. Мына сұрақтарға қалай жауап бересіздер?
1.«Отбасы – алтын бесік» деген сөзді қалай түсінесіз?
2.ХХІ ғасырдың ата-аналары қандай?
3.Баланыздың тәрбиесіне ата-ененіз араласқанын қалайсыз ба?
4.Балабақшаға балаңызды не себептен алып келдіңіз?
5.«Тәрбие» деген, сіздің ойыңызша не?
6.Балабақшадан не күтесіз?
7.Сіз өзіңізді жақсы білесіз бе?
8.Сіз өзіңізді кім деп санайсыз ?
9.Балаңызға көп назар аударасыз ба?
10. Балабақшаның қандай қажеттілігі бар? 
Жүректен шыққан жылы сөздер.
Жақсы сөз- жарым ырыс дейтін халқымыз. Жақсы сөз естісең, жаның жадырап сала береді. Жақсы сөз ашу шақырмайды,
жүрегіңді  жылытады,  қуанышқа  бөлейді.  Жылы сөз,  адамдарды достастырады,  сабырлы болуға,  денсаулығын  сақтауға
септігін тигізеді. Әр айтылған сөзді адам жүрегімен қабылдайды. Сондықтан қолдан келгенше бір-біріне жылы сөз, жақсы
тілек айтудың өзге адамға жақсылық жасау екенін ұмытпайық.
Сергіту сәті: «Сиқырлы қалпақ».
Мақсаты: Қуаныш сыйлау іскерлігін меңгерту.
Дөңгелене тұрады. Әуен бойымен қалпақ бір-біріне беріледі. Әуен тоқтаған кезде, кімде қалпақ қалса, сол адам шеңбердегі
бір адамға жылы сөз немесе комплимент айтады.
4.«Сиқырлы қарындаш» жаттығуы.
Шарты: Шарларға бала тәрбиесі жайлы жағдаяттар  жазылып ішіне салынады.Сиқырлы таяқшаны бір-біріңе ұсына отырып, 
шарларды сиқырлы қарындашпен кезекпен жарып, ішіндегі жағдаяттарды оқып, ата-аналар бірлесіп шешеді.
Ата-ана мен балаға байланысты жағдаяттарды шешу.
Үрленген шардың ішінде жағдаяттар жазылған. Сіздер сол шарды жарып, ішіндегі жағдайды оқып, сол жағдайдан шығу 
жолдарын   ұсыныңыздар.
1. Сіз балаңызбен саябақта қыдырып жүріп, өсіп тұрған әдемі гүлдердің біреуін жұлып алдыңыз. Сол кезде балаңыз сізге: 
«Ана, ол гүлді неге жүлып алдың? олай жасауға болмайды ғой»-деген сөзін естігенде сіз не істейсіз? Балаға қандай жауап 
қайтарасыз?
2. Сіз балаңызбен аулаға серуендеп, балаңызбен ойнап келуге шықтыңыз. Ойын алаңында сіздің балаңызбен тектес жасар 
балалар ойнап жүр. Сіздің балаңыз да сол балалардың қастарына ойнауға барды. Бірақ басқа балалар сіздің балаңызды 
ойынға қоспай тұр. Ал сіздің балаңыз мұңайып, жылап тұр. Сол кезде сіз қандай әрекет етер едіңіз?
5.Ассоциация . 
1. Отбасы деген не? (Отбасы адам баласының алтын діңгегі. Өйткені адам ең алғаш шыр етіп дүниеге келген сәтінен 
бастап, осында ер жетіп, отбасының тәрбиесін алады.Отбасы – шағын мемлекет әр мемлекеттің өзіне тән өндіріс, өнім, 
сыртқы және ішкі саясаты, кіріс – шығыс бюджеті, тәртібі, заңы болады ).
2.«Ел болам десең – бесігінді түзе» деген нақыл сөзді біздің ата-бабамыз мұра болып қалдырған. Бұл нақыл сөзді қалай т 
үсінуге болады?
Қазақ отбасында өз баласың мейірімділікке, имандылыққа бауылып өсірген. Үнемі жанұясында осылай тәрбие көрген бала 
ақырында, өздігінен тіл алғыш, адал, тиянақты, ұқыпты болып шыға келеді.
3. «Өнегелі отбасы» дегенді қалай түсінесіз? Егер ата-ана өз еңбегімен, өмірге деген саналы көзқарасы, тек жақсы 
қасиеттері арқылы сыйластықпен ғұмыр кешсе жауапкершіліктері мол адамдарболса, баласына үнемі қолдау көрсетіп, 
барлық істерін қадағалап, бағыт беріп отырса олар өз балаларына өнеге бола алады.
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5.«Рахмет» тренингі
Нұсқау: Қатысушылар орындарынан тұрып, сол алақанына бүгінгі семинарға қатысардағы сезімдеріңізді салыңыздар, ал оң
алақанға бүгінгі семинардан алған әсерлеріңізді салыңыздар және екі қолдарыңызды жоғары ұстап көтеріңкі көңіл - күймен 
3 рет өз - өзімізге қол шапалақтап қояйық!
Қорыта  келгенде МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ сөзімен аяқтағым келеді:   “Тәрбиедегі  мақсат -  баланы тәрбиешінің  дәл
өзіндей етіп шығару емес, келешек өз заманына лайық қылып шығару”,- деген екен. Келешекте жас ұрпақты бар мейірімі
мен күш жігерін сарп етіп, болашақ еліміздің тұтқасы болуына ата - ана еңбек етсе, болашақтың тізгінін ұстар, халықтың
үмітін ақтар, дені сау, білімді де саналы ұрпақ өсіруіміз керек.

*****
Батыс Қазақстан облысы,  Казталов ауданы,  Талдықұдық ауылы

С.Есетов атындағы орта жалпы білім беретін мектебіндегі
   «Балбөбек» шағын ортадлығының тәрбиешісі  Ж.Мухатова

Тақырыбы : «Құстар»
Мақсаты:Балалардың құстар туралы түсініктерін тақпақ,тиым сқздер,жұмбақтар арқылыесте сақтауын, ойын арқылы   
арттыру. Құстардың адам өміріндегі пайдасы туралы мағлұмат     беру.  Балалардың  құстары туралы білімдерін және 
олардың  немен қоректенетіні, дене бітімі туралы білімдерін бекіту.Құстар туралы көркем сөздерді пайдаланып сөздік 
қорын  дамыту. Құстың  бейнесін дұрыс бояуға үйрету.Табиғат байлықтарын қорғап, құстарға деген сүйіспеншілік се 
зімдеріне тәрбиелеу.
Көрнекілігі:Демонстрациялық материалдар, құстардың суреті, тордағы құстың     т.б
Әдіс-тәсіл:      Сұрақ-жауап, әңгімелесу, түсіндіру.
Қостілділік компоненті:құс- птица- bird. торғай- воробей-sparrou,  қарлығаш- ласточка-swaeeow;тоты құс-папугаи-parrot
Мотивациялық-қозғаушы:
Қонақтармен амандасу
 -Сәлеметсіз бе! Здравствуйте! Good morning!
“Жылулық  шеңбері”.
Балалар бүгінгі күн қандай тамаша!
қане, бәріміз шеңберге тұрып бір-бірімізге жылы лебізімізді білдірейік
Күлім қағып қолымды
1,2,3, деп соғайын
Қарап тұрған көршіме
Қолымды мен бұлғайын
 Жылы-жылы жүзбенен
Маңдайынан сипайын 
Жылы-жылы жүзбенен
Жүрегімді сыйлайын
 Ыстық алақаңыммен
Қолыңды бер қысайын
Амандасып өзіңмен
Құшақтасып алайын
І.Қызығушылықтарын ояту/«Insert» әдісі/.
Ғажайып сәт: есік қағылып тоты құс келеді.
Балалармен амандасады.
Балалар біздерге тоты құс қонаққа келіпті
Тоты құстын біздерге тапсырмасы бар екен  қане балалар орындаймызба?  Тапсырмалар беріледі
Ұйымдастырушылық-ізденістік
Балаларға пишка суырту .Орталықтарға бөлу
ІІ-Мағынаны тану. /Топтастыру әдісі/
І-топ Шығармашылық орталығы
Суреттегі құстарға тоқталу
Құстарды атап.Бояуды тандап алып,суреттерді бояу.
Сен жалғастыру ойыны:
Шарты:
Қарлығаш балшықтан:.......
Торғай балапандарына.........
Аққу өте..........................
Көкек жұмыртқасын.................
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Қарға бар даусымен.........
Құсқа ұясын табуға көмектес ойыны
(Суретпен)
ІІ-топ Көркем әдебиет орталығы
Табиғаттың бір бөлігі құстарға  тоқталамыз.Құстар-бау-бақшаның сәні,әрі біздің досымыз..
Балалар қандай құстарды білесіздер?
Құстардың пайдасы өте көп.Олар ағаштағы ,жердегі құртарды жейді.Құстар ән айтып көңілімізді көтереді Құстар үлкен екі 
топқа бөлінеді
Олар үй құстары және  дала құстары
Біз бүгін дала құстарына тоқталамыз
 біз құстың ұясын  бұзбауымыз керек. Балапандарына тиіспеуіміз керек. Себебі олардың да аналары шырылдап 
балапандарын іздейді. Күзде кеш кеткен құстар көктемде ерте келеді. Күзде ерте кеткендері көктемде кеш келеді. 
Сондықтан да біздер балалар осы құстарға қамқорлық жасап ұя жасауымыз керек. Суреттегі құстарға тоқталу.Суретке қарап
сөйлем құрастыру.
Сендерге жұмбақ жасырайын.
Кеудесі қайқаңдап,
Жүреді байпандап (қаз)
Күміс сандық ашылды,
Ішінен жібек шашылды (балапан)
Киімі ала, ісі бар шала,
Мекені орман дала. (сауысқан)
Балапаның басатын басқа құс бар,
Бар сондай қасқа құс (көкек)
Шарлап келіп даланы,
Үйіме үйін салады (қарлығаш)
Тиымдар мен ырымдар
Аққуды атпа,
Құстың ұясын бұзба,жұмыртқасын алма.
Қыран құстарды атса киесі тиеді.
Саусақ жаттығулары
Обал жасап құстарға,
Торға қамап ұстама!
Құс боп неге жаралды,
Еркін самғап ұшпаса?
Қостілділік компоненті:құс- птица- bird. торғай- воробей-sparrou,  қарлығаш- ласточка-swaeeow;тотықұс-папугаи—parrot
Суретте не артық? Ойыны (суретпен жұмыс)
Сергіту сәті
1,2,3 қарлығаш болып ұш,
4,5,6,қарлығаш болып қалқы,
7,8,9,10 өз  орныңа қон
Жарайсыңдар,балалар!
Балаларға орындарын ауыстырту  (екі топ ауысады)
ІІІ-Ой толғаныс /«Жуан-жіңішке сұрақтар» әдісі/
Құстар қайда мекендейді?
Құстар неше топқа бөлінеді?
Құстардың бәріне не ортақ?
Құстар немен қоректенеді?
Тоты құстын барлық тапсырмаларын орындадық тоты құс сендерөте риза болып тұр .
Сендерге тосын сыйы  достарын көрсеткісі келеді қане тамашалайық
Слайд көрсету
 Мадақтау.
Күтілетін нәтиже:
Білуі: Балалар  құстары туралы: немен қоректенеді, адамдарға деген пайдасын,  құстарының түрлерін, олардың 
дыбысталуын біледі
Меңгеруі: Балалар   тиым сөздерді өз бетінше айта алады,құстардын  балапандарына қамқор болуды  меңгерді.
Жасай алуы: Балалар тәрбиешінің берген тапсырмаларын өз беттерінше істей алады. Құстарға деген қамқорлықтарын 
күнделікті өмірде пайдалана алады

*****
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Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Нұрсай ауылы
«Жігер» бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі 

Наженова Кундыз Ибатовна

«Аяулы анашым» 
(8-наурыз мерекесіне арналған ертеңгілік)

Мақсаты: Әр адам үшін басты тұлға  Ана туралы түсіндіру. Балалардың тілдерін ойлау 
қабілетін дамыту. Аналарын сыйлауға тәрбиелеу. 
Көрнекілігі: Шарлар, қанатты сөздер, плакат, техникалық құрал.
Қымбатты әжелер мен абзал аналар, ару қыздар! Сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі 8- 

наурыз аналар мейрамымен құттықтап, тікелей эфир арқылы мерекелік тартуымызды ұсынамыз.
Той тойлап, дала менен қалаларым
Мерекең құтты болсын аналарым,
Қаракөз  қыз, абзал ана мерекесін
Құттықтауға келеді балаларың- дей келе көгілдір экранда « Ақ тілектер» арнасын ұсынамыз.Ана өмір ана гүл, анам бар деп 
сыйлай біл дей келе алдымен келіп түскен хаттармен таныстырайық.
1 хат. Райхан, Саяжан есімді гүлдер тобының тәрбиеленушілері өзінің әжелерін мерекемен құттықтап, өз тілектерін 
білдіргісі келеді екен. Олай болса тыңдап көрейік.
Құттықтауымызды әрі қарай « Гүлдер» биімен жалғастырамыз. Қабыл алыңыздар.
2 хат. Мерлан, Шырын, Айқаракөз есімді бүлдіршіндерден келген екен. Олар өздерінің аналарын мерекемен құттықтап, 
жылы лебіздерін өлең жолдарымен жолдасақ деп тілек білдірген екен. Тілектері қабыл болсын деп сөз кезегін берейік.
Құттықтауымызды әрі қарай «Құттықтаймын мама, туған күніңмен!» әнімен әсемдейміз. 
3 хат. Қадіржан, Мадина, Жанель есімді бүлдіршіндерден келген екен. Оларда өз аналарын мереке мен құттықтап , балалық 
ақ тілектерін айтқысы келетіндерін айтқан екен. Ұсыныстарын қабыл алып  құттықтау өлең жолдарына берейік.
Құттықтауымызды әрі қарай «Анашым» әнімен жалғастырамыз.
4 хат. Алина, Тұрлыхан, Адина есімді бүлдіршіндерден келген екен. Олар біз аналарымызды құттықтап өз тілектерімізді 
сіздің ақ тілектер арнасы арқылы жеткізгіміз келеді деп жазыпты хат иелері.Олай болса хат иелеріне сөз берейік.
Құттықтауымызды әрі қарай «Стирка» биімен жалғастырамыз.
5 хат. Айару, Жандос есімді бүлдіршіндер біздің арнамызға хат жолдай отырып, өздерінің балалық ақ тілектерін өлең 
жолдарымен жеткізсек деп ұсыныс білдірген екен. Ұсыныстарын қабыл алып кезекті өлең жолдарына берейік.
Құттықтауымызды әрі қарай  «Көктем» биімен жалғастырамыз.
Жүргізуші: 
Десекте уақытпенен жарыспайды,
Қияға қиялменен қарыштайды.
Балғындар шын  жүректен тебіреніп,
Аналарға билерін бағыштайды  -дей келе, «Гүлдер» тобы өз аналарына « Ана жүрегі» биін сыйға тартады. Қабыл 
алыңыздар.
Жүргізуші: Арнамыздың  Ақ тілектер айдарының көрініс бөліміне де келіп жеттік. Олай болса «Ана» көрінісін 
тамашалайық.
Ортада орындықта ана тоқыма тоқып отырады. Даладан баласы жүгіріп үйге келеді. Анасының бетінен сүйіп, анасы 
баласын аймалайды. 
Баласы: Мама басыңызда үш ақ шаш бар екен? ( анасы жымияды да қояды)
Анасы: Тамағыңды іше ғой құлыным.
Жүргізуші: Бірнеше күн өтеді. Баласы ойыннан үйіне оралады.
Анасы: Айналайын ойыннан оралдың ба?
Баласы: Мама шашыңдағы ақ шаш төртеу болып кетіпті. Үшеу еді ғой тағы біреуі неге ағарып кеткен?
Ана: Ананың жүрегі ауырса, шашы ағарып кетеді.
Баласы: Жүрегің неден ауырады?
Анасы: Есіңде ме? Сен биік ағаштың басына өрмелеп шықтың ғой. Мен терезеден көріп тұрғанмын.  Сенің жіп-жіңішке 
бұтақтың үстінде тербеліп тұрғаныңды көріп, жүрегім ауырып кетті. Содан шашым ағарды. 
Баласы: Мен жуан бұтаққа отырсам шашыңыз ағармас па еді? ( Анасы баласын құшақтайды)

(Бүлдіршіндер аналарына сыйлықтарын табыс етеді).

Жүргізуші: Балалар тек тәтті қылықтарыңмен аналарымызды қуанышқа кенелтіп жүре берейік.
Құтты болсын осы шаттық күніңіз,
Бақытты да ұзақ өмір сүріңіз.
Қуанышты жүзіңізбен әрдайым,
Бұл өмірде күліп қана жүріңіз, - деп бүгінгі  тікелей эфир арқылы беріліп отырған « Аяулы анашым» атты ертеңгілігіміз өз 
мәресіне де жетті.Аналар әрқашанда құшақтарыңыз гүлге, жүректеріңіз нұрға толсын.  Келесі кездескенше сау саламатта 
болыңыз. Сіздермен бірге болған Ақ тілектер арнасының жүргізушісі Құндыз Ибатқызы. 

*****
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Батыс Қазақстан облысы,  Казталов ауданы, Нұрсай ауылы
«Жігер» бөбекжай – балабақшасының тәрбиешісі 

Қыдырова Шынар Жасқайратқызы

«Ормандағы аңдар»

Мақсаты:  Балалардың  жабайы  аңдар  туралы  түсініктерін  тереңдету.  Олардың түрлерін  бір-бірінен  ажыратуға  үйрету.
Аңдарды сипаттауға жаттықтыру, тақпақтар  арқылы тілдерін дамыту. Сөздік қорларын байыту, тәрбиешіні тыңдай отырып,
өздігінен байланыстыра сөйлем құрауға жетелеу. Табиғатқа деген сүйіспеншілік сезімін ояту.
Көрнекілігі: Суреттер, ертегі кейіпкерлері.
Әдіс –тәсілдері: Көрсету, түсіндіру, айту, сұрақ-жауап, қайталау, мадақтау.
Билингвизм: аңдар - животные 

 «Шаттық шеңбері» Балаларды шаттық шеңберге тұрғызып, қонақтармен амандасу.
                                    Қол алысып, қане біз,
                                    Достасайық  бәріміз.
                                    Армысың алтын күнім,
                                    Армысың балабақшам.
                                    Сіздерді  көргенімізге қуаныштымыз,
                                    Үлкенге де сіз, кішіге де сіз,
                                    Бәріңізге амандасып,
                                    Басымызды  иеміз.
Бүгінгі оқу іс –әрекетімізде орманға саяхат жасаймыз.
-Ал, балалар қазір жылдың қай мезгілі еске түсіріп жіберейікші!
- Қазір жылдың қыс мезгілі.
- Қыс айларын атап беріңдерші?
- Желтоқсан, қаңтар, ақпан.
- Табиғатта қыс мезгілінде табиғатты қандай құбылыстар болады?
-  Күн суытады, қар жауады, боран соғады, айналаның бәрін қар басады. Қардан   аққала, доп жасап,   шанамен  сырғанақ
ойнаймыз.
-  Балалар тыңдаңдаршы, бір дыбыс шығады! Телевизор қосылып, аңдар балаларды қонаққа шақырады. Ал, балалар орманға
қонаққа барайық па, қандай көлікпен барамыз? Автобуспен барамыз. Жолда балаларға сұрақтар қою.
- Орманда қандай аңдар тұрады?
- Аю, қасқыр, түлкі, қоян. 
- Балалар аю қыста не істейді, нені жақсы көреді?
- Аю қыста ұйықтайды, балды жақсы көреді.
- Ал, қасқырдың, түлкінің, қоянның түстері қандай, нені жақсы көреді?
- Олар етті, сәбізді жақсы көреді.
- Ой, орманның ауасы қандай тамаша!
Тышқан шығады.  Тышқан балалармен амандасады. 
-  Тышқан орман аңдары қайда кеткен? Балалар аңдарды  көреміз деп қуанып келіп еді.  Тышқан:  Мен сендердің  келе
жатқандарыңды естіп аңдарды тығып тастадым, менің тапсырмамды орындасаңдар аңдар келеді.
- Балалар орманда қандай аңдар өмір сүреді?
- Аю, қасқыр, түлкі, қоян өмір сүреді.
- Аңдар балалармен амандасып, орындықтарына отырады.
- Балалар біз сендерге әртүрлі тапсырмалар дайындап қойдық, ол тапсырмалар әр ағаштың түбінде жасырулы, апайларың
сендерге оқып түсіндіріп берсін.
1. Тапсырма
Аңдар туралы тақпақ білесіңдерме?
Балалар аңдарға арналған тақпақтарын айтып береді.
Қоян:
Ақ қоян ау, ақ қоян, 
Ұзын құлақ, сақ қоян.
Қаша берсең орманға,
Қорқағым деп ат қоям.
Түлкі:    
Түлкі, түлкі қутыңдайсың,
Айналаңнан тың тыңдайсың
Қанша қулық асырсаңда,
Қасқырдан еш құтылмайсың.
Қасқыр:
Қасқыр орманда жортады,
Аяздан ол қорқады.
Аспанға қарап ұлиды,
Малды ауылды ториды.
Аю:    
Ормандағы аюдың
Құлпынайы көп екен
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Теріп-теріп алайық
Қалтамызға салайық
Балалар бойымызды жазып, сергіту сәтін жасап жіберейік.
Қоян, қоян секеңдейсің,
Мұздан қарғып өтем дейсің.                                    
Тайып құлап түстің ,
Не болды үстің?
2.Тапсырма.    
«Ненің баласы» ойыны
Мақсаты: Балалардың білімдерін жетілдіру
Шарты: Балаларға суреттерді көрсете отырып, сұрақ қою.
Түлкі баласы - жәутік
Қасқыр баласы - бөлтірік
Аю баласы - қонжық
Қоян баласы - көжек
3.Тапсырма.        
«Не артық» ойыны
Мақсаты:  Балаларды  орман  тұрғындарын  үй  жануарларынан  ажырата  білуге  дағдыландыру.
Шарты: Бала жабайы жануарлардың ортасынан үй жануарын тауып алуы керек. Аю, қасқыр, түлкі, сиыр т.б.
4. Тапсырма.    Аңдар туралы қандай ертегі білесіңдер
Балалар: «Үш аю», «Жеті лақ пен қасқыр», «Үйшік», «Бауырсақ»
Балалар сендер өте білімді екенсіңдер, біз сендерге кішкене қойылым көрсетейік.
Түлкі ағаштар арасынан ірімшік тауып алады. Ол ірімшікке достары да таласады.
Сол кезде оларға ірімшікті тең бөліп жеу керек екендігін тәрбиеші үйретіп аңдарға ірімшікті бөліп береді. Балалар аңдарға 
рахмет айтып балабақшаға қайтады. 
Тәрбиеші: балалар жол  қысқарсын ән айтайық.
Қорытынды:  
- Балалар, сендерге бүгінгі саяхатымыз ұнады ма ?  
- Орманда не көрдік?
- Кімді кездестірдік?
- Орманда қандай аңдар тұрады екен? 
- Тағы орманға саяхатқа барамыз ба? 
-Сабаққа белсенді қатысқан балаларды мақтап, мадақтау. 

*****
Батыс Қазақстан облысы,  Казталов ауданы, Нұрсай ауылы

«Жігер» бөбекжай – балабақшасының тәрбиешісі
 Жумашева Айгерим Касымовна

Тақырыбы: «Менің сүйкімді  отбасым»

Білім беру саласы: «Коммуникация» «Шығармашылық»
Ұйымдастырылған оқу қызметі: Тіл дамыту
Мақсаты: Отбасы туралы түсініктерін кеңейту, отбасы мүшелерін, туысқандарын айта білуге үйрету. Отбасындағы 
өздерінің  орны туралы  түсінік беру, есте сақтау қабілеттерін арттыру, әдептілік ережелеріне баулу. Отбасы мүшелерін үш 
тілде меңгерту. Отбасындағы сыйластыққа баулу,  үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білуге үйрету.
Әдісі: сұрақ –жауап, әңгімелеу , ойын, слайд, үш тілді меңгерту.
Көрнекілігі: отбасы мүшелерінің суреттері.
Сөздік жұмыс: ата, әже, әке, ана, аға, апа, іні.

Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің оқу іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

 
Мотивациялық-
қозғаушылы

Тыныштық сәті:  -Балалар, қане барлығымыз  көзімізді 
жұмайықшы. (Сол кезде балалардың сыңғырлаған  күлкісі 
естіледі) -Балалар, жаңа біз ненің дауысын естідік?
 -Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл  бақытты балалардың қүлкісі. 
Ал біздер қасымызда, жанымызда кімдер болғанда бақытты 
боламыз?
Балалар, сендер жұмбақ шешкенді жақсы көресіңдер ме?
-Олай болса, сендерге жұмбақ жасырайын.
Жұмбақ
 Маған да, саған да,
 Жақын туыс бес адам.
 Үш әріптен  тұратын.
 Оңға оқы, солға оқы.
 Өзгермейді  еш онда.
 Бәрі де өз жұртың.
 Айтады, қане кім атын?
 -Ендеше бұлардың барлығын біз қалай айтамыз?

 
 -Бақытты балалардың, сәбидің 
күлкісін естідік.
 -Ата-әжеміз, әке-анамыз, 
тумаластарымыз.
 
-Иә.
 
 
 
 
 -Ата,ана,аға,апа,іні.
 
 

-«Отбасы» деп атаймыз.

  -Олай болса бүгінгі ашық  оқу іс- әрекеті осы отбасына  
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Іздену 
ұйымдастырушылы
қ

арналмақшы.
Тақырыбы: «Менің сүйкімді отбасым»
-Балалар  мына суретке назар  салайықшы мына суретте біз 
кімдерді көріп тұрмыз?
( отбасының суреті)
 -Иә, бұл суретте сүйіспеншілігі мол, бір-біріне ыстық 
ықыласпен, аялы  сезіммен қарап отырған дастархан басындағы 
отбасы мүшелерін көріп отырмыз.
Балалар Отан отбасынан басталады.Үлкен Отанымыз  Қазақстан 
болса, кіші отанымыз қалай аталады?
-Жыл сайын 8 қыркүйек күні, қандай  мерекені атап өтеміз?

  Емен ата:-Сәлеметсіздерме балалар!
Мен Емен атамын, сендерді көргеніме қуаныштымын.

Сендердің оқу іс-әрекеттеріңе, сонау Астанадан хабарласып 
тұрмын, менің сендерге қояр бірнеше сұрағым бар. Балалар, 
менің бірінші сұрағым мынадай.
 
-Отбасы мүшелері деген  кімдер, және оларды кім жеке-жеке 
атап береді?
(Слайдтан жеке-жеке сурет шығады)
 
Тәрбиеші:
-Емен ата, біздің балалардың сізге айтар отбасы туралы 
тақпақтары бар.
 
  Тәрбиеші:
-Жарайсыңдар, балалар, слайдқа назар салайық, емен атаның 
бізге тағы қандай тапсырмасы бар екен.
Емен ата:
-Жарайсыңдар, балалар, менің сендерге қояр екінші сұрағым 
мынадай.
-Балалар, өз отбасыңда кімдер тұратынын білесің бе және оны  
таныстыра аласыңдарма?
Тәрбиеші:
Жарайсыңдар, балалар, өз отбасымызды  таныстырып, 
отбасымызды қалай жақсы көретінімізді көрсеттік. Ал енді өз 
отбасымыздың мүшелеріне қалай мейірімді болу керек екендігін 
білесіндер ме?
-Ендеше мына көрініске назар аударып жіберейік.
Көрініс: «Ғажайып сөз».
 Сергіту сәті:
 Бір үйде біз нешеуміз? 
Кел, санайық екеуіміз 
Бас бармағын – Атам 
Балан үйрек – әжем 
Ортан терек – әкем 
Шылдыр шүмек – шешем 
Титтей бөбек – мен. 
Бір үйде біз нешеуміз? 
Бір үйде біз бесеуміз. 
 Емен ата:
Балалар, мен  сендерге құр келген жоқпын,менің өзіммен бірге 
ала келген ойыным да бар.
Ойын: «Отбасыңды  неге теңейсің?»
Ойынның шарты: Біздерге бірнеше суреттер берілген, отбасын 
қандай жақсы нәрсеге теңегіміз келсе, сол суретті көтеріп 
көрсетеміз.
 

Тәрбиеші:

 

Ата, әже, әке, ана...
 
 
 
 Сәлеметсізбе, Емен ата!
 
 
 

 
 
 
 Алина:
Біздің байтақ еліміз, Отбасынан 
құралған.
Елін сүйер сеніңіз,
Өз отбасын, сүйе алған.
Ақсенім: 
Әкем мен анам  бар,
Бір туған ағам бар.
Бір туған апам бар,
Бәрін жақсы көремін,
Еркелеймін еремін.

Мадина:
Атамнан басталар,
Әжемнен қосталар.
Отбасым мыналар,
Ең жақын адамдар
 
 
 
 
 
 
Балалар көріністі қызыға 
тамашалайды. 
 
 
 
Шырын:
-Отбасымды күнге теңедім өйткені 
отбасымыз мейірімді, жарықты, бар
жылулықты отбасымыздан  
аламыз.

Мейрамгүл:
-Мен отбасымды гүлге теңедім, 
өйткені отбасым  гүлдей әдемі, 
мейірімді, нәзік, сұлу сол үшін мен 
гүлге  теңедім.

Ақсенім:
-Менің отбасым бәй-теректей 
саясын көлеңкесін береді, сол үшін 
мен талға теңедім.
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-          Шырын, отбасыңды не үшін күнге теңедің?
 -          Фатима, ал сен не үшін отбасыңды гүлге теңедің?
 -          Мейрамгүл, сен не үшін өз отбасыңды талға  
теңедің?          
  -Емен ата, біздің балалар отбасы туралы да мақал-мәтелдерін 
тыңдаңыз.
 Тәрбиеші:
-Жарайсыңдар, балалар, ендеше өзіміздің  таңдаған суретті алып,
сол суретке отбасы  мүшелерін рет-ретімен  жапсырайық.
 Осы жапсырған суретті тақтаға ілейік.
(Шығармашылық жұмыс:)
 -Емен ата, біздің балалар отбасы туралы да мақал-мәтелдерін 
тыңдаңыз.
Емен ата :
-Жарайсыңдар, балалар, менің сұрақтарыма жауап бергендеріңе 
рахмет, сау болыңдар!
 Тәрбиеші:
-Балалар, оқу іс-әрекетімізді қорытындылай отырып , «Кім тез 
табады?» ойынын  ойнап жіберейік.
О/шарты: Тәрбиеші отбасы мүшелерінің бірін сипаттап береді,  
балалар кім екенін тез табу керек.

1-      Өзі мейірімді, шашы ағарған, кешкілік ертегі айтып береді? 
Бұл кім?
2-      Көзінде көзілдірігі бар, көп оқиды, әжеге көмектеседі, 
немерелерді ренжітпейді. Бұл кім?
 3-      Жер бетіндегі ең әдемі, сен үшін қымбат  адам. Бұл кім?
 4-      Өзі қатал, бос уақытын  балалармен  бірге табиғатта  
өткізетін отбасы мүшесі кім?

 
Балалар өздері таңдаған суреттің 
жоғары жағына атаны, әжені, одан 
төмен әке мен ананы, ең астына аға
мен апаны рет-ретімен жапсырып 
шығады.
 

 Мадина:
Ата – бәйтерек,
Бала жапырақ.

Бала -көңілдің  гүлі,
Көздің нұры.
 
-Сау болыңыз,Емен ата!

- Әже.
   
-Ата.
    
-Ана
    
-Әке.

Рефлексті түзету
 

-Балалар,  бізге қонаққа кім келді?
-Емен атаның қандай тапсырмасын  орындадық?
-Біз емен атаға нелер айттық?

-«Емен ата» келді.
-Отбасы мүшелерін  атап  бердік.
-Тақпақтар,
мақал- мәтелдер.

Күтілетін нәтиже:
Нені біледі: Отбасы шағын мемлекет екенін, отбасын әке мен шеше құрайтынын, отбасы мүшелерін біледі.
Нені игереді: Отбасы қарым-қатынасын, отбасы - ол ең жақын адамдардың ошағы екенін   игерді.
Нені меңгереді: Отбасы мүшелерін әрдайым бір-бірін сүйіспеншілікке бөлеп, тату болуды .

*****
 Батыс Қазақстан облысы. Казталов ауданы Әжібай ауылы

«Ақтілек» бөбекжайы тәрбиешісі
Дюсенова  Лаззат   Бекқалиқызы 

Білім беру саласы: «Таным»
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекет түрі: Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру.
Тобы: "Ақбота" ортаңғы тобы
Тақырыбы:  «Математика әлеміне саяхат»
Мақсаты: Заттарды санауға,салыстыруға үйрету туралы білімдерін жинақтау,таным белсенділігі деңгейіне қарай 
геометриялық фигураларды ажыратып ақпараттарды құрылымдау  жолдарын меңгерту.Балаларды айтылған сан бойынша 
заттарды танып атауға, сұрақтарға дұрыс жауап беруге үйрету.Логикалық ойлау қабілетін,ой-өрісін,танымын 
дамыту.Алғырлыққа,тапқырлыққа тәрбиелеу. 
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:  Тақпақ жаттау 
Әдіс-тәсілдері:   АКТ,ойын
Көрнекіліктер: Демонстрациялық материалдар:сиқырлы қорап,геометриялық пішіндер,сандар.Үлестірмелі материалдар.
Билингвальдық компонент: күз-осень-autumn,бір-один-one,екі-два-two,үш-три-three,төрт-четыре-four,бес-пять-five.

Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Себепті
қызығушылығын

ояту кезеңі

Шаттық шеңбері:
Біз қандаймыз,қандаймыз?
Шұғылалы таңдаймыз.
Күлімдеген күндейміз,
Еш уайымды білмейміз.

Балалар, бүгін біздің бөлмемізден
қандай өзгерісті байқап тұрсыңдар?
Ал бұл қорап қайдан келді екен?
Кәне,жақындап көрейік.

(Осы сәтте бір дауыс естіледі)

 
Балалар шеңберге тұрып
өлең жолдарын қайталайды.

-Әдемі қорапты көріп отырмыз

Балалар таңырқай қарайды,тыңдайды.
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«Тоқтаңдар,тоқтаңдар!Мен сендердің құпия 
достарыңмын.Егер менің кім екенімді білгілерің 
келсе, менің сұрақтарыма жауап берулеріңді 
сұраймын»
-Балалар,қазір жылдың қай мезгілі?
-Күз мезгілінде неше ай бар?
-Кәне, бәріміз бірге айтайықшы.
-Қазір күз мезгілінің қай айы?
Күз мезгіліне байланысты тақпақ білесіңдер ме?
(Осы кезде әдемі қораптан Күз Ханшасы шыға 
келеді).
Күз ханшасы:
-Жарайсыңдар,балалар!
Сәлеметсіңдер ме? 
Сендер өте ақылды,білімдібалаларға 
ұқсайсыңдар.Менде сендермен бірге оқу іс-
әрекетіне қатыссам бола ма?

-Күз мезгілі.
-Үш айы бар.
-Қыркүйек,қазан,қараша.
-Қазан айы.
Балалар күз мезгіліне арнап тақпақ айтады.
Алтын сары ,қызыл-көк,
Алуан-алуан жапырақ.
Күзгі бақта күлімдеп,
Көз тартады атырап.
Оқу іс-әрекетіне қызығушылықтары 
оянады,көңіл-күйлері көтеріңкі болады.
-Сәлеметсізбе,Күз Ханшасы!

-Әрине болады.

Ұйымдастырушы
лық ізденіс кезеңі

-Балалар, біз бүгін Күз Ханшасымен бірге 
математика әлеміне саяхаттайтын боламыз.Олай 
болса экранға назар аударайық.
1-тапсырма:
«Математикалық аукцион»
Экрандағы суреттерді сандармен сәйкестендіру 
қажет.
2-тапсырма:
«Дұрыс жамауын тап»
Балаларға үлестірмелі материалдар таратылып 
беріледі.(Экраннан пішіндер көрсетіліп,атаулары 
айтылады).
3-тапсырма:
Ойын: «Ұстап анықта»
Ойын шарты түсіндіріледі.
Жауабы дұрыс болса,балаларға сұрақтар қойылады.
-«Мына көкөніс туралы не білесің?»
(Басқа жемістер мен көкністер туралы да осындай 
сұрақтар қойылады).
4-Логикалық тапсырмалар:
Аспанда неше күн бар?
Сиырда неше мүйіз бар?
Бағдаршамда неше көз бар?
Машинада неше дөңгелек бар?
Жұлдызшаның неше бұрышы бар?
Сергіту сәті:
Сырға-сырға сырғалар,құлағымда ырғалар,
Оң қолымда білезік,сол қолымда білезік.
Саусақтарда сақина,санап көрші қанеки?
Бір-екі-үш,бір-екі-үш,демалайық жинап күш.
5-тапсырма:
(Бейне ролик көрсету).
«Сұрақ-жауап»
1-сұрақ: 1 санының көршісі қай сан?
2-сұрақ: 5 санының алдында қай сан тұрады?
3-сұрақ: 1-ден 5-ке дейін тура және кері санап 
беріңдер.
Билингвалдық компонент: 
күз-осень-autumn,
бір-один-one,
екі-два-two,
үш-три-three,
төрт-четыре-four,
бес-пять-five.

Зейін қойып тыңдайды
Балалар экранға қарайды. 

Балалар суреттерге қарап қолдарындағы 
сандарды көрсетеді.

Балалар пішіні жағынан етіктің жыртығына 
сәйкес  келетін жамауларды тауып сызық 
арқылы қосады.

Балалар қораптан көкөніс немесе жемісті 
алып көрмей ұстап қарап атын 
айтады,дұрыс айтпаса орнына салады.
Балалар сипаттап береді.
-Мынау сәбіз,оның түсі сары,сопақша 
пішінді,оны тамақ пісіргенде,салаттар 
жасағанда пайдаланамыз,т.б. 
ерекшеліктерін атайды.

Бір
Екі
Үш
Төрт
Бес

Балалар қимыл-қозғалыстар 
жасап,бойларын сергітеді.

Балалардың жауаптары тыңдалады.

Қайталайды.

Оқу іс-әрекетті
бақылау кезеңі

Күз Ханшасы:
-Балалар мен сендермен бірге математика әлеміне 
саяхат жасап,сендердің білімдеріңді 
көрдім,жарайсыңдар!Менің қайтатын уақытым боп 
қалды.Басқада балабақшаларды 
аралапқайтайын.Алтын күз мерекесіде кездескенше
сау болыңдар!

Балалар Күз Ханшасын шығарып салады.

Сұрақтарға жауап береді.
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-Балалар,бүгінгі оқу іс-әрекетіне ұнады ма?
-Біздің тобымызға кім келеді?
Балаларды мадақтап,жұлдызшалар таратып беру.

  Күтілетін нәтиже:
Нені біледі:заттарды санмен сәйкестендіруді,геометриялық пішіндердің атауын,ойын шартын сақтай біледі.Қойылған 
сұрақтарға дұрыс жауап бере біледі. 
Қандай түсініктерді игереді:пішіндерді ажыратып ақпараттарды құрылымдау жолдарын,жұмыс жасау дағдыларын 
меңгереді.Тапсырманы кезеңімен орындау жолдарына үйренеді. 
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері:ойлау қабілетін пайдалана отырып,тапсырмаларды орындап, үлестірмелі 
материалмен  жұмыс жасай  алады,беске дейін санайды. 

*****
  Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы,  Нұрсай ауылы

 «Жігер» бөбекжай-балабақшасының
тәрбиешісі  Аспет Газизова Кумаровна

«Ертегілер еліндегі қызықты математика»
Білім саласы: Таным
Ұйымдастырылған оқу қызметі:  Қарапайым математикалық ұғымдарын қалыптастыру
Мақсаты: Баланың қарапайым математикалық түсініктерден алған білімін тиянақтау, геометриялық пішіндерді танып, 
ажырата білуін жетілдіру, қарапайым сан мен санау түсініктерін қалыптастыру, апта күндерін ажырата білуге үйрету.
Ойынның шартын сақтап ойнауға, ұйымшыл, көпшіл, шыдамды, сабырлы, шапшаң болуға тәрбиелеу.
Сандарды тура, кері санауға үйрету, логикалық ойын арқылы баланың қиялын, ой - өрісін, есте сақтау қабілетін дамыту.
Қолданылатын көрнекіліктер, құрал-жабдықтар: Геометриялық пішіндер, тура, кері санауға арналған сандар, санауға 
арналған қонжық маскалары, алма ағашының макеті, шығармашылық ойынға арналған пішіндер салынған кілемшелер, 
алманың муляжы, үйшік макеті, ертегі кейіпкерлері, слайд.
Әдіс-тәсілдер: Көрсету, түсіндіру, сұрақ-жауап, ойын,  көрнекілік.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: цифрларды таныстыру.
Билингвальді компонент: сан-цифр-number, бір-один-one,  екі-два-two, үш-три-three,  төрт-четыре-four, бес-пять-five

Оқу қызметі 
кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Мотивациялық-
қозғаушылық

Үлкенге де сіз
Кішіге де сіз
Иіліп сәлем береміз
Сәлем, сәлем, сәлем!
Амандасып алсақ балалар  бір бірімізге күн шуағы арқылы жылы 
лебіздерімізді білдірейік
Күніміз жарық болсын
Еліміз тыныш болсын 
Деніміз сау болсын
-Жылдың қай мезгілі?
Көктем мезгілінің ерекшеліктері қандай?

Балалар амандасып, күн 
шуағы арқылы бір біріне ақ 
тілектерін жолдайды. 
Күніміз жарық болсын!
Еліміз тыныш болсын!
Деніміз сау болсын!
Балабақшамыз жайнай берсін!

Көктем мезгілі 

Ұйымдастыруш
ылық-

Сендер ертегілер еліндегі қызықты математика әлеміне 
барғыларың келе ме?
Ендеше кәне бәріміз пойызбен  барайық.
Бірақ балалар пойызға міну  үшін мына түрлі-түсті пойыздын 
вагонындағы заттары шашылып қалыпты көмектесеміз бе?
Бұл пойыздың вогондары қандай түстерден тұрады екен?
Жарайсыңдар, балалар сендер дұрыс орындадыңдар.
Ал міне, келіп те қалдық!
Маша: О, шіркін? Менің мынадай сарайымда көп достарым болса 
ғой! Мен олармен бірге есеп шығарып, ойнап көңіл көтерер едім. 
Әлгі менің аңдарым да жоқ
Сәлеметсіздер ме, балалар! 
Балалар сендер де менің мектебіме келдіңдер ме?
Мен жаңа ертегідегі аю, қоян, әтеш, түлкіге тапсырмалар бердім. 
Әлі келмей жатыр шамасы тапсырманы орындай алмай жүр-ау 
деймін.
Мен сендерді сынап көрейін!
1-5 ке дейін тура және кері санау.
Үш тілде санау.
Санамақтар айту.
Қандай сан болса, сонша алманы ағашқа орналастырасың.

иа

Сәлеметсіз бе!
Балалар Машаның мектебіне 
келгенін айтады.

Машаның тапсырмаларын 
орындайды.

Балалар аңдарға қарап таң 
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ізденіс Маша: жарайсыңдар, балалар 
Осы кезде есік қағылып, қабақтары түсулі аңдар келеді:
-Ой сәлеметсіздер ме,  балалар !
Не болды сендерге ?
Біз Машаның тапсырмаларын орындай алмадық.
Мүмкін сендер көмектесетін шығарсыңдар?
Тәрбиеші:
Көмектесеміз бе, балалар?  Ендеше аңдардың суреті арқылы 
топтарға бөліне  отыра қояйық
-Ал кәне, сендерде бірге өз топтарыңа бара қойыңдар
1-топ
Аюға көмектеседі
 «Тауыққа көмектес»
 «Заттың санын түсіне байланысты бояу»
 «Пішіндерден әр түрлі заттар құрастыру»
  «Қай аңның құйрығы?»
2-топ 
Қоянға көмектеседі
 «Үйшіктегі санның көршісін тап»
 «Түсіне санына байланысты дөңгелекке скрипканы 
орналастыр»
 «Пішіндерден әр түрлі заттар құрастыру»
  «Қай аңның құйрығы?»
3-топ
Түлкіге көмектеседі
 «Вагонның терезелеріндегі сандардың көршісін тап»
 «Заттың санын түсіне байланысты бояу»
 «Пішіндерден әр түрлі заттар құрастыру»
  «Қай аңның құйрығы?»

Сергіту сәті
Ұзын мұртты құмырсқа,
Бара жатты жұмысқа.
Допты алды қолына,
Допты қойды жолына.
Оңға қарады, солға қарады.
Үлкен тау деп ойлады.
Балалар әрі қарай тапсырмаларды орындайды
Балалар сендер сан мен түсті өте жақсы біледі екенсіңдер. Менің 
сендергі тағы бір тапсырмам бар 
«Кеңістікте дұрыс орналастыр»  ойыны
Маша:  Ой, балалар сендер өте білімді, зерек балалар екенсіңдер. 
Аю, қоян, түлкі:  Рахмет, сендерге алғысымызды мына бояғыштар
арқылы білдіргіміз келеді.
Ал Маша қыз, біздің балалардың балабақшаға қайтатын уақыты 
болды. Ал кәне, балалар кеттік пойызымызға отырып тобымызға 
қайтайық.

қалады, амандасады.

Иа иа көмектесеміз

Балалар топтарға бөлініп 
тапсырмаларды орындайды.

Сергіту сәтін қимылмен 
орындайды.

Тақтада ілінген үйдің 
ортасына, жанына жоғарына, 
оңына, солына  керекті 
суреттерді орналастырады.
Аңдармен қоштасады.

Рефлексиялық-
түзетушілік

Өзін-өзі бақылау және өзі атқарған жұмысқа баға береді.
«Қағып алып, жауап бер»
-Қайда саяхатқа бардыңдар?
- Кімді көрдіңдер?
-Қандай аңдарға көмектестіңдер?
-Қандай тапсырмалар орындадыңдар?
-Бүгінгі оқу іс-әрекеті сендерге ұнады ма?
 Педагог балаларды оқу іс-әрекетінде белсенділік танытқаны үшін 
мадақтайды.

Балалар өздерінің оқу іс- 
әрекетінен алған білімдерін 
допты қағып алып жауап беру 
арқылы орындайды.

Ұнады.

Күтілетін нәтиже:
Нені біледі: Сандарды  ретімен санауға, тура және кері санауды,  көрші санды табуды, орысша санауды, ағылшынша 
санауды,  кеңістікті бағдарлауды меңгерді.
Нені игереді: Заттың орналасқан орнын анықтауды; үшбұрыш, тіктөртбұрыш сияқты геометриялық фигураларды. 
Нені меңгереді: Берілген дамытушы ойындарды, тапсырмаларды дұрыс, үш тілде санауды,  орындауға, сұраққа жауап 
беруге, пішіндерден әртүрлі заттар құрастыруды.

 Казталов ауданының білім беру бөлімінің  «Айгөлек»  бөбекжайы МКҚК
Орындаған: Алипкалиева Ансаган Ершатовна
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Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы

Білім беру саласы: Денсаулық 
Бөлімі:  Дене шынықтыру
Тақырыбы: «Допты алысқа лақтыру»
Мақсаты: 
А)Балаларға  қарсы тұрып допты лақтыру түрлерін үйрету.
Ә) Балалардың  бұлшық  еттерін дамыту және  денелерін шынықтыру,ойынға деген қызығушылықтарын арттыру.
Б) Салауатты өмір салтын насихаттауға тәрбиелеу.
Алдын ала жүргізілетін жұмыс:Сапқа тұрғызып үйрету. 
Әдіс – тәсілдері:Түсіндіру,сұрақ-жауап, ойындар ойнату.
Көрнекіліктер:  Доптар.
Билингвалдық компонент: Доп – мяч - ball, Лақтыру – бросать - throw.

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

Себепті 
қызығушылығын 
ояту кезеңі

Сәлеметсіздер ме, балалар!
Көңіл-күйлерің қалай? 
Енді шеңбер құрып, бір бірімізге тілектер тілейік.
        Жылулық шеңбері:
       Армысың асыл күн!
      Армысың асыл жыл,
     Армысың көк аспан!
     Армысың жан досым.
     Жылуыма жылу қос,
     Болайықшы жақсы дос.

Сәлеметсіз бе!
Жақсы.

Жылулық шеңберін орындай 
отырып, туған өлке табиғатына 
сүйіспеншіліктерін білдірді.

Ұйымдастырушылық 
іздену кезеңі

 Ал, қане, балалар, енді сап құрып тұрайық та, 
денемізге арналған қыздыру жаттығуларын орындап 
алайықшы: 
1.Қолымызды белімізге қойып, мойнымызды оңға, 
солға бұрамыз.
2.Екі қолымызды алға созып, жұдырықтарымызды 
ашып-жұмамыз.
3.Қолымызды белімізге ұстап, оңға, солға иіліп, 
жаттығамыз. 
4.Енді аяқтарымызды шынықтырамыз.
Жарайсыңдар, балалар. 
Біз бүгін дене шынықтыру оқу іс-әрекетінен  «Допты 
алысқа лақтыруды» үйренетін боламыз. Алдымен 
балалар сапқа тұрайық, мен қазір допты қалай лақтыру
керектігін көрсетемін. Ол үшін екі қолымызды допты 
қолымызға алып, желкемізден жоғары көтеріп,алға 
қарай барынша алысқа лақтыруға тырысамыз. Өте 
жақсы, балалар- сендер тапсырманы жақсы орындап 
жатырсыздар. 
Ендеше барлығымыз шеңберге тұрып, бойымызды бір 
сергітіп алайық. 
Балалар сендер шаршаған боларсыңдар, кәне 
орнымыздан тұрып бойымызды сергітіп алайықшы.  
             Сергіту сәті:
   Қырғауыл боп ұшамыз,   ұшамыз.
  Түлкi болып қашамыз, қашамыз,
   Қырғауылдай тапқыр боп, тапқыр боп,
   Орнымызға қонамыз.
        Сөздікпен жұмыс:
Доп – мяч - ball, Лақтыру – бросать - throw.
     Дидактикалық ойын: 
           Не артық?
Мақсаты: Балаларды суретке қарап,оларды 
топтастыруға үйрету. Құстар мен жануарлардың жеке 
және жалпы аттарын айтқызу. Оларды қорғауға 
қамқоршы болуға тәрбиелеу.
Көрнекіліктер:Әр түрлі құстар мен үй жануарлары 
бейнеленген суреттер.
Ойын шарты: Үлгідегідей әр-түрлі берілген 
суреттерден ненін артық екенін табады.Берілген 
суретті топтастырып,олардың жалпы атауын 
айтады.Неліктен артық екені түсіндіріледі.Жеке және 

Балалар бірнеше қайталап, 
жаттығуды  орындады.

Балалар мұқият қарап, допты бір –
бірден лақтырып көрсетеді. 

Допты алысқа қалай лақтыру 
керектігін үйренді.

(Екi қолымен қанат жасап ұшады)
(Бiр орындарында тұрып жүгiредi)
(Бәрi орындарына отырады).

Балалар сөздіктерді 2-3 рет 
қайталап айтады.

Балалар дидактикалық ойынды 
қызығушылықпен ойнады.

Балалар қимылды ойынды қызыға
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жалпы ұғым туралы мағына береді.
           Қимылды ойын:
     «Байланған орамал»
Орамалды допқа ұқсатып орап байлайды. Бір ойыншы 
ортада тұрады, ал қалғандары оны қоршап айналып 
тұрады. Дабыл бергеннен кейін қатысушылар жан - 
жаққа жүгіріп, ортадағы ойыншыға ұстатпай, бір - 
біріне орамалды лақтырады. Ортадағы ойыншы 
«допты» қағып алуы керек. Орамалдан айырылып 
қалған ойыншы ортадағымен орын ауыстырады.

ойнап шықты.

Оқу іс -әрекетін 
бақылау кезеңі

Балалар бүгін біз оқу іс-әрекетінен не үйрендік?
Балалар бүгінгі оқу іс -әрекеті сендерге ұнады ма?
Балалар сендерге  ойындар ұнады ма?
Оқу іс-әрекетіне қатысқан балаларды мақтау,мадақтау.

«Допты алысқа лақтыруды» 
үйрендік.
-Ия, ұнады.

-Әрине ұнады.

Күтілетін нәтиже: Оқу іс-әрекеті өз мақсатына жетті.
Баланың білгені: Балалар допты алысқа лақтыру білді.
Бала қандай түсініктерді игерді: Сөздіктерді қайталап айтуды үйренді.
Меңгерген дағдылары мен түсініктері: Қимылды ойынды қалай ойнау керектігін түсінді.

*****
 Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Әжібай ауылы

«Ақтілек» бөбекжайы  Әдіскер-психолог  ІІ-санатты
Алтаева Жаухар Кабдоллаевна

Балалардың  танымдық  қабілетін  дамыту үшін ойын-жаттығулар.
(Мектеппен сабақтастық жоспары бойынша)
Мақсаты: Балалар арасындағы өзара іс-әрекеттерді қалыптастыру, зейін, қиял, ойлауды 
дамыту, танымдылық пен  сезімдердің ерікті көрінуіне үйрету.
Кіріспе:    Шаттық шеңбер.                                                                                                                
Күн күлімдеп нұр төкті, бізге жолдап                                                                                                  
Сәлем!                                                                                                                                                     
Жақсы сөздер нұр септі, бізге жолдап                                                                                                 
Сәлем!                                                                                                                                                     

Есте сақтап кеңесті, достарға сыйла            Сәлем!                                                                                                                                
 Кел, қосылып айтайық бір-бірімізге           Сәлем!                                                                                                                                
Жүргізуші: Балалар, қараңдаршы, біздің арамызда ерекше бір әдемі кейіпкер жүр. Бізге келген кім екен?                                 
Айгөлек: Сәлеметсіздер ме, балалар! Менің атым-Айгөлек.  Мен ертегі кейіпкерімін. Мен сендердің зейін, қиял, ойлау 
қабілеттеріңнің  деңгейін білейін деп ойын ойнатуға келдім. Келісесіңдер ме?
(Бөлме іші ертегіге сай безендірілген)
Жасыл орман ішінде                                                                                                                   
 Үлкен емес үйшік тұр                                                                                                                                               
 Кірген кезде                                                                                                                             
 Күміспен әрленген, қоңырауша ілінген                                                                                                   
 Егер сен, жайлап қоңыраулатсаң                                                                                                       
Саған үйдегі әжей оянады                                                                                                                                                     
Аппақ-аппақ шашты әжей                                                                                                                        
Есігін бірден ашады                                                                                                                      
Әжей мейірлене сөйлейді:  - Кіре ғой, достым, ұялма                                                                    
Үстелге самаурын қояды, пешке пирогын да пісіреді                                                                                                                
Сенімен бірге отырып, қараңғы түскенше шай ішеді                                                                                  
Және де жақсы ертегі,  саған әдемілеп айтып береді.                                               
Бірақ сен егер де, егер де                                                                                                                           
 Осы жайлы үйдің есігін                                                                                                                                                             
Жұдырығыңмен тарсылдатып,                                                                                                                                     
Қоңыраушаны сілкілеп шу шығарсаң                                                                                       
 Онда Мыстан кемпірдің өзі шығады                                                                                                                 
Және де ертегіні тыңдай алмай, пирогты да жей алмай қаласың.
Жүргізуші:Айгөлек сенің әңгімеңнің екінші бөлімінде сол үйден балаға неге мейірімді әжей шықпай, Мыстан кемпір 
шықты, соны айтшы?
Айгөлек:Ал бұл сұраққа балалар жауап берсін.
Балалардың жауабы тыңдалады.
Жүргізуші:Ал, әжей балаларға неге тәтті пирог пен шай беріп, неге жақсы ертегі айтып береді?
Айгөлек: Балалар жауап беріңдерші?
Айгөлек: Балалар қане бәріміз тездетіп шеңбер құрып тұра қалайық.          "Иә  және  жоқ сөздерін айтпау" ойынын 
ойнайық. Назар аударыңдар, мен қазір әрқайсыңызға сұрақ қоямын, ал сендер жауап бергенде "иә", "жоқ" сөздерін 
айтпауларың керек. 
Сен қазір ұйықтап жатырсың ба?
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2. Түнде күн шыға ма?                                                                                                                       
 3. Сен балмұздақты ұнатасың ба?                                                                                                     
 4. Сенің атың ...........  ба?                                                                                                   
5.Сен дәрігерге барғанды ұнатасың ба?                                                                                             
 6. Дәрігер балалардың шашын ала ма?                                                                                    
 7. Сиырлар ұша ма?                                                                                                              
 8. Сен балабақшаға барасың ба?                                                                                             
 9. Қыста ыссы бола ма?                                                                                                                       
10. Сен жұмыс істейсің бе?                                                                                                                             
  11. Кәмпит тітті ме? 12. Кірпінің инелері ұшты ма?                                                                                                                
13. Күннің түсі көк пе?                                                                                                                               
14. Сен қуыршақпен ойнайсың ба? 15. Сен жүзе білесің бе?                                                                                                             
16. Жазда шаңғы тебе ме?                                                                                                                                  
 17. Сен мультфильм қарағанды ұнатасың ба? 18. Мұз жылы бола ма?                                                                                              
19. Сен айтқанды тыңдайсың ба?                                                                                                                    
20. Сен түс көресің бе?                                 
Жүргізуші: Жақсы балалар , енді  Айгөлек  біздің  әртүрлі ойындарымызды  өзі тамашаласын.
Ойын: "Кім қалай дыбыстайды"                                                              
 Мақсаты: Балалардың қабылдау қабілетін анықтау.                                                                                          
Ойынға қатысатын балаларды топтарға бөледі. Жүргізуші белгі берген уақытта ит тобындағы балалар итше үріп дыбыстау 
керек. Дәл сол сияқты басқа топтар да өз атауларын қорғап шығады.Соңында жүргізуші өзі белгі берген уақытта барлық топ
бірдей  өз дыбыстарын шығарады.
Ойын: "Менің көңіл-күйім"                                                                                      
Мақсаты: Ойлау, қиялды дамытуды жетілдіру.                                                                                                         
Суреттегі әр түрлі  көңіл-күйдегі баланың бет-бейнесінің арасынан біреуін таңдап алу. Сол суретке сәйкес мысал келтіріп, 
әңгімелеп беру керек.   
 Бой сергіту.     Балалар интерактивті тақтаға қарап  бой сергітудегі қимылдарды  орындайды.
Ойын: "Әр түсті заттар"                                                                                                  
Мақсаты: Зейіннің дамуын  анықтау.                                                                                                                                  
Балалар шеңберге тұрады. Жүргізуші балаларға белгілі бір түсті атайды.  Балалар сол түске сәйкес заттың атын атау керек. 
Шеңберде отырған балалар кезекпен жауап беріп отырады. Мысалы: сары-балапан, қызыл - алма, көк - машина т.б.                
Ойын: "Ойлан да аяқта"                                                                                             
 Мақсаты: Ойлау қабілетінің деңгейін анықтау.                                                                                                
– Егер үстел орындықтан биік болса, онда орындық ...(үстелден аласа)
–   - Екі бірден көп, ал бір екіден...(аз)                                                                                                                     
– -Бала кішкентай, ал папа ...(үлкен)  т.б.                                                                                           

Айгөлек: Өкінішті, мен сендермен ұзақ қала алмаймын, мен қайтуым керек, мені ертегілерім күтіп қалды.                               
Жүргізуші: Балалар, қане бәріміз дөңгелек жасап тұрайық, Айгөлекпен бірге бір-біріміздің қолымыздан ұстап, қолымызды 
қысып, қоштасамыз. Жақсы, Айгөлек сау болыңыз, бізге қонаққа келіп тұрыңыз!

*****
Батыс Қазақстан облысы  Казталов ауданы Әжібай ауылы

«Ақтілек» бөбекжайы ІІ-санатты мұғалімі
Иманғалиева Айнаш Абылхайырқызы

Тақырыбы: «Жомарт көңіл , жарқын күз»
Мақсаты: Балалардың күзгі табиғат ерекшеліктері туралы білімдерін тереңдету. Күз байлықтары  астық, көкөніс  жемістер 
туралы түсініктерін толықтыру. Бұл мезгілдің ерекшелігін   қойылымдар арқылы дамыту.  Табиғатты қорғай  біліуге 
тәрбиелеу.
Түрі:  әңгіме  сағаты
Әдіс-тәсілдер:  түсіндіру,  сұрақ-жауап, әңгімелесу.
Қолданылатын  көрнекі құралдар: мазмұнды суреттер
 Жүргізуші: Құрметті ата-аналар ж/е  « Балапан» тобының тәрбиеленушілері. Бүгінгі «Алтын күз атты мерекеге қош 
келдініздер!».
 Міне, балалар күз келді.Айналаға қараңыздаршы ағаштардың жапырақтары сарғайып түсіп, шөптер де қурап қалған. 
Құстар жылы жаққа ұшып  барады.
                         Күз болып дымқыл тұман жерді басқан
                   Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма
                   Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан деп Абай атамыз айтқандай  күз мезгілі де келіп жетті.
Күз  мезгілінің  ерекшеліктерімен  таныстыру.
( интерактивтік тақтадан күз  мезгілінің суреттерін көрсету)
Балалар  суретке қараңдаршы  күн суытып ,  жылы киімдерімізді  кидік, құстар жылы жаққа ұшып барады,  жапырақтар 
алтын сары түске боянып саудырап жерге түсуде, жаңбырда жие  жауады.
Күзгі  еңбекпен  таныстыру. ( интерактивтік тақтадан күз мезгіліндегі еңбектің суреттерін көрсету)
       Ал балалар мына суретке қараңдаршы !
Барлық  адамдар қыс мезгіліне  дайындалуда,  мал азығын , отындарын  жинап барлығы жанталасуда.
Сергіту сәті:
(сергіту сәті музыка әуеніне сай орындалады)
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     Жемісті мол теретін, 
Күз дос екен  біздермен 
Бәрін тауып беретін
Жомарт екен  күз деген. 
Берекесін сыйлауға 
Өлкемізге  күз келді.
     Жемістерін жинауға 
      Шақырады біздерді –деп, балалар  біздің ең жақсы көретін  жемістерімізбен көкөністеріміз де  дәл осы  күз мезгілінде  
тамылжып  піседі.Адамдар  еккен  картоп, пияз, сәбіз секілді көкөністерді  жерден қазып  жинауда. Аналарымыз банкілерге 
қияр, қызанақтарды жинауда, алма ағаштарынан  алмалар да саудырап  жерге түсуде.
Гүл жайнаған даланың,
Жапырағы солыпты.
Таңырқадым, қарадым,
Танымастай болыпты.
Ойын:  «Жапырақ жинау»
Шарты:  Жерде жатқан жапырақтарды  музыка әуенімен  себетке  салу.
 Дәнді-дақылдар соның  ішінде  астықтың  қалай пайда болатыны туралы сурет арқылы түсінік беру.
Астықтан жасалатын өнім  бауырсақ  туралы айтып , «Бауырсақ»  ертегісін   тамашалау
Жүргізуші: Көп күтіп сарғайып кеттім бе? 
                     Сағынып бізге әрең жеттін бе?
                     Сарғайып әкеттің алқапты 
                     Аспаннан алтын нұр төктің де?- дей отырып,  әңгіме  сағатымызды  аяқтаймыз.

*****
 «А.Хұсайынов атындағы орта жалпы білім беретін мектебі» КММ

«Балдырған» шағын орталығының тәрбиешісі
Жетпіс Сән Нұрланқызы

Алтын күз
Жүргізуші: Қайырлы кеш достар! Күз патшалығы сіздерді соңғы сиқырлы сәтін күзгі гүлдердің керемет жұпарын,жиналған 
жемістердің айқын дасиқырлы сұлулығын, әрине күзге тән ойшыл  және сонымен қатар қуанышты көңіл күй сыйлау үшін 
шақырды. 
  Армысыздар ағайын құрбы- құрдас
  Бармысыздар жан күйер әз қауымдас
Бүгінгі кеш әуеніне біз тастайық
 Сайыста көңілменен қол соғайық!- дей келе құрметті көрермендер  бүгінгі дәстүрлі «Алтын күз»  кешіе қош келдіңіздер
Жүргізуші:
Аққудай әдеміміз сұлу жанбыз.
Әр үйде шығатұғын жаңа таңбыз.
Жан сұлулығымен тән сұлулығын тепе тең ғып
Еріксіз өзімізге қаратармыз-дей отырып ортаға қатысушы жұптарды шақырамыз-дей отырып ортаға қатысушы жұптарды 
шақырамыз.
Жүрогізуші:
Әділ-қазы береді,
Өздеріңе сыйлықты
Бізге айтып береді
Кім өнерлі,кім мықты?-деп әділ қазы алқасымен таныстырып өтейік.  
Енді байқау шарттарымен таныстырып өтелік.
1-тур.Таныстыру
2-Өнерің өрге жүзсін
3-Сән үлгісі
4- Көрме.Үздік сурет.
5-Көкөністермен жеміс жидектерден композиция жасау
Сонымен алғашқы сайысымызды бастайық.
Жүргізуші:
Он саусақтан өнер тамған шебер болу керемет
Өлең айтып,би билеп,жасап жатсақ текмет.
Өнеріңді көрсетші құрбыларым қанекей
Жұптарға сөз берелік біз жекелеп-, дей келе «Өнерің өрге жүзсін» сайысын бастайық
Жүргізуші:
Модельер болу оңайма?
Қиналып жатсақ мұңайма
Әр мамандық өзгеше
Өз мәнінде шырайда- деп келесі  кезекте «Сән үлгісі»
Жүргізуші:
Келесі кезекте Күз кереметтеріне байланысты үздік сурет сайысы.Ата аналармен балалары үйден дайындап әкелген көрмеге
кезек берейік.
Жүргізуші:Ендігі кезекте Көкөністермен жеміс жидектерден композиция жасауда.
Жүргізуші:

160



Осылайша «Алтын күз» сайысы өз мәресіне жетті.Кезекті әділқазылар алқасына  береміз.
Жүргізуші:
Келіп тамашалап,қатысқандарыңызға үлкен рахмет.Қош сау болыңыздар.Келесі жүздескенше ел аман,жұрт тыныш болсын!

*****
БҚО, Казталов ауданы, Қошанкөл ауылы

«Қарлығаш» бөбекжайы МКҚК-ның меңгерушісі
Бултихова Гауһар Аманжоловна

«Ерлік-ел мұраты»
(9 мамыр – Ұлы Жеңіс күніне арналған мерекелік концерт)

Мақсаты:
  9 мамыр - Жеңіс күні туралы, достық, бірлік, жолдастық туралы  
              балаларға түсінік беру. Отан, туған жер, жеңіс күні арнап  өлең-
               тақпақтар жаттату.
 Балалардың дүниетанымын кеңейту, сөздік қорын, сөйлеу мәнерін дамыту. 
 Балаларды  Отанды қорғауға, ерлік істеріне тағзым етуге, батыл да батыр, ержүрек  ата-әжелерін сыйлауға, елін , 
туған жерін  құрметтеуге  тәрбиелеу.

Көрнекіліктер: Нақыл сөздер жазылған плакаттар, соғыс тақырыбындағы 
                             суреттер, ауылдағы соғыс ардагерлері мен тыл 
                              ардагерлерінің портреттері, т.б.

Өту барысы:
          Жүргізуші: Қайырлы күн, құрметті қонақтар! Барлығыңызды 7 мамыр – Қазақстан Қарулы күштері күнімен және 9 
мамыр – Жеңіс күнімен, құттықтай отырып, «Ерлік – ел мұраты» атты кешімізді бастаймыз.

1941 жылы 22 маусымда герман фашизмі біздің елімізге соғыс ашып,  біздің ата-бабаларымыз елді жаудан 
қорғауға аттанған болатын. Әр минуты, әр сағаты қауіп-қатерге толы болғанын сол жылдары қолдарына қару алып, Отан 
қорғауға аттанған майдангер ағаларымыз бен апаларымыз жақсы біледі.
«Бәрі де майдан үшін! Бәрі де Жеңіс үшін!» деп  еліміз төрт жыл бойы осы ұранмен өмір сүрді.
          Жүргізуші: Дәл осынау жадыраңқы жай күні,

           Болсадағы қай ғасырда, қай күні.
          Ұлы Отаным басын иіп бір минут,
          Есіне алмақ сол бір апат қайғыны.

           Ұлы Отан соғысындағы еліміздің тәуелсіздігі мен халқымыздың бақыты үшін ерлікпен қаза тапқан жауынгерлер 
рухына тағзым етіп, 1 минут үнсіз тұрып есімізге алайық!

Бір минут үнсіздік.
Жанерке: Күн туып ұлы елге, 

        Ұмытты күлкіні.
        Күзетте тұрды ерлер,
         Қақпастан кірпігін.

Шұғыла: Отты жыл бедері,
                  Ескерткіш – құлпытас.
                  Соғыстың зардабын,
                Ешкімде ұмытпас.
Тілеухан : Әркімнің есінде,

         Сұрапыл сол жылдар.
                   Жетімді, жесірді,
                   Шарпыған сонда ызғар.

Жүргізуші: Балалар, біз өскенде елімізді, жерімізді қорғайтын үлкен азамат 
                     боламыз, солай емес пе?
Ән: «Ел қорғауға әзірміз!»
Жүргізуші: Төбеден қайта заулап оқ борайды,

  Айналаны ал қызыл отқа орайды.
 Жеңіс үшін жастығын берген ерлер,
 Бейбіт өмір, еліне төкті арайды .

               Жеңіс оңай келген жоқ. Жұдырықтай жұмылып, анталаған жауға қарсы тұра білудің арқасында ғана мүмкін болды. 
Асқан ерлік көрсетіп, Жеңіс күнін жақытдатқандардың ішінде қазақстандықтар да көп еді. Соғыс көптеген ерлердің атын, 
есімін елге танытты. Соның арасында                                   Б. Момышұлы,  Ә. Молдағұлова, М. Маметова  ерліктері туралы 
ақиқат пен аңыз халыққа кең таралды.

Өмір гүлін  жаншып, таптап,
Шаштай сүйреп махаббатты,

                                          Жерімізге жындай қаптап,
                                          Найзағай  іліп  ар –ұятты,
                                          Келе  жатты сұм фашист!
 Қоштасу туралы көрініс: 
           -  Туған жерді таптатпаймыз ешкімге, кеудемізде жүрек соғып тұрғанда!  («Ел майданға аттанды» әуенімен  ауыл 
азаматтарын майданға аттандыру сәтінен көрініс)
Ана: Жалғызыма жар бола гөр жасаған ием!
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Қыз: Күтем сені, жаным, жаным....(қыз жігітіне  кестелі орамал сыйлайды)
           (Жігіттер ауыл  ақсақалының алдына келіп тізе бүгеді)
Ақсақал: Жауды жеңіп оралыңдар, өрендерім!
 Майдан даласы:
-Уһ !Тынышталды-ау!  (Мәншүк  тізесіндегі қағазға хат жазады,  бір 
 солдаттар демалып жатыр):
Кестелі ақ жібек орамал,
Алыстан жолдаған сүйген жар,
«Сүйгенім сен есіңе ал!»-
Деп жазған  оюлап хатты бар.
Майдан даласынан хабар (көрініс):
(пошташыдан  үшбұрышты хат алғандардың қуанышы. Сүйгенінен келген хатты кеудесіне басқан қыз: Ашық аспан, 
қуанышыма куа бол!- дейді шалқып.) 
Пошташы  кейбіріне қаралы қағаз алып келіп жатыр.
Ананың баласын жоқтауы.
Құрт майыңды сақтадым,
Тайыңды ат қып , баптадым,
Аңыратып анаңды,
Неге артыңа тастадың. Уһ !
Айналайын шырағым,
Көлде біткен құрағым.
Алла басқа  салды ғой,
Сұм соғыстың лаңын.
Келін: Не болды апа? Сұлтанбек пе? Жаман хабар келдіме? Айтыңдаршы! 
            Сұлтанбек мен сені күтіп жүрмін. Сағындым!Көрініс:
Пошташы бас киімін бұлғақтатып:  Жеңіс! Жеңіс! –дейді аптығып.
 Санат:
Сүйінші, сүйінші,сүйінші,
Шаттан  ата-анамыз!
Шаттан аға-апамыз!
Кек қайтарып фашистен,
Соғыс бітті Жеңіспен!
Жеңдік жауды айқаста,
Жасалсын той, мереке!
Ана:Сүйіншіңе бір қозы!
Соғыстан  солдаттардың оралу сәтінен көрініс.
-Алақай, алақай  әкем келеді.
-Алақай, алақай  көкем келеді.
Би :Смуглянка
Нұртілеу : Сонау жылы жер-көкті,
                   Соғыс бұлтты торлаған.
                   Сонда Мәншүк апамыз,
                   Жаудан елін қорғаған.
Нұртілек : Айтамыз біз өлең ғып,

          Айтамыз бір жыр етіп.
          Әлия апай ерлігі,
          Ұмытылмас мәңгілік.

Шыңғыс : Батыр болған бабалары,
                    Ел бастаған даналары.
                   Байтақ жерге жау тигізбес,
                   Сарбаздары қазақтың, сарбаздары.
    Айбол : Жас ұрпақ тілегі,

        Бейбіт күн асқары.
        Ашық боп тұрсын деп,

                   Әлемнің аспаны.
Гүлзинеп : Достық, тату өмірге,
                    Дүние жүзі сенеді.
                    Соғыс өртін өшіре,

          Бейбітшілік жеңеді.
Нұрай :    Жеңіс келді далама,
                  Жеңіс келді қалама.
                   Жеңіс келді әке боп,
                   Елдегі бар балаға.
Гүлім: Жеңіс келді ән болып,
             Келді ауылға сән болып.
             Жеңіс келді, алақай!
             Тоя жейтін нан болып.
Айым: Әлем бізді ұққан күн,
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             Жауды ініне тыққан күн.
              Батыр атам алдынан,
              Әжем күліп шыққан күн.
Ән «Катюша»
          Қорытынды: Міне, осынау қан майданның төрінде жаумен жанын қия айқасқан батыр ағаларымыз бен 
апаларымыздың рухына бас ие отырып, ол кісілердің бүгінгі ұрпақтарына қалдырған кең байтақ, азат елін, жерін қорғау, 
күту болашақ мына біздің қолымызда. Халқымның ерлігімен, батырлығымен, қайсарлығымен келген тәуелсіздігіміздің туы 
мәңгілік желбіреп тұрсын! Отанын сүйетін, қорғай білетін нағыз азамат болып өсе беріңдер!

*****
 Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы

А. Ұүсайынов атындағы ОЖБМ
"Балдырған" ортаңғы тобының жетекшісі Утепова Ж.И

Білім беру саласы : Қатынас  Бөлімі: Тіл дамыту 
Тақырыбы: «Күз сыйы»
Мақсаты: Күзгі өзгерістерді қорытындылау , білу, көкіністер мен жемістерді айыра біліу , топтау, суреттердегі артық 
заттарды табу, айыра білу , тақырып бойынша топтау. Денсаулыққа пайдасы туралы мағлұматтар беру. Ойлау қабілеттерін , 
сөздік қорларын дамыту .
Құралдар: жапырақтар, көкөністер, жемістер, суреттер, муляждар. 
Билингвальді компонент: күз –осенm, жапырақтар- листи, көкіністер- овощи, жемістер- фруктый.
Себепті қызығушылығын ояту кезеңі. 
Шаттық шеңбері: Біз қандаймыз, қандаймыз
                                 Шұғылалы таңдаймыз
                                 Күлімдеген күндейміз
                                 Ренжеуді білмейміз
                                 Қуанайық достарым 
                                 Арайлап атқан әр күнге 
–Сәлеметсіздер ме балалар! 
–Сәлеметсіздер ме апайлар !
Күндей жадырап , суда мөлдір таза көңілмен бүгінгі оқу іс – әрекетерімізді бастаймыз. 
Ғажайып сәт:  Есік қағылып  ішке күз ханшасы кіреді. Балалармен амандасады. 
–Сәлеметсіздер ме балалар!  
 –Сәлеметсіздер бе!
–Мен күз ханшайсымын «Балдырған» ортаңғы тобында «Күз сыйы » деген ашық сабақ оздырылады дегенді естіп балаларға 
өзімнің сыйлығымды ала келдім . Егер сіздер сабаққа жақсы қатынассаңыздар сыйлығымды беріп кетем. 
–Қош келдіңіз ханшайым отырыңыз . Балалар жұмбағымды шешсе отырайын. (Жұмбақ жасырады.) 
Шөп сарғайып 
Жер қатайып 
Дала құты қашады 
Күн бұлттанып 
Жаңбыр жауып 
Дымқыл тұман басады 
Бөбектерім, айтыңдаршы 
Бұл қай кезде болады? 
Балалар жұмбақты шешеді . Жауабы: күз. Ханшайым енді отырыңыз біздің балалардың сіз туралы не білетінін көріңіз. 
Ұйымдастырушылық ізденіс кезеңі. 
Балалар жылдың казір қай мезгілі?
Күз мезгілі.  Күз – осень
Күзде неше ай бар ?
Күзде үш ай бар.  Оларды атап айтайық. Қыркүйек, Қазан, Қараша.
Күзде қандай өзгерістер болады ?
Күз айларында бау – бақшалар піседі,  теректің жапырақтары сарғайып жерге түседі, құстар жылы жаққа ұшып кетеді,  күн 
бұлттанып  жаңбыр жиі жауады, күн салқындайды,  адамдар жылы киініп, үйлеріне от жағады. Кей жануарлар ұйқыға 
жатады. 
Балалар : бау бақшаларға көкөністер мен жемістерді жапсырады, күзгі терекке жапырақтар жапсырады. 
Көкөністер қайда өседі?
Бақшада өседі.  Көкөністер – овощи
Жемістер ше? 
Бақта өседі. Жемістер – фруктый 
Балалар көкөністер мен жемістерді жемес бұрын не істейміз? 
Жуамыз әрине жуып жейміз.  Көкөністерді көрсету түсін, пішінін сұрау сұрақ қоя отырып әңгімелесу. 
 Ал сендер білесіңдер ме көкөністер мен жемістер дәрумендерге өте бай. Денсаулыққа пайдасы көп. Егер біз оларды көп 
жесек ауырмаймыз, денсаулығымыз мықты болады. Балалар күз сыйлығы бізге үлкен еңбекпен келеді .Біз оларды егеміз, 
суарамыз, баптап күтеміз. Піскенен кейін ысырапсыз жинап аламыз. 
Дидактикалык ойын:  «Ғажайып қоржын»
Мақсаты : көкөністер мен жемістерді ажырата білу, атау және топтау (көкөністерді бір себетке,  жемістерді екінші 
себетке ) 
Күз туралы тақпақтар білеміз бе? 
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Ақерке:  Күзім,күзім күзім 
Пісті алма жүзім 
 Тұрғанда оны күз беріп 
 Алайық оны тез теріп 
Сезім:    Көкөністі көп ектік 
              Өсіп піссін деп едік 
              Көктемде еккен көкөніс 
              Күзде берді көп өніс 
Фатима : Алтын, сары, қызыл, көк 
               Алуан – алуан жапырақ 
               Күзгі бақта күмбірлеп 
               Көз тартады атырап 
Гүлсана : Құстар қайтты ән салып 
               Бұлт торлады аспанда 
               Күз де келді жар салып 
               Күзгі суық басталды 
Жанәділ: Астық, жеміс жиналды 
               Қамбамызға құйылды 
              Ардақты күз мың алғыс 
              Алдық өнім сыйыңды 
Дидактикалық тапсырма .  «Не артық» 
Мақсаты: суреттердің арасынан дұрыс емес суретті тауып, түсіндіру. 
  
35. Балалар біз бүгін не туралы білдік?
36. Күз айы туралы білдік
37. Күз бізге не береді?
38. Күз бізге мол  сый береді екен.  Көктемде еккен барлық бау – бақшамыз пісіп оны жинап алады екенбіз. Бүгінгі 
сабақ ұнады ма? 
Балалардың жауабы : оларды мадақтау , смайликтер беру . Күз ханшасы өзінің риза екенін айтып балалармен қоштасады. 
Күз ханшасы әкелген сыйға рахмет айтып бөлісіп дәм татады. 

Күтілетін нәтиже : 
Білді: күз мезгілінің ерекшілігін;
Игерді : жемістер мен көкіністерді ажырата білуге; 
Іскерлігі : сабаққа белсенді қатынасуы  тапсырмаларды дұрыс орындауы. 

*****
Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы

"Шаттық" балабақшасы
тәрбиеші  Сибағатова.М.О

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы № 
Уақыты: 16.11.2015
Тобы: «Ертегі» ортаңғы тобы
Білім беру саласы: Денсаулық
Ұйымдастырылған оқу іс- әрекетінің түрі: Денешынықтыру
Тақырыбы:Орындықта орындалатын жаттығулар
Мақсаты: Орындықта  тұрып секіруге үйрету; Тепе- теңдікті сақтау қабілеттерін дамыту; Жылдамдыққа, шапшаңдыққа 
тәрбиелеу;
Алдын- ала жүргізілген жұмыстар:  Дене қыздыру жаттығулары;
Әдіс- тәсілдер: түсіндіру,  жаттығу  түрлерін көрсету , қимылды ойын, мадақтау.
Қажетті көрнекі құралдар: орындықтар, гүлдер
Үштілділік компоненті:  орындық- стул -chair, гүлдер- цветы- flowers,

Әрекет   кезеңдері  Тәрбиешінің  іс  әрекеті  Баланың  іс- әрекеті

Себепті   қзығушылын ояту
кезеңі

Іздену- ұйымдастыру
шылық  кезеңі

Балалар бәріміз сапқа тұрамыз.
Үлкенге де «сіз»
Кішіге де «сіз»
Баршаңызға құрметпен
Бас иеміз біз.
Алақанды ашайық,
Күннің нұрын салайық,
Таза ауаны салайық,
Жүрек жылуын салайық,
Осы жылы лебіздерді
Апайларға сыйлайық!
Сәлеметсіздер ме апайлар!
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?

Балалар бәріміз сапқа тұрамыз.
Үлкенге де «сіз»
Кішіге де «сіз»
Баршаңызға құрметпен
Бас иеміз біз
Алақанды ашайық
Күннің нұрын салайық
Таза ауаны салайық
Жүрек жылуын салайық
Осы жылы лебіздерді
Апайларға сыйлайық
Сәлеметсіздер ме апайлар
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-Ендеше мен сендерге жұмбақ жасырайын
Күннің көзі шуақты,
Балалар жүр шомылып
Көбелек қуып ойнайтын
Қай мезгіл деп ойлайсың?
-Сендерге жаз мезгілі ұнайма?
-Несімен ұнайды?
-Жаз мезгілін сағындыңдарма?
-Ендеше жаз мезгілін қызықтап, далаға 
саяхатқа шығамыз
Сап түзе, тік тұр!Еркін тұр!
Оңға бұрыл! Алға қадам бас!
1.Бір қатар бойымен тізбектеле жүру
2.Қолымызды көткріп аяқтың ұшымен 
жүреміз
3.Қолды желкеге қойып өкшемен жүру

Балалар жұмбақтың шешуін табуға 
атсалысады

Балалар сап бойымен  тұрып, тәрбиешінің 
бұйрығын орындайды

Ұйымдастырушылық
ізденіс  кезеңі

4. Тізені жоғары көтеріп аяқты, артқа 
лақтырып жүру
5. -Кәне залды айнала қонжықтың жүрісін 
салып жүреміз
6.Енді «қояндарша» секіреміз
- Сап бойымен жүгіруге дайындаламыз
-Бірінші жай жүгіреміз, кейін қатты жүгіріс, 
қалыпты жүгіріс; 
-Бағытты ауыстырып жүгіреміз
- Дем аламыз, қолымызды жоғары созып, 
өкпемізден дем шығарып, қолды төменге 
қарай лақтырамыз;
-Жеңіл жүріс Бір- бірден сап тізбекке 
тұрамыз
-Бір,екі,үш саналсын
-Балалар даладан алдымыздан әр түрді гүлдер
кездесті қараңдаршы өте әдемі иә
- Кәне мына әдемі гүлдермен жаттығу 
жасайық
Жалпы дамыту жаттығулары
1 «Гүлге қара»
Б.қ н.қ гүлдер екі қолымызда  оң қолда  
қызыл гүл, сол қолда сары гүл қолды алға 
созу, жоғары көтеру, гүлге қарау  4-5 рет
2 « Гүлді жоғары көтер»
Б.қ түзу тұру,екі жаққа созу
Гүлді алақанда қысу
Алақанды ашамыз
Бүйірімізіге тақаймыз.
Сол қолды жоғары көтеру / сары/
Оң қолды жоғары көтеру/ қызыл/
Қолды төмен түсіреміз
4-5 рет
3 «Гүл терейік» Балалар гүлдерді тектен 
-текке жұлуға да, басуға да болмайды,
-Қазір жерден гүл тергендей қимылдар 
жасаймыз
Тік түзу тұрып түзелу  4-5 рет
 «Тиіп кетпе»
4.Б.қ.н.т. аяқ сәл алшақ,еденде отыру. Бір 
аяқты тізеден бүгіп көтеріп, гүлдің үстінен 
аяқты гүлге тигізбей алып өту Б.қ оралу
Келесі аяқпен орындау б.қ оралу

Балалар  жай жүріспен, аяқтың ұшымен, 
өкшемен, қонжықтың, қоянның жүрістерін 
салады, дене қыздыру жаттығуларын 
жасайды 
 

Балалар сап тізбекке тұрып, үшке санап, 
жалпы дамыту жаттығуларына тұрады

Балалар жалпы дамыту жаттығуларын 
орындайды

 Б.қ н.қ гүлдер екі қолда  оң қолда  қызыл 
гүл, сол қолда сары гүл қолды алға созып, 
жоғары көтеріп, гүлге қарайды

 Жерден гүл тергендей қимылдар жасайды
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Рефлексиялық – 
түзетушілік

5. «Көршіңе сыйла»
Б.қ бір- біріне қарама –қарсы тұрады
Еденнен гүлді алып  бір- біріне кезек- кезек сыйлайды 5-6 рет
6. «Гүлді айнала секір»
Гүл жерде. Б.қ.н.т
Қос аяқпен гүлді айнала секіреміз 10 рет
Үштілділік компоненті
орындық- стул -chair, гүлдер- цветы- flowers,
Негізгі қимыл -қозғалыс жаттығулары
Балалар екі топқа бөлінеді
-Балалар біздің алдымыздан бұлақ кездесті
Бұлаққа бару үшін алдымыздан үлкен тас жатыр кәне тастан 
секірейік
-Орындықтан секіріп дәл шеңберге түсу
1.«Ағып келеді, ағып келеді»- жүгіру
2.«Бұлақтан су ішу»- еңкейіп алақандарына «су толтырып», «су 
ішу»
3.«Бұлақтың сылдыры»- бұлақтың аққан дауысын естіп жату 
4. «Гүлдермен би» Қолмен еркін қимыл жасап, шеңбер бойы 
жеңіл жүгіру, айналу, иілу, бір біріне гүлдерді сыйлау.
Балалар бүгінгі оқу іс-әрекетінің соңында  далада« Көңілді 
эстафета» № 5                ойынын ойнайық. Топтарға  ат қою
-Балалар бүгінгі оқу іс-әрекеті сендерге ұнады ма?
-Бүгінгі оқу іс-әрекетіне өте жақсы қатыстыңдар. Жарайсыңдар.
Сап түзеп залдан шығамыз.

Балалар үштілділік 
компонентімен танысады

Балалар негізгі қимыл -қозғалыс
жаттығуларын орындайды

Балалар тәрбиешінің 
көрсетуімен орындықтан 
шеңберге  секіреді

Ойынға жаппай қатысады

Балалар бүгінгі оқу іс-әрекеті 
туралы өз ойларын айтады

Күтілетін  нәтиже
 Нені біледі Орындықтан шеңберге дәл секіруді;
Қандай түсініктерді игерді: Берілген белгіге көңіл аударып, қимыл- қозғалысты белгі бойынша орындау керектігін

;
Меңгерген дағдылары мен 
іскерліктері: 

Жаттығулар орындау кезінде тынысты тоқтатпау дағдыларын. 

Батыс Қазақстан облыс, Казталов ауданы
"Шаттық" балабақшасы
тәрбиеші Темиргалиева С

Шебер қласс
Тақырыбы: «Әлем сырын іздеген үйректің балапаны»

Шебер кластың мақсаты: Мектепке дейінгі жастағы балалардың  іздестіру –зерттеу қызметі арқылы  танымдық  
белсенділігін арттырудағы іс- тәжірибемді  әріптестермен бөлісу. 
Міндеттері: Шебер класс қатысушыларын зерттеу тәжірибе жасау жұмыстарымен таныстыру, тәжірибе жасап көрсету;
Барысы :
Тәрбиеші:  Қайырлы күн әріптестер!  Сіздерді көргеніме  қуаныштымын,  бүгінгі шебер  класста мектепке дейінгі 
балалардың  іздену – зерттеу, тәжірибе жасау  арқылы танымдық дағыларын дамыту тақырыбына  сөз қозғаймыз. 
Бүгінгі 21- ғасыр адамзаттан  жан-жақтылықты талап етеді. Соның ішінде зерттеушілік, жаңа тың идея ашу ол бірінші 
орында тұр деп ойлаймын.
Ал зерттеудің баспалдағы ол әрине  балабақшадан  басталады. Ал балалық шақ -әр түрлі сұрақтардың жауабын іздейтін 
шақ. Бұл кезеңде балалардың зерттеушілік белсенділігі жоғары болады, олар айналадағы қоршаған ортаның барлығына 
қызығушылықпен қарап өзін мазалағын сұрақтарды білгісі келіп тұрады. Жасалатын тәжірибелер мен зерттеулер 
қаншалықты әртүрлі, қызықты болса,  бала соншалықты көп ақпарат алып, танымдық дамуы  белсенділігі күшие түседі.
Қытай мақалы былай дейді -«Айтсаң мен ұмытып қаламын, көрсетсең- есіме сақтаймын, қолыма беріңіз –мен бәрін 
түсінемін» 
-Менің де ұстанып жүрген ұстанымымның тақырыбы «Мектепке дейінгі ұйым балаларына экологиялық білім беру арқылы 
зерттеушілікке баулу»
Ұйымдастырылған оқу іс-әректтерінде қолданып жүрген технологиям «триз» әдісі
Зерттеу іс –әркетін ұйымдастыруды жалпы оқу – іс әркеттере өткізіп жүрмін.  Қарапайым  зерттеу іс-әркетін 
ұйымдастыруда «Судың қасиеттері»,  «Ауа», «Өсімдікке не керек?», «Ғажайып құм», «Ылғалды және құрғақ  топырақ», 
«Қайық» т.б.тақырыптар қамтылды.Мысал  ретінде «Судың қасиеттері»деген тақырыпта дербес ойлану тәсілін қолданып су 
туралы не білетіндерін сұрадық,су айналымының сызбасы көрсетіліп су қайдан пайда болатыны туралы түсіндірілді. «Бу 
судың бір түрі тақырыбындағы тәжірибиеде бу суға қалай айналатынын зерттеді.Балалар ыстық судың буға айналатынын 
білді.Судың пішіні болмайтынын әр түрлі ыдыстарға су құю арқылы зерттеді.Нәтижесінде су құйылған заттың пішініне 
келетіні туралы қорытынды шығарды.Судың түссіз,дәмсіз екенін білді.Балалар су туралы мақал-мәтелдер,тыйым сөздер 
айтып оқу іс- әрекетін қорытындыладық.Әсіресе осы тәжірибе балаларға қатты ұнады. 
Зерттеу  іс-әрекетінде әр балаға жеке көңіл бөлген жөн.Сонда балалар өз ойларын айтып,болжамдарын жеткізе алады. 
Тәжірибелер баланың алғашқы шынайы ғылыми түсінігін,байқағыштығын, білуге құштарлығын,белсенділігін 
қалыптастырады.Баланың ойлау қабілетін,логикасын,шығармашылығын дамытып,балаға «Не,неге,қалай?»-деген сұрақтарға
жауап табуына мүмкіндік береді.Зерттеу іс-әркеті арқылы балалардың салыстыру қабілеттері дамып,нәтиже шығарып,өз 
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ойларын айта бастады.Қызықты тәжірибелер,тірі және өлі табиғатты бақылау арқылы  балаларды талдау жасай білуге 
сұрақтарды дұрыс қойып өзінің ойын дәлелдей білуге үйретеді.Қоршаған орта туралы білімдерін тереңдетте түсті. 
-Бүгін осы іс тәжірибембі сіздермен бөліскім келіп отыр. Ертегі түріндегі, әр түрлі заттарды негізге ала отырып тәжірибелер
жасап көреміз
               Ертегі  «Әлем сырын іздеген үйректің балапаны»
Слайд көрсетіледі
-Жаз мезгілінде алыста өзен жағасында бәрін білгісі келіп тұратын бір үйректің балапаны болыпты. Оның бауырлары 
тілалғыш екен ал болса тұмсығын әр нәрсеге сұғып жүреді екен. Бір күні ол бар әлемді өз көзімен көремін деп ұядан шығып
әлем сырын ашуға көңілі ауыпты. Ұядан шыға бере ол еркіндікті сезініп кең тыныстапты, тыныс алғанда кеудесі толып, 
тыныс шығарыпты. Бұл қандай керемет нәрсе, бұл не болды екен деп ойлапты,білгісі келіпті 
Тәжірибе 1  Ал сіздер оны не деп ойлайсыздар?
-Жарайсыздар бұл ауа екен?
-Кәне маған алдарыңыздағы құралдар арқылы ауаны ұстап  көрсете аласыздар ма?
-пакетіміз  неге ұқсап қалды? / жастыққа/ 
-Жарыққа қарайықшы, нені байқадық?
Жарық  ауа толы пакетің арғы жағына өтіп тұр, өйткені?/ ауаның түсі жоқ. Ол түссіз, мөлдір екен/
-Ал енді пакетіміздің аузын ашып жіберсек қалай болады? 
-Ауа қайда кетті?
- Пакетіміз кандай болды?
Нәтиже: Ауаны көру үшін ұны ұстап алу қажет екен. Біз оны жасай алдық. Біз ауаны ұстап алып, пакетке қамап қойдық та 
қайтадан жібердік .
Ал ауаның түсі қандай болды?
-Тағы қандай заттарды білесіңдер түссіз?
Сөйтіп балапан өзінің тыныс алғаны ауа екенін, ауа барлық жерде бар екенін,оның түссіз, мөлдір екенін білді.
Ол әрі қарай жолмен жүріп келе жатса, алдында кішкентай жыбырлаған бір жәндіктерді көрді. Ол қандай жәндік?
Тәжірибе 2    Сіздер ол туралы не айта аласыздар?
 Ол өте кішкентай , ал балапан оны жақыннан анықтап көргісі  келді ?
-Не істеуге болады?
- Ал микраскопты біз қолдан жасаймыз
Сыйымлығы 3 литр банкіні аламыз, ішіне су толтырамыз, құмырсаны банкінің арғы жағына жапсырып, енді банкінің бергі 
жағынан өзіміз қараймыз 
Не байқадыңыздар? -Құмырсқа қандай болды?
Нәтижесі: Банкінің арғы жағынан қарасак үлкейткіш әсерді аламыз
-Үйректің балапан құмырсқаны жақынан көріп көңілі толып , әрі қарай әлем сырын ашуға кете береді  бір кезде алдынан  
бір жеміс ағашы шығады. Ал балапан бұл жемісті мүлде білмейді екен ал сіздер ше?
Жұмбақ  Триз әдісі
Қышқыл дәмі бар, бірақ мүкжидек емес
Домалақ, бірақ апельсин емес
Ағашта өседі , бірақ алма емес
Сырты бұдыр бірақ лимон емес
 Бұл не ? /мандарин/   /Слайдтан триггер   арқылы көрсету/
39. Кәне қайталайықшы, жарайсыздар
40. Бұл жеміс туралы не айта аласыздар?
Балапан сіздерге бір- бір мандарин теріп берді
Мандаринмен де тәжірибе жасауға болады екен?
Тәжірибе 3
Мандаринді ыдыстағы суға салайық, ол  не істеді?
-Иа ол жақсы жүзеді екен, батпайды?
-Ал енді мандариннің қабығын тазалап ашимыз
- Суға қайта салайықшы 
Ол не істеді? Неге олай болды деп ойлайсыздар? 
Қорытынды: мандарин қабығында ауа көпіршіктері көп екен, сол себепті батпай тұр екен, ол  үрмелі құтқару жастығы 
секілді 
Саяхатшы балапан  мандарин ағашы мен оның жемістеріне таңғалып тұрып, жаңбырдың жауып кеткенін байқамай қапты.
Бой  сергіту сәті  « Жаңбыр»
Аз уақыт өткен соң жаңбыр да басылды, аспанда  кемпірқосақпен күн шықты. Үсті су болып тоңып кетті де үйіне қайтқысы 
келіп өзен жағасымен жүрді дымқыл құмда жүрді, сәлден соң артына қараса оның  артында не қалыпты? қалыпты, және 
басқада іздер бар екен, ол отыра қалып ойланды бұл ненің іздері екен, ол өзінің және шағала мен бақаның ізі екен
Триз әдісі Іздерді құмға іздер  салу.  Құмда неге іздер қалды?
     Нәтижесі: Дымқыл құм  сусылдамайды, есесіне дымқыл құмды әртүрлі қалыпқа   келтіріп әр түрлі заттар жасай аламыз
-Ол солай үйіне жетті, ал оған  саяхаттап әлем сырын іздеу қатты ұнады.Өзін мазалаған көп сұрақтың жауабын білді. Өзіне 
көмек көрсеткет сіздер секілді зерттеушілерге алғыс айтуда.

*****
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Батыс Қазақстан облыс, Казталов ауданы
"Шаттық" балабақшасы тәрбиеші Капезова 

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы № 
Уақыты: 16.11.2015
Тобы: «Ертегі» ортаңғы тобы
Білім беру саласы: Денсаулық
Ұйымдастырылған оқу іс- әрекетінің түрі: Денешынықтыру
Тақырыбы:Орындықта орындалатын жаттығулар
Мақсаты: Орындықта  тұрып секіруге үйрету; Тепе- теңдікті сақтау қабілеттерін дамыту; Жылдамдыққа, шапшаңдыққа 
тәрбиелеу;
Алдын- ала жүргізілген жұмыстар:  Дене қыздыру жаттығулары;
Әдіс- тәсілдер: түсіндіру,  жаттығу  түрлерін көрсету , қимылды ойын, мадақтау.
Қажетті көрнекі құралдар: орындықтар, гүлдер
Үштілділік компоненті:  орындық- стул -chair, гүлдер- цветы- flowers,

Әрекет   кезеңдері   Тәрбиешінің  іс  әрекеті     Баланың  іс- әрекеті

Себепті   қзығушылын 
ояту кезеңі

Іздену- ұйымдастыру
шылық  кезңі

Балалар бәріміз сапқа тұрамыз.
Үлкенге де «сіз»
Кішіге де «сіз»
Баршаңызға құрметпен
Бас иеміз біз.
Алақанды ашайық,
Күннің нұрын салайық,
Таза ауаны салайық,
Жүрек жылуын салайық,
Осы жылы лебіздерді
Апайларға сыйлайық!
Сәлеметсіздер ме апайлар!
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Ендеше мен сендерге жұмбақ жасырайын
Күннің көзі шуақты,
Балалар жүр шомылып
Көбелек қуып ойнайтын
Қай мезгіл деп ойлайсың?
-Сендерге жаз мезгілі ұнайма?
-Несімен ұнайды?
-Жаз мезгілін сағындыңдарма?
-Ендеше жаз мезгілін қызықтап, далаға саяхатқа 
шығамыз
Сап түзе, тік тұр!Еркін тұр!
Оңға бұрыл! Алға қадам бас!
1.Бір қатар бойымен тізбектеле жүру
2.Қолымызды көткріп аяқтың ұшымен жүреміз
3.Қолды желкеге қойып өкшемен жүру

Балалар бәріміз сапқа тұрамыз.
Үлкенге де «сіз»
Кішіге де «сіз»
Баршаңызға құрметпен
Бас иеміз біз
Алақанды ашайық
Күннің нұрын салайық
Таза ауаны салайық
Жүрек жылуын салайық
Осы жылы лебіздерді
Апайларға сыйлайық
Сәлеметсіздер ме апайлар

Балалар жұмбақтың шешуін табуға 
атсалысады

Балалар сап бойымен  тұрып, 
тәрбиешінің бұйрығын орындайды

Ұйымдастырушылық
ізденіс  кезеңі

4. Тізені жоғары көтеріп аяқты, артқа лақтырып 
жүру
5. -Кәне залды айнала қонжықтың жүрісін салып 
жүреміз
6.Енді «қояндарша» секіреміз
- Сап бойымен жүгіруге дайындаламыз
-Бірінші жай жүгіреміз, кейін қатты жүгіріс, 
қалыпты жүгіріс; 
-Бағытты ауыстырып жүгіреміз
- Дем аламыз, қолымызды жоғары созып, 
өкпемізден дем шығарып, қолды төменге қарай 
лақтырамыз;
-Жеңіл жүріс Бір- бірден сап тізбекке тұрамыз
-Бір,екі,үш саналсын
-Балалар даладан алдымыздан әр түрді гүлдер 
кездесті қараңдаршы өте әдемі иә
- Кәне мына әдемі гүлдермен жаттығу жасайық
Жалпы дамыту жаттығулары
1 «Гүлге қара»
Б.қ н.қ гүлдер екі қолымызда  оң қолда  қызыл гүл, 
сол қолда сары гүл қолды алға созу, жоғары көтеру,
гүлге қарау  4-5 рет

Балалар  жай жүріспен, аяқтың 
ұшымен, өкшемен, қонжықтың, 
қоянның жүрістерін салады, дене 
қыздыру жаттығуларын жасайды 
 

Балалар сап тізбекке тұрып, үшке 
санап, жалпы дамыту жаттығуларына 
тұрады

Балалар жалпы дамыту жаттығуларын 
орындайды

 Б.қ н.қ гүлдер екі қолда  оң қолда  
қызыл гүл, сол қолда сары гүл қолды 
алға созып, жоғары көтеріп, гүлге 
қарайды
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2 « Гүлді жоғары көтер»
Б.қ түзу тұру,екі жаққа созу
Гүлді алақанда қысу
Алақанды ашамыз
Бүйірімізіге тақаймыз.
Сол қолды жоғары көтеру / сары/
Оң қолды жоғары көтеру/ қызыл/
Қолды төмен түсіреміз
4-5 рет
3 «Гүл терейік» Балалар гүлдерді тектен -текке 
жұлуға да, басуға да болмайды,
-Қазір жерден гүл тергендей қимылдар жасаймыз
Тік түзу тұрып түзелу  4-5 рет
 «Тиіп кетпе»
4.Б.қ.н.т. аяқ сәл алшақ,еденде отыру. Бір аяқты 
тізеден бүгіп көтеріп, гүлдің үстінен аяқты гүлге 
тигізбей алып өту Б.қ оралу
Келесі аяқпен орындау б.қ оралу

 Жерден гүл тергендей қимылдар 
жасайды

Рефлексиялық – 
түзетушілік

5. «Көршіңе сыйла»
Б.қ бір- біріне қарама –қарсы тұрады
Еденнен гүлді алып  бір- біріне кезек- кезек сыйлайды 5-6 рет
6. «Гүлді айнала секір»
Гүл жерде. Б.қ.н.т
Қос аяқпен гүлді айнала секіреміз 10 рет
Үштілділік компоненті
орындық- стул -chair, гүлдер- цветы- flowers,
Негізгі қимыл -қозғалыс жаттығулары
Балалар екі топқа бөлінеді
-Балалар біздің алдымыздан бұлақ кездесті
Бұлаққа бару үшін алдымыздан үлкен тас жатыр кәне тастан 
секірейік
-Орындықтан секіріп дәл шеңберге түсу
1.«Ағып келеді, ағып келеді»- жүгіру
2.«Бұлақтан су ішу»- еңкейіп алақандарына «су толтырып», «су 
ішу»
3.«Бұлақтың сылдыры»- бұлақтың аққан дауысын естіп жату 
4. «Гүлдермен би» Қолмен еркін қимыл жасап, шеңбер бойы 
жеңіл жүгіру, айналу, иілу, бір біріне гүлдерді сыйлау.
Балалар бүгінгі оқу іс-әрекетінің соңында  далада« Көңілді 
эстафета» № 5                ойынын ойнайық. Топтарға  ат қою
-Балалар бүгінгі оқу іс-әрекеті сендерге ұнады ма?
-Бүгінгі оқу іс-әрекетіне өте жақсы қатыстыңдар. Жарайсыңдар.
Сап түзеп залдан шығамыз.

Балалар үштілділік 
компонентімен танысады

Балалар негізгі қимыл -қозғалыс
жаттығуларын орындайды

Балалар тәрбиешінің 
көрсетуімен орындықтан 
шеңберге  секіреді

Ойынға жаппай қатысады

Балалар бүгінгі оқу іс-әрекеті 
туралы өз ойларын айтады

Күтілетін  нәтиже
 Нені біледі Орындықтан шеңберге дәл секіруді;
Қандай түсініктерді игерді: Берілген белгіге көңіл аударып, қимыл- қозғалысты белгі бойынша орындау керектігін
Меңгерген дағдылары мен 
іскерліктері: 

Жаттығулар орындау кезінде тынысты тоқтатпау дағдыларын. 

Батыс Қазақстан облыс, Казталов ауданы
"Балдырған" балабақшасы

Тәрбиеші: Зайнеденова  Жанаргүл

Білім  беру  саласы: Коммуникация
Бөлімі: Көркем әдебиет
Тақырыбы:  «Екі әтеш» (ертегі)
Мақсаты: Балаларды оқылған шағын ертегі желісі бойынша ертегі мазмұнын айтып бере білуге үйрету, өз ойлармен бөлісе
білуге талпындыру.
Ертегі кейіпкерлерінің қимылын, дыбысын салдыру. 
Алдын-ала жүргізілетін  жұмыс: үй  құстары  жайлы  әңгімелесу
Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, көрсету, сұрақ-жауап
Көрнекіліктер: үй құстары  суреті, жем, үнтаспа
Билингвалдық компонент: әтеш-петух

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

Шаттық шеңбері:
«Көңілді балапандар» әуенін қоямын.
Би аяқталған соң 
 - Балалар, сендер осы  әуеннен қандай  әсер 
алдындар?
Үнтаспа
- Балалар,  бұл  ненің  дыбысы?

- Әтеш  дегеніміз  не?
- Ендеше, үй  құстарымен  танысайық.

Балалар әуенге  байланысты би 
қимылдарын жасайды. Өздерінің 
алған әсерлері туралы бөліседі.

Әуенді  бар  ынталарымен  тыңдайды.
 -Әтештің  дыбысы 

Ол -  үйде  болатын  құс.

Іздену-ұйымдастырушы

Үй  құстарын  таныстыру.
Үй  құстарына  тауық, әтеш,  балапан, күрке  
тауық,  қаз ,  мекиендер  жатады.  Олар  адамға  
ет,  жұмыртқа,  мамық  береді. 
Сендер  қандай  ертегілерді  білесіңдер?
-Бүгін  біз  “Екі  әтеш”  ертегісімен  танысамыз
- Қазір мен сендерді  «Екі әтеш» ертегісін айтып  
беремін.
Автор:  Екі әтеш  ертегісі
Аулада  ір  қора  тауық, бір  әтеш қыт-қыттап  өз  
тіршіліктерімен  әуре  болып  жүріпті. Түс  ауа  
сырт  жақтан  бір  әтеш  қораға  кіріп  келіп,  
іштегі  әтешке:
- Мына  мекиендер  енді  менің  меншігім,  сен  
қараңды  батыр - дейді.Екеуі  бір-бірін  бас  салып
таласа  бастапты. Сырттан  келген  әтеш жеңіп,  
жеңілген  әтеш  қашып  отырып  отынның  
арасына  кіріп  кетіпті.  Оның  артынан  тауықтар 
да  отынның  арасына  кіріп  кетіпті.  Бәрі  менен  
қорқып  кетті  деп  ойлаған  жеңімпаз  әтеш  
қоқиланып,  отынның  үстіне  секіріп  шығып:
" Қорықпаңдар  достарым
Тасаланбай  шығыңдар
Нағыз  ерді  көріңдер
Айтқанымды  ұғыңдар
Бұдан  былай  тапжылмай
Осы аулада тұрамын.
Кім  ұқпаса  сөзімді
Соның  басын  жұламын
Мен  даңқты  батырмын
Жеңіп  келе  жатырмын"...деп  қоқилана  шырқай 
жөнеліпті.
Осы  кезде  аспаннан  бір  бүркіт  келіп,жеңімпаз  
әтешті  іле  жөнеліпті.  Бүркіт пен  жеңімпаз  
әтештің  қарасы  үзілген  соң  мекиендер  де,  
жеңілген  әтеш  те  отынның  арасымен  
жайбарақат  шыға  келіпті.  Әуелгісіндей  тіршілік
қарекетіне  кірісіпті.
Жеңілген  әтеш:"Бұл  әтеш  шынында да  мықты  
екен,  мен  одан  қашып  отынға  тығылдым,  
мекиендер  бүркіттен  қашып  отынға  тығылды.  
Отынға тығылу біздің  қалыпты  дағдымыз. Ол  
сырттан  келгендіктен  бұл  дағдыны  
білмейді.Жеңгеніне  масаттанып  аспанға  қараған
жоқ,  аспанға  қараса  ол  сақтанар  еді.""Бір  
асқанға  бір  тосқан"  деген  осы  депті.
                                               Таңғажайып  сәт
                    Екі әтеш  төбелесіп  кіріп  келеді.
Ой  бізге  кімдер  келіп  қалды,  неге  таласып  
жатырсыңдар?!
Әтештер:
Мынау  менің  жемімді  жеп  қойды
- Жоқ,  ол  менің  жемімді  жеп  қойды ку-ка-ре-
куу 
- Қане, отыра  қойыңдар,  қазір  сендерге  біздің  
топтың  балалары  теңдей  қылып  жемді  бөліп  
береді

Балалар  назарларын  тақтаға  
аударады.

Тәрбиешінің  айтқанын 
ықыластарымен  тыңдап  отырады.

- Мақта қызбен  мысық,
Тышқан  мен  арыстан.т.б.

Ертегіні  тыңдайды.

Ертегіні  айтып  береді.

Балалар таңдана  қарайды.

Айкөркем  мен  Айсана  жемді  екі  
әтешке  теңдей бөліп  береді. Балалар 
жемсауытқа  қанша  қасық  жем  
салынғанын бақылап  отырады.

Әтештер  татуласады.
Сергіту  сәтін  орындайды.
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Балалар,  біздер , жемсауытқа  қанша  қасық жем 
салғанын санап отырайық 
Сергіту  сәті
“Шөжелерім ” әнін қимылмен  орындату. 

Рефлексивті-
коррекциялаушы

                       Қорытынды
Біз  бүгін  қандай  ертегімен  таныстық?
Ертегі  сендерге  ұнады  ма?
Ертегі  не  жайлы?
 Әтештер  неге  таласты?
Достар  қандай  болу  керек?
Әтештер  үй  құсына  жатады  ма?

Бүгіні  оқу  қызметі  аяқталды
Барлықтарың  жарайсыңдар!

- Екі  әтеш  ертегісімен  таныстық.
- иа,ұнады
- Екі әтеш  жемге  таласады.
-Тату, дос  болу  керек, мақтаншақ  
болмау  керек.
- Әтештер  үй  құсына  жатады.

Балалар қоштасады.

Күтілетін  нәтиже:
Нені  білді:   Екі  әтеш  туралы  ертегіні  біледі
Қандай   түсініктерді  игерді: Тату, дос, көпшіл , ұйымшыл  болу  керектігін  түсінді.
Меңгерген  дағдылары  мен  іскерліктері: Үй  құстарын  ажыратып, олардың  адамға пайдасын  меңгерді.

* * * * * * *

Қоршаған ортамен таныстыру барысында мектеп жасына дейінгі 
балалардың  азаматтығы мен  патриотизмге тәрбиелеу

«Жұлдыз»балабақшасының меңгерушісі
 Мулкашева Рахат Исатайқызы

10 қыркүйек 1980 жылы туылған. 2010жылының 1маусымынан бастап әдіскер-психолог, 2013-2016жылдар аралығында 
Богатырев орта жалпы білім беретін мектебінде  мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі,
2016 жылының 3 мамырынан бастап «Жұлдыз»балабақша меңгеруші қызметін атқарып келеді.

 
Проблемалық тақырыбы:Балалардың бойында рухани-адамгершілік  мінез-құлық негіздерін қалыптастыру.

Өмірлік ұстанымы:Алынбайтын асу,бағынбайтын белес,шешілмейтін түйін жоқ. Қоршаған ортамен таныстыру 
барысында мектеп жасына дейінгі балалардың азаматтығы мен  патриотизмге тәрбиелеу. .

  Жан-жақты дамыған тұлға тәрбиелеу бүгінгі күннін негізгі талабы.Отанды сүюсіз мемлекетіміздің көркеюі мүмкін емес.
Олай  болса дамыған қоғамның негізгі мақсаты патриотизм сезімін дамыту мен өз отанып сюу болып табылады.  
Қазақстан Р еспубликасының мектепке  дейінгі  тәрбиелеу мен оқыту жүйесі  нде сапалық даму мен сапалық өзгерістер
күннен күнге белсендіре түсуде.Қазақ елі  ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 21 жылын тойлап келеді. 
Қазақстан  Республикасыныңмемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім беру стандартында  мекепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту
алдында төменгі міндеттер айқын көрсетілген мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілік,құндылық бағдарынмінез-
құлық нормалары мен ережелері,қазақстандық қоғамда қалыптасқан халықтық салт-дәстүрлермен әдет-ғұрыптар үлгісінде
қалыптастыру;өз  Отанына  ,туған  өлкесіне  сұйіспеншілікке  ,мемлекеттік  рәміздерге  құрметпен  қарауға,қоршаған  орта
,отбасы,түрлі ұлт өкілдеріне деген ізгі қарым-қатынасқа тәрбиелеу.
Патриоттық тәрбие беруде алдымен қарапайым ұғымдар кеңінен балаларға түсіндірілуі шарт .
Мысалы:патриот,  «патриотизм»  /грек тілінде-patriots –отандас , pahts-отан,атамекен/ деген сөздердің мағынасын 
түсіндіру арқылы балаларды отанын елін сүюге үйрету  деген 
сөз .Ал отан отбасыдан басталатын болғандықтан патриоттық  тәрбиенің негізін ата-ана қалайды.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде отбасы баланы 
әлеуметтендірудің алғашқы институты ретінде баланы жеке тұлға ретінде қалыптасуының физикалық психикалық 
адамгершілік саулығынның негіздерін қалайды деп айтылған.Осы орайда ата-ана «Әлеуметтік орта »бағытында 
алдыменбаланың  рухани-адамгершілік мінез-құлық негіздерін игеруін қамтамасыз етеді,өзі және басқа адамдар туралы 
білімін пайдалана отырып ,тепе-тең мінез-құлық түрлері туралы түсінік беріледі.
Атадан балаға үласатын ұлттық құндылықтар үлкендердің әнгімесінен,іс-қимылынан танылып,сезім арқылы жүректен-
жүрекке беріліп отырады.Адамның адам болып қалыптасуына ата-аналармен қатар тәрбиешінің мәні зор.  
Балабақшада тәрбиеленушілерді ұлтжанды,адами құндылықтарды бойына жинаған бәсекелестікке қаьбілетті ,ары таза ,иман
жүзді  өз еңбегімен білім алып елімен жерін сүйетін тұлға тәрбиелеу үшін төменгі бөлімдер бойынша жұмыстар жүргізіледі.
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Патриоттық тәрбиегеге бағытталған жұмыс түрлері

Ата-аналармен біріккен шаралар /тақырыптық отырыстар,дөнгелек үстел, балалар көрмесі /
Ойын әрекеті /дидактикалық,  сюжеттік-рөлдік ойындар/
Музыкалық әрекеттер /музыка сабағы әр-түрлі байқаулар,тақырыптық ертеңгіліктер
Балаларға патриоттық тәрбие берудің негізгі әрекеттері
Шығармашылық іс -әрекеті /сурет, мүсіндеу, жапсыру/
Музыкалық әрекеттер /музыка сабағы әр-түрлі байқаулар , тақырыптық ертеңгіліктер

Патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары
 Патриоттық тәрбие бағытындағы бөлімдер: Қазақстаннын болашағы біздің қолымызда .
Іс-әрекет технологиялық картаның  тақырыбы
«Мен Қазақстан елінің азаматымын»
/30 тамыз –ҚР Конституция күніне орай /
Қолданылатын технологияла 1.Қуаныш шеңбері.
2.Логоритмика өлең оқу, айту,жаттау/
3.Аудиовизуалдық технология /карта көрсету,види
о бейне көрсету т.б/
Мақсаты Балалардың Қазақстан Р еспубликасы туралы білімдерін кеңейту,Қазақстан азаматы болу үшін қажетті құжаттары
болуы керектігін түсіндіру .Ел азаматыатағына  лайықты ,елінің патриоты болуға  тәрбиелеу.Ата заң туралы түсініктеме
беру. 

                    Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:
1/ҚазақстанРеспубликасының  картасымен  таныстыру,  көрсету,еліміздің
жері өте үлкен екенін түсініктеме беру.
2/Біздің отанымызда әр-түрлі ұлттар тұратынын ,олардың өзаратату  тәтті
өмір сүретінін,  осыны мақтан тұтуға  тәрбиелеу3/  Балалармен өз  отбасы
туралы әнгімелесу.
4/ Кез келген адам ҚР азаматы екенін түсіндіру.
5/ Келе жатқан мереке туралы әнгімеле
6/ Ата заң туралы өлең оқу, айту,жаттау

 2. Табиғатым-алтын бесігім.
Іс-әрекет технологиялық картаның  тақырыбы
«Әдемілік пен әсемдік бізді қоршайды»
Қолданатын технологиялар

1.Қуаныш шеңбері
2.Арттерапия
3.Аудиовизуалдық технология
Мақсаты:
Табиғатты сүйе білуге тәрбиелеу,қоршаған ортаға зиян келтірмей оны аялап қорғауға үйрету.Адам мен табиғат бір екенін 
түсіндіру.Табиғат аясында өзін-өзі қалай ұстауын түсіндіру ,үйрету. Табиғатта әдептілік сыпайылық қарым-қатынаста 
тәрбиелеу.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар :
Жақын орналасқан саябаққа саяхат ұйымдастыру «Қазақстанның көркі жерлері»слайдтарын балалармен көріп 
тамашалау.Медбикемен «Фитоаптеканың»денсаулыққа өте пайдалы екенін әнгімелесу.Ағзаға керек дәрумендерді,қорықты 
біз қоршаған ортадан алатынымызды түсіндіріп айту. 
           3.Менің елімнің тарихы мен мәдениеті.
Іс-әрекет технологияның картасы /тақырыбы:
«Менің сүйкті ауылым».
Қолданатын технологиялар
1/Арттерапия
Мақсаты:
Туған жеріне,еліне сүйіспеншілігін тәрбиелеу.Бейнелеу өнері арқылы туған жерінің сұлулығын ,ерекшелігін көрсетуге 
үйрету.Балалардың ойлау,елестету қабілетін дамыту,өз ойынан әнгіме құрастырып айтуға үйрету.Сөз қорын молайту.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:
«Табиғаттың аясында»туралы суреттер салғызып көрме ұйымдастыру.Туған жер туралы мақал-мәтел ,жұмбақтар айту 
балалардың түсінігін жүйелеу.Өздерінің сүйікті ауылы туралы әнгіме айту .Жергілікті мұражайға саяхат ұйымдастыру.
                                       
                                           Тәуелсіз елім менің
Іс-әрекет технологияның картасы 
/тақырыбы:«Еліміздің рәміздерін қасиеттеуге қадірлеуге шақырамыз»
Қолданатын технологиялар1/Арттерапия2/Релаксация
3/Аудиовизуалдық технологиялар.
4/Халық педагогикасының элементтері
Мақсаты:Еліміздің рәміздеріне оң көзқарас тәрбиелеу.Мемлекеттік рәміздер туралы түсініктерін кеңейту.Туған жергше 
деген сүйіспеншілігіән тәрбиелеу.ҚР ең алғашқы Елбасы туралы түсінік беру.Шығармашылық қиялын дамыту.Көпұлтты 
отанға деген сүйіспеншілік,құрмет сезіміне тәрбиелеу.
 Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:Ата-аналармен жұмыс: «Менің отаным Қазақстан»атты жобаға материалдар 
жинастыру.Отанға,өз халқына деген махаббат біртіндеп ояту,ол өздігінен немесе үлкендердің сөзбен айтуымен қалыптасуы 
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мүмкін емес.Мұндай сезімді қалыптастырушы баланың жанұясы . «Кіші Отан»деген ұғыммен таныстыру. «Кіші Отан »-бұл 
баланың үйі,оның өз серіктерімен ойнайтын алаңы «ата-анасымен»бірге баратын демалыс орны.ҚР мемлекеттік Туы туралы
әнгімелесу /мемлекеттік тудың авторы ,ту өмірге қалай келгенін әнгімелеу/ҚР мемлекеттік Елтаңбасын қарастыру
   Тарихи тұлғалар .
Іс-әрекет технологияның картасы /тақырыбы:
«Отан үшін отқа түс -күймейсің»
Б.Момышұлы-халық батыры.
Қолданатын технологиялар:
1/Жылулық шеңбері
2/Позитивтік адаптация 
3/Халық педагогикасының элементтері
4/Арттерапия
Мақсаты: Б.Момышұлы Кеңес одағының батыры ,каһарманы ,жазушы жер үшін ,Отаны үшін өзін аямай 
қан майданда ерлік көрсетіп аман есен еліне оралған атамыз.Балаларды Б.Момышұлы жазып-айтып кеткен өсиеттерімен 
таныстыру.Балаларға ұлы Соғыс туралы түсініктеме беру.Отан үшін төзімді ,қиыншылықты 
жеңіп білуге тәрбиелеу.Бауыржан атамыз үлкен-кіші сыйлай білетін дана адам болғанын балаларға айтып жеткізу.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:
Балабақшаға ауыл кітапханашысын шақырып 
Б.Момышұлы туралы кітаптар мен суреттер  көрме ұйымдастыру.Бауыржан ата қандай болғаны туралы әнгімелерін 
тыңдау.Бауыржан ата туралы ән жаттау.Үлкендерге құрмет көрсету
«Біз ашық аспанда өмір сүреміз»деген шағын балалар көрмесін ,ата-аналармен бірге ұйымдастыру. «Мәнгілік алауына» 
балаларды апарып гүл шоқтарын қою рәсімін жасау,мән-мағынасын түсіндіру.

* * * * * * *              
Батыс Қазақстан облыс, Казталов ауданы Т.Сексенбаев атындағы

 бастауыш жалпы білім беретін мектебінің мұғалімі Жумасейтова Лайла

Оқу іс-әрекетінің тақырыбы: Н дыбысы және әрпі 
Оқу іс-әрекетінің мақсаты: 
Н дыбысын сөз құрамына бөліп алу, н дыбысын дұрыс дыбыстау, н дыбысын үлгі бойынша жазуға үйрету. Балалардың 
ұшқыр ойлау қабілетін дамыту. Жазуға қолдарын жаттықтыру. Өткен әріптерді қосып оқуға үйрету. Балаларды 
мейірімділікке, иамандылыққа тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілдер: Сұрақ-жауап, бекіту, жұмбақ, тыйым сөздер, өлең жолдар.
Оқу іс-әрекетінің көрнекіліктері: сурет ,кеспе әріптер, қима буындар.
Оқу іс-әрекетінің барысы:
І.Ұйымдастыру бөлімі: 
Балалар мен шаттық шеңберін жасау. 
Қуанамыз күлемз,
Бар әлемді сүйеміз.
Қол ұстасып, қуанып,
Достармен бір жүреміз.
-Балалар өлең жолдарын қол ұстасып, шеңберде тұрып қайталайды. 
Педагог: Балалар, бүгін оқу іс-әрекетімізге Қыдыр ата мен Тазша бала қонаққа келіп отыр. Тазша бала сендерге бірнеше 
тапсырма ала келіпті. 
І-тапсырма. Бұл ненің суреті? (аттың суреті) 
-Бұл сөз буынға бөліне ме?
Баланың жауабы:Бір буынды сөз.
ІІ-тапсырма: Апа сөзін буынға бөлу, дыбыстық талдау жасау. Ата сөзіне дыбыстық талдау жасау. 
Педагог: Тазша баланың келесі тапсырмасын орындайтынын хабарлайды
Бір бала Қыдыр атаның қоржынынан хат қалтаны алып ашады. Ішінен тек нанның ғана суреті шығады. 
Нан сөзін бірнеше рет хормен және бір-екі балаға қайталатқызып айтқызамын. 
Қазақшасын (нан) 
Орысшасы (хлеб)
Нан сөзіне дыбысты  талдау жасау. «Н» дыбысының дауыссыз дыбыс екенін түсіндіремін.
Нанның қасиетті ас екенін айта кетемін. «Обал», «сауап» деген сөздерге түсінік беріледі. 
Нан туралы тыйым сөздермен таныстыру.
1.Нанды бір қолмен үзбе!
2.  Нан уағын тастама!
2.Балаларға жұмбақ жасыру арқылы оқу іс-әрекетін жалғастырамын. 
1.Өзі үлкен жануар,
Үстінде бір тауы бар.   (нар)
2. Кірш-кірш етеді,
Ішіне кіріп кетеді. (ине)
-Балалар жұмбақтың шешуін ойланып шешеді. 
-Н дыбысы қай жерде тұр?
Н дыбысына дыбыстық талдау жасап, оның дауыссыз екенін анықтау. Қима әріптерден нан, нар т.б. сөздерді құрастырту.
3. «Нан құдіреті» ертегісін үнтаспадан тыңдау. 
4.Сергіту сәтін өткізу.
Нан қоқымын шашпаңдар,

173



Жерде жатса баспаңдар.
Теріп алып қастерлеп, 
Торғайларға тастаңдар!
Тіл ұстарту жаттығуы
На-на-на
Ең бақытты ана.
Дәптермен жұмыс 
Жұмыс дәптеріндегі әртүрлі тапсырмаларды орындатамын. 
Саусақ жаттығуы:
Илеймін деп қамырды,
Ұн бетіме жағылды.
Мақтанамын ісіммен,
Тәтті тоқаш пісірем. 
Саусақ жаттығуына арналған қимылдарды балалардың өздеріне де ойлауға болады. Өлең жолдарын сабақтан тыс уақытта 
жаттату керек. 
Кел, жазайық
Қалам ұстау, дұрыс отыру ережесін қайталатып, жазуға берілген тапсырмаларды орындатады. Әдемі жазған балаларды 
мадақтап, дәптерін үлгі етіп көрсетеді.
Қорытындылау: Тақырып бойынша сұрақтар қойып, балаларды мадақтап, сабақты аяқтаймын.
Сау болыңыздар!

* * * * * * *
ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы

№ 33 Н. Шойынбаев атындағы жалпы орта мектебі
Математика пәнінің мұғалімі Искахова Айдана Айтжановна

Сабақтың тақырыбы: Трапеция
Күні: 21.10.2016 жыл  
Сынып: 8«ә»
геометрия

Қатысқандар саны: 14 Қатыспағандар саны: -

Сабақ негізделген 
оқу мақсаты Трапецияның кескінін және оның қасиеттерімен танысу
Оқу нәтижелері Барлық оқушылар: Трапецияның кескінін және төртбұрыштың түрлерінен ажырата білу 


Оқушылардың басым бөлігі: Трапецияны, оның қасиеттерін білу кескінін және оның 
қасиеттерін пайдалана отырып есептер шығара алу

Кейбір оқушылар: Трапецияның түрлерін айқын меңгеріп, оны өмірде қолдана алу


Алдыңғы оқу(5мин) Квадрат және олардың қасиеттері

Жоспарланған уақыт Берілетін орындалатын тапсырмалар
Басталуы
(10мин)
Психологиялық 
ахуалды орнату
ОБ, СТО, диалогтық 
оқыту

Үй жұмысын тексеру мақсатында берілетін тапсырма: ауызша сұрақтар.
Тіктөртбұрыш  дегеніміз не?
Ромб деген не?
Квадраттың қасиеті қандай?
Оның неше төбесі болады?
Ішкі бұрыштарының қосындысы қанша?
Периметр дегеніміз не?
Егер квадраттың қабырғасы 4см-ге тең болса периметрі нешеге тең?
Егер ромбтың қабырғасы 3см-ге тең болса периметрі нешеге тең?
Егер тіктөртбұрыштың қабырғасы 5см-ге тең болса периметрі нешеге тең?
Теорема деген не?
Топқа бөлу: пазл өрнектерін құрастыру арқылы  3 топқа болінеді, яғни олар: ромб,тік 
төртбұрыш, квадрат топтары деп аталады.
Сергіту сәті: екі оқушыдан бірігіп геометриялық фигура жасау (дене  мүшелерімен )

Ортасы
(20мин)
ОҮБ, СТО, 
диалогтық оқыту
Галерея аралауға 
(3мин)

«Біз білмейтін трапеция сырлары» тақырыбына таныстырылым жасау
«Галерея» әдісі арқылы жаңа сабақ түсіндіріледі
1-топ :Трапецияның    
               шығу тарихы
2-топ: Трапеция түрлері
3-топ: Трапецияның 
          өмірде қолданысы
1- тапсырма 79 есеп. Трапецияның  екі бұрышы 1120 және 650-қа тең. Оның қалған бұрыштарын 
есептеңдер. 680,1150.
2 -тапсырма 80 есеп. AD мен BC қабырғалары  ABCD трапецеясының табандары болып 
табылады және А=420, С=1100В мен D бұрыштарын тап.  1380. 700
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3- тапсырма 80 (а) AD мен BC қабырғалары  ABCD трапецеясының табандары болып табылады 
және А=450, С=1010В мен D бұрыштарын тап.  1350. 790

Аяқталуы 
(10мин)
ОҮБ, СТО, 

Сабақта ұнаған екі нәрсе туралы және бір ұсыныс айту

Кейінгі оқу: 81,82 есеп
Қосымша ақпарат: 
Саралау- Сіз қосымша көмек көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз

Бағалау – оқушылардың 
үйренгенін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс

Басталуы:
Рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды? 
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болдыма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердімбе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Төмендегі ұяшыққа сабақ туралы өз пікірлеріңізді жазыңыз. Сол ұяшықтағы сіздің сабақтыңтақырыбына сәйкес келетін
сұрақтарға жауап беріңіз.
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды? (оқытуды да оқуды да ескеріңіз)
 Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды? (оқытуды да оқуды да ескеріңіз)
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не 
білдім?

ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы
биология пәнінің мұғалімі, 

ІІ-деңгей сертификатталушысы  Дауытова Айнұр Қуатбекқызы

Коучингтің тaқыpыбы       Оқыту үдерісін жақсартуда критериалды  бағалауды                                                         
                       тәжірибеде қолдану

Мерзімі                                  27 сәуір 2016ж

Мaқcaты Сабақта және оқу процесінде оқыту үдерісін жақсарту негізінде критериалды бағалауды 
тәжірибеде қолдану

Күтiлeтiн нәтижe Мұғалімдер оқыту үдерісін жақсартуда критералды бағалаудың тиімділігі жайлы мағлұмат 
алады,оны өз тәжірибелерінде қолданады.

Түйінді идея  Әлемнің қарқынды өзгеруі жағдайында мұғалімдерге қойылған жаңа талаптар жөніндегі  
түсінігін қалыптастыру.Мұғалімдерді табысты жұмыс істеуге дайындау.Мұғалімдердің 
нәтижелі әрекеттері негізінде оқушылардың  оқуға қызығушылығын арттыру және алған 
білімдерін болашақта қолдана алуына бағыттау.

Оқыту әдістері 1.Оқыту мен оқудағы жаңа әдістер,2.Оқыту мен оқытудағы АКТ.
Сын тұрғысынан ойлауға үйрету

Құрал-жабдықтары А-4 әдістемелік көмекші құралдары,АКТ, бейнежазба (видео), интерактивті тақта, 
стикер,маркер,критериалды бағалау парақтары,үлестірмелі материалдар,макет,плакат,скоч

Рecypcтap Мұғалімдерге арналған нұсқаулық  104-109-б
 үлестірмелі материалдары II апта,курсалды тапсырмалар 10-11 б

Кeзeңдep уақ Кoyчepдiң ic-әpeкeтi Мұғaлiмдердiң ic-әpeкeтi

Ұйымдac-тыpy кeзeңі
5м

Cәлeмдecy. 
Кіріспе жасау
Топқа бөлу

Үстелдеріне қажетті құрал-жабдықтарын қою
Интерактивті тақта арқылы слайдтан коучинг 
сабақтың тақырыбымен,мақсаты және 
нәтижесімен таныстыру.
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Ой шақыру
15м

І-Тапсырма
1.Бірге орындаймыз
«Ақ тілек» деп 
аталады.Топтарға берілген 
мерекелерге байланысты 
құттықтау парағын жасау
 Критериийлері: 
1.Тілектің мазмұнының 
құндылығы
2.Орынды әсемделуі

Топқа бөлінген әріптестер 
№1, №2, №3 деп жазылған орындарына 
отырады
Критериийлері арқылы топтарды бір-бірін 
бағалау
3.Ұқсастығы
4.Үйлесімділігі

Қызығушылықты ояту

Мағынаны тану

10м

10м

ІІ-Тапсырма.
 2.Бірге орындаймыз
Алдағы келе жатқан ардагерлер 
күніне  арнап 
«Төс белгі» жасау

3.Бірге сөйлейміз

1-топ.  Қатты қағаздан жасайды
2-топ.Балауыздан жасаса,үшінші топ  суретін 
салады
Әр топтың пікірін тыңдау және оларға 
критерий кестесін жасап,критерий бойынша  
бағалау
1.Құндылығы 
2.Нақтылығы

Қopытынды 
5м

5м

Презентация жасау арқылы 
қорытындылау

Мазмұндаманың мысалын көрсету

Суммативті бағалауға 
портфолионы көрсету

Әріптестермен пікірлесу

Рeфлeкcия 5м Жұмысты бағалау кезінде Сізде 
қандай қиыншылықтар 
туындады?

Oй пiкipлepiн cтикepгe жaзaды

ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы
 №33 Н. Шойынбаев атындағы жалпы орта мектебінің 

химия  пәнінің мұғалімі  Бектурганова Дамира

Сабақтың тақырыбы:   Сілтілік металл - натрий
Мақсаты: Жай зат өкілі натрийдің периодтық жүйедегі орны, атом құрылысы, табиғатта  таралуы,қасиеттері, қолданылуы
туралы түсінік  беру. 
Сабақтың әдісі:     сұрақ- жауап, түсіндірмелі.
Сабақтың түрі:    аралас.
Сабақтың пәнаралық байланысы:  биология, физика т.б.
Сабақтың көрнекілігі:  Д.И.Менделеев кестесі, интерактивті тақта, тірек сызбалар, тест жұмысы, деңгейлік тапсырмалар.
Сабақ барысы: Сілтілік  металдар жайлы білімді мысалдар келтіре отырып нақтылау және жүйелеу, натрийді сипаттаудан
алған  теориялық  білімді  пайдалану,  оқушыларға  пән  бойынша  тапсырмалар  бере  отырып,  білім-білік  дағдыларын
қалыптастыру, оқыту кезінде  қойылатын талаптарды орындау үшін, одан әрі қарай баяндап беру қабілетін дамыта отырып,
сөйлеу мәдениетіне тәрбиелеу арқылы түсінік қалыптастыруға тырыстым.
Алдымен өткен тарауды қайталау сұрақтары қойылады.
 Химиялық элементтердің электртерістігі дегеніміз не?
 Химиялық байланыстың қандай түрлері бар?
 Ковалентті байланыс дегеніміз және оның бөлінуі.
 Тотығу-тотықсыздану реакциясы дегеніміз не?
 Кристалдық торлар дегеніміз не? олардың бөлінуі.
 Иондық байланыс дегеніміз не?
Сілтілік металдарға: литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций жатады.Литий – адамның ағзасында 70 мг. Жоғары
сатыдағы жануарлардың  бауырында,  бүйрегінде,  қаныныда,  сүтінде,  өтінде  көп болады.  Литийдің  кейбір  қосылыстары
депрессия  ауруына  оңтайлы  әсер  етеді.  Ішек-қарын  жолдарынан  литий  иондары  қанға  құйылады.  Литий  иондарының
концентрациясы  0,6  моль/л  жетсе  немесе  асса  эмоционалды  байқағыш  қабілеті  төмендейді.  Қан  плазмасындағы литий
иондарының құрамын қатаң бақылап тұру қажет. Егер мөлшері 1,6 моль/л жоғары болса кері әсерін тигізеді.Натрий – адам
салмағы 70 кг болса,  60 г натрий болады. 44% жасушадан тыс сұйықтық ретінде ал,  9% жасушаның ішінде таралады.
Натрийдің  қалған  мөлшері  сүйек  (45  пайыздай)  ұлпасында  болады.  Ерітілген  тұздары  –  хлоридтер,  фосфаттар,
гидрокарбонаттар  түрінде  кездеседі.  Адам  ағзасының  миында,  сүйегінде,  бүйрегінде,  ас  қорыту  сөлінде,  жұлын
сұйықтықтарында, көз шырынында, қан түйіршіктерінде болады.Калий – адам ағзасының 70кг салмағына 160 г болуы тиіс.
Ол  жасуша  ішіндегі  негізгі  катиондардың  белсендісі.  Ағзаның  барлық  бөліктерінде  кездеседі.  К+ -  жүрек  соғысын
қалыптандырады,  зат  алмасуына  әсер  етеді,  бұлшықеттердің  жиырылуына  көмектеседі,  жасуша  ішіндегі  ферменттердің
белсенділендіреді. Ересек адамдар күніне 2 – 3 гр калий қажет етеді.
Рубидий және цезий – ағзадағы 10-5% және 10-4% микроэлементтердің қатарына енеді. Радиоактивті изотоптары 137Cs, 87Rb.
Радиотерапияда қатерлі ісіктерді емдеуде қолданады.Франций – радиоактивті химиялық элемент. Ісіктерді онкологиялық
ауруларды емдеуде  кездеседі.Оқушылар  натрийдың табиғатта  таралуы,  физикалық қасиеті  туралы зерттеу жұмыстарын
айтады.Физик: натрийдің  физикалық қасиетіне  келетін  болсақ,  басқа  сілтілік  металдар сияқты жылу мен электр тоғын
жақсы  өткізеді.  Себебі,  кристалл  торларындағы  металл  иондарының  арасындағы  электрондар  еркін  қозғалып  жүреді.
Натрий  күмістей ақ  түсті  (жаңадан кескен кезде)  металл.Геолог: натрийдің  табиғатта  таралуына  келетін  болсақ,  біздің
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планетамызда барлық элементтердің ішінде алтыншы орында алады, оның үлесіне жер қыртысы массасының 2,64 пайызы
тиесілі. Натрий табиғатта тек қосылыс түрінде кездеседі, олардың көбісі адамзатқа ерте заманнан белгілі.Мұхит  суларында
2,8 пайыз шамасында натрий хлориді болады. Ерте кезеңдерде теңіздердің жағасында болатын құбылысты қазіргі кездері
Каспий және Арал теңіздердің жағалауларынан байқауға болады. Суы азайған шығанақтар теңізден бөлініп, онда құрғақ
бірте-бірте  тұзды  көлдерге  айналады.  Металлург: бос  күйде  натрий  ХІХ  ғасырдың  басында  электр  тоғы  қолданыла
бастаған  кезде  алынды.  1807  жылы  ағылшын  ғалымы  Г.Дэви  металл  натрийді  натрий  гидроксидінің  балқымасын
электролиздеу  арқылы  бөліп  алған.  Қазір  тұздардың  балқымыларын  электролиздеп,  натрийді  және  басқа  сілітілік
металдарды ала бастады. Географ:   Қазақстанда мирабилит деп аталатын минералдың Na2SO4 * 10H2O кен орындары көп.
Тарихшы: тұздар адамзат қоғамының дамуына әсерін тигізген. Тұз үшін көптеген тартыстар мен соғыстар болған. Мұндай
соғыстың бірі – Солтүстік пен Оңтүстік Американың арасындағы соғыс. Ұзақ уақыт бойы тұз ақшаның орнына жүрген.
Ежелгі Рим әскерлері өздерінің жалақысының жартысын тұз ретінде алатын болған. Абиссинияда 4-5 кесек тұзға бір құл
сатып алады екен. Қазіргі кезде де кейбір африкалық тайпалар нанға тұз сеуіп,  өзара шарт жасайды.  Химик: химиялық
тілмен айтқанда, ас тұзы, яғни натрий хлориді – натрий мен хлордың әрекеттесуінен түзілген күрделі зат. Бәрімізге белгілі
ас тұзын да деп айта береді. Натрийдің ең маңызды қосылыстарының бірі осы ас тұзы, яғни NaCl.Дәрігер: адам ағзасында
200 граммнан көбірек ас тұзы болады, бұл тұз барлық жасушалардың, қанның, өттің т.б. сұйықтықтардың құрамына кіреді.
Асқазан  сөлінде  болатын  тұз  қышқылы да  осы ас  тұзынан  түзіледі.  Тұз  жетіспеген жағдайда  ағзаның барлық қызметі
бұзылады, әртүрлі аурулар пайда болады, әсіресе жүйке жүйесі зақымданады. Өсіп келе жатқан бала ағзасы үшін ас тұзы
өте қажет.Ғалым: металл күйіндегі натрий қазіргі ғылым мен техникада сан алуан салада қолданылады.«Кім жылдам?» 
берілген есептерді жылдам тез арада шығару Сабақты бекіту: «Натрий» сөзжұмбағын шешіп, тестік тапсырма орындаумен
аяқталады.1.  Сілтілік металдар қандай топшада?   (негізгі)2.  Натрий планетамызда таралуы бойынша  нешінші  орында?
(алтыншы)  3.  Натрий  минералын   қалай  атайды?   (гранит)  Мұғалім  сөзі:  жаңа  сабақты  мына  өлең  жолдарымен
қорытындылаймын:
Оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма:  §65 оқып түсіну. №7-11 есеп.

* * * * * * *
ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІ- БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУДІҢ ФАКТОРЫ

ОҚО, Сайрам ауданы № 83 А.Байтұрсынов атындағы ЖОМ
бастауыш сынып мұғалімі

Абдурасулов Еркінбай Моллаханович

Білім - теңіз, түбі де, шегі де жоқ. Білім - адам баласының ортақ қазынасы. (Ж. Баласағұн)

Егемен еліміздің болашағы, оның әлемдік өркениеттегі өз орны, ең алдымен білім мен тәрбиенің бастауы - ұстаз қолында. 
Н.Ә.Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер- бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 
Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан да ұстазға жүктелетін міндет өте ауыр»- деген. Ендеше білім беруде мұғалім 
білігі мен білімі өте жоғары, ұлағатты тұлға болуы міндетті. Басқа ешбір мамандық адамға дәл мұғалімге қойылғандай 
жоғары талаптар қоймайды.

Қай елде  болсын,  балаға  білім беру ісі  елеулі  орын алып,  онымен  шұғылданатын  мамандарды ізденіске  итермелеп
отырған. Себебі: еліміздің мәртебесінің биік болуы қоғам мүшелерінің келешек ел қожасы- жас ұрпақтың белсенділігі мен
іскерлігіне тікелей байланысты болмақ.. Қазіргі таңда еліміздің келешегін, нағыз өз елін сүйетін, әдет-ғұрпын, салт-санасын
қастерлейтін ұрпақты тәрбиелеу- біздің басты парызымыз.

Мектепті  басқару,  сапалы  білім  беруде  нәтижеге  жету  үшін  әрбір  атқарылар  істің  жан-жақты  ойластырылған,
нақтыланған, үйлестірілген, стратегиялық жаңа жұмыс жоспары жасалуы тиіс екендігі белгілі. Басты мәселелерді айқындау,
білім беру ісін жоспарлау, келешекті болжау, жұмысты ғылыми тұрғыда ұйымдастыру қажет.

Жас жеткіншектерді  тәрбиелеуде,  сапалы білім беруде  алдына қойған басты мақсат-  білім беру мен тәрбие үрдісіне
инновациялық қызметті енгізу арқылы білім сапасын арттыру, өз ұлтының тарихын, мәдениеті мен тілін қастерлейтін және
оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға ұштастыра білетін ұлтжанды тұлға тәрбиелеу.

Қазіргі  кезде  білім  стандарты  жасалынып,  жаппай  компьютерлендіру,  инновациялық  технологиядан  іздену,  білім
мазмұнын  байыту,  әлемдік  білім  кеңістігіне  ену  мақсатында  жұмыстар  жүргізіліп  жатыр.  Білімді  жеке  тұлғаға  қарай
бағыттау оқушының «Мен» менталитетін қалыптастыру,  оларды өзін-өзі таныту үшін еңбектену оқытушылар қауымына
үлкен мақсаттар жүктеді.
Қазіргі инновациялық технология туралы айтсақ,  «технология» грек сөзінен,  яғни өнерпаздық, шеберлік,  іскерлік деген
ұғымды білдіреді.
Осыған  орай мектепке  дейінгі  тәрбие  мен оқытудың негізгі  мазмұны білім беру қызметінің  нәтижесі  ретінде  баланың
құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 
Ол үшін құзіреттілікке бес білім саласын меңгерілуі қажет.
Денсаулық құзіреттілігі: Баланың физикалық денсаулығын ойлау, қозғалыс дағдыларын меңгеру.
Денсаулық  сақтау  негіздері  мен  жеке  бас  гигиенасының  дағдыларын  меңгеру.
Тілдік қатынас құзіреттілігі: Тілдің дыбыстық мәдениеті. Сөздерді орынды қолдану, дыбыстарды дұрыс айту,  ажырата
білу.  Байланыстыра  сөйлеу,  шығармашылық  тілді  меңгеру,  қатынас  мәдениетін  сақтау.
Танымдық  құзіреттілігі:  Заттардың  қасиеттерін  бағдарлау,  қоршаған  ортаны  тану,  құрастырылымдық  дағдылар,
қарапайып математикалық ұғымдар, іздеу және эксперименталды іс - әрекет. 
Әлеуметтік  құзіреттілігі:  мінез  -  құлық  дағдылары.  Ересектер  мен  құрдастарының  өзара  іс  –  әрекеті.  Адамгершілік
шаралары туралы қазақ және Қазақстан Республикасында тұратын мәдени құндылықтарын түсінуге мүмкіндік беру.
Шығармашылық құзіреттілігі: Музыка, өнер туралы білімдер негізіне қызығушылық таныту.  Нәтижелі, көркемдік іс -
әрекет.  Қоршаған  ортаны  эстетикалық  қабылдау.  Сонымен  бірге  мұғалімдердің  кәсібилікті   дамуының  әртүрлі
бағыттарымен қатыстырып, кәсіби құзыреттіліктің төрт түрі анықталады: арнайы, әлеуметтік, жеке, дара.1.  Арнайы, немесе
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қызметтік кәсіби  құзыреттілік  жоғары  кәсіби  деңгейде  қызметті  меңгерумен  және  тек  арнайы  білімді  игеріп  қоймай,
сонымен бірге оны тәжірибеде қолдануды білумен сипатталады.2. Әлеуметтік кәсіби құзыреттілік кәсіби қоғамдастықта
қабылданған  кәсіби  қарым-қатынас  тәсілдерін,  біріккен  кәсіби  қызмет  және  серіктестік  әдістерін  игерумен
сипатталады.3. Жеке кәсіби құзыреттілік өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту әдістерін, кәсіби деформацияға қарсы тұру
құралдарын  меңгерумен  сипатталады.  Және  осыған  маманның  өз  кәсіби  қызметін  жоспарлауды,  өз  бетімен  шешім
қабылдауды, проблеманы көруді енгізеді.4. Дара (индивидуальды) кәсіби құзыреттілік өз-өзін басқара білу тәсілдерін, кәсіби
өсуге  дайындық,  кәсіби  қартаюға  берілмеу,  кәсіби  мотивацияның  табанды  болуы  қасиеттерін  меңгерумен
сипатталады.Кәсіби құзыреттіліктің бір маңызды құрамдас бөлігі ретінде өз бетімен жаңа білім, білікті игеру және де оны
тәжірибелік қызметте пайдалану қабілетін атайды. 
Кәсіптік жағынан қарулануы, кәсіби құзыреттілігі төмендегідей критерийлерді қамту қажет:
Қазақстан  республикасының  2011-2020 жылға  дейінгі  «Білім  беруді  дамыту бағдарламасында»:  «Бүгінгі  білім берудегі
басты мақсат-  тек  білім,  біліктілік,  дағдылар жүйесі  ғана  емес,  осы білімді  өмірде  қолдана  алу,  өз  бетімен білім алу,
өзгерістер заманында тиімді өмір сүріп, жұмыс істеу дағдыларын дамыту» делініп, осы мақсат негізінде сапалы білім беру
міндеті  айтылады.  Осы  ретте  білім  беру  мекемелері  жаңа  білім  сапасына  сай  мемлекеттік  сұраныс  пен  тапсырысты
орындауы талапқа сай жүргізілуі тиіс.
Сонымен  қатар  жоғарыда  аталған  мемлекеттік  бағдарламада  кемінде  3  тілді  меңгерген,  көп  мәдениетті  жеке  тұлғаны
тәрбиелеу стратегиясы айқындалған.  Бұл  өз  кезегінде педагогтар  алдында  көп тілді  меңгеру міндетін  алға қояды.  Осы
міндетті  жүзеге  асыру  үшін  мектептерде  лингафон  қондырғысы  орнатылған  кабинеттер  оқушылар  мен  мұғалімдердің
игілігіне қызмет атқарады. Және де «Онлайн тәсілінде оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу теледидарын құру қажет»
деген Елбасының тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында  мектеп мұғалімдері  «Интерактивті  тақтамен жұмыс жүргізу»
семинарларына қатысып, біліктіліктерін арттырады. Мектептегі информатика кабинеті заман талабына сай жабдықталған.
Үйренемін деген оқушыға да үйретіп, білім нәрін беремін деген ұстанымы бар мұғалімге де толық мүмкіндік тұғызылған.
Барлық пәндер бойынша мазмұны қамтылған сабақтар бойынша практикалық көмек көрсетілуде.
Сонымен қатар дарынды оқушыларды барлық пәндерден ғылыми жоба мен олимпиадаларға веб-портал арқылы даярлау
мәселелері қарастырылған.
Барша  педагог  қауымының  алдында  тұрған  кезекті  мақсат  –  12  жылдық  білім  беру  жүйесіне  көшу  жағдайындағы
педагогтардың кәсіби құзырлықтарының ғылыми-әдістемелік негіздерін қалыптастыру. Осы орайда, 12 жылдық білім беру
жүйесіне көшу кезеңдерінің талаптарына сай педагогтардың біліктілігін арттыру курстарынан өтуі қатаң ескертілуде.
Дегенмен, білім берудегі әлеуметтік қажеттілік пен қажеттілікті қанағаттандырудың арасындағы қарама-қайшылық білім
беру саласының дағдарысына әкеліп соғуда. Сол себепті мұғалімдердің әдістемелік шығармашылығын дамытуды педагог-
мамандардың  біліктілігін  жетілдіру  жүйесінде  ұйымдастыруды,  оларды  кәсіби  компетенттілігі  негізінде  жүзеге  асыру
қажеттілігі туындайды. Бұл тәсіл білім берудің нәтижесіне басты орын береді. Оның сапасы алған білімнің көптігімен емес,
сол білімді қолдана білумен маңызды.
    Қазіргі  әлеуметтік-экономикалық  жағдайда  педагогтардың кәсіби  біліктілігін  қалыптастыруға  жағдай  тудыру  әрбір
басшыдан  саналы  көз  қараспен  саралауды  талап  етеді.  Оқытушылардың  өздігінен  білімін  жетілдіру  қабілеттілігінің
диагностикасы, ұстаздардың өз білімін көтеруге уақытының тапшылығы – негізгі кедергі деген ой туындатады. Осы себепті
мектепте өткізілетін әдістемелік жұмыстардың өте тиімді, танымдық пайдалылығы жоғары деңгейде өтілу қажеттілігі – күн
тәртібінде тұрған мәселе.  Әрбір ұстаз педагогика ғылымының,  педагогикалық іс-тәжірибе жетістіктерімен таныстырылу
керек,  оны  талдап,  іс-тәжірибеде  қолданып,  тарату  керек.  Педагогикалық  шеберлікті  дамытып,  озат  педагогикалық
технологияны  енгізу  керек.  Жас  педагогтардың  кәсіби  біліктіліктерін  жетілдіру  керек.  Ұжымның  жұмысқа,  оқытуға,
тәрбиелеуге деген жалпы көзқарастарын бірізділікпен қалыптастыру қажет.

«Алдыңғы қатарлы мұғалімдер оқуды бітіргеннен кейін өз беттерінше дамымайды немесе мұғалім болып туыла
алмайды.  Керісінше,  олар әрқашан даму үстінде  болады.  Өз мамандықтарын алғаннан кейін мұғалімдер әріптестерімен
әңгімелесіп,  бірігіп  жұмыс  жасау  арқылы  жалғаспалы,  тұрақты  білім  мен  өз  өнерлері  жөнінде  терең  ойлану  арқылы
өздерінің кім екендігімен, не үшін қызмет жасайтындықтарын анықтауды қажет етеді»,  - деген екен бір белгілі педагог.
Олай болса, әріптестер, қандай пән болмасын, жас ұрпақ үшін қызмет жасап, қашанда даму үстінде жүретін шығармашыл
ұстаз болайық.

* * * * * * *
 ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы

 №33 Н. Шойынбаев атындағы жалпы орта мектебінің 
бастауыш пәнінің мұғалімі Момынова Жулдыз

ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫТУ ПӘНІНЕН ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЫ

Сабақтың тақырыбы: Д. Әбілев.«Астанаға ақ бата», «Бата сөз».
Күні:21.10.16 Мұғалім: Момынова Жұлдыз
Сыныбы: 4А Қатысқан оқушылар саны: Қатыспағандар:
Сабаққа негізделген оқу 
мақсаттары

Ақынның өмірі, шығармашылығы. 

Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар:
Тілдік мақсаттар Д. Әбіловтің шығармаларын білу және талдай алу.

Оқушылардың басым бөлігі:
Түйінді ой жасай алу
Кейбір оқушылар
Шығарманы тұжырымдап, өмірде пайдалана алу.
Оқушылар: өлеңдерді, талдауды, жаттаған шумақтарды қатесіз жазу (жазылым). 
Өлеңді түсініп, мағынасын ажырата білу (айтылым).
Шешендік сөздерді, қанатты сөздерді мұқият тыңдай алу (тыңдалым)
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Шешендік сөздердің ішінен бата сөздерді, мақал мәтелдерді оқу.
Негізгі сөздер мен тіркестер:
Д. Әбілевтің бата сөзі, нақыл сөздері, мақал-мәтел, сөз тіркестері

Жоспар:
Жоспарланған уақыт Мұғалімнің іс-әрекеті:
Басталуы:
10 минут

І. Ұйымдастыру кезеңі:
«Бір минуттық әңгіме» әдісі
Түрлі суреттер арқылы топқа бөлу, біріктіру. 
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: «Күн сәулесі» әдісі арқылы Сұрақ-жауап

Ортасы: 
25 минут

ІІІ. Жаңа сабақ. Слайд арқылы                      Д. Әбілевтің өмірі мен 
шығармашылығынан таныстырылым жасау. 
Сөзжұмбақ шешу: 
І топ: қандай бата білесіңдер?
ІІ топ: Билердің шешендік сөздерінен мысал келтір?
ІІІ топ: Бата туралы не білесің?

Өзара оқыту:
Ой бөлісу

Оқулықпен жұмыс: 
Тізбектей оқу.
Сұрақ-жауап

Ой толғау: І-топ: Мәтелді жалғастыру.
ІІ-топ: Астана туралы өлең шығару.
ІІІ-топ: Астанаға арнап сурет салу.
ІV. Қорытынды.   «Астанаға ақ тілек»

Аяқталуы:
10 минут

V.  Кері байланыс «Post-Lt» әдісі 
Нені білдім? Не нәрсе қиын болды? Не білгің келеді?
VІ. Оқушыларды бағалау
Үй тапсырма. Д. Әбілевтің «Бата сөз» жаттау
Рефлексия: 

ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы
тарих пәнінің мұғалімі Андасова Индира

Қазақстан тарихы пәнінен қысқа мерзімді жоспары

Сабақтың тақырыбы:    1916 жылғы көтерілістің басшылары туралы қысқаша мәлімет
Күні: 21.10.2016 ж Мұғалім: Андасова Индира
Сыныбы: 11 Қатысқан оқушылар саны: 11 Қатыспағандар:
Сабаққа негізделген оқу 
мақсаттары

Көтерілістің тарихын барысын, тарихи маңызын талқылау

Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар:
Көтерілістің себептері, барысы, нәтижелерін талдай алу
Оқушылардың басым бөлігі:
Көтерілістің мәнін талқылай алу
Кейбір оқушылар:
Тәуелсіздік жолындағы көтерілістің сипатын талқылайды, азаматтық құқықтарын қорғауда
қолданады.

Тарихи мақсаттар Оқушылар: көтерілістің себептері мен сылтауын ажырата білуі, оны негіздеуі керек, 
көтерілістің барысын жүйелей алуы, көтерілістің өзекті мәселелерін талқылауы керек, 
көтерілістің тарихи маңызын шығармашылық жолмен талдай алуы керек. 
Негізгі сөздер мен тіркестер:
көтеріліс, ұлт азаттық, себеп сылтауы, көтерілістің барысы, тарихи маңызы
Сыныптағы диалог/талқылау үшін пайдалы тарихи бірліктер
Талқылауға араналған тармақтар:
1916 жылғы ұлт азаттық қозғалыстың тарихи маңызы
Ұлт азаттық көтерілістің келер ұрпаққа берген сабағы қандай?
Ұлт азаттық көтеріліс ХХғ басындағы қазақ интелегенциясының топтарын көрсетіп 
бере алды ма, қалай?
Сабақ бойынша ұсыныстар:
Тарихи оқиғаны сауатты талқылай алуға мән беру

Алдыңғы оқу: Шығармашылық жұмыс
Жоспар:

Жоспарланған уақыт Мұғалімнің іс-әрекеті
Басталуы:
10 минут

І Ұйымдастыру кезеңі. «Шеңбер бойымен  әңгіме» әдісі. Түсті стикерлер арқылы топқа 
біріктіру. 5 минут  
ІІ Үй тапсырмасын сұрау. «Венн диаграммасы»  бойынша үй тапсырмасын тексеру 5 
минут

Ортасы: 
25 минут

ІІІ Жаңа сабақ  
41. Слайд арқылы 1916 жылғы Ұлт азаттық қозғалысқа таныстырылым жасау 
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5минут
42. «Пікір сайыс» әдісімен жаңа сабақ меңгерліледі 15минут
ІҮ Қорытынды «5 минуттық картамен жұмыс» Қазақстан картасынан оқушылар негізгі 
ошақтары, шайқас болған орындарды белгілейді, тақырыпты пысықтайды.

Аяқталуы:
10 минут

Ү. Кері байланыс «Екі пікір, бір ұсыныс» 5минут. Оқушылар сабақ жөнінде екі әсерлі
тұсы мен бір ұсынысын айтады.
ҮІ. Оқушыларды бағалау 5 минут
Үй тапсырмасы.  
Тәуелсіздікке жету жолы жөнінде өлең жаттау, 
Көтерілістің көшбасшылары «тарихи портрет» жасау

ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы
№33 Н.Шойынбаев атындағы ЖОМ-нің 

қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі  Қамбарова Күлшат

Коучинг 
тақырыбы 

Коучинг мақсаты Күтілетін нәтиже Қамтылатын 
модульдер мен 
сұрақтар

Ресурстар Практикалық 
тапсырма

ОҮБ мен ОБ 
тиімділігін 
дамыту

ОҮБ мен ОБ 
тиімділігін 
дамытудың 
маңыздылығы 
жайлы мағлұмат 
беру

ОҮБ мен ОБ 
тиімділігі жайлы 
мағлұмат алады, 
оны өз тәжірибеле-
рінде қолданады

ОҮБ мен ОБ 
СТО,АКТ,
ОМО жаңа әдіс 
тәсілдер.

МАН, қалам, түрлі 
–түсті қағаздар,пре-
зентация,маркер. 
Стикер,
А-3,А-4 формат 
қағазы

Кезеңдер Мерзімі Коучтің іс-әрекеті Мұғалімдердің і-әрекеті Ресурстар
І.Ұйымдастыру 
кезеңі
«Шаттық 
шеңбері»
әдісі
«Мозаика» әдісі
арқылы топқа 
біріктіру 

2 минут

2 минут

«Шаттық шеңбері»әдісі арқылы 
мұғалімдерді орындарынан тұрғызып 
бір-біріне тілек айтқызады.
Мұғалімдері «Мозаика» әдісі арқылы 
топқа біріктіреді. 

Мұғалімдер орындарынан 
тұрады да коучтің іс-
әрекетін қайталайды
Әр үш топқа бөлінеді. 

түрлі –түсті 
қағаздар,

1минут

5минут

Топтарға стикер таратады. Стикерге 
өздерінің көңіл күйлерін смайлик 
арқылы бейнелету.

Топтарға топ ережесін құру және 
флипчартқа жазып,таныстырып 
шығуын тапсыру.

Топтар стикерлер алып, 
стикерге өздерінің көңіл 
күйлерін смайлк арқылы 
бейнелеу.
Бірлесе отырып топ 
ережелерін құрады және 
ережемен таныстырады

Стикерлер,сма
йлктер

А-3 форматты 
қағаз, маркер-
лер

Тақырып-пен  
таныстыруОй 
қозғау

20 минут

10 минут

«Миға шабуыл» әдісімен 
І топ: Постер топпен қорғау
Бағалау. Тарихи шолу. Заманауи 
түсінік.
ІІ топ:Венн диаграммасы.
Бағалаудың мәні. Оқуды бағалау.Оқу 
үшін бағалау.
ІІІ.Тұжырымдамалық карта
Мүғалімдер үшін маңызды. 
ОҮБ мен ОБ тиімділігін дамыту 
(презентация), жалпы мәлімет беру, 
түсіндіру. 

Тыңдайды, ОҮБ мен ОБ 
тиімділігін дамыту туралы 
түсінік қалыптастырады
тәжірибелерінде 
қолданады.

Ойларын ортаға салу және 
қорғау.

Тыңайды, білімдерін 
толықтырады.

Плакат-
тар,мар-
керлер, 

АКТ,слайдтар,
презентация

ІІІ.Қоры-
тынды.

1 минут Өтілген ақпараттарды жинақтау, шолу 
жасау.
«Бүркіт» Бізге өзгеру қажет па?

Мәліметтерді есте сақтау АКТ

ІV.Кері
байланыс.

2 минут «Бағдаршам» әдісі арқылы кері 
байланысты  ұсыну.

Кері байланыс  жазу Стикер-лер 

V.Рефлексия
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ОҚО,Сайрам ауданы ,Ақбастау ауылы
№33 Н.Шойынбаев атындағы жалпы орта мектебінің

 бастауыш сынып мұғалімі Тәжибекова Камшат

Сабақтың тақырыбы: Қосындыны    санға   көбейту.
Сабақтың мақсаты: Қосындыны санға көбейту арқылы білімдерін пысықтау. 
Табысты критерийлері: 1. Тақырып бойынша білімдерін жинақтап, қайталау. 2. Мәтінді оқыта отырып,  пайдалы 
мәліметтерді өзіне жинақтау.
Дерек көздер: Оқулық, интербелсенді тақта, суреттер, пішіндер.

Мұғалімнің іс-әрекеті. Оқушылардың іс-әрекеті. Күтілетін нәтиже. Уақыт
43. Ұйымдастыру кезеңі
Балалармен сәлемдесу, түгелдеу.

Психологиялық дайындық

Балалар бір-бірімізге қарап 
жымиып күлеміз.
Өйткені бір-біріне жақсы көңіл-күй
адамға тек жақсылық, бақыт 
әкеледі.

Қызығушылығын    ояту.

Әр  топ  өз  аттарын  қорғау .

Балалар  біз  бүгінгі   
сабағымызды   аялдамалар    
арқылы    бастаймыз.
 Үй  тапсырмасы.

Опирациялық            
орындаушылық кезең .
№ 1 

Балалар сәлемдеседі. Кезекші тұрып, бәрі 
түгел екенін хабарлайды.   

Терең    білім  санамыз.
Тегі  деп  ой  санамыз  .       Маңыз    беріп   
оқимыз          Математика   сабағын  .

Топқа бөлу.
1-топ. Үлестірімділік.
2-топ.Ауыстырымдылық.
3-топ.Терімділік.

Стикерлер   арқылы  топқа   бөліну.

Әр  топ  өз  ережелерін   айтты.  

Қайталау  -  білім   анасы..

Дидактикалық   ойындар.
Шанамен    ойнайық  .
9*4                36: 4
3 * 4                   12:  4
(әр оқушыға дайындалған)

Топтық   тапсырма.
І  -  топ.
а) Есепті   шығар :

Бір  қатарда  5 үшбұрыш,  ал  екінші  қатарға  
4 үшбұ-рыш   қойылған.  Осы  үшбұрыштар  
барлығы   не-ше  бұрыш   бар ?

ІІ – топ.
ә) Есепті      шығар:

5 сақинаға  25  г   алтын  жұмсалды.  50  г  
алтыннан  осындай   неше   сақина  жасауға   
болады ?

ІІІ – топ.
б) Есепті    шығар .

Дабырлақ   - шыбынға  қо- наққа   75  қоңыз   
және  100  шыбын   - шіркей  келді.    Олар   5  
үстелге  тең   бөлініп    отырды.  Әр   үстелге   
неше   қонақ  отырды ?         

1 -  тапсырма.
Есепте.
7 * 6            54  :6
 8 * 6           64: 8
(әр оқушыға дайындалған)
2 – тапсырма .

Балалар бір-біріне 
мейірімді болады, 
үлкенді сыйлайды, 
мәдениетті сөйлеуді 
үйренеді.

Балалар топқа бөліну 
арқылы 
көшбасшылыққа 
үйренеді.

Балалар жауап беру 
кезінде бір-біріне 
көмектесуге үйренеді,
білмегенін айтып 
түсіндіреді.

Әр топ оқушылары өз
араларында талқыға 
салып тапсырманы  
орындайды.

2 мин

3 мин

5 мин

10 мин

10
мин
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Деңгейлік   тапсырмалар.

Мысал   есептерді        шығар:   

 .

  

Жұмбақ   есептерді шешу
Қортынды.                  
Рефлексия.
Бүгінгі сабақтан алған әсерлерің 
қандай?

Бағалау.

Үйге тапсырма..

( 725-425) :3
(654 -614) :4
(әр оқушыға дайындалған)
3 – тапсырма.
1. Жансая  18  м  матаның   алтыдан   бір  
бөлігін   кесіп  алды. Неше  метр  мата  кесіп 
алды ?

2.Айнаш  литрі  90  теңге ден  алдымен  2 
литр, сонан  кейін   3 литр   сүт  сатып  алды.  
Айнаш   барлығы  неше  теңге  төледі .

1 4 7 10 13
2 5 8 11 14
3 6 9 12 15

25. Егіз  қайың,
Бой бастары тең өскен.
Іске дайын,
Бұтақтары бес-бестен. (қол)
 Жоқ өзінде бас та,
Қас та.
Мойын да.
Ұзындығы жазулы тұр бойында.  (сызғыш)
 Аулада қойлар мен тауықтар жүр. 
Олардың  5 басы 14 аяғы бар. Тауық пен қой 
нешеу? (2 қой, 3 тауық)
  Түйе бота маң басқан, төрт аяғын тең
басқан.
Шұнақ құлақ бес ешкі,
Қос лақты қос ешкі.
Төрт қозылы екі қой, 
Бәрін бірге ойлап қой. (17 мал)
  Дүкеннен кеп сабын алдым,
Оның және қабын алдым,
Екі дәптер бір қарындаш,
Тіс ысқышты тағы да алдым. Есептеші сонда 
бәрі,
Қанша болды қолда бары. (алтау)
  30 см =        дм
  63 см =       дм      см

№6 есеп теңдеуді шеш. 

2 мин

8 мин

5 ми
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  ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы
№33 Н.Шойынбаев атындағы ЖОМ-нің 

қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Қамбарова Күлшат

Қазақ әдебиеті  пәнінен қысқа мерзімді жоспары

Сабақтың тақырыбы:   Шешендік сөздер. Билер сөзі – ақылдың көзі     

Күні: Мұғалім:Қамбарова Күлшат

Сыныбы: 7 Қатысқан оқушылар саны:
 Сабаққа негізделген 
оқу мақсаттары 

Шешендік сөздерді оқып, мазмұнын түсіндіру.                                                                                   
Барлық оқушылар: 
Шешендік сөздердің мағынасын  ажырата алу
Оқушылардың басым бөлігі: 
Шешендік сөздерді өмірде  тиімді қолдану
Кейбір оқушылар
 Шешендік сөздерді тиімді қолдану және талдау жасай  алу

Сабақтың мақсаттары 

Тілдік мақсаттар Оқушылар: мәтіндерден үзінділер,талдауларды,жаттаған шумақтарды қатесіз жазу(жазылым) 
Мәтінді түсініп, мағынасын ажыратып айту(айтылым). Қанатты сөздер мұқият тыңдай алу 
(тыңдалым).  Шешендік сөздердің ішінен мақал –мәтелдерді  тауып оқу(оқылым)
Негізгі сөздер мен тіркестер: 
Шешендік сөздердің, даналық сөздер , нақыл сөздер,  тұрақты сөз тіркестері
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер: 

Талқылауға арналған тармақтар: 

Шешендік сөздердің айырмашылығы 

Сіз неліктен ....екенін айта аласыз ба? 
Шешендік сөздердің айырмашылығын  қалай ажырата аласың?
Жазылым бойынша ұсыныстар:  

Сөздерді сауатты ,қатесіз жазуға мән беру
Алдыңғы оқу: “Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жыры
Жоспар: 
Жоспарлан-ған 
уақыт

Мұғалімнің іс-әрекеті:
1.Ұйымдастыру. «Шаттық шеңбері» әдісімен оқушыларды біріктіріп, « Билер сөзі – ақылдың көзі » 
тақырыптық сөз арқылы, төрт топқа біріктіру.2. Үй тапсырмасын пысықтау.  .«Ыстық орындық»әдісі  
арқылы мұғалім әр топтан бір- бір оқушыны орындыққа отырғызып оқушылар  сұрақтар қояды.
(сұрақтарды жазу)1)Лиро-эпостық жырлардың батырлар жырларынан қандай айырмашылығы бар?
2)Сарыбай кім?3)Оқйға кімдер туралы айтылған?4)Қарабайдың Сарыбайдан айырмашылыңы қандай?
5)Баянды бейнеле.6)Қозы Көрпешті бейнеле.т.б.

Басталуы: 
10 минут

Ортасы: 
25 минут

3.Жаңа сабақ:   Слайд арқылы таныстырылым  жасап көрсетіп,«ДЖИКСО» әдісі арқылы тақырыпты 
меңгерту. І топ тапсырмасы: «Жиренше шешен» тақырып мәтінін жатқа айту.ІІ топ тапсырмасы: 
«Төле би» тақырып мәтінін рольге бөліп айту.ІІІ топ тапсырмасы: «Қазыбек би» тақырып мәтінінің 
мазмұнын айту.ІV топ тапсырмасы: «Әйтеке би» тақырып мәтінінен кесте жасау.4.«Күн сәулесі»әдісі  
арқылы сергіру сәтін жасай отырып оқушыларға сұрақтар қойып, жаңа сабақты 
қорытындылау.Кездескен жалқы есімдерді дәптерлерге теріп  жазу.

Аяқталуы: 
10 минут

5..« Смайликтер » арқылы әр оқушының кері байланысын алу.6. «БББ» әдісі арқылы бағалау.7.Үй 
тапсырма.  Оқып,қалаған үзінділерді жаттау. Оқушыларды бағалау.

Коучинг 
тақырыбы 

Коучинг мақсаты Күтілетін нәтиже Қамтылатын 
модульдер мен 
сұрақтар

Ресурстар Практикалы
қ тапсырма

ОҮБ мен ОБ 
тиімділігін 
дамыту

ОҮБ мен ОБ 
тиімді лігін 
дамытудың 
маңыздылығы 
жайлы мағлұмат 
беру

ОҮБ мен ОБ 
тиімділігі жайлы 
мағлұмат алады, оны
өз тәжірибелерінде 
қолданады

ОҮБ мен ОБ 
,СТО,АКТ,ОМО 
жаңа әдіс тәсілдер.

МАН, қалам, түрлі –
түсті 
қағаздар,презентаци
я,маркер. Стикер,А-
3,А-4 формат қағазы

Кезеңдер Мерзімі Коучтің іс-әрекеті Мұғалімдердің і-әрекеті Ресурстар
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І .Ұйымдастыру 
кезеңі
44. «Шатт
ық 
шеңбері»әдісі
45. «Мозаи
ка» әдісі арқылы
топқа біріктіру 

2 минут

2 минут
 «Шаттық шеңбері»әдісіарқылы 
мұғалімдерді орындарынан тұрғызып бір-
біріне тілек айтқызады.
 Мұғалімдері «Мозаика» әдісі 
арқылы топқа біріктіреді. 

Мұғлімдер 
орнындарынан тұрады 
да коучтің іс-әректін 
қайталайды
Әр үш топқа бөлінеді.

түрлі –түсті 
қағаздар,

1минут

5минут

Топтарға стикер таратады. Стикерге 
өздерінің көңіл күйлерін смайлик арқылы 
бейнелету.

Топтарға топ ережесін құру және 
флипчартқа жазып,таныстырып шығуын 
тапсыру.

Топтар стикерлер алып, 
стикерге өздерінің көңіл
күйлерін смайлк 
арқылы бейнелеу.

Бірлесе отырып топ 
ережелерін құрады және
ережемен 
таныстырадыіптестер

Стикерлер,см
айлктер

А-3 форматты
қағаз, 
маркерлер

ІІ.Тақырыппен  
таныстыру.

Ой қозғау

20 минут

10 минут

«Миға шабуыл» әдісімен 
І топ: Постер топпен қорғау
Бағалау. Тарихи шолу. Заманауи түсінік.
ІІ топ:Венн диаграммасы.
Бағалаудың мәні. Оқуды бағалау.Оқу үшін 
бағалау.
ІІІ.Тұжырымдамалық карта
Мүғалімдер үшін маңызды. 
ОҮБ мен ОБ тиімділігін дамыту 
(презентация), жалпы мәлімет беру, 
түсіндіру. 

Тыңдайды, ОҮБ мен ОБ
тиімділігін дамыту 
туралы түсінік 
қалыптастырады,тәжіри
белерінде қолданады.
Ойларын ортаға салу 
және қорғау.
Тыңайды, білімдерін 
толықтырады.

Плакаттар,ма
ркерлер, 

АКТ,слайдтар
презентация

ІІІ.Қорытынды. 1 минут Өтілген ақпараттарды жинақтау, шолу 
жасау.
«Бүркіт» Бізге өзгеру қажет па?

Мәліметтерді есте 
сақтау

АКТ

ІV.Керібайланы
с.

2 минут «Бағдаршам» әдісі арқылы кері байланысты
ұсыну.

Кері байланыс  жазу Стикерлер 

V. Рефлексия:

ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы №33 Н.Шойынбаев атындағы ЖОМ-нің 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Сақова Мейізгүл

Мерзімі: 21.10.2016 ж    Сынып: 5
Тақырыбы:                                     Animals
Мақсаты Ағылшын тілінде жануарлар жайлы жаңа сөздерді қолдану, жабайы 

және үй жануарларын ажырату, жануарлар туралы
 білімін толықтыру.

Күтілетін нәтиже: Тақырыптағы жаңа сөздердің айтылуын, жазылуын меңгереді.
 Сөз тіркестерін сөйлем құруда қолданады.

Әдіс-тәсілдер: «Миға шабуыл» әдісі, «Мозайка» әдісі, постер қорғау,кесте толтыру, 
жұмбақтар шешу .

Кезең Уақыт Мұғалімнің іс-
әрекеті

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар

Топқа 
бөлу

2 минут

5 минут

Топқа бөлінуге 
нұсқау жасайды.
«Миға шабуыл» 
әдісі бойынша 
үй тапсырмасын 
бекіту.

Сурет қиықтарын жинақтау 
арқылы 5-6 оқушыдан 3топқа
бөлінеді.
Өтілген тақырыптар 
бойынша қойылған 
сұрақтарға жауап беру 
арқылы үй тапсырмасын 
бекітеді.

Ауызша мадақтау, 
мақтау арқылы 
формативті бағалау
Топтық бағалау

Таратпа қағаздар

Бағалау парақшасы

Кіріспе 
бөлім
Жаңа 
сабақ
Таныс-
тыры-
лымы

3минут «Мозайка» әдісі 
бойынша жаңа 
сабақтың 
тақырыбын 
ашқызу.

Қима қағаздарды 
құрастырып, сөздерді құрау 
арқылы жаңа сабақтың 
тақырыбын ашады.

Ауызша мақтау, 
мадақтау арқылы 
формативті бағалау
Топтық бағалау

Қима қағаздар, 
бағалау парақшасы

7 минут Сөздік жұмыс 
бойынша 
сөздерді 

Оқушылар сөздерді айтады, 
қазақ тіліне аударады. 
Орысша атауын 

Топтық бағалау
Ауызша мақтау, 
мадақтау арқылы 

оқулық, бағалау 
парақшасы
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меңгерту айтады.сөздерді жеке айтады,
жұппен айтады, топпен 
айтады.

формативті бағалау

Негізгі 
бөлім
Жаңа 
сабақты 
қолдану

3минут Кесте толтыру Топтық құрамда бірлесе 
отырып жазады. 

Ауызша мақтау, 
мадақтау 
формативті бағалау

Түрлі-түсті 
фишкалар, АКТ

10минут Постер қорғау
Жануарлар 
атауы, 
түсі,көлемі, 
мекені, қанша 
жыл өмір 
сүретіні жайлы 

Бір жануардың суретін 
салып, оған сипаттама 
береді.ортаға шығып 
қорғайды.

Ауызша мақтау, 
мадақтау арқылы 
формативті бағалау

Қорыты
нды

10минут Жұмбақтар Жануарлар жайында 
жұмбақтар шешімін табу. Үш
тілде айту. 

Топтық бағалау бағалау парақшасы

Бағалау 3 минут Ауызша мақтау, 
мадақтау арқылы
формативті 
бағалау 

Оқу  мотивациясы артады.
Оқушылар бір-бірін әділ 
бағалайды..

Топтық бағалау
Ауызша мақтау, 
мадақтау арқылы 
формативті бағалау

Критериалды бағалау
плакаты, табыс 
критерийлері

Рефлек-
сия

2 минут Үй тапсырмасын
беру.

Тақырыпты қалай түсінгенін 
стикерге жазып, тақтаға 
жапсырады.

Рефлексия плакаты,
Стикер

ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы  № 33 Н.Шойынбаев атындағы
 жалпы орта мектептің  математика пәнінің мұғалімі 

Абдурасулова Мухаббат Асаповна
                                           Сабақ жоспары

Пән:  Алгебра
Сабақтың тақырыбы: Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу тақырыбына есептер шығару
Күні: 17.11.16ж Мұғалімнің есімі: Абдурасулова М
Сынып:  7 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақ негізделген 
оқу мақсаты

  Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу ережелерін және тәсілдерін үйренеді.

Оқу нәтижелері Барлық оқушылар
Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу ережесін біледі.

Оқушылардың басым бөлігі
Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу ережесін біледі, жіктеу тәсілдерін қолдана отырып әртүрлі 
есеп шығара алады.

Кейбір оқушылар
Күрделі түрде берілген көпмүшені көбейткіштерге жіктеу ережесін біледі, жіктеу тәсілдерін 
қолдана көбейтуді еркін орындайды, оларды өткен тақырыптармен байланыстыра отырып 
әртүрлі есептер шығара алады.

Тілдік мақсат

Оқушылар:
Жаңа терминдерді ажырата алады.

Негізгі сөздер мен тіркестер:

Бірмүше,көпмүше,ұқсас мүше,ортақ көбейткіш,жақша сыртына шығару, көпмүшені бірмүшеге
көбейту, көпмүшені көпмүшеге көбейту, бірмүше мен көпмүшені бірмүшеге бөлу, қосымша 
мүшелер енгізу т.с.с
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:

Талқылауға арналған тармақтар: 

Ортақ көбейткішті қалай анықтайды?Егер көпмүшенің барлық мүшелеріне ортақ көбейткіш 
болса, оны жақша сыртына шығаруға болады. Сонда жақша ішінде не қалады?

Сіз неліктен...... екенін айта аласыз ба?

Бұл тұжырымның дұрыс екенін айта аласызба?

Жазылым бойынша ұсыныстар:
Глосарий құрастыру арқылы жаңа терминдерді есте сақтау.

Алдыңғы оқу (5 мин) Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу тақырыбына есептер шығару. №133 (2,4,6,8),№134 
(2,4,6),№135 (2,4,6) №136 (2,4,6)  есептерді шығару.
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Жоспар

Жоспарланған уақыт
(қолданылатын 
модульдер)

Берілетін, орындалатын  тапсырмалар

Басталуы:
(10 мин)
Психологиялық ахуалды
орнату

ОҮБ, СТО, диалогтік
оқыту

"Капитан"  ойыны
арқылы топқа бөлу.    

 

Сергіту сәті: “Севен-ап” ойыны
Қатысушылар дөңгелене отырып, кезекпен бірден жетіге дейін санайды. Жеті санын айтатын 
адам “Жеті” деудің орнына, орнынан тұрып, “Севен-ап” деп айтуы керек. Кім жаңылысса, 
сол ойыннан шығады.
Топқа бөлу: "Капитан"ойыны арқылы топқа бөлу.
Ойынды түсіндіру:
 пол жуады екі адам;
 қайықтағы үш адам;
 тамақтанады төрт адам;
 судан құтқарады (шеңбер ішінде бір адам) 5-6 адам;
 Үй жұмысын тексеру мақсатында берілетін тапсырма:
 Өтілген тақырыптар бойынша бірнеше ережелермен анықтамаларды еске түсіру.Үй 
тапсырмасын бірлесе отырып тексеру.

Ортасы
(20 мин)
ОҮБ, СТО, диалогтік 
оқыту

1-тапсырма: Топтарға тапсырмалар беріледі. Оқулықпен жұмыс.
Енді, балалар осы үш топ болып мынадай тапсырмаларды орындайды: №137 есептің (1,3,5,7) 
орындау.
1) (а+9)2+2а(а+9)=(а+9)(а+9+2а)=(а+9)(3а+9)
2) х2(в-2)+у(2-в)= (в-2)(х2-у)
3) (а+в)3-а(а+в)2=(а+в)2(а+в-а)=в(а+в)2

2-тапсырма: Оқулықпен жұмыс
1-топ: №138 1,3 есепті
2-топ:  №139 1,3 есепті
3-топ:  №140 1,3 есептердің шығарылу тәсілін түсіндіре отырып орындау.
3-тапсырма: Жеке жұмыс орындау.
№141 есепті орындау (1,3).
6х2-6ху-8х+8у= 6•(-4)2-6•(-4)•2-8•(-4)+8•2=96+48+32+16=192
4- тапсырма: Топтық жұмыс.№143 теңдеуді шешіңдер.
1-топ: 1) х(х-8)=0    жау: 0 және 8
2-топ: 3) z2-3z=0      жау: 0 ж/е 3
3-топ: 5) -2x2+13x=0  жау: 0 ж/е 6,5

Аяқталуы
(10 мин)
ОҮБ, СТО, диалогтік 
оқыту
Бағалау: 

Кері байланыс:
Оқушылар сабақ бойынша қиналатын екі нәрсе туралы жазады. 

Содан кейін оқушылар мен мұғалім сол «кір жерлерді» 
тазартуға кіріседі. 

Бағалау парақшасы
Кейінгі оқу : №137 (2,4,6,8),№138 (2,4),№139 (2,4) №141(2,4)  есептерді шығару.

ОҚО,Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы №33 Н.Шойынбаев атындағы ЖОМ-нің 
орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі   Байназарова Қалима

Тема:    Образование страдательных причастий.
Цели: 1. Объяснить учащим образование страдательных причастии. Активизировать умения применять творческие 
способности и теоретические знания на практике, формировать у учащихся понятие о страдательных причастиях.
Ожидаемые результаты: Учащиеся знают и самостоятельно образуют действительные причастия. Знают суффиксы 
причастии. Составляют словосочетания и предложения. Умеют  работать коллективно и в группах.    
Тип урока:     изучение нового материала.
 Оборудование урока, литература:  интерактивная доска, учебное пособие, таблица, картинки, карточки.
                                                      Ход урока:
1.Организационный момент. Психологический настрой. 4мин.
2.Опрос домашнего задания. 5мин.
  № 4, стр.98
3. Изучение нового материала. Диалогическая беседа и работа по карточкам.  6мин.
 -Что такое причастие?
-Назовите суффиксы действительных причастий настоящего и прошедшего времени.
Назовите признгаки прилагательного и глагола у причастий.
4.Презентация.    6мин.
Страдательные причастия – обозначают признак предмета или лица, которые подвергаются действию.
Страдательные причастия настоящего времени образуются  при помоши суффиксов –ЕМ, -ИМ: исполняемый, хранимый
Прошедшего времени – НН, -ЕНН,- ЁНН, -Т: прочитанный, соединённый, построенный, открытый
Страдательные причастия могут иметь краткую форму: Прочитанный – прочитана, прочитано, прочитан, прочитаны. 
Запомните, если в суффиксе страдательных причастий полной формы пишется НН, то в краткой – Н. 
Краткие причастия как и краткие прилагательные всегда сказуемые. Сравните: Прочитанная книга лежала на столе. 
(прочитанная - определение). Книга прочитана. (прочитана - сказуемое)
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5.Закрепление изученного материала. Работа по картинкам.  10мин.
№  1, стр.100 (текст «Символ благодати»)
-Назовите тип речи и стиль.
-Что нового вы узнали из  текста?
№ 3,4 стр.101
№ 8, стр101
 5. Домашнее задание.      4мин.
 № 5, стр.101. Пересказать текст на стр. 103.
6.Итог урока. Рефлексия. Диалог: «Мое мнение об уроке».        5мин.
       Формативное и суммативное оценивание.  5мин.

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

№41 Жамбыл  атындағы  жалпы  орта мектебі  технология  пәні  мұғалімі
Анарметова  Нигара  Абдирахмановна

Тақырыбы:    Бисермен кестелеу          9 сынып
Мақсаты: халқымыздың қолөнері, көркем тігістері туралы ұғымды қалыптастыру.
Сабақтың мақсаты:   қолөнер тарауы бойынша алған мәліметтерді жинақтау, пысықтау. Қауіпсіздік ережесін сақтау. 
Тақырып бойынша білімдерін толықтыру.
Дамытушылық: танымдық қызығушылығын дамыту.
Тәрбиелік: еңбекке тәрбиелеу, салт - дәстүрді құрметтеп, әсемдікке, эстетикалық талғамға тәрбиелеу.
Сабақтың әдіс - тәсілі: түсіндіру, сұрақ жауап, сарамандық.
Сабақтың көрнекілігі: слайд, суреттер. 
Пәнаралық байланыс: бейнелеу өнері, математика, тарих, сызу
 Қажетті құрал - жабдықтар: бір түсті мата, бисер түрлері, кергіш, ине,
жіп, оймақ.
Сабақ барысы: 
І.  Ұйымдастыру кезеңі.
     Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.
II. Үй тапсырмасын «Көңілді сауда» ойыны арқылы сұрау. 
Өздері дайындаған әшекей бұйымдарды «дүкенге» қойып,
«сату».Суреттер арқылы.
1. Бисер дегеніміз не?
2. Ең алғаш бисер қай елде пайда болды?
3. Тұңғыш рет бисер қандай өндіріспен байланысты болды?
4. Бисермен сәндік үшін қандай бұйымдар тоқылады?
5. Бисерді неден жасайды?
6. Бисерді ең көп шығаратын елді ата?
III. Мақсат қою кезеңі.  Қолөнер туралы түсінік. Кесте тігу өнері.
2. Бүгін сабағымызда халқымыздың қолөнер туралы мәлімет аламыз, көркем тігіс түрлерін тігу барысында толық 
меңгереміз, жұмыс барысында қауіпсіздік ережесін сақтаймыз.
IV. Жаңа сабақ
          Кесте – қазақ халқының қолөнерінің ерекше түрінің бірі. Қолмен кестелеп тігу – өте көне заманнан келе жатқан 
қолданбалы өнер түрі. Қолданбалы өнер – көптеген елдердің шеберлерінің, суретшілерінің шығармашылық жемісі Ол 
киімдерді, интерьерді әшекейлеу нәтижесінде кісінің көңіл - күйін көтереді. Қол кестесі бұйымдарына тұтынушылар 
сұрасының өсу бұйымдардың түрлерін көбейтуге, оның сәндігін түрлендіруге және кестелеудің әдістерін көбейтуге 
көмектеседі. Кесте тігу үшін қолданылатын құрал - саймандар: Кергіштер – кесте тігушінің негізгі құралы. Ол матаны керіп 
ұстайды және оны зақымдалудан сақтайды. Кергіштер дөңгелек болады. Ол бірінің ішіне бірі кіретін екі дөңгелектен 
тұрады. Оны ағаштан, пластамассадан, резеңкеден және металдан дайындайды. Инелер – мата қалыңдығы мен жіптің 
жуандығына қарап таңдалады. Қайшылар – жіптің ұшын қию үшін қайтқы қайшылар, оралған жіпті қию және жіпті тегістеу
үшін орташа қайшы қолданылады. Жіптер – кестелеу үшін табиғи, жасанды, синтетикалық және аралас жіптер, ирис, 
мулине т. б. жіп түрлері қолданылады. Калька – бұл мөлдір ақ қағаз. Калька түпнұсқа суреттің көшірмесін жасау үшін 
қолданылады. Ал калькадан суретті сатаға көшіру үшін көшіргіш қағаз пайдаланылады. Өрнек құрастыру үшін милиметрлік
қағаз қолданылады. Кестелеуге арналған материалдар – канва, тегіс боялған мата.
         Ертеде халқымыз тұтынатын бұйымдарының бәрін кестемен әшекейлеп безендірген. Сол сияқты қазақ халқының 
қолөнерінің өмірге келуі халықтың көшпелі өміріне байланысты. Атадан баласына, анасынан қызына мирас болып келе 
жатқан - сәндік өнерінің өзі ұлттық мәдениеттің дамуына ықпал етеді. Аталарымыз қызымыз бен ұлымыз сегіз қырлы, бір 
сырлы болуын қадағалаған. Әсіресе қыз балаға: ине сабақтап, түйме қадау, кесте тігуді, ас пісіруді үйретсе, ұл 
балаларымызға таспа тілу, өрім тоқу, мал сою және мүшелеуді үйреткен. Бүгінгі күннің талабына сай қолөнер түрлері де сан
алуан. Кестелеу, көркемдеп тігу, ою - өрнектерін әшекейлеу. Кестені көңіл сызады, қол тігеді, көз сынайды дегендей, кесте 
тігудің алуан әдісі бар. «Біз кесте», «Гобелен» (көпіртпелі) кесте, «Моншақпен кестелеу» (бисерлеу) деп атайды. Кестелеу 
өнері дүние жүзінің әр халқында бар. Сонымен қатар әр халықтың тарихи ерекшелігіне және эстетикалық талғамына 
байланысты өзінің ерекшеліктерімен ерекшеленеді.
     Еуропада кестемен айналысу ақсүйектің, мәдениеттіліктің белгісі ретінде қабылданған. Үй тұрмысындағы қажетті 
бұйымдар: дастархан, терезе пердесі, қол орамалдар, жастық тыстары, түрлі көлемдегі үлкенді - кішілі стол жапқыштар 
барлығы кестеленген. Қазақ әйелдері де ертеден бүгінге дейін мүмкіндігінше пайдаланатын заттарын кестемен сәндеуге 
тырысады. Жиі қолданатын кесте түрлері – «баспа кесте», «қабырға кесте», «біз кесте», «тығыз кесте», «маржандау», «түкті 
кесте» және т. б. Бұл – қазақ қыздарына аналарының бала кезінен үйрететін ыждақаттылық пен төзімді талап ететін қолөнер
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түрі. Адам бойында, әсіресе бойжеткендерге табанды, сабырлы, ұқыпты, зерделі мінез - құлық қалыптастыруда кесте 
өнерінің тигізетін пайдасы көп. Қазіргі күнде ата - бабамыз айналысқан қандай да бір ата кәсібі болмасын өз маңызы мен 
қасиетін жоймаған, қайта түрленіп қазіргі заман талабына сай ерекшеленіп отыр. Енді біз бүгінгі сабағымызда, соның 
ішінде кесте тігу өнеріне тоқталамыз. «Егер мал таппақ болсаң қолөнерді үйренбек керек, мал жұтайды, өнер жұтамайды» 
деп Абай атамыз өлеңмен кеңес беріп кеткен.
Тапсырманы  орында
Сұрақтар.
1. Көркем тігіс түрлерін ата. Схема бойынша жұмыс.
Тор тігіс 
Айқас тігіс таңдай тігіс 
Қабырға тігіс 
Жұлдызша тігіс
2. Жоғарыда аталған көркем тігістер арқылы қандай тігістер
арқылы қандай кесте түрін тігуге болады?
Шым кесте моншақ кесте
Біз кесте Баспа кесте
V. Сарамандық жұмыс. Техникалық қауіпсіздік ережелері.
Суреттер, дайын үлгілерді, кестеленген дайын жұмыстарды
көрсету.
Кесте тігуге пайдаланатын құралдар: ине, оймақ, біз, қайшы, кергіш, жіптер түрлері.
Ақ қағазға эскиз түсіріп қиып аламыз. Керілген матаға суретін түсіреміз. Кесте тігу кезінде қарапайым еңбек қозғалыстары 
(саусақ, білезік, шынтақ қозғалыстары) болады. Қауіпсіздік ережесін бір оқушы оқып береді. Оқушылардың тігіс түрлеріне 
мән беру, тексеру, көмектесу. Сабақтан алған әсерлері бойынша оқушылар мақал - мәтелдер айтады.
Қолөнердің бір түрі әшекейлі кестелеу. Қазақтың нәзік қыздары, көркемдеп оны тігеді. Кестелеудің қыр - сырын апайымыз 
біледі, Шәкіртіне әр кезде үйретіп ол жүреді.
VI. Сабақты қорытындылау. 
– Кесте тігуге қажетті аспаптарға қандай аспаптар жатады?
– Иненің құрылысы мен түрлері. 
– Кім айтады, иненің құрылысы мен оның қолданылуы туралы? 
– Қандай тігіс түрлерін және атауларын білеміз? 
- Кестелеуге қандай жіптер қолданылады? 
Инемен тігетін тігістердің түрлеріне байланысты плакаттағы суреттер бойынша оқушылардың жауабы (көктеу, тепшу, 
жөрмеу, қайып тігу) Кестелеудің бірнеше түрі қолданыста бар. Олар «біз кесте», «айқас» тігу, «жіп салып» тігу, Жасаған 
бұйымдарының сапасын тексеру, талдау.

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

№ 89 «Қайнарбұлақ» жалпы орта мектебі  қазақ  тілі  және  әдебиеті  пәні  мұғалімі  
Гуламова  Гузал  Мамуржановна

                                                              
Сабақтың  тақырыбы:  Зат есімнің жіктелуі   4-сынып
Сабақтың мақсаты: Жіктік жалғаулы сөз бастаышпен байланысып , үнемі баяндауыш қызыметінде жұмсалатынын 
ұғындыру .
2. Зат есімнің жіктелуінің мәнді белгілерін  ажырата білу  дағдыларын қалыптастыру , зат есімнің жікталуүлгісі  көрсетілген
кесте арқылы зат есімдерді  жекеше , көпше  түрде  жіктеп жазуға  үйрету .
3. Спортты сүюге , еңбекқорлыққа баулу.  
  Көрнекілік :  Тірек сызба , кесте , үлестірмелі қағаз т.б.
Сабақтың барысы:
І Ұйымдастыру ;
А) сабаққа әзірлік
ә ) психологиялық дайындық . 

Сыныбымыз тап – таза,
Бор да дайын тақтада.
Ойымызды жинақтап,

Отырайық партаға.
ІІ Үй тапсырмасын  тексеру.   6-жаттығу
Зат есімнің тәуелденуі дегеніміз не ?    Неше септік бар ?
Жіктік жалғауы дегеніміз не?
 Жаңа сабақ:  Зат есімнің жіктелуі
Жіктік жалғауы адамның кім екнін , кәсібін көрсететін зат есімдерге жалғанады . Мысалы мен оқушы мын , сен бишісің , сіз
мұғалімсіз , оләнші .
  Зат есімнің септелу үлгісі
 

Жақ Қосымшалары

 Жекеше Көпше

І
ІІ
ІІІ

-мын, -мін, -бын, -бін, -пын, -пін
-сың, -сің,-сыз, -сіз

Жалғауы жоқ

-мыз, -міз, -быз,
-біз, -пыз, -піз

-сыңдар, -сіңдер,
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-сыздар, -сіздер
Жалғауы жоқ

  1-жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын тап, сөйлемнің қай мүшесі 
болатынын айт.
2- жаттығу. Берілген сөздерді жекеше түрде жіктеп жаз.
Заңгер, домбырашы, сатушы, дәрігер.
Мыс: І Мен заңгермін
          ІІ сенм  заңгерсің
          ІІІ ол заңгер
3-жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз.
 І жақ әншімін                        Доспыз
ІІ көршісің                              Кезекшісіңдер
ІІІ шәкірт                                Ұстаз
Біз Талғатпен доспыз.
Сергіту сәті: Орнымыздан тұрайық,
Қолды-қолға соғайық.
Кәне, қанат қағайық,
Жайнап тұрған гүлдерге.
4-жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Жіктік жалғауы жалғанған зат есімдерді тауып астын сыз.
  Ылғи өжет баламыз,
Жұлдыздайын ағамыз.
Шыр айналып, секіріп,
Мұзда ойнақ саламыз.
  Анаң – күнің, жүрегің,
Әкең - өмір тірегің.
Сен бақытты ұлансың,
Бәрі саған қуансын.
5-жаттығу. Сөйлемді көшіріп жаз. Зат есімнен болған баяндауыштарды тауып, астын сыз. Қай жақта тұрғанын айт.
  Қорытынды:
                           Тест сұрақтары мен тапсырмалары
Жіктік жалғауы қандай мүшелерді жалғастырады ?
А) тұрлаусыз мүшелерді ;
ә)бастауыш пен баяндауышты ;
б) бастауыш пен тұрлаусыз мүшені .
2. Жіктік жалғаулы сөз сөйлемнің қай мүшесі болады ?
А)баяндауыш ;
ә) бастауыш кейде баяндауыш ;
б) тұрлаусыз мүше .
3. –мын , -мін , -бын , -бін , -пын , -пін қосымшалары қай жақтікі ?
А) ІІІ жақ ;
ә) ІІ жақ , көпше түр ;
б) І жақ , жекеше түр .
4. Жіктік жалғаулы зат есімдерді белгіле .
А)анам, әкем , әкемнің ;
ә) қарлығашқа , қарлығашым ;
б)ұстазбын , балдырғансың , ұстазсыз .

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

№ 93 Абылай хан  атындағы  жалпы  орта мектебі  
математика   пәні  мұғалімі  Маханова  Майрамгуль  Шарапатовна

Сыныбы:   10  сынып
Сабақ тақырыбы: Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу.

Мақсаты: Тригонометриялық теңсіздіктер ұғымымен танысып,  оларды шешу әдістерін үйрену.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар тригонометриялық теңсіздіктер ұғымымен танысып, оларды шешуде алгоритмді 

қолдана алады.
Сілтеме 10 сынып алгебра және анализ бастамалары
Ресурстар Интернет сайдтары, 10 сынып алгебра және анализ бастамалары оқулығы, критериалды бағалау 

бетшелері.
Тапсырмалар Ұйымдастыру

Ауызша жаттығулар
Шығармашылық тапсырма.
Алгоритммен танысу.
Деңгейлік тапсырма.
Өзіндік жұмысы.
Қорытындылау, бағалау.
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Рефлексия.
Жүргізілетін жұмыс.

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті
5мин 1.Ұйымдастыру.

Оқушыларды топқа бөледі, сабақ 
тақырыбы және  мақсатымен 
таныстырады. Бағалау бетшелерін 
таратып, бағалау критерийлерімен 
таныстырады.

Топқа бөлінеді , сабақ тақырыбымен танысады.

3 мин 2.Ауызша жаттығу. 
Теңдеуді шешіңдер.
a) sin x=1.             ә) tg x=0.
б) ctg x=-1.           в) sin x=0.
г) cos x=-1.

Берілген теңдеулердің шешімін ауызша табады.

10 мин 3.Шығармашылық тапсырма.
Қарапайым тригонометриялық теңдеулерді
бірлік шеңбер көмегімен шешу.

Әр топтан бір оқушы интерактивті тақтада 
тапсырманы орындайды. Тапсырманы орындау 
барысында тақтаның мүмкіншіліктерін ( сызғыш 
көмегімен координаталық жазықтық сызу, циркуль
көмегімен шеңбер сызу, әр түрлі сызық түрлерін 
қолдану, фигура бөлігін түспен толыру, т.б.) 
қолдана отырып , шығару барысына түсіндірме 
жүргізеді.

12мин Анықтама.  sin x <0,   sin x ≤0, sinx>0 , sin 
x≥0, cos x< 0, cos x > 0, cos x ≤0, cos x≥ 0, 
tgx < 0, tg x > 0,  tg x ≤ 0, tg x ≥ 0, ctg x < 0, 
ctg x > 0, ctg x ≤ 0, ctg x ≥0 түріндегі 
теңсіздіктерді тригонометриялық 
теңсіздіктер деп  атаймыз. 

Алгоритм.
1. Теңсіздікті қарапайым теңсіздікке 
келтіру.
2. Кординаталық жазықтыққа теңсіздікке 
тригонометриялық функциялық графигін 
және у=а түзуін жүргізу . 
3. Қиылысу нүктелерін табу.
4. Теңсіздікті қанағаттандыратын 
қисықтың бөлігін және бас аралықты 
анықтау.
5. Кері тригонометриялық функцияның 
мәнін ескеріп абциссаның мәнін табу.
6. Тригонометриялық функциялалардың 
периодтылық қасиетін пайдаланып 
теңсіздігінің жалпы шешімін жазу.

Оқушылар алгоритммен танысып, топпен 
алгоритмді қолданып мысалдар орындайды.

Топ басшылары топтың шығарған мысалдарын 
сыныптастарына түсіндіріп, шығару жолымен 
таныстырады. Қойылған сұрақтарға жауап береді.
 

7мин  Деңгейлік тапсырма
І деңгей.  №108 (а, б), №109 (ә, в).
ІІ деңгей  №110 (ә, в)
ІІІ деңгей №115 (а)
 

Деңгейлік тапсырманы орындай отырып ұпайлар 
жинайды.

5мин  Өзіндік жұмыс. Оқушылар өзіндік жұмысты орындап, бірін-бірі 
тексереді.

2мин Қорытындылау, бағалау.
Сұрақ-жауап ретінде алгоритмді еске 
түсіреді, үй тапсырмасы беріледі.

Бағалау бетшелеріндегі ұпай сандары бойынша 
критерийді қолданып бағалайды.

1мин  Рефлексия  "Интервью„.
1) Сізге сабақ  ұнады ма?
2) Сіз не үйрендіңіз?
 

Сұрақтарға жауап береді. 
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    Оңтүстік  Қазақстан  облысы    Сайрам  ауданы  Қарабұлақ ауылы
№ 92 «Ақ-су»  жалпы  орта мектебінің   бастауыш  сынып  мұғалімі  

Муртазаева  Хуринса  Худайбергеновна

Пәннің аты:
Дүниетану

3   сынып

Сабақтың атауы             Кенді пайдалы қазбалар. 
Мақсаты Білімдік: Пайдалы қазбалардың түрлері мен олардың өндірісте қолданылу аясын 

меңгерту. Экономикалық, экологиялық білім қалыптастыру.
Дамытушылық: Мәтінді түсініп оқуға төселдіру. Оқушыларды өз бетінше ой
қорытып сөйлеуге машықтандыру. Сын тұрғысынан қисынды ойлау білігін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушыларда қоршаған ортаны, табиғатты зерделеуге бағытталған іс - әрекет
қалыптастыру, табиғат байлықтарын қорғай білуге тәрбиелеу.
Карта түрі: 

Күтілетін нәтиже

+Психологиялық ахуал Жер - Ана, кен - байлық, табиғатты сүйетін
Әрбір сабақ
Үйрену, ұғу, іздену, көп ғибрат алатын
Әрбір ісім
Тірлік, бірлік, адалдық пен шыншылдық
Әрбір күнім.

Қызығушылықты ояту Кенді пайдалы қазбалар туралы не білеміз?
Адамдар  оны  не  үшін  өндіреді?
Бүгінгі  тақырыпқа  байланысты бейне тасма  қойылады.

Мағынаны тану Ас көмір - ең көп өндірілетін пайда қазба. Біздің елімізде тас көмірдің қоры өте мол. Тас 
көмірдің аса ірі кен орны - Қарағанды.
Екібастұзда ашық әдіспен арзан көмір өндіріледі.
Мұнай - өте қызулы отын. Ол күл қалдырмай түгел жанып кетеді. Мұнайды айыру 
арқылы бензин, керосин, машина майы және басқа көптеген заттар бөлініп алынады.
Каспий маңы ойпаты мен Маңғыстау түбегінде мұнай мен газдың аса бай кен орындары 
бар.
Кенді пайдалы қазбалар
Бұларға құрамында металл кездесетін тау жыныстары жатады. Оларды өңдеу арқылы 
темір, мыс, қорғасын, алюминий сияқты металдар алынады. кенді пайдалы қазбалар 
орталық Қазақстанда өте көптеп кездеседі. Әсіресе, Жезқазған және Қоңырат мыс кен 
орындары әлемге әйгілі.
Кенге жатпайтын пайдалы қазбалар
Олар қышқыл алуға, тыңайтқыштар өндіруге, құрылыс материалдары үшін өте қажетті. 
Қаратаудағы фосфорит кен орны қоры жөнінен дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы 
орындардың бірін алады. Фосфоритті ұнтақтап, фосфорит ұны тыңайтқышын өндіреді. 
Мәрмәрдан әртүрлі ескерткіштер, үй баспалдақтары жасалады. Әктас, құм, саз құрылыс 
салу үшін өте қажетті.
Қазақстанның физикалық картасынан пайдалы қазбалар қоры көп өндірілетін 
орындарды көрсету.
Тас көмір - Қарағанды, Екібастұз
Мұнай - Атырау, Ақтау, Орал өңірінде
Газ - Ақтау, Орал облыстарында
Алюминий – Арқалықта
Мыс кені – Жезқазғанда
Ас тұзы - Қызылорда, Павлодар, Алматы өңірінде
Темір кені - Қостанай өңірінде
Фосфорит - Ақтөбе, Тараз өңірлерінде
Біз осындай тамаша пайдалы қазбаларымыз арқылы мақтана аламыз және мақтаныш 
сезіммен
« Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99 - ы біздің еліміздің кен қойнауында бар. 70 
элементтің қоры барланып зерттелген. Ал өндіріске 60 - тан астам элемент тартылған. 
Бүгінгі күнге дейін минерал шикізатының 1225 түрі бар 493 кен орыны белгілі.
Пайдалы қазындылар қорының көлемі жағынан Қазақстан ТМД елдерінің алдыңғы 
қатарында: күміс, хромит, қорғасын, мырыш өндіруден бірінші орында, мұнай көмір, 
мыс, никель, фосфат шикізатын өндіруі бойынша – екінші, ал алтын өндіру жағынан 
үшінші орында тұр. Қазақстанда мұнай мен газдың елеулі қоры бар, жыл сайын мұнда 
32 млн. тонна мұнай өндіріліп отырады екен»
«Бақытты ұлы Отан» әнін шырқаймыз.
Пайдалы қазбалардың шартты белгісімен таныстыру
Тас көмір -
Мұнай -
Газ -
Темір -
Алтын -
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Мыс -
Тұз -
Әктас -
Саз -
Алюминий -
Оқулықпен жұмыс
1. Іштей оқыту
2. Мәтіндегі оқығаны бойынша әңгімелету
3. Сурет бойынша жұмыс
Оқулықтағы суреттер арқылы жұмыс жүргізу(суретті толықтыру арқылы қандай 
қазбадан жасалғанын айтқызу)
Дәптермен жұмыс
Пайдалы қазбалардың түрлерін жаздырту
Шығармашылық тапсырма
Пайдалы қазбалардың қажеттілігі туралы өз ойларынан өлең шығару
Көзге сергіту (планета) Планетамызда қанша пайдалы қазбалар болса, соның бәрін біздің
жерімізден, яғни жер қойнауынан табуға болады екен.

Сергіту сәті Орманда кірпі келеді, 
Саңырауқұлақ тереді. 
Кездесті, міне, керегі: 
Екеуі қайың астынан. 
Біреуі терек қасынан. 
Қанша олар болмақ есепте, 
Тоқылған салса себетке? 

Ой толғаныс            Сұраққа жауап беру
1. Қандай кендер болады?
2.Темірдің қасиетін ата?
3.Алюминидің түсі қандай?

Үйге тапсырма Мазмұндау

Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

Кері байланыс

Оңтүстік Қазақстан облысы   Сайрам  ауданы  Қарабұлақ ауылы
№ 92 «Ақ-су»  жалпы  орта мектебінің  бастауыш  сынып  мұғалімі  

Нуртаева  Санобар  Рахимжановна

Математика 4  сынып   
Сабақтың тақырыбы Қашықтықты  табуға  берілген  есептер

Сілтеме Математика   оқулығының әдістемесі,ғаламтор
Сабақтың жабдығы қосымша тапсырмалар жазылған үлестірмелер, кестелер
Жалпы мақсаттар
Оқыту  нәтижесі

Мақсаты: қашықтықты табуға берілген есептерді шығаруға, есепке сызба құруға 
үйрету; есептеу дағдыларын жетілдіру.

Мұғалімнің әрекеті Оқушының әрекеті
Бағалау парақшасымен 
таныстыру

Жетондар

Топқа бөлу Оқушыларға кесілген суреттер  үлестіріледі. 

Ынтымақтастық 
атмосферасы

Оқушылар шеңбер жасап тұрады. Мұғалім келесі оқушыға үлкен жүректі ұсынып 
тұрып,бүгінгі күніне сәттілік тілейді. 

Үй тапсырмасын 
пысықтау

Ауызша жұмыс.  

   

925 000 – 
     

5

659 000 – 

4 

50 40

500 400

5 000 4 000

50 000 40 000

55 000 44 000
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555 000 444 000

  925 000 – 5 = 924 995    
  925 000 – 50 = 924 950  
 659 000 – 4 = 659 996  т.с.с.

Жаңа сабақ түсіндіру, еске түсіру, қайталау. 
№ 2. 

v –  жылдамдық
t – уақыт 
s – қашықтық 

S = v ∙ t 
Қашықтықты  табу  үшін,  қозғалыс
жылдамдығын уақытқа көбейту керек.

№2(ә). 
t 1 мин 2мин 3мин 4мин 5мин
v 100м 200м 300м 400м 500м

№ 3. 
S = 24км/сағ ∙ 4сағ = 96км              Ж: 96км жүріп өтті.
Ү. Жаңа сабақты пысықтау:  Есеп шығару:
№ 4. 
Ш:           1 325м/мин ∙ 8 = 10 600м        Ж: 10 600м жүріп өтті.
Ш:           5км/сағ ∙ 2 = 10км                   Ж: 10км жол жүреді
Ш:           15км/сағ ∙ 5 = 75км                 Ж: 75км жол жүріп өтеді.
Ш:           200 м/мин ∙ 5 = 1 000м           Ж: 1 000м жүріп өтеді.
Ш:           5км/сағ ∙ 3 =15км/сағ              Ж: 15км/сағ велосипедшінің жылдамдығы.
№ 7. Теңдеуді шешу.  (4 оқушы  тақтада)
             Х*9=12*6                                    63*у=63*3*0
           У+452=155*5                              80*а=1000-680

      Кестені  толтыр  (оқушылар  тақтада  орындайды)
   Жылдамдық (v)        Уақыт (t)     Қашықтық ( s)
     60км/ сағ               ?           180 км
     ? км/ сағ             2 сағ           140 км
     90км/сағ             5 сағ            ? км

Сергіту сәті Сергіту сәті 
«Көңілді қалпақ» ойыны

Басына қалпақ түскен оқушы
жеті байлықты табады 
табады.

Басына қалпақ түскен оқушы,көбейту кестесін айтады.

Ой толғаныс Шығармашылық тапсырма.  № 8 
аты-жөні                            
апта күндері

Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жк 

Асқар +
Марат +
Саят +
Данияр +
Жарас +

Тек Жарас қана бүгін бейсенбі екенін айтты, ал қалғандарының әңгімесі, яғни дауы 
жексенбі күні өтті.

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

Оқушылар  стикерлерге  өздеріге  қиын  болған  
тапсырманы  жазады.

Үй тапсырмасы № 5.  69 – бет
Оқушылардың  деңгейіне  
қарай  үй  тапсырмасы  беру.

Оқушылар күнделіктеріне жазады

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

Бағалау парақшасын толтырады
Кеі байланыс

Оңтүстік  Қазақстан  облысы  Сайрам  ауданы  Қарабұлақ ауылы
 № 92 «Ақ-су»  жалпы  орта мектебінің  математика  пәні  мұғалімі 
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Рахимов  Азизжон   Мамуржанович

Пәні: Математика  5   сынып

Сабақтың тақырыбы: Жазықтық. Нүкте. Түзу. Сәуле

Сілтеме: Сызғыштың көмегімен берілген кесінділерді өлшейді, нәтижелерін жазады, берілген өлшемге
тең кесінділер салады, ұштарын белгілейді және екі нүктенің арақашықтықтарын анықтайды. 

Жалпы мақсаттары: Білімділік: Бақылау есептерін талдау, түсінбеген тапсырмаларды топтық жұмыс арқылы 
шығару, формулаларды орынды қолдану тәсілдерін меңгерту;
Дамытушылық: ойлау қабілеттерін дамыту;
Тәрбиелік: бірін бірі тыңдау, құнды пікір айтуға дағдыландыру;

Ресурстар: Оқулық, сабаққа қажетті ресурстар

Әдіс – тәсілдер: Тәсілі: жұппен, топпен

Оқу нәтижесі: Топқа бөлу барысында психологиялық ахуал тудыру. Оқушылар өздерінің алтын ережелерін 
құру, жеке, топпен, жұппен тапсырманы орындайды. Бағалау критерийлерін үйренеді.Сыни 
тұрғыданй ойлау қабілеттері дамиды.

Негізгі идеялар: Ізденіс жұмыстары арқылы оқушылардың оқуға деген қызығушылығы артады,танымдық 
қабілеттері дамиды

Тапсырма көздері: І топ.
0; 4 және 9 сандарына сәйкесбөліктері ғана сақталған сантиметрлік сызғыштың көмегімен 
ұзындығы 7 см;
Шешуі: 9 см – 4 см = 5 см, 5 см – 4 см = 1 см
5 см + 1 см + 1см = 7 см.
9 см 5 см

4 см 4 см 1 см
5 см

1 см 1 см
ІІ топ.
0; 4 және 9 сандарына сәйкесбөліктері ғана сақталған сантиметрлік сызғыштың көмегімен 
ұзындығы 6 см;
Шешуі: 9 см – 4 см = 5 см, 5 см – 4 см = 1 см
5 см + 1 см = 6 см.

4 см 4 см 1 см
5 см

1 см 
ІІІ топ.
0; 4 және 9 сандарына сәйкесбөліктері ғана сақталған сантиметрлік сызғыштың көмегімен 
ұзындығы 10 см –ге тең кесіндіні қалай салуға болады? 
Шешуі: 9 см – 4 см – 4 см = 1 см
9 см + 1 см = 10 см.
9 см 

1 см
9 см

1 см

Сабақтың көрнекілігі: Слайдтар, тапсырма көздері жазылған карточкалар

Мотивациялық кезең: Оқушылардың қабілеттеріне қарай ,ерекшелігіне қарай жұптарға бөлу
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Сабақтың барысы: уақыт Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі: 1 мин Психологиялық ахуал 
туғызу

«Шаттық шеңберіне» тұрады

Топқа бөліну 2 мин Топқа бөлу үшін әр 
түрлі стикерлер беру

Стикерлер арқылы өз топтарын айқындайды және 
топқа бөлінеді

Постер қорғау 15мин Тапсырмалар топтарға 
беріледі

Тапсырмаларды постер арқылы орындайды

Тақырыпты ашу 10мин Бақылау есептерін беру Топтық жұмыс арқылы талқылайды

Қосымша сағат 10мин Өтілген тақырып 
бойынша 
формулаларды қолдану 
тәсілдерін үйрету, 
тапсырмалар беру

Тапсырмаларды орындайды, жұппен, топпен, жеке 
берілген есептерді орындайды. 

Сергіту сәті: 2мин Логикалық есептер Орындайды

Бағалау: 2мин Тапсырмаларға 
арналған 
критерийлермен 
таныстыру, топтық 
жұптық, жеке 
тапсырмаларды бағалау

Бірін бірі бағалайды, топтық жиынтық бағалар 
қалыптасады.

Рефлексия 2мин Екі жұлдыз бір тілек

Кейінгі тапсырмалар:
Үйге тапсырма:

1мин Оқулықтан 

  Оңтүстік  Қазақстан  облысы   Сайрам  ауданы  Қарабұлақ ауылы
№ 93  Абылай хан  атындағы  жалпы  орта   мектебі  математика   пәні  мұғалімі

Эгамбердиева  Кулия  Дуисенбаевна

Тақырыбы: Өрнектерді түрлендіруде негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолдану

Сабақтың ақпараттық картасы:
Мақсаты:
1) Білімділік:  Тригонометриялық өрнектерді  түрлендіру жайлы алған білімдері мен біліктерін  жүйелеп жалпылау.
2) Дамытушылық: Есептеу дағдыларын , шығармашылық және стандарттан тыс ойлау қабілеттерін, шығармашылық 
белсенділіктерін дамыту.
3) Тәрбиелік : Пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өзіндік және өзара бақылау дағдыларын, коммуникативтік 
құзырлықтарын қалыптастыру.
Типі: Жалпылау сабағы
Сабақ түрі: жаттықтыру- практикум
Әдісі: ізденушілік, зерттеу, практикалық, және өзіндік жұмыс
Бақылау түрі; өзіндік және өзара, мұғалім тұрғысынан бақылау
Көрнекі құрал: Слайдтар,формулалар
Сабақтың құрылымы:
І. Ұйымдастыру кезеңі- 3мин
ІІ. Тригонометриялық өрнектерді түрлендіруде қажетті  анықтамалар мен формулаларды қолданудағы білім мен біліктің 
практикада қажеттілігін сезіну, сабақтың тақырыбы, мақсаты, міндеттерімен таныстыру. Сабақта одан әрі жұмыс істеудегі 
оқушылардың белсенділіктерін арттыру -10 мин 
ІІІ. Берілетін тапсырмаларды орындауда  мазмұны мен жүйенің бірізділігі-16 мин
ІV. Мұғалімнің бақылауымен өзіндік жеке тапсырмаларды орындатуы- тест/ 8 мин
      V. Орындалған тапсырмаларды  жалпылау және жүйелеу-3 мин
      VІ. Сабақты қорытындылау және үй жұмысына нұсқау беру-5 мин 
      Резерв тапсырмалары 

Сабақтың моделі/барысы 
І. Ұйымдастыру кезеңі 
Уақыт аралығы 3 мин
Ұйымдастыру кезеңі. Сабаққа әзірлік
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 ІІ. Сәлеметсіздерме! Оқушыларға сабақтың  тақырыбы, мақсаты, құрылымы айтылады.
 Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы: « Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру »
Біздің сабағымыз  « Қазақстанға саяхат» яғни ......
1)  блиц- сұрақтардан тұрады.
Мұғалім:  Сіздердің назарларыңызды мынадай мәселеге аударғым келеді. 
« тригонометрияға»  байланыстының бәрін жаттап есте сақтау қажет емес, тек сандық шеңберде қалай іздеу керек екенін 
түсіну жеткілікті.
1-сұрақ:  Градустық өлшемде берілген бұрышты радиандық, ал радиандық өлшемде   берілген бұрышты  градустық 
өлшемге айналдыру формуласын атаңдар.?
Жауап:  -градустық өлшем     ,  а-радиандық өлшем 
2 тапсырма: Оң және сол бөліктерде тұрған тұжырымдарды сәйкестендіріп бағыт арқылы анықтама шығатындай 
етіп қосыңдар.
Жауап: 
3- сұрақ  У= sin  функциясының анықталу және мәндер аймағын атаңыздар
Жауап:  У= sin  функциясының анықталу облысы  аралығы, ал мәндер облысы  аралығы
Тапсырма №4 
 бұрышы қай ширекке тиісті екенін бағыт арқылы қосып көрсетіңдер  / сәйкес жауаптарды байланыстырыңдар/
Жауап:
 5- сұрақ  /3 мектеп/
Қандай тригонометриялық функцияларды жұп функциялар  қайсысын  тақ функциялар деп атаймыз  ?
Жауап:
Жұп функция- косинус,ал тақ функциялар :синус, тангенс, котангенс 
6 –тапсырма  /3 мектеп/
Негізгі тригонометриялық теңбе- теңдіктерді  жалғастырыңыздар :
Жауап:
«Сыңарын тап» ойыны арқылы формуланы толықтыру:

Ш . Жаттығулар кезеңі
№1 есеп Өрнекті ықшамдаңдар: 
1) 
Жауабы:  1) =
№2 есепті/ 5-мектепке/  жолдаймыз 
1) 
жауабы ;
Рахмет! Бәрекелді жарайсыңдар!
№3 есеп  , мұндағы  болса f(x)- табыңыздар
Жауабы: 
№4 есеп  Өрнекті ықшамдаңдар
Жауабы: 
 №5 есеп Тепе-теңдікті дәлелде:

.1
sincos

sincos
44

22








.
sin1

cos

cos

sin1












Өрнекті ықшамда:
.cossinsincos 33  

Оқулықпен жұмыс:
№320
№321
№324
№325 

IV-кезең
Енді, бүгінгі сабақтан алған білім ,біліктерімізді тиянақтау үшін қазір тест тапсырмаларын орындайсыңдар. 
Тапсырмалардың әрқайсысын орындау барысында сәйкес торларда «белгі»  қойып отырыңдар. /Кері байланыс/
                                     (      -қайталауды қажет етпейді бәрін түсіндім)
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                                     (        – келесі сабақта  осы тапсырма жайлы есіме түсірсе екен)
                                      (          -қиын, сыныпта тағыда ұқсас есеп шығарғым келеді)
Тест 

№ Тапсырмалар Жауаптар
1 800 бұрыш қай ширекке тиісті А) I B)II C)III D)IV
2 Cos 600 –ң мәнін табыңдар А)  B)   C)   D)
3 Сандардың қайсысы  нөлден кіші А)  sin1500B)cos 1200 C) sin 600 D)cos 500

4 Егер  , болса , онда  табыңдар А) B) C)0 D)1
5
 

Өрнекті ықшамдаңдар А)  B)0 C) D) 2

V. Орындалған тапсырмаларды жүйелеу
Мұғалім :Оқушылар, мұндай тест тапсырмаларын
орындау барысында тек анықтамалар мен
тригонометриялық функциялардың таңбасын ғана
емес,  өрнектерді ықшамдауда формулаларды да
білуді талап етеді . Мұндағы 4 есепті мен көрсеткен
әдіспен есептесеңдер уақыт үнемдеуге көмектеседі.
Ал  2-ші тапсырманы орындағанда  кестедегі мәндерді
есте сақтау үшін өзіміздің алақанымызды пайдалансақ
болады. 
Синусты табу ережесін қарастырайық. – Үлкен бармақ
пен ең кіші саусақтың қиылысуында Ай  ортасы бар.
Саусақтарды кеңірек айқара ашу керек. . Егер
саусақтарды Ай  ортасы  шығатын сәулелер десек, онда кішкентай саусақтың бағыты 00  береді. 
№0 мен №1 арасы 300 , №0 мен №2 арасы 450 ,№0 мен №3 арасы 600 №0 мен №4 арасы  900

Саусақтарды нөмірлесек, 
 1)  №0                сәйкесінше  00

2) №1                  сәйкесінше 300

3) №2                сәйкесінше 450

4) №3                сәйкесінше  600

5) №4                сәйкесінше 900

Мына формуланы есте сақтау керек: , мұндағы n- саусақ нөмірі.
 Sin 450 =№2/2  =, ал косинусты табу үшін кері нөмірлейміз. 

Тест тапсырмаларының жауаптары 
№ Жауаптар 
1 А
2 А
3 В
4 А
5 С

IV . Сабақты қорытындылау және үй тапсырмасына нұсқау беру
1. Мұғалім - Ал, енді бүгінгі сабақтан алған білімдерің мен біліктеріңді үй тапсырмасын орындағанда дұрыс қолдана 
білесіңдер деп ойлаймын. 
1. Теориялық материалдарды қайталау 
2.    В.№318 
       В.№ 322 
       С.№328 

2 . Мұғалім : - Балалар, бүгінгі сабақ туралы қандай ойларың бар және келер сабақтарды құрғанда қандай  тапсырмаларға 
көңіл бөлсек деп ойлайсыңдар 
Жауап : /Оқушылардың сабақтағы, топтағы және өздерінің жұмысы жайлы жауаптары 

Сабақ аяқталды! Сау болыңыздар!

Атырау облысы. Индер ауданы, Индербор кенті.
 МКҚК "Балдаурен" бөбекжайы. II-санаты  тәрбиеші: 

Сагидуллина  Самал  Батырхановна
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«Мен өз отбасымды жақсы көремін» Дөңгелек үстел.

Мақсаты: 1.Отбасы туралы ұғымдарын кеңейту. Отбасы мүшелерінің алатын орны туралы түсінік беру. Отбасы - әр 
адамның шағын Отаны,балаларға әке - шеше, бауырдың қадірін түсіндіру.
2. Балалар әке - шешесінің қамқорлығына, сүйіспеншілігіне бөленіп, олардың дәулеті мен қызығын көріп ғана қоймай, 
олардан адамгершілік қасиеттерін алып, жақсы қасиеттерді бойына сіңіру, жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуге баулу.
3.Балалардың  бойына ата - анаға деген сүйіспеншілікті, құрмет сезімін ояту. Сыйластыққа, мейірімділікке, психологиялық-
педагогикалық зерттеулердің қорытындысы негізінде балалардың шығармашылық қабілеттерінің дамуына ата-аналармен 
бірлесе отырып психологиялық жағдай жасау.
 Міндеті: - Ата-ананың бала тәрбиесіндегі қарым-қатынасы (сенімділік білдіруі, қолдауы, үміт артуы) туралы түсініктер 
беру арқылы ата-аналардың білімін көтеруге көмектесу; дамыту. Ата-ана мен бала арасында сүйіспеншілікті одан әрі 
дамыту;татулыққа, қамқорлыққа тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: Отбасы суреті, бояу қарындаштар, қалам, таза парақ, ватман, шарлар, қайшы, желім, жаңа технология-
презентациялар, өлеңжұмбақ, ойындар.
Билингвальдық құрауыш:
Қызметтің кезеңдері: Тәрбиеші әрекеті. Балалардың,ата-аналардың  әрекеті.
Мотивациялық түрткі болатын- Шаттық шеңбері.
- Балалар бәріміз ортаға шығып, шаттық шеңберін құрайық. Бәріміз бір – біріміздің қолымыздан ұстап алақан жылуларын 
сезінейік. Қандай тамаша?!
Шаттық шеңбері:
Үлкенге де сіз,
Кішіге де сіз,
Ата - ананы құрметтеп,
Бас иеміз біз.
Қайырлы күн, менің сүйікті балаларым! Бүгін біз үшін өте ерекше, әрі әсерліоқу іс-әрекеті.. Бүгін бізге қонаққа ата-
аналарымыз  келіп отыр.
- Балалар мына суретке назар салыңыздаршы! Мына суреттерді бір сөзбен айтқанда қалай деп атай аласыңдар: ( отбасының 
суреті)
- Қанеки балалар біз саусақ жаттығуларын жасап көрейікші!( балалар саусақтарын бүгіп отырып орындайды)
Бас бармағым – әкем, балаң үйрек апам,
Ортан терек – ағам, шылдыр шүмек мен.
Титтей бөбек сен
Бір үйде нешеуміз?
Бір үйде бесеуміз.
- Балалар санамақ кімдер туралы айтылған? Кім айтады?
(Отбасындағы адамдар туралы)
-Ендеше ортаға балаларымыздың ата-аналарын шақырамыз.
-Қымбатты ата- аналар,балалар, сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Алдымен өзіміз,отбасымыз туралы әңгімелеп, 
танысайық.
І.Танысу. Амандасу
Өтілу барысы: Ата – аналарға, балаларға  ақ парақ пен қарандаштар беріледі.
Тапсырма: Параққа үйдің суретін өз қиялдарыңыз бойынша  салыңыздар. Салған үйіңіздің терезелері  болуы шарт. Үйді 
салып болсақ , енді сол терезелерге өз отбасыларыңыздың мүшелерін орналастырыңыз. ( Өз отбасыларын таныстырады)
-Балалар, кім бізге өзінің отбасы туралы айтқысы келеді?
1 - бала. Біз отбасымызды «Шалқан» ертегісінің кейіпкерлеріндей бейнеледік.Менің отбасымда 6 адам бар бұл әжем, атам, 
шешем, әкем. Менің атам,әжем – зейнеткер. Шешем - әкем жұмыс істейді. Анам - мектепте мұғалім. Әкем – жүргізуші. 
Менің ағам оқушы. Ал мен балабақшаға барамын.Біз ертегідегі кейіпкерлердей бірлікте, тату-тәтті тұрамыз.
2 - бала. Ал, біз өз отбасымызды «Үйшік» ертегісіндегі үйшікке бейнеледік.Менің отбасымда әжем, әкем, шешем бар. Мен 
әкемнің анамның жалғыз қызымын. Кішкентай інім немесе сіңлім болса ғой деп ойлаймын. Мынау менің мейірімді әжем. 
Ал мынау тәтем, ол ауылда тұрады.
3 - бала. Біз өз отбасымызды гүл дестесіне теңедік.Мынау менің отбасым. Әкем, анам және мен. Менің екі әжем бар: (екі 
әжесінің атын айтады), олар мені жақсы көреді. Мынау екі атам. Олар мені еркелетеді. Бұл ағам ол Атырауда тұрады. Бұл 
әпкем, ол менімен ойнайды. Біз тату тұрамыз.т.с.с.
Тәрбиеші: Сіздердің отбасыларыңызбен біз толық таныстық
Ойын « Ата- ана мейірімі».
Ата- аналар ақ параққа гүлдің суретін салып, гүлдестерге баласына деген сүйіспеншілігін жазып, өз ой- пікірлерін айтады.
Сергіту сәті: «Отбасы шежіресі» туралы жұмбақ шешу. Алдарында әкесінің, атасының, анасының т.б. фоталары 
жатады.Жұмбақты шешіп,суреттерді ағаш тамырларына іледі.
1. Айтары мол ғұлама,
Көп жасасын бұл адам,
Әкесі ол әкеңнің
Білер оны сұраған.
Ол кім? (Барлығы – атам).
Аталарының суретін ағаштың тамырларына іледі.
2. Атаңның баласы,
Кей кезде таласып.
Қаласың әжеге
Білгенің асады кәдеге.
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Ол кім? (Барлығы – әкем). Әкесінің суретін іледі.
3. Бала бала, бала деп,
Түнде шошып оянған
Түн ұйқысын төрт бөліп
Түнде бесік таянған.
Қолын қатты тигізбей,
Кірлі көйлек кигізбей.
Иісін жұпар аңқытқан.
Бұл кім? (Барлығы – ана). (анасының суретін іледі)
Жағдаят.
Ата- аналар жағдаятты слаид бойынша қарап, өз ойларын айтады.
І : Балаңыздың өнері, қандай да бір іске қызығушылығы, бейімділігі байқалса, не істер едіңіз?
ІІ : Баламен сөйлесе білу де үлкен өнер. 4- 6 жастағы бала күніне көптеген сұрақ қоятын көрінеді. Сіздің балаңыз осындай 
сауалдарды көп қойса, жауап беруге тырысасыз ба, жоқ әлде елеусіз қалдырасыз ба?
ІІІ : Кейбір ата- аналардың баласының әрбір істеген іс – әрекетіне көңілі толмай: «Сен сала алмайсың, сен істей алмайсың»,-
деп айтып жататынын байқаймыз. Бала іс- әрекетіне теріс баға беруге қалай қарайсыз?
Дидактикалық ойын: «Неге теңеймін»: Балаларға күннің, айдың, бұлттың, алманың, гүлдің суреттері таратылып беріледі.
Балаларға «анаңды кімге теңейсің» деп сұрағанда қолдарындағы суреттің біреуін көтереді. Сол сияқты атасын, әкесін, 
ағасын т. б. айтылады.
Ойын. «Тілек ағашы» (Балалар түрлі- түсті алмаларды таңдап аладыда тілектерін айтады,ал ата-аналар отбасына арналған 
тілектерін жазып , оқып тілек ағашына жапсырады.) 
- Менің отбасым ең тату отбасы. 
- Менің отбасым ең үлкен.
- Мен атам мен әжемді жақсы көремін.
- Менің анам ең ақылды адам.
- Менің отбасым аман болсын.
- Менің отбасымда қуаныш көп болсын.
- Менің отбасым қонақжай.
- Менің отбасым көңілді.
- Менің отбасым мейірімді.
- Менің отбасым ең бақытты.
- Мен өз отбасымды жақсы көремін. 
Қорытындылау:
«Мен өз отбасымды жақсы көремін» оқу іс-әрекеті туралы пікірлерін ортаға салу.
-Міне, қоштасатын да сәт жетті. Біз сіздермен жанұядағы ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынастың түрлі 
жақтарын тануға, жан-жақты талқылауға тырыстық. Отбасы, ұшқан ұя – жылылықтың, жылулықтың мекені. «Отбасы» 
атауының мәніне терең үңілер болсақ, оттың да үлкен маңызы бар екенін сеземіз. Сондықтан оттың басы, ошағымыздың 
түтіні түзу болсын! Ата-аналар алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахметімізді айта отырып, 
отбасыларыңызға бақыт нұры шашыла берсін дегім келеді. Сау болыңыздар!

* * * * * * *
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА 

ИНТЕРАКТИВТІК СТРАТЕГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Берикбаев Мақсат Саламатович 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Қарағанды облысы, Бұқаржырау ауданы  Сарытау жалпы орта мектебі

Қазіргі таңда жеткіншек ұрпақ – мектеп оқушыларына білім беруге ерекше көңіл бөлінгендігі белгілі. Ол бүгінгі өскелең
өмірдің талаптарына сай маңыздылығымен ерекшеленеді. «Халықтың кемеліне келіп өркендеуі үшін, ең алдымен азаттық
пен  білім  керек»  деп  көрегендікпен  Шоқан  Уәлиханов  айтқандай,  халқымызды  кемеліне  келтіру  үшін  жастарымызды
білімді, мәдениетті, Отанын, тілін шексіз сүйетіндей етіп дайындауға - әрбір ұстаз міндетті.
Елбасы жүргізіп отырған парасатты саясаттың арқасында мемлекеттік тіл – қазақ тілі де елімен бірге өзінің қайта өрлеуінің
әрбір  күні  ғасыр  жүгін  арқалаған  ауыр  болса  да  –  абыройлы,  күрделі  кезеңін  жүріп  өтті.  Ендігі  мақсат  тәуелсіз
Қазақстанның өсіп келе жатқан жас ұрпағын өз Отанының мемлекеттігінің кепілі – мемлекеттік тілді құрметтеуге баулу,
оны оқып үйренуге деген қызығушылықтарын арттыру болмақ. Сонымен жаңа формация мұғалімі қабілетті, кәсіби білікті,
жаңа технологияны меңгерген, шығармашылықпен жұмыс жасайтын тұлға болуы тиіс.
Тіл  үйрету  жұмысы  –  күрделі  процесс.  Сондықтан  оқыту  барысында  жүргізілетін  жұмыстардың  барлығы  бір-біріне
байланысты, жеңілден ауырға қарай, сатылап жүргізілуі қажет. Оқушыларға біз тек тіл үйретіп қана қоймай, олардың сабақ
барысында  қазақша  ойлау  дағдыларын  қалыптастырып,  өмірге  өзіндік  көзқарасын  қалыптастырып  ұғым-түсінігін
кеңейтеміз. Біз өз оқушыларымыздың қабілетін, қазақ тіліне деген көзқарасын білуіміз керек. 
Бүгінгі таңда орыс сыныптарында қазақ тілін оқытудың түрлі жолдары қарастырылып жүзеге асырылуда. Оқытудың жаңа
технологиялық  үлгілері  ұсынылуда.  Өзара  қарым-қатынасты  қамтамасыз  ету  үшін  сөз  сөйлеуші  интерактивті
стратегияларды қолданады. 
Интерактивті сөз – өзара әрекет ету бейімділігін білдіреді немесе әңгімелесу, әлдекіммен сұхбаттасу түрінде болады. Демек,
интерактивті  оқыту – бұл,  ең алдымен, сұхбаттасып оқыту,  оның барысында мұғалім мен оқушының өзара әрекет етуі
жүзеге асырылады. Интерактивті әдістердің мәндік ерекшелігінің сипаттамасы – бұл субьектілердің өзара әрекеттестігінің
бір бағыттағы белсенділігінің жоғарылығы, қатысушылардың өзара әрекеттестігі, 
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эмоционалдық,  рухани  бірігуі.  Бұд  әдістерді  игеру  және  қолдану үшін оқытушыға  топтық  өзара  әрекеттердің  әр  түрлі
әдістемелерін білу қажет.[1] 
“Жүз  рет  естігеннен,  бір  рет  көрген  артық”  деген  сөздерді  ескере  отырып,  сабақтарымызда  мүмкіншілігіне  қарай
мультимедиялық проекторды пайдаланып отырсақ, сол мұғалімнің ұтары мол деп ойлаймын. Тек оларды тиімді, жүйелі
түрде қолдану оқытушының шеберлігіне байланысты әрқилы жүзеге асырылуы мүмкін. 
Осы технологияны пайдаланудың тиімді тұстары:
-оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады;
-танымдық қабілеттілігін қалыптастырады;
-оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;
-мұғалімнің уақытын үнемдейді;
-қосымша мәліметтер береді.[2]
Яғни, қазақ тілі сабақтарын интерактивті тақта қолдану арқылы өткізсек, әр сабағымыздың өзінде оқушыларды тілге деген
қызығушылығымызбен баурап алатынымыз сөзсіз. 
Ақпараттық технологияларды қолдануда, әдетте шынайы өмірлік жағдайлар келтіріліп, балалар салыстыруға, өз ойларын
сол тақырыпқа  сай жеткізе  білуге  итермелеу керек.  Демек,  ақпаратты технологияны пайдалану оқу үрдісіне  енгізу тіл
үйретуде тиімді. Тыңдап-түсіну, көріп-байқау оқытуда былайша орналасады: Тыңдау-сөйлеу-оқу-жазу-тілдесу. Оның ішінде
ауызша қабылдау (тыңдау мен сөйлеу) әрдайым ілгері шығып отырады.[3] 
Ақпараттық технология арқылы сабақтарды түрлендіріп,  жаңаша ұйымдастыра  алуға  мүмкіндік  туып  отыр.  Мысалы әр
сабақтың  басында  тұсау  кесер  өткіздік  делік.  Бұл  міндетті  түрде  тақырыпқа  байланысты  бейнежазба  көрсету  арқылы
балалардың сабаққа деген белсенділігін арттырары сөзсіз. Интерактивті тақтаның көмегімен жүргізілетін сабақтарда оқушы
өзін белсенді және еркін ұстай алады. Қазақ тілі сабағында ақпараттық технологияны енгізу арқылы сабақтың белсенділігін
арттыруға, дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға, сабақты шапшаң жүргізуге мүмкіндік береді.
 
Мысалы, қазақ тілі сабағында мынадай тапсырмаларды орындатуға болады:

• Тақырыпқа байланысты көрген бейнежазбаға өз ойын білдіру; диалог, монолог құру; сурет арқылы ойын жеткізу;
• Аудиожазба  тыңдағаннан  кейін  қандай  ассоциация  пайда  болды?  Мәтін  не  туралы  екенін  топпен  талқылап,

мазмұндайды;
• Мәтінді  тыңдатып,  бір-біріне сұрақ қояды.  Өздерінің жауаптарынан  мәтін құрады.  Құрастырған мәтіндері  мен

аудиомәтінді қайта тыңдап, салыстырады;
• Мәтіннің басын тыңдатып, аяғын өздері құрастырып, аяқтайды;
• Бірнеше сөйлем беріп, солардың біреуі ғана аудиомәтіннің мазмұнына сәйкес келетінін табу және т.б.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1.«Жаңа технологияларды оқытудың тиімді жолдары», «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде». №11/2011ж.
2.Сариева К. Жаңа технологияны қолдану жолдары. «Қазақ тілі мен әдебиеті»
3. «Мемлекеттік тілді оқытудың кейбір мәселелері», «Білім кілті». №6/2012

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

№41 Жамбыл  атындағы  жалпы  орта мектебі   тарих  пәні  мұғалімі
Абдирайимов  Азизжан  Махаммаджанович

Пәні: Қазақстан тарихы
Тақырыбы:  1931-1933  жылдардағы  ашаршылық.  Қазақстандағы  жаппай  ұжымдастырудың  әлеуметтік-
экономикалық зардаптары. Сыныбы: 11-сынып

Қазақстан тарихы
Сабақтың
тақырыбы

1931-1933 жылдардағы ашаршылық.Қазақстандағы жаппай ұжымдастырудың әлеуметтік-
экономикалық зардаптары.

Сілтеме Білім стандарты,пән бағдарламасы.11-сынып оқулығы,электронды оқулық,интернет материалдары
Жалпы мақсаты 1931-1932 жылдардағы қуаңшылық пен ашаршылық туралы білімдерін ғылыми тұрғыда меңгеруге

қолайлы орта жасау
Міндет-тері Ашаршылық,нәубет жылдары,ұжымдастыру қорытындылары туралы ұғындыру

Күтілетін нәтиже 1931-1932 жылдардағы қуаңшылық пен ашаршылық, жергілікті халықтың республикадан тыс 
жерлерге қоныс аударуы  туралы мағлұматтар алады

Негізгі идеялар Күштеп ұжымдастыру,ашаршылық және зардаптары туралы біледі.Жергілікті халықтың 
республикадан тыс жерлерге қоныс аударуы, зорлық-зомбылықтарға қарсы 
наразылықтар,көтерілістер жөнінде біледі, ұжымдастырудың қорытындыларын саралай алады.

Тапсыр-малар Тақырып туралы  материалдарды электронды оқулықтан, интернеттен қарап,іздену
Үйге тапсыр-ма Тарихи және әдеби шығармалар оқу, тақырып бойынша іздену,БАҚ-нан материалдар 

қарап,әзірлену

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті
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Сабақ бойынша
мұғалім жазба-

лары

2 минут

5 минут

2 минут

5 минут

6 минут

 4 минут

15 минут

2 минут

2 минут

2 минут

І.Ұйымдастыру кезеңі.
А)  Сәлемдесу.  Зейіндерін
шоғырландыру.Сергіту  сәті:  «Тілек
шеңбері»
Ә) Сабаққа дайындығын тексеру.
Б)Оқушыларды  геометриялық
фигуралар арқылы топтарға  бөлу
Б)Топ ережесін құру
В)Бағалау  критерийлері  арқылы
өзін-өзі бағалау реті түсіндіріледі.

ІІ.Маңызын арттыру. «Ой қозғау»
Үй  тапсырмасы  бойынша  «Жабық
тест»  арқылы  негізгі   мағынаны
түйіндеу.

«Білемін.Білгім келеді.Білдім».
Өзін-өзі бағалау.
Үй тапсырмасын қорытындылау.
«Ыстық  орындық»   әдісі  бойынша
оқушылардың  қойған  сұрақтарына
жауап  беру  арқылы  үй  тапсырмасы
қорытындыланады.
Мадақтама сөздер арқылы бағалау

ІІІ.Жаңа сабақты меңгеру.
1.«Миға шабуыл» 
(Оқушыларды  жаңа  сабаққа
дайындау)
Жаңа  тақырып:  «1931-1933
жылдардағы ашаршылық.
Қазақстандағы  жаппай
ұжымдастырудың  әлеуметтік-
экономикалық зардаптары.»
«Оймақтай  ой»  стратегиясы  арқылы
жұптық  жұмыс жасау

Топтық  жұмыс:  «Ұлы  нәубет
жылдарында» және «Тарихқа тағзым»
тақырыптарында газеттер шығару.

ІҮ.Жаңа  сабақты  қорытындылау.
«Мен шыққан биік» кестесі

Сабақты қорыту. Бағалау:
Кері рефлексия. 
 «Білемін.Білгім  келеді.Білдім»
кестесі

Ү.Үйге тапсырма.
Өзіміздің  өлкеміздегі  ұжымдастыру,
отырықшыландырудың
жүргізілуі,тарихы  туралы
мағлұматтар жинау тапсырылады.

Оқушылар   бір  шеңберге,  ортаға
топтасады.11-сынып  бітірушілер  ретінде
бір-біріне игі тілектерін жеткізеді
«Көшпелілер»  және  «Отырықшылар»
тобы болып екі топқа бөлінеді
Оқушылар табан іздерімен берілген «Мен
шыққан  биік»  кестесіне  өзін-өзі
бағалайды. 

Әр топқа үй тапсырмасына байланысты 5
сұрақтан  беріліп,  «Жабық  тест»
тапсырмаларын орындайды.
«Білемін.Білгім  келеді.Білдім»  кестесі
бойынша өзін-өзі бағалау

 «Ыстық  орындыққа»  отырған   бала
сұрақтарға жауап береді.

Оқушылардың  қызығушылығы,
белсенділігі артады

Жаңа  сабақты  электронды  оқулық
,интернет  материалдарын  пайдалана
отырып меңгереді

«Оймақтай  ой»  стратегиясы  арқылы
жұптаса  отырып,тақырыпты  меңгереді,
дәптерге  түйінді  ойларын  түсіріп
отырады.
Топпен  жұмыс  жасай  отырып,
шығармашылықпен  ізденеді,  орындайды,
жұмыстарын қорғайды.

«Мен шыққан биік» кестесі арқылы өзін-
өзі  бағалайды

«Білемін.Білгім  келеді.Білдім»  кестесін
толтыруды аяқтау.

Тарихи  дереккөздер  іздеу,мұражайға
бару,  көнекөз  қариялардан  сұрау
тапсырылады.

 Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам  ауданы  Қарабұлақ  ауылы
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№41 Жамбыл  атындағы  жалпы  орта  мектебі   қазақ  тілі  және  әдебиеті  пәні  мұғалімі
Абдирайимова  Саида  Каримжановна

Пәні:  Қазақ тілі
Сыныбы:  4
Тақырыбы:   «Ілік септік»                           
 Мақсаты:
            Білімділік:    Зат есімнің септелуі туралы білімдерін толықтыру;
                                 Ілік сепігі және оның сұрақтары мен жалғаулары туралы  білім қалыптастыру;
            Дамытушылық:  Сөздік қорын байыту, сөйлем ішінен ілік септігінде   тұрған сөздерді табуға  үйрету
           Тәрбиелік:  Ұжыммен жұмыс жасауға, айналасындағыларды тыңдай  білуге, қорытынды жасауға, ойын жинақтауға    
                              машықтандыру.
Сабақтың түрі:  Жаңа тақырыпты түсіндіру сабағы
Сабақтың типі:  Сайыс сабақ. 
Сабақтың әдіс-тәсілдері:  Топпен жұмыс,  сұрақ-жауап, ойындар,      
                            жеке оқушымен жұмыс.
Сабақтың көрнекілігі : Кесте, житондар, қима қағаздар, слайдтар, суреттер.    
Сабақтың өту барысы:
  Ұйымдастыру кезеңі.
-  оқушылар назарын сабаққа аудару;
-  оқушыларды сабақ мақсатымен таныстыру.
- Бүгінгі сабағымыз ерекше болмақшы.    Әр топ мүшесі тапсырмаларды мұқият орындап, өзінің тобына ұпай жинауға тиіс. 
Бүгінгі сайыс сабағымыз мынадай бөлімдерден тұрады:
      1. Көршіңді тексер.
      2. Өткенге шолу.
      3. Білгім келеді.
      4. Демалыс.
      5. Біліміңді пайдалан.
      6. Не үйрендік? Не білдік?
      7. Нәтиже.
      8. Қойын дәптер.
-  Сабаққа дайын болсақ, әр сайыс өткен сайын орындаған топқа
бағалау житондарын беріп отырамын. Сабақ соңында бағалау осы
житондар арқылы жүзеге асырылады. 
   І. «Көршіңді тексер»  (Үй тапсырмасын тексеру) 
Әр оқушы көршісінің үй тапсырмасын тексереді, бағалайды, житондар беріледі.    
 ІІ. «Өткенге  шолу».
  
Септік атаулары Сұрақтары Септік жалғаулары 

Атау септік Кім? Не?  

Ілік септік Кімнің? Ненің? -ның, -нің, -дың, дің, -тың, -тің,. 

Барыс септік Кімге? Неге? Қайда? -ға, -ге, -қа, -ке. 

Табыс септік Кімді? Нені? -ны, -ні, -ды, -ді,  -ты, -ті. 

Жатыс септік Кімде? Неде? -да, -де, -та, -те. 
Шығыс септік Кімнен? Неден? -нан, -нен,  -дан, -ден,   -тан, -тен. 

Көмектес септік Кіммен? Немен? -мен, -бен, -пен. 

Атау септіктегі зат есімдер Кім? Не? Кімдер? Нелер? деген сұрақтарға жауап береді, сөйлемде бастауыш болады.          Қар 
қалың жауды.
   ІІІ. «Білгім келеді»
   Өлеңді мәнерлеп оқу, қарамен жазылған  сөздерді сөз құрамына талдау, қосымша қай септікте тұрғанын анықтау.
Атақ-даңқ қалай шығады?
Көмірдің аты
Жанумен шығар.
Балғаның аты
Қағумен шығар.
Шегенің аты
Бекумен шығар.
Қашаудың аты
Шекумен шығар.
Батырдың аты
Жеңумен шығар.
Жомарттың аты
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Берумен шығар.
Ақынның аты
Жырлаумен шығар.
Шәкірттің аты
Тыңдаумен шығар.
 - қарамен жазылған сөздер түбір сөзге  ілік септік жалғауларының жалғануы арқылы жасалған.
ТҮЙІН:  Ілік септіктегі зат есімдер кімнің? ненің? кімдердің? нелердің?  деген сұрақтарға жауап береді.  Ілік септік 
жалғаулары: -ның, -нің, -дың, дің,  -тың, -тің.
  ІV.  «Демалыс»   (Сергіту сәті)
   V.   «Білгеніңді пайдалан»   (Сабақты бекіту)
 А)  Мақалдарды  ілік септікте тұрған қажет сөзді қойып  көшіріп жазу:
Туған   ...   түтіні де ыстық.
...   өзегі талмас.
Ас -   ...   арқауы.
...   шиесін шын шығарады.
 Қажетті сөздер:  Өнерлінің, адамның, жердің, өтіріктің
Ә)   Сөйлемдерді  жақша ішіндегі зат есімді ілік септігіне қойып, көшіріп жазу.
      1. (Құндыз) терісі аса құнды болады.  2. (Шебер) қолы – алтын.                 3. (Сәуле)  әжесі ауылдан келді.  4. (Шошқа) 
көзі нашар көреді. Есесіне дыбысты жақсы естиді және иіс сезгіш.
VІ.  «Не үйрендік? Не білдік?»  (Сабақты қорытындылау)
А) «Дұрысын тап!» ойыны -  
Ілік септіктегі зат есімдер кім? Кімдер? Не? Нелер? сұрақтарына жауап береді.
Атау септік жалғаулары: -ның, -нің, -дың, дің, -тың, -тің.
Ә) Венн диаграммасы

Зат есімнің септіктері
VІІ.  «Нәтиже»   (Бағалау) 
Оқушылар берілген житондар бойынша бағаланады.
VІІІ.  «Қойын дәптер»   (Үйге тапсырма)
296-жаттығу: Мәтінді түсініп оқу, ат қою.
Мәтіннен ілік септіктегі зат есімдерді теріп жазу, сұрақ қою.

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

«Далабазар»  негізгі  орта  мектебі  І- санатты   ІІ деңгей  бағдарламасы  
бойынша  сертификатталған   тарих  және  география  пәні  мұғалімі  

 Ахмедов   Ирисдавлат  Джамалович

Сыныбы: 7 сынып
Сабақтың тақырыбы: С. А. Жер бедері мен пайдалы қазбалары
Оқып-үйренудің негізгі мақсаты:  Оқушыларға  Солтүстік Америка материгінің жер бедерінің көп бөлігін жазықтар ,ал
3\1 бөлігін таулар алып жатқанын мұз басу дәуірінде платформалары майысқанын соның нәтижесінде архипелагтар пайда
болғанын  51-суреттен  көрсете  отырып  ұғындыру  және  пайдалы  қазбаларын  картаға  түсірте  отырып  меңгерту,бағалау
критерилерін жүзеге асырту.
Күтілетін нәтиже: ОқушыларСолтүстік Америка материгінің жер бедері мен пайдалы қазбаларын карта арқылы меңгереді
және оқулықпен,картамен жұмыс жасай отырып біледі,картадан тауып бере алады.
Түйінді  идеясы:   Жалпы  Солтүстік  Америка  материгінің   жер  бедері  мен  пайдалы  қазбаларын  сыни  ойлау  мен
көшбасшылық жасау арқылы өздеріне жұмыс жасату арқылы толық білдірту.
Сабақтың әдісі:Топтық таныстырылым,электронды оқулық тапсырмасы,кесте мен картамен жұптық,топтық жұмыстар
Ресурстар :Интерактивті тақта,ұялы телефон, оқулық, маркер шығу парағы,үлестірмелі қағаздар
Бағалау:Формативті бағалаудың 12 стратегиясын қолдану(Смайлингтер)
Сабақтың барысы:

Уақыт Бөлім Мұғалім іс-әрекеті Оқушылар іс-әрекеті

5  мин Кіріспе 1.Мұғалім  оқушылармен  амандасып,сынып
оқушыларының көшбасшылығымен топқа ынтымақтаса
отыртып бөлдірту.
2.  Жалпы  географиялық  шолу  жасау,оқушыларға
үлестірмелі  қағаздарды тарату арқылы 3  топтан  «Кім
жылдам?» әдісі мен үй тапсырмасынан сабақ сұрау.
3  «Мені  анықта»картадан  көрсету  арқылы  үй
тапсырмасын пысықтату.

1.Оқушылар  амандасады,топтарға
бөлінеді.  Топтағы  міндеттерімен
бөліседі.
2.Сұрақтарға  жауап  береді,  «Кім
жылдам»әдісімен  топтарға  тапсырмалар
беріледі тез жауап беру керек.
3.Картадан  көрсету  арқылы  үй
тапсырмасын пысықтату. 
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10 мин              
Тұсаук
еср

1. Мұғалім оқушылармен бірге жаңа сабақтың 
тақырыбы мен мақсатын айқындайды.                              
2. Электронды оқулықтан Солтүстік Америка 
материгінің жер бедері мен Кордильера тауының құпия
сыры және  «Йеллоустон»ұлттық паркі туралы 
мәліметтерді бере отырып сыни ойлау арқылы АКТ-ны 
ұштастыра отырып жаңа сабаққа деген 
қызығушылықтарын оята отырып  мәлімет беру.

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

 25
мин

 Негізгі
Негізгі
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:Жер бедеріне сипаттама бердірту.
2топ:Географиялық орнына жалпы сипаттама бердірту. 
 3топ:Литосфералық плиталарына сипаттама бердірту.
2-тапсырма: Глоссарий: бүгінгі сабақта кездескен жаңа
ұғымдар  мен  терминдерді  анықтайды-
(Сьерра,Йеллоустон,мореналар)
3-тапсырма:   «Жадыңда  сақта»картамен   жұмыс:  51-
суретпен  және  қосымшадағы  4-7  кестелермен  жұмыс
жасату

1.Оқушылар  сұрақтарға  жауап  беріп,
бүгінгі сабақтың негізгі түйінді идеясын
айтып қорытындылайды.
1.Топтық жұмыс: оқушылар  «Қара,оқып
шық,жап,жаз»әдісі
мен  оқулықтан  оқи  отырып  ,постерге
берілген тапсырмаларды топтаса отырып
сипаттама береді.
 2-жеке  жұмыс:  Бүгінгі  сабақтан
кездескен  жаңа  сөздерді  дәптерлеріне
түсірту.  «Сьерра-ара»,  «Мореналар-
мұздықтар»
3-жұптық  жұмыс:Оқушылар   «жадыңда
сақта»ойыны арқылы картаға түсіреді,51-
суретпен  және  қосымшадағы  4-7
кестемен жұмыс жасайды.

5
 мин

Қорыт
ынды

1.Мұғалім  сабақты  қорытындылайды.   «Ұяшықтар
бойынша  Кордильер  тауын»сипаттату.(Ұяшықтан
сұрақтар  таңдап  оған  дұрыс  жауап  берсе  сол  топқа
«Йеллоустон» ұлттық паркіне жолдама беріледі.
2.  «Смайлингтер  арқылы»топтардың  өзара  бағалау
критерийлері(формативті бағалау)
3.Үйге тапсырма: 3топқа жеке тапсырма орындап келу
беріледі.
1-топқа:Материк  қандай  пайдалы  қазбаларға   өте
бай(шартты  белгісімен  жаттап  келіп  номенклатура
тапсырту)
2-топ:Ірі  тау  жоталары  мен
жазықтарын,ойпаттарын,шығанақтарын  таптыртып
келу.
3-топ:  «Өлім  аңғары»деп  неге  аталған  және  ол
Солтүстік  Американың  қай  аймағы  екенін  интернет
мәліметтерін жинақтап келдірту.

1.Оқушылар   «Ұяшықтар  бойынша»
сұраққа-жауап беріп әр топ өздеріне ұтыс
билетін алады.

 Оқушылар  «Смайлингтер»   бағалау
критериімен  топтра  өзара   бірін-бірі
бағалайды. 

 Оңтүстік  Қазақстан  облысы  Сайрам ауданы  Қарамұрт  ауылы
№ 57 И.В.  Панфилов  атындағы  жалпы  орта  мектебінің  

І  санатты  бастауыш  сынып   мұғалімі   Джаналиева  Клара  Бекполатовна

Пәннің аты: Дүниетану 3  сынып
Сабақтың атауы            Табиғат құбылыстары

Мақсаты 1.Табиғаттағы өзгерістердің барлығын табиғат құбылыстары екенін түсінеді;
2) Оқушыларды қоршаған ортадағы дүниелер мен құбылыстарды ғылыми тұрғыдан 
түсінуге, зерттеуге бақылау жасау;
3) Жыл мезгілдеріне байланысты табиғат құбылыстарын көреді және түсінеді.

Күтілетін нәтиже

+Психологиялық ахуал Психологиялық дайындық:
«Мен атқан таңды сүйемін, таңды сүйемін
Шуағын шашқан күнді сүйемін, күнді сүйемін.
Аялаған табиғатты сүйемін, табиғатты сүйемін.
Қоршаған бар әлемді, өзімді сүйемін»

Қызығушылықты ояту              Ойын
- Күз қандай?
- Күзде не болып жатады?
- Қандай құбылыстарды байқауға болады - деген сұрақтарға жауап беретін тірек 
сызбаларды жасайды. Кім жылдам, жүйрік және дұрыс жауап берген болса, сол жеңімпаз 
деп аталады. Қыз болса, қамшысын алып шығады, ұл болса қызға әдемі гүл сыйлап береді.
Балалардың пікірлеріне мынандай сызба жасалады.
          Күз?
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Жапырақтар түсіп жатыр,
жеміс жидек жиналады,
алтын жиналды, берекелді, бай
түн ұзарды, суық
аспан қорғасындай ауыр болады
жыл құстары ұшып кетеді
күн қысқарды,
 жаңбырлы,
- Өте жақсы, балалар. «Қоңырқай күз болыпты, қурап жапырақ солыпты»- дегендей Абай 
Құнанбаевтың «Күз» өлең шумақтарың кім айтып береді екен? (мәнерлеп оқыту).

Мағынаны тану Табиғат - адам тәрбиешісі. Оның құрамдас бөлігі болып саналатын өсімдіктер мен 
жануарлар әлемі, биік таулар мен сарқыраған өзендер, кең дала барлығы да адам 
баласына ой салып, денесіне қуат, бойына күш, көңіліне шабыт береді. Адам да, қоғам да 
- табиғаттың төл баласы., жалғасы. Тіпті, адам ауасыз, сусыз өмір сүре алмайды дейтін 
болсақ, сол ауа мен судың өзі жан - жануарлар, адамзатқа табиғаттың тарту еткен 
ғажайып сыйы.
Табиғатта үздіксіз өзгерістер болып жатады. Мысалы, жанартаудың атқылауы , 
найзағайдың жарқылы, судың мұзға айналуы сияқты құбылыстар табиғаттағы 
өзгерістерді көрсетеді.
Аспан денелерінің қозғалысы, гүлдердің шешек атуы, ағаштың жайкалып өсуі, өзеннің 
тасуы немесе көлдердің тартылып суалуы - осылардың барлығы да қоршаған ортадағы 
өзгерістер.
Әлемде орын алатын сан алуан өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады.
Табиғат қүбылыстары бір-бірімен тығыз байланысты. Оларды физика, астрономия, 
география, геология, биология, химия сияқты ғылымдар зерттейді. Әр ғылымның 
табиғатты зерттеуде өз мақсаты мен міндеті бар. Мысалы, физика негізінен механикалық 
қозғалысты, жылу, электр, жарық құбылыстарын зерттейді. Физика ғылымы зерттейтін 
табиғат құбылыстары физикалық құбылыстар деп аталады.

Сергіту сәті Өсемiз бiз күлiп-ойнап,
Он саусақтың саласындай,
Өсемiз бiз күлiп-ойнап,
Бiр адамның баласындай., 

Ой толғаныс                   Сұрақ жауап
1.Қандай табиғат құбылыстарын білесің?
2.Өзімізді қоршаған заттарды қалай атаймыз?
3.Заттың қасиеті деген не?

Үйге тапсырма                 Мазмұндау

Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

Кері байланыс

 Оңтүстік  Қазақстан  облысы Сайрам ауданы  Қарамұрт  ауылы
№ 57 И.В.  Панфилов  атындағы  жалпы  ортамектебі  

ІІ  санатты  бастауыш  сынып   мұғалімі  Канибекова  Хадиша  Тохтасиновна

Сабақтың тақырыбы: Түйе  Ана тілі 2 сынып
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі:  Қазақ халқының ұлттық кәсібінің бірі төрт түлік малдың ішіндегі түйенің ерекшелігіне тоқталу. Түйе – өте 
киелі жануар, оның еті де, сүті де адамға шипалы екенін түсіндіру. 
Дамытушылығы: Оқушылардың мәнерлеп оқу дағдыларын дамыту.Түйенің пайдасы туралы білімдерін толықтыру.Тіл 
байлығын, ой-өрісін, іскерлік дағдыларын,  шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру.
Тәрбиелігі: Оқушыларды төрт түлікке деген құрметке, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.
Көрнекілігі мен жабдығы: Интерактивті тақта, төрт түліктің суреті, суреттер, тест тапсырмалары.
Әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру, көрнекілік, топтастыру.  
Типі: Жаңа білім беру.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
а) Психологиялық дайындық.Оқушылардың назарын сабаққа аудару.Оқушыларға 6 жолды тақпақ айтқызу.
Кел,балалар,ойнайық,
Ойнайық та, ойлайық.
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Қандай сұрақ болса да,
Таппай оны қоймайық,
Екілікті алмайық.
ІІ.Үй тапсырмасын сұрау:
 Балалар ,үйге қандай тапсырма берілді?
 «Сиыр » өлеңін мәнерлеп оқу, оның пайдасын әңгімелеп айтып беру.
ІІІ. Үй тапсырмасын бекіту.Топтастыру стратегиясы .
ІV.Жаңа  сабақ.      Жұмбақ шешу.
Иір-иір денесі,
Сахараның кемесі.
Ащы шөптер – тамағы,                  
Шөлге шыдап бағады.                                             
 Балалар, төрт түлік малға нелер жатады?
 Қой,ешкі, сиыр, жылқы,түйе.

                      
                  
         Қазақ халқының ұлттық кәсібінің бірі мал бағу. Өздерінің ең жақсы көретін балаларын сол түлік төлдеріне теңеуі де 
сондықтан.Мысалы: «Ботам», «Бота көзім» , «Құлыным» т.б деуі.Төрт түлік  бізге кисек киім, ішсек тамақ, мінсек көлік 
екенін әрбір сабақта оқып үйрендік.

Мақал- мәтелдерді оқытып, мазмұнын түсіндіру.
-Ендеше, балалар, бүгін біз төрт түлік малдың бірі – түйе туралы жырды өтеміз .

Түйе - Шөл мен аштыққа  шыдамды.  Ыстық – суыққа төзіп, ұзақ жүрісте қажымайды.
«Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» деп ұрандаған қызыл өкімет тұсында өркешті жануарлар елімізде азайып 
кеткен. Түйе бағуды тиімсіз деп тапты ма кім білсін бертіндегі колхоз-совхоз тұсында да бұл түліктің саны соншалықты 
көбейе қойған жоқ. Ал, осы күні елімізде 150 мыңдай ойсыл қара тұқымы өрісте жүр. Маңғыстау, Қызылорда секілді 
облыстарда түйе шаруашылығы ертеден тамырланып, қазірде іргелі қожалықтар жұмысын жүйелі жүргізіп отыр. 
   Айыр түйе, қос өркеш – түйе тұқымының бір түрі. 
                        Аруана - сыңар өркеш түйе. 
 Айыр түйеден гөрі ыстыққа төзімді, сүті де мол (екі-үш есе), бірақ жүні аз болады төзімді келеді. Аруана Қазақстанда 
Атырау облысында ғана өсіріледі.
                        Желмая – жалғыз өркеш түйенің (нардың) жүйріктігіне байланысты аңызға айналған түрі. Қазақ аңызында 
өмір бойы «Жерұйықты» іздеп өткен халық мұңшысы Асан қайғының көлігі. Дана қарт желмаяға мініп, жетпіс жыл жаһан 
кезген деседі. Шөл мен аштыққа қырық күн шыдаған. Ыстық – суыққа төзіп, ұзақ жүрісте қажымайтын мықты болғаны 
үшін, халық желмаяны «қара жердің қайығы» деп атап кеткен. 
Мал өсірсең түйе өсір, пайдасы оның көл-көсір – демекші күніне 40-50 шақырым жүрмесе қаны тарамайтын ойсыл қара 
негізі екі жылда бір боталайды. Дегенмен күтімін тапса өзге түліктер секілді өсімтал. Пайдасы шаш етектен. 
-Балалар, түйе сүтін не деп атайды?
-Шұбат.
 Түйе етiнен өндiрiлген бұл сусын қазақ аспаздығында кеңiнен қолданылады. Өзiнiң биологиялық құрамы бойынша тек қана
нәрлi және дәмдi азық қана емес, сондай-ақ А, В1, В2, С витаминдерiнiң көзi. Мысалы, В1, В2 витаминдерi бойынша түйе 
сүтi сиыр сүтiнен асып түседi.
 Төрт түліктің ішінде түйе сүті бар керегіңе жарайды, құрт-май, балқаймақ алынады, ірімшік жасалады, шұбат ашытылады. 
Сосын бір ерекшелігі – інген-мая 15-16 ай бойы сауылады. Сүті шайды жақсы үйіреді. Ал шұбаты дертке шипа, емдік 
қасиеті мол аса пайдалы тағам. 
 Түйенің терісінен таспа, қайыс  жасаған. Негізі түйе түбіті мен шудасы тоқыма өнеркәсібі үшін таптырмайтын шикізат. 
Маң даланың маңғаз жануарының жүні киім болғанда еті ем, шұбаты шипа. 
                                           Көрпе                                               
Жүні                                  шекпен     
                                          тоқыма киімдері
       шекпен
  -Балалар, түйенің төлін қалай атайды?
- Бота.
-Түйе атасын атаңдаршы?
- Ойсылқара.
- Түйені қалай шақырады?
- Көс-көс.
-Түйе қандай шөпті жақсы көреді?
-Жантақ, алабота, ащы қурай.
Оқулықпен жұмыс.
«Түйе» жырды түсініп, мәнерлеп оқу. Парта бойынша оқыту.

Түйенің пайдасын сызбаға түсіру:
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Түйе жүнінен істелетін бұйымдар: Түйе сүтінен әзірленетін тағамдар: Түйе терісінен істелетін бұйымдар:
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.

V. Сабақты бекіту.Мақал- мәтелдерді оқытып, мағынасын түсіндіру.
* Жылқы – малдың патшасы, түйе – малдың қасқасы.
* Аттың атағы, түйенің табаны үлкен.
* Бір түйенің екі өркеші, бірі кетсе – күші жоқ, Бір биенің екі емшегі, бірі кетсе – сүті жоқ.
* Түйе қашып, жүктен кете алмас.
* Түйе көп болса, жүк сыймайды.
* Түйе өлген жерде жүк қалады.
Тест тапсырмалары:
1. Түйе баласын қалай шақырады?
А) Пұшайт-пұшайт
Ә) Көс-көс
Б) Құрау-құрау
2.Түйе не істейді?
А) Кісінейді
Ә) Мөңірейді
Б) Боздайды
3. Түйе атасы кім?
А) Шопаната
Ә) Қамбарата
Б) Ойсылқара
VІ.Үйге тапсырма: «Түйе» жырды түсініп, мәнерлеп оқу.

* * * * * * *
 Оңтүстік  Қазақстан  облысы   Сайрам ауданы  Қарамұрт  ауылы

№ 57 И.В.  Панфилов  атындағы  жалпы  орта мектебі  
ІІ  санатты  бастауыш  сынып   мұғалімі  Муратова  Нилуфар  Махкамовна

Пәні: Сауат ашу
Сыныбы:   0 сынып
Сабақтың тақырыбы: О дыбысы мен әрпі
Мақсаты:  1) О дыбысы және оның әріп таңбасымен таныстыру. Сөз ойлап табу, сөйлем құрап айтуға үйрету.
                   2) Балалардың сөздік қорларын молайту, ойлау қабілетін,  дүниетанымын   кеңейту, тілін  дамыту.
                   3) Ұқыптылыққа, отансүйгіштікке  тәрбиелеу.
Әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, топтастыру, ойын.
Көрнекілігі: кеспе әріптер, суреттер, сызбалар, әліппе дәптері.
Пәнаралық байланысы: тіл дамыту, айналамен таныстыру.
Сабақ барысы:    І. Ұйымдастыру.
Жыл мезгілі, ай аты, апта күні.
ІІ. Өткенді қайталау.
1-слайд.
а) Сұрақ-жауап:  - Дыбыс деген не?
                             - Дыбыстар нешеге бөлінеді?
                             - Әріп деп нені айтамыз?
                             - Әріптерді не істейміз?
2-слайд.
ә) Ойын «Қай дыбыстан басталады?»
  Сурет атаулары қандай дыбыстан басталып тұрғанын тауып, тиісті әріпке  сызық арқылы қос.
Алмұрт – А, шар – Ш, піл – П, радио – Р, нан – Н, уық – У, лақ – Л, тарақ – Т, йогурт – Й, ғарышкер – Ғ  т.с.с.
ІІІ. Жаңа сабақ.  3-слайд.
 а)  Тақтаға  «Бауырсақ» ертегісінің суреті ілінеді. Кейіпкерлерін атайды. Бұлар нелер?  - Жабайы аңдар.
46. Олар қайда өмір сүреді?
47. Орманда.
48. «Орман» сөзі қандай дыбыстан басталып тұр?
49. О дыбысынан.
50. Ендеше бүгін біз о дыбысымен танысамыз.
  Дыбысты айтып көріп дауысты дыбыс екенін анықтайды. Ешқандай кедергісіз еркін айтылады, созып айта аламыз.
ә)  - Енді ертегіге қайта оралайық. Бауырсақты түлкіге жебізбеу үшін жабайы аңдардың тапсырмасын орындайық. Сол 
арқылы о дыбысымен танысатын боламыз.
4-слайд.
1. Қоянның тапсырмасы. 
« Не артық?» ойыны. Суретте заттардың ішінде не артық, қалғанын бір сөзбен қалай атауға болады?
51. Алма артық, қалғаны ойыншықтар.
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52. Ойыншық сөзі о дыбысынан басталады.
5-слайд.
Әріп таңбасымен таныстыру. Неге ұқсас?
53. Дөңгелекке, допқа, тоқашқа.
6-слайд.
2. Қасқырдың тапсырмасы.
 «Орнын тап» ойыны. О дыбысының орнын табу. Сөздің басында, ортасында, кейбір басқа тілден енген сөздерде сөздің 
соңында кездеседі.
  Орамал, ою, отырғыш – сөз басында;
  Доп, моншақ, домбыра – сөз ортасында;
  Пальто, кресло -  сөз соңында.
Сөздерді буынға бөлу.
7-слайд.
3. Аюдың тапсырмасы.
Дәптермен жұмыс: о әрпін жазу.
а) ауада жазып қол жаттықтыру;
ә) екі жолға баспа әрпін толтырып жазу.
Сергіту сәті: Ормандағы аюдың, 
                       Құлпынайы көп екен.
                       Теріп-теріп алайық,
                       Қалтамызға салайық.
8-слайд.
4. Түлкінің тапсырмасы.
ОТАН, ТОҒАЙ, ТОН сөздеріне дыбыстық талдау жасау.
- Отанымыз қалай аталады?
- Отан туралы қандай тақпақ білесіңдер?
5. Бауырсақ пен  бірге мына буындарды оқиық:
9-слайд.
О-й  ой    ой   т-ой  той   той
О-р   ор   ор   т-ор   тор   тор
О-л   ол   ол   т-ол  тол    тол
Ой-на   ойна  ойна   Ай-на  Ай-на
  Бауырсақ атасы мен әжесіне қайтып келіп, олар өте қатты қуанып жатыр. Сендерге риза болып алғыстарын білдіруде.     
10-слайд «Кім зерек?» ойыны.
Дауысты дыбыстарды қызыл түсті үйге, дауыссыз дыбыстарды көк түсті үйге сызық арқылы қос.
ІV. Қорытынды.
Сұрақ-жауап:
Бүгін біз қандай дыбыспен таныстық?
О дыбысы қандай дыбыс екен?
Әріп таңбасы неге ұқсас?
О дыбысына байланысты сөздер айту.
 Мадақтау.

* * * * * * *
Оңтүстік  Қазақстан  облысы  Сайрам ауданы  Қарамұрт  ауылы

№ 57 И.В.  Панфилов  атындағы  жалпы  ортамектебі  
ІІ  санатты  бастауыш  сынып   мұғалімі   Турсунбаева  Шохиста  Полатовна

Сабақтың тақырыбы:   Пайдалы қазбалардың  түрлері.
Сабақтың мақсаты:      Пайдалы қазбалардың  түрлерімен  таныстыру. Адам өміріндегі маңызына, алыну жолдарына 
тоқталу. Өз ойларын ашық білдіріп, пікірлерін қорғай білуге, өздігінен ізденуін, шығармашылығын, танымдық  қабілетін 
дамыту.   Табиғатты аялай білуге, ел байлығын үнемдеп  пайдалануға тәрбиелеу.                                     
Сабақтың  типі:  Жаңа сабақты меңгерту.
Сабақтың түрі:  Аралас сабақ.
Сабақтың әдісі:  Түсіндіру,оқулықпен жұмыс, дәптермен жұмыс, 
                               сұрақ –жауап, ойын, кесте толтыру.
Сабақтың көрнекілігі:  Пайдалы қазбалардың түрлері, кесте, суреттер,
                                           слайд
Пәнаралық  байланыс:  Ана тілі, қазақ тілі.
                                        Сабақтың барысы:
І Ұйымдастыру      
Психологиялық  дайындық. 
Мейірімді жүрекпен,
Ақпейілді тілекпен,
Амандасып алайық,
Бір жадырап қалайық! 
Оқушылар  назарын  сабаққа аудару. 3топқа бөлу
1 топ – «Мұнай», 2 топ – «Темір», 3 топ – «Гранит».

208



ІІ Үй тапсырмасын тексеру
  Пайдалы қазбалар  және олардың  адам  өміріндегі  маңызы.
І топ:  Тамақ пісіру, үй жылыту, фабрика, зауыт, электр станциялары жұмыс істеу үшін жұмсалатын   қандай отын түрлерін 
білесіңдер?
(тас көмір, мұнай, газ)
ІІ топ:  Үй  жиһаздары, түрлі машиналар, ұшақ, кеме, темір жол, көпір салу үшін  қандай  пайдалы  қазбалар 
пайдаланылады?
(мыс, темір, қорғасын, алюминий)
ІІІ топ:   Адамдардың  үй  салғанын  бақыладың ба?  Қандай құрлыс  материалдарын  пайдаланғанын  көрдің?
(құм,саз, тас, әк)
Осының бәрі  қосылып,  пайдалы қазбаларды құрайды.
(Пайдалы қазбаларға анықтама  беріп өтіледі)
Есте сақта! «Пайдалы қазбалар – жер қойнауынан немесе жер бетінен қазып алынатын тау жыныстары. Бұл табиғат 
байлықтары адамның  қажетіне жаратылады»
ІІІ      Жаңа сабақ
Пайдалы қазбалар қолданылуына қарай үшке бөлінеді

 Жанғыш  пайдалы  қазбалар
 Кенді  пайдалы қазбалар
 Кенге  жатпайтын  пайдалы  қазбалар
Түсіндіру:
Пайдалы қазбаларды кімдер зерттейді? Геологтар 
 -   Қазақтың тұңғыш геологі кім еді? Қаныш Сәтбаев 
Қаныш Сәтбаев туралы әңгімелеу  
-  Отанымызға, елімізге, халқымызға, табиғи байлықтарымызға тіреу де, сүйеу де, қорған да бола білген академик, 
ғалым, қоғам қайраткері, Жезқазған мыс рудасын ашуға көп еңбек сіңірген осы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болатын. 
Пайдалы қазбалар суреті бойынша әңгімелеу. 
- Қазақстанның кең байтақ жерінде пайдалы қазбаның барлық түрі кездеседі. Солардың кейбірі мыналар:мұнай, көмір, 
газ, қорғасын, алюминий, күміс, алтын  т.б. Осының ішінде біздің Ақтөбе өңірінде Жем, Кеңқияқ, Жанажол 
аймақтарында мұнай  және газ өндіріледі.  Алтынды елді мекені аймағында алтын өндірілсе, Хромтауды  хромның  кен 
орны деп мақтан етеміз. 
 (слайд бойынша түсіндіру)
Оқулықпен жұмыс:
Мәтінді оқыту  (3 минут)
І топ:  Жанғыш  пайдалы қазбалар.
ІІ топ:  Кен пайдалы қазбалар.
ІІІ топ:  Кенге жатпайтын пайдалы қазбалар.
Мәтіндегі оқығаны бойынша әңгімелеу
Сурет бойынша жұмыс
Суретті толықтыру, қандай қазбадан жасалғанын айту. 
Пайдалы қазбалардың шартты белгілерімен таныстыру:
 - Әрбір пайдалы қазбаның өзіне тән мынадай шартты белгілері бар. 
Тас көмір -     Мұнай-     Газ-    Темір -      Алтын -         
Мыс -   Тұз -   Әктас -   Саз -  Алюминий - А 
Дәптермен жұмыс:  Пайдалы  қазбалардың  атын жазу,  шартты  белгілердің  суретін  салу 

Қимылды сергіту сәті:
Шахтер келді шахтаға,
Көмір қазып халқына.
Дайын болған көмірді,
Ұсынады халқына.

Ойын: «Бұл не?»
Ауыр, қатты, соғуға жарамды, ұсақ және тығыз байланысқан бөлшектерден тұрады, машина жасауда қолданылады. Бұл не?

 (Темір кені)
Қара түсті, аздап жалтырайды, қатты, суға батпайды, жанады. Қарағанды, Екібастұзда өндіріледі. Бұл не?

(Таскөмір)
 Мықты, ауыр, сұр, қызғылт, қызыл  түсті болуы мүмкін.
Құрылыс жабдығы ретінде қолданылады. Бұл не?

 (Гранит)
 Қошқыл  түсті  сұйықтық,  жанады,  одан  керосин,  газ,  бензин  мен  мазут  алынады.
(Мұнай)
 Ақ, қызғылт, сұрғылт, көкшіл түстес келеді. Ол оңай үгіледі. Суды өткізбейді. Созылмалы қасиеті бар. Біз оны үй 
жөндегенде, кірпіш соққанда құмыра жасауда пайдаланамыз. Бұл не?                (Саз)
 Гранит ыдыраған  кезде пайда болады, құрылыста және әйнек шығаруда пайдаланылады. (Құм)
   Көзге сергіту сәті:  (планета)  Планетамызда қанша пайдалы қазбалар болса,  соның бәрін біздің жерімізден, яғни жер
қойнауынан табуға болады екен.
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ІV. Сабақты қорытындылау: Ұсынылған тізімдегі қазба байлықтарды қасиеттерімен байланыстар. Нұсқалармен жұмыс.
Таскөмір, құм  , м  ұнай, саз, темір, әктас
1. Жанғыш                                         9. Су өткізгіш
2. Қатты                                             10. Сусыма
3. Сұйық                                            11. Судан жеңіл
4. Судан ауыр                                   12. Газтәріздес
5. Қара түсті                                      13. Ақ түсті
6. Сары түсті                                     14. Ериді
7. Морт сынғыш                               15. Созылмалы
8. Иісі бар                                         16. Су өткізбейді
                                                           17. Қоңыр түсті

көмір, шымтезек,                              темір, қорғасын,                                          гранит, әктас, 
 мұнай, табиғи газ                            мыс, алтын, алюминий                               құм, саз, тұз
V. Үйге тапсырма:
Мәтінді оқу, Қазақстан картасынан пайдалы қазбалар өндірілетін жерлерді көрсетуге дайындалу.
VІ. Оқушыларды бағалау.

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

«Далабазар»  негізгі  орта  мектебі   математика  пәні  мұғалімі  
Халмуратова   Гулназа  Абдирахимовна

Сыныбы: 6 сынып  Пәні: математика 
Сабақтың тақырыбы: Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру 
Сабақтың мақсаты: 
1.Білімділік: Оқушылардың тақырып бойынша алған білімдерін тереңдетіп, жинақтап жүйелеу. Алгебралық өрнектерді 
түрлендіруді,ықшамдауды пысықтау; 
2. Дамытушылық: Логикалық ойлау қабілеті мен есептеу дағдыларын жетілдіру. Математика сабағында ойын 
технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын, жауапкершілігін, сүйіспеншілігін 
арттыру. 
3. Тәрбиелік: Оқушыларды ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа, тез шешім қабылдай білуге, пәнге деген қызығушылығын 
арттыра отырып тәрбиелеу. 
Сабақтың көрнекілігі: компьютер, интерактивті тақта,карточкалық тапсырмалар. 
Сабақтың түрі: аралас сабақ 
Сабақтың типі: пысықтау 
Байланысы: тарих пәнімен 
Сабақ әдісі: сұрақ-жауап,есептер шығару,ой туғызу 
Сабақтың барысы: 
1)Ұйымдастыру кезеңі 
а) оқушылармен амандасу,түгендеу,сынып бөлмесінің тазалығына көңіл бөлу 
ә)олардың көңіл-күйіне,денсаулығына баса назар аудару. 
б)топқа бөліп отырғызу 
2)Топтардың өзін таныстыруы 
Қазақстан тәуелсіздік төрінде, 
25  жыл болды егеменді еліме. 
Бостандықтың қырандары қалықтап, 
Ырыс- дәулет шалқығандай жеріме. 
деп бүгінгі сабағымызды тәуелсіздіктің 25—жылдығына арнаймыз. 
    Сабақ ойын түрінде өтеді.1-кезекте екі топқа деңгейлік тапсырмалар беріледі.2-кезеңде,математикалық лото ойыны 
ойналады.3-кезеңде капитандар сайысы «Блиц турнир». Әр топтың шығарған есептеріне қарай фишка беріліп отырады. 
Ауызша есепте: 
42:3=14 48: (-12)=-4 
78: (-26)=-3 28: (-7)=-4 
45:15=3 (-15)•4=-60 
-3•(-8)=24 27•(-2)=-54 
Қайталау сұрақтары: 
1.Алгебралық өрнек дегеніміз не? 
2.a(b+c)=ab+ac көбейтудің қандай қасиеті 
3.Айнымалы дегеніміз не? 
4.3а- өрнегіндегі коэффициентті көрсет 
5.(a•b) •c=a•(b•c)-көбейтудің қандай қасиеті? 
6.Алгебралық қосынды дегеніміз не? 
1-кезең.Деңгейлік тапсырмалар 
1-деңгей. 
1)Алгебралық өрнек құрастыр: 
А)-0,8m,-0,7n,9k,-q 
b)7a,-3c,9в 6,2d 
2)Өрнектің мәнін тап: 
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А)7a- 2b, a=1,b=-2 
7- 2•(-2)=3 
b)3x – y,x=-1,y=-8 
3•(-1)-(-8)=5 
3)Өрнектің мәнін тап: 
А)cd+5, c=0,3, d=-5 
0,3•(-5)+5=3,5 
b)7- mn, m=-6,n= 1/2 
7-(-6) 1/2 = 10 
2-кезең «математикалық лото»ойыны 
1.Алгебралық қосындыны ықшамда: 
А)-3,7+b-1,3=b-5 
2.Жақшаны аш: 
7(3a-b)=21a-7b 
3.a/ac 
4.Бөлшекті қысқарт: 2m/5m 
5.2•m•(-3)=-6m 
6.25 раушан гүлінен және 21қалампыр гүлінен гүлшоқтары дайындалды.Раушан гүлінен дайындалған гүлшоқтарының 
әрқасында 5гүлден,ал қалампыр гүлдерінен дайындалған гүлшоқтарының әрқасында 3гүлден.Барлығы неше гүлшоғы 
дайындалды? 
Ш:25:5+21:3=12 
1.Алгебралық қосындыны ықшамда: 
-6,7-с-3,3=-c-10 
2.Жақшаны аш: 
8(2а-3)=16a-24 
3.3xy/8x = y/8 
4.ab/ac =b/c 
5.-6•n•(-5)=30n 
6.Оқушы 3дәптер және 3альбом сатып алды.Дәптердің бағасы а тг,альбомның бағасы в тг.Оқушы неше теңгеге сауда 
жасады? a=90,b=150 
3-кезең капитандар сайысы Блиц турнир 
1.Қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосынды өзгере ма? 
2.8а өрнегінде коэффициентті ата?(8) 
3.ҚР ресми тілі?(орыс) 
4.Жақша алдында «+»таңбасы болса,жақшаны ашқанда жақша ішіндегі қосылғыштар қалай өзгереді?(өз таңбалары қалады) 
5.2,1с- өрнегіндегі айнымалы қайсы?(с) 
6.ҚР БҰҰ құрамына қай жылы мүше болды?(1992) 
1.Көбейткіштнрдің орнын ауыстырғанан көбейтінді өзгере ма? 
2.ҚР мемлекеттік тілі?(қазақ) 
3.7в – өрнегіндегі айнымалы қайсы?(в) 
4.Жақша алдында «-» таңбасы болса,жақшаны ашқанда ішіндегі қосылғыштардың таңбалары қалай өзгереді?(қарама-қарсы 
таңбаға өзгереді) 
5.-12а – өрнегіндегі коэффициентті ата?(-12) 
6.ҚР Конституциясы қай жылы қабылданды (1995) 
     Әр топтың жинаған фишкалары саналып жеңімпаз анықталады.Сабаққа белсене қатысқан оқушылар бағаланады. 
Үйге тапсырма:№731,732 есептер 
Білімдіден шыққан сөз, 
Талаптыға болсын кез. 
Нұрын,сырын көруге, 
Көкірегіңде болсын кез деп Абай атамыз айтқандай бүгін сабақтағы еңбектеріңіз үшін көп рахмет айта отырып, келесі 
сабақтарда табыс тілеймін.

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

№ 41 Жамбыл  атындағы  жалпы  орта мектебі  
өзбек  тілі  және  әдебиеті  пәні  мұғалімі   Юлдашбекова  Мухайё  Миракбаровна

  Мавзу: Сифат – сўз туркуми
Мақсад: 
а) ўқувчиларнинг сифат сўз туркуми юзасидан олган билимларини кенгайтириш;
б) ўқувчиларнинг сўз бойлигини орттириш, ўзбек тилига бўлган қизиқишларини ошириш, сифатларнинг ёзилишига доир
имло қоидаларини тушунтириш, чиройли ёзув малакасини ривожлантириш, топқирликка ўргатиш;
в) ватанпарварлик,  инсонпарварлик фазилатларини камол топтириш, нафосат тарбиясини сингдириш.
Дарснинг тури: БиС технологиясининг тринажер картаси. 
Дарс усули: тушунтириш, кўрсатиш, биргаликдаги амалий фаолият (БАФ)
Дарснинг жиҳози: «Ўзбек тилининг изоҳли луғати», баҳолаш доскаси (МПМ), рангли расмлар,компьютер. 
Дарснинг бориши:
Ташкилий пайт. Давоматни аниқлаш, дарсга ҳозирликни кузатиш.
Уй вазифасининг бажарилишини текшириш.
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Ўқувчилар билимини баҳолашда ўқитувчи алгоритм доскаси (МПМ) дан фойдаланиши қулай. Ўқувчилар ҳам ўз навбатида,
бу доска орқали ўз баҳоларини билиб борадилар. Яъни, ҳар бир ўқувчи ўтирадиган ўрни кўрсатилган рақамлар қаршисидаги
катакчаларга баҳо қўйилади. Баҳолар қуйидаги тартибда, маълум белгилар орқали қўйиб борилади:
“5”  –   +
     “4”  –  ۷
     “3”  –  ─ 
     “2”  –  0

Шу ўринда 5 –синфда ўтилган сифат сўз туркуми юзасидан олган билимларимизни эсга туширамиз.

1. Ўтилган мавзуни текшириш учун ўқувчиларга қуйидаги саволлар берилади.(Ақлий ҳужум)(5 мин)
 Ўзбек тилининг қандай бўлимлари бор?
 Ҳозир биз қандай бўлимни ўрганяпмиз?
 Морфология бўлими нимани ўрганади?
 Сўз туркумлари ҳақида маълумот беринг.
 Сўз туркумлари нечта гуруҳга бўлинади?
 Ўзбек тилида мустақил сўз туркумлари қайсилар?
 От – сўз туркуми ҳақида маълумот беринг.
 Атоқли отлар нима?
 Турдош от деб нимага айтилади?
 Шахс отларининг асосий турларини атанг.
 Ёшига кўра шахс отларига мисоллар келтиринг.
  Қариндошлигига кўра шахс отларига мисоллар келтиринг.
 Истиқомат жойига кўра шахс отларига мисоллар келтиринг.
 Феълнинг вазифасига кўра турларини айтинг.
 Ҳаракат номи ясовчи қўшимчалар қайсилар?
 Сифатдош гапда қандай бўлак вазифасини бажаради?
 Равишдош нима?
 Сифат – сўз туркуми ҳақида маълумот беринг.
 Сифатлар маъно ва грамматик белгисига кўра неча турли бўлади?
  Аслий сифатларга мисол келтиринг.
  Нисбий сифатлар қайсилар?
  Сифатларнинг отлашиши деб нимага айтилади?
 Даражали сифат деб қандай сифатларга айтилади?
  Даражасиз сифатларга мисол келтиринг.
 Даражали сифатлар англатадиган маъносига кўра нечта даражага бўлинади?
 Оддий даражадаги сифатларга мисоллар келтиринг.
 Қиёсий даражали сифат қандай қўшимча ёрдамида ясалади?
 Орттирма даражали сифатга мисол келтиринг.

(Ўқувчиларнинг жавоблари МПМ да белгиланиб борилади.)
 Хотира машқи.
Баланд, ширин, митти, эзгу, бебаҳо, меҳрибон, ёқимли, қўнғир
Ўқувчиларга ушбу сўзлар экран орқали кўрсатилади ва уларнинг диққати жалб қилинади. 15 дақиқадан сўнг, экрандаги
сўзлар яширилади. Ўқувчилар шу сўзларни хотираларида тиклаб, ўз ўрнида ёзишлари талаб қилинади.(2 мин)
 Ўқувчиларнинг умумий сўз бойликларини аниқлаш (ОСЗ). (5мин) 
5 – минут вақт ичида ўқувчилар ўзлари билган сўзларни ёзадилар. Ўқувчиларга маълум сўз туркумларига оид сўзларни
ёзишни ҳам топшириш мумкин.
Ўқувчилар қаторларга бўлиниб ҳам сўзлар ёзишлари мумкин.
Бу ерда эса ҳар уч партага қуйидаги топшириқ берилади.
1-қатор. А
2-қатор Б.
3-қатор Н ҳарфларидан бошланувчи сифатларга мисоллар топиб ёзадилар. Ёзилган сўзлар сони МПМ га белгилаб борилади.
Янги мавзунинг баёни:
Сифат юзасидан мустаҳкамлаш
1 – топшириқ қуйидагича.(3 мин)
Сифат сўз туркумига оид 12 та сўз ёзинг. (Дастлабки 5 ўқувчи ёзиб бўлгач, 30 секунд вақт берилади).
12  та  сўз  ёза  олмаган  ўқувчилар  сони  аниқланади,  шу  орқали  синф  ўқувчиларининг  неча  фоизи  мавзуни
ўзлаштирмаганликлари аниқланади.
2 – топшириқ. (3 мин)  
-ли, -чи, -дор, -и, -ман, -симон қўшимчалари ёрдамида ясама сифатлар ясанг. (10 тадан)
(Дастлабки 5 ўқувчи ёзиб бўлгач, 30 секунд вақт берилади).
10та  сўз  ёза  олмаган  ўқувчилар  сони  аниқланади,  МПМга  белгиланади,  синф  ўқувчиларининг  неча  фоизи  мавзуни
ўзлаштирмаганликлари аниқланади.
3 – топшириқ. (3 мин)   Сифат даражаларига доир гап тузинг. Шундай гап тузингки, битта сифат уч хил даражада келсин.
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(Дастлабки 5 ўқувчи ёзиб бўлгач, 30 секунд вақт берилади).
Гапни ёза олмаган ўқувчилар сони аниқланади, шу орқали синф ўқувчиларининг неча фоизи билмасликлари аниқланади.
4 – топшириқ. (7мин)
Ўқувчиларга рангли расмлар экран орқали кўрсатилади. Расм асосида матн тузиш топширилади. Бунда сифат туркумига оид
сўзлардан фойдаланиш кераклиги тушунтирилади.
    Мустаҳкамлаш.(15 мин)
     Дарсликдаги 142-бетдаги 351 – машқни бажариш топширилади.    Берилган гаплардаги сифатларни аниқлаб, уларнинг
гапдаги вазифаси бўйича тагига чизинг. 10 минут вақт ичида ўқувчилар гаплардаги сифатларни кўчириб ёзадилар, гапда
қандай вазифада келганлигини аниқлайдилар.
    Кўркамроқ, тиниқроқ, тўлин, ориққина, хушчақчақ, ўйчанроқ, ажойиброқ.
     Доскага 4 ўқувчини чиқариб, ҳар бир гапдаги сифатларни тўлиқ таҳлил қилиб бериш топширилади.
Бажариб бўлишгач, машқнинг тўғри ёки нотўғри таҳлил қилинганлиги экрандаги тўғри жавобдан кўрсатилади. Ўқувчилар
ўз хатоларини тўғирлайдилар.
кўркамроқ – қиёсий даражада, гапда аниқловчи вазифасида келган;
тиниқроқ - қиёсий даражада, гапда аниқловчи вазифасида келган;
тўлин – оддий даражада, гапда аниқловчи вазифасида келган;
ориққина – озайтирма сифат,  гапда аниқловчи вазифасида келган;
хушчақчақ– оддий даражада, гапда аниқловчи вазифасида келган;
ўйчанроқ– қиёсий даражада, гапда ҳол вазифасида келган;
ажойиброқ– қиёсий даражада, гапда аниқловчи вазифасида келган.
Уйга топшириқ(2 мин)
1-даражали. 350-машқ берилган гаплардаги сифатларни аниқлаб ўзи боғланган сўз билан кўчириб ёзинг.
2-даражали.Мавзуга мос 4та тест топшириғи ёзиш
3-даражали.Озайтирма ва кучайтирма сифатлар иштирок этган мақол, матал,топишмоқ ва тез айтишларга 4 тадан мисол 
ёзинг

* * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан  облысы  Сайрам  ауданы  Манкент  ауылы
№ 27  «Аққала»  жалпы  орта  мектебі  биология  пәні   мұғалімі

Мавланкулова    Нишанай   Хайдаркуловна

Тақырыбы: Аралар мен құмырсқалар – қоғамдық бунақденелілер. 7 сынып
Сабақтың мақсаты:
 1. Аралар мен құмырсқалардың тіршілігі мен отбасы құру ерекшеліктерін және мінез - құлықтары мен түйсігі жайлы 
мәлімет алу.
2. Пәнге, тақырыпқа байланысты қызығушылық тарын іздену, құру және салыстыруға тапсырмалар беру арқылы дамыту.
3. Олардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы жайлы білу, өмірде қолдана білуге үйрету және оларды қорғауға 
тәрбиелеу.
Құрал - жабдықтар: бейнефильм, жобалар, суреттер, тест парақтары.
Сабақтың типі: жаңа Сабақтың түрі: жобалау
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі 2мин
Оқушылардың сабаққа дайындығын бақылай отырып, зейінін сабаққа аудару.
Психологиялық дайындық: Менің көңілім жақсы; Мен сабақты жылдам орындаймын
Мен сабақты жақсы оқимын; Менің жазуым жақсы; Менің тәртібім жақсы;
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру кезеңі 2 мин
Сәйкестендіру тесті «Зиянкестер» А. Өсімдік Б. Жануар В. Адам
1. Саяқ 2. Тарақан 3. Мамықжегі 4. Қандала 5. Бүрге 6. Маса
7. Жібеккөбелегі 8. Бұзаубас 9. Шіркей 10. Сона Жауап: А - 1, 4, 7, 8 Б - 3, 5, 9, 10 В - 2, 4, 5, 6
ІІІ. Жаңа сабақ
А. Ой қозғау
1. Сұрақ
Мөлдір жарғақ тәрізді екі жұп қанаттары бар отряд қалай аталады? (жарғаққанаттылар)
2. жұмбақ
Тыру - тыру тырналар,
Тауға қарай жорғалар. (Ара)
Екі басы жұдырықтай,
Ортасы қылдырықтай  (Құмырсқа)
3. Мәлімет   Топтасып тіршілік етуіне байланысты мінез - қылығы күрделене түскен. Осындай бунақденелілер қалай 
аталады? ( қоғамдық)
Б. Мағынаны тану
1. Аралар туралы мәлімет.
1. Бал арасы – жоба
2. Бал туралы – жоба
2. Құмырсқалар туралы мәлімет.
1. Құмырсқаның біз білмейтін сырлары – жоба
2. Құмырсқа да сөйлейді - мәлімет
• Сарапшы мен бақылаушы сөз алады. Сарапшы - жұмысты саралап қорытындылайды. Бақылаушы - бақылап отырып баға 
береді (өте жақсы, жақсы, орташа).
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3. Семантикалық карта (суретпен жұмыс )
Қоғамдық бунақденелілердің тұқым тобындағы дараларының ерекшеліктерін кестеге толтырыңдар.
Аралар 

Тұқым тобының 
даралары

 Құрылыс ерекшелігі Қызметтері 

Аналық денесі ұзын, қанаты қысқа, көбею мүшесі 
ерекше жетілген, ауыз қуысы кішкене.

Кәрездерге 3 түрлі жұмыртқа салады. Оларды 
«ара сүтімен» қоректендіреді.

Аталық (трутень) жұмысшы арадан сәл үлкен, У безі және 
шанышқы инесі болмайды. Ауыз қуысы 
кішкене.

Аналықты ұрықтандырады да өледі

Жұмысшы балара дене тұрқы кішілеу, өңі қара, басы, кеудесі 
және жонында сұрғылт сары нүктелері 
болады. Аузы үлкен, бал жинауға қолайлы, 
У безі және шанышқы инесі

Шірне, тозаң жинап, өңештің кеңейген бөлігі 
– жемсауда балға айналдырады. Балауыздан 6 
қырлы кәрездер жасап, бал және гүл шірнесін 
толтырады. Дернәсілдерді қоректендіреді.

Құмырсқалар
Тұқым тобының 
даралары

 Құрылыс ерекшелігі Қызметтері 

Аналық Қанаты болады, ұрықтану соңынан қанатын 
өзі жұлып тастайды. Денесі ірі болады.

Жұмыртқа салады, қоныс аудару қызметін 
атқарады.

Аталық Қанаты болады. Аналыққа қарағанда денесі 
кішілеу келеді.

Аналықты ұрықтандырады, өледі. Қоныс 
аудару қызметін атқарады.

Жұмысшы Қанаты болмайды. Денесі шағындау болады. Илеу салады. Қорек тауып аналық пен 
дернәсілдерді қоректендіреді. 

Әскер Қанаты болмайды. Денесі шағындау болады. Жауынан қорғайды. Жинаған дәндерді 
жұмсартып, езіндіге айналдырады.

4. Бейнефильм көріп «қорек іздеу түйсігі» және мінез - қылық ерекшелігіне сипаттама беру. 3 мин
Топтасып тіршілік етуіне байланысты мінез - қылығы күрделене түскен. Бұл орталық жүйке жүйесі арқылы басқарылатын 
күрделі құбылыс. Жемін іздеп табуға, қауіп - қатерден қашып құтылуға, ұрпақ беруге, қатал жағдайларда бейімделіп 
тіршілік ете алуға бағытталады. Тұқым қуалайды.
В. Ой толғаныс  «Жарғаққанаттылардың маңызы»
Бал ара Құмырсқа  Өсімдікті тозаңдандыру. Бал жинайды. Ауруларға емдік қасиеті бар.
Топырақты қопсытады. Орман ішін тазалайды, жәндіктерге қамқор бола алады
Білгенің жөн! Егер ара шағып алса сізге марганец ерітіндісі (марганцовка), мұз, түймедағы мен ақжелек (петрушка) қажет 
болады. 1 - Қадам - пинцет, ине арқылы жараның ішінде қалған араның бізгегін шығару керек, болмаса саусақты пайдалану 
керек. Алдын ала сумен немесе сутек тотығымен тазалау қажет.
2 - Қадам - түсі қызыл - күлгін калий перманганатын (марганцовка) мақтаға малып, шағылған жерді сүртіңіз. Ол болмаса 
сутек тотығын немесе тұздалған су қолдануға болады.
3 - Қадам - Шағылған жерге мұз кесегін басыңыз. Ол жараның ісінуін кемітеді. Дәрі қобдишаңыздан белсендірілген көмір 
табылса, оның 3 дәрісін майдалап, 1 шай қасық су қосып, араластырып, жараның бетіне жағыңыз. Бетін дәкемен жабыңыз. 
Осылайша шағылған жердің уы тезірек кетіп, ісінбейді.
4 - Қадам - Енді жараны іштей емдеу керек. 1 шай қасық кептірілген шайқурай (зверобой), қырмызы (календула), түймедағы
не шалфей өсімдіктерін 1 стақан қайнаған сумен араластырып, 15 - 20 минутқа қойыңыз. Ерітіндіні сүзіп, жартысын бірден, 
екінші жартысын 1 сағаттан кейін ішіңіз.
5 - Қадам - Кейбір жағдайда шағылған жер қызарып, қатты ісіп кетеді. Ісікті басу үшін, балғын ақжелек жапырақтарын 
майдалап, үстіне қайнаған су құйыңыз. Суыған кезде қайнатпаға таза мата не дәкені малып, жараның бетін басыңыз.
Ара шаққаннан кейін өзіңізді нашар сезініп, жүрегіңіз айнып, қызуыңыз көтеріліп, дем алумен қиындықтарыңыз болса, 
тезірек дәрігердің көмегіне жүгінгуіңіз керек. Бұл аллергияның белгілері болуы мүмкін.
Сондай - ақ, табиғат аясына демалысқа шыққанда түрлі әтірлер мен иісі өткір косметикалық заттар қолданбай, тым жарқын 
түстерге киінбеңіз, бұл аралардың көңілін қызықтыруы мүмкін.
Әдеби шығарма. Ө. Тұрманжанов «Құмырсқалар, аралар – қиыспас дос, құдалар»
Өтебай Тұрманжанов  - Құмырсқалар, аралар – қиыспас дос, құдалар
Ертеде бір орманда,
Өзі салған қорғанда,
Бір топ ара тұрыпты:
Бәрі еңбеккер жан екен,
Жегендері бал екен,
Хан, ханша, хан – Ара.
той жасап елін жинап
Жар салып, бойжеткен
Қызын лайықты адамға
Күйеуге бермекші болады
Хан қызын алмаққа
Көбелек те, маса да, құмырсқа да
Жиналды, Хан ара шығып
Асырса жұрттан өнерін.
Қызымды соған беремін...
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Ортаға шықты көбелек.
Билеп кетті дөңгелеп.
Көбелек ханға қарады.
«Сауықшыл деп, сәншіл – деп,
Мадақтап «күйеу» баланы.
Ханшайым сонда сөйледі,
Құр сауық қарын ашырар,
Өнерлі ұл елін асырар.
Сауықшыл екен балаңыз.
Басқа бір қыз қараңыз...
Ортаға шықты масалар.
Сансыз сары найзагер,
Сайыста озған айлакер,
Кілең қанқор, бас алар,
Аюыңды, араңды,
Арыстанды, қабанды,
Шаншамыз да түйрейміз,
Батыр біздің баламыз!
Қызыңызды аламыз...
Ханшайым сөз бастады:
«Қайратты» екен халқыңыз,
Тым ерсі екен салтыңыз,
Қан ғана екен асыңыз,
Қағынған екен жасыңыз,
Жақсылық салттың бірі жоқ,
Адал еңбек тағы жоқ.
(Еңбексіз елдің бағы жоқ.)
Лайық емес балаңыз...
Ең соңынан баяулап,
Жайбарақат жаяулап,
Ортаға шықты құмырсқа.

Қоңырқай қара шаруамыз,
Астыққа толы ауламыз.
Дәнді өзіміз аламыз,
Сондықтан біз қарамыз.
Төгілгенді жинаймыз,
Шашылғанды табамыз.
Еңбекпенен бағамыз.
Еңбек біздің атамыз!
Еңбек біздің анамыз!.. деп
Ханға қарап қиылды,
ханымыз сонда сөйледі:
Құдамыз болсын құмырсқа!
Өзіміздей тірлікті,
Ынтымақты, бірлікті,
Өсіп - өнген ел екен,
Ағып жатқан кен екен - деп,
Құмырсқа мен аралар
Қиыспас дос құдалар,
ІV. Үйге тапсырма  Мәлімет әкелу
1. Зиянкес бунақденелілермен күрес.   2. Бунақденелілерді қорғау.
V. Бағалау 2 мин

үй тапсырмасы жұмбақ, сұрақ жоба  кесте тапсырма ұпай 

23 - 25 ұпай “5”   20 - 22 ұпай “4”   13 - 19 ұпай “3”   12 ұпайдан төмен “2”

V. Рефлексия
Сабақ не туралы болды?
Бүгінгі сабақ саған ұнады ма?
Бұл сабақ қаншалықты қиын болды?
Сабақтың соңында қандай сезімде болдың?
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ОҚО, Сайрам ауданы, Арыс ауылы  №12 Т.Рустемов атындағы мектеп-гимназиясы 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
Османова Гулмира Сайдиганиевна

Сабақтың тақырыбы: «Алтын сақа» ертегісі
Сабақтың білімділік мақсаты:
«Алтын сақа» ертегісі бойынша алған білімдерін пысықтау.
Сабақтың дамытушылық мақсаты: ертегіні мазмұндау және талдай отыра ойларын тиянақты жеткізе білуде ойлау 
шеберліктерін дамыту.
Сабақтың тәрбиелік мақсаты: ертегіні оқи отыра қазақ әдебиетінің бай мұрасына деген сүйіспеншіліктерін арттыру.
Сабақтың типі: қорытынды сабақ
Сабақтың әдісі: мұғалім сөзі, сұрақ - жауап, салыстыру
Жұмыс түрлері: топпен жұмыс, деңгейлік тапсырмалар.
Сабақтың көрнекілігі: суреттер, кестелер
Пәнаралық байланыс: орыс әдебиеті
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру:
1) Сәлемдесу;
2) Оқушыларды түгелдеу
II. Қайталау 
Сұрақтар:
1) Халық ауыз әдебиетінің түрлері қандай?
2) Ертегілердің жанрларын атаңдар
3) Ертегі дегеніміз не?
4) Ертегілер бізге қалай жеткен?
5) Ертегілердің түрлерін атаңдар.
Өткен сабақта қандай ертегімен таныстық?
- Осы шығарма ертегінің қандай түріне жатады?
- Қиял - ғажайып, себебі, бұл ертегіде ғажайыптар, өмірде болмайтын оқиғалар кездеседі.
Оқушылар мысалдармен дәлелдейді.
1) «... Өкпе суға батып кетіп, жалмауыз кемпір болып шығады...»
2) «... Батыр қотыр тайды жүгендегенде қотыр тайдың ауруы жазылады...»
3) «... Кемпір бір тісін жұлып алғанда, аттың бір аяғы жұлынып түседі...» - Осының бәрі қандай көркемдегіш құралға 
жатады?
- Әсірелеу (гипербола)
Екі түлкі адамдардың мінезін, іс - әрекетін көрсетіп тұр.
- Пернелеу (аллегория)
«... Ат басындай алтын, көзі алақандай болу»
- Теңеу (сравнение)
III. Жаңа сабақ
1) Үйде алдын ала оқыған ертегінің мазмұнын орысша айтып беру.
2) «Алтын сақа» ертегісінің ішкі мазмұнына назар аудару.
Суреттер арқылы мазмұнын еске түсіру.
А) Жоғалған алтын сақа (қара сөзбен айтып беру) 
Ә) Жалмауыз кемпір мен баланың кездесуі (рольдік оқу) 
Б) Жалмауыз кемпір және екі түлкі (қара сөзбенайтып беру) 
В) Жалмауыздан құтылу(оқу) 
Енді ертегінің мазмұнын деңгейлік тапсырмалар арқылы қорытындылаймыз.
Негізгі деңгей
«Алтын сақа» ертегісі бойынша кестені толтыру(6 - флипчарт)
Ертегінің түрі Кейіпкерлер Ертегі қалай басталады Ертегі қалай аяқталады
жағымды жағымсыз
Орта деңгей
1.«Алтын сақа» ертегісі қалай басталып, қалай аяқталады? Орыс ертегілерімен салыстыр
2. Ертегілер неге жақсылықпен аяқталады? Ойыңды дәлелде.
Ортадан жоғары деңгей
«Алтын сақа» ертегісін неге қиял - ғажайып ертегісіне жатқызамыз? Ойыңды ертегі мазмұны бойынша дәлелде.
Жоғары деңгей
Ертегінің негізгі идеясы қандай? Дәлелдеп беріңіз.
Мұғалім сөзі: Қазақ халқының «Адам досымен, ағаш тамырымен мықты» деген мақалы бекер айтылмаса керек. Достарының
көмегі арқасында бала өз мақсатына жетті. Ендеше, сендер де бір - бірлеріңнен достық көмектеріңді аямауларың керек.
Үйге тапсырма: 1. Ертегіні мазмұндау
2. Ертегі бойынша сурет салу
Қорытынды: Оқушылардың білімін бағалау.

*****

216



ОҚО, Шымкент қаласы  №101 Али Ақбаев атындаға жалпы орта 
мектептің математика пәні мұғалім
 Хайтметова Назира Арибжанқызы

Сабақтың тақырыбы: Координаталық түзу. Координаталық түзу бойында  рационал сандарды кескіндеу.
Сабақтың мақсаты:
бірлесе отырып, координаталық түзудің анықтамасын, координаталық түзудегі оң бағыт пен теріс бағытты, берілген санға
координаталық түзуде бір ғана нүкте сәйкес келетінін үйрену.
Сабақтың міндеттері:

• координаталық түзуде оң және теріс сандарды кескіндеуді түсіну;
• логикалық ойлау қабілетін дамыту;
• ұйымшылдыққа, өз бетімен жұмыс жасауға  тәрбиелеу.

Күтілетін нәтиже: 
• координаталық түзудің ерекшеліктерін біледі;
• оқушылардың ойлау логикасы дамиды;
• топта жұмыс жасайды;

Түйінді идея: Координаталық түзу дегеніміз – санақ басы болатын О нүктесі және бірлік кесіндісі таңдап алынған, оң
бағыты бар түзу.
Ресурстар: оқулық, кеспе қағаздар, слайдтар, сызғыш, Венн диаграммасы, деңгейлік тапсырмалар, плакат, маркер
Мұғалім жазбалары:

• Сынып оқушыларымен амандасу, түгелдеу, көңіл-күйлерін бақылау.
• Психологиялық тренинг.  «Жағымды сөз» тренингі
• Топтау. /тақырыпқа байланысты/
• «Біліммен - білім теңізіне» /үй тапсырмасы бойынша сұрақтар мен есептер/
• «Венн диаграммасы» /оң сандар мен теріс сандардың айырмашылығы, ұқсастығы/
• «Миға шабуыл» /суретпен жұмыс/

Жаңа материалдың таныстырылымы. «Тыңдайтын үшбұрыш» әдісі арқылы жаңа сабақты меңгеру. 
Үш оқушыдан құралған топ құрайды. І оқушы – спикер – жаңа тақырыпты түсіндіреді. ІІ оқушы – интервьюер – мұқият
тыңдайды,  егжей- тегжей анықтау үшін сұрақтар қояды.  ІІІ  оқушы – үдерісті  бақылайды,  алдындағы екі  оқушыға  кері
байланыс береді. 
Қысқаша тақырыпқа шолу. 
Координаталық түзуде оң және теріс сандар кескінделеді. Координаталық түзудің  

• санақ басы /О нүктесі/
• бірлік кесінді
• оң бағыты көрсетіледі

Координаталық  түзудегі  О  нүктесінен  оң  бағытта  оң  сандар,  теріс  бағытта  теріс  сандар  кескінделеді.  Берілген  санға
координаталық  түзуде бір ғана нүкте сәйкес келеді. 
Сергіту сәті.  «Молекула» жаттығуы
ІІІ. Жаңа материалды қолдану. 
Оқулықпен жұмыс.
Есеп - № 307 – І топ 
Есеп - № 308 – ІІ топ
Есеп - №309 – ІІІ топ
Деңгейлік тапсырмалар. 
А – І деңгей.
Координаталық түзуді сызып, оның бойынан: 3;-2; -4; 1; 6 сандарын кескіндейтін А; В; С; Д; Е  нүктесін белгіле. 
В – ІІ деңгей. 
Координаталық  түзу бойынша М (1;3), К(-2;8), С(-5;5), Д(2,4;4) нүктесін көрсетіңдер.
С – ІІІ деңгей.
Координаталық  түзудегі А (-2) нүктесінен: 
а/ оң бағытта 6 бірлік кесіндіге тең қашықтықтықтағы Е нүктесін белгілеп, оны координатасымен жазыңдар;
ә/ теріс бағытта 2 бірлік кесіндіге тең қашықтықтағы К нүктесін белгілеп, оны координатасымен жазыңдар. 
Кері байланыс. «Оқушылардың рефлекциялық деректері»
 1. Сабақ үстінде мен .........................жұмыс істедім    /белсенді, енжар/                       
   2. Мен сабақта .....................  / шаршадым, шаршаған жоқпын /                                             
   3. Менің көңіл күйім ...................................  /жақсарды, нашарлады, өзгерді/                                       
   4. Мен сабақтағы жұмысыма ...................................  /разымын, разы емеспін/       
   5. Сабақ мен үшін ........................... болды.     /қысқа, ұзақ, қалыпты/                
   6. Сабақта берілген тапсырмалар мен үшін .................   /жеңіл, қиын/
   7.Маған сабақ ............................          /ұнады, ұнаған жоқ/             
                                                
Бағалау.  Табыс критерийі 
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  ОҚО, Шымкент қаласы №101 Али Ақбаев атындаға жалпы орта 
мектептің бастауыш сынып мұғалімі 

Джумабаева Нигора Адашбаевна

Сабақтың тақырыбы: Сөйлем мүшелері
Сабақтың мақсаты: а) Сөйлем мүшелері, тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер туралы алған білімдерін пысықтау.
ә) Сөйлем ішінен тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерді сұрақ қою арқылы таба білу дағдыларын арттыру. 
б) Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі: жаттығу, практикалық.
Сабақтың түрі: Сыни ойлау
Сабақтың көрнекілігі: белсенді тақта, топшама
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру бөлімі.
Оқушылардың сабаққа дайындығын қадағалау.
Бүгінгі сабақтың бағалау шкаласымен таныстыру.
II. Қызығушылықты ояту «ой қозғау».
Өтілген материалды тексеру, қорыту.
Дыбыс үндестігі дегеніміз не ?
Буын үндестігі дегеніміз не ?
Сөз тіркесі қалай жасалады ?
Жай сөйлеммен құрмалас сөйлемді қалай ажыратамыз ? 
III. Мағынаны тану. 
- І –ші слайд.
-Жалаң сөйлем дегеніміз не?
(Тек тұрлаулы мүшелерден тұратын сөйлемді жалаң сөйлем деп атайды. )
-Жайылма сөйлем дегеніміз не?
(Тұрлаулы мүшелерден басқа, тұрлаусыз мүшелердің қатысуымен жасалған жай сөйлемнің түрі жайылма сөйлем деп 
аталады.)
Сөйлем мүшелерінің өзіндік белгілерін еске түсіру:
1.Сөйлем мүшесі белгілі бір сұраққа жауап береді.
2.Толық мағыналы сөз немесе күрделі сөз сөйлем мүшесі болады.
3.Сөйлем мүшесі бір сөзден де, бірнеше сөзден де жасалады.
2.Оқулықпен жұмыс.
1-жаттығу. Сөйлемді көшіріп жазу. 
Бастауыш пен баяндауышты тауып, астын сызу.
-Сөйлемнің бастауышы мен баяндауышын алып тастап, оқып көрейікші. Не байқадыңдар?
-Тұрлаусыз мүшелердің өздері сөйлем бола алмайды. Сөйлемдегі ой әр уақытта тұрлаулы мүшелер, яғни бастауыш пен 
баяндауыш арқылы білінеді.
2-жаттығу.  Жұмбақты көшіріп жазу. Тұрлаусыз мүшелерді тауып, сұрақ қою.
Мейіріммен сүйеді ол бар адамды,
Өзіне жаратпайды қарағанды. (күн)
Көкшіл айна үйдегі
Көрсетеді киноны. (теледидар)
Топпен жұмыс  3-жаттығу
І –топ  Сурет бойынша әңгіме құрастырып жазу. Сөйлемдерден тұрлаулы мүшелерді белгілеу.
ІІ – топ  Сурет бойынша өлең құрастырып жазу. Сөйлемдерден тұрлаулы мүшелерді белгілеу.
5-жаттығу.  Өлеңді мәнерлеп оқыту. 
Қандай? деген сұраққа жауап беретін сөздерді атату.
-Ол сөздер сөйлемнің қандай мүшесі болады?
IV. Сабақты бекіту. Ой толғаныс.
Семантикалық карта

Сөйлем бастауыш баяндауыш

V. Бағалау.  8 – 9 балл «5»  6 - 7 балл «4»  4 – 5 балл «3»

Аты, жөні Жаңа сабақты түсінуі
1 2 3

Топтық жұмыс

1 2 3

Жаңа сабақты талдау
1 2 3 

Жалпы балл

VI. Үйге тапсырма.

*****

218



ОҚО, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы 
№100 жалпы орта мектептің  тарих пәні мұғалімі  

Умаралиев Хурсанали Бахадирович

Сабақтың тақырыбы:  §2.    Тарихи жәдігерлер, түрлері
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Тарихи дерек дегеніміз не, оның түрлері, олар қалай пайда болады. Археология, этнография ғылымдары нені
зерттейтіндері, олардың тарих ғылымын терең меңгерудегі маңызы туралы білім беру. 
Дамытушылық: Оқушыларды  өз  ойларын  жеткізіп,  пікір  айтуға  бейімдеу,  ойларын  қорытындылап  салыстыра  білу
дағдысын  қалыптастыру.  Өткен  сабақтың  материалдарымен  байланыстыра  отырып,  деректердің  ерекшелігі  мен
айырмашылығын, ұқсастығын айырып таба білу сияқты ойлау қабілетін дамыту.
Тәрбиелік: Тарих пәнінің салаларының тарихты жазудағы маңызын түсіне білуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас
Әдісі: ауызша баяндау
Пән аралық байланыс: география, математика, әдебиет, бейнелеу.
Көрнекілік:  оқулық
Сабақтың барысы:
 Ұйымдастыру кезеңі.
 Үй тапсырмасын сұрау.  Үй тапсырмасын өз  еріктерімен айтып бергісі  келген 1-2 баладан сабақ сұрап,  қалған
балалармен жалпы әңгімелесу түрінде өткізуге болады. Ол үшін: 
«Тарих қандай мағын білдіреді?»
Оны алғаш пайдаланған кімдер?
«Тарих атасы» деп кімдерді атаймыз, неліктен? – деген сұрақтарды қоямын. Тарих пәнін оқып-білу не үшін қажет деген
сұрақтар бойынша оқушылардың өз ойларын айтқызып қорытынды жасай білуге үйрету қажет. Алғашқы сабақтан бастап
балаларға «тарихи тілмен» сөйлеуге бейімдеу. Тағы айта кететін маңызды мәселе – үйге берілген жазбаша тапсырмаларды
міндетті түрде алғашқы сабақтан бастап жүйелі түрде тексеріп отыру. Бұл оқушыларды жауаптылыққа үйретеді. Тіпті уақыт
жетпей оны тыңғылықты тексеріп шығуға мүмкіндік болмаған күнде тездетіп оқушыларға дәптерлеріңді ашып қойыңдар,
тексеріп  шығайын деп көз  жүгіртіп  қарап шығу.  Осылайша үй тапсырмасын тексеріп  шыққыннан  кейін оқушылардың
тапсырманы  қаншалықты  дұрыс  орындағанына,  олардың  белсенділігіне,  дайындық  дәрежесіне  қарап,  өзінің  алғашқы
сабағының қаншылықты нәтижелі болғанын біле аламын. Ал егер оқушылардың жауабы  қанағаттандырмаса,   өзімнің қай
жерде олқылық жібергендігімді іздестіремін. Осылайша үй тапсырмасы арқылы өткен оқу материалдарын қорытындылап,
негізгі есте сақтайтын тірек сөздерді ескертіп, жаңа сабақты бастаймын.  
Жаңа сабақты түсіндіру.  Бүгіннен бастап бұл «Тарих әлемі» деп аталатын бөлімде саяхатымызды бастаймыз. Тақтаға
«Тарихтың  қайнар  көзі-деректер»  деп  жазып  қоямын.  Алдын  ала  дайындап  қарап  қоятын  жоғарыда  айтылған
көрнектіліктерге (үй тапсырмасын сұрағанда балаларды алаңдатпау үшін бұл көрнектіліктерді ашпалы-жаппалы тақтаның
артына іліп дайындап қоямын) оқушылардың назарын аударады. Тақтада ілінген суреттер бойынша оқушыларға «Сендер
тақтада ненің суреттерін көріп отырсыңдар?» деген сияқты сұрақтар қойып, жаңа тақырыпты түсіндіремін. Өтілетін жаңа
оқу материалы бойынша жаңа тақырыптың жоспары тақтаға жазылады.
Тақырыптың жоспары:

1 Тарихи дерек көздері .
ә) Жазбаша деректер.
ә) Ауызша деректер.
б) Археологиялық деректер.
в) Этнографиялық деректер.

Бұл түсініктер мен ұғымдар оқушыларға бұрын таныс болмағандықтан алдын ала 
«Тарихи деректер» деген кесте іліп қою керек.

Тарихи деректер
Ауызша Жазбаша Археологиялық

  Отанымыздың тарихы бүгінгі күнге дейін негізінен заттай және жазбаша түрде басқа тілдегі деректер арқылы жазылып
келгенін, атадан-балаға мұра болып жетіп отырған ауызша тарих айту дәстүрінің болғанына тоқталу. Тарихты дұрыс түсіну
үшін осы деректердің бәрін салыстыра қолдану керектігін айтамын.  
    Ауызша деректерден басқа қазақтардың ата-бабалары түріктерде де жазба дәстүрінің болғандығына оның куәләрі деп
көне түрік жазуларының суретін көрсетемін. Мұндағы жазулардың қазіргі жазулардан айырмашылығына тоқталамын. Осы
орайда жазбаша тарихи деректерге қандай деректер жататынын сұрап, оқушылардың жауаптарынан кейін оны толықтыру
мақсатынында оқушыларға жалпы мәтіннен жазбаша деректерге не жататынын іздетіп, 1 оқушыға оқытамын. Осылайша
ауызша дәстүр бағанымен жұмыс түрін жүргізіп тақтадағы кестені толтырамын. Алғаш жазуды ойлап тапқан кімдер, неге
жазған деген сияқты мәселелердің шет жағасын аздап айтып өтемін. Бұл кейбір қызығушылығын тудырған оқушылардың
осы тақырыпты  өздігінен үйден меңгеріп  келуіне  түрткі  болады.Оқушылардың назарын археологиялық  деректер  деген
кестеге  аударып,  тақтадағы суреттерге  қарап оқушыларға  бұл  бағанды өздері  толтыруға  тапсырма  беремін,  Оқушылар
бағанды толтырып болғаннан кейін, 1-2 оқушыға оқытқызып, қалған оқушылар айтпай қалған жері болса оқулық мәтінін
пайдалана  отырып  толықтырады.  Археология  ғылымын  «күрекпен  қаруланған  ғылым»  деп  те  айта  кетемін.  Ал  енді
этнография ғылымы туралы оқушылардың түсінігін қалыптастыруда жер бетінде 3000 жуық этнос өкілдері өмір сүретінін,
олардың тек  200-дейі  ғана  өз  мемлекеттігін  құрып отырғанын,  олардың даму деңгейі  мен тіршілігі,  әдет-ғұрып,  салт-
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дәстүрінің өзіндік ерекшеліктерге толы екенін ескертемін. Тақтаға «Этнография- әр түрлі халықтардың тұрмыс-тіршілігін
зерттейтін  ғылым» деп жазып балалар оны дәптеріне көшіріп алады. Бұл жерде өздерінің теледидардан көрген әртүрлі
халықтар мен тайпалардың өмір тіршілігіндегі ерекшеліктері туралы әңгімелесемін. Оқушыларды ойландыру мақсатынында
«Қалай  ойлайсыңдар,неліктен  жер  бетіндегі  халықтардың  өмір  сүруі  әркелкі,бірінікі  сонау  алғашқы  қауымдық
құрылыстағыдай болса,бірі ұлы ғылыми-техникалық прогресті бастан кешіп отыр» деген сияқты сұрақтар қоямын. «Этнос»
терминінің анықтамасын дәптерлеріне жазғызып қоямын.
Қорытындылау. Тарих ғылымы осындай дерек көздерінің арқасында ғана ақиқат болатынын айтып, бұл ғылым 
салаларында қызмет ететін адамдардың еңбегінің ауыр екенін, соған қарамастан олар адамзат үшін тер төгіп, қызмет етіп 
жүргендерін баса айтады.
Бекіту: Сұрақтарды пайдалана отырып, оқушылардың бір-біріне сұрақ қойып, жауап алу арқылы тақырыпты бекітеміз.
Бағалау:
Үйге тапсырма: 1. 2-параграфты оқып келу. 
       2. Параграф бойынша әр оқушыға 1-3 сұрақ жазып дайындап келу тапсырылады. 

***** 
ОҚО, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы 

№100 жалпы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  
Шомансурова Шохиста Абдиламитовна

Сабақтың тақырыбы: Эпостық батырлар және оның ғашықтары
Сабақтың мақсаты: Өнердегі көркемдік бейнелерді айқындау.
Білімділік: Жыр, күй, сурет өнеріндегі батырлардың көркемдік образдары жайлы әңгімелеу.
Дамытушылық: Электрондық оқулық арқылы ойлау, есте сақтау, көру қабілеттерін дамыту; ой түйіндеуге, 
шығармашылықпен жұмыс істеуге жұмылдыру; ой - өрісін кеңейту. Дәулеткерейдің «Көрұғлы» және халық күйі «Қарасай» 
күйлерін тыңдата отырып, ерекшелігін табу. Ән айту дағдысын қалыптастыру.
Тәрбиелік: Қазақ батырларының ерлігін жырлау арқылы, ерліктерін қастерлеуге баулу. Қазақтың тарихи тұлғаларын біліп, 
құрметтеуге тәрбиелеу.
Сабақ түрі: Жаңа сабақ
Әдісі: Ой қозғау, баяндау, психологиялық тренинг, тірек - сызба, сұрақ - жауап, сергіту сәті жалғасын тап, ойлан тап.
Көрнекілігі: тақырыпқа байланысты слайдтар, суретшілердің туындылары,
Пәнаралық байланыс: Әдебиет, бейнелеу.
Сабақ барысы:
І. Қызығушылығын ояту.
1. Әндетіп амандасу.
2. Психологиялық тренинг.
- Әрбір адам? Досым, сыныптасым
- Әрбір сабақ? Үйрену, оқу, іздену.
- Әрбір ісің? Тірлік, тірек, адамдық
- Әрбір сөзің? Шындық, бірлік, адалдық
3. Ой қозғау стратегиясы.
- Балалар, қазақ халқының даңқын қандай батырлар шығарды?
- Қандай ерлік, Отан туралы мақал – мәтелдер білесіңдер?
Сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру
2. Ой шақыру. «Қазақ батырлары» тірек - сызба арқылы жұмыс
ІІ. Мағынаны тану. Баяндау әдісі.
1. Өнердегі қазақ батырларының көркемдік бейнесі. (Қазақ батырлары туралы видеофильмнен үзінді көрсету)
Қазақ батырлары Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Қобыланды, Алпамыс, Ер Тарғын, Көрұғлы, Қарасай сынды қазақ 
батырларының есімдері ғасырлар бойы ұлттың мақтанышы болып ел есінде сақталуда. Неліктен дейсің ғой?! Қазақ 
батырлары мыңдаған жылдар бойы ұлан - байтақ туған ата мекенімізді жаудан қорғап, халықтың жауынгерлік рухын 
асқақтатты Батырлардың ерлігін мадақтап жырлаған қазақ жыраулары болды. Қазақ жыраулары батырлармен бірге жауға 
аттанып олардың рухын көтеріп жыр айтты. Батырлардың ерлігін баяндау қазақ өнерінің барлық саласынан көрініс тапты. 
Дегенмен, музыка және сурет өнерінде батырлар бейнесін сомдауда өзіндік ерекшелігімен дараланды.
Күйші өзінің күйіне батырдың бүкіл болмыс - бітімін 2 - 3 минуттан тұратын шығармасына сыйғыза білді. Ал, суретшілер 
болса өзінің бір ғана суретінде батырдың ер жүрек келбетін бейнелей алды. Бұл өнер түрлері бір ғана көркемдік бейнені 
сомдай отыра, әр түрлі қырынан аша түсті.
2. Музыка тыңдау.
Дәулеткерейдің «Көрұғлы» күйін «Мұрагер» фольклорлық ансамбілінің орындауында тыңдап көрелік!
Дәулеткерей «Көрұғлы» атты күйінде батырдың өжет әрі қайсар мінезін бейнелегендей әсер қалдырады. Күйді тыңдай 
отыра ер жүрек батырдың рухын, намысы мен жігерін көруге болады.
3. Музыка тыңдау.
Енді халық күйі «Қарасай» күйін тыңдайық.
Ал, «Қарасай» күйін тыңдағанда қан майдандағы ұлы шайқас көз алдыңа келгендей әсерде боласың. Күйде батырдың өзі 
емес, оның жаумен күресі көбірек бейнеленген. Бұл шығарма шайқас үстіндегі талас - тартыс, біріне – бірі беріспей жатқан 
күрес, аттың дүбірі мен қиян - кескі қырғын жанталас сияқты көңіл - күйді білдіреді.
4. Біліп ал!.
Евгений Сидоркин (1930 - 1982) — график - суретші. Қазақстанның халық суретшісі атағына ие болған. Суретшінің басты 
бағыты литография және линогравюра. Е. Сидоркиннің көптеген жұмыстары кітаптарды суретпен безендіруге арналған. 
Суреттерінің тақырыбы: «Қазақ халық ертегілері», «Көңілді алдампаздар», «Қазақ эпосы», «Қазақ халық ойындары», 
«Сәкен Сейфуллинді оқығанда», «Абай жолы» т. б.
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Е. Сидоркиннің жұмысы қазақ халқының арасында кеңінен танымал болды. Себебі, Сидоркин еңбектері ұлттық нақышқа 
толы. Е. Сидоркиннің гравюралары техника жағынан қазақ текеметтері мен сырмақтарында пайдаланатын ақ және қара 
түстерді қолдануымен ерекшеленеді. Е. Сидоркиннің көптеген суреттері Мәскеу, Лейпциг, Краков, Венеция, Будапешт 
сынды қалалардағы халықаралық көрмелерге қатысып, жүлделі орындарға ие болған.
5. Түсініп ал!
- Графика – тушьпен немесе қарындашпен салған сурет өнерінің түрі. Суретті салуда 1 немесе 2 ғана түсті қолданады.
- Гравюра – графиканың бір түрі. Сурет кескінін ағаш, линолиум, тас немесе металдан ойып оны қағазға басып салу арқылы 
жасалатын сурет түрі.
- Литография – үгітілмелі жұмсаз тасқа сурет кескінін қашап салып, қағазға басып шығаратын сурет түрі.
- Линогравюра – линолиумде сурет кескінін ойып, қағазға басып шығаратын сурет түрі.
6. Галереяға саяхат.
Суретші Сидоркиннің «Батыр» «Жекпе - жек» т. б. шығармаларымен таныстыру.
Батырлар бейнесі Евгений Сидоркиннің шығармашылығында кеңінен орын алған. Суретші эпостық жырлардағы 
батырлардың бейнесін сомдайды. Е. Сидоркин өзінің суреттерінде батырлардың жаумен щайқасып, аттың шабысы, үркіп 
ұшқан құстарды бейнелей келе, асқан жауынгерлік рухты көрсете білді. Барлық образдар қимыл үстінде болғанымен, бір 
сәтке тына қалғандай әсер қалдырады. Суретшінің мұндай нәтижеге жетуі оның гравюра техникасын шеберлікпен қолдана 
білуінде. Ең басты гравюрада батырдың образы сомдалады. Суретші батырлар мен жауынгерлердің шайқас алдындағы 
көңіл - күйі мен ішкі жан тебіренісін, оның қимыл - қозғалысын бейнелеуге талпынады.
Күйді тыңдасаң да, суретті көріп тамашаласаң да нақты бір көркемдік бейнені көресің. Күйде аттың шабысын көбірек 
тыңдасаң, суретте жауға қарсы кұстай ұшуға даяр тұрған сақадай сай сәйгүлік аттарды көресің. Иә, қазақ батырларының 
бейнесін сомдаған музыка және суреттегі қимыл - қозғалыс бір сәтке тына қалып, өткен мен бүгінді жалғастырар мәңгілік 
ескерткіш іспетті болмақ!

ІV. Сергіту сәті. Жалғасын тап!
Мақал - мәтелдің жалғасын табу.
Батыр бір рет өледі.....
Қорқақ мың рет өледі.
Батыр туса – ел ырысы....
Жаңбыр жауса – жер ырысы.
Шешен сөз бастар....
Батыр қол бастар.
Батыр майданда шынығады.....
Болат қайнауда шынығады.
Ойлан тап!
- Аттардың иесін табу
7. Дауыс жаттығулары
8. Ән айту. С. Сейфуллин «Тау ішінде» әнін үйренуді әрі қарай жалғастыру.
- Әнді хормен үйрету.
- Әнді топқа бөліп айтқызу.
- Кейін жеке оқушыларға орындату.
- Әнді аспаппен үйреніп болған соң минусовкамен орындатамын.
ІІІ Ой толғаныс. Сабақты бекіту
Сұрақтар:
1. Таңбалы тастардағы суреттерді графика түріне жатқызуға бола ма?
2. Күйші батырлар бейнесін өз шығармаларында қалай бейнелейді?
3. Бауыржан, Әлия, Мәншүк сынды ұлдарымыз бен қыздарымызды батырлар деп айта аламыз ба?. Ия, оларға Кеңес 
Одағының батыры деген атақ берілген.
4. Қазіргі заманда осындай батырлар бар ма?
ІҮ Бағалау. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығына, белсенділігіне қарай мадақтай отырып аттың тағасымен 
бағалау. Алтын таға - 5, күміс таға - 4
Үйге тапсырма:
1. «Өнердегі қазақ батырларының көркемдік бейнесі» тақырыбын оқып кел
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Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы  
«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 

бастауыш сынып мұғалімі  Айтмуратова Замира Нураллаевна

Мұғалімдер: Сәлеметсіздерме құрметті ұстаздар, оқушылар!
Балалар әдебиетінің атасы Ы.Алтынсариның туғанына 175 жылдығына арналған «Даланың дара ұстазы» атты 
әдеби кешімізге қош келдіңіздер!
1.Ғазиза:  Өмірімен таныстыру.
2.Райымбек  «Дала қоңырауы» атаған Ыбырай бабамыздан қалған асыл сөз күллі мектеп атаулының маңдайшасына 
ілініп, зейінді ұрпақты білімге шақырып тұрған ұранның бірі екені даусыз.
Ғазиза: Ы.Алтынсарин мурасының басым көпшілігі әдеби – көркем шығармалар, ол өлендерін педагогикалық мұрат-
мақсатқа сәйкес жазған.
(Өлендері оқылады)
 Кел балалар оқылық.
 Ананың сүйюі
 Бұл кім?
 Өнер білім бар жұрттары.
 Балғожа бидің баласына жазған хаты.
1.Райымбек: Қазақ балалары үшін қазақ Сахарасында өнер-білім шырағым жағу үшін де, мәдениет үлгілерін тарату 
үшін де, ең қажетті құрал кітап екендігіне көп назар аударған. Мектепте ол кезде оқитын кітаптің жоқтығына алғаш «Қазақ 
хрестоматиясын жазды».
2.Ғазиза: Ы.Алтынсарин балалардың бойында ізгі қасиеттер – білім, өнер, еңбек, адамгершілік таза сезім, 
инабаттылық, мейірімділік, адамдық қарым-қатынас, өзі кітапқа балаларға ұғуға онай қасиеттерді дарытуды көздейді. 
Сөйтіп, өзі кітапқа балаларға ұғуға онай мазмұны шағын, бірақ тәрбиелік мәні зор әнгімелерді жазып, оқу білім мен 
тәрбиені қатар қояды.
Көрініс «Орындалған арман»
Райымбек: Ел ішіндегі әлеуметтік тенсіздіктерді, патшаның отарлау саясатынан туып отырған қиыншылықтарды өз көзімен 
көрген аса зор парасат иесі, алғашқы ұстаз  халқына  жайып салып, өз кітабына жазып түсіндірді.

Ғазиза: Бір перзент өзіндей – ақ іс атқарсың
Іріге айтқыш келер ұсақтар сын.
Осынау тұрысыңмен, ірі ісіңмен,
Келешек ғасырларды құшақтасың. 

Өсиет өлеңдер.

Жәңгірхан  Әсет  Нәзікей  Айнара  Шыңғыс  Сабрина  Алдияр  Жасұлан  Дияс

Ғазиза:  Жаратылысында сезімтал, анғарымпаз және өз халқының ауыр халін көріп, оны жетілдіру үшін көркем 
туындылары арқылы атсалысқан Ы.Алтынсарин еді.
Райымбек:    Ыбырай өз кезіндегі әлеуметтік  өмірдін жай-жапсарын бақылаушы ғана емес, бүккенін жазып, 
бүркегендерін ашушылардың бірі. Ең алдымен ол қазақ даласындағы тенсіздікті көре білді.
Ы.Алтынсаринның өлендері, әнгімелері және де мақалдар, жұмбақтар жазған.
Мақалдары:
- Білім тұған жерде, иман тұрады.
- Талапты ерге нұр жауар.
- Кең киім тозбас, кенескен ел азбас.
- Өз елін танымаған, елге би болмас.
- Қайырымсыз болса ханнан без, өткелсіз болса судан без, асусыз болса таудан без, пайдасыз болса байдан без,  
панасыз болса сайдан без.
- Соқырдан қарауыл қойсаң, елінді жауға алдырар, наданнан би қойдырсаң, елінді дауға қалдырар.
- Халық – кеуде, патша – бас.
- Бассыз елде берекет болмас.
Жұмбақтары:

• Екі тері, екеуі де тен тері (аспан, жер)
• Кереге басында – ақ жаулық (күн сәулесі)
• Жаңы жоқ болса да, ақылды адамның ісін істейді (кітап)
• Айдың көлде алтын тас, ау салса да – алынбас. (тіс)
• Отыз омыртқа, қырық қабырға барын бастаған ауыс омыртқа (киіз үй)

Ғазиза:  Адам баласының өмір кешіп, еңбек етіп, көңіл-күйін көтеретін бай мұрасы – табиғат. Табиғаттың жайма шуақ 
жазын, айнадай жалтыраған өзен-көлін тамаша суреттеп, сол байлықты тек адам еңбегімен иемденуге болатынына ғибрат 
етеді. 

Райымбек: Е, Бәсе ардағы сен едің ғой,
Арыстай Арқадағы бел едін ғой.
Сенді ел сенің бір күн шығарыңа,
Жан тегі әділ іске сенеді ғой.
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Табиғат туралы өлендер
Аязбай Ернар (Өзен)
Рыспай Инабат (Жаз)
Ғазиза: Ы.Алтынсарин «Қазақтың ең алғашқы мәдениетті мектебін жасау мен қатар жазушылықпен ұстаздықты аса шебер 
өнерлі түрде қабыстырушы» - деп жазған М.Әуезов.
Райымбек. Ы.Алтынсарин орыстың ұлы адамдары Крылов мысалдарын, Толстойдың, Ушинскийдің әнгімелерін қазақшаға 
аударып жазды. Ол әнгімелерде халқымыздың әдет-ғұрпы, сыпайлық, әдептілік, мейірімділік, талаптылық сияқты ізгі 
қасиеттерді арқау етті.
Ы.Алтынсаринның Крыловтан аударған мысал өлендері.
1.Жанайым «Қайырымды» түлкі
2.Аяжан «Қарға мен түлкі»
3.Әсия «Егіннің бастары»
Ғазиза: Ы.Алтынсаринның шығармаларында адамды тәрбиелейтін, қоғамдық санасына әсер ететін басты құралдардың бірі
еңбек екеніне арнап жазған әнгімелері көп.
Райымбек: Көрініс «Бақша ағаштары»
Райымбек:  Ы.Алтынсарин өмірдегі ең өзекті мәселе, сарқылмайтын мол алтын қазына -  білім-өнер, ол инемен құдық 
қазғандай қиын жол, оны игеру үшін ерінбей еңбек ету, тиянақты оқу білімнің мақсатын түсіну керектігін айтқан.
Би (Адай күйі)
Ғазиза: Қорыта айтқанда, кеменгер бабамыз, Ы.Алтынсарин туған халқына жан аямай қызмет етті, ұрпақтарына үлгі өнеге 
боларлық тәлім аларлық бай мұра қалдырды. 
Райымбек:      Тізесін алдында тұр бүгіп халық,
                          Өзіне көз жанарын тігіп халық.
                          Құрметтеу өткендерді ғажайып іс,
                          Тек осы құрметтеуді ұмытпайық
Оқушылардың орындауында хор: «Ұстазым» әні.
Мұғалім:         Талпынған табиғатты өзгертем деп,
                          Жан болып кетпеймін деп, өмірден тек
                          Білімін қараңғы елге шырақ еткен,
                          Ұрпағым қалмасын деп өнерден шет- деп Ы.Алтынсаринның халқы үшін өмірінің соңғы сағатына дейін 
шындықты жыр етіп өлмес мұра қалдырғанын ескертеді. Ыбырай өсетін ғасырларға ұластырып, келер ұрпақтар естерінен 
шығармайтынына сеніммен қараймыз. 

* * * * * * * * 
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы  «Ә.Байсалбаев атындағы

 орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 
бастауыш сынып мұғалімі  Назарбекова Динара Сериковна

Сабақтың  тақырыбы: Сөйлем мүшелері және олардың байланысы
Мақсаты: сөйлем мүшелері туралы білімін тиянақтау; сөздік қорын, ақыл-ойын, ауызша сөйлеу тілін дамыту; дәптермен, 
тақтамен жұмыс жасауда ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелеу
Сабақтың түрі: аралас сабақ. Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, көрнекілік, жаттығу жұмыстары.Сабақтың 
көрнекіліктері: мазмұнды суреттер, тірек сызбалар 
Сабақтың барысы:
 І Ұйымдастыру кезеңі: 
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру: 3-жаттығуды тексеру ІІІ. Білімді тексеру: 1)Ақ түйе боталады.2)Сәуле киім үтіктеді.3)Ара 
гүлге қонды.4)Бүгін күн жылынды.
IV Мақсат қою кезеңі: сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау.
V Жаңа материалмен жұмыс: а) өткенді еске түсіру. 
Мына сөздерді жайылма сөздерді жалаң сөйлемге айналдырыңдар.
 Балалар балық аулады.т.б Жалаң сөйлемді жайылма сөйлемге айналдырыңдар Айару келді.Жаңбыр жауды.т.б 
ә) оқулықпен жұмыс 7-жаттығуды(терең ойлау тапсырмасы) Жайылма сөйлемдерді оқы.Үш сөзден құралған жайылма 
сөйлемдерге керекті сын есімдерді қосып,төрт сөзден құралған жайылма сөйлемдерге айналдырып жаз.(оқушылар атақты 
шопанмен кездесті.) б) дәптермен жұмыс Күн ретін, көркем жазуға Б б Б б Б б Бауыржан жаздырту. 
8-жаттығу в) Сергіту жаттығуы Ребусты дұрыс шешсең,мақал шығады.(Ерді намыс өлтірер).Жайылма сөйлем
9-жаттығу Сызбаны толықтыр. 
Сөйлем мүшелері

Тұрлаулы мүше  Тұрлаусыз мүше
Бастауыш  Баяндауыш
11- жаттығу ауызша орындау(Терең ойлау тапсырмасы) жаттығудағы сөйлемдерді төмендегі қай себетке салуға болады? 1) 
себет жалаң сөлем/Жаңбыр жауды./ 2)себет жайылма сөлем /Лаура кітапханаға ткелді.1,2,3,4сөйлдерді саламыз/
13- жаттығу1)Мақалды түсініп оқы.2)Мақалды сөйлем мүшесіне талда.3) Сөйлем мүшелерінің байланысын тап. Ағынды су 
арнасын табады.
VI. Қорытындылау а) Балалар, бүгін біз не үйрендік? ә) Тұрлаулы мүшені атаңдар. Бастауыш пен баяндауыштан тұратын 
сөйлемді қандай сөйлем дейміз?
VII Үйге тапсырма: 12- жаттығу 6-бет. 
VІІІ Оқушыларды бағалау

223



Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы   
«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 

бастауыш сынып мұғалімі  Ағыбаева Раушан Кожахановна

Сабақтың  тақырыбы: Шығарма 
Мақсаты: оқушыларды сөздің түбірі, жұрнағы, жалғауы туралы білімдерін тиянақтауға, ажырата білуге, сауатты жазуға 
үйрету; ауызша сөйлеу тілін, сөздік қорын дамыту; адамгершілік, еңбек, ақыл-ой тәрбиесіне баулу.
Сабақтың түрі: қалыпты сабақ 
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, дедукция, көрнекілік.
 Сабақтың көрнекіліктері: тірек сызбалар 
Сабақтың барысы:
 І Ұйымдастыру кезеңі: сабаққа даярлық.
ІІ Мақсат қою кезеңі: 1) сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау. 2) Сауаттылығын арттыру, ойлау қабілетін дамыту. 3) 
көрнекілікке сүйене отырып түсіндіріп, еске түсіру.
ІІІ.Жаңа сабақ: Шығарма «Менің жазғы демалысым» тақырыбында оқушылар өздерінің жазғы демалыста қандай кітаптар 
оқығанын, қандай жерлерге демалуға барғандарын, қандай сәттерді, қызықты оқиғаларды бастан кешкендері жөнінде осы 
шығарма арқылы баяндайды.
ІҮ. Қорытындылау Шығарма дәптерлерін жинап аламын. Сұрақ қою арқылы жаңа сабақты қорытындылаймын.
Ү. Үйге тапсырма: Ойтолғау «Менің арманым» .
ҮІ. Оқушыларды бағалау
Тақырыбы: Сөз және оның мағынасы.
Мақсаты :оқушыларға сөз жән оның мағынасы жайлы толық мағлұмат бере отырып түсінік беру, сөздік қорын, ауызша 
сөйлеу тілін дамыту; адамгершілік, еңбек тәрбиесіне баулу.
Сабақтың түрі:қалыпты сабақ
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, көрнекілік
Сабақтың көрнекіліктері: тірек сызбалар 
Сабақтың барысы:
 І Ұйымдастыру кезеңі: 
ІІ Үй тапсырмасын тексеру: 12-жаттығуды тексеру. Бастауыш пен баяндауышты тауып, тиісті жеріне сызықша қою? Абай
қазақ халқының ұлы- ақыны. Күләш қазақ халқының бұлбұл- әншісі.
ІІІ. Мақсат қою кезеңі:
 1) сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау. 
2)Сөздің мағынасы ашу.
ІҮ Жаңа материалмен жұмыс: а) дәптермен жұмыс Күн ретін, көркем жазуға Ә ә Ә ә Әтеш жаздырту. 
19-жаттығудағы Кестеге қарап, білезік сөзі туралы не айта аласың?Білезік әшекей бұйым. Білезікті қыз – келіншектер, 
әжелер, апалар тағады. Білезік күмістен, алтыннан жасалады. Күміс білезік тағып жүрсе көп ауырмайды деген ұғым бар.
20-жаттығу мәтінді оқу, талдау. Сабақ сөзі қандай мағыналарда жұмсалатынын айтып түсіндіру.Сабақ сөзін оқушылар білім
алу деп түсінеді. Сабақ оқу оқушыға үлкен міндет болып табылады. Сабақ оқымаған оқушы болашақта үлкен армандарына 
қол жеткізе алмайды.
22-жаттығудағы өлеңдегі қарамен жазылған бұрыш сөзінің екі мағынада қолданылып тұрғанын дәолелде. Бұрыш сөзі 
бірінші мағынасында тамаққа қосылатын бұыршты білдіріп тұр, екінші мағынасында үйдің бұрышын білдіріп тұр.
23-жаттығу. «Мәтінді түсініп оқу. Қарамен жазылған сөздер тобы қандай мағына береді?Топталып бір мағына беретін тағы 
қандай сөздер тобын білесің?Дұшпан сөзінің мәндес сөздерін тауып, неліктен мәндес екенін дәлелде? Қарамен жазылған 
сөздер тобы тойтарыс берген сөзі. Бұл сөз жеңіске жету, жауын қарсы тұру деген мағынаны білдіріп тұр. Топталып бір 
мағына беретін сөздер Сымбатты сөзін алсақ болады. Ол ару, әсем, сұлу сөздерінің мағынасы болып табылады.Дұшпан 
сөзіне мәндес сөздер жау деп алсақ болады.
24-жаттығу Кестені толтыр.

Мағынасы мәндес сөздер Мағынасы қарама- қарсы сөздер Дыбысталуы бірдей, бірақ беретін 
мағыналары әр басқа сөздер.

Сұлу, ару, әсем, көрікті Ұзын-қысқа,аласа-биік Ара,бас,көз.

ҮІ Қорытындылау а) Балалар, бүгін біз не үйрендік? Сұрақ қою арқылы жаңа сабақты қорытындылаймын.
ҮІІ Үйге тапсырма: 21-жаттығу Жұмбақтың шешуін тауып, көшіріп жаз. Мағынасы қаама- қарсы сөздердің астын сыз. 
ҮІІІ Оқушыларды бағалау

* * * * * * * * 
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы

  «Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 
бастауыш сынып мұғалімі Кокенова Динара Асылбековна

Сабақтың тақырыбы: Сөз және оның құрамы.
Мақсаты: оқушыларды сөздің түбірі, жұрнағы, жалғауы туралы білімдерін тиянақтауға, ажырата білуге, сауатты жазуға 
үйрету; ауызша сөйлеу тілін, сөздік қорын дамыту; адамгершілік, еңбек, ақыл-ой тәрбиесіне баулу.
Сабақтың түрі: қалыпты сабақ 
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, жинақтау, көрнекілік 
Сабақтың көрнекіліктері: мазмұнды суреттер
Сабақтың барысы: 
І Ұйымдастыру кезеңі
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ІІ Үй тапсырмасын тексеру: 21-жаттығуды тексеру. Жұмбақтың шешуі Мысық. Қарама- қарсы сөздер күн бойы, түн 
бойы. ІІІ Мақсат қою кезеңі: 1) сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау. 2) Сөздің құрамына не жатады? 3) көрнекілікке 
сүйене отырып түсіндіріп, еске түсіру.
ІҮ Жаңа материалмен жұмыс а) өткенді еске түсіру Сөздер қандай мағыналары бар? Жазылуы бірдей мағыналары әртүрлі
қандай сөздерді білесіңдер? Мағыналары қарама-қарсы сөздер ше? Мағыналары жуық сөздерді білесің бе?
ә) дәптермен жұмыс Күн ретін, көркем жазуға В в В в вагон жаздырту. 
25-жаттығуды Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін ата, сөздің қандай бөліктері қарамен берілгенін анықта? 
Дәурен-нің,күй-ші, кітап-хана,арыстан-дар.одан әрі бөлінбейтін бөлігі; Дәрен, күй,кітап, арыстан.нің, ші,хана, дар бөліктері 
қосымша.
26-жаттығу Сызбаға қара. Оны толтыр.
27-жаттығудағы Берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Қай сөзде бір ғана қосымша, қай сөзде екі қосымша бар
кенін анықта. Өзің қалаған екі-үш сөзбен сөйлем құрастырып жаз.
28-жаттығу Төмендегі сөздерге тұсындағы жұрнақтардың қайсысын жалғауға болады. Түбір сөздердің мағыналары жұрнақ 
жалғанғанда қалай өзгеред? Жұрнақ жалғанған сөздерді қатыстырып, бірнеше сөйлем құрап жаз.
ҮІ Қорытындылау а) Балалар, бүгін біз не үйрендік? ә) Сөздің құрамы деп нені айтамыз? Сөздің түбіріндегі соңғы әріп 
өзгеретін мысал келтір?
ҮІІ Үйге тапсырма: 29-жаттығудағы Сендердің алдарыңда- қаланың картасы. Ауызша мектептен стадионға дейін қалай 
баратыныңды түсіндір.Керекті сөз топтары: мектептен шығамын, көшеден өтемін, стадионға келемін.Құраған әңгімеңді жаз.
Жалғаулардың астын сыз.
ҮІІІ Оқушыларды бағалау
Тақырыбы: Сөз және оның құрылымы
Мақсаты: сөздердегі я, ю әріптерінің ерекшеліктерін, сөздерге дыбыстық талдау жасай білуге үйрету; сөздік қорын, 
қисынды ойлауын, байланыстырып сөйлеу тілін дамыту; еңбек, адамгершілік тәрбиесіне баулу.
Сабақтың түрі: қалыпты сабақ 
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, жинақтау, көрнекілік.
 Сабақтың көрнекіліктері: мазмұнды суреттер
Сабақтың барысы: 
І Ұйымдастыру кезеңі: сабаққа даярлық.
ІІ Үй тапсырмасын тексеру : 29-жаттығудағы Сендердің алдарыңда- қаланың картасы. Ауызша мектептен стадионға дейін
қалай баратыныңды түсіндір.Керекті сөз топтары: мектептен шығамын, көшеден өтемін, стадионға келемін.Құраған 
әңгімелерін оқытамын.
ІІІ Мақсат қою кезеңі: сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау.
ІҮ Жаңа материалмен жұмыс: а) оқулықпен жұмыс 1. Қоян сөзінде неше әріп бар? Неше дыбыс естіледі? Аю сөзінде ше? 
Я және ю қанда дыбыс болып есептелінеді?
2.Я және ю дыбыстары кездесетін сөздерді айту. ә) дәптермен жұмыс Күн ретін жазу. Көркем жазу: Ғ ғ Ғ ғ Ғалия 36-
жаттығуды Өлеңнен в әрпі бар сөздерді теріп жаз. Түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап ал. «Сөздерді 
жина» ойыны: «Шахтада» тақырыбы бойыншы құрамында в, х,ф,э әріптері бар сөзреді жинақта. 
37-жаттығу Көп нүктенің орнына э,ф,х,ц әріптерінің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Экватор жер шарының 
белдігі.Райхан әжесіне хат жазды. Фатима тігін фабрикасында жұмыс істейді.Циркте қонжықтардың өнерін тамашаладық.
39-жаттығудағы суреттерге қара. Қай ертегіден? Білгішбек, ертегі неліктен «Қарлығаштың 
ҮІ. Қорытындылау Балалар, бүгін біз не үйрендік? 
ҮІІ. Үйге тапсырма: 38- жаттығу Ребусты шешіп келеміз. 
ҮІІІ. Оқушыларды бағалау

* * * * * * * * 
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы 

«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 
бастауыш сынып мұғалімі  Аксутова Зауре Жанарбековна

Сабақтың тақырыбы: Сөз таптары Зат есім.
Мақсаты: сөз таптарының түрлерін, оларға сұрақ қоюға, сөйлемдегі сөз таптарына талдау жасауға үйрету; таным қабілетін 
дамыту, сөздік қорларын, дүниетанымын дамыту; ақыл-ой, адамгершілік тәрбиесіне баулу.
Сабақтың түрі: қалыпты сабақ. 
Сабақтың әдіс-тәсілдері: көрнекілік, ішін-ара іздену, сұрақ-жауап. 
Сабақтың көрнекіліктері: тірек сызбалар, мазмұнды суреттер.
Сабақтың барысы: І Ұйымдастыру кезеңі: сабаққа даярлық.
Адамның күлкісі – әлемдегі ең ғажайып құбылыстардың бірі. Адам күлкінің көмегімен таныса да, қоштаса да алады. 
Жымиыс біздің сезіміміздің сарасының ашылуына жол ашады. Күлкі арқылы көңіл күйлеріңді білдіріліп көріңдер. Бір - 
біріңе жымиыңдар, күлкілеріңді сыйлаңдар. Рахмет! Ендеше сабағымызды бастайық.
ІІ Үй тапсырмасын тексеру: 38-жаттығудағы Ребустың шешуін таптық па?Дәптерлерінен тексеріп шығамын.
ІІІ Мақсат қою кезеңі: сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау.
ІҮ Жан-жақты білімдерін тексеру
Сызбаға сүйене отырып 40-жаттығудағы сөздерді талдау.Сөздерді мағыналарына қарай топтап айтып, оларға сұрақ қой?Әр 
топтағы сөздерге қойылатын сұрақтың әр басқа болуы неліктен деп ойлайсың?Сызба бойынша сөз таптары туралы 
білетініңді айт. Анықтаманы еске түсіру. Зат есім - заттың, құбылыстың, іс-әрекеттің атын білдіреді. Сұрақтары : Кім? Не?
Кімдер? Нелер?
Сын есім дегеніміз – заттың сынын білдіреді. Сұрақтары: Қандай? Қай?
Сан есім – заттың ретін, санын, мөлшерін, қатарын білдіреді. Сұрақтары: Неше? Қанша?
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Етістік – заттың қимылын білдіреді. Сұрақтары: Не істеді? Қайтті? Жалқы есім дегеніміз - біркелкі заттарды жекелеп 
айтатын атау, жеке заттарды айтамыз. Сонымен қатар, жер-су аттары, адамдардың аттары, жануарлардың аттары барлығы 
бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Алатау, Балқаш. 
Жалпы есім дегеніміз біріңғай заттарды жаппай атайтын атау, ұқсастығы бойынша. Жалпы есімдер кіші әріптерден 
басталып жазылады. Мысалы, қыз, қала, құс. 
Ү Жаңа материалмен жұмыс: а) оқулықпен жұмыс 41-жаттығудағы Кестені толықтыр.
Зат есім
Жалқы есім

...

Баянауыл
...

Жалпы есім

Адам
...
өзен

Негізгі зат есім

Көл
...
орын

42-жаттығу Жақшадағы сөздерге тиісті тәуелдік жалғауларын жалғап, өзінің алдындағы сөзбен байланыстырып жаз. 
Мысалы: Кітаптың беті, жаңбырдың суы, қуыршақтың көйлегі, бөлменің ауасы.43-жаттығуды Өлеңді мәнрлеп 
оқы.Тәуелдеулі зат есмідерді тап.
ҮІ Қорытындылау Балалар, бүгін біз не үйрендік? 
ҮІІ Үйге тапсырма: 44-жаттығу Ребусты дәптерлеріңе жазып шешімін тап?Ребустың шешуіндегі сөзді жекеше, көпше 
түрде үш жақта тәуелдеп жаз. 
ҮІІІ Оқушыларды бағалау

* * * * * * * * 
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы

 «Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 
бастауыш сынып мұғалімі  Айтмуратова Клара Кошмуратовна

Сабақтың  тақырыбы: Етістік.Сын есім.
Сабақтың мақсаты: етістік жайында түсініктерін пысықтау, етістіктің сұрақтары мен түрлерімен таныстыру; 
оқушылардың сөз байлығын арттыру, сын есім жайында түсініктерін пысықтау, сын есімнің сұрақтарымен таныстыру, сын 
есім туралы алған білімдерін саралап, жинақтау сауатты жазу дағдыларын жетілдіру сөйлеу дағдыларын дамыту; 
адамгершілік, экологиялық тәрбиелеріне баулу.
Сабақтың түрі: қалыпты сабақ. 
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, көрнекілік, іздену
Сабақтың көрнекіліктері: мазмұнды суреттер. 
Сабақтың барысы: І Ұйымдастыру кезеңі: сабаққа даярлық.                                             
ІІ Үй тапсырмасын тексеру: 44-жаттығу Ребустың шешуін дәптерлерінен тексеру.
ІІІ Мақсат қою кезеңі: 1. Сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау.
ІҮ Жан-жақты білімдерін тексеру Етістік дегеніміз не? (Етістік дегеніміз – заттың не құбылыстың қимылын білдіретін 
сөздер) Ол қандай сұрақтарға жауап береді? (не істеді? қайтты?) Сын есім дегеніміз не? ӨҚандай сұрақтарға жауап береді.
Ү Жаңа материалмен жұмыс: а) оқулықпен жұмыс 45- Сызбаны пайдаланып, етсітік туралы білетініңді айт.

Сөз табының атауы

Беретін мағынасы Қандай сұраққа жауап беретіндігі

Тұлғасына қарай түрлері (негізгі, 
туынды)

Құрамына қарай түрлері (дара, 
күрделі)

Іс-әрекеттің жүзеге асу- аспауына қарай 
түрлері (болымды, болымсыз)

46-жаттығуды Зат есім туралы біліміңді пайдаланып, жағдаяттан шығып көр.Бұлар зат есімдер. Әркімнің өз жеті атасы 
болады. Ол жеті ата адам аттары. Зат есім ішінде жалқы есімге жатады. 47- жаттығуды Жұмбақты оқып, жатқа жаз.
Аузымен сурет салады, Демімен ағаш жарады.
Етістіктердің астын сыз, дара немесе күрделі кенін айт. Осы етістіктерді күрделі етістікке айналдыр. Етістік салады, 
жарады.Бұл етістіктер дара етістік.Күрделі етістікке айналдырғанда.Аузымен сурет салатын болыпты.Демімен ағаш жарады
екен.
48-жаттығу Өлеңді мәнерлеп оқы. Туынды етістіктерді тауып, оларды сөз құрамына талда.
49-жаттығу Зат есімді етістікпен сәйкестендіріп, сөйлем құрап жаз.Етістік қай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып 
тұр.Адам жүреді.Ат шабады.Қарлығаш ұшады. Бақа секіреді.Жылан жылжыйды.Балық жүзеді.Етістік сөйлем мүшесінің 
баяндауыш қызметін атқарып тұр. 50- жаттығу Сызбаға қатысты етістіктерді тауып, әңгіме құрап жаз.
ҮІІ Қорытындылау Балалар, бүгін біз не үйрендік? Сұрақ қою арқылы жаңа сабақты қорытындылаймын. 
ҮІІІ Үйге тапсырма: 51- жаттығу Етістік туралы алған біліміңді пайдаланып, жағдаяттан шығып көр. 
ІХ Оқушыларды бағалау
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Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы  
«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Орақбаева Венера Балтабаевна

Test 1. The Noun (Зат есім)  Дұрыс жауап таңда

1.There are some ____near the bus
A) people
B) peoples
C) peopless 

2.The ... is full.
A) moons
B) moon
C) moones

3.The two ... live in that house.
A) ladys
B) lady
C) ladies

4.There are six ___in the line for the bus
A) man
B) men
C) mans

5.A dark ... is over London.
A) clouds
B) cloud
C) cloudes

6.I saw two ... in the street.
A) women
B) womans
C) woman

7.She put that singular ... to me.
A) question
B) questions
C) questiones

8.Islam has two___, Aibek and Murat
A) friends
B) friend
C) friendes

9.I have two ___
A) exercise-book
B) exercise-bookses
C) exercise-books
10.The names of Sasha’s ____are Rita and Helen.
A) sisters
B) sisterses
C) sister 

* * * * * * * * 
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы  

«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Естемесова Молдир Айамбековна

Сабақтың тақырыбы: look at me. Маған қараңыз!
Сабақтың мақсаты: Оқушылардың монологтік және диалогтік сөйленімін қалыптастыру, тақырыпқа байланысты жаңа 
сөздерді енгізу, үйренген сөздерді жағдаятта қолдану, тыңдау дағдыларын дамыту, тақырыптық сөздік бойынша 
орфографиялық дағдысын қалыптастыру. Ағылшын тіліне деген қызығушылықтарын ояту.
Көрнекілік: суреттер, таратпа материалдар, оқулық, жұмыс дәптері, ноутбук.
Пән аралық байланыс: дүниетану
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі. Warming up.
- Good morning/afternoon, children!
- Good morning/afternoon, teacher!
- How are you, Nargiz?
- I’m fine, thank you.
- Who is on duty today?
- Who is absent?
ІІ. Сабақтың мақсаты мен тақырыбын хабарлау.
- Балалар, бүгінгі сабақта біз адамның сыртқы келбеті туралы әңгімені жалғастырамыз және өзіміз бен достарымыздың 
келбетін сипаттауға үйренеміз.
III. Тірек білімді белсендіру
“Flash words” дидактикалық ойыны
Мақсаты: бұрын үйренген лексиканы бекіту

Фонетикалық жаттығу
Егер оқушылар мұғалімнің айтқан сөздерінде ai дыбысын естісе, 2 рет алақандарымен шапалақ соғуы тиіс, ал егер бұл 
дыбыс болмаса, онда оқушылар мұғалімнің сөздерін елемейді
My, hit, bye, sell, eye, sky, hi, fine.

IV. Жаңа сабақ.
Pupils, look at the board. Our new theme is “Look at me”.
Ex. 1 Listen and learn the new words. Blonde. Red. black. long. Short. Red hair - жирен шаш.
Оқулықпен жұмыс
2 - жаттығу
Describe yourself and your classmate.
Have/ has
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3 - жаттығу
Listen. Read. Guess.
Track 21.
4 - жаттығу
Describe the characters.
Жұптық жұмыс
5 - жаттығу
Сипаттама бойынша өз сыныптасынды тап.
Сергіту сәті.
- Let’s relax.
Stand up, hands up,
Turn around, close your eyes,
Touch your nose,
Hands down and sit down.
Жұмыс дәптермен жұмыс.
Ex. 1 read and match
Track 20
Ex. 2 read and draw
Ex. 3 read and colour
Ex. 4 write have or has
ІV. Сабақты қорытындылау
V. Үй тапсырма беру
VI. Бағалау.

* * * * * * * * 
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы  

«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Пралиева Саним Жанузаковна

Тақырыбы: «Colours. Letter Ff»
Мақсаты: 1. Жаңа red, blue, orange, green, yellow лексикалық бірліктерін беру. Жаңа Ff әрпін және осы әріптен басталатын 
«fish» сөзін үйрену. Жаңа How many? сұраулы сөз тіркесін пайдалануды және оған жауап беруді үйрету. «How many?» 
сұрағына жауап беруді, қажетті әріптен басталатын сөздерді табуды үйрету. Тыңдау және сөйлеу, түстерді анықтау және 
атау дағдыларын дамыту.
Тілге қызығушылық пен анаға деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу.
Қолданылатын көрнекі құралдар: жапсырмалар, түрлі түсті қарындаштар, оқылатын түстер бейнеленген карточкалар 
аудиодиск, CD плеер.
Билингвальді компонент: red - қызыл - красный, blue - к - синый, уеllow - сары - желтый, grееп - жасыл - зеленый, оrange - 
қызғылт сары — оранжевый, fish - балық — рыба.
Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс - әрекеті Балалардың іс - әрекеті
Мотивациялық – қозғаушылық Педагог балалармен амандасады: Неllo, boys and girls. Таңертең ұйқыдан оянғанда ең бірінші
кімді көресіңдер? Ұйқыдан оянып, аналарын көрген балалар қалай күлімсіреп «smile» дейді.
Балалар шеңберге тұрып, амандасады. «Ана» деп жауап береді. Бір - біріне күлімсіреп, жаңа «smile» сөзін қайталайды.
Ұйымдастырушылық – ізденістік 1 - тапсырма.
Педагог: Біздің түлкішек те өз анасын жақсы көреді. Анасы үшін қандай әдемі
гүлшоғын жинағанын қараңдаршы!
Ғоху - жақсы әрі қамқор бала. Педагог ағылшын тілінде түстерді атайды: green, yellow, orange, blue, red.
Түстер туралы ән тыңдап, жаттап алуды ұсынады.
Тгаск 1
Green and yellow,
Green and yellow,
Orange, blue.
Red and blue
Colours, colours, colours
Red and blue
2 - тапсырма.
Педагог барлық балалардың,
жануарлардың аналары болатынын айтады.
Түлкішектің достарының да аналары бар. Олар да аналарына гүлшоқтарын
сыйға тартқысы келеді.
Гүлшоқтарын салуға көмектесетін кейіпкерлерді атауды сұрайды. Балалар, анасы үшін кім бірінші гүлді салғысы келеді.
Бірінші гүл – the bear, draw a red flower.
Екінші гүл – the bee: draw a yellow flower.
Үшінші гүл – the cat: draw a blue flower.
Төртінші гүл – the mouse: draw an orange flower.
Өз аналарына арнап гүл салуларын және
оның түсін айтуларын ұсынады.
Сергіту сәті.
Тгаск 8. Ән.
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What is it? It s a house.
What is it? It s a tree.
What is it? It s a flower.
What is it? It s a bee
3, 4 - тапсырмалар.
Педагог балаларды Ff әрпімен таныстырады, әріпті айтып, балалардан тақпақты қайталатады. Аталған әріптен басталатын 
fish сөзін айтуларын сұрайды. Педагог әріпті бояуды усынады.
5 - тапсырма
Балықтардың түстерін айтады: red fish, yellow fish және т. б. Балалардың тапсырмаларды орындауын бақылайды.
6 - тапсырма.
Түлкішек - ана балықты өте жақсы көреді. гүлшоғына қоса анасына ашық хат салуды ұйғарыпты. Оған толқындарды 
бастырып сызуға көмектесіңдер. Балықты бояңдар. Жұмыс дәптеріндегі тапсырма (10 - 6.) Педагог боялатын суреттердің 
саны мен түстерін атайды. Бояу керек:
Three yellow chicks.
Two blue fish.
One orange butterfly
Four red flowers.
Five green trees.
Балалар педагогтің артынан сөздерді қайталайды: red, blue, orange, green, yellow.
Балалар әнді тыңдап, педагогпен бірге айтып үйренеді.
Балалар түлкішектің достарын ағылшын тілінде атайды.
Педагогтің тапсырмасына сәйкес гүлдердің суретін салады.
Өздерінің аналарына арнап гүл салады және түсін айтады.
Балалар әнді тыңдап, үйді (балалар қолдарын төбелеріне қойып үйдің шатырын бейнелейді), ағашты (қолдарын жоғары 
көтереді) қауызын ашқан гүлді (отырады, одан кейін жабулы гүл қауызы іспетті қолдарын жинап. одан кейін қолдарын 
ашылған гүл сияқты жан - жаққа жаяды), аран (араның қанат қаққаны сияқты қолдарын қозғалтады) бейнелейді.
Балалар тақпақты қайталайды, әріпті дауыстап айтады.
Әріпті бояйды.
Сөз тіркестерін қайталай отырып, балықтарды сәйкес түспен сызық арқылы қосады.
Балалар толқындарды бастырып сызады. Балықты бояйды.
Балалар педагогтің тапсырмасы бойынша суреттерді бояйды.
Рефлексиялық – түзетушілік Педагог оқу іс - әрекетін қорытындылайды.
Түлкішек балалардан үйренген сөздерді қайталауды сұрайды. Ол балаларға көмек көрсеткендері үшін алғысын айтып, 
қоштасады. Goodbye, children. Балалар жаңа сөздерді айтып, түлкішекпен қоштасады. Goodbye, Foxy.
Күтілетін нәтиже:
Орындайды: Жаңа red, blue, orange, green, yellow лексикалық бірліктерін, жаңа: Ff әрпін және осы әріптен басталатын «fish» 
сөзін үйрену.
Түсінеді: Түстерді және олардың ағылшын тіліндегі атаулары туралы ұғымды.
Қолданады: түстерді ажырата білуді.

* * * * * * * * 
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы  

«Ә. Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Молдабаева Лаура Сарсеновна

Сабақтың тақырыбы: Early to bed, early to rise…
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Present Continuous формасындағы етістікті қолданудағы грамматикалық дағдыларын қалыптастыру бойынша 
оқушылардың іс – әрекетін ұйымдастыру; Early to bed, early to rise… тақырыбы бойынша лексикалық дағдыларының 
қалыптастыру жетілдіру; осы шағын тақырып аясында рецептивтік және репродуктивті коммуникативтік дағдыларды 
жетілдіру; орфографиялық; Ее әрпін ашық және жабық буында оқылуын үйрету және оның транскрипциясын дұрыс оқу 
дағдыларын қалыптастыру.
дамытушылық: талдау, салыстыру қабілеттерін дамыту; сенсорлық қабілеттерін артуына жағдай жасау; сабақтағы өз 
әрекетін және сыныптастарының әрекетін өз бетіме бағалау білігін дамыту.
тәрбиелік: салауатты өмір салты мен күн тәртібін дұрыс сақтауға жетелеу; шет тілін оқуға деген оң қарым – қатынасын 
қалыптастыру үшін жағдай туғызу; сыныптастарының жетістіктеріне қуану және ықтимал сәтсіздіктеріне қайғыру 
сезімдерін қалыптастыру.
Күтілетін нәтиже:
пәндік: Present Continuous етістігінің уақытша формасын болымдылық тұлғасында білу және қолдана алу;
тұлғалық: оқылатын тілге/ мектеп сабақтарына қызығушылық таныту, күн тәртібін білу және оның маңыздылығын және әр 
оқушының өмірінде қажеттілігін түсіну;
жүйелік - әрекеттік: оқыған лексиканы және грамматикалық материалдарды Early to bed, early to rise… жағдаяты шеңберінде
әңгіме құру үшін пайдалану.
Сабақты материалдық қамтамасыз ету:
мұғалім үшін: CD ойнатқыш, карточкалар;
оқушылар үшін: оқулық, жұмыс дәптері.
Пәнаралық байланыс: қазақ / орыс тілдері, музыка.
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру сәті
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Мұғалім балалармен амандасады:
- Good morning, children! I am glad to see you! How are you?
- Good morning, teacher! We are fine. And you?
- Fine, thanks. Sit down, please.
II. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау.
- - Балалар, өткен сабақта біз күнделікті жасайтын үйреншікті іс – қимылдарды атап үйрендік. Бүгінгі сабақта біз сөйлеп 
жатқан сәтте болып жатқан іс – қимылдарды атап үйренеміз.
III. Тірек білімді белсендіру.
Фонетикалық жаттығу.
- Балалар, қазір біз әдеттегідей әріппен, дыбыспен және оның транскрипциясымен жұмыс істейміз. Бүгін әліпбидің келесі 
әрпімен танысамыз. Е дауысты дыбыс, ағылышын тілінде барлық дыбысты береді.
Now let’s open our books on p. 78. Repeat after me [е],[е],[е] – egg, pen. Let’s say together: a pen, a ten..
IV. Жаңа білім мен әрекет ету тәсілдерін меңгеру.
1 - жаттығу. Learn the new words.
V. Бастапқы түсінікті тексеру.
Оқулықпен жұмыс.
2 - жаттығу. Listen and sing.
Мұғалім өлеңді оқиды, балалардың өзінің артынан қалауын сұрайды. Оқушылар жазбаны тыңдап, ән айтады. Әнді 
оқушылармен кем дегенде 3 рет тыңдаңыз.
Track 9.
He is sleeping now. I am brushing my teeth now. She is having lunch now.
3 - жаттығу. Describe the pictures, make the sentences.
1. He is reading a book
2. They are dancing
3. He is watching TV
4. He is getting up
4 - жаттығу. Look at the pictures in ex 5, guess and say.
5 - жаттығу. Listen and read
Сергіту сәті.
Stand up, sit down
Clap, clap, clap
Point to the window
Point to the door
Point to the board
Point to the floor
Stand up, sit down
Clap, clap, clap
VI. Білім мен әрекет ету тәсілдерін бекіту
Дәптермен жұмыс
1 - тапсырма. Write m’re or s
2 - тапсырма. Read and match.
Keys: 1. I’m washing my face. 2. They are jumping. 3. She is singing. 4. We are cooking. 5. It is flying. 6. You are swimming
3 - тапсырма. Recorder the words to make sentences
Keys:
They are swimming.
You are sitting.
It is standing.
She is getting dressed.
He is going to bed.
4 - тапсырма. Read the story in ex 5 in your Pupils books. Close the book and complete the sentences with the right words from the 
box.
Keys: 1. dressed 2. is 3. time 4. o’clock 5. early, early 6. still.
VII. Сабақты қорытындылау.
- Your work today was brilliant! Tell me, please the translation of the next words you have learnt at the lesson. Good! I see that now 
you can tell about your day.
VIII. Үйге тапсырманы беру.
Жұмыс дәптеріндегі 4 – жаттығуды орындау.
V. Бағалау.

230



Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы  
«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ
 психолог, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі  Базелькаламова Алмагуль Насепханқызы

Баяндаманың тақырыбы: Өзін – өзі тану пәні мен халықтық педагогиканың өзара үйлесімділігі .

 12 жылдық білім тұжырымдамасында “тәрбиенің мақсаты-өзінің және қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді етуге
дайын, өзгермелі даму үстіндегі орташа өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзіретті, шығармашыл, білімді
тұлғаны дамыту және қалыптастыру”-делінген.
  Халықта  “Ағаш түзу өсу үшін оны шыбық кезінде баптау және түзеу керек, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете
алмайсың” деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық сияқты
адамгершіліктің  құндылықтарын  сіңіріп,  өзіне-өзі  сенімді  болуға,  өзіндік  таңдау  жасауына  ықпал  етуде  отбасы  мен
педагогтар шешуші рөл атқарады.  Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев “Адамның адамшылығы-жақсы ұстаздан”
деп ұстаз рөлін жоғары бағалаған.
  Өзін-өзі  тану  пәні  мұғалімдеріне  қойылар  талап  жоғары.  Өзін-өзі  тану  бағыты-жалпыадамзаттық  рухани
құндылықтарды өз  бастауы  деп білетінін  айтсақ,  ол ұлтымыздың салт-санасымен,  дәстүр-қалпымен сабақтасып жатыр.
Қазақта әр маусымның өзі табиғи қалпына сай халықтық дәстүрлермен ерекшеленеді. Ұлыстың ұлы күні саналатын Наурыз
мерекесіне  қатысты  “Самарқанның  көк  тасы  еріген  күн...” деген  тіркес  ежелден  бар.  Жастарды  кішіпейілділікке,
достыққа,  кешірімге  баулу  арқылы  “Самарқанның  көк  тасы  ерігенде,  біздер  неге  татуласпаймыз?”  дей  отырып,  өзара
достыққа,  кешірімге  баулудың  маңызы  зор.  Мектепте  өтетін  Наурыз  мерекесінің  түрлендіріліп,  жаңаша  заманауи
бағдарламалармен айшықталып жүргізілуі  әр балаға қуаныш сыйлап,  қазақ халқының ұлттық мерекелерінің мәртебесін
көтереді.  
  Халықтың  денсаулығы-ел  дамуының  аса  маңызды  тұтқасы,  болашағымыздың  кепілі. Қазақ  халқы  “Бірінші
байлық-денсаулық”, “Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде” деп жан саулығы мен тән саулығын,  қоршаған
ортаның тазалығын сақтауға, нығайтуға мән берген. Салауатты өмір сүру, адам денсаулығына зиян заттардан аулақ болуды
балалар  бойына  қалыптастыруда  “Денім  сау  болсың  десең...”, “Менің  денсаулығым-менің  болашағым” тақырыбы
бойынша  өткен  сабақтарда   эссе-  толғаулар  жазып,  нақыл  сөздердің  мағынасын  ашты.  Экологиялық  мәдениетті
қалыптастыру, табиғатты қорғау, аялау туралы тақырыптарда оқушылар табиғат-тіршіліктің бастауы, адам табиғаттың бір
бөлшегі екендігін түсініп, табиғат заңдылықтарын сақтау туралы білімдерін кеңейтті.  “Табиғат- тал бесігің , аялай біл!”
тақырыбына  эссе-толғау  жазып,  пікірталас  өткізді.  “Табиғатты қорғау-дәстүріміз” атты  тәрбие  сағатында  оқушылар
табиғатпен  үйлесімділік  таба  біліп,  табиғатты  аялау  туралы  түсініктерін  кеңейтті,  табиғатқа  жауапкершілікпен  қарап,
ұқыпты болу-әр азаматтың міндеті екенін түсінді. “Көгалдандыру-көптің ісі” атты мектеп маңын көгалдандыру жұмысына
белсене араласып, әр оқушы өз үлесін қосып, әр тіккен шыбықтың еңбекпен отырғызылуына мән берді.
   Адамгершілік тақырыбы-мәңгілік, ешқашан ескірмек емес. Адамгершіліктің қайнар бұлағы-халқында,  отбасында,
олардың өнерлерінде, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрінде.  “Әлдилеген әлемді бесігімен...” тақырыбында өткен сабақта
оқушылар ана туралы жазылған тамаша ғибратты сөздер мен өлеңдердің мағынасын ашып, аналарының балаға мейірімін,
махаббаты мен үлкен еңбектерін ақтауға, балалық сүйіспеншілікпен жауап беріп, құрметтеуге тәрбиеленді. 
  Көрнекті  педагог  В.Сухомлинский “Егер балаға қуаныш пен бақыт бере білсек,  ол бала солай қалыптасады”
дегеніндей, шәкіртке жан-жақты терең білім беріп, оның жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек,
ертеңгі азамат-жеке тұлғаның өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айналасымен санасуына ықпал етері сөзсіз.
  Өз  халқының  мәдениетін,  тарихын,  өнерін  сүю  арқылы  басқа  халықтардың  да  тілі  мен  мәдениетіне,  салт-дәстүріне
құрметпен қарайтын нағыз мәдениетті адам қалыптасады. “Ынтымағы жарасқан қазақ елі” тақырыбында өткен сабақта
оқушылар Қазақстан Республикасында мекендеп, бақытты өмір сүріп отырған 131 ұлт пен ұлыстың өзара достық қарым-
қатынасы және еліміздегі тыныштық пен бейбітшіліктің маңызы туралы түсінді. Әр ұлттың әнін айтып, биін билеп, достық
көңілмен, ынтымақты өмір сүруге, отанын сүюге тәрбиеленді. 
  Қазақ халқының әлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау-ұлттық дәстүрге айналған. Отбасында, қоғамдық орындарда үлкенді
сыйлау дәстүрін бұзбау және оны қастерлеу әрбір адамнан талап етіледі.  “Үлкенді сыйла”, “Сәлем бер, жолын кесіп
өтпе” деген ұлағатты сөздердің мәні өте зор. “Ата-анаң-алтын тұғырың”, “Ата-ананың қадірін білмеген-халық қадірін
білмес” деген  мақал-мәтелдің  мағынасына  терең бойлап,  “Ата-анам-берік  қорғаным” тақырыбына  эссе  жазды.  “Ата
салты-асыл  қазына” атты  тәрбие  сағатында  оқушылар  ата  салтының  ұлттық  құндылық  ретіндегі  мәнін  ашып,  салт-
дәстүрдің, ата салтының ұрпаққа мұра ретіндегі маңызын түсінді. 
    Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі-әлемге теңдесі жоқ тәрбие. М.Жұмабаев педагогиканың ұлттық тәрбиеден бастау
алатыны туралы  “Педагогика” атты еңбегінде былай дейді: “Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып
келе жатқан жол болғандықтан, әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін қызмет ететін болғандықтан әрбір
тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбиелеуге міндетті”.
  Қазіргі жаһандану кезінде батыс өркениетінен біздің үйренетініміз де  бар, ысырып тастайтын тұстарымыз да бар.
Ұлттық  сана-сезімі  қалыптасқан  ұлттық  мүдденің  өркендеуіне  үлес  қоса  алатын,  ұлттық  құндылықтар  мен
жалпыадамзаттық  құндылықтарды  өзара  ұштастыра  алатын  толық  кемелді,  ұлтжанды  тұлғаны  тәрбиелеу-біздің  негізгі
мақсатымыз.
  Ел Президенті  Н.Ә.Назарбаев  “Қазақстан-2030” стратегиялық бағдарламасында: “Біздің  жас  мемлекетіміз  өсіп-
жетіліп,  кемелденеді.  Біздің  балаларымыз  бен  немерелеріміз  онымен  бірге  ер  жетеді.  Олар  өз  заманының  жауапты  да
жігерлі, білім өресі биік, денсаулығы мықты өкілдері болмақ, олар бабаларының игі дәстүрлерін сақтай отырып, қазіргі
заманғы нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр болады...”деп атап көрсетті.
  Халқымыз қыз баланы адалдыққа, әділдікке, имандылыққа, таза махаббатқа тәрбиелейді.  Қыз бала-болашақ ана,
аяулы  жар.  Жатжұрттыққа  жаралған  қызды айрықша  мәпелеп,  еркелетіп  өсіре  отырып,  оның тәрбиесіне,  бой  түзеуіне
ерекше мән берген.  Әрбір отбасы шаңырақтағы жас буынды-өмірінің жалғасы, қоғам тірегі, ұлт болашағы деп танып, берік
сенім мен қалыпты көзқарасты жоғалтпауы, төмендетпеуі тиіс екенін түсінген.
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  Қазіргі  кезде  ұлттық  тәрбие  мәселесінің  қоғамда  белсенді  талданып,  ұйымдастырылуына,  іске  асырылуына  жағдай
жасалынып жатыр. Тәрбие беру процесі оқумен тығыз байланысты. Қай кезең болмасын адамзат алдында тұратын ұлы
міндет-өзінің өмірін жалғастырушы саналы ұрпақ тәрбиелеу. Тәуелсіздікке қол жеткізген осы заманда жас ұрпаққа ұлттық
тәрбие беру міндеті-  уақыт талабымен бірге келген игілікті іс. 
  Жастарымыз  қоғамға  қажетті  және  отанымыздың  қарыштап  дамуына,  елінің  мәдени,  тұрмыстық  жағынан
гүлденуіне тек өзі таңдаған білікті маман иесі болуы жеткіліксіз. Туған халқының асыл мұраларын, діни-рухани, тарихи-
мәдени құндылықтарын қастерлеу,  терең оқып-танумен  ғана  емес,  қолдан келгенше жеке  үлесін қосуға  ұлттық  сезімін
қалыптастырудың маңызы зор.

* * * * * * * * 
Түркістан қаласы  Жаңа Иқан ауылы  Ұлықбек атындағы жалпы орта мектеп

коммуналдық мемлекеттік мекемесі   
География пәні мұғалімі Абдуллаева Покиза

Пәні: география Мектеп: Ұлықбек атындағы жалпы орта мектебі
Күні:   29.04.16 Мұғалімнің есімі: Абдуллаева Покиза
Сынып: 7«б» Қатысқандар саны:22 Қатыспағандар

саны:0
Сабақтың тақырыбы: Еуразияның халқы, саяси картасы
Сабақ негізделген оқу мақсаты: Еуразияның халқы,ұлттық ,тілдік құрамы ,елдері туралы түсінік беру, картамен 

жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, өз пікірлерін, болжамдарын айта білуге 
дағдыландыру.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:  Еуразия құрлығындағы елдерді ажырата білу.
Оқушылардың басым бөлігі: Атласпен ,контур картамен жұмыс орындау, өз 
пікірлерін айтып, ойын дұрыс жеткізе білу
Кейбір оқушылар: Материк халқының орналасуы, ұлттық құрамы туралы 
креативті ойлау арқылы өз пікірлеріне дәлелдеме келтіру.

Тілдік мақсат Оқушылар:   
Еуразия құрлығындағы мемлекеттерді біледі, кеспе қағаздағы сұрақтарға жауап 
береді.Жаңа сабақта берілген тапсырмаларға, сұрақтарға,
оқушылар өз ойларын айтып, пікірлерін қорғай алады
Негізгі сөздер мен тіркестер: монархиялық, социалистік, капиталистік , 
ислам, христиан, буддизм.
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:  бизон, уссури 
жолбарысы, лиана , корей самырсыны.
Талқылауға арналған тармақтар:
Еуразия материгінің халқының құрамы қандай?
Жер шарының халқы неше нәсілге топтастырылады?
Еуразиядағы мемлекеттердің басқару формасы қандай?
Жазылым бойынша  ұсыныстар: Тақырыпта жаңадан енгізілген сөздермен 
терминдерге , атаулар мен олардың анықтамасын сәйкестендіру жаттығуын 
жаздыру. 

Алдыңғы оқу 6 сынып бағдарламасында кездеседі.
Жоспар

Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығулар
Басталуы

Қызығушылықты ояту
5 мин

10 мин

1.Сәлемдесу, оқушыларды түгелдеу.
2.Психологиялық ахуал орнату: 
  Ынтымақтастық атмосферасын құрып, шеңбер жасап топқа бөліну.
3.Топқа біріктіру:
Оқушыларды материктердің атауларымен  топтарға бөлінеді
 1 – топ Еуразия
2 – топ  Америка
3 – топ Африка
4 – топ Аустралия
4.Идеялар себеті.(Қашан?Қайда?Не үшін?)
Сұрақ - жауап арқылы 
Сұрақтар түрлі-тусті қағазбен деңгейлеріне қарай таратылады.
 Еуразияның климатының  қалыптасуына қандай  факторлар әсер етеді?
Матеріктің шығыс жағалауында муссондық климатқа байланысты 
қандай өсімдіктер таралған?
Қоңыржай белдеуді қандай табиғат зоналары алып жатыр?
Шөл мен шөлейт зонасында «шөл кемесі» атанған жануарларды 
атаңыздар?
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Ортасы

Мағананы ажырату

25 мин

1. Жаңа сабақтың мақсатын түсіндіру.
Слайдпен, физикалық картамен түсінік беру.
2. Тыңдап түсінгенін анықтау мақсатында  
 Еуразия құрлы ғының елдері ,халқы туралы алған білімдерін өмірде 
қалай қолдануға болатынын ойланып, топпен бірлесіп постер жасап ,өз 
ойларын жеткізу.
 3. Креативті ойлау қабілеттерін дамыту мақсатында атлас картадан 
пайдаланып, Еуразиядағы  елдерді контур картаға тусіру.  
4.Қорытынды.
Семантикалық  картамен  сәйкестендіру.

Аяқталуы
5 мин

1.Рефлексия алу мақсатында оқушыларға «желкенді бағдаршам»  
ойынын ойнату .
     
2. Үй тапсырмасына Еуразия құрлығындағы дамыған мемлекеттерге 
сипаттама жазу  тапсырылады.

3. Бағалау парақшаларын мұғалім сабақ басында таратып береді,топ 
басшылары топ мүшелерін баллдық жүйемен бағалайды:
Өзін - өзі бағалу (критерийлер бойынша)

Қосымша ақпарат:
Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? 
Сіз  қабілеті жоғары оқушыларға 
тапсырманы күрделендіруді қалай 
жоспарлайсыз?

Бағалау – Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Оқушылардың қабілетіне қарай,  тақырыбына
байланысты тапсырманы күрделендіремін. 
Еуразиянің халқы , елдері болғандықтан 
талқылау, дәлелдеу, қорғау жұмыстарын 
ұйымдастырамын.

- формативті (критерийалды, өзін-өзі бағалау, өзара бағалау);
 - суммативті бағалауды қолданамын.

Рефлексия 
- Сабақ оқу мақсаттары шынайы ма?
- Бүгін оқушылар  не білді?
- Сыныптағы ахуал қандай болды?
- Мен жоспарлаған саралау тиімді болды ма?
- Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
- Мен өз жоспарыма қандай түзетулер 
енгіздім және неліктен?

 Сабақта оқу мақсатын орындау оқушылардың көмегімен шынайы 
болды. 
 Оқушылар топпен жұмыс істеуді, жаңа әдіс-тәсілдерді үйренді.
Сынып оқушылары жаңа сабаққа көңілдері толды.
Саралау тиімді болды, жоспарланған сабақты барілген уақыт ішінде 
үлгердім.
Жоспарды өзгертген жоқпын.

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды?
1.Оқушылардың барлығы сабаққа тартылып,қатысты.
2.Оқушылар топпен жұмыс істеуге дағдыланды.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды?
1.Оқушыларды топпен жұмыс істеуі ,топта бағалануы.
2.Сабақта АКТ ны пайдалану. 
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы  менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не 
білдім?
1.Оқушылар өздері топқа бөліну жолдарын,ынтымақтастық , бір-бірінің пікірін тыңдауы , бағалауды түсінгендері. 

Түркістан қаласы.Жаңа Иқан ауылы «Ұлықбек атындағы жалпы орта мектеп»  
Коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Бастауыш сынып мұғалімі Шахло Хаджиева
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Дүниетану 3 сынып
Тақырыбы: Халқымыз тарихынан
Сабақтың мақсаты: Халқымыз тарихи туралы түсініктерін кеңейту арқылы сын тұрғысынан ойлауға мүмкіншілік 
тұғызу,ата-бабаларымыздың өткен өмірі туралы сыр шерту.
Натиже:Халқымыз тарихын, ата-бабаларымыздың өткен омірін үйренеді,сын тұрғысынан ойлайды.
Әдіс-тәсілдер; сұхбат, диалог, талдау. «Ақылдың алты  қалпағы», «қар үйіндісі»,  «Интервью»

Сабақтың кезеңі Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті ресурстар
Психалогикалық 
ахуал

Оқушыларды сабаққа психологик дайындау.
Себеттегі гүлдерді алып бір-біріне ыстық 
лебіздерін айтады

Оқушылар бір-біріне ыстық 
лебіздерін айтады.

Гүлдер 

«Қар үйіндісі» Ойын арқылы откен тақырыпты пысықтау.
-Мемлекетті кім басқарады?
-Тұнғыш  президент қашан сайланды ?
-Парламент пен Үкімет қандай қызмет 
атқарады?
-Еліміздің Парламенті қандай Палаталардан 
тұрады?
-Сенат депутаттарын кім тағайындайды? (олар 
қанша адамнан құрылады?).
-Мәжіліс депутаттарын кім сайлайды? (олар 
қанша адамнан құрылады?)

Сұрақтарға жауап береді. Себеттегі қар 
үйіндісі

Жаңа тақырып Бейнебаян көрсету арқылы жаңа тақырыпты 
ашу. 
-Тамашалаған бейнебаяннан не көрдіңіз?
Жаңа тақырып туралы түсініктерін толықтыру.

Бейнебаян туралы түсінікте- рін
баяндау арқылы жаңа 
тақырыпты үйренеді

Слайд.ин-
тербелсен-ді 
тақта.

Топқа бөлу Түрлі –түсті асықтар арқылы топқа бөлу.
І  топ. «Билер» тобы
ІІ топ «Хандар» тобы
ІІІ топ «Батырлар» тобы

Асықтардың түстеріне қарап 
топтарға бөлініп отырады,өз 
топтарынның билерін, ханда- 
рын, батырларын тағайын 
дайды.

Түрлі-түсті 
асықтар,қорж
ын.

«Джиксо» 
стратегиясы

Мәтінді оқып әр топтан бір оқушы басқа топқа 
барып түсініктерін айтып береді.

Мәтінді оқып түсініктерін 
айтады

Оқулық 

Постер Әр топ топпен жұмыс жасайды. 
І топ «Қазақ билері» туралы түсініктерін 
айтады.
ІІ топ: «Қазақ хандары»туралы түсініктерін 
қорғайды.
ІІІ топ : «Қазақ батырлары» тұралы 
түсініктерін қорғайды

Әр топ өзіне берілген 
тапсырманы орындап постер 
қорғап шығады

Плакат,
маркер,
стиекр.

Дәптер мен жұмыс   5 мамыр.
Халқымыз тарихы.
Қазақ хандары:
Керей хан, Жәнібек хан, Абылай- хан, 
Таукехан, Кенесарын.........
Билері: Төле би, Әйтеке би, Қазыбек 
би..................
Батырлары:Алатау батыр, Бөгенбай батыр, 
Жалаңтөс батыр, Жәнібек батыр, Наурызбай 
батыр, Райымбек батыр, Қабанбай батыр, 
Қарасай батыр.................

Дәптерге хандар,билермен 
қаһармандардың есімдерін 
жазып алады

суреттер

«Мыға шабуыл» -Биыл қазақ хандығының неше жылдығын атап
өтеміз?

«Тарихқа назар 
салайық»бейне 
-ролик

«Қазақ хандығы»
-Осы тамашалап отырған  бейне -жазбадан 
кейін сіздің қандай ойыныз бар?

Сын тұрғысынан ойлап жауап 
береді.

Бейне-жазба 

Сергіту сәті Музыкамен қымылдар жасайды. Музикамен қимылдар жасайды. Үнтаспа 

«Интервью» Әр топтан бір оқушыдан интервью алу. Әр топтан бір оқушы интервью 
береді

Кері байланыс -Бүгінгі сабақ сізге үнадыма?
-Несімен үнады?
-Сіз қалай ойлайсыз қазіргі мемлекетті 
басқаруда билердің көмегі қажет-пе?

Сабақ тұралы түсініктерін 
айтады.

Бағалау Топті және оқушыларды бағалап , бағаларымен
таныстыру.
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Қорытынды. Үйге тапсырма беріп сабақты қорыту.
Үйге тапсырма: мәтінді оқып өз түсініктерін 
баяндап береді, жаңа тақырыпқа дайындалып 
келеді.

Үйге тапсырманы түсініп, 
белгілеп алады.

ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ҰМТЫЛУ – ҰСТАЗ МІНДЕТІ

Шымкент қалалық білім бөлімініңбастауыш сынып әдіскері
Халиева Бағила Ермекқызы

№103 ЖОМ бастауыш сынып мұғалімі Турсунжанова Ляззат Назиржановна

ХХІ ғасыр-жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Өскелең елдің айбынды болашағы үшін – ең әуелі  сапалы
білім қажет. Ол үшін еліміздің білім саясатындағы ғылым-техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым бағыттарын
дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі.

Білім берудің негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.

Қазақстан  2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім
беру  жүйесін  әлемдік  білім  беру  кеңестігіне  кіріктірумен  сипатталады.  Қазіргі  таңда  мемлекеттік  тілді  оқытуда  жаңа
идеяларды  әр  сабақта  жан-жақты  қолданып,  жаңаша  оқытудың  тиімді  жолдарын  тауып,  жүйелі  түрде  қолдану-заман
талабы.Қазақстанның  тәуелсіз  мемлекет  ретінде  қалыптасуы  орта  білім  беру  жүйесінің  дамуымен  тығыз  байланысты.
Қазақстан  Республикасының  Білім  туралы  Заңында:  «Білім  беру  жүйесінің  басты  міндеттерінің  бірі  –білім  беру
бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» деп көрсетілген

Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық
білім беру жүйесін жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін дамыту бағытына үлкен
мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар
мұғалімнің  өткені  мен  бүгіні,  келешегі  мен  болашақ  жайлы  ойланып,  жаңа  идеялармен  жұмыс  жасауға  негіз  болады.
Елбасымыздың жолдауында айтқандай: Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін, заман талабына сай
білім  қажет.  Қазақстанды  дамыған  30  елдің  қатарына  жеткізетін  –  білім.  Ғылым  мен  техниканың  күн  санап  өсуіне
байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың
парадигмасы  өзгерді.  Білім  берудің  мазмұны  жаңарып,  жаңаша  көзқарас  пайда  болды.  Осыған  байланысты  ұстаздар
алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті
тұр. Осы тұрғыда әр пән мұғалімдерінің оқыту әдістерін, жаңа технологияларды таңдап пайдалану және авторлық үлгілерді
қолдану мүмкіндігі берілген. Отандық әдіскер ғалымдар жасақтаған «Модульдік оқыту технологиясы» (М.Жанпейісова),
«Деңгейлік  тапсырмалар»  (Ж.Қараев)  пән  сабақтарына  арналған  «Сатылай  кешенді  талдау»  (Н.Оразақынова)  т.б
технологиялары  мұғалімдердің  қызығушылығын  арттырып,  оқу  үрдістеріне  кеңінен  ендірілуде.  Оқыту  әдістерінің  кез
келген түрін  белсенді  әрекетке  айналдыру-мұғалімнің  әдіскерлік  шеберлігі  мен  шығармашылық  ізденісіне  байланысты.
Деңгейлеп оқыту технологиялары баланың жеке мүмкіндігіне бағытталған.  Л.Выготский,  В.Давыдов,  Д.Эльконин,  тағы
басқа ғалымдар осыны түбегейлі зерттеп, оқыту мен даму арасындағы тығыз байланысты анықтаған. Ж.Қараевтың «Үш
өлшемді  әдістемелік  жүйе»  технологиясы  оқушылардың  жеке  қабілеті  мен  мүмкіндіктеріне,  қызығушылығына,
психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес білім деңгейіне жетуіне жетелейді.
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы-әлемнің түкпір – түкпірінен жиылған білім берушілердің (Эрик Рустем, 
Сьюзон Шуман) бірлескен еңбегі; Бағдарламаның негізі Ж.Пиаже, Л. Выготский, теорияларын басшылыққа алған. Сын 
тұрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой-толғаныс кезеңдерінен түзеледі.
 ҚР-ның Президенті Н.Назарбаевтың 2012 жылғы жолдауында елімізде білім сапасын арттыру бағытын жүзеге асыру 
мақсатында ұстаздардың біліктіліктерін арттыру мәселесін көтерді. Осы бастаманың негізінде Кембридж университетінің 
бағдарламасы бойынша ҚР-да «Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» іске 
асыру мақсатында «Педагогикалық шеберлікті арттыру» тақырыбында үш айлық курс жұмыстары жүргізіліп келеді.  Үш 
айлық курстың міндеті-ұстаздардың шеберлік деңгейі мен белсенділік, табыстылық нәтижелерін шыңдап, мектептегі оқу-
тәрбие жұмысын жоғары деңгейге көтеру.
Қай кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер 
ұстазға үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы өмір жолын өзі болжай 
алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында. Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль 
арқылы ұсынады.
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
 2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
 5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
 6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру және оқыту.
 7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық.
Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді.
Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре 
түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза 
алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады.
Барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру жүйесіне ие. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі 
оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін жақсарту қажет. Жоғарғы мектеп түлектері қазақ,
орыс және ағылшын тілдерін меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігінен зерттеу және 
ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгеруге тиіс. Қазіргі мемлекеттік бағдарламаларда Назарбаев Зияткерлік 
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мектептерінің білім берудегі озық іс-тәжірибелерінің ең үздік үлгілерін еліміздің барлық білім беру мекемелерінде кіріктіру 
көзделген.
Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру- сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және жаңашыл ойлай 
білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында 
тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады.
Заманауи мектептердің мақсаты-жоғары білімді, шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім 
беру кеңістігін жасау. Өз  білімінің нәтижесінде оқушы бойында сын тұғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен 
пайдалана білу, зертеушілік дағдылары, АКТ дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған 
міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары қалыптасады. Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді 
енгізу оқушының жалпы дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас ұғымының қалыптасуына 
септігін тигізеді.
Пәнаралық байланыс негізінде кіріктіре оқыту идеясы Я.А.Коменскийден басталады.Ұлы дидактика атты еңбегінде: «Бір-
бірімен байланысы бар заттар, сол байланысты көрсетіле отырып оқытылуы қажет», - деген болатын. Қазіргі  таңда 
кіріктірілген бағдарламалар оқу-тәрбие процесін технологияландырудың бірден-бір шарты болып табылады.
Дамыған елдердің білім беру жүйесінде мынадай тенденциялар байқалып отыр:
- білім беру философиясы  мен әдіснамасының жаңаруы;
- білім беру мазмұнын құру әдістерінің өзгеруі, білім беру жүйесінде жетілдірілген модельдердің жасалуы;
-білім беруді  басқарудың тиімді жолдарының қарастырылуы; 
-жаңа білім технологияларының енгізілуі; 
-оқушылардың танымдық белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін дамытушы, сындарлы білім беру моделіне 
көшуі; 
-терең және белсенді кәсіби бағдар берудің ерте жастан басталуы;
-ұрпаққа азаматтық – патриоттық, рухани-адамгершілік, көпмәдениеттілік, денсаулық сақтау және экологиялық тәрбие беру
ролінің күшейтілуі, білім ұйымдарының оқушыны әлеуметтендірудегі ролінің артуы. Әлемдік білім беру жүйесіне 
негізделген осындай басым бағыттар ұрпақты озық, саналы дара тұлға деңгейінде қалыптастырады.
Жаңа бағдарлама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы Кембридждің Халықаралық 
емтихан кеңесінде бірлесе отырып құрастырылған.
Бағдарламаның мақсаты: Жаңартылған оқу бағдарламасының құрылымын, мақсат-міндеттерін меңгерту. Курста 
жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту 
техникалары қарастырылған.
Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттеледі. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты 
болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 
аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер 
ғана жұмыс істей алады.
Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге 
жетеді.
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«ЕСТІ ЕСІРТКІГЕ ЕЛТІМЕС»

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Ақпәтер орта жалпы білім беретін мектебі
5 сынып оқушысы Тұрсынбай Аршын Арматұлы

Жетекшісі Утегулова Карлыгаш Қымызбаевна

Есенсіздер ме, есірткіге еліткен еңгезердей ерлеріміз, еліктей еркелеріміз? Есепсіз елді еңкілдетіп, есірткімен егіліп
ерекшеленесіздер ме? Есірген ессіздікке еліріп, ертеңімізді елемей есіріп, еңсеміз еңкейсе, елімізді езгілеп, еркінсідіңіздер
ме? Елімнің ертеңіне елжірей егіліп, елеңдемейсіздер ме?

Ел ертеңі еріккендердің ермегі емес. Ендеше егеменді елімізді есірткіден екшелейік. «Есті есірткіге елтімес»... Есірткіге
елірген ермекқұмарлар есеңгіреп, ертегідегідей елес елестетеді. Ертеңіне елеңдеген ел еңбегін елеген емес. Еңселі елімізде
есірткіге  есіргендерді  емдеп,  еңбектеріне  еш  елеңдетпейтін  есепсіз  емханалар  еңбектенуде.  Ендеше  есуастанбай  есіңді
есірткіге ездірмей, есіңді есірткіден ерікті ет!  «Ессіздің еншісі – есірткі».

Есірткіге  еліріп,  ессіздене  егілген  ерлер! Елін  еріткен  естияр  ересектер  емессіздер  ме,  еншілеріңдегі  ел  ертеңіне
елеңдеуліміз.  Ертеректегі  есіл  ерлеріміз  еншімізге  еркіндік  елін,  еркіндік  ертеңін  ерттеді  емес  пе?   Ендеше  елірмей,
есеңгіремей, ешкімге, ешнәрсеге еріктіленбей, еліңнің ертеңінің еселенуіне есті ердей ерінбей, ептілікпен еңбек ет!

Есірткіге елегізіген еліктей еркелеріміз!  Етектеріңізді елпеңдетіп, ебелең еттіңдер, есірткіге естеріңді ессіздендіріп,
еңселеріңді еңкейттіңдер. Ертеңіміздегі есті, екпінді, еңбексүйгіш, еркелігімен еліткен, емізік емізген еркетотайларды емін-
еркін емес, еміс-еміс елестетеміз...

Ертеде ел мен елді елдестірген,  елін еншілегендермен егесіп, ерлердей ереуілдеп,  ерен еңбектерімен еленген, елеулі
еркелеріміз  ел  есінде  ме  екен?...  Ендігі  еліктеріміз  еркекшораланып,  еріксізден-еріксіз  есірткіге  есіріп,  есеңгіреп,
ессізденген. Есірткіден есі еркін, еркелігімен еліткен еліктеріміз ертегідегідей ерекше.

Ерлеріміз елірмей, еркелеріміз елбеңдемей, езгендерге езілмей, есірткіқұмарларға ермей, есірткімен егілмей, егеменді 
елімізде еркінсейік. Енді-енді еңселенген еліміздің ертеңін еңкейтпейік ...!

Ерікті, еңбекқор, екпінді, есті ерлеріміз бен ерке еліктеріміз еселенсін! Ертеңімде елімді есірткісіз елестетемін...
* * * * * * *

«АРМАНЫ БОЛҒАН БАБАМНЫҢ, ЕРКІНДІК БҮГІН ТӨРІМДЕ»

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы
Тереңкөл орта жалпы білім беретін мектебі

Габбасов Нұрлыхан Асылбекұлы, 6-сынып оқушысы.
Жетекшісі: Бектенова Лаззат Базарбаевна 

Бүгінгі Қазақстан Республикасы өз мемлекеттілігін бұдан 25 жыл бұрын жариялаған болатын. Бұл мереке күнтізбеде
"Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  тәуелсіздігі  туралы"  Конституциялық  Заңының  1991  жылы  16  желтоқсанда
қабылдануына байланысты тұрақты түрде аталып өтіледі. Бізді бұл күнге дейін жеткізген ұмытылмас оқиғалар - ел қорғау
соғыстары, ұлт-азаттық көтерілістер және қазақ деген халықтың  қандай ауыртпалықты да көтере білген, жасымайтын асқақ
жігерлі рухы, қайтпайтын табандылығы - өшпес өнеге, өлмес мұра ретінде сақталуға тиіс. Бұл еркіндік сүйгіш,  патриоттық
дәстүр 1991 жылдың желтоқсан оқиғаларына дейін жалғасты.  Бұл тәуелсіздіктің   оңайлықпен келмегені анық.

...  Біздің қазақ не көрмеді десеңші?! Моңғолдың да, жоңғардың да, қалмақтың  да, орыстың  да тепкісіне ұшырады.
Қанша ауыртпалылық көрсе  де біздің қазақ мыңына шыдай білді. Бірақ тәуелсіздігімізден айырылуға  мәжбүр болдық.
Қазір ойлап қарасақ,  Кеңес одағына 70 жылдың үстінде  бодан болыппыз. Әрине,  аз уақыт емес.  Сол кезде  тіліміз - ғаріп,
дініміз  -  тәрік,  халіміз  мүшкіл,  өзіміз  міскін  халге  ұшырадық.  Толықтай  орыстануға  сәл-ақ  қалғанда,  1991  жылы  16
желтоқсанда Алматы қаласындағы жас студенттеріміз үлкен көтеріліске шыққан еді. Олардың арасында өзімізге танымал,
ауыр жазаға кесілген Қайрат, Ербол сияқты батырларымыз,  Сәбира, Ләззат сынды  қаракөз қыздарымыз болды. 

Өсер елдің қай сәтте де бірлік болмақ қалауы,
Лаула, лаула желтоқсанның мұзға жаққан алауы.
Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің,
Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы! – деп Мұхтар Шаханов   жырлағандай, желтоқсанның мұзға жаққан алауы 1991

жылы  16   желтоқсанда  тәуелсіздік  таңын  тудырды.  Бұл  күнді  тарихи  бір  сәт  десек  те  болады.  Ал,  мұны  дүниенің
жаратылысы  мен  тарих  дөңгелегінің  заманалар  белесіндегі  қасиетімен  даралап  айтсақ,   Қазақстан  тарихында  бұл  күн
ешқашанда ұмытылмайтын, құнды  бағасымен халқымыздың есінде мәңгілік сақталып қалары анық. 

Тәуелсіздік  –  халықтың тойы,  елдің  тойы.  Қаз  тұрып,  қадам басқан тәуелсіздік  сәбилік  тұсауын   өміршең уақытқа
кестірген  кезден бастап, осынау  жылдардың бедерінде айшылық жерді алты рет аттатқан алып секілді, дәуір жалынын
мығым ұстап, тізгінің бекем қаға білді"- деп елбасымыз Н.Ә Назарбаев айтқандай, егемен Қазақстанды бүкіл әлем таныды.
Туған Отанымыз жер жүзілік қауымдастықтың терезесі тең мүшесі ретінде демократиялық өркениетті даму жолына түсті. 

Тәуелсіздігімізді жариялағаннан бергі мезгіл ішінде көптеген елеулі  табыстарға қол жеткіздік. Бұл Президентіміздің
жүргізіп  отырған  парасатты  көреген   саясатының  нәтижесі  –  Еліміздің  тыныштығы   мен  қауіпсіздігінің,  көп  ұлтты
Қазақстан халқының жарастығы мен ынтымақтастығының арқасында болып отыр. 

"Уақыт қарқыны зымыран. Күні  кеше өткен сияқты оқиғалар бүгінде тарих беттеріне айналып та үлгерді.  Бұл жаңа
мемлекет пен қоғамның дүниеге келуінің азапты толғаққа толы, сонымен бірге ғаламат сәті еді. Сол сәт әлі аяқталған жоқ,
бірақ ең қиын белестерден аса білдік.  Ең қиын жылдар дәл қазір артымызда қалды, сондықтан да мен еліміздің еңсесі
биіктей беретініне сенемін." – деген көшбасшымыз сенім білдірсе, тәуелсіз  елдің еркіндік сүйер ұрпағы ретінде мен де
болашағымызға үлкен үміт артамын.  
 Ендігі  жеңіс те,   ерлік те біздің қолда. Дербес болуға бағыт алған егемен еліміз Қазақстанды көркейтетін,  шаңырағын
биіктетіп  байытатын,  абыройын  асырып,  өз  бақытының  иесі   болуына  қол  жеткізіп  отыратын,  білім  мен  білік  жолын
таңдаған кейінгі ұрпақтар, яғни, біз жұмыла еңбек етуіміз қажет деп ойлаймын.  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОЛОГИЯСЫ

«Абай атындағы №31 жалпы орта мектеп»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

10 «А» сынып оқушысы Сұлтан Арман
Ғылыми жетекші: география пәнінің Жұмадилова Зулфия

Кіріспе
      Халқымыз табиғатты анаға теңеген. Өйткені табиғатта тіршілік өсіп-өнеді. Өзіндегі барды адамға, жан-жануарға, 
өсімдікке берген. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. Табиғат сырын терең білмей, оған немқұрайлы қарау үлкен апатқа 
соқтырады. Бір кездерде табиғатты бағындыруды мақсат тұтып, ормандар аяусыз балталанды, аң-құстар шамадан тыс 
ауланды, жер жөн-жосықсыз жыртылып, топырақта эрозия пайда болды. Соның салдарынан бүгінгі таңда адам баласына 
ядролық апаттан гөрі экологиялық апат аса үлкен қауіп төндіріп отыр. Бізді экологиялық апатқа душар еткен адам 
санасының эрозиясының нәтижесі.
        Экология деген сөз "тіршілік ету мекені, өмір сүретін орта" туралы ғылым дегенді білдіреді. Алғаш рет 1886 жылы 
"экология" терминін атақты неміс биологы Эрнест Геккель ғылымға енгізген және "Экология - табиғат пен тірі ағзалардың 
өзара қарым-қатынасын зерттейтін ғылым" деген анықтама берген. Бүгінде тәуелсіз Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем 
алдында экология мәселелері тұр. Адам ақыл-ойының нәтижесі алып ракеталар, атом станциялары, зауыттар, т.б. ғылыми 
прогресс жетістіктері өмірімізді байыта, жеңілдете түсумен қатар қауіп-қатер туғызуда. Осының бәрі экологиялық сананың 
жеткіліксіздігінен, адамдардың болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігін жете сезінбеуінен. Адам өміріне экологиялық 
зардаптардың әсер ете бастауы олардың қоршаған ортаға жыртқыштықпен қарауының салдары.                                                 
Бүгінде санасында сәулесі бар әрбір адамды туған жердің табиғатының тағдыры толғандыруы керек. Ауылдық жерлердегі 
экологиялық, санитарлық, эпидемиялық жағдайдың нашарлауы салдарынан жұқпалы аурулар көбейіп отыр. Адамдар 
ядролық жарылыстардың зардабын әлі де тартуда, рак, өкпе, қан аздығы, қант диабеті, қан қысымының жоғары болуы, 
жүрек, психикалық аурумен ауыратындар көп. Радиациялық заттар қоршаған ортаға ядролық отындар өндірісінде, атом 
құралдарын жасап сынау кезінде таралады. Радиацияның шамадан артық мөлшері ағзада қатерлі ісіктің, генетикалық 
өзгерістердің пайда болуына әсер етуде, Семей аумағында қазір 700 мың га радиациямен зақымданған жер бар. Оның адам 
денсаулығына тигізетін әсері үлкен. Сонымен бірге, табиғи ортаға ғарыштық сәулелер, топырақтан, күн сәулесінен келетін 
немесе жасанды жолмен-флюорография, теледидар экраны, сағаттардың шағылыс циферблаттарынан т.с.с. туындайтын 
сәулелер де адамға әсер етеді.
Өсімдік - тіршілік тірегі. Ғаламшардағы өсімдіктер жылына ауа қабатына 400 млн. тонна оттегін бөліп шығарады. Жылына 
бір адам тыныс алу үшін 173 мың литр оттегін қабылдайтыны анықталған. Жасыл желектер ауаны улы газ бен шаңнан 
тазартады. Өсімдіктер ауада ауру түдыратын бактерияларды жоятын ерекше зат бөліп шығарады.медицинада алатын орны 
үшан-теңіз. Сондықтан әсімдіктің қызметін бірде-бір жетілген механизм атқара алмайды.

Экология
Экология – жеке организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасын, ортаға бейімделу заңдылықтарын, сондай-ақ организм 
деңгейінен, биологиялық жүйелердің – популяциялардың, организмдер 
қауымдастықтарының, экожүйелердің, биосфераның ұйымдастырылу және қызмет атқару заңдылықтарын 
зерттейтін ғылым.
Экология терминін ғылымға енгізген Э.Геккель (1866). Экология ғылымы жедел дамып, көптеген жаңа салалары пайда 
болды. 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында ғалымдар негізінен жекелеген факторлардың, әсіресе климаттық 
факторлардың, организмдердің таралуы мен сан динамикасына әсерін зерттеді. Бірімен-бірі тығыз байланысқан, біртұтас 
құрылымдық бірлік түзетін азғалар қауымдастықтары (қ. Биоценоз) туралы ұғым да осы кезде қалыптаса бастады.
ХХ ғасырдың басында Экология жеке ғылым бағыт ретінде таныла бастады, ал “экологияның алтын ғасыры” аталған 20 – 
40-жылдары популяциялар мен  қауымдастықтарды зерттеудің басты бағыттары айқындалып, Экологияның негізгі 
ережелері мен заңдары тұжырымдалды: Ф.Клементс (1916) биоценоздардың өзгеріп, дамитынын және бұл бейімделушілік 
сипатындағы құбылыс екендігін көрсетті; А.Тинеманн (1925) өнім ұғымын енгізді, ал Ч.Элтонның Э. бойынша алғашқы 
оқулығында (1927) биоценоздарда жүріп жатқан процестердің заңдылықтары көрсетіліп, трофикалық қуыс ұғымына 
анықтама берілді, Экологиялық пирамидалар ұғымы тұжырымдалды; 1926 жылы В.И. Вернадскийдің “Биосфера” атты 
кітабы жарыққа шығып, онда алғаш рет Жердегі бүкіл тірі азғалар жиынтығының – “жердің тірі затының” ғаламдық рөлі 
айқынкөрініс тапты. А.Тенсли (1935) және В.Н. Сукачев (1940) еңбектері бірімен бірі өзара тығыз байланысқан, 
қоршаған физикалық ортамен зат және энергияалмасып отыратын азғалар кешені туралы көзқарастардың дамуына, экожүйе
және биогеоценоз ұғымдарының қалыптасуына әкелді.Популяция санының ауытқуларын, популяциялар арасындағы 
әсерлесулерді сипаттайтын матем. модельдер құру (А.Лотка, В.Вольтерра, 1925, 1926), сол модельдерді эксперимент 
барысында тексеру (Г.Ф. Гаузе, 1934) сияқты, қазіргі теория Экологияның негізін құрайтын зерттеулер де сол жылдары 
қалыптаса бастады. ХХ ғасырдың 60 – 70-жылдары, бұған дейін негізінен биолог мамандардың арасында ғана қолданылып 
келген “экология” термині кенеттен көпшілік арасында ең танымал терминдердің біріне айналды. Осы жылдары, табиғат 
пен адамзат арасындағы қайшылықтардың үдей түсуіне байланысты, қоршаған ортаның ластануы, қоршаған ортаның 
ахуалы, халық санының өсуі, азық-түлік пен энергия қорларын пайдалану сияқты мәселелер ғылымның әр түрлі 
салаларында зерттеліп, бұқаралық ақпарат құралдары бетінде кеңінен талқылана бастады және бұл процесс әлі де жалғасын 
табуда. Соның нәтижесінде Экологиялық дүниетаным жаратылыстану ғылымдары ғана емес, көптеген қоғамдық 
ғылымдарға да енді, Экологияда көптеген жаңа бағыттар пайда болды. 
Экология ғылымдарының қалыптасуын төмендегідей кезеңдермен қарастыруға болады.
Биологиялық зерттеулердің жаппай сипат алу кезеңі.  Бұл кезең 18 ғасырдың аяқ шенін қамтиды. Мыс: 
Ж.Б.Ламарк (1744-1825), Л.И.Лепехин (1770-1802), Р.Ф. Рульс(1814-1858), И.А.Северцов (1827-1885), Ч.Дарвин (1807-
1882), В.В.Докучаев (1846-1903) т.б. табиғат зерттеушілер, биологтар, систематиктер, географтар өздерінің еңбектерінде 
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ғылыми зерттеулер жүргізіп экология ғылымының дамуына өз үлестерін қосты. Осы кезде жарық көрген 
Ж.Б.Ламарктың «Жануарлар мен өсімдіктердің эволюциясы», Ч.Дарвиннің «Түрлердің шығу тегі» т.б.еңбектері экология 
ғылымының негізін қалаған еді
Экология ғылымының жеке ғылым ретінде қалыптасу және даму кезеңі. Бұл кезеңде шетелдік ғалымдармен қоса орыс 
ғалымдарының еңбектері шыға бастады. Бұл кезең 19 ғасырдың басы мен 20 ғасырдың 70-80 жылдарын қамтиды. Атап 
айтсақ Мәскеу университетінің ғаламы И.А.Северцов, Н.А.Наумов т.б. В.И.Вернадскийдің «Биосфера туралы ілімі» 
т.б.ғылыми еңбектері экология ғылымының негізін қалаған болатын.
Экология ғылымының өрлеу кезеңі. Қазіргі заманғы экология -бүкіл әлемдік ғылымдар мен әлеуметтік, экономикалық 
жағдайлар және проблемаларды қарайтын деңгейге жетіп отыр. Осыған орай, экология ғылымының қолданбалы және адам 
экологиясы бағыттары дами түсті. Экологияның жаңа саласы бойынша теориялық және практикалық зерттеулер жүргізілді.
Экологияның зерттеу әдістері
Қазіргі заманғы экологияның негізгі әдістері:

• Жүйелік тұрғыдан қарастыру
• Ортаның жағдайын бақылау
• Эксперимент және модельдеу

Жүйелік тұрғыдан қарастыру –тірі табиғаттың барлық элементтері өзара байланыста болғандықтан, жүйе немесе жүйенің
бөлігі болып табылғандықтан көптеген экологиялық зерттеулерде қолданылады. Әр түрлі экологиялық әдістерді қолдануды 
талап етеді.
Ортаның жағдайын бақылау –бұларға метеорологиялық бақылау, температураны өлшеу, судың химиялық құрамын, 
тұздылығын, мөлдірлігін, топырақ ортасының сипатын анықтау, радиациялық фонды өлшеу, ортаның химиялық және 
бактериалдық ластануын анықтау т.б. жатады. Қазіргі кезде осылардың ішінде практикалық маңыздылығы 
жағынан мониторингке ерекше көңіл бөлінуде. Мониторингінің мақсаты –бақылау, баға беру және болжам жасау.
Эксперимент және модельдеу –Зерттеулер эксперименттік әдістемелердің көмегімен бірлестіктер мен экожүйелерде 
жүргізіледі. Экологияда статистикалық математика,математикалық логика, сандар теориясы, матрицалық алгебрамен 
байланысты ақпараттар мен кибернетика теориясының әдістері қолданылады. Соңғы кезде биологиялық жүйелерді 
модельдеу кеңінен қолдануда. Зерттеулердің міндеттеріне байланысты әр түрлі модельдер қолданылады (шынайы нақты 
модельдер, таңбалы модель, концептуалды және математикалық модельдер
Қазақстанның экологиясы. Уақыт өткен сайын табиғат пен адамдардың ара қатынасы айқындала түсуде. Соңғы жылдары 
экология туралы пікірлер жиі айтылып жүр. Алғашқы рет экология деген ұғымды (1866 ж.) ғылымға неміс ғалымы Эрнест 
Геккель енгізген. Экология мағынасы гректің "Эко-Ойкос" деген сөзінен шыққан, үй, бізді қоршаған орта, біз өмір сүретін 
айнала деген ұғымды білдіреді. Демек, өзің тұрған үйді қалай таза ұстасаң, қоршаған табиғатты да солай таза сақта, соған өз
үлесіңді қос. 
Бүгінде табиғатты қорғау ісі  бүкіл дүние жүзілік проблемаға айналды. Қазіргі уақытта Қазақстанның табиғат байлығын
қорғау мәселесі ең негізгі  мәселелердің бірі болып отыр.  Еліміздің экологиялық проблемаларын айтқан кезде,  алдымен
Арал, Балқаш, Семей қасіреттерін ауызға аламыз. Бар жоғы 30 жылдың ішінде айдынды теңіз аталған Арал тартылып, екіге
бөлінді. Тұзы көтеріліп, қышқыл жауын-шашын болып жауатын болды.
Ғалымдардың есебінше дүние жүзінде жыл сайын ауаға 145 млн. тонна күкірттің қос тотығы, 250 млн.тонна шаң-тозаң, 5
млрд. тонна көмір қышқыл газы, 1 млн. тоннадай қорғасын қосылыстары ауаға бөлініп шығарылады екен. Әр түрлі зиянды
заттардың биосферадағы таралуы тіршілікке көп зиянын тигізуде. Соның салдарынан атмосфераны ластаушы қосылыстар
түтін тұманына айналуда.  Ең қауіптісі  өте ыстық күндері пайда болатын фотохимиялық құрғақ түтін ауаның ластығын,
улылығын арттыра түседі. Тянь-Шань тауының баурайында орналасқан Шымкент, Тараз, Алматы, Өскемен қалаларының
ауасы басқа қалаларға қарағанда бірнеше есе көп ластанған. Олардың басты себебі - осы қалаларда өнеркәсіп орындарының
көп шоғырлануы. Республикамыздың экологиялық жағдайының нашарлауы салдарынан әр түрлі жұқпалы аурулар көбейіп
кетті.  Соңғы  жылдары  республикамызда  экология  және  табиғатты  пайдалану  жөніндегі  министрлік  құрылды.  Ол
экологиялық жағдайларға жан-жақты талдау жасап, еліміздің топырағы, суы, ауасының тазалығына бақылауды жақсарту
ісін қолға алуда.
 Семей ядролық полигоны. Еліміздің тарихындағы ең қайғылы парақтардың бірі - Семей ядролық сынақ полигонының 
өмірге келуі Алғашқы атомдық жарылыс дауысы 1949 жылы тамыздың 29-ы, таңғы сағат 7-де естілді. Семей ядролық 
полигоны ауданында 450-ден астам жер үсті және жер асты ядролық сынақтарының өткізілуі 
нәтижесінде атмосфераға, гидросфераға және литосфераға өте үлкен мөлшерде радиоактивті материалдар шығарылды. Тек 
Семей ядролық полигонының ғана емес, соған жақын жатқан орасан үлкен аумақтар да (Павлодар, Қарағанды, Шығыс 
Қазақстан, Жезқазған облыстары және Ресей   Федерациясының Алтай өлкесі) радиоактивті ластануға ұшырады. Соның 
нәтижесінде сол аумақтағы көптеген тірі ағзалар және тұрғын халықтар зардап шекті.
Қазақстандағы сансыз ядролық зерттеулердің салдарлары әлі де толық зерттелген жоқ. Белгілі ақын Олжас 
Сүлейменовтыңбасшылығымен Невада—Семей экологиялық қозғалысы Семей ядролық полигонында сынақтар өткізуге 
толық тыйым салды. Бұл қозғалысқа Қазақстанның көптеген халқы кеңінен қатысты. Қазақстан Президенті Н. Ә. 
Назарбаев республикада ядролық сынақтар өткізуге мораторий жариялады. (Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Семей ядролық 
сынақ полигонын жабу туралы» Жарлығына 1991 жылы тамыздың 29-да қол қойылды.) Соңғы сынақтардан бері он жылдан 
астам уақыт өткеніне қарамастан, Семей ядролық полигонының белдемі күні бүгінге дейін экологиялық кауіпті аудан болып
есептеледі. Өйткені онда ұзақ сақталатын радиоактивті заттар жинақталған. Полигон аймағында күні бүгінге дейін топырақ 
және өсімдіктер ластанған. Қазақстан Үкіметі Семей ядролық полигонымен шектесіп жатқан аудандар аймағындағы 
экологиялық жағдайды жеңілдету жөнінде бірқатар шұғыл шаралар қабылдады. АҚШ пен Жапония үкіметтері Семей 
ядролық полигоны аймағында экологиялық зерттеулерді жүргізуге елеулі қаржылық көмек көрсетуде. КСРО заманында 
Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 млн га жер бөлініп, Семей ядролық полигоны 
ашылды. Бастапқысынды адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Сосын 
оларды жер астына жасай бастады. Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр болды. Семей маңындағы радиациялық
әсер аймағында тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті. 1949 жылдан 1963 жылға дейін жер бетінде жасалған 
сынақтардың зардабы әсіресе мол болғаны рас. Бұл аймақтағы аурулардың есеп-қисабы 1990 жылға дейін мұқият 
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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жасырылып келді. Облыста онкологиялық, жүрек-қан тамыр, жүйке және психикалық аурулар саны күрт өсті. Азап шегіп, 
өлім құшқан адамдар қаншама. Отбасыларында кемтар балалар көбейді. Бұның өзі қазақ ұлтының келешегіне төнген зор 
қауіп болатын 1980 жылдардың аяғына қарай халықтың төзімі таусылып, шегіне жеткен еді. Басқа ядролық державалармен 
салыстырғанда, Қазақстан аумағында қиратқыш әлуеті жағынан орасан зор ядролық арсенал болды. Қазақстандағы қарудың
жиынтық ядролық қуаты бұрынғы Кеңес Одағының барлық ықтимал дұшпандарының аса маңызды стратегиялық 
объектілерінің барлығының тамтығын да қалдырмауға жетіп артылатын. Бұл қаруды қолдану миллиондаған халқы бар 
мыңнан астам қаланы, ол былай тұрсын, тұтас бір мемлекеттерді, тіпті континенттерді жермен жексен етуге мүмкіндік 
беретін. Қазақстан стратегиялық қару-жарақ пен оны жеткізу құралдары орналастырылған жай ғана орын болған жоқ. 
Каспий теңізінің экологиялық проблемасы.  Каспий теңізінің алып жатқан географиялық орнына байланысты (шөл 
зонасы) еліміздің шаруашылық саласында атқаратын маңызы өте зор. Сонымен қатар сол маңдағы шөлді алапқа ылғал 
әкелуші су айдыны ретінде де үлкен рөлі бар. Солтүстігіне құятын Еділ өзенінде бөгендердің салынуы, мұнай кәсіпшілігінің
өркендеуі теңіздің экологиялық жағдайын нашарлатты. Соңғы жылдары бұл аймақ мұнай мен газды өндірудің маңызды 
экономикалық ауданына айналды. Теңіз деңгейінің көтерілуіне байланысты бұл аймақ табиғи апат жағдайына ұшырады. 
Табиғи қорларын игеруде де, бұл аудандағы табиғат компоненттерінің өзгеруіне байланысты мынадай проблемалар 
туындауда:

• экологиялық апатты аймаққа жататындықтан, негізгі әрекет етуші Капустин Яр, Азғыр полигонының ұзақ уақыт 
бойы жұмыс істеуіне байланысты тұрғын халықтардың денсаулығының күрт нашарлауы;

• мұнай мен газдың өндірілуіне байланысты тіршілік дүниесінің өзгеруі, балықтардың (бекіре) қырылуы, уылдырық 
шашатын көксерке балықтарының кеміп кетуі;

• осы теңізге ғана тән (эндемикалық) итбалықтың мезгіл-мезгіл қырылуы;
• аңызақ жерлердің шаруашылыққа тигізетін кері әсері (жел эрозиясы).

1. Каспий теңізінің солтүстік жағасы, Еділ мен Жайық өзендері аралығының көп жері Атырау облысының Құрманғазы 
ауданына қарайды. Теңіз жағасының шекарасын Еділ өзенінің теңізге құятын Қиғаш саласы анықтайды. Осы Қиғаш 
өзенінен Исатай ауданының Забурын елді мекеніне дейінгі жағалық аймақ түгелдей Құрманғазы ауданының жері. Бұл 
жердің экологиялық жағдайынан сөз қозғау үшін оның бұрынғы жағдайы қандай екеніне көз жеткізу керек. Бұрын бұл 
жердің кеңестік кезеңге дейін, онан кейін де теңіз суының және оның құрлыққа суғына кіріп жатқан шалқыған саналуан 
сулы шығанақтары мен теңізден бөлініп қалған көлдері көп болды. Қай кездерде де осы көлдерден, шығанақтардан 
жергілікті халық балық аулап, олардың түрлі өнімдерін шығаратын шағын да ірі кәсіпорындарына тапсыратын. Оларды 
балықшылардың тілімен айтсақ «Балық батағалары» дейтін. 1925 жылдан бастап Каспий теңізінің суы тартылып, барған 
сайын азайды. 1930 жылы бұл су арналары, шығанақтар сусыз қалды. Біртіндеп тартылған теңіз суы 100 километрге 
қашықтаса, кейіннен ол одан екі есеге жуық қашықтап кетті. Балық батағалары жабылды. Аудандағы кеңестік кезеңде 
құрылған балық колхоздарының балықшылары теңізге балық аулауға шығатын кеме-қайықтарын Астрахань облысы 
аумағына қарасты теңіз жағасындағы «Тұмақ» аралына күзде тастап, көктемде сол жерден жарақтанып теңізге шығатын 
болды. Бұрынғы теңіз ротасындағы Белужий, Трешкин, Дементьев, Қарабөлек, Ленкоса, Комсомольск, Бесшифер, Жаркөсе, 
Әбу аралдары қара жерге жалғасты. Бұл аралдар соңғы 30-40 жылдар бойы Атырау облысы мал шаруашылықты 
колхоздарының мал азығын дайындайтын учаскелерге, малшылардың қыстақтарына айналды. Қиғаш өзенінен Забурын елді
мекеніне дейігі 200 километрге жуық жердегі халықтың байырғы қонысы сусыз қалды. Оншақты колхоздар тұрақты тұра 
алмағандықтан Қиғаш, Шарон өзендерініңбойына қоныс аударды. Бірақ бұл сусыз қалған мыңдаған гектар жерді 
малшылардың қонысына, жайылымға айналдырар бағдарламасы ел алдына қойылды. 1946 жылы Шортанбай балық 
зауытының қасынан Қиғаш өзенінен басын алатын Қиғаш-Кобяков каналы, одан басын алатын Көкарна-Белужий-Трешкин, 
кейін Кобяков-Жанбай каналдары, мал су ішетін Кобяков-Мальцев каналы, сонан кйін Ганюшкиннен Забурынға жететін 
жоғары жақпен Сурхан каналының желісі іске қосылды. Бұл каналдардың тұщы ағынды суы түгелдей каналдың төменгі 
желісімен бұрынғы арналар ізімен теңізге құятын болды және осы арналар ізімен суды теңізге жеткізетін Ленкоса, Мальцев,
Жанбай-Дементьев каналдары да қазылды. Мысылы «Белужий» арнасы атына сай Белуга (қортпа балығы) балығының ішкі 
суға кіретін, уылдырық шашатын бұрынғы терең арна болатын. Бұл каналдар бойындағы жайылымдық жерлерге, 
малшыларға Еділдің тұшы суын жеткізіп қана қоймай, бұрынғы теңіз суы жайылатын көлдерге құйып, теңіз балықтарының 
көктемде уылдырық шашып, көбеюіне мыңдаған суды мекендейтін құстардың көбеюіне мыңдаған жол ашты. Мұның бәрі 
кешегі өткен кеңістік кезеңдегі теңіз жағасын мекендеген Құрманғазы ауданы жерінің келбеті еді. Теңіз жағасының қазіргі 
жағдайы мүлде өзгерді. Аудандағы өнеркәсіптік, ауыл шаруашылықты өндіріс орындарының көбі жабылды. Аудан 
экономикасы төмендеді. Табиғаты қорғалмай, экологиясы бұзылды.Өткен 30 жыл ішінде каналдар бір де бір рет 
аршылмағасын, арналары бітелді. Қамыс, қоға, су балдырлары қаптап кетті, көпшілігін су жүрмейтін болып, құм басты. 
Теңізбен байланыс үзілді. Көлдерде тұрып қалған су бұзылып, мыс купросының ерітіндісіне айналды, зәрленді. Ауру 
таратудың көзіне айналды. Мыңдаған гектар шабындық, жайылымдық жер шөпшықпай, пайдаланудан қалды. Ауданға 
қарайтын батыстан-шығысқа ұзындығы 200км, терістіктен-түстікке150 километрге созылатын теңіз жағалауын нар қамыс, 
қоға басты, су арналары жойылды. Өзен суы теңізге жетпейді. Бірнеше жылғы ну орман болып шыққан қамыс, қоға, 
жыңғылдар 1974 жылдан бері өртелмегендіктен қурап, үйінді-шөгіндіге айналды, су балдырларымен қопаға айналып шіріді.
Қопа үстінен қайталап шыққан биік қамыс-қоғалар жыртқыш қасқыр, қарсақ, түлкі, қамыс мысықтарының, борсықтын, 
күзен, жанат, қабандардың және кемірушілер-егеуқұйрық, тышқан, атжалмандардың тұрақты мекеніне айналды. Жылма-
жыл олардың санының ұлғаюына сай жұқпалы да, қатерлі аурулар туу қаупі өсті. Әсіресе қасқыр, түлкілер құтырып 
ауырып, адамға, малға шабатын болды. Тышқандар осы оңірде 1920 жылдарда болған оба ауруының қайталануына 
мүмкіндік туғызып отырТеңіз суын жағалай және су астындағы жеке аралдарға мұнай компаниялары қожа болып, мұнай 
ұңғымаларын қаптата бастады. Жағадағы «Белужий», «Ленкоса», «Трешкин» аралдарында жиырмашақты мұнай 
ұңғымылары жұмыс үстінде. Мемлекеттер арасындағы Каспийді бөлісу келісіміне сай Ресей үкіметінің мұнай-шылары 
біздің аудан жері болып саналатын теңіз суындағы «Новинск» аралына мұнай ұңғымасын орнатып жатыр. Мұнай 
ұңғымалары қамыс, қоға, қопа, балдыр үйіндішірінділердің ортасына орналасуда. Бұлар теңіз жағасының бұзылған ауасын 
одан сайын ластаса, екінші жағынан қураған қамыс мұнай көздерінің өртену қаупін туғызады. Аудан халқы үшін кәсіптік 
және күнкөрістік балық көзі-Каспий теңізінің балығы мен жер астының мұнайы. Оларды бұрынғы қалпына келтіріп, халық 
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игілігіне айналдыру үшін төмендегідей шараларды шұғыл іске асыру қажет деп санаймыз: 1. Аудан жеріндегі каналдары 
қалпына келтіру, бітелген жерін аршып, қазып, Қиғаштын мол тұшы суын Каспий теңізіне құюын қамтамасыз ету керек. Ол 
үшін Сурхан каналының Қиғаш –Кобяков каналынан бастау алатын жеріндегі 15км жерін тереңдетіп қазған жөн. Онан кейін
Кобяков-Жанбай-Забурын каналының бойындағы бұрын теңізге құятын Ленкоса каналын, Жанбай арнасын, Деменьтев 
каналдарының бітелген жерлерін қазып, кейбіреулерін теңізге қарай ұзартып, Шаронка суының осылар арқылы теңізге 
құюына мүмкіндік беруміз керек. Бұларды аршып, қазғаннан қандай пайда бар? Біріншіден, теңіз балықтарының үлкен-
кішісі болмасын көктемде уылдырық шашу үшін үйірімен теңізді жағалап келіп, дағды бойынша өзен суы ағысына қарсы 
каналдармен жоғары өрлейді, көлдерге жайылған суға шығады, тұшы суда балық жақсы өседі. Мұның өзі аудандағы балық 
аулайтын колхоздар мен балық зауытының, кәсіпшіліктердің өркендеуіне, аудан экономикасын котеруге, халықтың әл-
ауқатын жақсартуға мүмкіндік береді. Екіншіден, қазіргі кезде Жайық өзенінің теңізге құяр тамағы тайыздалған. Жылдар 
бойы қазылмағандықтан балықтар Жайық бойына толық шыға алмайды. Біздің ауданның тұсындағы теңізге құятын негізгі 
арналар бітелген, балықтар кіре алмайды. Соның салдарынан балықтар көктемде үйірімен жоғырылайды. Кейде онан да 
асып Мақашқалаға қарай асады. Сондықтан да Каспий балығының өз жерімізде көбеюіне жағдай жасауымыз керек. 
Үшіншіден, Еділ-Қиғаш суы өте көп. Көктемде олардан келетін мол суды бұрынғы қазылған Каспий теңізіне жібермесек ең 
адымен аудан орталығы Ганюшкинді су басады. Селоны бірнеше жылдар бойы богет салып қана аман алып қалып отырмыз,
ал биыл жағдай өте қауіпті. Су басса мыңдаған саман үйлер құлап, ел баспанасыз қалады. Төртіншіден, су келсе каналдар 
бойындағы көлдер жағасы мен жайылымдарға шөп шығады, егін егіледі, халықтың күнкөрісі, ауа райы жақсарады, табиғат 
түзіледі. 2. Теңіз жағасына жағалай шыққан, адам жүре алмайтын, ит тұмсығы өтпейтін, жүздеген гектар жерді алып жатқан
қураған қамыс, қоғалар, қопаларды көктемде және күзде өртеу керек. Өйткені олар қопаланып шіріп, бұларды паналап 
жүрген сансыз көп жабайы аңдар мен тышқандардың сүйегінен улы заттар, газдар көбейіп, экология бұзылады, аурулар 
тарайды. Оның елге келтіріп отырған зияны көп. Сондықтан да қамыс, қоғаларды жылма-жыл өртесе жер тазарады, қажетті 
аралдар мен су өз арналарын табатын болады.Оны осы жерді игеріп, өнімін алып жатқан мұнай компаниялары жүзеге асыра
алар еді. Ал бұған бақылауды облыстық қоршаған ортаны қорғау басқармасы, одан жоғары министрлік жургізуге тиісті.
Аралдың экологиялық проблемасы.  Арал теңізі деңгейінің төмендеуі(1960-2010 жж.)
Бұл проблеманың тууына себепші болған - адам әрекеті. Ұзақ жылдар бойы Аралға құятын ірі өзендер  Әмудария мен 
Сырдарияның суын теңізге жеткізбей, түгелдей дерлік егістіктерді (мақта, күріш) суландыруға пайдаланылып келді. 
Буланушылық дәрежесі жоғары болатын шөл зонасында орналасқан теңіз суының көбірек булануы оның тартылуына әкеп 
соқты. Қазіргі кезде Арал теңізі екі су айдынына Үлкен және Кіші теңізге бөлінген. Арал теңізіндегі суы тартылған бөліктің 
ауданы 30 мың км² жетеді. Ғалымдардың есептеуі бойынша, теңіз табанынан атмосфераға жылына 200 млн тоннаға 
дейін тұзды шаң-тозаң ұшады. Теңіз суының шегінуінен оның жағалауындағы 800 гектар тоғай, жануарлар дүниесі 
жойылып, теңіз айналасы бұл күнде тіршілігі жоқ құмды, сортаң жарамсыз жерлерге айналды. Теңіз суының тартылуынан 
мұнда теңдесі жоқ Барсакелмес қорығы жойылды. Бұл өзгерістер өз кезегінде сол аймақ тұрғындарының денсаулығына кері 
әсерін тигізді. Аралды сақтап қалуға арналған Халықаралық қордың құрылғанына 15 жыл толды. Осы жылдар аралығында 
аткарылған жұмыстар аз емес. Аралды қалпына келтіру үшін көптеген іс-шаралар қаралып, жобалар жасалды. Кіші аралдың
оңтүстігіне ұзындығы 12 км болатын Көкарал бөгені салынды. Соның салдарынан Кіші Аралдың (Солтүстік) деңгейі 42 
метрге, аумағы 800 шаршы километрге ұлғайды. Суы тартылып қалған тұзды көлдің табанын жауып, көлге тіршіліктің 
нышаны енді. Ғалымдардың айтуынша Аралдан ұшқан тұзды дауылдың бір ұшы Гренландиямұздықтары 
мен Норвегияның орманды алқабына да жеткенін дәлелдеген еді. Еліміздің көлемді атқарып жатқан іс-шараларының алды, 
аймақтың және жергілікті жердің экологиялық жағдайын көтеру. Бүгінгі күні Солтүстік Арал маңына халықтар қайта 
қоныстанып, үй салып, балық шаруашылығымен қайта айналыса бастады. АРАЛ ТЕҢІЗІ - Өзбекстан мен Қазақстан 
(Қызылорда және Ақтөбе облысы) жерінде, Тұран ойпатының шөлді белдемінде, Үстірттің шығыс шетінде орналасқан 
тұйық көл. Алабындағы қарқынды антропогендік әрекеттерге дейін (1960 — 70 ж.) дүн. жүз. теңіз деңгейінен 53,0 м 
биіктікте жатқан (кестені қ.). Осы деңгейдегі айдынының ауданы 66,1 мың км² (аралдарымен қоса), суының көл. 1064 км3, 
орташа тереңд. 16,1 м (ең терең жері 67 м), ұзындығы 428 км, ені 235 км, су жинау алабының ауданы 69000 км² болған. 
Алабындағы шаруашылық мақсаттарға үздіксіз су алу барысында 1998 ж. теңіз деңгейі 18 м-ге төмендеді (1997). 
Нәтижесінде теңіз 2 суқоймаға — Үлкен Арал және Кіші Аралға бөлініп қалды. А. т. көне замандардан белгілі. Ежелгі 
гректер мен римдіктер теңізді Каспийдің "сақ шығанағы" деп есептесе, А. Македонский кезінде Окс теңізі (Окс — 
Сырдарияның грекше аты) деп атаған. Кейін Птолемей оның геогр. орнын анықтаған. А. т-нің Хорезм т., Жент т., Кердері т. 
сияқты аттары да бар. Араб саяхатшылары Әбу Әли Ахмед ибн Русте (10 ғ.), Әбу Исхақ әл-Истахри (10 ғ.), Әбу Абдал-лаһ 
Мүхаммед ол-Идриси (12 ғ.), Әбу-л-Фида (14 ғ.), сондай-ақ Әбілғазы жазбаларында А. т. туралы деректер кездеседі. 1850 ж.
Аралдың алғашқы толық картасы жасалды. Теңіздің морфометриялық сипаттамаларын тұңғыш рет (1874,-1889) И.А. 
Стрельбицкий анықтады. Арал ойысы жоғарғы плиоценде жер қыртысының төменге майысуы нотюкесінде қалыптасқан. 
Табанының бедері жота-жоталы жазық болып келеді. Деңгейі күрт төмендегенге дейінгі тереңд. 20 — 25 м, А. т-нде жалпы 
ауданы шамамен 2235 км² (айдынның 3,5%) болатын 1100 аралдар тобы болған, кейін олардың бірқатары түбектерге 
айналып, құрлыққа қосылған. А. т-не Орталық Азияның 2 аса ірі өзені (Әмудария мен Сырдария) құяды. Климаты 
континенттік, кұрғақ, ауаның орташа температурасы жазда 24 -26°С, қыста -7,0 - 13,5°С. Жьылдық жауын-шашынның 
орташа мөлш. шамамен 100 — 150 мм. Табиғи жағдайдағы теңіздің су теңдестігінің құрамы: көл бетіне жауатын жауын-
шашынның мөлш. 5,9 км3, өзен ағындысы 54,8 км3, көл бетінен буланған ылғал 60,7 км'. 1970 ж. бастап көлге құятын өзен 
ағындысы жоққа тән болғандықтан, булануға кеткен шығынды толтыруға шамасы жетпейді, сондықтан теңіз суы жылдан 
жылға тартылып келеді. Су деңгейінің маусымдық тербелісінің орташа мәні 25 см, көп жылдық (ғасырлық) ауытқуы 3 м-ге 
дейін жеткен. Соңғы кезде маусымдық кұбылмалылық болмаса, су деңгейінің көпжылдық ауытқу көрсеткіші тек төменге 
бағытталған. Судың беткі қабатының температурасы жазда 26 — 30°С, қыста 0°С-тан төмен. Қыс бойы теңіз айдынын 
толығымен мұз басады. Суының тұзд. табиғи жағдайда 9 — 14%с болатын, соңғы он жыл ішінде (1988-98) 25 — 30%-ға 
дейін өсті. Суы өте мөлдір, 25 м-ге дейінгі тереңдікті көруге болатын еді. Теңіздегі ағыстар сағат тілінің бағытымен 
айналым жасайды. А. т-нде балықтан арал шоқыры, сазан, каяз, торта, т.б. бар. Соңғы кезде камбала жерсіндірілген. Кеме 
байланысы шамамен 7 айға созылатын, қазіргі кезде тек иірімдерде ғана қатынайды. А. т-нің жағалауында халық аз тұрады, 
жергілікті халық балық аулау, мал ш-мен жөне көкөніс-бақша өсірумен айналысады. Арал балық аулау ауданына А. т-не 
құятын өзендердің атырау аумағы кіреді. Балықөндеу (тұздау) зауыттары бұрын Әмударияның атырауында, Аван кентінде 
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(Көкаралда), Бөген ауылында (шығыс жағалау), бұрынғы Ұялы және Ұзынқайыр аралдарында орналасқан болатын. Алғаш 
Әмударияның атырау тұсы А. т. Аталып, кейін теңіз түгелімен Арал аталған.
Балқаш проблемасы.  Балқаш көлі алабында да қүрделі экологиялық жағдай қалыптасып отыр. 1970 жылы Балқашқа 
құятын Іле өзенінде Қапшағай бөгені мен су электр станциясының (СЭС) салынуы Іле-Балқаш су шаруашылығы кешенінде 
бетбұрыс кезең болды. Іле өзенінің гидрологиялық режимі өзгеріп, жалпы Іле-Балқаш алабындағы экологиялық жағдай 
өзгере бастады. Қапшағай су торабын жобалау кезінде Іле өзенінің атырауындағы табиғат кешенінің жағдайы ескерілмеді. 
Соның нәтижесінде онда тіршілік ететін жануар дүниесіне (ондатр, балық, т.б.) және ауыл шаруашылығына көп зиян 
келеді. Ақдала алқабын суландырып, күріш егу жобасы да толық жүзеге аспай қалды. Қыруар қаржы текке жұмсалды. Іле 
өзенінің атырауы кеуіп, оның кері әсері Балқаш көліне тиді. Суармалы алқаптардың көлемінің есепсіз кеңейтілуі, төменгі 
Іле қоңыр көмір кен орнын игеруді бастау көлдің болашағы үшін қауіпті. Болжау бойынша, XXI ғасырдың басында, көлдің 
батыс бөлігінің мүлде кеуіп, шығысының тұзды шалшыққа айналуы мүмкін. Бұл өз кезегінде Балқаш маңындағы 
ландшафтылар мен экологиялық жағдайларды түбірімен өзгертіп, тіршіліксіз шөлге айналдырады. Көл деңгейінің төмендеуі
оның суының шамадан тыс минералдануына әкеп соғуда. Бұл, бір жағынан, егістік далалардан көлге қайта келіп құятын су 
құрамында әр түрлі тұздардың көп болуына байланысты. Сонымен қатар алаптағы өзгерістер Балқаш маңы аймағының 
климат жағдайларына да әсерін тигізеді. Су айдынының тәуліктік температураны, ауа ылғалдылығын реттеуші ретіндегі 
әсері өз күшін жояды. Ғалымдардың болжауынша, Балқаштың тартылуы Батыс Сібір мен Қазақстандағы географиялық 
зоналардың шекараларын өзгертуі мүмкін.
Үлкен қалалар мен өндіріс орталықтарында қоршаған ортаның ластануы.  Ауаға шығатын улы заттардың 
концентрациясы (ауыр металдар, шаң-тозаң, күкірт тотығы, көмірқышқыл газы және т.б.) белгіленген мөлшерден он есе 
артық. Ең ауыр жағдай Тараз, Теміртау, Алматы, Шымкент, Балқаш, Риддер, Өскемен және басқа да қалаларда қалыптасқан.
Осы қалаларда лас заттардың концентрациясы жыл бойынша белгіленген мөлшерден 5-10 есе артады. Ауа кеңістігінің 
ластануы пайдалы қазбалар өндіретін аудандарда да байқалады. Атмосфераның ластануы Байқоңыр космодромында ғарыш 
кемелерін ұшыру кезінде де байқалады. Өнеркәсіпті аудандарда ауа кеңістігінің ластануымен катар ластану сол жердегі су 
көздерін қамтиды. Сырдария өзені ағысының 35-40%-ы өндіріс орындарының қалдық суларынан тұрады. Өзен 
суында дизентерия, паратиф, гепатит, сүзек ауруы қоздырғыштары мен өте қатерлі гексахлоран ДДТ кездеседі. Өнеркәсіп 
орындарының ластаушы заттарына жер игеру нотижесінде пайда болған масштабы химиялық ластанудың көлемдері 
ұлғаюда. Өсімдік жамылғысын қорғайтын әр түрлі химиялық заттар, дефолианттар, пестицидтер, мөлшерден 
артық қолданған тыңайтқыштар, тек қана қоршаған ортаны емес, тамақ өнімдерін де ластауда.
Семей ядролық полигонында да экологиялық апатты аймақ қалыптасып отыр. 1948-1964 жылдар аралығында Семей 
полигонында жер бетінде ядролық сынақтар жүргізілді, ал 1964-1989 ж. аралығында жер асты сынақтары жүргізілді. 
Ядролық қару-жарақтарды сынау аймақтың табиғи ортасына және халықтың денсаулығына кері әсерін тигізді. Республика 
көлемінде қоршаған ортаны қорғауға бағытталған жұмыстар жоспарлы түрде іске асуда. Олар: жер қойнауын тиімді 
пайдалану (минералды шикізаттарды кешенді пайдалану, игерілген жерді рекультивациялау және көгалдандыру
 Қорытынды.  Адамзаттың  табиғатты  ойсыз  да  күрделі  күйзеліске  ұшыратуының  зардаптарынан  соңғы  отыз  жыл
төңірегінде экология ғылымына деген көзқарас бірсыпыра жанданды. Алғаш рет экология терминін неміс биологы Эрнест
Геккель 1866 жылы санамызға енгізген және бұған «табиғат пен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасын зерттейтін ғылым»
деп анықтама берген. Дегенмен, экологияның қалыптасуына негіз болған алғашқы ғылыми тұжырымдар ежелгі Греция мен
Рим кезеңдеріндегі философтардың еңбектерінен туындаған болатын. Қазақ аңызында желмаямен жер кезіп, елге жайлы
қоныс іздеген Асан Қайғы қазақияны  аралап, әр мекенге әр қилы баға береді. Арман қуған Асан атаның сын сөздері мен
терең  ойлы  тамаша  толғаулары  бүгін  де  соншалықты  мәнді,  бүгін  де  соншалықты  ғибратты...  Өйткені,  адамзаттың
табиғатқа зәрулігі күн санап ұлғайып келеді. Экологиялық проблемалардың зардаптық ауқымы өсуіне байланысты пәннің
өзімен пейілдес  генетика,  демография,  география,  әлеуметтану,  топырақтану,  гидрология,  климотология  сияқты  ғылым
салаларымен байланысы да күшейді. Адамға экологиялық жауапкершілік пен сана-сезімді сіңіріп, экологиялық тәрбиені
өрістетуде  көркем әдебиеттің  ролі қандай,  жалпы табиғатқа жанашырлықтың әдебиетіміздегі бейнеленуі,  насихатталуы,
көріністері  қай  дәрежеде  десек,  қазақ  әдебиеті  де  бұл   мәселеге  өз  шама-шарқынша  үн  қосуда.  Жүрдек  жанр  болып
табылатын  публицистика  өзгелерден  оқ  бойы  озық  келеді  десек  артық  айтқандық  болмас.
                         
 Пайданылған әдебиет

• «Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас 
редакциясы, 1998 

• Жоғарыға көтеріліңіз  ↑ О.Д.Дайырбеков, Б.Е.Алтынбеков, Б.К.Торғауытов, У.И.Кенесариев, Т.С.Хайдарова 
Аурудың алдын алу және сақтандыру бойынша орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Шымкент. “Ғасыр-Ш”, 
2005 жыл.  

• Жоғарыға көтеріліңіз  ↑ Сәтімбеков Р. Биология: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдык-гуманитарлық 
бағытындағы 11-сыныбына арналған окулық. — Алматы: "Мектеп" баспасы, 2007. 

• Жоғарыға көтеріліңіз  ↑ Экология. Оқулық. -Алматы Экономика, 2002 Т.Рысқұлов атындағы қазақ экономикалық 
университеті  

• Жоғарыға көтеріліңіз  ↑ Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-Словарь, 
2007. — 344 бет.  

•  М.Ш.Алипов.Экология және тұрақты даму. Алматы 2012  

242

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/1989
https://kk.wikipedia.org/wiki/1964
https://kk.wikipedia.org/wiki/1964
https://kk.wikipedia.org/wiki/1948
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80_%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9_%D0%B1%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/1970


«ДӘРІЛІК ӨСІМДІКТЕРДІҢ ТАБИҒАТТАҒЫ 
ЖӘНЕ АДАМ ӨМІРІНДЕГІ МАҢЫЗЫ»

Жамбыл облысы «Талас ауданы әкімдігі білім бөлімінің 
лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Ізденуші: Ізбасар Айсара Дүйсенбиқызы 9 сынып оқушысы
Ғылыми жетекшісі: Оразбаева Индира Жандаулетовна

биология пәнінің мұғалімі

Тақырыбы:  «Дәрілік өсімдіктердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы»
Бағыты: Жаратылыстану    Секция: Биология

I. Кіріспе Ғылыми жұмыстың мақсаты – дәрілік өсімдіктердің түрлерін, олардың биологиялық ерекшіліктерін,сонымен
бірге өсімдіктердің шипалығын кеңінен насихаттау. 
         Тіршілік  процесіндегі  өсімділігін  және  әдемілігін  сонымен  бірге  өсімдіктің  шипалығын  анықтау.Өсімдіктердің
табиғатта – ауаны тазартуы, шаң мен улы газдарды өзіне сіңіруі, тағамдық, емдік, сәндік қасиеті жайлы толық мағлұмат алу.
Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер қойылады:
-  ғылыми  әдебиеттерге  шолу, мәлімет   жинақтау
- өсімдіктердің өсірілуі, мерзімінің және мөлшерінің  оның өнгіштігіне және көшеттерінің өсірілуі.
- өскіндердің биологиясын және морфологиясын анықтау.
- өсімдіктердің өсуінің ерекшеліктерін анықтау.
- өсімдіктің қоршаған ортаның әртүрлі кері әсерлеріне төзімділігін анықтау.
- өсімдіктердің табиғаттағы және адам өміріндегі пайдасын анықтау жолдары.
  Ғылыми жұмыстың тәрбиелік мәні  - бүгінгі күнгі бала тәрбиесіне тигізер пайдасы мол.Өсімдіктердің табиғатта ауаны
тазартуы,  тағамдық,  сәндік  сонымен  бірге  емдік  қасиеттері  бар  екенін  толығырақ  жан-жақты  зерттелінуде.Тақырып
мазмұнды тәлім тәрбиелік мәні зор.
Жұмыстың  өзектілігі: Табиғат – адамзат атаулының алтын ұясы, аялы бесігі, құтты қонысы, өсіп-өнер мекені. «Табиғатым
– тағдырым» деп халық айтқандай, біте қайнасып жатқан табиғат туындыларын бір-бірінен бөліп тастап  байланысын бұзу
қателікке әкеп соғары сөзсіз. Туған табиғатымыздың құрамдас бір бөлігі - өсімдік. Өсімдік – табиғаттың тірі перзенті. Жас
ұрпақтың көзге көрінбес бір қызметі үшін ата-бабаларымыз «өркенің өссін» деп ризашылығын білдіріп бата берген. Бұл екі
сөздің  философиялық,  тәрбиелік  мәні  өте  зор.  Халықтың  даналығынан  шыққан  «өркен»  деген  сөз  бойында  бүршігі,
жапырағы бар өсімдікті білдіреді. Өркен өсіп, дамып, бұтақтанып үлкен бәйтерекке айналғаны сияқты үлкейіп, бала-шағаң
көбейіп,  өміріңді  жалғастырсын  дегенді  меңзейді.  Сондай-ақ  бұл  бата  адам  баласы  мен  өсімдік  арасындағы  қарым-
қатынастың тамыры тереңде жатқандығын көрсетіп тұр.
Зерттеудің  әдістемесі
Мектепте  немесе  ауылымда    өсетін  өсімдіктермен  танысып,  мәліметтерді  
жинақтап, тәжірибе  жүргізу.
Зерттеудің  теориялығы  және   практикалығы: Зерттейтін  өсімдігім  ауылымда  өсетін адыраспан  жөнінде  мектеп   кіт
апханасынан,ғаламтордан  мәліметтер   жинақтау.
 II.Негізгі  бөлім
II.1 Негізгі дәрілік  өсімдіктерге  сипаттама
  Дәрілік өсімдіктер дегеніміз – медицинада әртүрлі ауруларды емдеу және олардың алдын алу мақсатында қолданылатын
өсімдіктер. Дәрілік өсімдіктерден керекті дәрі алумен қатар құрамында әр түрлі витаминдер: белок, май, соның ішінде эфир
майы болуына байланысты оларды тағамдыққа және басқа да халық қажетіне пайдаланады. Бұлардың ішінен көбіне шөп
түрлерін тағамдыққа пайдалану жағы басым.  Әдетте өсімдіктердің осындай заттар көп жиналған бөліктері дәрі  ретінде
қолданылады.
1. Жолжелкен – ірі  жапырақты, екі  жылдық  өсімдік. Мамыр, маусым айында  гүлдеп  қыркүйек, қазан  айларында  піседі.
Батпақты,  сазды  жерде  көп  өседі.  Жолжелкеннің  құрамында   әртүрлі витамин,  белок,  май,  қышқылдар
мен  тұздар  көп  болғандықтан  одан  жасалған  дәріні  көптеген ауруларға  қолданады.
Тамырының  қайнатпасын  іштен  қан  өткенде,  қан  қақырғанда  ішеді.  Оның жапырағын  бозөкпе,
созылмалы  бронхит  ауруларына  қолданылады.
2.Жантақ- Қазақстанда  кең  таралған  өсімдік. Шөл  және  шөлейтті  аймақтарда  кездеседі. 
Бұл әсіресе  құрғақшылыққа  өте  төзімді  өсімдік.  Күлте  күлгін  қызыл  түсті, гүлдері  жұқа  тікеніктерге орналасқан. 
Гүлдеп  тұрған   шіліктер  бал  өндірудің  бағалы  көзі  болып  табылады. Жантақ – құмда, 
сортаң  жерде  өсетін  көпжылдық  өсімдік. Бойы 40-50см.
Сабағы  тік  өседі, гүлі  қызыл. Қыркүйек, қазан  айларында  гүлдейді. Созылмалы  гастритке, асқазанға, 
тік  ішектің   жарасына, геморойға  қарсы  қолданылады.
3. Қызылмия – бұршақ  тұқымдасына  жататын  көпжылдық  өсімдік. Бау-бақша  арасында, 
өзен мен  арық  жағаларында  көп  кездеседі. Қызылмияны  Әбу-Әли  Ибн  Сина – Орта  Азияның «женьщені» деп  атаған. 
Қызылмия  шілде, тамыз  айларында  гүлдейді. Мұны  гастрит, қуық, бүйрек ауруларына, 
өкпенің  қабынуына  қолданылады. 
4. Адыраспан - кіндік  тамырлы  көпжылдық  шөп  тектес өсімдік. Адыраспанның  дәрілік  қасиеті ертеден  белгілі. 
Адыраспаннан  дәрі  жасау  үшін  сабағын  гүлдеген  кезде   орып  алып, дәнін күзде  жинайды. 
Адыраспанды  нерв  жүйесінің   түрлі  ауруларына   емдеуге, аяқ, тері, қышыма, қотыр  ауруларына  қарсы  қолданылады.
5. Шырмауық- көпжылдық  шөп  тектес  өсімдік. Сабағы  жерге  жайылып, басқа   өсімдіктерді орап  ұзарып  өсе  береді. 
Маусым-қыркүйек  айларында  ақ, көгілдір, қызғылт  гүл  ашады. Шырмауықтың  кепкен  ұнтағын  сүтке  салып  ішсе, 
өкпені  тазалап, созылмалы  жөтелді  кетіреді. Кепкен  ұнтағын  жараға, ауырған  жерге  тартса  жақсы  ем  болады.
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6. Тұт - субтропиктік  өсімдік. Тұт  ағашының  жіңішке  тамырын  қазып, 
өзегімен  кептіреді.Оны ұнтақтап  суға  салып  қайнатып, ауызды  шайса  тіс  түбінен  аққан  қанды  тоқтатып, 
босаған  тісті бекітеді. Сол  сияқты  өт  жолының  қабынуын, бүйрек, көкбауырдың  жұмысын  жақсартады.
7. Жалбыз – көп жылдық, шөп тектес өсімдік. Оның түрлері көп. Қазақстанда оның 2 түрі кездеседі – қара жалбыз, ақ
жалбыз.
         Жалбыз (мята) шөбінің емдік қасиетін адамдар ерте заманнан білген. Жүздеген ауруға ем деп айтады.
Бойға күш-қуат беретін қасиеті бар, қуық-несеп жолдарының қабынуын жазады.Сонымен қатар, жалбызды басқа дәрілік
шөптерге қосып, өкпе туберкулезіне де қолдануда.
Жарақатқа, іріңді сыздауыққа, қотырға жалбыз тұнбасын жағып, таңып тастаса, тез жазылады.
II.2.Адыраспан  өсімдігі
Адыраспан гүлі
Ғылыми топтастыруы
Дүниесі:     Plantae
Бөлімі:       Magnoliophyta
Табы:         Magnoliopsida
Сабы:         Sapindales
Тұқымдасы:        Түйетабандар тұқымдасы
Тегі:  Peganum
Түрі: P. Harmala
Дәрілік шикізат ретінде шілде айында бұтақшаларын, жапырағы мен гүлін
жинап алады. Алғанда да, сол тұрған бойы бәрі ала бермейді, оның енді пісіп-жетілген бұтақшаларын, жапырағы мен гүлін
алады. Алғанда тамырдан  жоғары жағынан ұқыпты кесіледі. Кептірер кезде темір шатыр астындағы көлеңкелі, ауа өтіп
тұратын жерге қойылады.Өсімдіктің химиялық құрамына көз жүгіртсек: адыраспанның тұқымында 3,5-6 пайыз алкалойд,
Тамырында  -3,3  пайыз,  сабағында  -3,5  пайыз,  гүлінде  –  2,82  пайыз,  жемісінде  –  1,08  пайыз,  тұқымында  2,38  пайыз
алкалоидты заттар,  хинализин  мен индол бар.  Ал жас  өсімдіктің  тамырындағы  алкалоидты заттың  мөлшері  2  есе  көп
келеді.Фармакологияда адыраспан шөбінен жасалған дәрілер қабыну ауруын, бас, зәр айдауды жақсарту, тер шығару, ішек
құрттарын  өлтіру,  орталық  жүйке  жүйесін  қоздыру  үшін  қолданылады.  Ал  адыраспан  шөбінен  қолдан  дайындалған
тұнбаларды емшілер бұдан да басқа алуан түрлі науқастарды жазу үшін пайдаланады. Айталық, адыраспан тұнбасымен ішкі
мүшелерге  суық  тигенін,  малярия,  безгек,  мерез  ауруларын  жазған.  Сол  сияқты  емшілер  шөптің  тұнбасымен  ірі  қара
малдарының қотырын емдеген. Адыраспан ерітіндісінің ауыл шаруашылығындағы зиянкестермен күресте де орны ерекше.
II.3.Дәрілік өсімдіктердің құрамында болатын химиялық заттар
1. Алкалойдтар – азотты органикалық қосылыстар.Олар көбіне орталық нерв жүйесінің қызметіне әсер етеді. 
 Алкалоидтар негізінен өсімдіктердің белгілі бір бөліктерінде (жапырағы,  дәні,  сабағы, тамырында) жинақталады.  Олар
өсімдіктердегі биохимиялық процестерде де маңызды рөл атқарады. Алкалоидтардың химиялық құрамы мен құрылымы
өсімдіктердің  табиғатына,  өсетін  жеріне  байланысты.  Олардың  ең  көп  түрі  — гетероциклді қосылыстар.  Кейбір
Алкалоидтар (стрихнин, тубокарин) өте улы болып келеді. Алкалоидтар туындыларының физиологиялық әсері күшті. Соған
байланысты медицинада әр  түрлі  ауруларға  қарсы  дәрі  ретінде  кеңінен  қолданылады
(мыс., морфин,эфедрин, атропин, папаверин т.б.
 2. Глюкозидтер – көмірсулар мен басқа органикалық затардан тұратын күрделі қосылыстар. Бұны көбіне жүрек
ауруларына, іш жүргізетін, запыран айдайтын дәрі есебінде қолданылады.
3.Сапониндер – егер қан жолдарына түссе, қызыл қан түйіршіктерін білдіреді. Ас қорытуын жақсартады.
4. Каротин – организм үшін аса қажет А дәрумені.
5. Эфир майы – ұшпалы, сүйкімді органикалық қосылыс.  Дәрілік мәні  бар өсімдіктер қасиетіне қарай: қан тоқтатқыш,
температураны төмендеткіш,  тәбет ашушы, тері ауруларын жоюшы, нерв қызметін тынышталдырғыш болып бөлінеді.
 II.4.Дәрілік  өсімдіктердің адам өміріндегі маңызы
Дәрілік   өсімдіктермен  емдеу бұрыннан келе жатса да, өзіндік  маңызын  алі күнге дейін жойған жоқ, қайта жыл өткен 
сайын оның құндылығы артып келеді. Сондықтан, соңғы кезде қолданылатын химиялық препараттарға қарағанда 
« дәрілік   өсімдіктерден » дайындалған дәрілерге сұранысбасым.  Дәрілік   өсімдіктерден  жасалған препараттардың   адам  
денсаулығы үшін өте жоғары бағаланатыны белгілі, соның нәтижесінде бұл күнде «фитотерапия» айтарлықтай дамып 
отыр.  Дәрілік  қасиеттері бар  өсімдіктерді  зерттеу барысында биологиялық белсенді заттарын анықтауда тек бұрыннан 
белгілі түрлердің ғана емес басқа да перспективті дәрілік  өсімдіктердің  емдік қасиеттерін ескеріп 
анықтау  маңызды  болып табылады.  Адам  баласы  өсімдіктерді  сонау көне дәуірден бастап күні бүгінге дейін өз қажетіне 
жаратып, пайдасына асырып келеді. Қалай атаған күнде де адамзат баласы үшін  дәрілік   өсімдіктердің  пайдасы өте 
зор.Дәрілік   өсімдіктер  адам  ағзасын нығайтады, бауыр, бүйрек, жүрек, өкпе, асқазан және ішек жолдары мен әр түрлі 
бездердің (мәселен, ас қорыту бездерінің т.б.) қызметтерін жақсартады, қан қысымы мен зат алмасуды ретке келтіреді, 
ағзаға жиналған улы заттарды несеп, нәжіс, қақырық, тер арқылы сыртқа шығарады, микробтар мен бактерияларды, 
вирустарды жояды, ауырған жерді, дене қызуын басады, қан тоқтатады орталық жүйке жүйесін тыныштандырады және т.б.
III.Қорытынды
 Өсімдіктің табиғи байлықтары сарқылмайтын қазына емес, оларды орынды пайдаланып, қорғап отырғанда ғана
ұзақ уақыт керекті заттарды алу мүмкіндігі туады. Адам баласы өзіне қажет болған қорек, ауа, киім, баспана, дәрі күнделікті
өмірде пайдаланып жүрген ұсақ-түйек заттардың бәрін өсімдіктерден алатын болса, оны барынша аялап қорғай білу - әрбір
адамның борышы.
Табиғат – адамзаттың материалдық және рухани талабын қанағаттандыратын байлықтың негізгі көзі, табиғи қорлар азайса,
байлық та кемиді. Сондықтан бүгінде күн тәртібінде табиғат байлығын сақтау, қорғау, көбейту мәселесі тұр.
Өсімдіктер тіршіліктің тірегі әрі айналамызды қоршап тұрған табиғаттың бір бөлігі болғандықтан, олардың табиғаттағы
түрлерін азайтпай,  қамқорлық жасап, молайту және қоршаған ортаның әр түрлі қолайсыз  жағдайынан жойылып кетуге
жақын тұрған түрін сақтап қалуды қорғау.

244

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB&action=edit&redlink=1


Адамзаттың тіршілік етуі барысында өсімдіктер әлемінің алатын орны ерекше зор. Қазіргі медицинада қолданыста жүрген
дәрі-дәрмектердің 40 пайыздай бөлігі тап өсімдіктер дүниесінен жасалады екен. Қоршаған орта өскіндерінің адам ағзаларын
жақсартуға осындай өлшеусіз көмегі барын біздің ата-бабаларымыз бағзы замандардан бері жақсы білген.
Осы  жүргізілген  зерттеу  жұмысының   нәтижелері  мен   қорытындысына  сүйене  отырып,
алға  қойған  мақсаттарымызға  жетеміз.
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«ҰЛЫ МОҒОЛ ИМПЕРИЯСЫ»

Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы
Қазақстанның 40 жылдығы орта мектебі

Ізденуші: Тайжан Гүлнар 10 «а» сынып оқушысы
Ғылыми жетекшісі: Есалиева Роза тарих пәнінің мұғалімі

Тақырыбы: «Ұлы Моғол империясы»  
Бағыты:  Қоғамдық-гуманитарлық  Секция:Тарих

I. Кіріспе
Зерттеу мақсаты:Ұлы Моғол империясы туралы,астанасы мен тарихы, негізін салушы  Заһир әд-Дин Мұхаммед Бабыр
туралы толық түсінік, ақпарат,мәліметтер беру 
Зерттеу нысаны:Ұлы Моғол империясы
Ғылыми болжамы:Ұлы Моғол империясының тарихын зерттеу
Өзектілігі:Ұлы Моғол империясының құрылуын,негізін салушы Бабыр және оның ұрпақтарының өмір жолымен таныстыру
Зерттеу тәсілдері:  ақпарат жинап, танысу, жоспарлау, талдау, салыстыру, іздену, зерттеу. 

II.Негізгі бөлім
II. 1.Ұлы Моғол империясының құрылуы
Моғол әулеті,  ұлы Моғолдар әулеті  –  16  –  19  ғасырларда  Үндістанды билеген әулет.  Негізін  салушы  –  Заһир  әд-Дин
Мұхаммед Бабыр. Темір әулетінен шыққан, әкесі Омар Шейх (1456 – 95) Әмір Темірге туажат, анасы Құтлұқ Нигар ханым
Жүніс  ханның  үлкен қызы.  Бабыр Ферғананың әмірі  болды.  1504 жылы Мұхаммед  Шайбани  бастаған  Дешті  Қыпшақ
тайпалары Бабырдан Ферғананы тартып алды. Ол өзіне берілген жауынгерлермен оңтүстікке жылжып, Кабулды иеленді.
1512 жылы Бабыр әскерлері Самарқандты басып алды. Бірақ келесі жылы жеңіліп, кейін қайтты. Содан кейін Бабыр түркі
тайпалары мен ауғандықтарды бастап Үндістан жерін жаулауға кірісті (1518 – 19, 1524 – 25). Ол кезде Үндістан бытыраңқы
ел  болатын.  Оның  солтүстік  аймақтарында  мұсылмандар  билеген  бірнеше  мемлекеттер  өмір  сүрді.  Өзара  қырқыстағы
билеушілер Бабырға сүйенбек болып, оны көмекке шақырды. Бабыр қолы 1526 жылы Панипат жазығында Ибраһим ІІ-ні,
1527 жылы раджпуттарды жеңіп, Пенджаб, Лахор, Дели, Агра жерлеріне ие болды. Сөйтіп, Бабыр және оның ұрпақтары
Ауғанстанның  тең  жартысын,  Үндістанның  солтүстігін,  орталық  аймақтарын  біріктіріп,  ірі  империя  құрды.  Олар
Моғолстаннан шыққандықтан Үндістанда және Еуропада ұлы моғолдар деген атпен аталды. Моғол әулеті билеген кезеңде
Үндістан әлемге әйгілі болды. Оның белгілі сұлтандары: Бабыр (1526 – 30), Құмайын (1530 – 56), Акбар (1556 – 1605),
Жаһангер (1605 – 27), Жаһан шаһ (1627 – 58), Аурангзеб (1658 – 1707), Баһадүр шаһ (1707 – 12), Жаһандар шаһ (1712 – 13),
Фаррух Сий-Сийяр (1713 – 19), Насыр әд-Дин Мұхаммед (1719 – 48), Ахмад шаһ Баһадүр (1748 – 54), Әзиз әд-Дин Аламгир
ІІ (1754 – 59), Жәлел әд-Дин Әли Жауһар шаһ Алам (1759 – 1806), Акбар ІІ (1806 – 37), Сираж әд-Дин Баһадүр ІІ (1837 – 58).
18  ғасырдың  ортасында  ұлы  моғолдар  империясы  ыдырай  бастады.  Ақырғы  сұлтан  Баһадүр  ІІ  Үндістан  халқының
ағылшындар үстемдігіне бағытталған көтерілісін басқарды. Көтеріліс басылған соң оның ұлдары ағылшындар қолынан қаза
тапты, ал Баһадүр ІІ Бирмаға айдалып, сонда қайтыс болды.
Ұлы моғолдар империясы — Үндістан аумағында өмір сүрген ірі мемлекет (1526 — 1858) Дели сұлтандығы ыдырағаннан
кейін  құрылған.  Негізін  Темір  әулетінен  шыққан  Захир  әд-Дин  Мұхаммед  Бабыр  қалады.  Бабыр  мен  оның ұрпақтары
Моғолстаннан шыққандықтан үнділіктер (оларды “мухгал” деп атаған) мен еуропалықтарға  Ұлы Моғолдар деген атпен
белгілі болды. Ұ. М. и. барынша ұлғайған кезінде аум. оңт-ндегі шағын князьдіктер мен патшалықтардан басқа Үндістан
түбегін түгелге дерлік қамтыды.
Астанасы  бастапқыда  Агра,  соңынан  Дели  қалалары  болды.  Сұлтандық  билік  мұрагерлік  жолмен  жүзеге  асырылып,
сұлтандар шексіз билікке қол жеткізді. Олар бағындырылған аумақтарды өздері қойған билеушілер арқылы басқарды.
II. 2.Панипат соғысы
1526 жылдың қарашасында Бабыр 12 мың кісілік қолмен Пенджабқа кіреді де, Делиге қарай бет алады. Осы жылдың 21
сәуірінде Панипат маңында Үндістанның тағдырын шешкен үлкен ұрыс болды. Бұл кезде Бабыр ысылған қолбасшы болып
қалған еді.  Ол қызылбастардың зеңбіректерімен соғысып және көшпелі  өзбектердің «толғама» атты әскери тактикасын
шебер меңгерген болатын. Міне, осы ұрыс әдістерінің нәтижесінде Бабыр 12 мың әскермен Дели патшасы сұлтан Ибрагим
Лодидың 40 мың кісілік қолын жеңіп шығады. Үндістанды басып алуға Бабыр 14 жыл дайындалған болатын. Сонымен,
Үндістан Бабырдың екінші отанына айналды. Ол мұнда үлкен мәдени жұмыстар жүргізді, аса күрделі құрылыстар салды,
елдің ең таңдаулы ақындары мен ғалымдарын өз маңына топтады.  Жаңа Үндістанды құрушы, ұлт көсемі ретінде тарихқа
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енген мемлекет қайраткері, жалынды публицист Джавахарлал Неру өзінің әйгілі "Индияны ашу" деген кітабында Бабырды
"жылы жүзді, батыл, іскер жан, өнер мен әдебиетті бағалай білген қайраткер" ретінде сипаттап, ол туралы зор құрметпен
сөйлейді. Ол Бабыр билеген дәуір жөнінде айта келіп, "бұл кезде Үндістанда үлкен игілікті өзгерістер өмірге келді. Жаңа бір
леп есіп, мұның өзі өнер, сәулет, тағы басқа мәдениет салаларын құлпыртып, жасартып жіберген еді» деп жазады.
II. 3.Падишах Бабыр
Захиредден Мұхамед Бабыр  «Бабыр» есімінің парсы тілінен мағынасы «арыстан, қолбасшы, барыс»[1] — моғол және үнді
ел билеушісі, сардары, Ұлы Моғол мемлекетінің негізін қалаушы, ақын және жазушы.[2]

1483 ж. ақпанның  14 қазіргі Ферғана  уалаятында туған.  Оның  әкесі  Омар  Шайхы — Ақсақ
Темірдің шөбересі, Ферғананың әмірі  еді.  Ал  Бабырдың  шешесі —  Құтлық  Нигар  ханым Моғолстан ханы, Шыңғыс
хан әулеті  Жүністің  қызы болатын.  Бабыр және  қазақтың  тұңғыш  тарихшысы Мұхаммед Хайдардың шешелері — бірге
туған, апалы-сіңлілі адамдар болған. Демек, Бабыр мен Мұхаммед-Хайдар — бөле болып келеді.
1494 ж. Омар Шайхы қайтыс болады да, Ферғана әмірінің орны бос қалады.
 Осы кезде Омар Шайхының інісі, Самарқан әмірі Ахмет мырза осы орынға ауыз салып, Ферғана әмірінің тағына таласады.
Алайда, Омар Шайхының беделді бектері оған қарсы шығып, Омар Шайхының 11 жасар баласы Бабырды Ферғана әмірі деп
жариялап, асығыс таққа отырғызады. 
Бабыр үкімет басына келген кезде, Самарқан, Бұқар, Ташкент, Әндіжан,  Хисар,  Қабылды  билеуші Темір тұқымдары өзара
жауласып, бір кездегі аса қуаттыАқсақ Темір империясын әбден әлсіреткен еді. Міне, осындай аса ауыр жағдайда үкімет
басына келген бала Бабырдың көп майданда күрес жүргізуіне тура келді. 
Ол бір жағынан өзінің туған қаласы Әндіжанды өзінің немере ағасы Ахмет мырзаның шабуылынан сақтап қалуға тиіс болса,
екінші  жағынан,  өзі  отырған  тағына  өз  туысы Жиһангер мырзадан  қорғап  қалуға  тура  келді.  Өзін Шыңғыс
хандығының мұрагері, Әмір  Темірдің әулеті  санаған  Бабыр Мауреннахрда бір  орталыққа  бағынған  ірі  мемлекет  құрып,
Темір ұрпақтарының әр жерге шашырап жүрген әскери күштерін бір қолға топтастырмақ болды.
Осы  кезде  Самарқан  мен  Бұхара  әмірі  Сұлтан  Ахмет  мырза  қайтыс  болып,  оның  артында  ұрпақ  қалмады.  Осыған
байланыстыСамарқанда Темір  әулеттерінің  арасында  таққа  талас  басталды.  Осыны  пайдаланған  солтүстіктегі көшпелі
өзбектер ханы —  Шайбани  хан өзінің  қол  астындағы  адамдарын  жинап  алып,  дереу  Самарқанға  қарай  шеру  тартады.
Алайда  самарқандықтар  туған  қаласын  ерлікпер  қорғап  қалады.  Бірақ  ол  уақыт
өткізбей, Қаршы және Шахрисәбіз қалаларына  бет  алып,  оларды  жаулап  алады  да,  бірден Бұқарға беттейді.  Үш  күн
қоршауға шыдай алмаған Бұқар бектреі қаланы Шайбаниге беріп қояды.
II. 4.Бабырдың ұрпақтары
1507 ж. мамырда Шайбани  хан Әмудариядан өтіп, Хорасан жеріне  барады.  Темірдің  соңғы  әулеті  Сұлтан  Хұсайын
мырзаның  елордасы — Герат дұшпан  алдында  әлсіздік  көрсетеді.  Шайбани  Гератты  жаулап  алып,  өзінің  жаугершілік
жолында  Иран  шекарасына  жетеді…  Ал, Иран шахы  Исмаил  Шайбанидің  бұл  қылығын  ұнатпайды. 1510 ж.  Исмаил
Хорасан  жеріне  жорық  жасайды.  Осының  алдында  ғана, 1508 ж.  қазақтар  мен  моғұлдардың  бірігіп  күш  көрсетудің
нәтижесінде  Шайбани  бастаған  әскерлер Сырдария бойында  үлкен  жеңіліске  ұшыраған  еді.  Сондықтан  олар  Иран
әскерлеріне қарсы керісуге жарамайды. Мұны сезген Шайбани өзінің аз ғана адамдарымен Мерв қаласына барып тығылады.
Бірақ кейінгі бір ұрыста Шайбани қаза тауып, әскерлері талқандалды. Сөйтіп Гератты Иран шахы Исмаил басып алады.
Осы  кезде  Бабыр  өзінің  ең  қауіпті  дұшпаны  Шайбанидің  қаза  тапқанын  естіп,  өзінің  бұрынғы  патшалығын Шайбани
әулетінен қайта тартып алу үшін әрекет жасайды. Осы мақсатпен ол Иран шахына ұсыныс жасайды. Шах бұған келіседі.
Сөйтіп Бабыр Кабулдан қалың қолмен аттанып, Әмудариядан өтіп, Хисарға келеді. Қарсылық көрсеткен [[Шайбани әулеті|
Шайбани әулетініңъъ отрядтарын қиратып, Мауреннахрдың көптеген бөлігін (Хисарды, Кулыбты, Кундузды, Бадахшанды)
басып алады. Сөйтіп, Самарқанға қарай бет алады. Осы жорықта Бабырдың қасында жүрген оның туған бөлесі, «Тарихи-
Рашиди» кітабының авторы Мұхаммед-Хайдар Дулатидің айтуына қарағанда, қатал көшпеліліерді жеңіп шыққан Бабырды
Самарқан  халқы  қуанышпен  қарсы  алады.  Оның  жолына  жібек  кілем  төсейді.  Көшелер  қызыл  гүлге  бөленеді.
Сөйтіп 1511 ж.  Бабыр  Самарқанға  салтанатпен  кіреді.  Бірақ  Бабардың  Иран  шахы  Исмаилмен  одақтас  болуы
самарқандықтарды қатты мазасыздандырады.
Мешітке Хутба оқылып, онда Бабырды падишах деп дариялайды. 
II.5.Бабырнама
Тарихи шығарма, Орта Азия халықтарына ортақ құнды мұра. Авторы – Моғол империясының (1526–1258) негізін қалаған
Захир  әд-Дин  Мұхаммед  Бабыр.  Түркі  (шағатай)  тілінде  1526–1930  жылы  жазылған.  Кітап  –  Темір  әулеті  құрған
мемлекеттердің құрылымын, әдет-ғұрпын, салт-санасын және топонимикасын зерттейтін тарихшы, этнограф, географтар
үшін және орта ғасырда түркі тілінде жазылған әдеби, ғылыми шығармаларды зерттеумен айналысатын әдебиетшілер мен
тіл мамандарына қажетті құнды еңбек. «Бабаранамада» мәліметтердің молдығы, тілінің байлығы жағынан ерекше туынды.
Шығарма  Темір  әулетінің  билік  құрған  ұрпақтарына  тарихи  мінездеме  бере  отырып,  15–16  ғасырлардағы  Ферғана,
Хиндустан  аймағындағы  (бүгінгі  Орта  Азия  мемлекеттері,  Ауғанстан,  Пәкстан,  Үндістан)  елдерінің,  халықтарынының
тарихы, Темір әулеті мен Мұхаммед Шайбани арасындағы, Моғолстандағы тақ таласы, билік және жер үшін жүргізілген
соғыстар  жайлы  егжей-тегжейлі  сөз  етеді.  Үлкенді-кішілі  қалалардың  (Ақсикент,  Кабул,  Шаш,  Бұхара,  т.б.)  салынуы,
архитектурасы,  қирауы,  Сырдария,  Жетісу  бойындағы  елді  мекендер  туралы  жазады.  Орта  ғасырлардағы  Алмалық
(Жаркент түбінде), Алмату (Алматы), Янги (Таразкент) қалаларына тоқталып, бұлардың моңғолдар мен Шайбани әулеті
билеушілерінің кесірінен қирағаны айтылады. Бұл қалалар маңында бау-бақшалар, түрлі жабайы жемістер, Орта Азия мен
Үндістан тауында жан-жануарлардың ондаған түрлері болғандығы баяндалады. 

III. Қорытынды
Мемлекеттің  негізін  салушылардың  бірі  —  Мұсылман  Лигасының  басшысы  Икбал  ақын.  1930  жылы  Икбал  тәуелсіз
мұсылман мемлекетін құруды ұсынды. Жоспар бойынша оның құрамына Пенджаб, Синд, Белуджистан мен Пәкістанның
солтүстік-батыс шекаралық аймағы кіру керек еді. Мемлекеттің атауын 1933 жылы Кембриджде оқып жүрген мұсылман
студенті Чаудри Рехмат Али ұсынды. Пәкістан — «тазалар қаласы» дегенді білдіреді, атуы акроним болып табылады: «П»
— Пенджаб,  «А» — шекарадағы ауғандықтар  (яғни СБША-ның пуштундары),  «К» —Кашмир,  «С»  — Синд,  «тан» —
Белуджистан. 

246

http://kk.wikipedia.org/wiki/1511
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/1508
http://kk.wikipedia.org/wiki/1510
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/1507
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D3%99%D0%B1%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D1%88%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D3%A9%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D1%88%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D3%A9%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81_%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81_%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D2%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%81%D0%B0%D2%9B_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
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1947 жылы Британдық Үндістанды бөлу уақытында  Мұсылман Лигасының арқасында  Пәкістан мемлекеті  қалыптасты.
Оның құрамына Үндістанның мұсылман халқы басым солтүстік-шығыс және солтүстік-батыс аудандары кірді. Пәкістанның
бірінші  генерал-губернаторы  болып  Джинна,  ал  мемлекеттің  премьер-министрі  болып  Лиакат  Али  Хан  тағайындалды
[1;193]. 
1971  жылы  Шығыс  Пәкістан  тәуелсіз  Бангладешке  айналды.  1965,  1971жж.  Пәкістан  Үндістанмен  соғыс  қимылдарын
жүргізді.  1977 жылы елде әскери төңкеріс болды. 1988 жылы 17 тамызда әуе апатында қаза тапқан президент Зия-уль-
Хакадан кейін билік азаматтық үкіметтің қолына көшті.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. История Узбекистана в период с XVI по XIX вв — параграф 9
2. Айбын. Энциклопедия. / Бас ред. Б.Ө.Жақып. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. - 880 бет.ISBN 9965-893-73-Х
3. Кор-Оглы Х.Г., Узбекская литература, М., 1968; Полн. собр. русских летописей, в 30-ти т., т. 13, СПб. — Л. — М., 1841 —
1965;  История Индии в  средние  века,  М.,  1968;  История Афганистана,  т.  2,  М.,  1965;  Захир ад-дин Мұхаммед Бабыр,
“Бабырнама”, А., 1993.
4. Қазақ Энциклопедиясы, 1 том
5.Отырар. Энциклопедия. – Алматы.«Арыс» баспасы, 2005 ISBN 9965-17-272-2
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ЖЫЛУ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРЫН ЖАСАУ ТАРИХЫ 

ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАДАҒЫ ӘСЕРІ

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы,
Ақбастау ауылы 

№33 Н.Шойынбаев атындағы 
жалпы орта мектебі 

Орындаған: 10-сынып оқушысы  Ибинов Султан 
Жетекшісі:  Тлегенова Клара Салыбекқызы

Ғылыми зерттеу күнделігі : 
Зерттеу тақырыбы:  Жылу қозғалтқыштарын
жасау тарихы  және оның қоршаған ортадағы
әсері
Зерттеу  өзектілігі:   Жылу  қозғалтқыштарының

жасалу тарихы және біздің өмірімізге қажеттігіне  қазіргі өмірмен байланыстыра отырып,қасиеттерін насихаттау.
Зерттеу болжамы: Ғылыми оқулықтар мен интернет желісі
Зерттеу мақсаты: Жылу қозғалтқыштарының  жасалу тарихы туралы
мәліметтерді тереңдетіп тұрмыста   пайдаланып жатқан жаңалықтарды жеткізу, одан туындаған ойлардан пайдалы нәрселер
шығару, айналасындағы достарына ой салу
Зерттеу міндеттері: 
а) Жылу қозғалтқыштарының  тарихымен танысу
б) Жылу қозғалтқыштары туралы жан-жақты деректер
в) Жылу қозғалтқыштарын  пайдаланудың жолдары
Зерттеу кезеңдері:
1.Ұйымдастыру кезеңі
а) Аудандық,мектептік кітапханадағы түрлі кітаптарда  және де басқа    
деректерде кездесетін мәліметтер,фактілер,материалдарды жинақтау  және  зерттеу. Интернет желісімен тұрақты байланыс 
орната отырып,құнды деректер базасын жасау
ә)Зерттеу материалдар бойынша қорытындылар мен ой-тұжырымдар жасау
                                                             
ІІ. Практикалық кезең
а) Жылу қозғалтқыштарының  жасалу жолдарымен танысу
ә)Жылу қозғалтқыштарын  пайдалануы.б)Жылу қозғалтқыштарының  ерекшелігі туралы деректер жинақтау                            
ІІІ. Жалпы кезеңі
Зерттелген тақырып бойынша көрнекілік слайдтар жасау
Зертханалық бұрыш ұйымдастыру
Зертханалық тәжірибелер мен бейнежазбалары

№ Жұмыс мазмұны Зерттеу әдістері
1  Жылу қозғалтқыштарының  маңызы Ұстаздарымен кеңесу
2  Жылу қозғалтқыштарының  жасалу 

тарихы
Тарихи деректер

3 Түрлі ерекше түрлері Зертханадағы зерттеулер
4 Қолдану әдістері Медицинада өмірде
5  Жылу қозғалтқыштарымен  байланысты

денелер
Оптикалық құралдар, көз

6 Қазіргі кездегі қолданыс Салыстыру
7 Зерттеу нәтижесі Қорытындылау
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Кіріспе.   Алғашқы  поршенді  бу  машинасын   1690  жылы  Д.Папен  ойлап  тапқан  болатын.Одан  кейін,  1711-1712  жж
ағылшынның темір ұстасы Томас Ньюкомен алғаш рет поршенді бу машинасын ойлап тауып жасап шығарды.
  Т.Ньюкоменнің шахтадан су шығаратын бу машинасы 1763жылы сәуір айында  И. Ползунов өзінің бу қозғалтқышын завод 
жұмысында қолданып көрді .Дж. Уаттың бу қозғалтқышы-1782 ж И.И.Ползуновтың бу қозғалтқышы                                   
Н.Оттоның іштен жану қозғалтқышы 1863 жылы бензин мен ауаның қоспасымен жұмыс істейтін алғашқы поршенді қолдан 
тұтанатын авиациалық мотордың үлгісін жасады.
Алғашқы екі тактілі жылу қозғалтқышын жасаған– Рудольф Дизель    (1858 - 1913 )
«Карбюраторлы іштен жану қозғалтқышы»
Алғашқы іштен жану қозғалтқышын жасаған  - Жан Этьен Ленуар (1822 - 1900 )
Карбюраторлы іштен жану қозғалтқышының құрылысы

Төрт тактылы іштен жану қозғалтқышы автомобиль,  жеңіл самолеттерде қолданылады.  Суретте  қозғалтқыштың жұмыс
істеу принципінің төрт тактісі көрсетілген:: 
Сору -> Сығу -> Жұмыстық жүріс -> Шығару
ҚОРЕКТЕНДІРУ  ЖҮЙЕСІ  Қоршаған  ортаны  қорғау  мақсатында  мотордан  шыққан  газдағы  зиянды  заттарды  азайту
көбіне  қоректендіру  жүйесінің  жұмыс  істеуіне  байланысты.  Мысалы,  Еуропалық  стандартқа  сай  дүние  жүзінде
карбюраторлы бензинді моторларды пайдалануға тыйым салынған.

                         

Карбюраторлы іштен жану қозғалтқыш    
ҚОРЕКТЕНДІРУ ЖҮЙЕСІ.  Қоршаған  ортаны қорғау  мақсатында  мотордан  шыққан  газдағы зиянды  заттарды  азайту
көбіне  қоректендіру  жүйесінің  жұмыс  істеуіне  байланысты.  Мысалы,  Еуропалық  стандартқа  сай  дүние  жүзінде
карбюраторлы  бензинді  моторларды  пайдалануға  тыйым  салынған  .  Қазіргі  автомобиль  моторларында  орталық  және
тікелей бүрку бензинді қоректендіру жүйелері пайдаланылады. Бүрку қоректендіру жүйелері осы кітаптың келесі бөлімінде
келтірілген (III бөлім. Моторлардың электронды қоректендіру жүйелері).Қазақстанда әлі де карбюраторлы моторлары бар
автомобильдер жұмыс істейді. Сондықтан кітапта осы моторлар жайында қысқаша мағлұматтар келтірілген. 
Карбюраторлы қозғалтқыш.  
Жетістіктері
1.Массасы жеңіл;
2.Өте компактылы;
3.Пайдалы әсер коэффициенті  (25-30%) 
Кемшіліктері
1.Жоғары сапалы отын қажет етеді;
2.Құрылымы күрделі;
3.Иіннің айналу жылдамдығы жоғары;
4.Улы газдар;
5.Шу. 
                                  Карбюраторлы қоректендіру жүйесі
Карбюраторлы моторда отын сорғы арқылы бактан  тұндырғыш-сүзгі және отын өткізгіш арқылы сорғымен сорылады да
карбюраторға  жіберіледі.  Енгізу  тактісінде  атмосфера  ауасы  сүзгіден  (ауа  тазартқыштан)  өтіп  басқа  қоспалардан
тазартылады да карбюраторға келіп түседі.  Мұнда ауа  тозақданған отынмен араласады және енгізу түтігіне (коллектор)
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бағытталады. Жанғыш қоспаны дайындау енгізу түтігіне жалғасады, онда отын буланады және ауамен араласып кетеді. Бұл
процесс мотор цилиндрінде енгізу және сығылу тактісі кезінде аяқталады.                                                      
                                                               4-бет

Жұмыстық қоспа жанып болғаннан кейін пайдаланылған газ шығаратын түтік жүйесі және өшіргіш (глушитель) арқылы
сыртқа шығарылып тасталады.Карбюраторлы автомобиль моторлары негізінен бензинмен немесе газбен жұмыс істейді. 
                                 Төрт тактілі Дизель қозғалтқышы 
1897 жылы неміс инженері Рудольф ДИЗЕЛЬ (1858 – 1913) жасап шығарған. 
Сору немесе кіргізу тактісі 

Сығу тактісі ,Шығару тактісі, Сығу тактісі 
Поршень  жоғарғы  шеткі  орыннан  төмен  қарай  қозға-лады,оның  үстіндегі  көлемнің  үлғаюынан  ауа  сирейді  де,1
қақпақша ашылып, цилиндрдің ішіне ауа сорылады. 

 Екі тактілі Дизель қозғалтқышы 
Әрі қарай поршень жоғары қозғалып, ауа сығылады да цилиндрдің ішіндегі қысым 1,2*10 6 Па-ға жетіп, ол температураның
500-700 0С-ға дейін жоғарылуын тудырады.

Бу турбинасы 
Поршень жоғары қарай көтеріліп шығару клапаны арқылы  газды сыртқа атмосфе-раға шығарады. 
Сығылған қызған ауаға сорғының және бүркігіштің көмегімен жанғыш қоспа бүркіледі.Жоғары температураның әсерінен
қоспа тұтанады.
  Оның жану уақыты бензиннің жану уақытынан ұзақ. Дизель қозғалтқышы
Мотордың  сенімді  және  үнемді  жұмысын  қамтамасыз  ету  үшін  бензиннің  жақсы  буланғыштық  және  жеткілікті
детонациялык; беріктілік қасиеттері болуы керек.
Бу турбинасы – бу немесе жоғары температураға дейін қыздырылған газ арқылы қозғалтқыш білігін поршеннің, 
шатунның және иінді біліктің жәрдемінсіз тікелей айналдыратын жылу қозғалтқышы
                                              Бу турбинасының құрылысы

Екі корпусты бу турбинасы (қақпағы алынған):  1 — жоғары қысым корпусы; 2 —   лабиринтті     тығыздағыш  ; 3 
—   Кертис     доңғалағы  ; 4 —   жоғарғы қысым   роторы; 5 —   жалғастырушы   муфта; 6 —   төменгі қысым 
роторы,7-төменгі қысым роторы
Жетістіктері

• Жылдам айналғыштығы; 
• Ықшамдылығы; 
• Қуаттылығы; 
• П.Ә.К.-нің жоғары-
• лығы – 40 %. 

 Бу турбинасы 
  Кемшіліктері  Инерциялығы,  яғни турбинаны қосу немесе тоқтату үшін біршама уақыт қажет;Айналу жылдамдығын
реттеу мүмкіншілігінің жоқтығы; Кері жүрістің жоқтығы. 
                       Реактивті қозғалтқыштар
Ашылу  тарихы.  Ғылымда  реактивті  қозғалыс  деп  дененің  бір  бөлігінің  одан  бөлінгенде  қалған  бөлігінің  қозғалысын
айтады.  Реактивті  қозғалтқыштар  қазіргі  таңда космосты игеру мақсатында  кеңінен қолданылуда.  Сонымен  қатар  олар
метеорологиялық мақсатта және түрлі радиустағы әскери ракеталарда қолданылады. 
-Сұйық реактивті қозғалтқыштарда отын ретінде керосин,бензин, спирт, анилин, сұйық сутегі және т.б пайдаланылады. 
-Отын жану үшін тотықтырғыш ретінде сұйық оттегі, азот қышқылы,сұйық фтор, сутегі оксиді қолданылады. 
-Отын және тотықтырғыш арнайы бактарда сақталады, сорғының көмегімен жану камерасына беріледі, жану нәтижесінде
қысым 50 атм-ға, ал температура  3000С жетеді. 
-Жоғарғы қысым мен температурадағы газ жану камерасының алдыңғы қабырғасына сопло орналасқан артқы қабырғасына
қарағанда көп қысым күшін тудырады.
-Сондықтан олар сопло арқылы үлкен жылдамдықпен сыртқа шығарылады да, ракетаны алға қарай қозғалысқа келтіреді
Жылу қозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті және оны арттыру жолдары. 

             Q 1

A = Q 1  - Q 2

Жылу қозғалтқышының ПӘК-і   
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Кез-келген жылу қозғалтқышының жұмысы п.ә.к.-мен сипатталады:
П.Ә.К.=А/Q1*100%=(Q1-Q2)/Q1*100%
П.Ә.К. = 15 - 40%
Жылу қозғалтқышының ПӘК-і
Карно Никола Леонард Сади (1796-1832 г.)- француз физигі әрі инженері. «Размышления о движущей силе огня и о 
машинах, способных развивать эту силу» атты еңбегінде өз зерттеулері жайында жазды.Ол идел газбен жұмыс жасайтын 
идеал жылу машинасын ойлап тауып, оның п.ә.к.-і: 

П.Ә.К.=(Т1-Т2)/Т1*100%, мұндағыТ2=0о.К,болса,онда П.Ә.К.=100%=1. Бірақ бұл мүмкін емес, қазіргі таңдағы
қозғалтқыштардың П.Ә.К. =62%,  Т1=800о.К, Т2=300о.К болғанда.                        6-бет

Жылу қозғалтқыштарының әсерінен қоршаған ортаның экологиялық мәселелері 
Ауа тазартқыш. Ауа құрамында көптеген газдардың - оттегінің, азоттық, сутегінің, т.б. болатыны белгілі. Отынның жануы 
үшін ауа құрамында массасына орай 23% -ға жуық оттегі болады.
Егер ауаны тазартпаса, онда бір жұмыс ауысымында мотордың цилиндріне бірнеше килограмм шақ түсуі  мүмкін. Оның
қатты  бөліктері  цилиндрдің,  поршеньнің  басқа  қажалатын  бөлшектердің  жылдам  тозуын  тездетеді.  Цилиндрге  түсетін
ауаны тазартпай автомобиль жұмыс істеуге жарамайды. 
Ауа  тазартқыштары  сұйықты  және  құрғақ  элементті  болып  екіге  бөлінеді.  Автомобиль  моторларында  көбінде  құрғақ
ауыстырмалы қағаз немесе картоннан жасалған фильтр элементтерін қолданады. Ауа сүзгіштері (2.35-сурет) қарапайым (а)
және термореттеуішті (б) болады.
                                                                                                                      7-бет

Химиялық құрамы Қозғалтқышта бөлінетін газдың құрамы %
дизель

Көміртегі тотығы(ІІ)СО 0.2
Азот тотығы NO² 0.35
Көмірсутектер СН 0.04
Күкірттің қос тотығы SO 0.04

Күйе,күл С 0.3(Мг\л)
Мәселені шешу жолдары
- Транспорт санын азайту үшін қоғамдық көлікпен тасымалдауды дамыту; 
- Отынның жаңа сапалы түрлерін пайдалану;
- Сүзгі фильтрлерді пайдалану;
- Жаяу немесе велосипедпен жүруді қолға алу және дамыту;  
- «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша ағаштар отырғызу;
- Күн энергиясымен жұмыс істейтін электромобиль, жел , биоэнергияны пайдалану.
       Жылу қозғалтқыштарын пайдалану 

• қоршаған ортаға қандай зиян келтіруде: «Жылы жай» эффектісі;
•  Жер бетінде температураның жоғарылауы; 
•  Су қоймаларының ластануы;
• Ауаның ластануы; 
• Үлкен қалаларда транспорттың шуылы 
• Топырақтың улануы, құнарсыздануы. 

 Есеп: 2) Машина 300 км жоды 72 км/сағ жылдамдықпен жүреді, осы кезде ол 
   70 л бензин жұмсайды. Егер машинаның п.ә.к.-і 25% болса, онда осы жолдағы машинаның қуаты қандай? (1,9 кВт)
3) П.ә.к.-і 11%, өндіретін қуаты 8,096 кВт болатын мотоцикл қозғалтқышы бір сағатта қанша литр бензин жұмсайды? (8 л) 
Қорытынды:

Пайдасы Зияны Мәселені шешу жолдары
Экономиканың дамуына ықпал 
етеді;
Қолайлы жағдай жасауға 
көмектеседі;
Адам еңбегін жеңілдетуге,бір 
жерден екінші жерге жетуіне 
көмектеседі

Биосфераны ластайды;
Қоршаған ортаның температурасын
жоғарылатады;
Табиғи байлық қорларын азайтады;
Адам ағзасына әсер етеді

Басқа отын түрлерін ойлап табу;
Қозғалтқыштың басқа түрлерін жетілдіру;
Қоршаған ортаны тазарту;
Автомобиль жүргізушілер мәдениетін 
қалыптастыру

Пайдаланылған әдебиеттер:
• 1.Математика және Физика журналы
• 2.Энциклопедия.Сұрақ және жауап
• 3.Мектептегі технология №5. 2016
• 4.11-сынып.С.Тұяқбаев,Ш.Насохова,Б.Кронгарт 

* * * * * * * * *
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«ҰЯЛЫ СЫМТЕТІКТІҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ»

Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы

№33 Н.Шойынбаев атындағы жалпы орта мектебі,

Жетекшісі: Тлегенова Клара
Орындаған: Алтай Султан 9-сынып оқушысы

Зерттеу тақырыбы:  «Ұялы сымтетіктің шығу тарихы»   
Зерттеу өзектілігі: Ұялы сымтетіктің біздің өмірімізге

қажеттігіне  қазіргі өмірмен байланыстыра отырып, 
қасиеттерін насихаттау. 

Зерттеу болжамы: Ғылыми оқулықтар мен интернет желісі
Зерттеу мақсаты: Ұялы сымтетік туралы мәлметтерді тереңдетіп тұрмыста пайдаланып  жатқан  жаңалықтарды  жеткізу,
одан туындаған ойлардан пайдалы   нәрселер шығару, айналасындағы достарына ой салу
Зерттеу міндеттері:
а) Ұялы сымтетіктің шығу тарихымен танысу
б) Ұялы сымтетік туралы жан-жақты деректер
в) Ұялы сымтетікті пайдаланудың жолдарының орнын түсіну
Зерттеу кезеңдері:  1.Ұйымдастыру кезеңі
а)  Аудандық,  мектептік  кітапханадағы  түрлі  кітаптарда   және  де  басқа  деректерде  кездесетін  мәліметтер,  фактілер,
материалдарды жинақтау және зерттеу
Интернет желісімен тұрақты байланыс орната отырып, құнды деректер базасын жасау
ә) Зерттеу материалдар бойынша қорытындылар мен ой-тұжырымдар жасау
 ІІ. Практикалық кезең
а) Ұялы сымтетіктің жасалу жолдарымен танысу
ә) Ұялы сымтетіктің пайдалануы
б) Ұялы сымтетіктің ерекшелігі туралы деректер жинақтау
     ІІІ. Жалпы кезеңі  Зерттелген тақырып бойынша көрнекілік слайдтар жасау, Зертханалық бұрыш ұйымдастыру
Зертханалық тәжірибелер мен бейнежазбалар

№ Жұмыс мазмұны Зерттеу әдістері
1 Ұялы сымтетіктің  маңызы Ұстаздарымен кеңесу
2  Ұялы сымтетіктің таңдау ережесі Тарихи деректер
3 Түрлі ерекше түрлері Зертханадағы зерттеулер
4 Қолдану әдістері Медицинада өмірде
5 Ұялы сымтетікпен  байланысты 

денелер
Оптикалық құралдар

6 Қазіргі кездегі қолданыс Салыстыру
7 Зерттеу нәтижесі Қорытындылау

1875  жылдың  2 маусымында Бостон университетінің  Шешендік өнер мектебінің   профессоры Грехем Белл ең алғаш
рет байланыстырушы сымдардың көмегімен өз көмекшісінің даусын естиді.  Өнертапқыш шотландықтың бұл жаңалығы
тарих бетінде телефон деген атпен қалды.Бір қызығы, өнертапқыштың есімі ағылшын тілінен аударғанда, «қоңырау» деген
мағынаны  білдіреді.  Арада  бір  ғасырға  жуық  уақыт  өткенде  ең  алғашқы  ұялы  телефондар  пайда  болды.Иллинойс
технологиялық институтының түлегі Мартин Купердің өнертапқыштық бұл жаңалығын қазір әлем халқының жартысына
жуығы  күнделікті  қолданып  отыр. Ұялы  телефонмен  жасалған  алғашқы  нағыз  байланыстың  тарихы  1973  жылдың  3
сәуірінен басталады.  Ұялы байланыс компаниясының қызметкері Мартин Купердің  зерттеулер  бөлімінің басшысы Белл
Лабзға Нью-Йорк көшелерінде серуендеп жүріп соққан қоңырауы ұялы телефонмен алғашқы байланыс орнату саналады.
Купердің өзі таратқыштан сигнал жіберу хаттамасының негізгі құрастырушысы еді. Ал ол қолданған телефонның салмағы,
яғни ең алғашқы ұялы телефон 1,15 килограмм тартатын. Сол уақыттары Нью-Йорк әлемдегі ұялы байланыстың базалық
станциялары орнатылған әлемдегі жалғыз нүкте болды,төрт жылдан соң Чикагода 2000 абоненттік тәжірибелік ұялы желі
құрылды.Ал 1979 жылы бұл өнертапқыштық жаңалыққа Күншығыс елі зор қызығушылық білдіріп,88 базалық станциядан
тұратын  алғашқы  ұялы  байланыстың  қызметін  бастады.  1997  жылы  әлемде  ұялы  желі  қызметінің  абоненттері  207
миллионды құраған.Бұл жаңалық өндіріске енген уақыттан жиырма жыл мерзім өткен соң ғана,миллиардыншы абонент
тіркелген.Ал  екінші  миллиардыншы  межеге  жетуге  бар  болғаны  үш  жыл  мерзім  қажет  болды.Wireless  Intelligence
зерттеулер  орталығының  мәліметтерінше  келесі  3  миллиардтық  межеге  2010  жылдың  соңында  жететін  боламыз.Ұялы
байланыс қызметі жылдам өркендеп келе жатқан елдердің алдыңғы қатарында Қытай, Үндістан, Ресей, АҚШ, Пәкістан,
Украина келе жатыр. Тұтынушылардың санының артуымен бірге ,ұялы байланыс индустриясы да ерекше қарқын алды.Бұл
үрдістен Қазақстан да шеткері қалмады.Ресейден кейін өзінің байланыс құралын шығаруды қолға алған біздің еліміз үшін
2004 жылдың жөні  бөлек.Дәл осы жылы Қазақстандық тұнғыш брендтің нарыққа шығуы іске асқан болатын.Ханымдар
үшін арналған қазақстандық бұл өнімнің негізгі бренді тайваньдық компаниясына тиесілі болса-дағы, «Жетілік» атауын
алған марканың дизайны мен мәзірлік  құрылымы отандық мамандардың қолынан  шыққан.Орта  класты нарыққа  арнап
шығарылған «Жетілік» Софи маркасы Қазақстанның ұялы байланыс индустриясына енуге жасалған алғашқы қадам еді.
Қазақстанда ұялы байланыс 1998 жылдан бері қолданыста жүр.16 миллион халқы бар Қазақстанның 5миллион 600 мың
тұрғыны ұялы байланыс құралын тұтынушылар санатына кіреді.Болжамдар бойынша 2010 жылы Қазақстанда әрбір екі
адамның бірі ұялы байланыс қызметін пайдаланады. Бүкіләлемдік тәжірибе бойынша ел нарығына енген тауарлар арнайы
сараптама мен сертификациядан өтуге міндетті.Мұндай қызмет түрін ұсынушы жүйе Қазақстанда да бар.
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Телекоммуникация құралдарын,арнайы сараптаудан өткізетін «Телсет» орталығында шет елден келетін ұялы телефондар
компаниялар  мен  фирмалардың  өтініші  бойынша,сынақтан  өткізіліп,мемлекет  бекіткен  стандартқа  сай  сапасы
анықталады.Бұл іске  асқан жобада  тауар  сапасы 30-ға  жуық  өлшемдер негізінде  анықталады.АҚШ-та  ұялы телефонды
құнарландырудың жаңа әдісі ойлап табылды.Ол үшін енді велосипед тебу кезінде өндірілген энергия пайдаланылды.
SAR  өлшемі  туралы  жалпы  түсінік.  SAR  өлшемі  –телефонның  сәулелендіру  деңгейінің  қауіпсіздік  деңгейінің
коэффициенті. Ұялы телефон-электрлік құрал. Адамның басқа абоненттермен сөйлесуі ,қысқа хабарлама  жіберуі немесе
жай ғана күту режиміндегі телефонда азды-көпті болсын электрмагниттік толқындардың генерациясы жүріп тұрады. Осы
үдірісті тудыратын қабылдаушы антенна болып табылады.Ал телефонды құраушы басқа құралдардың зияны қызығушылық
тудырмайды,себебі өте аз.Ұялы телефонның бойындағы электромагниттік толқындар электромагниттік сәулелерді шашады.
Электромагниттік сәулелер жоғары жиілікті электрлік және магниттік өріс тарапынан туындайды.Осы сәулелену кез келген
органикалық  немесе  бейорганикалық  затқа  әсер  етеді.Көп  уақыттан  бері  электромагниттік  толқындарды  өз  пайдасына
асыруда.Оларсыз коммуникация әлемін елестету қиынға соғатыны сөзсіз.Радиостанциялар ,көрсетілім,байланыс тірегі осы
электромагниттік  толқындар.Оларды  қазіргі  таңда  медицинада  да  кеңінен  қолдануда.Мысалы  ретінде  рентген,УЗИ-ді
қарастыруға  болады.Олар  әкелетін  зияннан  пайдасы  көбірек  болады,ал  ұялы  телефонның  жағдайы  басқа.Біз  ұялы
телефонды құлақ тұсына қойған кезде телефон мен адамның басы арасында электромагниттік  орта пайда болады.Оның
әсерінен  мидың  жасушалары  біртіндеп  қызады .Ол,әрине  адам  жүйкесіне  әсер  етеді.Адамда  ең  алдымен  стресс  пайда
болады,жүйке жүйесі біртіндеп тозып,протеиндер бөліне бастайды. Протеиндер –адам ағзасында болып жатқан химиялық
реакцияларға  қатысып,зат  алмасу  процестерін  жылдамдатады.         Осы  факторлар  әсерінен  ұмытшақтық,бас
ауру,агрессия,тіпті рак ауруы пайда болуы мүмкін.Сонымен, ұялы телефонның  адам ағзасына тигізетін зияны  белгілі жайт
болды.  Қоғамның   реакциясы  «қауіпсіз»   телефондарды  міндеттеді.   Белгілі  бір  уақытта   ұялы   телефонның  зиянды
сәулелендіруін  анықтайтын параметр  қажет болды.  Солай SAR ( Spekific  Absortion Rates- ағылшынша меншікті  жұтылу
коэффиенті) пайда болды. Ұялы  телефондарда  SAR-дың  деңгейі  әлемдік  стандаттар бойынша 0,8 Вт/кг-ға тең, л 2001
жылға дейін  ол 2 Вт/кг-ға тең еді....          

  Ұсыныс:    Осы жобаны әрі қарай дамыту
   Пайдаланылған әдебиеттер:

• 1.Математика және Физика журналы
• 2.Энциклопедия.Сұрақ және жауап
• 3.Мектептегі технология №5. 2016
• 4.11-сынып.С.Тұяқбаев,Ш.Насохова,Б.Кронгарт

 «ҒЫЛЫМДАР ПАТШАСЫ МАТЕМАТИКА» 

                                                                                                                  
Оңтүстік Қазақстан облысы

Сайрам  ауданы  Қарабұлақ ауылы

№41 Жамбыл  атындағы  жалпы  орта 
мектебі  11-сынып  оқушысы  

Абдикаюмова  Шахноза  Бахтияровна
                      

 Мұғалімі: Шаюсупова  Зульфия  Абдикайимовна

Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез
деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық. Абай

        Математика...  Сені  жұрт «ғылымдар патшасы» деп құрметтейді.  Ал мен үшін сен биік шың болып алыстан көз
тартасың. Кейде сенің ұшар басыңа қиялап қыран, өрмелеп жылан шыға алмай жатады. Саған талпынып биігіңе жетсе,
көлеңкеде емес,  күн көзі шыжғырып тұратын күнгейден көрінуі  керек! Ал мен биік шыңның шынарында тұрмасам да,
тырбанып алға ғана ұмтылып, өрмелеп жатқаныма мәзбін. Шыңыңа жетермін бе, әлде жетпеспін бе?
        Жалпы адамзат тарихына үңілсек, математика ғылымының кіндігі де, тұсауы да кесілген жер – ертедегі Шығыс, яғни
ежелгі Египетте, Финикияда, Қытай мен Индияда, екі өзен аралығындағы Вавилонда алғашқы математикалық тұжырымдар
пайда болған. Сайын далада көшпелі ғұмыр кешкен біздің ата–бабаларымыз үшін де математика ғылымы жат болмаған.
Қазақ – тумысынан математик, дарынды да қарымды халық.  Оған ешкімнің дауы болмаса керек.  Қай дәуірді  алсаң да,
қазақтың қайраткерлері айбынымен де, айбарымен де, ақыл-парасатымен де, қарым-қабілетімен де дараланып тұрады ғой.
Ғылымды  өмірінің  мән-мағынасына  балаған,  мамандығын  ар  туындай  ұстаған  Асқар  Жұмаділдаев  «Қазақ  балалары
математикаға өте қабілетті келетіні рас. Қазақ – ілім-білімнің кез келген саласына бейім халық. Оның бір себебі – біздің
ұлтымыздың өз тарихында көп сұрыпталғанынан. Небір алапатқа ұшырадық. Мұндай құбылыс адам бойында ширығуды,
өмірге, қоғамға икемделе өмір сүруге деген ішкі түйсікті оятады. Ішкі түйсік логикаға, ал логика есепке жетелейді», - деген
болатын. Сондай-ақ, ол ертедегі қазақ жылқышыларының алдынан ағын судай жөңкіліп өтіп жатқан үйір-үйір жылқыны
көзбен «іліп» санап үлгеретіні және ойыншы жігіттердің «теңге ілу», «жамбы ату» ойындарында теңгені қапысыз іліп алу не
жамбыны қағып түсіру үшін белгілі бір арақашықтықты,  ағызып келе жатқан аттың жылдамдығын, қас-қағым уақытты
асқан  дәлдікпен  есептеп  әрі  тепе-теңдік  сақтауы  қазақтың  асқан  математикалық  интуицияға,  қабілетке  ие  болғанын
дәлелдейтіні жөнінде әдемі пікірін білдірді. Ғалым-математик өзінің осы сұхбатында батырлар жырын қызыға оқып өскен
қазақ баласы ондағы бейнеленетін тұлпарлар шабысына еліктемей тұрмайтынын да айтады. «Себебі бұл – динамиканың,
қозғалыстың көзге көрінбес жері, ықпалы. Динамика – математиканың қозғаушы элементі», - деп тұжырым жасайды. Асқар
Жұмаділдаев ағамыздың осы ой-толғамдарының алдында мен бас ием. Сары далада ұшқан құспен, жүгірген аңмен, жауған
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жаңбырмен, соққан желмен жарыса өскен қазақ баласының қанында ата-бабаларынан дарыған қисын, логика, динамика бар
екендігіне көзім жеткені рас.
«Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйсінерге жарар ол»,  - деп Абай атамыз айтпақшы, қазақ жерінде математиканың сүйегін
кемірген ғалым ағаларымыз баршылық.  Солардың ішінде ауызға  бірінші  түсетіні  –  Әлімхан Ермеков.  Өткен ғасырдың
басында ерекше зеректігімен көзге түскен ол – қазақ топырағында тұңғыш математик ғана емес, халқының ұлттық мүддесі
үшін күрескен қайраткер.
          Тарих көшінде өзіндік ізін қалдырған тағы да бір екінші тұлға – Сәдуақас Боқаев Хасенұлы. Ол – физика-математика
ғылымдары  бойынша  қазақтан  шыққан  тұңғыш  ғалым.  Өзінің  қысқа,  бірақ  жарқын да  мазмұнды өмірінде  математика
ғылымын дамытуға зор үлес қосқан. Сәдуақас ағамыз, өкінішке орай, 1937 жылы репрессияға ұшырап, ажал оғына атылды.
Ол атаның ғана емес, күллі қазақ халқының сүйген перзенті болып қала бермек.  Осы заманда математика ғылымының
Қазақстанда  дамуын,  әлемдік  аренаға  шығуын  сөз  етсек,  академик-ғалым,  Қазақстан  Мемлекеттік  сыйлығының  иегері
Орынбек  Жәутіков  Ахметбекұлының  есімі  еріксіз  ойға  келеді.  Оның  физика-математика  ғылымдарына  сіңірген  еңбегі
өлшеусіз. Орынбек Жәутіков – ардақты есім!
        Қазіргі кезде еліміздің жас математиктері көптеген халықаралық білім сайысында жоғары жетістіктерімен көзге түссе, 
көш бастаған профессор-ғалымдарымыз тың ғылыми жаңалықтарымен барша әлемдік қауымдастықты таңғалдырып, қазақ 
халқын қуантып жүр. Солардың ішінен ең көп шәкірт тәрбиелеген ғалымдардың бірі, академик, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері, әйгілі Штурм-Лиувилл операторының әмбебап формуласының шешімін тапқан Мұхтарбай Өтелбаев ерекше көзге 
түседі. Ал менің жан-дүниемді ерекше тебіренткені – отыз жылдан бері шешілмей келген, «Нобель» сыйлығының 
иегерлерінің өзі шығара алмаған Нагата есебінің түйінін тауып, айды аспанға бір шығарған Л.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің профессоры Уалбай Үтмаханбетұлы Өмірбаев. Жанкешті еңбекқорлығы мен ұғымтал зеректігінің 
арқасында қазақ ғалымын бүкіл әлем мойындады. Оның ғылыми шығармашылығына пікір жазған 19 адамның 17-сі 
шетелдік ғалымдар. Бұл қазақ ғалымы Уалбай Өмірбаевтің және Қазақстандағы математика ғылымының жоғары әлеуетін 
көрсетсе керек. Сондай-ақ, Ақтөбе облысының Байғанин өңірінен шыққан математик-ғалым Кенжеғали Кенжебаев 
ағамызды қалай мақтаныш етпейміз!? Бүгінде ол басқарып отырған Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе Мемлекеттік университеті 
– математика ғылымының елімізде дамуына үлес қосып отырған санаулы оқу орындарының бірі. 
Бұл туған жерімнің қай түлегіне болмасын мақтаныш ұялатары сөзсіз. 
Сондай сирек ұшырасатын ірі де іргелі тұлғалардың бірі – Асқар Жұмаділдаев. Ол туралы сөйлеу аса қиын. Өйткені, ол – 
қыр-сыры мол, жан-жақты жүйрік. Сондықтан да шығар, көптеген ғұмырнамалық кітап жазып жүрген аға-апаларымыздың 
осындай қазақтың маңдайына біткен дара ұлы туралы естелік кітап жазбайтыны! Бәлкім жазылар, жазылып жатқан да 
шығар, том болып тарихта қалар. Оның есімі қаршадайынан қазаққа таныс, ал қазір ол әлемдік деңгейде танымал. Оның 
әңгімесіне құлақ түрсем, бейне бір шетелдік адамды қазақ тілінде тыңдап отырғандаймын. Мені тәнті еткені – осы, яғни 
әлемнің айтулы елдерінде айлап емес, жылдап қызмет етсе де, ана сүтімен бойына дарыған тіліне жетік, қылаудай кір 
шалдырмағаны. «Ақын жанды болмаған адам математик те бола алмайды», - деп айтқан орыстың ұлы математик қызы 
София Ковалевскаяның осы сөзі Асқар ағамызға арналғандай.
  Түнгі аспанда бір шоқ жұлдыз ерекше жарқырап көрінсе, қазақтың математик ғалымдары да әлем көгінде оқшауланып,
нұрлы сәулесін шашып тұратындай маған әсер қалдырады. Олардың төккен сәулелерінің соңынан ерген шәкірттері білім
мен ғылымның нәрін бойларына сіңіруде.  Бұған олардың әлемдік деңгейде қазақтың намысын қорғап, жеңімпаз болып,
жүздеп жүлдегер атанып,  алтыннан алқа тағып келуі  дәлел.  Қазақ ғалымдары математика ғылымының өсіп-өнуіне  үлес
қосып,  өзінің  айшықты ізін қалдыра білді.  Математиканың менің  елімде өрісін тауып  отыруы  Қазақстанның қарқынды
дамуына жол ашып, алдыңғы қатарлы экономикасы мықты ел қатарынан табылатынына сенемін. Өйткені, математика –
дүниені түлететін, жаңартатын, ел мерейін өсіретін ғылым. «Өз жұртына жұмыс қылып, еңбек сіңірген адамдарды қадірлеу
– елдіктің белгісі», - деп белгілі арысымыз Халел Досмұхамедұлы айтпақшы, ғалымдарымыз еңбегімен халқымыздың зор
құрметі мен сүйіспеншілігіне бөлене берсін! Жаса, жарқырай бер, математиканың жарық жұлдыздары!

* * * * * * * *
ҚИЯРДЫҢ ЕМДІК ҚАСИЕТІ

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы
«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ

2 «Ә» сынып оқушысы Умурзақ Қадірберген Болатұлы.
Мұғалімі Айтмуратова Замира Нураллаевна

Бағыты: Табиғи орта    Секция: Қоршаған ортаны және адам денсаулығы

Қиярдың емдік- шипалық қасиеттерін Антик дәурінде-ақ білген. Гиппократ жас қиярдың жемісін өкпе ауруын емдеу
үшін тағамға көбірек пайдалану пайдалы деп есептеген. Қияр жемісіндегі пайдалы калий элементі (148 мг%) адам ағзасынан
артық су мен ас тұзын шығаруға әсерін тигізеді және жүрек тамыр жүйесінің нығайуын күшейтіп жақсартады. Қияр жемісін
тағамға пайдаланғанда атеросклерозға, толысып семіруге, қан қысымының көтерілуіне қарсы қолдануды ұсынады, сондай –
ақ асқазанды жеңілдетіп босатуға, өт пен зәр жүргізуге жақсы әсерін тигізеді. Адам ағзасының буындарында тұз жиналғанда
қиярды бал немесе қант қосып тағамға пайдалануды ұсынады. Қияр жемісінен алынған жас шырынды ішу де өте пайдалы.
Қияр жемісінің шырынындағы болатын органикалық қышқылдарды басқа дақылдардың құрамынан кездестіруге болмайды,
сондықтан осыны ертедегі Римдіктер зәм – зәм суына теңестірген.

 Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Мысалға, Х- ғасырда жазылған «Прохладный ветроград»
атты орыс кітабында қиярдың шырыны өте пайдалы деп айтылған. Халық медицинасында ішек – қарын, асқазан шаншып
ауырғанда тыныштандыратын, әрі ауруды басатын дәрі ретінде қияр шырынын ұсынады және шеменді жүрек ауруларына
байланысты ісінгенде  емдеуге  пайдаланылады.  Жоғарғы тыныс  жолдарына,  жөтелге қарсы қияр шырынына  бал қосып
ішкенде  жақсы  әсер  тигізетінін  анықтаған  (2-3  ас  қасықтан  тәулігіне  2-3  рет).  Қиярдың  шырынын  ауыр  қол
жұмыстарындағыларды  инфаркті  миокардадан  сақтандыру  үшін  өте  пайдалы  деп  ішеді,  оның  үстіне  ол  нерв  жүйесін
тыныштандыруға және оны нығайтуға әсерін тигізеді деп тұжырымдайды. Тәулігіне 100 мл қияр шырынын ішуді ұсынады.
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Осыны басқа қара қарақат, алма, қызанақ (2:2:1) және (20:1) шырындарымен қосып пайдаланғанда әсерлік күштері арта
түсетіндігі анықталған.

 Кавказ халықтарының медицинасында пісіп жетілмеген қияр жемісінің және сабақ – жапырақтарының қайнатпасымен
сары ауруды, бауырдың ауруын емдеуге ішкенді ұсынады. Қияр тұқымдарының қайнатпасын бүйрек және қуық ауруларын
емдеуге сүргі дәрі ретінде пайдалануды ұсынады. Жас қияр шырыны емдік – сақтандырғыш және әдемі – сәндік дәрісі
ретінде жоғары бағаланады: бет терісін ағартуға,  уылжытып тонусын жақсартып, оған күліңгір барқат түс беруге әсерін
тигізеді және осымен қатар бөртпелерді, секпілдерді, безеулерді, пигмент дақтарын жоюға жақсы әсерін тигізеді.

 Соңғы кездері қияр жемісінен және басқа да асқабақ тұқымдас дақылдардан табылған кукурбитационды паталогиялық
ткань  рак  ауруының  өсіп,  тарауын  тоқтататын  мүмкіндігі  анықталды,  осыған  байланысты  жаман  ауруды  емдеуге
пайдалануда.  Қиярдың тамырынан  алынған сығындысын СПИД-тың дамуын тежеп,  тоқтататындығы мерзімді  баспасөз
мәлімдемелерінде  жарнамаланып  жүр.  Қазіргі  медицина  мамандарының  тұжырымдамасында  қиярдың  құрамындағы
никотин  сияқты  зат  бар,  темекі  тартуды  қойғысы  келгендерге  қиярдың  жас  жемістерінен  бастап,  маринадталған,
консервіленген  және  т.б.  тағамға  пайдалануды  ұсынады.  Осымен  қатар  тағы  да  осы  зат  альцгеймер  ауруына  қарсы
тұратындығының  анықталғанын  қорытындылайды.  Қияр  жемісіндегі  күкірт  шаштың  түсуінен  сақтандырады,  тістің,
тырнақтың  жағдайын  жақсартады  дейді  мамандар.  Қияр  жемісінің  тағы  бір  құндылығы  құрамындағы  йодтың  жеңіл
сіңірілуінде, ал осы микроэлемент қалқанша безінің жақсы жұмыс жасауын қамтамасыздандыратындығы анықталған. 

Арықтаудың ең оңай түрі - қияр жеп арықтау, - дейді.Бүлай арықтау еш қиындық тудырмайды. Жасыл қияр дәмді ғана 
емес, денсаулыққа өте шипалы.Қияр ағзадағы зат алмасуды реттеп, ішектерді тазалап, теріні нәрлендіреді. Қиярдың 
құрамында калорий аз болады, сондықтан ол майлы тағамдардың ағзаға екі-үш сағатта сіңіп кетуіне мүмкіндік жасайды. 
Сонымен қатар, көкөністің бүл түрі -белгілі мөлшерде ағзаға қажетті дәрумендерді береді. Қияр жеп арықтауды қолға алған 
адам, үш күннен соң, артық салмақтан арыла бастағанын байқайды.

Қарапайым қиярдың күнделікті пайдасы 
Ауыр жұмыс күнінен шаршап келдіңізбе? Кофені қоя тұрыңыз. Тоңазытқыштан бір балғын қиярды тазалап, жеп көріңіз.

Құрамындағы В дәрумендер топтамасы көмірсүтектер сізді бірнеше сағатқа энергиямен қамтамасыз етеді.
 Кішкене әжім мен целлюлитке қарсы қымбат кремдерді алудың қажеті жоқ. Қиярдың бір тілімімен теріңізді сүртуді әдетке 
айналдырсаңыз , келешекте бұл сіз үшін қиын мәселе болмайды . Қияр құрамындағыфитохимиялық заттар теріні берік 
қылып , целлюлит пен әжімдерден сақтап қалады .
Кешке отырысқа барып, көп қыдырып, шаршадыңыз ба
 Ұйқы алдында бір қияр жеп алыңыз. Ол ағзаңызға қажетті мөлшердеқант , дәрумендермен электролиттер береді . соның 
арқасында таңертең көзіңіз іспей , басыңыз ауырмай оянасыз.
Үйге шаршап келдіңіз бе?  Қиярды текшелерге бөліп, қайнап тұрған суға бір қайнатыңыз . Осы судың буымен дем алсаңыз
, қиярдағы пайдалы заттар бумен беріліп , бойыңызды сергітеді.
Жағымсыз иістен қалай құтыламыз?  Түскі астан кейін қол астыңызда сағыз табылмады ма? Қиярдың бір тілімін 
тіліңізбен таңдайыңызға жабыстырып, осылайша 30 секунд тұра тұрыңыз. Осылайша ауыздағы жағымсыз иісті қоздыратын 
бактерияларды өлтіресіз. 
Бас ауруынан құтылу үшін,бірнеше тілім желінеді. Шаршағаныңызды тез арада басу үшінбір қияр, кофеден, шәйдан немесе 
сусыннан жақсырақ.  Шиеленіс пен қалжырағандық сезілгенде, қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдермен кесіп 
салып, бөлмеге қойылады.
Аяқ киім кремі бітіп қалса; аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге болады.
 Шұңғылша (раковина) мен айналарды тазалау үшінбір тіліммен ысқылауға болады.
Құрт-құмырсқа үшін:бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршық қағазға (фольга) немесе топыраққа 
орналастырылады.
 Қорыта айтқанда, адам ағзаларының қалыпты қызмет етіп, қолайсыз жағдайдан қорғаныштық қасиетінің арта түсуінде 
қиярдың орны ерекше.

* * * * * * * * 
«ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ТАҒАМЫ – ҚҰРТТЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ПАЙДАСЫ»

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы
«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ

3 сынып оқушысы Тебердиева Келимат Рамазанқызы.
Мұғалімі Аксутова Зауре Жанарбековна

Ғылыми жоба «Қазақтың ұлттық тағамы – құрттың адам ағзасына пайдасы»
Бағыты: Қазақтың ұлттық тағамы – құрттың адам ағзасына пайдасы

Секция: Адам ағзасына пайдалы ас

Қазақ халқы асты өте жоғары бағалаған әрі қастерлей білген. Ел - жұрт жадында мәңгі жатталып қалған «ас – адамның
арқауы» деген қағида осындай терең ұғымның қалтқысыз түсінігі болып қалыптасқан. Халқымыз адам өмірінде тамақтың
орнын тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен де жоғары қойған. Бұған «астан үлкен емессің» немесе «арпа, бидай ас
екен, алмыс, күміс тас екен», «асты қорлама құстырар» деген сес, ескертпелер мен мақал - мәтелдер де куә бола алады.
Қалай айтылса да, қай заманда айтса да халық асты құрметтеу мен бағалаудың жолын да, жөн - жосығын да, оны дәмді етіп
әзірлеудің көзін, кезін, ретін таба білген. Ел мен елді татуластыру да, жақсылар мен жайсаңдарды құрметтеу де, өздерінің
мырзалық, мәрттік үлгілі, өнегелі қасиеттері мен артықшылықтарын білдіру де, ел дәулеті мен қарым - қабілетін, түсінігін
танытуды да, қазақ кең дастарқан арқылы яғни ас, қонақасы арқылы көрсеткен. Осы жолда тұшымды сөз айтып, дәмді тағам
берумен бірге оның таза, бүтін ыдыстарына дейін ерекше назарда болған. Сырттан келген кісілер де елді осы қонақасы
берудің  жолы мен  жөні  арқылы  сынап,  бағасын  берген.  Демек  ұлт  мәдениетінде  тамақ,  дәм  татыру  –  экономикалық,
дипломатиялық және тәлім - тәрбиелік қызмет атқарған. Бұл істе әрине, қазақ халқының қонақжайлық дәстүрі шетелдерде
ерте заманнан -  ақ  аңыз болып тараған.  Қазақ қонақасы беруде  қонақ таңдауды,  басқа ұлт,  дін өкілдері  деп бөлуді  де
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білмеген, төрге шығарып ашық қабақ танытқан, достық көңілін көрсеткен. Шаршағандарына, мұқтаждарына ат, ас, көлік
сыйлай да білген. Ас, тамақ дайындауды қазақ әйелдерге жүктеген. Қазақ әйелдері тағамның алуан түрлерін дайындауымен
бірге  қыста  да,  жазда  да  оның  таза  әрі  бұзылмай  сақталуының  әдіс  -  тәсілдері  мен  жолдарын  да  таба  білген.  Бұл
қағидаларды  әйелдер  ұрпақтан  -  ұрпаққа  жеткізіп,  кейінгілерге  үйретіп  отырған.  Мысалы,  олар  етті  ыстап  сақтауды,
қымызды жазда салқын ұстауды,  майды көгертпей күтуді,  басқа тамақтарды да бұзылмай сақталуының ғасырлар бойы
ұмытылмай келе жатқан байырғы халықтық әдістері мен амалдарын әсіресе ауылдық жерлерде күні бүгінге дейін жеткізді
және оны әлі де қолданып келеді. Әсіресе, қымыз бен шұбатты баптаудың, құрт, ірімшік, ежігей, сары май сияқты жеңсік
тағамдарды дайындауда қазақ әйелдерінің шеберлігі мен өнері үлгі етіп, қалай мадақтауға тұрарлық.

Қазақ  халқы  асты  үш  түрге  бөледі.  Олар  ақ  (сүт  тағамдары),  қызыл  (ет  тағамдары)  және  көк  (жеміс  тағамдары).
Мал  және  онан  алынатын  өнімдер  қазақтың  басты  байлық  қоры.  Соның  ішінде  ұлт  тағамдарының  негізгі  көзі  болып
табылатын сүттің орны бір бөлек. Сүт тағамдарын халық бір сөзбен ақ деп атайды. Осы ақтан бірнеше жүздеген, мыңдаған
жылдар бойы халық аса бай тәжірибе жинақтай жүре одан жүзден астам тамақ түрлері мен дайындау әдістерін жасаған.
Және олардың көптеген қызықты атаулары мен орны және алуан түрлі ерекше жасау, пісіру жолдары тағы бар. Сөйтіп бір
сүттен сұйық, қою, қоймалжың, ащы, тұщы, жұмсақ, қатты, ұнтақ тағамдар жасап шығарған. Олардың көпшілігі қазіргі
кезде қазақ дастарқанынан сирек көрінетін жеңсік ас қатарына жатады.

Сүт - химиялық құрамы жағынан тамаша тағам. Оның құрамында адам ағзасының қалыпты жетілуі үшін барлық зат бар.
Соған орай оған физиологиялық құндылығы жағынан бірде бір азық тең келе алмайды. Сүт басқа өнімдердің биологиялық
құндылығын көтереді. Ас қорыту бездерінің жұмыс істеу қабілетін үнемі жақсартып отырады. Сүтті пайдаланып әр түрлі
тағамдар дайындауға болады. Айран ұйытып, ірімшік, құрт кептіруден бастап, ботқа пісіруге дейін осы бір керемет өнім
пайдаланылады. Ал сүт қосып дайындалған тағам өте дәмді болады. Оның үстіне сүт өнімдерінің дәрулік қасиеті бар. Олар
емдеу, алдын алу, диеталық тағам ретінде де қолданылып жүр.

Жобаның негізгі мақсаты: Қазақ халқының байырғы тағамы – құрттың пайдасын анықтау арқылы маңызын көрсету.
Қазақтың  байырғы  тағамы  құртты  ұлттық  бренд  ретінде  әлемдік  нарыққа  шығару  қажеттілігін
түсіндіру.

Құрт - адам денсаулығына қажетті құндылық. Іші - бауырымыз құрысып - тырысып, көзіміз қарауытқанда, ойбай 
дәруменіміз азайып кетті деп шығамыз. Ондайда банан, киви, апельсин жеу керек деп ақыл айтатындар да табылады.
Осы біздің атам қазақ апельсин көрмей өсті ғой, олар неге құлап, талып қалмаған деп таңғаламыз. Сөйтсек, олардың ішкен - 
жегені нағыз дәрумендердің көзі екен. Көгорай шалғынды жалпағынан басып жайылған сиырдың сүті, түйенің шұбаты мен 
жылқының қымызы – дәруменнің, күш - қуаттың көзі осылар екен. Дүкендерде сатылатын сырды қазақшалап сыртына 
“ірімшік” деп жазып қояды. Бірақ сырдың дәмі қазақтың қозы қарын қосып қайнатқан ірімшігінің садағасына да 
татымайтынын, әсіресе, ауыл қазағы жақсы біледі. Әңгіме оның дәмінде ғана емес. Ғылыми зеттеулер көрсеткендей, 
сиырдың құрамында, 100 грамға шаққандағы ақуыздың мөлшері 22, 85 - 34, 52% болса, қазақ ірімшігіндегі ақуыздың 
мөлшері 40 - 42% екен. Сыр құрамында көміртегі ары кетсе 4, 52%- тен аспайды, ал ірімшікте ол 10, 93% болады. Адам 
ағзасындағы сүйек ұлпаларының мықты болуы үшін ең қажет элемент фосфор болса, дәстүрлі әдіспен жасалған ірімшік 
құрамында фосфор 0, 51%, ал кальций 2, 3% мөлшерінде кездеседі екен. Ал қуаттылығына келсек, 100 грамм сыр 268, 8 - 
401, 38 қуат берсе, 100 грамм ірімшік 408, 4 қуат береді. Құртымыз да химиялық құрамы мен калориясы жағынан қала 
дүкендеріндегі сүзбені (творог) он орап алады. Сүзбеде ақуыз мөлшері 14, 5 - 18, 6% болса, қазақ құрты ақуызға өте бай – 
52, 6%. Ал 100 грам сүзбе 87 - 227 - ге дейін қуат берсе, құрттан 370, 1 қуат алуға болады.
Құрт – сүттен жасалған ұлттық тағам. Құрт – сөзінің мағынасы да құрғатылған, кептірілген сүт деген мағынаны береді. 
Пісіліп майы алынған айранды қайнатып кенеп дорбада сүзіп алып тұздап өреде кептіріп сақтайтын тағам түрі. Жасалу 
тәсілдеріне қарай құрт сықпа құрт, ақ құрт, қара құрт, майлы құрт деген түрлерге бөлінеді. Қазақ ырымы бойынша кеппеген 
құртты жеуге, алуға болмайды. Егер өреден құрт алып жесе, жауын жауады деген ырым бар. Сабада жиналып пісілген 
іркітті майы алынғаннан кейін түбіне май жаққан үлкен қазанға құйып қайната береді. Құрт қайнап жатқан кезде оның түбі 
күйіп кетпес үшін арнаулы құрт былғауышпен (басында кырғыш темірі болады) әлсін - әлсін қазанның түбін, ернеуін қырып
араластырып отырады. Әбден қойылған құртты қапқа құйып керегеге асып қояды, сонда оның қалған суы тағы да ағып, 
құрғайды. Бұдан кейін қолмен бөлшектеп, тақтайшаға, шиге, қолмен сықпалап өреге жайып кептіреді. Көгермей, қызбай 
біртегіс кебу үшін өреде жатқан кезде оны бірнеше рет аударыстырады. Осындай әдіспен қайнатып, кептіріп алған құрт 
жыл бойына, кейде 2 — 3 жылға дейін сақтала береді. Кұрт күшті ас, ол әр түрлі тамаққа қосылады. Құрттан істелетін 
немесе кұрт қосылатын тағамдардың кейбір түрлерін айта кету қажет.
Ж а с қ ұ р т. Сүзбеде тұрған құртты сары маймен жентектеп бастырма ретінде шаймен бірге дастарқанға қояды. Әсіресе 
кепкен құртқа, бауырсаққа тісі өтпейтін қарттар үшін өте кенеулі ас саналады. Ертеректе жас құртты мипалауға, құйрық - 
бауырға қосқан.
Құрттың сарысуын сүт қосып қайнатып, ірімшік жасайды, ауырған малға ішкізеді, әйелдер бас жуады, сондай - ақ одан тері 
илеу үшін малма жасайды.
Қ ө б і к. Қайнап жатқан кұрттың қалқып алған беті. Майлы, кенеулі ас ретінде жас балаларға, қарттарға калқып беру салт 
болған. Бұрын құрт қайнатқан үйден көбік жалаймыз деп, ауыл балалары келіп жиналатын әдет те болған.
Ыстық құрт. Қайнап жатқан құртты алып, май қосып сапырып ішетін кенеулі ас. Өкпе ауруына, суық тиіп ауырған 
сырқаттарға ем саналған.
Сықпа құрт. Мұның қайнатқан кұрттан айырмашылығы сол ашыған айран қапқа кұйып сүзіледі де тұздалып, әр түрлі 
үлгімен бөлшектеліп тақтайшаға кептіріледі. Сықпа құрт та бастырма ретінде пайдаланылған. Мұндай кұрт жайған әйел 
ауыл балаларына арнап дөңгелек жасап, жіпке тізіп мойындарына іліп қуанту салты болған.
М а л т а. Езілген құрттың таусыншақ түйіршіктері, ол әрі жұмсақ, әрі сүйкімді ас саналады. Ұзақ сапарларда ауызға салып 
суын жұтқан кезде әрі сусын, әрі қорек болған.
Езген құрт. Сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосу немесе сұйық күйінде ішу үшін кепкен құрт астауға 
салып ұнталады, келіге түйіледі немесе қол тиірменге тартылады. Езген құрт — ұлттық тамақтардың ең бір сүйкімдісі және 
кенеулісі.
А қ м а л т а. Езген құрттың ең соңғы шайындысы. Ол өте жұғымды және тез сіңетін тағам болып саналады, оны сол сұйық 
түрінде ішеді.
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Ұнтақ құрт. Арнайы түйіп ұсатқан немесе қап түбінен жинап алған үгінді. Оны сүттің піскен қаймағына былғап жейді.
К ұ р т - м а й. Сары майға батырып табақ жасайтын кепкен сықпа жалпақ құрт. Оны асығыс кезде дәм таттыру үшін немесе 
жеңіл - желпі түстік ретінде дастарқанға қояды. Кейде құрт, ірімшік, май тағамдарының қосындылары да кұрт - май деп 
аталады.

Қорытынды
Құрт – адам денсаулығына қажетті құндылық екеніне көз жеткіздім. Бұл тағамның емдік, тұрмыстық пайдасы бар.
Қазіргі заманда жастардың көбі осы тағамды, оның денсаулыққа пайдалы екенін білмейді. Өз сыныптастарымнан құрт 
туралы не білетіндерін сұрастырғанда, біреуі де білмей шықты. Қазақ тілі сабағында сыныптастарымды жобаммен 
таныстырдым. Оларға құрттың өте маңызды тағам екенін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Өз отбасым да, құрбыларым да 
осыған көз жеткізді.
Айдар Шалбарбаев құрттың ұлттық бренд бола алатыны туралы ойларын айтты. Мен осы зерттеушінің сөздеріне 
қосыламын. Менің ойымша, құрт Отанымыздың ұлттық бренді мәртебесіне лайық. Құртымыз әлем нарығына шығып қана, 
өз еліміздің балалары осы тағамның пайдасын көре алады деп ойлаймын. Себебі, қазір құртты тек қазақ халқы біледі, ал 
егер осы тағам ұлттық бренд болса, оны тек шетелдер ғана емес, өз еліміздің барлық тұрғыны дәмін татып, бағалайды.
Қорыта айтқанда, қазақтың ұлттық тағамы – құрт адам денсаулығына қажетті тағам. Біз, Қазақстанның жастары осы құнды 
тағамның жойылуына жол бермеуіміз керек.

* * * * * * * * 

КОМПЮТЕРДІҢ ЗИЯНЫ МЕН ПАЙДАСЫ

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы
«Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ

8 «Ә» сынып оқушысы Шолпанкулова Мадина Сагинбаевна.
Информатика пән мұғалімі Ргебекова Кымбат Аманбековна

Қазір  адамдар  қызмет  орнында  да,  үйде  де  компьютермен  жұмыс  істей  береді.  Оның  өмірімізге,  кеңінен  енгені
соншалықты,  бала  біткен  ойыншықпен  емес,  компьютермен  ойнап,  өзінің  өміртанымын  ғаламтордағы  желі  ішінде
қалыптастырады. Қазіргі күнкөріс қамы мен заман ағымының күрделілігі, көптеген ата-аналар тәулік бойы балаларының
тыныс-тіршілігіне бақылау жасай алмай, олар шектен тыс бейне монитордың алдында отырғандықтан денсаулығына зор
зиянды әсер алады.

Компьютер  біздің  өміріміздің  бір  бөлшегі  болып  еніп  отырғаны  соншалықты,  біз  тіпті  оны  пайдалану  кезінде  ол
қандайқауіп қатер әкелетінін ұмытып кеттік. Бірақ та, компьютермен жұмыс істеу барысында оқушылар техника қауіпсіздік
ережелерін сақтаса,ол біздің ақылды, сүйкімді,қайырымды досымыз бола алады.

Компьютер-  бұл  бірнеше  түрліденсаулыққа  қауіпті  сәулелерді  таратады.  Көптегенэлектромагниттік  сәулелерді
зерттеулер нәтижелерінде ғалымдар денсаулыққа зияны көп екеніндәлелдеді.

Сонымен қатар компьютер электромагниттік кеңістік тудырады.Ол монитор экранынан зарядталғанағымдағы сәулелер
бөлшектерін  тарату  кезінде  пайда  болады.Электромагниттік  аумақ  әсеріненшаң  және  аэрозолдық  бөлшектері  бетке,
мойынға,  қолға  қонуын  туғызады,  сондықтанбұнын  әсерінен сезімталадамдарда  аллергия  ,терінің  құрғаушылығы  пайда
болады.  Электромагниттік  аумақ  ауаның ион қабатына  әсер етеді.  Монитордыңкинескоп  бетінде  жағымды заряд пайда
болып, ион қабатындағы жағымсыз пайдалы зарядтарды жою әсерінен компьютерлер тұрған бөлменің ауасын нашарлатады.

Мен  оқушыларға  мынандай  сұрақ  қойдым:  оқушылардың  қаншасының  үйінде  компьютермен  жабдықталған?  Мен
өзімнің шағын зерттеуімді жүргіздім, мұнда біздің мектептің 3-11 сынып аралығындағы оқушылардан (42 оқушы), сонымен
қатар мұғалімдер мен басқа мамандық өкілдері (8 адам) сұралды.

Осы диаграммадан сұрағандардың жартысынан көбінің үйінде компьютерлер бар екендігі көрінеді.

Осы  сұрақтан  кейін,  мен  біздің  мектеп  медбикесіне  келесі  сұрақты  қойдым:  оқушылардың  қаншасының  көру
қабілеттілігі нашарлады? (1 кестені қара) Компьютерлендірудің бірінші жылынан бастап ақ компьютер дисплейімен жұмыс
істеген  пайдаланушыда  спецификалық  көз  талу  пайда  болды,  басқалай  оны  «Көздің  компьютерлік  синдромы»  деп
атайды.Оның  пайда  болуының  себебі  бірнеше  және  эволюцияның  милиондаған  жыл  бұрын  адамның  көру  жұйесі
қалыптасқан,  яғни жарық әсерінен (табиғат,  сурет,  баспа  мәтіндері  және  т.б)  объектілерді  қабылдау үшін бейімделген.
Дисплейдегі көздің үйреншікті бақылау объектісінен арнайы жекеленген нүктелердің пикселінен тұрады, (нүктелер белгілі
бір тазалықпен жанып өшеді) бұлдырайды, табиғи түстерге сәйкес келмейді.
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МАЗМҰНЫ
1. Құрашова  Набат
2. Қалиева Әлия
3. Султанова Жанат Алуадинқызы
4.  Ерболова   Раушан   Ерболқызы
5.  Сугирбаева Айсулу Туйежаевна         
6. Молдаева Гүлзия
7. Исаева Гүлмира
8. Тоқашова Дидар 
9. Қаниева Жаңыл
10. Жусупова Бибигул Талапбаевна   
11. Құлмаханова Мөлдір
12. Ибескиева Нурила  Насировна 
13.  Оспанғалиева  Жаңылсын
14. Сейлханова Доғдырхан Жұмаханқызы 
15. Суйрбаева Айнагул Турганбаевна 
16. Оспанғалиева  Жаңылсын
17. Тумышева Гүлзия   
18. Шынжырбекова Перизат
19. Бапанова  Назым  Токимбаевна
20. Аманқосова   Сандуғаш  
21. Қадырбек Гүлшат Қадырбекқызы
22. Кемелбекова  Бағжан
23. Утелова Жанар  Қуанышбекқызы
24. Нышанбаева  Эльмира
25. Туршабаева Нават Моминовна
26. Асылбекова Дидар Қасымбекқызы
27. Бейбутова Гульнур Амиралиевна
28. Әбзейтова  Элмира  Сұлтанқұлқызы
29. Калыбаева  Жазира Келдибековна
30. Алимтаева  Акмарал  Еркинбековна
31. Манашова   Нұрбану  Мұратқызы
32. Иманбердиева  Карима  Кулахметовна
33. Жолдасбек Жадыра Сейтімқызы
34. Атимтаева МанатЖорабековна
35. Алымтаева Орынкүл Тажибаевна
36. Жусупова Зәуре
37. Маханбетова Перизат Хайимжановна
38. Умарова Зайда Алимжановна
39. Кыдырбаева  Венера
40. Омарбекова  Айгул  Кунтугановна
41. Түметова Акпанар Кошербаевна
42. Ерқасымова Айгерім Қызықбайқызы
43. Мүсан Анар Эсенкызы
44. Рустамбеков Нуриддин Базартаевич
45. Абдишкуров Абдифаяз Абдимавланович
46.  Абдуллаева Дилноза Равшанбековна
47. Қашқынбай Қанат Тоғайбайұлы, Ишанов Ақылбек Миразатович
48. Жанабаева Маржан  Нышанбаевна
49. Кумарова Гаухар Дуйсенбековна
50. Абдыкадырова Бағлан Сериковна
51. Жаксиева Гулбиназ Бактыгожиевна
52. Мулдашева Нурбакыт Нсанбайевна
53.  Искалиева Гулбану Ергалиевна
54. Калиева Алмагул Нұрымовна
55. Айсағалиева Лунара Батыржановна
56. Каражанова Гулзина Абшакировна
57. Шектібаева Ұлжанар  Әтенқызы
58. Елтаева Майра Керімбековна
59. Шектибаева Нурсулу Атеновна
60. Домаева Шахизада Абдикаримовна
61. Асетова Шакизат Тауасарқызы
62. Ахмурзина Алтын
63. Губайдуллин Нурлыбек Сырымович  
64. Мейрхан Алмагул
65. Байтак У. Д.
66. Кадымбергенова Назгуль Рашидовна
67. Актаева Замзагул Лукмановна
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68. Бурабаева С.Т. 
69.  Какина Ә.М.
70. Мусагалиева Б.
71.  Мырзанова Венера Баубекқызы
72.  Жунербаева Венера Женисбековна
73. Абишева Клара Айткалиевна
74. Жумагамбетова Айнур Тныштыкбаевна
75. Байтұрсынова Гулжанат Айбатқызы
76. Садиров Аян Сейлханович
77. Утегенова Жадыра Маратбаевна
78. Қуанышали Құндыз Ерболқызы
79. Акедилова Жұлдыз Маратқызы
80. Унгарбаева Светлана Ерахметовна
81. Сеитова Баршын Жылкайдаровна
82. Капасова Ардак Жакангалиевна  
83. Құмарғали Гүлнара Ғарапшақызы
84. Кабиева Айгуль Мыктыбековна 
85. Толебаева   Асель   Кульбаевна
86. Мусина Гульзат Нурхановна 
87. Кенжебаева Марал 
88.  Бащегулова Орынкуль Досмаганбетовна
89. Мукангалиева Рая Боранбаевна
90. Мурзагалиева Дарига Мусылманбековна
91. Мусина Шынар Есенгелдіқызы
92. А.А.Секербекова
93. Сапаргалиева  Жанар  Маликовна
94. Танрбергенова Лайла Нургалиевна
95. Маулетова Арайлым Мақсотқызы
96.  Бисенова Гүлжансара
97.  Жұбанова Бибигүл Өмірзаққызы
98. Ж.Мухатова
99. Наженова Кундыз Ибатовна
100. Қыдырова Шынар Жасқайратқызы
101.  Жумашева Айгерим Касымовна
102. Дюсенова  Лаззат   Бекқалиқызы 
103.  Газизова  Аспет Кумаровна
104. Алипкалиева Ансаган Ершатовн Алтаева Жаухар Кабдоллаевна
105. Иманғалиева Айнаш Абылхайырқызы
106. Жетпіс Сән Нұрланқызы
107. Бултихова Гауһар Аманжоловна
108. Утепова Ж.И
109. Сибағатова.М.О
110. Темиргалиева С
111. Капезова 
112. Зайнеденова  Жанаргүл
113.  Мулкашева Рахат Исатайқызы
114. Жумасейтова Лайла
115.  Искахова Айдана Айтжановна
116. Дауытова Айнұр Қуатбекқызы
117. Бектурганова Дамира
118. Абдурасулов Еркінбай Моллаханович
119. Момынова Жулдыз
120. Андасова Индира
121. Қамбарова Күлшат
122. Тәжибекова Камшат
123. Қамбарова Күлшат
124. Сақова Мейізгүл
125. Абдурасулова Мухаббат Асаповна
126. Байназарова Қалима
127.  Анарметова  Нигара  Абдирахмановна
128. Гуламова  Гузал  Мамуржановна
129.   Маханова  Майрамгуль  Шарапатовна
130. Муртазаева  Хуринса  Худайбергеновна
131.  Нуртаева  Санобар  Рахимжановна
132.   Рахимов  Азизжон   Мамуржанович        
133. Эгамбердиева  Кулия  Дуисенбаевна
134. Сагидуллина  Самал  Батырхановна
135. Берикбаев Мақсат Саламатович
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136.  Абдирайимов  Азизжан  Махаммаджанович
137. Абдирайимова  Саида  Каримжановна
138.    Ахмедов   Ирисдавлат  Джамалович
139. Джаналиева  Клара  Бекполатовна
140.  Канибекова  Хадиша  Тохтасиновна
141.  Муратова  Нилуфар  Махкамовна
142. Турсунбаева  Шохиста  Полатовна
143. Халмуратова   Гулназа  Абдирахимовна
144.  Юлдашбекова  Мухайё  Миракбаровна
145.  Мавланкулова    Нишанай   Хайдаркуловна
146. Османова Гулмира Сайдиганиевна
147. Хайтметова Назира Арибжанқызы
148. Джумабаева Нигора Адашбаевна
149. Умаралиев Хурсанали Бахадирович 
150. Шомансурова Шохиста Абдиламитовна
151. Айтмуратова Замира Нураллаевна
152. Назарбекова Динара Сериковна
153. Ағыбаева Раушан Кожахановна
154. Кокенова Динара Асылбековна
155. Аксутова Зауре Жанарбековна
156. Айтмуратова Клара Кошмуратовна
157. Орақбаева Венера Балтабаевна
158. Естемесова Молдир Айамбековна
159. Пралиева Саним Жанузаковна
160. Молдабаева Лаура Сарсеновна
161. Базелькаламова Алмагуль Насепханқызы
162. Абдуллаева Покиза
163. Шахло Хаджиева
164. Халиева Бағила Ермекқызы. Турсунжанова Ляззат Назиржановна

Оқушылар шығармашылығы

1. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Ақпәтер орта жалпы білім беретін мектебі. 5 сынып оқушысы 
Тұрсынбай Аршын Арматұлы Жетекшісі Утегулова Карлыгаш Қымызбаевна

2. Габбасов Нұрлыхан Асылбекұлы, 6-сынып оқушысы. Жетекшісі: Бектенова Лаззат Базарбаевна 
3. «Абай атындағы №31 жалпы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 10 «А» сынып оқушысы Сұлтан 

Арман. Ғылыми жетекші: география пәнінің Жұмадилова Зулфия
4. Жамбыл облысы «Талас ауданы әкімдігі білім бөлімінің лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Ізденуші: 

Ізбасар Айсара Дүйсенбиқызы 9 сынып оқушысы. Ғылыми жетекшісі: Оразбаева Индира Жандаулетовна биология
пәнінің мұғалімі

5. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы Қазақстанның 40 жылдығы орта мектебі. Ізденуші: Тайжан 
Гүлнар 10 «а» сынып оқушысы Ғылыми жетекшісі: Есалиева Роза тарих пәнінің мұғалімі

6. Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы  №33 Н.Шойынбаев атындағы жалпы орта мектебі. 
Орындаған: 10-сынып оқушысы  Ибинов Султан. Жетекшісі:  Тлегенова Клара Салыбекқызы

7. Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Ақбастау ауылы №33 Н.Шойынбаев атындағы жалпы орта мектебі, 
Жетекшісі: Тлегенова Клара.  Алтай Султан 9-сынып оқушысы

8. Оңтүстік Қазақстан облысы. Сайрам  ауданы  Қарабұлақ ауылы №41 Жамбыл  атындағы  жалпы  орта мектебі  11-
сынып  оқушысы   Абдикаюмова  Шахноза  Бахтияровна Мұғалімі: Шаюсупова  Зульфия  Абдикайимовна

9. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы «Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын 
орталықпен» КММ 2 «Ә» сынып оқушысы Умурзақ Қадірберген Болатұлы. Мұғалімі Айтмуратова Замира 
Нураллаевна

10. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы «Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын 
орталықпен» КММ 3 сынып оқушысы Тебердиева Келимат Рамазанқызы. Мұғалімі Аксутова Зауре Жанарбековна

11. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Тұрар ауылы «Ә.Байсалбаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын 
орталықпен» КММ 8 «Ә» сынып оқушысы Шолпанкулова Мадина Сагинбаевна. Информатика пән мұғалімі 
Ргебекова Кымбат Аманбековна
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	«Жәнібек колледжі» МКҚК
	Мулдашева Нурбакыт Нсанбайевна
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	3) «Жұптасып – ойлан – бөліс» әдісі арқылы әр қима қағаздағы сурет бойынша оқушылар ойланып әр қайсысы жеке сөйлем жазады, оқушылар топта ақылдасып өздерінің ең үздік деген сөйлемдерін біріктіреді. Одан топтар бірігіп, сыныппен бөліседі. Тақырып қояды.
	Оқушылар жұмысында «Астана» мәтіні құрастырды. Жетекші сұрақтар өрбітіп, Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен байланыстырдық.
	«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» видеоролигін көрсеттім. 7 минут
	II. «Ой қозғау» 2 минут


	Акмолинская область, Жаркаинский район Тассуатская основная школа
	учитель русского языка и литературы
	Мукангалиева Рая Боранбаевна
	Тема урока: "Глагол"
	Тип урока: формирование новых знаний учащихся
	Ход урока
	1.Психологический настрой.
	Упражнение с шарами.
	2. Организационный момент.
	2. Глаголы отвечающие на вопросы что делать? что сделать? стоят в какой форме?
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	Берикбаев Мақсат Саламатович
	қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
	Экологияның зерттеу әдістері
	Семей ядролық полигоны. Еліміздің тарихындағы ең қайғылы парақтардың бірі - Семей ядролық сынақ полигонының өмірге келуі Алғашқы атомдық жарылыс дауысы 1949 жылы тамыздың 29-ы, таңғы сағат 7-де естілді. Семей ядролық полигоны ауданында 450-ден астам жер үсті және жер асты ядролық сынақтарының өткізілуі нәтижесінде атмосфераға, гидросфераға және литосфераға өте үлкен мөлшерде радиоактивті материалдар шығарылды. Тек Семей ядролық полигонының ғана емес, соған жақын жатқан орасан үлкен аумақтар да (Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жезқазған облыстары және Ресей Федерациясының Алтай өлкесі) радиоактивті ластануға ұшырады. Соның нәтижесінде сол аумақтағы көптеген тірі ағзалар және тұрғын халықтар зардап шекті.
	Каспий теңізінің экологиялық проблемасы. Каспий теңізінің алып жатқан географиялық орнына байланысты (шөл зонасы) еліміздің шаруашылық саласында атқаратын маңызы өте зор. Сонымен қатар сол маңдағы шөлді алапқа ылғал әкелуші су айдыны ретінде де үлкен рөлі бар. Солтүстігіне құятын Еділ өзенінде бөгендердің салынуы, мұнай кәсіпшілігінің өркендеуі теңіздің экологиялық жағдайын нашарлатты. Соңғы жылдары бұл аймақ мұнай мен газды өндірудің маңызды экономикалық ауданына айналды. Теңіз деңгейінің көтерілуіне байланысты бұл аймақ табиғи апат жағдайына ұшырады. Табиғи қорларын игеруде де, бұл аудандағы табиғат компоненттерінің өзгеруіне байланысты мынадай проблемалар туындауда:
	Аралдың экологиялық проблемасы. Арал теңізі деңгейінің төмендеуі(1960-2010 жж.)
	Балқаш проблемасы. Балқаш көлі алабында да қүрделі экологиялық жағдай қалыптасып отыр. 1970 жылы Балқашқа құятын Іле өзенінде Қапшағай бөгені мен су электр станциясының (СЭС) салынуы Іле-Балқаш су шаруашылығы кешенінде бетбұрыс кезең болды. Іле өзенінің гидрологиялық режимі өзгеріп, жалпы Іле-Балқаш алабындағы экологиялық жағдай өзгере бастады. Қапшағай су торабын жобалау кезінде Іле өзенінің атырауындағы табиғат кешенінің жағдайы ескерілмеді. Соның нәтижесінде онда тіршілік ететін жануар дүниесіне (ондатр, балық, т.б.) және ауыл шаруашылығына көп зиян келеді. Ақдала алқабын суландырып, күріш егу жобасы да толық жүзеге аспай қалды. Қыруар қаржы текке жұмсалды. Іле өзенінің атырауы кеуіп, оның кері әсері Балқаш көліне тиді. Суармалы алқаптардың көлемінің есепсіз кеңейтілуі, төменгі Іле қоңыр көмір кен орнын игеруді бастау көлдің болашағы үшін қауіпті. Болжау бойынша, XXI ғасырдың басында, көлдің батыс бөлігінің мүлде кеуіп, шығысының тұзды шалшыққа айналуы мүмкін. Бұл өз кезегінде Балқаш маңындағы ландшафтылар мен экологиялық жағдайларды түбірімен өзгертіп, тіршіліксіз шөлге айналдырады. Көл деңгейінің төмендеуі оның суының шамадан тыс минералдануына әкеп соғуда. Бұл, бір жағынан, егістік далалардан көлге қайта келіп құятын су құрамында әр түрлі тұздардың көп болуына байланысты. Сонымен қатар алаптағы өзгерістер Балқаш маңы аймағының климат жағдайларына да әсерін тигізеді. Су айдынының тәуліктік температураны, ауа ылғалдылығын реттеуші ретіндегі әсері өз күшін жояды. Ғалымдардың болжауынша, Балқаштың тартылуы Батыс Сібір мен Қазақстандағы географиялық зоналардың шекараларын өзгертуі мүмкін.
	Үлкен қалалар мен өндіріс орталықтарында қоршаған ортаның ластануы. Ауаға шығатын улы заттардың концентрациясы (ауыр металдар, шаң-тозаң, күкірт тотығы, көмірқышқыл газы және т.б.) белгіленген мөлшерден он есе артық. Ең ауыр жағдай Тараз, Теміртау, Алматы, Шымкент, Балқаш, Риддер, Өскемен және басқа да қалаларда қалыптасқан. Осы қалаларда лас заттардың концентрациясы жыл бойынша белгіленген мөлшерден 5-10 есе артады. Ауа кеңістігінің ластануы пайдалы қазбалар өндіретін аудандарда да байқалады. Атмосфераның ластануы Байқоңыр космодромында ғарыш кемелерін ұшыру кезінде де байқалады. Өнеркәсіпті аудандарда ауа кеңістігінің ластануымен катар ластану сол жердегі су көздерін қамтиды. Сырдария өзені ағысының 35-40%-ы өндіріс орындарының қалдық суларынан тұрады. Өзен суында дизентерия, паратиф, гепатит, сүзек ауруы қоздырғыштары мен өте қатерлі гексахлоран ДДТ кездеседі. Өнеркәсіп орындарының ластаушы заттарына жер игеру нотижесінде пайда болған масштабы химиялық ластанудың көлемдері ұлғаюда. Өсімдік жамылғысын қорғайтын әр түрлі химиялық заттар, дефолианттар, пестицидтер, мөлшерден артық қолданған тыңайтқыштар, тек қана қоршаған ортаны емес, тамақ өнімдерін де ластауда.
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