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«АҚ  КӨГЕРШІНДЕГІ»  ЖЕТІСТІК

БҚО  Сырым  ауданы,
ЖББ Жырақұдық орта

мектебінің музыка
пәнінің мұғалімі

Анесова Гүлбақша
Жолдығалиқызы

Жуырда  Орал   қаласындағы   Жастар  сарайында
өткен «Ақ  көгершін» балалар қорының  ұйымдасты-
руымен  XV – Республикалық  «Ақ көгершін» балалар
шығармашылық  фестивалі  өтті.  Байқауға қатысқан
ЖББ Сырым орта  мектебінің  оқушылары  жүлдемен
оралды. 

Бұл  аталмыш  байқаудың  салтанатында  сөз  алған
республикалық  «Ақ  көгершін»  Балалар  Қорының
Президенті  Тамара  Ескенова  әр елдің түкпір-түкпірнен
келген   жас  онерпаздарымызға   сәттілік   тіледі.
«Балалалармен  жасөспірімдер шығармашылық орталығы»
жанындағы   «Дарын»  вокал   үйірмесінің  оқушылары
Вокалды  топтар  жанры   бойынша   Ғалимат   Шұғыла,
Өсербай   Мерлан   5-7  жас  аралығындағы  (кіші  топ)  I
дәрежелі дипломмен марапатталса, сондай-ақ ортанғы топ
бойынша  Қуанышкерей  Толғанай,  Төлеген   Айзере  қос
дауыста ән шырқап  I орынға қол жеткізді.    

 Оқушыларымның осындай биіктен көрінуіне  өз үлесін
қосқан жетекшісіде ҚР Білім және ғылым министрлігінің
Үздік  ұстаз дипломымен марапатталды.

«ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ СЫЙЛЫҚТАР»

Орал қаласы. №35
«Шұғыла» бөбекжайы 

«Балбұлақ» тобының
тәрбиешісі

Баданова Нурсулу
Наримановна 

Орал қаласының №35 «Шұғыла»бөбекжайы «Балбұлақ»
тобының  ата-аналары  арасында  «Жаңа  жылдық
сыйлықтар»  атты  қолдан  жасалған  ойыншықтар  көрмесі
ұйымдастырылды.  Көрменің  мақсаты:  Отбасымен
ынтымақтастықта жұмыстанып, еңбекқорлыққа баулу. 

Ең  жақсы  жасаған  ата-аналар:  Ибрашева  Асылай,
Қуанова  Жазира,  Акимгалиева  Ұлжан.  Осы  көрмеге
қатысып  өз  белсенділіктерін  көрсетті.  Жаңа  жылдық
ойыншықтарды жасау барысында ата-аналар түрлі қалдық
маталар,  түйме,  моншақтар
т.б заттарды қолданды. 

Ерекше  көзге  түскен
Хачатурян  Екатерина
«Тауық»  ойыншығы  болды.
Осы  көрмеге  белсене
қатысқан  ата-аналарға
бөбекжай  әкімшілігі  үлкен
алғыстарын білдірді. 

АНАҒА АРНАУ

ҚОРҚЫТ ЖАНСЕЗІМ
ƏСЕТҚЫЗЫ

 7 сынып оқушысы
Ақтөбе облысы 
Темір ауданы 

№ 2 мектеп

Нұрын шашқан 
күнімсің ғой жан анам,
Бар шуағын баласына арнаған.
Бір өзіңнен қуат алып өмірде
Сенің салған сара жолды жалғағам.

Айымсың ғой жарық қылар түнімді,
Жұлдызымсың сәнді еткен көгімді.
Бір Алладан саулығыңды тілеумен
Атқызамын әрбір ғажап күнімді.

Қымбат жансың, мен үшін ең асылсың!
Аллам сенен жамандықты қашырсын.
Әкемменен мәңгі шалқып бақытқа
Жастарыңды жүзден дағы асырсын!

Бақытымсың, жаным анам, жан анам,
Мен өзiңдi періштеге балағам.
Ауырмашы, қартаймашы ешқашан.
Мақсатыңа жетші әр кез қалаған.

Өзіңсің ғой өмірімнің тірегі.
Аман жүрсең — маған сол гой керегі.
Бақытты бол, ауырма деп тілейді
Сәбиiңнiң жұдырықтай жүрегі!

АСТАНА ҚАЛАСЫ. № 74 МЕКТЕП ГИМНАЗИЯСЫ
 2 «Ж» СЫНЫП ОҚУШЫСЫ 

БЕКТIЛЕУ ДОСҚАЛИ ТАЛҒАТҰЛЫ
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ҒИБРАТТЫ ӨМІР

Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы  
№ 5 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі   

Әсел  Құрмашева

Тәуелсіздік  -  ең  басты  құндылығымыз.  Тәуелсіздікке
қантөгіссіз,  бейбіт  түрде  қол  жеткізгеннен  кейін  елімізді
әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық.
25  жыл  ішінде  тәуелсіз  Қазақ   елін  қалыптастырып,
нарықтың   қиын  өткеелдерінен  аман  өткізіп  келеміз.
Тәуелсіздік  күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны
ерекше  мереке  деп  білеміз,  себебі,осынау  жүрекжарды
қуанышқа  толы күнді  ата-бабаларымыз ғасырлар  бойы
армандап қосқан үлесі  зор. Міне, биыл Ұлы Жеңістің  71
жылдығында  елімізде  мерекеленбекші. Қанша жыл өтседе
жеңістің  жемісін көру ия аталарымыздың  арқасы. Кейінгі
ұрпақ  үшін   сұм  соғыста   өмірлерін  құрбан  еткен
жандардың ерен еңбегін  ұмытпауға тиіспіз. 

Осы  ерліктің  өшпес  ізін  қалдырған   ата-баба  рухына
тағзым  ете  отырып,менің   нағашы  атамның   Отан  үшін
қызмет етудің туған ел мен жері үшін жанқиярлық  ерліктің
еңбегін мақтан етемін.   

Нағашы   атамыз   Тлеген   Жұбаниязов   соғыс
басталғанда   жасы  40-қа  таяп  қалған  жігіт   ағасы,
мұғалімдік   қызметте   жүрген.  Өзі  –  Гурьев  облысы
Қызылқоға  ауданының  тумасы. Алғашқы  еңбек  жолын
1926 жылы  Индер бастауыш  мектебінде  бастап,  1929-
1931 оқу  жылында  Қызылқоға ауданының  4 ауылында
қызмет жасай жүріп, Орынбор педтехникумының  сырттай
оқу  бөліміне оқуға түседі.  Оқуға   өзінің алғырлығымен,
тәртіпті  болғаны   үшін   1933  жылы    грамотамен
марапаттталған. Содан  Соль- Илецк  ауданының  мектебіне
1931жылы  жұмысқа  орналасып,1942жылы  7 сәуірде сол
ауданнан,72-ші  противотанковый  дивизиясының  196-шы
артиллерия  полкінің  взвод командирі ефрейтор  шенімен
соғысқа аттанады.  Алғашқы ұрыс  даласы  Дон өзенінің
бойындағы   ауыр шайқаста қасынан жарылған  снарядтың
екпінінен  топыраққа  көміліп,бір  күндей  жатады. 40жыл
қырғын болса  да, ажалсыз  аман қалады  демекші, ес-түссіз
жатқан атамызды  медсанитарлар байқап құтқарады. Алған
жарақатымен  госпитальға  жөнелтеді.  1943жылы  3-ші
Украин майданы  әскерінің  құрамында шайқасады. 

Атам туралы сақталған  деректердің ең  құндысы  бас
қолбасшы   И.Сталиннің   3-ші   Украин   майданының
қолбасшысы   Совет  Одағының   Маршалы   Толбухиннің
атына жазылған алғыс жариялау  туралы бұйрық  куәлігі.
Соның ішінде «Балатон  өзені маңындағы  ерлік шайқасына
қатысушы   гвардия   ефрейторы   Джубаниязов   Тлеген,
командир части  полевая  почта  №07361» деп  жазылған.
Онда әскерлердің  немістердің 11 танк дивизиясына  соққы
беріп,  Секеш   Фехервар,Мор  Зирез   ,Весперм  Эньинг
қалаларымен, 350 елді мекенді  азат еткен. Сол шайқаста
жаудың  6000  солдаты    мен   офицерін    745   танкісін
жойған.  Осындай ерлігі  үшін   Москвада   1945 жылы 24
мартта  21 сағат 30 минутта  Отанымыздың атынан  3-ші
Украин  майданының  жасампаз әскеріне  224 қарумен  20
дүркін   артиллериялық  салют   атылғандығы   туралы
баяндалған.  1944  жылдың  қарашасынан  1945 жылдың
қаңтар  аралығында  «Қызыл Жұлдыз»орденімен, «Ерлігі
үшін»,  «Будапешт   қаласын  алғаны  үшін»  «Германияны
жеңгені  үшін» медальдарымен  марапатталған.

Атамыздың   бес  баласы болған.  үшеуі   өмірден  озды.

Содан  кейінгісі атамыздың қара шаңырағын ұстап отырған
нағашы ағам Ерік  және жұбайы Талайлы. Ол кісіде  талай
шәкірт  тәрбиелеген   озат   ұстаз.  Бұл  кісілер  бүгінде
зейнеткерлер.  Әкем   Тілекқабыл  анам  Әлия  Тлегенқызы
елге  сыйлы,  көп  жылдар  еңбек  еткен  озатта   тәжірибелі
ұстаз  болды.  Ұстаздық   әулетімізден   жалғасып  келе
жатқан  атакәсіп десем  де артық болмас, біздің бәріміздің
бойымыздағы кішіпейілділік  пен   ел ықыласына бөлену
бұл тәрбие мен қаннан берілген қасиет. 

Өзімде   алғашқы   еңбек  жолымды   Батыс  Қазақстан
облысы   Ақжайық   ауданы   Ақсуат   ауылы  С.Ошанов
атындағы  орта   мектептен  бастап,  бүгінде   Маңғыстау
облысы   Ақтау  қаласы  №5  орта  мектепте    ұстаздық
қызметімді  жалғастырудамын.  Жолдасым  Сәбит   әскери
қызметкер өз мамандығын адал атқаруда. Міне атамыздың
ерлігі  мен  адалдығы,анамның   берген  тәрбиесі  мен  елге
сыйлы болуы маған үлкен үлгі тұтар өнеге.

Иә,  атамыздың  басынан  кешкен   сұм  соғыс   енді
ешқашан болмасын, бейбітшілігіміз баянды болсын. 

Тәуелсіз   еліміздің  көк  туы  бейбіт  аспанда  асқақтай
берсін.

-------------------------------------------------------------------
ҚАДЫРДЫҢ ҚАДІРЛІ ЖЫРЛАРЫ

(әдеби -  сазды  кеш)

БҚО, Сырым ауданы, ЖББ 
Жырақұдық орта  мектебі. Музыка пәні мұғалімі

Анесова Гүлбахша Жолдыгалиевна

Мақсаты:  талантты ақын Қадыр Мырза Әлидің ақындық 
талантын шәкірт жүрегіне ұялату арқылы поэзияны сүюге, 
оны бағалай білуге, сыршыл да шыншыл ақын өлеңдерінің 
мәні мен мазмұнына тоқталу; Қадыр өлеңдерін нақыштап 
оқу дағдысын жетілдіре отырып,  рухани танымын кеңейту;
ақын шығармалары арқылы ұлтжандылық сезімін оятып, 
адамгершілікке тәрбиелеу.
Көрнекілік: ақын суреті, кітап көрмесі, буклеттер, ақын 
өлеңдерінен үзінді.
Жоспары:
 Бір қартың бар талмайтын (өмірдерек)
 О, балалық (балалық шаққа сапар)
 Күнім де, дінім де сен (туған жер, табиғат, ана 
тақырыбындағы жыры)
 Ұлылардан – ұлағат (Махамбет, Құрманғазы, 
Шоқан, Сара, Жамбыл...)
 Махаббаттың қос жанары- адалдық пен беріктік 
( махаббат, достық, қонақжайлық туралы ақынның 
толғаныстары)
Кештің барысы:
1- жүргізуші: - Армысыздар, қадірменді «көкірегінің көзі 
ашық, көңілі ояу» жырсүйер қауым!
2- жүргізуші: - Қош келдіңіздер, бүгінгі кештің қонақтары! 
Біздің бүгінгі бас қосуымыздың,  мақсаты – ХХ ғасырдың 
санаулы саңлақтарының бірі, халқымыздың сүйікті ақыны, 
қоғам қайраткері, халық жазушысы Қадыр Мырза Әлидің 
өнегелі өмірінен бастап отты жырларымен танысу.
«Қазақ биі» - Саясат Таңшолпан
1.жүргізуші:  - Бір қартың бар талмайтын,
Бал арманын сатпайтын,
Отқа салсаң батпайтын
Жоғалмайды адамның
Сараңдығы, Мәрттігі...
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Кімнің қалай болғанын
Танытады қарттығы.
2.жүргізуші: - О, балалық! Естен шықпас үзігім,
Өте шықты көз алдымда қызығың
Бәрі – бәрі, Бәрі кетті,  Жалғыз-ақ
Қалды бетте ұят деген қызылың!  - деп  Қадыр ағамыз 
жырлағандай, балалық шақ біздің ең қимас, бақытты 
шағымыз емес пе?!
Ендеше, ортаға кішкентай бала Қадырды шақырайық! 
Серікқали Жансерік. Тақпақтарын мәнерлеп жатқа оқиды.
2- жүргізуші: - Пәк ауаға кешегі кім шалады?!
Түтін, тұман, аспанды тұмшалады.
Кір шалады қанатын аққулардың,
Соны ойласаң көңілді кір шалады.
Бар дейсің бе өмірде азап ондай?
Дүние азса, ол енді азады оңбай!
Адам таза болмайды ешқашан да,
Айналайын табиғат таза болмай.
Жүргізуші: - Туған жер, табиғат – бұл ақынның ең басты 
тақырыбы. Қазіргі сіздер осы тақырыптағы ақынның 
жүрек-жарды сырымен ой бөлісесіздер. Кезектиі ақын 
өлеңдеріне берейік. «Ұлы махаббат» - Орынбасар Береке – 
7 – сынып
«Туған жер туралы толғау»- Елеусін Асылжан- 9- сынып
Жүргізуші: - Тұрғанмен, ана, алшақта,
Ұмытпайды ұлың парызды,
Көңілім менің сен жақта
Компастың тілі тәрізді
Жүргізуші: - Қиын да қысылтаяң кезеңде шыдамдылықпен,
ақылмен, мейірімділікпен аялай мәпелеп, еркелігімізді 
кешірген, өмірге дұрыс жол сілтеген аналарымызға мәңгі 
қарыздармыз. Ақын өлеңдері абзал аналарға арналады. 
«Бәрі де, ана, бір өзіңнен басталады». Дүйсенбі Мейрамбек
«Он баласы бар ана» Төкеш Дильназ – 7- сынып 
Ән: Асыл әже – Кеңесов Ақжол -6- сынып,  Сәлімгерей 
Даурен -6- сынып
Жүргізуші: - Қараңғы елдің  ішінен қарғып тұрған
Дананы ешкім таңдамай барлықтырған
Зұлымдардың сан түрі сыйған дала
Білімдарға, қайтесің, тарлық қылған!
Ортаға оқушы Қадырды шақырамыз.       Есболсын 
Мұрадым -7- сынып  «Туған жер»
Ән: «Жалқаубек»
жүргізуші: - Абай мен Махамбеттен қуат алған Қадырдың 
отты жырлары қазақ елінің ұлыларына арналады. Кезек 
ақын өлеңдеріне беріледі.
«Шоқан»- Мағумакт Қарагөз 8- сынып
«Құрманғазы»- Дүйсенбі Назерке 8- сынып
«Ыбырай»- Саясат Таңатар 8- сынып
жүргізуші: Аңсайсың деп балалықты кең ірге,
Жүрегіме бере алмаймын әмір де
Үлкендерді көріп жүрмін досы жоқ,
Доссыз бала көрмеп едім өмірде!
Жүргізуші: - Ақын өлеңдеріне құлақ түрелік. Әли өз 
өлеңдерін оқиды.
«Дүние құдіреті» - Кеңесов Ақжол 6- сынып
«Бабамыздың шоқ басқан табанымен» - Иралиева Альбина 
7- сынып
2-жүргізуші:  - Табиғаттан бабамыз ала берген секілді,
Дарқандықты қазаққа дала берген секілді.
Қонақ бізге тағдырдың ұл бергені секілді,
Кім болса да қазақтың бір көргені секілді
Жүргізуші: - Жайлауың болар жеріміз,

Төсегің болар төріміз.
Білгіңіз келсе қазақты,
Қонағы болып көріңіз.
Әуелден жомарт серіміз,
Ақылды жырдан теріңіз.
Білгіңіз келсе қазақты, 
Ән- күйін тыңдап көріңіз.
«Қазақ пен қонақ» - Ұзаққалиева Аружан 8- сынып
Ән: «Қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру»
Рахметолла Аңсарым 8- сынып, Серікқали Айдана- 8- 
сынып
Ортаға жігіт Қадырды шақырамыз: Насиев Бекболат өз 
өлеңдерін оқиды. 
Жүргізуші: - Ана тілің- арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте!
Қакдыр Мырза Әлидің бұл өлең жолдарын білмейтін қазақ 
кемде-кем шығар. Енді Қадыр ақынның өз даусымен 
айтқан өлеңдерін тыңдайық.
... Амал қанша, татар дәмін таусылды,
Қабірстан құшағымен қаусырды.
Жоқ! Өлмеймын! Халқым әлі естиді,
Лентаға жазып алған даусымды! «Қайран бабам!
«Тілдің туы», «Боз дала» т.б.
- Жүргізуші: - Қадыр Мырза Әли сегіз қырлы , бір 
сырлы дарын еді.
Бақыт деген- досыңның табағында,
Бақыт деген- домбыра шанағында.
Бақыт деген өзіңнің босағаңда,
Бақыт деген- халықтың қабағында. Ән «Атамекен»
жүргізуші: - Қадыр поэзиясы – болашақ ұрпақтың еншісі, 
қастерлеп қадірлейтін қазынасы.
жүргізуші: - Осымен Қадыр Мырза Әли поэзиясына 
арналған «Қадырдың қадірлі жырлары» атты кешіміз 
аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет!

 -------------------------------------------------------------------
SHORT  TERM  LESSON PLAN

Орта  мерзімді  
жоспар
Education

Сазды  орта  
мектебі

Күні: 08.12.2016
Мұғалімнің  
аты -жөні: 
Таңбаева  
Құралай

Сыныбы: 7 A Қатысқаны: Қатыспағаны:

Тақырыбы:  School  discipline

Сабақтың  
мақсаты:

Оқушыларға  мектеп  ережесі  және  
тәртібі  туралы  таныстыру;
Модальді   естіктерді   қолдануға  
үйрету
Оқу, тыңдау, сөйлеу   және жазу   
қабілеттерін  дамыту
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Plan

Бөлімде
рі

Мұғалімнің  әрекеті   Оқушының  
әрекеті

Ұйымда
стыру   
кезеңі

Сәлемдесу.
Үй тапсырмасын  
тексеру  арқылы  2  
топқа болу:
Rules  тобы
Discipline тобы
Ынтымақтастық   
атмосферасын  құру

Сәлемдеседі.
Must және  mustn’t 
арқылы  топқа  
бөлінеді.

Бір-біріне   жақсы  
тілек  тілеу  
арқылы  көңіл  
-күйлерін  
көтереді.

Үй  
тапсырм
асын 
бекіту

Өткен  тақырып  
бойынша  мектеп  
ережелері   сұралады.

Оқушылар әр 
топтан кезек-кезек 
жауап береді.

Жаңа  
сабақ

Today ‘s  our   new  
theme is  “School  
discipline”
Do  you  know  what  the
discipline is?
First  of  all  read  the  
text  and  try  to  
understand  it.
Ex.3 Read  the  text   and
circle  any  words  you  
don’t  know   and  find  
their   meanings.
Мәтін  2  бөлікке  
бөлініп, әр  топқа   
беріледі.

 Оқушылар  
сұраққа  жауап  
береді.

Әр  топ   мәтіннің  
бөлігін   оқып,   
келесі  топқа  
аударып  түсіндіріп
береді. Жаңа  
сөздерді  іс-қимыл 
арқылы  
түсіндіреді.

Сабақты 
пысықта
у 

Ex.3 Choose  the right  
answer.
The  main  idea   of the 
text is:
A)New  rules  to make  
school  children  self-
disciplined
b)New  rules  to  make   
parents responsible for 
their  children’s  
discipline
c)new  rules  to  make  
government
responsible   for 
children’s  discipline.

Ex.2.Work in  group. 
Make  poster. 
1 –group. List  examples 
of  school  discipline
2- group. List  negative 
and  positive  aspects of  
discipline

Оқушылар   
мәтіннің  негізігі   
ойын  топ болып  
табады.

Оқушылар  топ  
болып  жұмыс  
жасап  берілген  
тапсырмасына   
постер  жасап , 
қорғайды.

Сергіту 
сәті

Let’s  do  dynamic  break Дене қимылымен 
1-10 сандарын 
жазу.

Сабақты 
қорыту 

Венн диаграммасы. Қазақстан мен  
Англия мектеп 
ережесін  
салыстырады.

Бағалау  Топ мүшелерін топ 
басшысы 
бағалау,топтың орта 
балын шығарып 
бағалау

Топ мүшелері   
тапсырмалар 
бойынша 
бағаланады

Кері 
байланы
с

Pupil’s  opinion Оқушылар 
стикерге өз 
ойларын жазып 
іледі

Үй 
тапсырм
асы 

Ex.5 Match  the  phrases 
in  column one with   the
continuation  in  column 
two.

Оқушылар 
күнделіктеріне 
жазып алады.

-------------------------------------------------------------------
ШҚО, Жарма ауданы, Шалабай
ауылы «Н.Крупская атындағы 

орта мектебінің» КММ 
қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

Корпебаева Қарлығаш
Мұхтаргазиевна

Пәні: Қазақ әдебиеті                              
Сабақтың тақырыбы: Жүсіпбектің 

«Ақбілек» романы.  
(ХІ сынып. Көркем шығарманы талдау сабағы)
Сабақтың  мақсаты:  Ақбілек  образының  қайшылықты
тағдырының психологиялық  образ  дәрежесіне  көтерілуін,
сондай-ақ  бейнеттен,  қорлықтан  құтылған»  күнәдән»
тазарған Ақбілектің психологиялық жан сезімін ұғындыру;
адам  мен  табиғат,  өмір  мен  өлім  арасындағы  табиғи
заңдылықты басты кейіпкер басына түскен ауыртпалықпен
байланыстыра түсіндіру (психологиялық параллелизм).
Әдістмелік мақсаты: көркем шығарманы талдауды үйрету,
сол арқылы өмірді таныту; өмірге көзқарасын 
қалыптастыру, мінез-құлқына ықпал ету.
Сабақ көрнекілігі: Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» 
романы, слайд.
Пəнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, география;
Сабақ барысы.
І. Ұйымдастыру кезеңі. Психологиялық дайындық. 
Оқушылар 3 топқа бөлініп отырады.
ІІ. Үйге берілген тапсырманы тексеру
Қазақ халқының «Бес арыстың» бірі- Жүсіпбек 
Аймауытов
Топтық жұмыс. Оқушыларға ұяшықты таңдату арқылы 
өткен тақырыпқа жауап  алу.   
 1(20)Жүсіпбек Аймауытов кім? Жүсіпбек Аймауытов 
дарынды жазушы, драматург, ғалым, аудармашы, көсемсөз 
шебері. Ол ақын, жазушы ретінде танылумен қатар, 
көрнекті қоғам қайраткері,саясаткер.
2. (30)Қашан, қай жерде дүниеге келген?
3. (40)Ж.Аймауытовтың саяси көзқарасы қалай 
қалыптасты? Репрессияға ұшыраған Жүсіпбекке қандай 
айып тағылған еді?
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4.Қай жылы ауылда мұғалім болып істейді?
5.Ташкентте шығатын «Ақ жол» газетінің бөлім 
меңгерушісі болып қай жылы жұмыс істейді? 
6«Қазақ тілі» газетінде Аймаутов қандай қызмет атқарды? 
7.Бес томдық шығармалар жинағында қандай туындылары 
бар? 
8.Жүсіпбек Аймауытовтың пьеса, романдарын ата 
9.Жүсіпбектің  қаламынан туған мол мұраны қай және кім 
атындағы институтының ғалымдары жинастырды? 
М.Әуезов

ІІ.Жаңа сабаққа көшу.
  «Ақбілек» -  қазақ  әдебиетіндегі  ең  алғашқы реалистік
проза талаптарына, жанрдың еуропалық шарттарына жауап
беретін  толыққанды  көркем,  бастан-аяқ  салиқалы,
сабырлы, ұстамды проза үлгісі ретінде жазылған реалистік
роман.  Қазақ әдебиетінде реалистік  роман ұстанымдарын
алғаш меңгерген қаламгерлердің бірі – Жүсіпбек ХХ ғасыр
басындағы  саяси-əлеуметтік  жағдай  жəне  шығармада
суреттелген  өмір  шындығы. Адамдардың сана-сезіміндегі
өзгерістерді  бейнелеудегі  жазушының  суреткерлік
шеберлігі.  Ақбілек  образының  ұлттық  сипаты  жəне
психологиялық  күйзелісінің  шығармада  көркем
жинақталуы. 
  «Ақбілек»  романы  Аймауытов  шығармашылығының
шыққан биігі деуге болады. Ол стиль, композиция тәрізді
көркемдік  құралдарға  ерекше  көңіл  бөлді.  Еуропа,  орыс
әдебиетіндегі бейне жасау, мінездерді даралау дәстүрлерін
еркін пайдаланды. Жазушының бар таланты биік қырынан
көрінеді.
   Жазушы бұрын сыры жұртқа айтылған тақырып емес, 
соны,мүлде тың, тіпті сирек оқиғаларады романға арқау 
еткен. Натурализм үлгісінде жазылған шығарма

Сұрақ:  Натурализм дегеніміз не?
 Жауап: Натурализм XVIII ғасырдың ІІ жартысында 
Францияда пайда болған. Натурализм – талдау, анализ 
жасау деген сөз, мұнда адамның өмірін сынақтан, 
эксперименттен өткізу арқылы оның мінез-құлқындағы,ой-
санасындағы қайшылықтарды шешу,қалтарыстарын таныту
ниеті байқалады.Бұл бағыттың негізін салған – белгілі 
жазушы Эмиль Золя.
 Натурализмнің ерекшеліктері: Кейіпкердің ғұмыры 
түрлі сынақтан өтеді.Сол сынақтан өту кезіндегі 
кейіпкердің бойында болатын психологиялық өзгерістерді 
бақылау идеясы.
Өмір мен өлімнің күресі немесе тіршілік үшін күрес.
Табиғат заңдылықтары мен қоғам заңдылықтарын қатар 
суреттеу.
    «Ақбілек» романын ашқан кезде тамаша табиғатымен 
Алтай тауы қарсы алады (кітаптан үзінді ...)
Жеке жұмыс:  (Нашар оқитын екі оқушыға карточка 
тарату)

Жинақтау.Сұрақтарға жауап алу
   1. Ақбілектің көзінің тартуы нені аңғартады?
   2. Шұбап келе жатқан 4 атты кімдер болып шықты?
   3. Келген салт аттылар бірден Мамырбайдың үйіне келуі 
нені аңғардыңдар?
   4. Ананың балаға деген махаббаты қандай оқиғамен 
байланысты көрінеді?
   5. Ақбілектің шұңқырда екенін кім білді?

  6. «Қызын бүркітше бүріп жатқан 2 орысты анасы 
екпінмен келіп итеріп тастап, балапанын басқан ана құстай 
баласын бас салды» деген көріністің аяғы немен тынды?
   7. Қазақтың бас араздығынан кек туатыны қай көрініс 
арқылы сипатталған?
   8. Ақбілектің көрген зәбірін, арының аяқ асты болуын қай
көріністер арқылы байқаймыз?
   9. Ақбілекке екі офицердің таласуы, Қарамұрттың жирен 
офицерді дуэльде атып өлтіруінің себебі неде?
   10. Оқиға барысында Қарамұрт офицер қай қырынан 
байқалады?
Ақбілек жолға шығады. Оған диуана Ескендір кездеседі. 
Диуана Ескендір Ақбілекке қандай көмек берді?
Ақбілекті ағасы ауылға алып бара жатыр. Ақбілек неге 
мұңаяды?  
11. Ақбілектің басына түскен қайғысы неде? 
12.Автор Ұрқия мен Ақбілектің жасырын сырын қандай 
мақсатта пайдаланған?
13. Өгей шешенің тепкісін қандай суреттер арқылы 
сипаттаған?
 14. Ақбілектің Ақбаламен махаббаты.Оның сәтсіздікке 
ұшырау себебі неде?
 15.   Ақбілектің елге оралуы,ағасы мен жеңгесінің қарсы 
алуы қалай суреттеледі?
16.  Ақбілектің Бекболат ауылына соғуы, Бекболатты пішіні
Ақбілек арқылы сипатталуы неліктен? 
Топтық жұмыс. 
І топ: Романның тақырыбы, идеясы 
ІІ топ: Шығарманың тілі, құрылысы
ІІІ топ: Романда кездесетін ұлттық наным-сенімдер

Қолдану. Постер:
 
  І-топ.  Ақбілек тауда жалғыз. Елестетіп көріңіздерші.қою 
қараңғылық.Түн.Су арқырап ағып жатыр. Жел гуілдеп тұр. 
Жапырақтар тынымсыз сыбдырлауда. Кенет ұлыған 
қасқырлар даусы естілді.Олар бірте-бірте жақындап, 
Ақбілекті қоршап алды.

  Қасқыр ненің белгісі?
ІІ топ.Ақбілекті озбырлардың, қатыгездердің тобы қоршап 
алды. Сол топпен Ақбілек жалғыз күресуі керек. Ақбілекті 
олар талап жеп қоюы мүмкін еді. Егер де Ақбілек кенет аяқ
астынан жылт еткен шоқты көрмесе.

   Жылт еткен шоқ оқиғаны қалай өзгертті?

ІІІ топ.   Шоқ ненің рәмізі деп ойлайсыз?
Бекіту.   Жинақтау

   Міне, балалар, романды оқып аяқтадық. Шығарманың 
шарықтау шегі қай жерде, биігіне жетеді деп ойлайсыз? 
Қай тұстары сіздерді әр түрлі күйге салды:қуантты, 
ренжітті, күлдірді, жылатты, толғандырды, ойландырды.
     Роман несімен ұнады немесе неге ұнамады? Бұл – қиын 
сауал. 

 Үй тапсырмасы: 
  Ойтолғау:  “Ақбілектің заманында мен өмір сүрсем” 
1. Бағалау.
2. «Ақылдың алты қалпағы»
3. Оқушыдан интервью алу парағы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Короткова Елена Фёдоровна
ДМШ г. Талгар Алматинская область

Приходя  в  музыкальную  школу,  дети  соприкасаются  с
миром  прекрасного,  и  наша  задача,  задача  педагога,
научить детей любить и понимать музыку,  воспитывать у
них творческую активность, воображение, умение мыслить
художественными категориями. Воспитание в музыкальной
школе  способствует  разностороннему развитию личности
ребёнка.  Каждый  вид  деятельности  должен  иметь  перед
собой какую-либо цель. Если перед ребёнком нет никаких
целей,  то  он  теряет  заинтересованность  и  занятия
становятся  рутинными.  Поэтому  обучение  в  школе
стимулируется сдачей зачётов и академических концертов.
Обучение  игре  на  фортепиано  –  дело  сугубо
индивидуальное.  И  скорость  продвижения  от  пьес  более
лёгких  к  пьесам  более  трудным  зависит  не  только  от
программы, но и от способностей и от того сколько этому
уделяется  времени  дома.  Поэтому  в  семье  необходимо
помогать  –  проявлять  внимание,  отмечать  успехи.
Необходимо чтобы ребёнок почувствовал, что обучение в
музыкальной  школе  помогает  ему  в  жизни,  не  отнимает
время и силы.

Какие качества характера так необходимые в жизни даёт
обучение  в  школе?  Занятия  музыкой  приучают  к  труду.
Чтобы  научиться  играть  на  любом  музыкальном
инструменте,  надо  ежедневно  снова  и  снова  повторять
отдельные  аккорды,  фразы,  пассажи.  Причём,  чтобы
добиться результата, необходимо не только много работать,
но  работать  сосредоточенно.  Вспоминается  притча.  У
Николо Паганини не  было учеников.  Точнее,  был только
один,  скрипач  –  оркестрант,  считавшийся  музыкантом
посредственным,  несколько  лет  ездил  за  Паганини  и
просил великого итальянца взять его в ученики.  В конце
концов маэстро согласился. Через год занятий оркестрант
стал виртуозом и начал выступать с сольными концертами.
Когда  новоиспечённого  виртуоза  спрашивали,  как  же
Паганини сделал его мастером, тот был краток: «Паганини
научил  меня  концентрации  внимания».  Если  ребёнок,
окончив  музыкальную  школу,  не  станет  музыкантом,  а
будет заниматься совсем другим делом, время, проведённое
за инструментом, не пройдёт зря. Он научится тому, что в
жизни наверняка пригодится.

Занятия  музыкой  развивают  интеллектуально.  Как
показали  исследования  учёных,  дети,  занимающиеся
музыкой, обладают лучшей реакцией, была отмечена также
прямая  связь  между  музыкальными  и  математическими
способностями ребёнка.

Занятия музыкой сближают детей и родителей. Я имею
ввиду  не  только  сам  процесс  обучения  на  музыкальном
инструменте,  но  и  совместное  слушание  музыки,
совместное  пение.  Важный  стимул  для  детей
занимающихся  музыкой,  —  участие  в  концертах,  в  том
числе  домашних.  Даже  если  ребёнок  играет,  по  вашему
мнению, не очень хорошо, с ошибками, непременно надо
наградить его исполнение аплодисментами и ободряющими
словами.  Ребёнок,  выступая  в  концертах,  начинает
понимать,  что  играя  он  приносит  слушателям  радость.
Делая добро, мы сами становимся добрее.

Занятия  музыкой  делают  человека  сильней.  Музыка
развивает решительность,  уверенность в  себе.  В истории
немало ярких примеров воздействия музыки.  Во времена
Великой  французской  революции  один  из  генералов
обратился  с  просьбой  к  парламенту:  «Пришлите  в
подкрепление  тысячу  солдат  либо  тысячу  экземпляров
Марсельезы».  Музыка  приходит  на  помощь  человеку  в
трагические  минуты  его  жизни.  Гибель  «Титаника»…
Спасения нет,  и судовой оркестр играет  Битховена.  Сила
музыки  побеждает  ужас  смерти,  помогает  человеку  до
последнего мгновения оставаться человеком.

-------------------------------------------------------------------
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ

25 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН 
«ҮЗДІК САБАҚ – 2017» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫ

Фейзбук  бетінде  «Oscar»  марапатының  шығу  тарихы
туралы сұрақ жарияладым. Көпшілік ұстаздар өз пікірлерін
білдірді. Ал, енді «Oscar» марапатының басталу тарихына
келсек,  кино  саласындағы  белгілі  тұлғалар  өздерінің
таңдаулы  деген  үздіктеріне  жүлде  беруді  ұйғарады.
Үздіктерді  сараптау  және  таңдау  ешбір  таныссыз,  әділ
бағалануын  басты  назарға  алады.  Кейіннен  «Oscar»
марапаты  әлемдік  деңгейге  жетіп,  халықаралық  белгілі
жүлдеге айналады.

«Oscar»  марапаты  мен  ұстаздар  тақырыбының
байланысы  туралы:  Ұстаздар  қазіргі  уақытта  әлеуметтік
желілерде  белсенді  болып  білім  беру  саласында  кәсіби
дәрежеде  пайдалануы  артып келеді.  Бұрында  электронды
почта  және  сабақ  жариялауды  ғана  үйреніп,  Интернетті
қалай  пайдаланамын  деген  ұстаздар  қазіргі  уақытта
белсенді  пайдаланушыға  айналды.  Интернет  өзара
байланыс пен іс-тәжірибе алмасудың құралына айналды.

Фейзбук  әлеуметтік  желісінде  ұстаздардың  белсенді
кәсіби топтары ашылған. Бұл топтардың әрқайсының бес
мыңнан  астам  қолданушылары  бар  және  негізінен  білім
саласына қатысты тақырыптар туралы пікірлесу, тәжірибе
алмасу болып тұрады.

Тек  қана  білім  саласы  бойынша  пікірлесетін  және
саясаттан  тыс  мұндай  топтардың  болуы  қазіргі  заман
талабы және қажеттілігі.

Осындай  белсенді  топтың  бірі:  «Ұстаздар  ортасы»
педагогтардың Facebook желісіндегі  республикалық тобы.
Топ  мүшелерінің  пікірлесуі  нәтижесінде  Қазақстан
Республикасы  білім  беру  жүйесіндегі  оқыту  үдерісін
ұйымдастырудағы  үздік  әдістемелік  шешімдерді  анықтау
және  ынталандыру  мақсатында  байқау  ұйымдастыру
идеясы туындайды.

Негізгі  мақсаттары  ұстаздардың  кәсіби  белсенділігін
арттыру  және  жаңа  технологияларды  пайдаланып  білім
беру  тәжірибесін  арттыру.  Осы  мақсатта  топ  мүшелері
өзара пікірлесіп байқаудың шарттары және материалдарға
арналған  талаптарын  нақтылады.  Үздіктерге  сыйлықтар
тапсырамыз деген ниеттері де бар.

Ұстаздардың  өзінен  бастау  алған  игі  бастаманы
Республикалық ұстаздар басылымдарының редакциясы да
мақұлдайды және құқықтық, ақпараттық жағынан толықтай
қолдау көрсетеді.

Байқаудың  идеялық  авторы  тарих  пәні  мұғалімі
Джумабеков  Даниярмен  пікірлесе  отырып  байқаудың
әділқазылар  алқасына  белгілі  ұстаздарды  шақыруды  жөн
көріп  отырмыз.  Әділ  шешім  болуы  үшін
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ұйымдастырушылар  тек  қана  ұйымдастыру  жұмыстарын
атқарады деп шешім қабылданды.

Қазірше,  нақты  қолдан  келетін  жұмысымыз
қатысушылардың  барлығына  тегін  сертификат  беріледі
және үздіктерді марапаттаймыз.

Осы  игі  бастамадан  бастау  алатын  байқауымыз
ұстаздардың кәсіби дәрежесін нақтылайтын байқау болады
деп үміттенеміз.

Байқау  идеясы  ұстаздардың  өзінен  бастау  алған,
сарапшылары  да  кәсіби  ұстаздар,  қолдаушысы  ұстаздар
редакциясы  болып  басталған  байқау  тұрақты  түрде
жалғасады деген ниеттеміз.

Ұстаздар  тарапынан  ұйымдастырылып  отырған  кәсіби
байқауға қатысуға барлық ұстаздарды шақырамыз !

Құрметпен: РЕДАКТОР ІЗГІЛІК НАҒИЕВ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  25  жылдығына
арналған  «Үздік  сабақ  –  2017»  атты  республикалық
Байқауы  (әрі  қарай  –  Байқау)  басталғаны  туралы
хабарлаймыз.
Байқауға  қатысуға  орта  білім  беру  ұйымдарының
педагогтары шақырылады.
Ұйымдастырушы: «Ұстаздар ортасы» республикалық 
педагогтардың Facebook желілік тобы. Жетекшісі тарих 
пәні мұғалімі Джумабеков Данияр.
Ақпараттық қолдаушы: «Серпіліс Ақпарат тарату 
орталығы» тобы
Сарапшылар:
Төрағасы: Ербол Іргебай
Мүшелері:
Шабден Омаралиев
Жумабаева Татьяна Маратқызы –Қостанай облысы,Таран 
ауданы, «Новоильинов орта мектебі» КММ-ң орыс тілі мен 
әдебиеті пәнінің жоғарғы санатты екінші деңгейлі мұғалімі;
Жазира Койгелдинова
Нусупбекова Мейрамгүл Барқазатқызы
Қаламқас Қалибекқызы
Айбек Қуандықұлы
Аятжан Ахметжан
Несипкул Утебаева

Байқаудың өткізілу мерзімі: 
19.12.2016 ж – 19.03.2017 жыл.

Қорытындысы 22.03.2017 жылы 
Наурыз мейрамында жарияланады.

Байқаудың жұмыс тілдері – қазақ, орыс.
Байқаудың мақсаты: Қазақстан Республикасы білім беру 
жүйесіндегі оқыту үдерісін ұйымдастырудағы үздік 
әдістемелік шешімдерді анықтау және ынталандыру.
Байқау жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен және 
сыйлықтармен марапатталады. Қатысушыларға сертификат,
алғыс хаттар табысталады.
Байқау материалдары www.serpilis.kz сайтында 
жарияланады.
Байқау төмендегі бағыттар бойынша ұйымдастырылады:
«Үздік жаңартылған білім беру мазмұны бойынша сабақ (1-
сынып)»;

«Үздік бастауыш сынып сабағы (2-4 сыныптар)»;
«Жаратылыстану бағыты бойынша үздік сабақ»;
«Тілдік пәндер бойынша үздік сабақ»;
«Математика-информатика бағыты бойынша үздік сабақ»;
«Қоғамдық-гуманитарлық пәндер бойынша үздік сабақ»;
«Өнер және дене тәрбиесі, АӘД пәндері бойынша үздік 
сабақ».

Қатысу шарты: Байқауға қатысу үшін сабақ жоспары мен 
сұранысты жарияланған уақыттан бастап 2017 жылдың 20 
наурызына дейін danko.baron@mail.ru және 
redaktor@serpin.kz почтасына жіберу қажет.

Байқауға келіп түскен сабақ жоспарларының міндетті түрде
бейнетүсірілімі болу керек.

Сабақ жоспары мен бейнежазба тегі бойынша аталуы қажет
(мысалы: Даниярова М.Д.. – жоспар, Даниярова М.Д.– 
бейнежазба). Хат тақырыбына Байқау атауын көрсетіңіз.

Сабақ жоспарын ресімдеуге қойылатын техникалық 
талаптар:
1. Көлемі: 2-ден 5 бетке дейін.
2. Мәтін форматы: Microsoft Word (*.doc, *.docx).
3. Бет форматы: А4 (210×297 мм).
4. Бағдары: кітап.
5. Жиегі (жоғарғы, төменгі,сол жағы, оң жағы): 2 см-ден.
6. Әрпі: өлшемі (кегль) – 14, типі – Times New Roman.
7. Теңестіру: ені бойынша.
8. Жоларалық интервал: бір.
9. Беттерге нөмірлеу қойылмайды.
Сабақ жоспарын ресімдеу:
1-жол: автор(лар)дың Т.А.Ә. – Times New Roman әрпі, қою 
қара, 12-кегль, ортасы бойынша теңестіру;
2-жол: бос;
3-жол: сынып, сабақтың атауы –Times New Roman әрпі, 
қою қара, 14-кегль, ортасы бойынша теңестіру, барлық 
әріптер БАС ӘРІППЕН;
4-жол: бос;
5-жол: Ұйымның толық атауы – TimesNewRoman әрпі, қою 
қара, 12-кегль, ортасыбойыншатеңестіру;
6-жол: Аудан, қала, облыс, елдің атауы – TimesNewRoman 
әрпі, қою қара, 12-кегль, ортасы бойынша теңестіру;
7, 8-жол: бос, әрі қарай – сабақ жоспарының мәтіні.

«Үздік сабақ» республикалық байқауына  қатысушыны
тіркеу формасы
Тегі Аты Әкесінің аты
 Ұйымы, лауазымы 
Үй мекен-жайы (индекс, көше, село/қала/аудан, облыс)
Байланыс телефоны
E-mail
Бағыты 
Сабақ тақырыбы 
Сыныбы
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 МҰҒАЛІМ ӨЗ САБАҒЫН ҚАЛАЙ БЕРУДІ ҒАНА
ОЙЛАМАУ КЕРЕК НЕМЕСЕ САБАҚТА

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІС ТӘСІЛДЕР ТУРАЛЫ ПІКІР

Жамбыл облысы 
Шу ауданы Көктөбе ауылы

Шу ауданы әкімдігінің білім
бөлімінің «Жамбыл атындағы

орта мектебі» КММ

Тарих пәні мұғалімі: 
Джумабеков Данияр. 

1 — санат

Кейбір  әріптестер  сабақ  жоспарын  жасағанда  әдіс
тәсілдердің ерекшелігі  мен сыныптағы оқушылардың сол
күнгі  психологиялық ахуалын ескере  бермейді.  Көбінесе,
бесінші  және  алтыншы сабақтарда  өздерінің  сүйікті  әдіс
тәсілдері постер қорғату, жигсо әдісі, қарлыкесек және де
тағы басқа әдістерін қолданады. 

Бұл  әдістер  оқушы  үшін  қосымша  жүктеме  (нагрузка)
болады  деп  есептеймін.  Тәжірибемде  байқағаным,
оқушының  төртінші  сабақтан  кейін  психологиялық
қабылдау  жадысы  төмендейді.  Сол  5-6  сабақтарда  бар
болғаны  менің  анализ  жасауым  бойынша  алатын
ақпараттың  40  пайызын  ғана  қабылдайды,  өйткені
шаршаңқы  көңіл  күймен  отырады.   Сабақ  барысындағы
қосымша  жүктемелер  тағы  кері  әсерін  тигізеді.  Соның
салдарынан оқушы шаршап шалдығады. Көбінесе бесінші
алтыншы  сабақтарға  жеңіл  әрі  қысқа  әдіс  тәсілдерді
түрлендіріп қолданғанды дұрыс деп есептеймін. Ол әрбір
мұғалімнің өз методикасына байланысты.

Әдіс тәсілдерді расписания бойынша болатын сабақтарға
бөліп  қою  керек  деп  есептеймін.  Бірінші  сабақта
қолданатын әдіс тәсілдер, екінші сабақта қолданатын әдіс
тәсілдер,  үшінші  сабақта  ,  төртінші  сабақта,  бесінші
сабақта, алтыншы сабақта қолданатын әдіс тәсілдер деп.

Сосын  көптеген  әріптестерім  Блум  бойынша  сабақ
жоспарлағанда минутқа бөліп қояды екен. Ал сол минутқа
бөлген өзінің жоспары бесінші және алтыншы сабақтарда
дәл солай алып шығады дегенге өз басым сенбеймін. Жеке
тәжірибиеме  сүйеніп  айтып  отырмын.  Деңгейлік  курсты
оқып келген мұғалімдерге мүлде сай келмейді. 

Әдіс  тәсілдерді  дұрыс  таңдай  білгенде  ғана  Блум
бойынша  алып  шыға  аласың,  көптеген  әріптестер  сабақ
бергенде  уақыты  жетпей  қалады  немесе  асып  кетіп
жататыны содан. Өз басым сабақты 45 минутқа еш қашан
жоспарлаған  емеспін  40  минутқа  жоспарлаймын  бағалау
кері  әсер  парағы  бәрі  осының  ішіне  кіреді,  қалған  5
минутты резервте ұстаймын себебі тақырыпқа байланысты
қызықты  мәліметтер  мен  хрестоматиялық  мәліметтерді
таныстырып өтемін,  өзім айтып және көпір әдісі  арқылы
келесі сабақтың тақырыбына таныстырылым жүргіземін.

Қорытындысында  оқушылар  қызығып  кетеді  ағай  ағай
келесі сабақта да осындай қызықты мәлімет айтасызба деп
құштарланады, иә айтамын десең болды ура күтеміз дейді
де  келесі  сабағына  кете  береді.  Бұл  әдіс  тәсілді  мен  5-8
сыныптар аралығында қолдансам 9-11 сыныптар арасында
оқудың маңыздылығы қандай екені туралы өмірден мысал
келтіремін 1-2 минут, есесіне оқымай отырған оқушының
өзі ойланып ну ағай оқу керек деп қалай айтқанын білмей
қалады.  Шаршап  отырған  оқушыларға  осылай  сергектік

сыйлап келесі сабағына шығарып саламын.
Мұғалім өз сабағын қалай беруді ғана ойламау керек, ол

келесі  сабаққа  баратын  көңіл  күйін  де  көтеріп
жігерлендіріп, ынтазарларын ашып жібере білу керек. Міне
осылай істегенде ғана оқушыға сыйлысың, сабағыңа ынта
жігерімен  кіреді.  Бұны менің  методикам деп  білерсіздер.
Сіздермен бөліскенім үшін сіздерге үлкен рахмет.

«СІРІҢКЕНІҢ ШИІ» 
МОТИВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕМЕ

Мотивациямның  шығу
тарихы:  Мектепте  кабинетіме
кіріп  келсем,  9  сыныптың  екі
оқушы қызы бір бірін ренжітіп
ұрсысып  жатыр  екен.
Сыныптың  барлық  оқушысы
қой  десе  де  қоймайды.  Сосын
екеуіне  қарап  тұрдым  бұларға
бір  бірін  ренжітпейтіндей,

ынтымақта жүретіндей не істесем болады екен деп.сөйтіп
қолымды  қалтама  салсам  ойланып  тұрып  ,қолыма
магазинде  здачаға  берілген  сіріңкенің  екі  қорабы  ілінді.
Басыма бір ой сап ете қалды. Бұл мотивациялық ойымды
сіріңкенің шиі деп атадым.

Бір-бірін ренжіткен екі оқушыға екі сіріңкені бердім де,
бір  бір  шиден  шығарып  ұстап  тұрыңдар  дедім  екеуінде
оқушылардың  алдында  тақтаға  шығарып.  Екеуі  шығып
қолдарындағы  сіріңкенің  қорабынан  бір  шиден  шығарып
ұстап тұрды. Мен оларға енді  өз  қолдарыңдағы шиді  бір
біріңнің  қолында  тұрған  қорапқа  үйкеп  жағыңдар  дедім,
аяулым  аружанның  қолындағы  қорапқа  барып  бірінші
жақты  ,ал  аружан  аяулымдағы  қораптың  сыртына  үйкеп
жақты да  ұстап  тұрды.  От  жанып қолына жете  бергенде
екеуі де үрлеп өшіріп алды, сосын екеуіне енді жанған шиді
қалыпына келтіріңдер дедім. Екеуі де бүкіл сыныпта ағай
жанған  ши  қалай  қалпына  келеді  деді.  Бұдан  ештеңе
түсінбегені  көз  жанарларынан ақ  біліп  тұрдым да  былай
дедім. Оқушылар адам көңілі мына кішкентай ши сияқты,
бір  біріңнің  көңіліне  қаңқу сөз  айтып тисең,  мазақтасаң,
ренжітсең  бір  біріңнің  көңіліңде  өздерің  туралы  қайта
қалпына  келтіре  алмайтындай  сіріңкенің  күліндей  етіп
үрлеп бір бірлеріңе деген құрметті үрлеп өшіріп қара дақ
қылып  қалдырасыңдар.  Сондықтан  бір  бірлеріңді
ренжітпей жүріңдер дедім. Ал Аружан ағай бұлай біз енді
бір бірімізді ренжітпейтін боламыз деді, ал Аяулым болса
Аружан  кешірші  қатты  сөздер  айтсам  енді  бір  бірімізді
ренжітпейік  деді,  де  ағай  сіздің  бүгінгі  мейрамыңызда
көңіліңізге  тиетін  іс  әрекет  жасадық  сізден  де  кешірім
сұраймын,  басқа  мұғалімдер  болса  екеуімізге  де  ұрсатын
еді,  ал  сіз  ешқашан  ұрыспайсыз,  тек  осындай  ақылмен
тоқтатасыз рахмет сізге деп басын иді. Міне осындай ойдан
қорытынды шығарған оқушыларымнан үлкен үміт күтемін
дедім. 

Бір  үзік  ой  бұл  дұрыс  па,  бұрыс  па  бұны  сіздерге
қалдырдым, пікірлеріңізді  қалдырасыздар деген ойдамын:
Сол кезде  Нұрбол деген  тоғызқұмалақтан  республикалық
деңгейде  жарыстардан  алдыңғы  үштіктен  орын  алып
жүрген  ойы  жүйрік  оқушым,  сыныптастарына  мынандай
үндеу тастады:  Егер  кімде  кім сыныпта біреуді  ренжітсе
бүкіл  сыныпқа  сникерс  әперетін  болсын  деп  еді  бүкіл
сынып  қуана  келісеміз  деп  қолдап  кетті  де  бүгіннен
бастаймыз деді.

---8 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 16 қаңтар 2017 ж | № 01 (173)       

ӘДІСТЕМЕ. «МОНШАҚ СҰРАҚ САБАҒЫ»

Тарихы: Шуға  базарға  барып  аралап  жүргенде  көзіме
моншақ  сатушысы  түсті.  Сөйтіп  тесігі  үлкен  үш  қорап
түрлі  түсті  моншақты  сатып  алдым,  жібек  жіптің  бір
бумасымен қоса. Сөйтіп бүтін бір тарауға қайталау сабағын
берудің жаңа үлгісін ойлап таптым.

Оқушыларды  бес  топқа  бөлемін.  Бес  топтан  бес
көшбасшы  және  бес  көмекші  сайланады.  Сабақтың
структурасы басынан бастап сұрақ пен жауапқа негізделеді
аяғына  дейін.  Әрбір  сұраққа  оқушыларға  моншақ  беріп
отырамын.  Оқушылар  бір  сұраққа  жауап  бергенде  екі
моншақтың дөңгелек түйір тасын алады. 

Оқушы сұраққа жауап бермей қалса яғни сұрақ қойған
қарсы  топтың  оқушысы  өзіне  бір  моншақтың  дөңгелек
түйірін  алады.  Мысалы  бірінші  топ  екінші  топқа  сұрақ
қояды. Егер екінші топтың оқушысы жауап берсе екі түйр
моншақ  тасын  алады  оны  топ  басшысы  жібек  жіптен
өткізіп отырады. 

Егер екінші топтың оқушысы бірінші топтың сұрағына
дұрыс  жауап  бермесе,  бірінші  топтың  сұрақ  қойған
оқушысына  бір  моншақ  тасының  түйірі  беріледі,оны
бірінші  топтың  көшбасшысының  көмекшісі  жібек  жіпке
тізіп отырады. 

Осылай  бірінші  топ  екінші  топқа,  екінші  топ  үшінші
топқа,  үшінші  топ  төртінші  топқа,  төртінші  топ  бесінші
топқа, бесінші топ бірінші топқа сұрақ қойып өз моншақ
тас түйірлерін алма кезек беріп отырады моншақ. 

Сабақ  аяқталған  соң  кімде  қанша  моншақ  бар  екені
анықталып  одан  топ  басшысы  әшекей  мойынға  тағатын
моншақ  жасап  ұнатқан  тобындағы оқушыға  сыйлайды,ал
топ  басшысының  көмекшісі  болса  өзінде  жиналған
моншақтарды  тізіп  қолға  тағатын  білезік  жасап  екінші
топқа береді. 

Барлық  топтарда  осылай  жасайды.нәтижесінде  бүкіл
тарауды  қалай  қайталап  пысықтап  өткеніңізді  өзіңізде,
оқушыларыңызда сезбей қалады ойын сабақтың арқасында.
Рабочий  шум  міндетті  түрде  болады  оқушылардың
белсенділігінің арқасында.

«ҚҰРТ ТҮСКЕН АЛМА»
 МОТИВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕМЕ

Мотивация  тарихы: Бізде  оқушы  көп  болғандықтан
тағы  бір  сынып  ашылған.  Маған  7″б»  сыныбын  берген
болатын.  Үлгерімі  төмен  оқушылар  көп  екен,  сабақ
барысында көрдім.

Оқушыларды  қалай  ынталандырсам  болады,  білімге,
сабағыма  және  басқалардың  сабақтарын  құштарлықпен
оқытатындай деп көп ойланып жүрдім.

Бір күні жеке шаруаларыммен егіс басында жүргенімде
Айбек  есімді  оқушым  кездесті.  Алма  бағынан  қысқа
сақтауға деп алма теріп келе жатыр екен. Маған, Ағай дәм
татыңыз  деп  сөмкеден  алма  алуымды  өтініш  жасады.
Сөмкеден алма алғанымда қолыма құрты көп түскен алма
ілікті.  Оқушым  да  ыңғайсызданып,  басқа  алма  алуымды
өтінді.  Ал,  құрт  түскен  алма  оқиғасы  маған  жаңа
мотивациялық әдістемеге түрткі болды. 

Кешкісін алма бақтан 3 кг құрт түскен алма мен 3 кг құрт
түспеген  таза  алма  жинап  алдым.   Сабақта  үстінде
сыныптағы  барлық  оқушыларға  құрт  түскен  алманы  бір
бірден  таратып  бердім  де  жеңіздер  дедім,  ешкім  құрт
түскен алманы жегісі келмеді. барлығын бақылап тұрып 1
минуттан  кейін  жемесеңіздер  тастаңыздар  оны
неғыласыздар дедім. Бір оқушы тұрып ағай қоқыс жәшігіне
тастасақ  болады  ма  деді,  мен  өздеріңіз  біліңіздер  дедім.
Барлығы құрт түскен алмаларын қоқыс жәшігіне тастады
бірде біреуі  алып қалмады. Сосын құрт түспеген алманы
таратып  бердім.  де  бір  бір  бірден  жеңіздер  деп  едім
барлығы жеді. Ешкім артынан жеймін демеді рахметтерін
айтты оқушыларым.

Болдыңыздарма дедім болдық жеп ағай деді. Мен оларға
алмалардың қайсысы жақсы құрттағаныма құрттамағаныма
деп едім бәрі  бір дауыспен құрттамағаны деді.  Мен міне
балалар  білім  алмаған,  сабақ  оқымаған  адам  құрттаған
алма сияқты қоғамға қажетсіз  болып қалады,  оны ешкім
құрттаған алма сияқты елемейді, керексіз етеді, ақырында
өмірдің өзі  ол адамды құрттаған алма сияқты тағдырдың
қиын  да  қатал  қоқыс  жәшігіне  лақтырады  дедім  де  ,  ал
құрттамаған алма қандай екен десем барлығы дәмді және
әдемі әрі таза болады сырты деді. Мен міне балалар адам
да құрттамаған алмаға ұқсай алады. Дәмді болса оны алған
білімі деп түсініңіздер, әдемі болса тәрбиесі деп біліңіздер,
тазалығын  ұқыптылық  пен  жауапкершілікке  балауға
болады дедім.
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Сосын топ басшыларына келесі  сабақта оқымағандарға
мен  әкелетін  құрт  алмаларды  тапсырмаларды
оқымағандарға,  орындамағандарға  және  құрт  емес
алмаларды  сабақты  тиянақты  орындап  келгендерге,
айтқандарға таратып бересіздер дедім.

Нәтижесін  бүгін  үшінші  сабағымда  көрдім.  Құрт  алма
салынған  қораптың  ауызы  ашылмады,  ал  құрт  түспеген
алмасы  бар  қорап  тез  босап  қалды.  Сөйтіп  бүгінгі
сабағымның  нәтижесінде  оқымайтын  оқушылардың  өзі
оқып келді. Сабақтың орындалуы 100 пайыз болды.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС. 
«ШАБУЫЛ МЕН ҚОРҒАНЫС»

Мен  бүгін  мектепте  қайталау  сабағына  арналған  жаңа
әдіс  тәсіл  ойлап  таптым.  Тәжірибеден  өткізіп  қолданып
көріп едім,  керемет шықты. Қайталау сабағына қатыспаған
бір оқушы қалмады.

Оқушыларды  бес  топқа  бөліп  алдым.  Әр  топта  бес
оқушыдан менде негізі. Еденге бормен шеңбер сызамын да
ортасына бір орындық қоямын. Сосын ортаға бір оқушыны
шақырып  отырғызамын  сол  орындыққа.  Сосын  барлық
топқа  сіздер  үш парақ  қағаз  шығарып  үшеуіне  үш түрлі
сұрақ  жазып  мыжып  алдарыңызға  қойыңыздар  деп
тапсырма  бердім.  Бірінші  топқа  шабуыл  дегенде  олар
қолындағы  үш  ішіне  сұрақ  жазылып  мыжылған  қағазды
шеңберге түсіру керек. 

Орындықта  отырған  оқушы  шеңбердің  ішіне  түскен
барлық сұраққа жауап беріп өз тобының беделін қорғайды,
лақтырғанда шеңберге түспей қалған, түсіп тұрып шығып
кеткен  сұрақ  жазылған  қағаздарға  жауап  бермейді.  Егер
орындықта  шеңбердің  ортасында  отырған  оқушы  жауап
бере  алмаса,  сұрақтарды  лақтырған  топтың  оқушылары
қамалды  жаулап  алды  деп  еспетеліп  орынын  босатып
береді. Егер шеңберге түскен барлық сұраққа жауап берсе
ол  жеңімпаз  қорғаушы  болып  келесі  шығатын  топтан
оқушының  атын  атап  шақырады.  Ойын  осылай  топтан
топқа алмасып жалғасып кете береді.

Ескерту.  Рабочий  шум  міндетті  түрде  болады.  Сабақ
қызық  әрі  тез  біткенін  білмей  қалып  оқушылар:  «Уақыт
бітіп қалды ма?» — деп ойын сабаққа деген қимастықпен
шықты.

ҮЗДІК ҰСТАЗ 

ҚҰСПАНОВА САУЛЕ
ҚАЙЫРЖАНҚЫЗЫ

Туған жылы, күні, айы: 
1961 жыл, 11 қаңтар
Білімі (қайда? Қашан?):
 жоғары, ГПИ, 1984 жыл
Диплом бойынша мамандығы: физика пәнінің мұғалімі
Лауазымы: физика-математика пәнінің мұғалімі
Жалпы еңбек өтілі: 20 жылдан жоғары
Аттестациядан өткен жылы: №341, 03.06.2011 ж
Санаты: жоғары
Курстан өтуі:
2013 жыл, «Өрлеу» БАҰО «TIMSS, PISA салыстырмалы 
халықаралық зерттеулері»;
2014 жыл, «Өрлеу» БАҰО Қазақстан Республикасы педагог
кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі 
бағдарламалары аясында үшінші (базалық) деңгей 
бағдарламасы бойынша мұғалімдерді оқыту курсы;
2014 жыл, Атырау қаласы, «Ақпараттық Технология 
Дәуірінің Қоғамы» жобасы ауқымында ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар курсы;
2015 жыл, «Өрлеу» БАҰО «Оқушыларды ҰБТ-ға дайындау
барысында қиын тапсырмаларды орындаудағы әдіс-
тәсілдері»;

«АРМАНЫ  АСҚАҚ  ОҚУШЫ» 

ҚУАНЫШКЕРЕЙ  ТОЛҒАНАЙ
НҰРАЛЫҚЫЗЫ

Туған  жылы:  24. 11. 2007 ж   
Сыныбы:   4
Мектебі:  Сырым орта мектеп –
балабақша кешені ЖББМ
Ұнататын  пәні:  ән сабағы, математика 
Сүйікті  ісі:  кітап оқу, ән айту, би билеу.
Өмірлік  ұстанымы: арманыма  жету,
жақсы  оқушы  болу.
 Жетекшісі:  Анесова  Гулбахша  Жолдыгалиевна

Білім  ұясында  дарынды  оқушылар  көптеп  кездеседі.
Толғанай  сыныбындағы  дарынды  оқушылардың  бірі.  Өзі
сондай  белсенді,  оқу  озаты,  ән  айтып,  би  билегенді
ұнатады.  Мектепшілік  байқаулардан  бастау  алған
Толғанайдың  өнері  мектебімізді  тамсандыруда.  Көптеген
жарыстарға  қатысып  жүлделі  орындарға  ие  болып  жүр.
Атап  айтсақ:  Аудандық  “Бозторғай”  фестиваль  байқауы
“Алғыс хат» эстрада вокал; Аудандық “Балдәурен – 2015” “
Эстрада вокал “Алғыс хат”; Аудандық “Балдәурен– 2016”
“Эстрада  вокал”   -  II  орын;  “Пони”  Халықаралық
Сертификатыммен марапатталды – 2015 ж; 2016 ж Астана
қаласында өткен II халықаралық “Золотая легенда” балалар
мен  жасөспірімдер  шығармашылық  байқауына  қатысып
“Эстрада  вокал”  жанры  бойынша  III  дәрежелі  лауреат
дипломмен марапатталды;  2016 ж Орал  қаласында өткен
республикалық  “Дала   Дарыны”  балалар  байқауына
қатысып  Эстрада  вокал  номинациясы  бойынша  “Гран  -
При” иегері  және “Сыйлық  сертификатын” жеңіп алды.
2017 жылы Алматы қаласында өтетін республикалық “Дала
Дарыны” балалар фестиваліне  жолдама  алды. 

Толғанайдың болашағы, алар белестері алда. 
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Құрметті Ұстаздар және Ата-аналар!

www.serpin.kz  —  Серпін  сайты  жаңадан  жұмысын
бастады және  «СЕРПІН ҰЛТТЫҚ БІЛІМ АССОЦИЯСЫ»
сайты  ретінде  жұмыс  жасайды.  Ассоциация  дегеніміз
қауымдастық.  Яғни,  білім саласында қызмет  етіп  жүрген
білікті,  білімді  мамандардың  бірлесіп  бір  мекеме  атынан
ортақ мүдде үшін бірлесе қызмет атқаруы. Ортақ мүддеміз
білім саласы.

Ассоцияция негізгі  мақсаты:  Білім беру саласындағы
мемлекеттік  саясатты  іске  асыруға  көмек  көрсету  және
Серпін  жобасын  қолдау.  Қауымдастық  мүшелерінің
кәсіпкерлік  қызметін  үйлестіру,  қауымдастық  мүшелерін
мемлекеттік  органдарда,  Қазақстан  Республикасының
аумағында  коммерциялық  және  коммерциялық  емес
ұйымдарда ұсыну;

Яғни, Республика деңгейінде білім беру саласын қолдау
және  сол  бағыттағы  қоғамдық  және  кәсіби  қызметтерді
атқару. 

Қызметтер туралы кеңірек түсіндіріп жазар болсақ:
Серпін  жобасы  туралы  түсіндіру  және  қолдау

жұмыстарымен айналысады.  Мысалы,  Серпін жобасымен
қалай оқуға болады, қандай құжаттар керек, оқыған кезде
қандай  жеңілдіктер  мен  міндеттер  бар,  оқу  бітірген  соң
жұмысқа  орналасу  қалай  болады  т.б  барлық  сұрақтарға
жауап алуға мүмкіндік болады.

Ұстаздар  үшін  қажетті  кәсіби  және  тәжірибелік,
құқықтық бағытта  қолдау көрсетуге мүмкіндік  жасалады.
Мысалы, Аттестацияда қандай құжаттар керек, аттестация
қалай  тапсырылады,  сабақ  қалай  өткізіледі,  білім
саласындағы  реформалар  мен  жаңалықтар  туралы
пікірлесу,  кәсіби  ұстаздардың  тәжірибесін  пайдаланып
білім  жетілдіру  т.б  барлық  сұрақтарға  жауап  алуға
мүмкіндік болады.

Құқықтық  бағыт  дегеніміз  —  Оқушылар,  студенттер,
ұстаздар  үшін  құқықтық  анықтамалық  ақпараттар
жарияланады  және  Ассоцияция  тарапынан  құқықтық
қолдау  көрсетіледі.  Арнайы  заңгер  маман  білім
саласындағы  құқық  бағытында  жұмыс  атқарып,  заң
шеңберінде жұмыстар атқарылады.

Қауымдастық  мүшелерінің  кәсіпкерлік  қызметін
үйлестіру,  олардың  жалпы  мүліктік  және  өзге  де
мүдделерін таныту мен қорғау, жеке алғанда Қауымдастық
мүшелерін  мемлекеттік  органдарда,  Қазақстан
Республикасының  аумағында  коммерциялық  және
коммерциялық  емес  ұйымдарда  ұсыну  қызметтері
атқарылады. Яғни, Ассоцияцияға мүше болу және бірлесе
қызмет атқару көптеген мүмкіндіктерге жол ашады.

Қазіргі  уақытта  «СЕРПІН  ҰЛТТЫҚ  БІЛІМ
АССОЦИЯСЫ»  құжаттары  әзірленіп,  тіркеуге  жіберілді.
Тіркеуден  алдын  қауымдастықты  таныстыру  және
үйлестіру қызметтері атқарылуда.

Тіркелгеннен  соң  «СЕРПІН  ҰЛТТЫҚ  БІЛІМ
АССОЦИЯСЫ»  алғашқы  жиынын  өткізіп,  алғашқы
мүшелерімен таныстырамыз.

Білім  саласына  жаңа  серпін  беретін  серпілісті  жобаға
бірге  атсалысып,  бірге  қызмет  атқаруға  шақырамыз.
Ұсыныстар  бойынша  redaktor@serpin.kz почтасына
хабарласуға болады.
---------------------------------------------------------------------

CЕРПІН ЖОБАСЫ
2014 жылдан бастап   жүзеге  асырыла

бастаған  «Серпін»  әлеуметтік   жобасы
бүгінде  еліміздегі ең танымал әлеуметтік
бастамалардың  бірінен  саналады.   Қазір
халықтың   жобаға деген қызығушылығы
орасан зор.   Бұл жоба жастардың  сапалы
білім алып,  тұрақты жұмыс табуына  зор
мүмкіндік  берері сөзсіз.

2014  жоба  бойынша 2050 азамат;
2015 жылы 6200 адам;
2016 жылы 11 296 болды.

Бұл жобаның үш маңызды тұсы бар. 
Біреуі индустриалды-инновациялық жобаларға 

мамандарды даярлау:
жұмыс күші мол аймақтардағы жастарға сұранысқа ие 

кәсіби білім беруді ұйымдастыру;
жұмыс күші мол аймақтардағы жастарды жұмыс күші 

тапшы аймақтардағы сұранысқа ие мамандықтар бойынша 
оқуға тарту;

Екіншісі,  кәсіптік бейімделу:
қоғамды «Серпін» жобасын іске асыру барысымен 

ақпараттандыру;
техникалық және кәсіптік білім берудің беделін арттыру;
жастардың жұмысшы кәсіптер (мамандықтар) алуға 

деген оң көзқарасын қалыптастыру;
Үшіншісі, жастардың әлеуеттік және жұмыссыздық 

мәселелерін шешу:
жоба түлектерін жұмыс күші тапшы аймақтарда 

жұмысқа орналастыруға ықпал ету;
жастардың еңбекпен және жұмыспен қамту саласындағы

жағдайларының қамтамасыз етілуі;
ішкі мигранттардың бейімделуіне жағдай жасау;
жастардың тұрғын-үй мәселесін шешу тетіктерін әзірлеу.

Серпін  жобасына   Маңғыстау,  Қызылорда,   Оңтүстік
Қазақстан,   Жамбыл,   Алматы  облыстарының  жастары
қатыса алады. Жоғары оқу орнына түсу үшін түлектер  ҰБТ
немесе кешенді  тестлеуге қатысуы  тиіс.  Ал,  колледждер
үшін  мұндай  шарт  жоқ.  Дегенмен,  колледждерге  де
қабылдау емтиханы  болады.  Колледждерге   жоғары оқу
орындарына түсе алмаған және 2-3 жыл бұрын оқу бітіріп,
грант иегері атана алмаған , ақылы бөлім бітірген азаматтар
осы арнаулы орта оқу  орындарын таңдауларына  болады.
Сонымен бірге,   жобаға қатысқысы келетіндердің жасына
шектеу қойылмайды. Мәселен, «Серпін» арқылы 30 жастан
асқан  ерлі-зайыпты азаматтар  да  оқуға  түсіп,  қазір  білім
алуда.
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