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МЕНІҢ ОТАНЫМ
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН

Ақтөбе облысы №15
орта мектептің 9 «А»

класс оқушысы Жанділда
Данагүл

Ұлан  -ғайыр  кең  дала.
Оның әр тасы тарихтан сыр
шертеді. Атамекеннің  аспа-
нындағы әр  шөкім  бұлт,
жаңбырдың  тамшысы,
күннің шуағы мен ақ ұлпа
қар  да,  самал  жер  де,
көшкен  құм  да,  қатпарлы
қалың  қазақ  тарихының
куәгерлері.  Егер оларға тіл
бітсе,  олар:  біздің
басымызға қонған бақ құсы
–  тәуелсіздіктің  жолында  ата-бабамыз  ғұмырын  арнап
өткенін,  қанша  боздақтың  жаны  құрбан  болғанын,
тәуелсіздік жырында ақтабанның ақиқаты, ашаршылықтың
азабы,  соғыстың  сұмдығы,  қуғын-сүргіннің  қасіреті  бар
екендігін айтар еді.

Біздің  халқымыздың  басына  түскен  қасірет  аз  болған
жоқ. Әйтсе де, бізді бүгінгі күнге дейін жетелеген қандай
күш ? Ол – арманның асқақтығы.

«Қуан, қазақ ! Тәуелсіздік күні құтты болсын !» – деп
1991 жылдың 16 желтоқсанында қазақ елі  жалпақ әлемге
тәуелсіз  мемлекет  атанғанын  жария  етті.  Бұл  күн  –  сан
ғасырдан  бері  бабаларымыздың  аңсаған  арманы
орындалған,  сол  арман  жолында  төгілген  қаны  ақталған
күн.  Азаттық  қазақ  халқының  ежелгі  арманы  еді,  талай
қиындықты  бастан  кешірді.  Бірақ  ешқашан  мойымады,
күресе білді, азаттық таңы туатынына кәміл сенді. Себебі
қазақ «мың өліп, мың тірілсе де, қазақ болып қала берді.
Бізге  сонау  аталарымызда  сенген.  Мағжан  Жұмабаев
атамыз  «Мен  жастарға  сенемін»  десе,  Абай  атамыздың
«Қалың елім, қазағым», Жұмекен Нәжімеденовтың «Менің
елімі» сияқты жүздеген, тіпті мыңдаған шығарма ұрпақтың
санасына  азаттықты  ел  болуды,  бірлікке  ұмтылуды,
өжеттілікпен  қырағылықты,  батырлық  пен  қайраткерлікті
насихаттап отырды.

Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  тәуелсіздігін
жариялауы қазақ халқының тарихындағы шын мәніндегі ең
ұлы, елеулі оқиға болды. Соның арқасында қазақ халқы ұлт
ретінде  жойылып  кету  қаупінен  құтылды.  Ұлттық  тіл,
мәдениет,  дәстүр,  мораль  қайта  жанданып,  өзінің  табиғи
даму  жолына  қайта  түсті.  Ұлттық  зиялы  қауымның
қалыптасуына және дамуына жағдай жасалды. Еріксіз шет
елге  ауып  кеткен  Қазақстан  азаматтарының  тарихы
Отанына қайта оралуына жол ашылды. Қазақ ұлты қайта
түледі.  Әлем  халықтарымен  терезесі  тең,  іргелі  ел  болу
құқығына  ие  болды.  Тәуелсіз  Қазақстан  демократиялық
даму жолын қалаған, зайырлы, әлеуметтік және құқықтық
мемлекет  болып  құрылды.  Республика  тұрғындары
азаматтық еркіндік пен әлеуметтік теңдікті сезіне бастады.

Саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің құрылуына
жол ашылды. Жазықсыз жазаланғандар ақталып, тарихтағы
ақтаңдақтардың  сырлары  ашылған  болатын.  Сонымен
қатар Қазақстан дүниежүзі мемлекеттерімен экономикалық
байланыстарын арттырды.

Алайда  тәуелсіздік  бізге  аспаннан  түскен  жоқ,  тым
әріден  басталатын  тарих  қойнауына  көз  жүгіртсек,  қазақ
елінің тарихы – азаттық үшін күрестің шежіресі  дерсін !
Қазақ  халқы  тәуелсіздікке  қол  жеткізу  жолында
шығындарға  ұшырады.  Мысалы,  күрес  үстінде  қаншама
адамдар  қаза  тапты,  кейбірі  аштан  қырылды,  шетелдерге
айдалып  кетті,  зиялы  қауымын  жоғалтты,  тіпті  тілі  мен
мәдениетінен айырылуға таяды. Сондықтан да қазақ халқы
Қазақстанның  мемлекеттік  тәуелсіздігін  алу  үшін  аянбай
еңбек  етті.  Оның  аумағында  тұратын  қазақтар  өзге  ұлт
өкілдері  де  –  орыстар,  украиндер,  немістер,  өзбектер,
ұйғырлардың өзі үлкен үлес қосты. Өздері азаматы болып
табылатын мемлекетті, суын ішіп, жерін жайлап отырған,
кезінде  пана  болған  құшақ  жайып  қарсы  алып,  төріне
шығарған  қазақ  халқын  сыйлай  білетін.  Олардың  басым
көпшілігі  біздің  еліміздің  тәуелсіздігін  шын  жүрегімен
қалады.  Тәуелсіздікті  жақындату  үшін  барынша
жәрдемдесті.  Тарихты  зерделесек,  кешегі  кеңес  өкіметі
кенелткен  әлеуметтік,  мәдени  жетістіктер  зұлматты
жылдарда  азап  тартқан,  бостандық  үшін  белдескен
халқымыздың  қилы  тағдырына  өтеу  бола  алмайтындай.
Ұлы державаның өктемдігі өз ызғарын төгіп бақты. Сөйтіп,
талайдан шерменде болған ыза кек желтоқсанда жанартау
болып бір-ақ атылды .

Желтоқсан  –  қыршын  бозбала  мен  бойжеткендердің
қиылған  тағдыры  мен  ағылған  қаны  үшін  тағзым  ете
отырып  еске  алатын қасиетті  де  қастерлі  оқиға.  Дүниені
дүр сілкіндіріп, рухымызға жан бітіріп, Тәуелсіздік туын ең
алғаш  желбірете  көтеріп,  әз  Абылайдың,  Қаракерей
Қабанбайдың,  Бөгенбай  мен  Райымбектің,  Кенесарының
ұрпақтары  «Бостандық»  деп  бас  көтерді.  Кеуделерін
өктемдікке  қарсы  ашу-ыза  кернеген  қазақ  жастарының
мұздай қаруланған баскесерлерге қасқайып қарсы тұрғанын
ойлағанда, кеудемізді мақтаныш сезімімен қатар өксігі әлі
де болса басыла қоймаған өкініш сезімі жаулап алатыны да
ақиқат. Әйтсе де олардың ерлігі еш кеткен жоқ, өктемдіктің
мызғымастай  боп  қатқан  мәңгілік  мұзын  тіліп  түсті.
Тәуелсіздік  жолында  халқымыздың  қаншама  бостандық
сүйген ұлдарының өмірі қиылды. Бірақ олар келешек ұрпақ
үшін  өрлік  жолында  күресе  білді,  сөйтіп  біздің  ата-
бабаларымыз  аңсап  өткен  Тәуелсіздік  ақиқатқа  айналып,
ертеңге деген сенімнің пайда болғанына да 25 жыл толып
отыр.

Тәуелсіздік  біз  үшін  өте  қымбат.  Ата-бабаның  рухын
көтергені  үшін  ата  тарихымызды,  ана  тілімізді,  дінімізді
қаз-қатар  тұрғызып  «қазақ»  деген  атауға  қан  мен  жан
кіргізгені үшін «елім» деп еңіретіп, «жерім» деп желпінтіп,
алпыс  екі  тамырымызды  идіріп,  ата-жұртты  сүйдіргені
үшін Тәуелсіздікті қадірлейміз.

Тәуелсіздігіміз  жарияланғаннан  бергі  мезгіл  ішінде
көптеген  елеулі  табыстарға  қол  жеткізіп,  ұлы  істер
жасалды.  Қазақстан,  қазақ  халқы  еліміздің  тұңғыш
президенті  Н.Ә.Назарбаевқа  зор  сенім  артты,  ел  тізгінін
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қолына ұстатты. Сондықтан да еліміздің көп жетістіктерге
жетуі  президентіміздің  жүргізіп  отырған  парасатты
саясатының  нәтижесі  –  еліміздің  тыныштығы  мен
қауіпсіздігінің , көп ұлтты Қазақстан халқының жарастығы
мен ынтымақтастығының арқасында болып отыр.

Осы жылдар ішінде елімізде  қыруар істер атқарылды.
Атап  айтсақ,  тарихи  жеріміздің  шекарасы  халықаралық
шарттарға  сай  бекітілді.  Мемлекеттік  рәміздеріміз,  Ата
Заңымыз, ұлттық валютамыз және Сарыарқаның кең жазық
даласында  барша  елдің  өзінің  тез  көркейіп  өсуімен
таңқалдырып,  жаңа  Астанамыз  бой  көтерді.  Әлемдік
қауымдастық  алдында  «Қазақстан  Республикасы»  деген
асқақ  рухты  елдің  бар  екенін  мойындаттық.  Ел
экономикасы да  жылдан-жылға нығайып,  мәдени,  рухани
даму  деңгейі  белеске  көтерілуде.  Өзіне  тең,  барлық
институттары  бар,  әлемдік  қауымдастықтың  ықпалды
мүшесі болып табылатын тәуелсіз мемлекет құрылды. Жыл
сайынғы Президенттің халыққа арнайтын Жолдаулары мен
қабылданған  мемлекеттік  бағдарламалар,  стратегиялық
бағыттардың барлығы да қарапайым халықтың тұрмысын
жақсартып, тәуелсіздігімізді нығайтуға бағытталды.

Біздің халқымыздың тәуелсіздігінің ең басты белгісі  –
ана  тілімізбен  ұлттық  мәдениетіміз.  Намысты  адамды
нысаналы мұратқа жеткізетін оның ана тілі мен ата дәстүрі.
Ұлттық  құндылықтарды,  салт-дәстүрді  ұқтыратын  ,
сыйлаттыратын да ана тіліміз. Бүгінгі қазақ тілінің тағдыры
мен  болашағы  туралы  Елбасымыз:  «Қазақстанның
болашағы  –  қазақ  тілінде»,  «Ана  тілі-бәріміздің  анамыз,
өйткені  ол-ұлтымыздың  анасы»  деп  ескерткен  болатын.
Біздің Президентіміз халықты табандылық, еңбексүйгіштік,
мақсаттылық сияқты мәңгілік құндылықтармен қарулануға
шақырады.  Олар  бізге  қажырлылық  әпереді,  елімізді
татымды болашаққа бастап апарады.

Ұрпақ – болашақ арқауы. Ел болашаққа сенеді,  ұрпақ
елдің үмітін үкілейді. Мен де сол жас ұрпақтың бірі мүшесі
ретінде  Тәуелсіздігіміздің  баянды  болуына,
мемлекетіміздің дамуына сәл де болса үлес қосқым келеді.
Қазақстанның амандығын тілеуді  де  ұмытпаймын!  Менің
барлық  армандарым  елімнің  ертеңімен  сабақтас.  Біздің
болашағымыз  Тәуелсіздік  тұғырының  беріктігіне
байланысты. Ендеше Тәуелсіздік тұғыры берік болсын!

«ОЙНАЙЫҚТА, ОЙЛАЙЫҚ!»

Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, 
Қарасу ауылы «Балдырған» аралас тобының

тәрбиешісі  Суйеуова Асем Серікқызы

«Доп  ойнаған  тозар,  Асық  ойнаған  озар»,  деп  халық
даналары  айтқандай  қазір  жиырма  бірінші  ғасыр  баласы
жан  –  жақты  дамып  жетілген,  бір  сөзбен  айтқанда
заманауи,  өз ойын ашық білдіріп, құқықтарын талап ете
алатын  бала.  Қазіргі  бала  әр  нәрсеге  қызығып,  білсем,
көрсем,  үйренсем  деп  тұрады.   Сондай  жан  –  жақты
балалар  «Ақжелкен»  бөбекжай  –  балабақшасында  да
тәрбиеленіп жатыр. Балабақшада ортаңғы және екінші кіші
топтар балаларына  ұйымдастырылған оқу іс  –  әрекетіне
қосымша вариатив сабағы  жүреді.

2014  оқу  жылынан  бастап  вариативтік  тақырыбым
«Дойбы»  (шашка)  болатын.   Дойбы  үлкен  адамдардың
өздеріне де үйрену қиынға соғып жатады. Бірақ балаларға
баланың тілімен түсіндіріп, үйретуге болады. Мұны мен өз
тәжірибемнен  ұғындым.  Балаларға  жақсы  түсініп  ойнау

үшін  дойбының  тақтасын  үлкен  плакаттан,  ал  ойын
тастарын  кәдімгі  күнделікте  қолданылыста  жүрген  бос
баклашкалардың ішіне құм толтырып жасадым. 

 
Дойбыны  балаларға  үйретудің  негізгі  мақсаты:
Балалардың ой – өрісін, қиял сезімдерін дамыту.Балаларды
адамгершілікке,  ұқыптылыққа,  тиянақтылыққа  тәрбиелеу.
Балалардың өздіктерімен  ойлау қабілеттерін, танымдық –
ойын   белсенділігін  арттыру.Балалардың  өз  беттерімен
еңбектеніп,  ойланып  жұмыс  жасаулары   дамиды.  Есте
сақтау, ойлау қабілеттері артады.
  2015 жылы Мектепке дейінгі ұйымдар арасындағы «Үздік
жобалық  жұмыс»  атты  аудандық  сырттай  байқауында
«Дойбы»  туралы  жұмысым  үшін  ІІ  орынмен
марапатталдым.  Мұны  әрине  баламен  жұмыстанудағы
жетістігім  деп  білемін.  Әрі  қарай  баламен  жұмысын  өз
жалғасын таба береді дегім келеді.

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА
АРНАЛҒАН САУСАҚ ОЙЫН ЖАТТЫҒУЛАРЫ

БҚО, Казталов ауданы, Қарасу ауылы «Ақжелкен»
бөбекжай- балабақшасының психологы

Қажияқпар Жанар Қобландықзы

Мақсаты: саусақ  ойыны  арқылы  балалардың
тілін,қызығушылығын  арттыру  және  эстетикалық  тәрбие
берудің  әдістерін  анықтау  және  оларды  үрдісті
ұйымдастыру әрекетіне енгізу.                   
Саусақ ойындарының нәтижесінде:
Баланың тілі жетіледі;
Қимыл-қозғалысы артады;
Икемділігі артады;
Қисынды ойлауы дамиды;
Танымдық деңгейі артады.
«Салат»  саусақ  ойыны.  Сәбізді  алып  тазалаймыз  (он
қолды  жұдырықтап  түйіп,  сол  қолдың  алақанына
ысқылайды)  Үккішпен  үгіп  майдалаймыз  (екі  қолды
жұдырыққа түйіп кеудеге ұстап, жоғары –төмен қозғайды)
Қанттан  сеуіп  дәмдейміз  (саусақтардың  ұшымен  қант
себеді) Міне дайын нәр тағам (екі қолдын алдына жайып
көрсетеді) Дәруменге байыған (алақанмен іштерін сипалап,
тойғандықтарын көрсетеді)
«Кірпі» жаттығуы Момақанмын, алайда (үш саусақтарын
түйістіріп, кірпінің жүрісін салады)
Тікенім коп абайла, (екі қолының саусақтарын айқастырып,
кірпінің тікенектерін жасайды).
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Кірпі кетсе қолыңа, Өкпелеме  жарай 
«Достық» жаттығуы Біздің топта ұлдар мен қыздар өзара
дос (қолдардың саусақтары өзара бірігеді)
Кішкентай саусақтар біз сенімен достасамыз ( екі қолдың
саусақтарын бір- біріне тигізу)
Бір, екі,  үш, төрт,  бес...(шынашақтан бастап, саусақтарды
кезекпен бір-біріне тигізу)
Қайтадан санауды бастаймыз.
Бір, екі, үш, төрт, бес..
Енді  санауды  аяқтадық  (қолды  төмен  түсіреміз,
демалтамыз).
Сергіту:
Санайық жаңаша
Бір, екі, үш!
Желбіре жалауша,
Достықта бізідің күш.
Оң қолымда бес саусақ,
Сол қолымда бес саусақ.
Оларды атап шақырар,
Әрқайсысының аты бар.
Бас бармақ,
Балаң үйрек,
Ортан терек,
Шылдыр шүмек,
Кішкене бөбек.

Қолдың саусақтарын дамытуға арналған жаттығу.
Мақсаты:  қол  саусақтарының  күрделі  үйлесімді
қимылдарын дамыту.
А) Алақанды үстелдің үстіне қоямыз. Балалар бірінші оң,
содан  кейін  сол  қолдың саусақтарын бір-бірден  көтереді.
Осы жаттығуды кері жасап, қайталайды. 
Б)  Алақандар  үстелдің  үстінде,  балалар  кезекпен  екі
қолдың саусақтарын шынашақтан бастап көтереді.
В)  Балалар  сұқ  және  ортаңғы  саусақтарымен  қаламды
немесе  қарындашты  ұстайды.  Осы  саусақтарын  бүгіп,
қайтадан  қалпына  келтіреді,  бұл  жерде  қаламды  үлкен
саусақтан төмен түсіп кетпеуін қадағалау керек.
Г)  Үстелдің  үстінде  10-15  қарандаш  немесе  есептік
таяқшалар жатыр. Оларды бір- бірден алып қолына жинау
керек(бір  қолмен  жасалуы  тиіс).  Содан  кейін  тура  солай
қайтадан  үстелге  қою  керек.  Екінші  қолмен  көмектесуге
болмайды.
«Фигураларды құрастыр» жаттығуы
Мақсаты:Қол  қимылдарының  икемділігін,   дәлдігін,  көз
мөлшерін дамыту.
Жаттығу  барысы: жүргізуші  балаларға  есептік
таяқшаларды  таратып  береді.  Балалар  солардан

геометриялық фигураларды жасап шығаруы керек.
Төмендегі тапсырмалар беріледі:
1.төрт таяқшадан шаршы құрастыру;
2.үш таяқшадан үш бұрыш құрастыру;
3.үй құрастыру;
4.жалауша құрастыру;
5.жұлдызша құрастыру.
«Санамақ» ойыны
Мақсаты: ұсақ моториканы және сөйлеу ырғағын дамыту.
Бір,екі,үш,төрт,бес,
Анамен сурет саламын, (алақанды жұмып ашады)
Міне бас, міне іші (қолды шеңбер жасап айналдырады)
Аяқтары, қолдары, көздері (қолымен кішкентай және үлкен
шеңбер салу) Ауызы сақинадан жасалған (ауада сақинаны
салу)
Әдемі шашыда бар (қолдарын екі жаққа ашады)
Оң қолымда бес саусақ (оң қолының саусақтарын көрсету)
Сол  қолымда  бес  саусақ  (сол  қолының  саусақтарын
көрсету)
Бәрін қоссақ – он саусақ (екі қолының саусақтарын қосу)
Оң аяқпен секіремін (екі аяқпен кезек секіру)
Сол аяқпен секіремін (орнында жүру)
Ұсақ саусақ моторикаларына арналған ойын жаттығу
Айналдырған добыңды,
Қытықтасын добыңды.
(сырты  бүдір  шарларды  партаға  қойып,  екі  алақанмен
айналдыр)
Енді көтер партадан,
Жаса солай қайтадан
(кішкентай шарлардың біреуін қолыңа алып, екі алақанның
арасына салып айналдыр).
«Бір үйде нешеуміз?» ойыны
Кел санайық екеуміз.
Бас бармақ – атам,
Балаң үйрек – апам ,
Ортан терек – ағам, 
Шылдыр шүмек мен
Титтей бөбек – сен. 
Бір үйде біз нешеуміз?
Бір үйде біз бесеуміз

ҚОШ КЕЛДІҢ, АЛТЫН КҮЗ!

БҚО, Казталов ауданы,Қарасу ауылы.
«Ақжелкен» бөбекжай-балабақшасы

«Балапан» тобының тәрбиешісі: 
Мукашева Асель Салауатқызы

Мақсаты:  балалардың  күз  туралы  түсініктерін
қалыптастыру,  күзгі  жеміс  –жидектер,  көкөністер  туралы
тақпақтар  айтқызып,  ертегі  сахналау,  би  билеу   т.б.
мерекелік көңіл –күй сыйлау мақсаты көзделеді.  
Құрметті  ата –аналар, ұстаздар, қонақтар, «Ақжелкен» 
ұжымы. Бүгінгі  «Қош келдің, Алтын күз» атты ертеңгілік 
кешімізге қош келдіңіздер.
Сіздерді бүгінгі алтын күз мерекесімен  «Балапан» тобы 
балаларының атынан шын жүректен құттықтаймын. 
Ертеңгілік кешімізді бастамас бұрын «Ақжелкен» бөбекжай
–балабақша меңгерушісі: Қ. А. Әбдикаримқызына сөз 
береміз.
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Жемісі мол теретін                                                                      
Күз дос екен бізбенен.                                                                
Бәрін тауып беретін                                                                    
Жомар екен  күз деген – деп, «Балапан» тобының күз 
байлықтарын қошеметпен қарсы алайық.
Күз ханшайымы қонаққа келеді. 
Күз ханшайымы балаларға арнап  өзі туралы  яғни күз 
туралы қысқа   слайд түрінде мәлімет алып келеді.  Күзгі 
табиғат және көкөністер мен жемістер туралы суреттер 
көрсету.
Балалар, бүгін сендер сондай әдемі, көкөністер мен 
жемістер болып киініп келіпсіңдер.  Ендеше осы 
көкөністер мен жемістер туралы білетін тақпақтарыңды 
қонақтарға, күз ханшайымына айтып берейік.
Әсет  (пияз)
Асханадан шықпаймын,
Атым –пияз бұқпаймын.
Ерсұлтан  (сәбіз)
Өсіремін бойыңды,
Дамытамын ойыңды.
Айсұлтан    (қияр)
Мен қиярмын, қиярмын
Жап –жасыл боп тұрамын.                         
Линара   (қырыққабат)
Доптар жатыр домалап, 
Қабат –қабат тоны бар.
Санжар   (өрік)
Мен өрікпін, өрікпін,
Табиғатқа көрікпін.
Жансерік  (жапырақ)
Ағаштардан жамырап,
Ұшты кенет жапырақ.
Ақбота  (жүзім)
Мен  жүзіммін, жүзіммін,
Моншақ болып үзілдім.
Айназым  (алма)
Мен  алмамын, алмамын,
Таңдайда қалар бар дәмәм.
Алида  (өрік)
Уылжыған өрікпін,
Бау –бақшаға көрікпін.
Бекзат  (құлпынай)
Қорбаңдаған аюдың
Құлпынайы көп екен.
Інкәр (Өрік)
Көктемде ерте гүлдеймін
Кешігуді білмеймін.
Мансур  (шие)
Мен шиемін, шиемін,
Күннің көзін сүйемін.
Нұрайым  (алмұрт)

Мен  алмұрпын, алмұртпын,
Аузындамын бар жұрттың.
«Шалқан» ертегісі.  (балапан тобының бүлдіршіндері)
Шалқан –Линара, қарт –Ерсұлтан, кемпір –Жансерік, қыз –
Әсет, күшік –Санжар, мысық –Мансур, тышқан –Алида.
Ойын: Аяқталмаған суретті, ермексазбен аяқта. І кіші топ 
балаларына арналған ойын.  
Ойын: «Көкөністер мен жемістер». (ерте жас тобының  
балаларына арналған)
Ойын шарты: ойынға қатысушы ата –аналардың көздері 
байланады, балалары өздеріне ұнаған жемістері мен 
көкөністерін алып аналарына береді. Аналары не екенін 
табуы тиіс. 
Би: «Көбелек» (балапан тобының ару қыздарын 
қарсалыңыздар)
Линара,  Айназым, Інкәр, Алида, Ақбота, Нұрайым.
Құрметті  ата –аналар, қонақтар!  Бүгінгі «Қош келдің, 
алтын күз» атты ертеңгілік шарамыз аяқталды. Алтын 
уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп, көп рахмет!     

 ОРЫС СЫНЫПТАРЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ
САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ

ҚАБІЛЕТТЕРІН ЛОГИКАЛЫҚ 
ТАПСЫРМАЛАР АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ

Астана қаласы № 53 мектеп-лицейінің  
қазақ тілі мен әдебиеті  пәні мұғалімі Данишкина А.М

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңында
«Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы
адамзаттық  құндылықтары,  ғылым  мен  практика
жетістіктері  негізінде  жеке  адамды қалыптастыруға  және
кәсіби  шыңдауға  бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті
жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу,
білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  ғаламдық
коммуникациялық  желілерге  шығу»  деп,  білім  беру
жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделеді.

Тәуелсіз Қазақ елінің қазіргі  уақыттағы экономикалық
даму деңгейі  мен  әлеуметтік  жағдайы және шетелдермен
халықаралық  байланысының  нығаюы,  әлемдік  қауымдас-
тықтағы  беделінің  артуы  біліктілік  деңгейі  әлемдік
стандарттарға  сәйкес  келетін,  бәсекеге  қабілетті  тұлға
даярлаудың қажеттігін туғызып отыр. Олай болса, еліміздің
кез келген азаматы өз елі мен жерінің тарихын, мәдениетін,
мемлекеттік тілді толық білуі, меңгеруі қажет деп білеміз.
Мемлекеттік тіліміз – Қазақ тілін өз мәртебесіне сай қоғам
өмірінің күллі салаларына енгізу, қолданыс аясын кеңейту
бүгінгі  күннің  өзекті  мәселесі  болып  отыр.  Тіл  білу,  тіл
меңгеру дегенге белгілі бір тілдің грамматикасы мен сөздік
қорын игеру жеткіліксіз болады. Өйткені сол елдің тілін сөз
қорын  немесе  грамматикалық  құрылымын  сөйлеу
жағдаятының қай түріне орай қолдана білудің анық түсінігі
болуы қажет.

Сонымен қатар бүгінгі таңдағы басты мәселелердің бірі
басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету. Соның бірі әсіресі,
орыс мектептерінде қазақ тілін оқыту. Мемлекеттік тілдің
мәртебесін көтеріп, қолдану аясын кеңейту – баршамыздың
басты  парызымыз.  Осындай  күрделі  міндетті  ойдағыдай
орындау  үшін  мұғалімге  бұрыңғыдан  да  зор  талаптар
қойылады.  Мемлекеттік  тіл  мәртебесін  көтеру  үшін
шығармашылық  тұрғыда  ойлай  білетін,  өз  ойын  қазақ
тілінде  жеткізе  алатын,  сауатты,  еліне  еңбек  ете  білетін,
қабілетті жастар керек.
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Жалпы орыс мектептерінде қазақ тілін, мемлекеттік тілді
оқыту жүйесі  сөйлесу әрекетінің түрлеріне сай оқушыны
тілдік білім негізінде әдеби тілде сөйлеуге, сауатты жазуға
үйрету арқылы дара тұлғаның тілдік қабілетін дамыту, бір –
бірімен  сабақтас,  жүйелі  тақырыптарды  коммуникативтік
тұрғыдан  ұсына  отырып,  оқушыларға  қазақша  тілдік
қатынасты  игерту  мақсатын  көздейді.  Осы  аталған  білім
мен дағды негізінде оқушыларды дұрыс ойлай білуге, ойын
жүйелі түрде жеткізе білуге дағдыландыру қажет. 
Тіл үйрену, тіл ұстарту адамның ойлау қабілетімен тығыз
байланысты. Ойлау қабілетін дамытудың негізгі әдістерінің
бірі  жаттығу  жұмыстарын  тиімді  ұйымдастыру  болып
табылады. Жаттығулар екі топқа бөлінеді: 
- Тілдік жаттығулар; Сөйлеу жаттығулары; 
Сөйлеу  жаттығуларына  сөйлем  және  сөз  тіркестерін
құрастыру,  мәтіннің  мазмұнын  айту,  сұхбат  құрастыру
жатады.  Орыс  сыныптарында  оқытылатын  қазақ  тілі
пәнінің  негізгі  мақсаты  –  оқушыларды  белгілі  дәрежеде
қазақша  сөйлеуге,  өз  ойын  басқаға  жеткізе  ала  білуді,
сөйлеген сөзін, жазғанын түсіне алатын дәрежеге жеткізу.
Осы  орайда  білімнің  беріктігін  қамтамасыз  ету  үшін,
баланың  шығармашылық  ойлау  қабілетін  дамыта  түсу
үшін,  оқушының  дарындылығын  тану  үшін  қазақ  тілі
пәнінен логикалық тапсырмаларға баса назар аударылады.
Логикалық  ойлау  қабілетін  дамыту  арқылы  теориялық
білімдерін  кеңейтіп,  оны  практикада  қолданылуына,
өздігінен білім алуына мүмкіндік береді. 
Дегенмен әрбір сыныптың танымдық қызығушылығы мен
даму дәрежесі әр түрлі. Ал әрбір сыныптағы әдіс пен тәсіл
оқушылардың  танымдық  ойлау  қабілетінің  белгілі  бір
деңгейіне  бағытталады.  Сондықтан  да  оқушылардың
танымдық ойлау қабілеттерін таңдай білу керек. 
Бұл дегеніміз  оқу материалын балалардың ойлау қабілеті
жетерліктей  жас  ерекшеліктерін  ескере  отырып
ұйымдастыруда оның ойлау қабілетінің дамуына мүмкіндік
беру.  Сондықтан  да  мұғалім  балаларды  үнемі  ойланып
оқуға  бағыттауы  тиіс,  бұған  оқу  үрдісін  жүйелі
ұйымдастыру,  сабақта  бала  логикасын  дұрыс  дамыта
алатындай мүмкіндіктерді дұрыс пайдалану қажет. 
Олай болса, орыс сыныптарында қазақ тілін оқытудың әдісі
де,  оған  қойылатын  талаптары  да  өзгеше  болып  келеді.
Сондықтан  да  «логикалық  тапсырмалар»  оқушының  жас
ерекшелігін  ескере  отырып  құрастырылады.  Қазақ  тілін
оқытуда  логикалық  тапсырмалар  деңгейлік  тапсырмалар,
оқытудағы  әр  түрлі  интерактивті  әдістер,  ойын
технологиясы  мен  жаңа  ақпараттық,  педагогикалық
технологиялар  негізінде  берілуі  тиіс.  Мемлекеттің
іргетасын  қалау  бастауыш  сыныптан  басталатыны  анық.
Өйткені орыс мектептерінде қазақ тілін оқыту – бастауыш
сыныптан бастап халқымыздың мәдениетін, салтын, тілін
үйренуге,  қызығушылығын  қалыптастыруға  бағытталған.
Бастауыш  сынып  оқушыларына  оқу  материалын  жан  –
жақты  оңай  терең  ұғындыру  үшін  логикалық
тапсырмаларды дұрыс пайдалана білу қажет. Дұрыс, тиімді
қолданылған  әдіс  –  тәсілдер  материалдары  логикалық
тапсырмалар  арқылы берілуде  оқушылардың  пәнге  деген
қызығушылығын,  зейінін,  ынтасын  арттырып,  логикалық
ойлау  қабілеттерін  дамытады.  Орыс  тілінде  оқытылатын
мектепте қазақ тілі сабағында оқушылардың сол тілде тез
сөйлеуге, есте сақтау қабілеттерін арттыру, сөзді еркін, өз
мағынасында  қолдануға,  дұрыс  сөйлеуге  дағдыландыру
үшін логикалық тапсырмалар ойын технологиясы негізінде
беріледі

Ойынның әр түріне уақыт саналы түрде бөлінуі қажет. Бұл
–  сабақтың  тартымды,  қызықты  болуының  шарты  және
сабақты  зейін  қоя  тез  түсініп  алады.  Ойындар
грамматикалық,   фонетикалық,  лексикалық,
орфографиялық  болып  бөлінеді.  Бұл  ойын  түрлеріне:
«Шашылған дыбыстар», «Жалғасын тап»,   «Бақытты сәт»,
«Сын есімдер ұясы», «Бәйге»,  «Адасқан әріптер», «Ойлан
тап», «Кім тапқыр?» т.б. ойын түрлерін жатқызуға болады.
Олардың  барлығы  оқушылардың  тілдік  дағдысының
логикалық ойлау қабілеттінің қалыптасуына әсер етеді.
«Қазіргі  заманда  жастарға  ақпараттық  технологиямен
байланысты әлемдік  стандартқа  сай  жаңа  білім  беру өте
қажет»  деп,-  Елбасымыз  атап  көрсеткендей,  ақпараттық
технологиялар  мен  педагогикалық  технологияларды
мемлекеттік тілді оқытуда тиімді пайдалану – жаңа білім
берудің бірден – бір шарты.
Қазақ  тілі  сабағында  логикалық  тапсырмаларды  жаңа
ақпараттық технологиялар көмегімен орындауға мүмкіндік
беріледі.  Оқушылар  ақпараттық  технологияларды
пайладануда  сөздік  қорын  молайту,  сөйлеу  тілінің
грамматикасын  қалыптастыру,  дыбыстарды  дұрыс  айту,
диалогтік  сөйлеу,  шығармашылық  ойлау  қабілетін
дамытады.
Жоғарыда аталған педагогикалық технологиялардың ішінде
сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясының алатын
орны ерекше.
Сыни  тұрғыдан  ойлау  технологиясын  сабақ  барысында
қолдануда оқушының дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі
мен  көзқарасы  қалыптасып,  бала  өздігінен  білім  алуға
үйреніп, өмір сүруге дайын болып қана қоймай, оны жүзеге
асыруға,  жақсартуға  игі  ықпал  ететін,  функционалды
сауатты,  өзіндік логикалық ойлау қабілеті  дамыған  жеке
тұлға болып қалыптасады.
Себебі,  сабақ  барысында  қолданылатын  стратегиялардың
өзіндік  психологиялық  ерекшеліктері  бар.  Берілген
тапсырмаларды  балалар  өзіндік  шығармашылық  ойлау
қабілетін  дамыта  отырып  орындайды.  Бұл  дегеніміз
балаларды  сыни  ойлауға  үйретіп,  логикалық  ойлау
қабілетін жоғары деңгейде дамытуға мүмкіндік береді. 
Инновациялық  әдіс  тәсілдерді  ретімен  ендіру  арқылы 
оқытушы  оқушының  қызығуын,  белсенділігін  арттыруда
білім  сапасын  жетілдіреді.  Логикалық  тапсырмаларды
«Аударма  әдісі»,  «Сөйлем  және  сөзді  толықтыру  әдісі»,
«Мәтінге  сұрақ  қою»  т.б.  әдістерін  пайдалану  арқылы
беруге  болады.  Берілген тапсырмалар арқылы оқушылар
ойлау қабілеттерін дамытып қана қоймай, ойды дұрыс және
толық жеткізу дағдысын қалыптастырады.  
Орыс  мектептерінде  оқушының  ойлау  және  сөйлеу тілін
дамыту  мақсатында  логикалық  тапсырмаларды  даралай
және  деңгейлік  оқыту  әдістерін  қолдану  арқылы  беру
ұсынылады.  Деңгейлік  тапсырмалар  логикалық
тапсырмалармен  ұштастыра  отырып  беріледі.  Себебі,
қабілеті  әр  түрлі  деңгейдегі  оқушылар  өз  деңгейіне  сай
білім алуға мүмкіндігі бар. Сол арқылы оқушының деңгейі
анықталып,  білімін  тереңдетіп,  белсенділігін  күшейтеді.
Деңгейлік  логикалық  тапсырмаларды  дайындап,
оқушылармен жұмыс жүргізудегі  негізгі  мақсат:  баланың
тілді  үйренуде логикалық ойлау,  сөйлеу қабілетін дамыту
болып табылады.
Сонымен  қатар  оқушылардың  сабаққа  деген
қызығушылығын  арттыруда  және  шығармашыл  ойлау
қабілетін  дамыту  үшін  логикалық  тапсырмаларды  тірек
сызба  арқылы  да  беруге  болады.  Тірек  сызбалар
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оқушылардың  сөйлеу  тілін  арттыру  мақсатында
пайдаланатын  тәсілдің  бірі.  Сонымен  қатар  тірек  сызба
арқылы  берілген  логикалық  тапсырмаларды  орындауда
жаңа  тақырыпты  жеңіл  түсінуге,  есте  сақтап  қалуға
көмектеседі.  Негізінде  орташа  оқитын  оқушыларға  өте
қолайлы,  себебі  олар  тірек  сызбалар  арқылы  сөйлем
құрастырып, өз ойларын айтып жеткізуге үйренеді, сабаққа
қызығады,  еңбектенуге  талпынады.  Тірек  сызба  бере
отырып,  сұхбат  құрғызу  орыс  тілді  балаларға  қазақша
сөйлеу  дағдысын  қалыптастыруға,  логикалық  ойлау
қабілеттерін  арттырып,  сөйлемдер  құрастыра  үйретуге
мүмкіндік береді.  Оқытуды жеке тұлғаға бағыттау арқылы
кез  келген  сабақтың  дамытушылық,  тәрбиелілік
мүмкіндіктерін  пайдаланып  және  осы  жүйені  қолдану
барысында  орыс  сыныптарында  қазақ  тілі  сабағында
оқушының  шығармашылық  ойлау  қабілеттерін  дамыту
ойдағыдай жүзеге  асырылады.  Осы аталған мақсатқа  қол
жеткізу  үшін  оқытудың  ақпараттық  технологияларын
пайдаланған да орынды. 
Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда жаңа идеяларды әр
сабақта  жан  –жақты қолданып,  жаңаша оқытудың тиімді
жолдарын  іздестіру,  әдістемелік  негізін  өзгерту  заман
талабына сәйкес туындап отырған қажеттілік. 
Жалпы, оқушыларға нақты мысал келтіре отырып, олардың
алған білімдерінің практикалық мәселелерді шешуге қажет
екендігін  түсіндіру  керек.  Сонымен  қатар  окушылардың
білімнің өмірлік маңызын түсінуі, теория мен практиканы
тығыз байланыстыру үшін логикалық тұрғыда сыни ойлай
білетін  шығармашыл  тұлға  қалыптасу  керек  екендігін
үйрету қажет.
Орыс сыныптарында оқытылатын қазақ тілі пәнінің негізгі
мақсаты – оқушыларды белгілі дәрежеде қазақша сөйлеуге,
өз  ойын  басқаға  жеткізе  ала  білуді  сөйлеген  сөзін,
жазғанын  түсіне  алатын  дәрежеге  жеткізу болса,  аталған
әдіс  тәсілдерді,  педагогикалық,  ақпараттық
технологияларды  қолдану  арқылы  оқушылардың
шығармашылық  логикалық  қабілеттерін  дамытуға
мүмкіндік  береді.  Сондықтан  ортақ  іс  –  әрекетті
ұйымдастыруда  негізгі  мақсат  әрбір  жеке  оқушының
дамуына,  таным  ерекшілігі  мен  іс  –  әрекетінің  дұрыс
ұйымдастырылуына  үлкен  жауапкершілікпен   қарауымыз
қажет. 
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№17 мектеп-гимназиясының ағылшын тілі пәні

мүғалімі  Гуламов Санжар Пархатович 

Сабақтың тақырыбы:  My family  Сыныбы: 3 «ж»
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға отбасы мүшелерін қалай
аталатынын,  ағылшын  тілінде  айтып  үйрету,  «to  have»
грамматикалық  құрылымын  пайдалана  отырып  отбасы
мүшелерін таныстыру.
Сабақтың көрнекілігі: АКТ, отбасы мүшелерінің суреті,
плакат, т.б.
Сабақтың түрі: аралас 
Сабақтың әдісі: топтық жұмыс 
Сабақтың  пәнаралық  байланысы: қазақ  тілі  және
ағылшын тілі
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
- How are you?
- Who is on duty?
- Who is absent today?
- What date is it today?
ІІ.  Оқушыларды  топқа  бөлумен  бастаймын.
Оқушыларды үш топқа бөлу үшін алмұрт жемісін тарқатып
беремін.  Қызыл  түсті  алмұрттар  1-топқа  барады,  жасыл
түсті алмұрттар 2-топқа барады. Ал, сары түсті алмұрттар
3-топқа  бөлемін.  Осылайша  оқушыларды  үш  топқа
бөлемін. 
ІІІ. Жаңа сабақ: My family
New words:
Grandfather – ата    Grandmother - әже
Father – әке   Mother - ана
Brother – аға-іні 
Sister – әпке-сіңілі, қарындас
Son     -    ұлы   Daughter   -   қызы
Family  -     отбасы   To have got  -  бар болу
IV. Read the text.
Мәтінді оқып аудару.
My family
My name is Bolat. I have a large family. I have a granny.
My father is a doctor and my mother is a teacher. My elder
brother is  a  student.  He wants  to  be  a  doctor.  My elder
sister is a student,  too. She wants to be a teacher.  And I
have two little brothers and two little sisters.
 V. Answer the question:
Топтық жұмыс.
1.Who is Bolat?  2.Has he a large family?
3.What is his father?  4.What is his mother?
VI. Complete the sentences.
1.My name is …..
2. I have a … family.
3.I … a Granny.
4.His mother is …
5.His father is …
6.He has two … and … sisters.
VII. Playing games:  Сергіту сәті.
Mother, father, sister, brother,
Clap your hands all together.
VIII. Talk to your friend. 
Say about your family. 
Жұптық  жұмыс:  оқушылар  бір-бірімен  отбасы  жайлы
әңгімелеседі. 
IX. Conclusion:  
Қорытынды. 
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Answer the questions.
1.Have you got a family?
2.Have you got a mother?
3. Have you got a brother?
4. Have you got a sister?
5. Have you got a grandfather?
6. Have you got a grandmother?
7.Say me about your family, please!
X. Getting marks .
Бағалау.
XI. Giving hometask.
Үй жұмысын беру. Writing about your family.
XII. Saying goodbye.
T: Goodbye, children!  P: Goodbye, teacher!

----------------------------------------------------------
КҮЙДІҢ  ҚАРШЫҒАСЫ

Батыс Қазақстан oблысы Сырым  ауданы  
Сырым орта мектеп-балабақша ЖББ кешенінің

Музыка пәнінің мұғалімі 
Анесова Гүлбақша Жолдығалиқызы

Сабақтың тақырыбы:    
Күйдің  Қаршығасы
Құзыретілікке жеткізетін 
сабақтың мақсат-
міндеттері: 
А) Ақпараттық: 
Оқушыларға ұлттық кәсіби 
музыка өнерінің даму 
сатыларын ұғындыру. 

Б)Коммуникативтік: Оқушылардың музыкалық сауатын 
одан әрі дамыту.
В) Проблеманы шешу құзыреттілігі: Күйші сазгерлер  
күйін  тыңдай білуге және түсінуге тәрбиелеу.
Түрі: Жаңа материалды түсіндіру.
Қолданылатын педагогикалық технологиялар: 
Ақпараттық-коммуникативтік  технология.
Әдістер: Музыка тыңдау, ән айту, тапсырмалар, сұрақ- 
жауап.ойын түрлері.
Пәнаралық байланыс: Саз теориясы
Пайдаланылған көрнекілігі: күйшінің портреті, үнтаспа, 
музыкалық аппаратура.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
1.Оқушылармен амандасу;                      
1.Оқытушымен амандасу;
«Сәламатсыз ба ?-балалар .                            
«Сәлематсыз ба ?  – ұстазымыз, 
 Ұстаз   еңбегін   бағалар »                              
Өнер – білімге      құштармыз.»
2.Оқушыларды түгелдеу:                          
2.Кезекші оқушының есеп беруі;
Сабақта жоқ оқушыларды анықтау;            
3. Қосылып орындайды.                                                            
3.Дауыс жаттықтыру:   C-dur» гаммасы .Стакатто,лигатто.
Аспаппен жетектейді.
ІІ. Үй тапсырмасы.   Өткен тақырып бойынша түсінгенін 
айту.Ыбырайдың әні «Гакку».
ІІ. Жаңа материалды игеру кезеңі: Қаршыға Ахмедьяров 
1946 жылы 25 наурызда Атырау облысы, Махамбет ауданы,
Таңдай ауылында дүниеге келген. 1972 жылы Алматы 
мемлекеттік консерваториясын бітірген. 1967-1991 жылдар 

аралығында Құрманғазы атындағы қазақ академиялық 
халық аспаптар оркестрінде домбырашы, кейіннен 
концертмейстер, жеке домбырашы және дирижер 
қызметтерін атқарды. 1974 жылдан Алматы мемлекеттік 
консерваториясында педагогтық қызметпен шұғылданып, 
ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады.     
Қаршыға  Ахмедьяров  гастрольдік  сапармен  АҚШ,
Франция, Италия, Үндістан, Венгрия т.б. көптеген елдерде
болды.Дәулескер  күйшінің  жүрегі  2010 жылы 65 жасына
қараған  шағында  тоқтады.  Қаршыға  ағаның  соңғы  демі
туған  жері  Атырауда  шығыпты.  Бойында  Сейтектің
сынығы,  Махаббеттің  өрлігі  бар  Қаршыға  ағаны  әркез
халқы  тамсана  тыңдайтын.  Өнерсүйер  қауым  оны  «Күй
қаршығасы»,  «Саңлық  күйші»,  «Күй  аспанының
Қаршығасы», «Ғасырдың күйшісі» деп мадақтайтын. 1981
жылы  АҚШ-қа  барып  күй  тартқанда,  американдықтар
қазақтың Қаршығасын сахнадан жібермей тұрып алғаны да
есте.   Қазақ  музыка  өнерін  дамытудағы  жоғары
шығармашылық  жетістіктері  үшін  Қ.Ахмедьяровқа  1982
жылы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығы,
1992  жылы  Қазақстан  Республикасының  халық  әртісі
атақтары  берілді.  2000  жылы  «Парасат»  ордені  мен
марапатталды.«Шашақты найза, шалқар күй» атты кітабы,
«Нарын»,  «Қуаныш»,  «Сағыныш»,  «Нұрғиса»,  «Қыз-
ғұмыр», «Аққайың», «Желдірме», «Алтын ұя», т.б. күйлері
бар. Сонымен қатар, Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина сында
атақты  күйшілердің  күйлерін  жинап,  "Атырау"  деген
күйлер жинағын жарыққа шығарды.  «Сарыарқа», «Жігер»,
«Әсем қоңыр»,  «Шынар»,  «Табыну» атты күйлер жинағы
жарық  көрді.  500-ден  аса  күйлері  радио,  теледидар
мұрағаттарында сақтаулы.
Муыкалық сауаттылық: Ансамбль - әншілер немесе 
аспапта ойнаушы шағын топтан құралған орындаушылар. 
Ансамбльдің дуэт (екі кісі), трио (үш кісі), квартет (төрт кісі),
квинтет (бес кісі) сияқты түрлері бар. Ансамбльдер бір тектес 
аспаптардан да, әртүрлі аспаптардан да құралады. Домбыра 
ансамблі, қобыз ансамблі т.т. 2 скрипка, альт виолончель - 
төртеуінен құралған квартет болады. Ондай квартет, 
квинтеттер үрлейтін аспаптардан да құралады: кларнет, фагот,
габой, флейта тағы сол сияқты. Ансамбльдің квинтеттен 
көбірегі де болады: секстет, септет, октет т.т.
Акколада-шығармалардағы ноталарының екі немесе одан 
да көп нота желілеріне жазылуы. Мыс:ансамбль,оркестр  
т/б.
Музыка тыңдау: Қаршығаның күйі «Нұрғиса», «Атырау» 
Жеке орындауда тыңдалады.
Дәптермен жұмыс: Кестені толтыру.
ЖАНРДЫ АНЫҚТАУ.
Сабақты бекіту,қорытындылау: Ассоцация құру:
Күйші   Домбырашы Қазақстан халық әртісі        
Қаршыға        Композитор
Профессор       Мемлекеттік сыйлық иегері «Парасат» 
орденінің иегері
 1.Күй саңылағы кім еді?
2.Қаршыға Ахмедьяров қай жерде дүниеге келді ?
3.Қандай шығармалары бар?
4.Ансамбль дегеніміз не?
5.Акколада дегеніміз не?
6.Кандай күй тыңдадық ?
7.Күйдің  мазмұны қандай ?      
 Үй тапсырмасы: Қаршыға Ахмедьяров туралы реферат 
жазып келу.Сыныпта тыңдалған «Атырау» күйіне талдау 
жасап келу.
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Қарағанды облысы. Шет ауданы.Мойынты кенті.
«Мойынты жалпы орта білім беру мектебі» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі 
Гулия Шалқарқызы Искакова

Тақырыбы: «Тал бесігім Мойынты ауылыма 80 жыл»
Мақсаты: Мойынты кентінің 80 жылдығына орай 
оқушыларды туған ауылдың өткен тарихымен таныстырып,
туған жерге деген ыстық сезімімен бөлісуге, әр оқушыны 
елін, Отанын қадірлеуге бағыттау.
Eңбек түрлерін ұғынып, оны бағалауға, өткенді қастерлеп 
сақтауға, еңбек ардагерлерін сыйлауға, құрметтеуге 
тәрбиелеу.
Oқушыларды халқымызға болашағынан үміт күтетін 
білімді ұрпақ керек екенін ұғындыру.
Әдісі: баяндау, монтаж.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, суреттер, кесте.
Өткізу жоспары:
1. Кіріспе
2. Бұл ауыл қалай құрылған?
3. Бүгінгі ауыл келбеті
4. Ауыл айшықтары
5. Ауылымның келешегі, менің – болашағым!
6. Ән шашу
7. Ақ бата
8. Қорытынды
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
ІІ. Кіріспе
- Ауыл қазақтың алтын бесігі, күре тамыры. Ауыл 
адамзаттың кең дүниенің есігін ашып өмірге, бізге дейінгі 
сан толқын ұрпақтың кіндік қаны мен кең маңдай тері 
тамған, киелі мекені. Ана әлдиі алтын бесік, алғашқы 
қадам әр адамның аяулы қымбаттысы. Сондықтан ет пен 
сүйектен жаратылған жаратылыстың барлық иелері өз 
ауылын сүйетіні сөзсіз. Дүниедегі ең құдіретті ана болса, 
ауыл да барлық халықтың анасы, тіршіліктің нәрі.
Ауыл - халқымыздың бойына нәр құятын алтын бесігі, 
негізгі мекен-жайы, ұлттық рухтың қуат алар қайнар көзі.

«Туған жер - алтын бесік» ал, өзін аялап тербеткен бесігін 
сыйламаған, құрметтемеген, оны қозғамаған жаннан еш 
жақсылық күтуге болмайды. Туған жердің тарихын білмеу 
де ұят. Бүгін біз туған ауылымыз «Мойынты» ауылы жайлы
ой тебірентпекпіз.
«Ауылым» әні орындалып вальс биі (ойналады)
IІІ. Бүгінгі ауыл келбеті.
Ауылымыздың қазіргі жағдайы – қазір ауылымыздың жер 
көлемі 467, 881 шаршы км созылып жатқан 660 халқы 15 
елді мекені бар. Мойынты ауылында 1937 жылы ірге тасын 
қалаған 600 орындық 2 қабатты мектеп бар,және 1990 
жылдары салынған жаңа мектеп ,спорт залы бар.Осы күні  
200ден аса бала дәріс алады. Ауыл орталығында жанұялық 
емхана, мектеп, мәдениет үйі, кітапхана, ауыл әкімшілігі 
қызмет жасайды.Сонымен қатар үлкен темір жол 
мекемелері бар,оқушылардың көпшілігі 
теміржолшылардың балалары.
ІV. Ауыл айшықтары
Қолдары бүгін ұзарып,
Еншісіне тиді жер.
Жер кіндігі – мол байлық,
Тұрмыстарын түзетер.
Ауыл шаруашылығы еңбегі жаңаша құрылды. Фермерлер 
немесе шаруа қожалықтары деп аталды. Бұрын бар 
мәселені басшы шешетін еді. Қазір әркім өзі шешуге құқы 
алды. Отбасы мердігерлері жаңа табысқа жетуде. 
Кәсіпкерлер, бизнесмендердің арқасында үлкен 
тойханалар, жанармай бекеттері пайда болды.
Ауылымызда жаңа мешіт бой көтеріп жатыр
V. Ауылымның келешегі менің болашағым!
Сен ауылың үшін не істер едің?
1. Егер сен әкім болсаң...
2. Сен директор болсаң. ...
3. Сен кәсіпкер болсаң.  ...өз ой-пікірлерін тыңдау. Жазып 
келген шығарма, әңгіме, өлеңдерін оқыту.
Ауылым
Ауылым менің Мойынты ,
Туып   өсіп келемін.
Көркейтуге өзіңді
Үлесімді қосамын деп сенемін.
      Мен әлі де оқушы баламын,
      Болашақта жақсы маман боламын
      Мойынтымды таныстырып барша елге,
      «Мойынтылық» боп мен әрдайым қаламын!
                                             Қылышбай Фатима
      Туған  жер
Пай –пай ! Неткен киелі жер!
Батырлар қорғап өткен жер.
Ат жарысып өткен жер.
Кіндік қаным тамған жер.
Самалы салқын соққан жел,
Мойынты атты маған ыстық жер!  Әлімхан Ділдә
Мойынты мекеніме
 Мойынты ырысты,құтты атамекен ,
Тұрғындары жайдары киелі мекен.
Татулығы жарасқан ұлы мекен,
Әрқашанда өзіңе бақ дарыса екен. Асылхан Асылжан
            Мойынты мақтанышым
Ауылым бар Мойынты деп аталатын,
Мойынтыда тұрамын деп мақтанамын!
Қалаға кетіп қалсам сағынатын,
Ауылымның барына қуанамын!
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Қуанамын көркейген ауылыма,
Қызғалдақтай құлпырған кең далама.
80 жылдық мерекең құтты болсын!
Ата-анам бәрі де аман болсын!  Асқар Ғазиза
Мойынты менің ауылым
Мойынты кіндік қаным тамған жер.
Даналар,ардагерлер туған жер.
Адамға да,малға да жайлы жер.
Көркейе бер,туып өскен туған жер! Маламанова Айсана   
IX. Ән - шашу. Әдеби сазды бағдарлама
Ән мен күйді төгілтіп,
Інжу – маржан шашайық.
Қонақтарды таң қалдырып,
Өнерден күмбез жасайық.
Тақпақтар оқылады
1-оқушы:    Гүлденсе, біздің ауылымыз
  Гүлденеміз бәріміз, 
Ауылменен әрқашан, 
Кіреді біздің сәніміз. 
Берекем мен бірлігім, 
Ауылымнан таралар. 
Ауылым менің көркейіп, 
Өркениетті ел болар. 
2 –оқушы:  Ауылым – ырысы мол құт-мекенім, 
Мәңгіге ақ бесігін тербетемін. 
Саяңда ойнап, өсіп, білім алып, 
Алаңсыз асыр салып ер жетемін. 
   3 – оқушы:   Ер жетіп үмітіңді біз ақтармыз, 
  Жеріңді ұлтарақтай біз сақтармыз. 
    Қасиетті Жер-Ана, ауыл-елді, 
   Көркейтетін болашақ – біз жастармыз.
4 – оқушы:   Шұғылалы таңымыз, 
Ауыл жері – бағымыз. 
Қайнарына мөп-мөлдір, 
  Сусындайды жанымыз. 
5- оқушы:   Ауыл жері сәніміз, 
Мәуесі мол бағымыз. 
Саясында жетілер, 
  Балдай бала шағымыз. 
6 – оқушы:   Ауыл десем, мал елестер көзіме,  
Ауыл десем дән елестер көзіме. 
Ауыл десем ер саламын құр атқа, 
Ауыл десем ән естілер құлаққа. 
 7 –оқушы  Қ. Аманжолов «Туған жер» 
8-оқушы:   М.Мақатаев «Сүйемін өскен Отаным »
9- оқушы  М.Мақатаев «Үш бақытым»
10-оқушы «Туған жер»
11-оқушы «Туған өлке»
1. «Туған жер» әні Дәулеттің орындауында
2. «Күй» Фатиманың   орындауында
3. « Көңілді күй»  өзбек биі. Бір топ оқушылар

X. Ақ бата.
Сенімді жолмен әманда,
Халқымның алып батасын.
Аттаған жаңа заманға,
Ауылым менің жасасын – деп Шалқар атамыздың батасын 
алайық.

хор «Атамекен»

XI. Қорытынды сөз

 Астана қаласы №71 мектеп-лицейі
 Бастауыш сынып мұғалімі 

3-деңгей
Камзенова Акмарал Мукажановна

Сынып: 2, 3 сыныптар
Пәні: Әдебиеттік оқу

Сабақтың тақырыбы: 
Шегіртке мен құмырсқа

Оқу мақсаты: Мысалдың мағынасын түсіну, 
мағынасын ашу.

Табыс критерийлері
Барлық 
оқушылар:

Көпшілік 
оқушылар:

Жекелеген 
оқушылар:

А) Мысал    
туралы мәлімет
алады.
Ә) Мазмұнын 
түсінеді.

а) Сұрақтарға 
жауап береді.
ә) Қиындық пен 
оңайлықты  бір- 
біріннен ажырата 
алады.

а) Негізгі ойы  
туралы өлең 
шығара алады.

Уа
қы
ты

Кезе
ңдері

Тапсыр
ма   

Мақс
аты

Мұғалі
м не 
істейді

Оқушы
лар не 
істейді 

Ресурст
ар

2 
ми
нут

Ұйы
мдас
тыру 
кезең
і

Топ 
ережесі
н құру
Топтаст
ыру
 ( пазл) 
құраст
ыру.

Оқу
шыл
ар
дың 
дост
ық 
қары
м- 
қаты
наст
а
рын 
ныға
йту

Қыс, 
жаз, 
шегіртк
е, 
құмырс
қа 
суретте
рін 
қиып, 
құраст
ырып, 
орында
рына 
отыруы
н 
бақыла
у.

Оқушы
лар 
қиылға
н 
суретте
рді 
құрайд
ы.

Кейіпке
р
лердің 
суретте
рі,А3  
қағазға 
жапсыр
у, 
маркер.

5 
ми
н

Үй 
тапс
ырма
сын 
тексе
ру

Шеңбер
әдісі
(сұрақ 
қою 
арқылы
тексеру
)

Өтке
нді 
қайт
алау 
еске 
түсір
у

Сұрақт
ың 
қойылу
ын, 
жауап 
беруін 
бағалау
ын  
қадағал
ау

Сағат 
тілі 
бағыты
мен 
түсінбе
генін 
сұрау.

Оқулық
,
смайли
к

3 
ми
нут

Псих
ало
гиял
ық 
ахуал

Бейне 
таспа 
көру 
арқылы
ой 
шақыру

Еңбе
ктен
бесе
ң 
еште
ңені
ң  
оңай
лықп
ен 
келм
ейтін
ін 
сезін
у

АКТ- 
ны 
пайдал
анып, 
шегіртк
е мен 
құмырс
қа 
видеос
ын 
оқушы
ларға 
көрсету
арқылы
тақыры
птың 
мазмұн

Көреді, 
ойланад
ы, 
сезінеді
.

АКТ- 
қолдану
.
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ын ашу.
18
ми
нут

Жаңа
сабақ

Топты
қ 
жұмыс:
1.Құмы
рсқа 
тобы
Егер де 
сен 
құмырс
қаның 
орнынд
а 
болсаң 
не істер
едің?
Тапсыр
ма: 
постер 
жасау
2.Шегір
тке 
тобы
мысалд
ағы  
кейіпке
рлер 
әрекеті
н 
сипатта
у
Тапсыр
ма: 
Рольге 
бөлу
3.Қыс  
тобы
Шегірт
ке 
сияқты 
қиналы
п 
қалмас 
үшін не
істер 
едің?
Мақал-
мәтел 
шығару
4. Жаз  
тобы
Өмірде 
кейіпке
рлерге 
ұқсас 
адамда
р бола 
ма?
Тапсыр
ма:
«Еңбек
қор мен
еріншек
» эссе

Нанн
ың 
қанд
ай 
жол
мен 
келе
тіні 
тура
лы 
ізден
у.

Оқушы
лардың
іс-
әрекеті
н 
бақыла
у.

Оқушы
лар 
ұялы 
телефо
н 
арқылы
ізденеді
, 
постерг
е 
суретін 
салып 
қорғайд
ы, 
рольге 
бөліп 
көрсете
ді, 
нанды 
құрметт
еу 
туралы 
ереже 
құрады,
эссе 
жазу

Ұялы 
телефо
н,
постер, 
маркер 
және 
маска.

3 
ми
н

Сергі
ту 
сәті

Жануар
лар 
қимыл
ы

Көңі
л- 
күйі
н 
ретте
у 

Шарты
н 
түсінді
ру

Іс- 
қимыл 
арқылы
көрсету

АКТ
уақыт 

10 
ми
н 

Жұм
ыста
рын 
қорға
у

Постер
Рольге 
бөлу
Мақал-
мәтел
Эссе 
жазу

Оқу
шыл
ар 
саба
қты 
қанш
алық
ты 
түсін
генін
анық
тау

Оқушы
лардың
әрекеті
н 
бақыла
у

Оқушы
лар 
әңгіме 
жазады

Суретте
р,
дәптер

2 
ми
нут

Бағал
ау

Фармат
ивті 
бағалау

Топт
ы 
баға
лап 
үйре
ну

Қаншал
ықты 
әділ 
бағалау
ын 
бақыла
ймын

«Бас 
бармақ
» 
әдісінқо
лдану

Интер 
тақта

2 
ми
нут

Рефл
ексия

Бүгінгі 
сабақ 
бойын
ша кері 
байлан
ыс

Оқу
шыл
ар
дан 
саба
қ 
бары
сы 
тура
лы 
пікір
ін 
алу

Стикер 
тараты
п беру

Кері 
байлан
ыс 
парағы
н 
толтыр
у

Стикер 
қолдану
.
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 Астана қаласы 
№71 мектеп-лицейі

Бастауыш сынып мұғалімі 
3-деңгей

Калива Гульзира
Токмагамбетовна

Сынып: 2,3 сыныптар
Пәні: Әдебиеттік оқу
Сабақтың тақырыбы: Егінші мен қасқыр
Оқу мақсаты: Ертегінің мағынасын түсіну, 

мағынасын ашу.
Табыс критерийлері

Барлық оқушылар: Көпшілік 
оқушылар:

Жекел
еген 
оқушы
лар:

А)Ертегі   туралы мәлімет 
алады.
Ә) Мазмұнын түсінеді.

а)Сұрақтарға жауап 
береді.
ә)Қиындық пен 
оңайлықты  бір- 
біріннен ажырата 
алады.

а) 
Негізгі 
ойы  
туралы
өлең 
шығар
а 
алады.

Уа
қы
ты

Ке
зең
де
рі

Тапсырма Ма
қса
ты

Мұғалім не 
істейді

Оқу
шыл
ар 
не 
істей
ді 

Ресурс
тар

2 
ми
ну
т

Ұй
ым
да
с
ты
ру 
кез
еңі

Топ 
ережесін 
құру
Топтасты
ру
 ( пазл) 
құрастыру
.

Оқ
уш
ыл
ар
ды
ң 
дос
тық
қар
ым
- 
қат
ын
аст
а
ры
н 
ны
ғай
ту

Күз, нан, 
егінші, 
қасқыр 
суреттерін 
қиып, 
құрастырып, 
орындарына 
отыруын 
бақылау.

Оқу
шыл
ар 
қиы
лған 
суре
ттер
ді 
құра
йды.

Кейіпк
ер
лердің 
суретте
рі,А3  
қағазға
жапсы
ру, 
маркер
.

5 
ми
н

Үй
та
пс
ыр
ма
сы
н 
тек
сер
у

Шеңбер 
әдісі
(сұрақ 
қою 
арқылы 
тексеру)

Өт
кен
ді 
қай
тал
ау 
еск
е 
түс
іру

Сұрақтың 
қойылуын, 
жауап беруін 
бағалауын  
қадағалау

Саға
т 
тілі 
бағы
тым
ен 
түсі
нбег
енін 
сұра
у.

Оқулы
қ,
смайли
к

3 
ми
ну
т

Пс
их
ал
о

Бейне 
таспа 
көру 
арқылы 

На
нн
ың 
дас

АКТ- ны 
пайдаланып, 
қасқыр мен 
егінші 

Көре
ді, 
ойла
над

АКТ- 
қолдан
у.

ги
ял
ық
ах
уа
л

ой 
шақыру

тар
хан
ға 
оңа
йл
ық
пен
кел
ме
йті
нін 
сезі
ну

видеосын 
оқушыларға 
көрсету 
арқылы 
тақырыптың 
мазмұнын 
ашу.

ы, 
сезін
еді.

18
ми
ну
т

Жа
ңа 
са
ба
қ

Топтық 
жұмыс:
1.Егінші  
тобы
Нан сенің 
дастархан
ыңа 
қандай 
жолмен 
келді?
Тапсырма
: постер 
жасау
2.Қасқыр 
тобы
Ертегідегі
кейіпкерл
ер әрекеті
Тапсырма
: рольге 
бөлу
3.Күз  
тобы
Нанды 
құрметтеу
ге 
байланыс
ты қандай
әдептілік 
ережесін 
білесің?
Ереже 
құру
4. Нан 
тобы
«Ас 
атасы-
нан» 
тақырыбы
на эссе 
жазу

На
нн
ың 
қан
дай
жо
лме
н 
кел
еті
ні 
тур
ал
ы 
ізде
ну.

Оқушыларды
ң іс-әрекетін 
бақылау.

Оқу
шыл
ар 
ұялы
теле
фон 
арқы
лы 
ізден
еді, 
пост
ерге 
суре
тін 
салы
п 
қорғ
айд
ы, 
роль
ге 
бөлі
п 
көрс
етеді
, 
нанд
ы 
құрм
етте
у 
тура
лы 
ереж
е 
құра
ды, 
эссе 
жазу

Ұялы 
телефо
н,
постер,
маркер
және 
маска.

3 
ми
н

Се
ргі
ту 
сәт
і

Дене 
шынықты
ру пәні 
мұғалімі 
өткізеді

Кө
ңіл
- 
күй
ін 
рет
теу 

Шартын 
түсіндіру

Іс- 
қим
ыл 
арқы
лы 
көрс
ету

АКТ
уақыт 

10 
ми
н 

Ж
ұм
ыс
та
ры
н 
қо
рға

«Ас 
атасы-
нан» 
тақырыбы
на өлең 
шығару

Оқ
уш
ыл
ар 
саб
ақт
ы 
қан

Оқушыларды
ң әрекетін 
бақылау

Оқу
шыл
ар 
әңгі
ме 
жаза
ды

Суретт
ер,
дәптер
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у ша
лы
қты
түс
інг
ені
н 
ан
ықт
ау

2 
ми
ну
т

Ба
ғал
ау

Фарматив
ті бағалау

Топ
ты 
бағ
ала
п 
үйр
ену

Қаншалықты
әділ 
бағалауын 
бақылаймын

«Бас
барм
ақ» 
әдісі
н, 
бағд
арш
ам  
арқы
лы 
баға
лауд
ы 
қолд
ану

Интер 
тақта

2 
ми
ну
т

Ре
фл
екс
ия

Бүгінгі 
сабақ 
бойынша 
кері 
байланыс

Оқ
уш
ыл
ар
дан
саб
ақ 
бар
ыс
ы 
тур
ал
ы 
пікі
рін 
алу

Стикер 
таратып беру

Кері 
байл
аныс
пара
ғын 
толт
ыру

Стикер
қолдан
у.
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	А) Ақпараттық: Оқушыларға ұлттық кәсіби музыка өнерінің даму сатыларын ұғындыру.

