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ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР МЕКТЕПТЕГІ ОҚЫТУ БАРЫСЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛЫ

Алматы облысы, Қарасай ауданы
«Қырғауылды мектебі мектепке дейінгі МДШО» кмм

дене шынықтыру пәні мұғалімі Жунисбаева Майра

 Жалпы білім беретін  мектептердің оқу жоспарлары мен бағдарламаларында қазақ  этнопедагогикасы материалдарының
көрініс  табуы,  қазақ этнопедагогикасы құралдарын оқушылар дене шынықтыруында  пайдалануға жүйелі  бағыт бермеуі
және мәселенің теория жүзінде жеткілікті зерттелмеуі, ғылыми жұмыс тақырыбының көкейкестілігін дәлелдейді.
Қазақ халқының кең де, дархан далсындай, кең пейіліне орай өнерінің де өрісі кең, рухани өмірінің де ұшан теңіз болатыны-
оның табиғи байлығы мен шаруашылығының осы кең даланың табиғатымен ұштасып жататынында болса керек. Көшпелі
тұрмыс  шаруашылықтың,  осыған  орайласуы,  жалпақ  жатқан  далада  еркін  өмір  сүруі,  арнайы  заңдасқан  тұрақты  оқу
орындарының  болмауы, халықтың өз қалауыеша өмір сүруі, өзі жасаған, өзінің жасампаздық ішкі өмірінің күшті топтасуы-
әдет-ғұрпы, салт- санасы, дәстүрі, ұғым-нанымы тудырған өмір салты-тәрбиенің басты құралы  болған.
Олай болса ұлт ойындарының бүгінгі нұсқалары ауыз әдебиеті туындысы ретінде ауыздан ауызға жетіп,біздің заманымызда
халықтың игілігіне айналды. Тарихқа көз жібертіп қарасақ, бұл игілікті істің басы-қасында –ең алдымен Еуропаша білім
алған өзіміздің қандас бауырларымыз тұр екен. ХIХ  ғасырдың басынан бастады. Бұл идея әуел баста ел екендігінен әлем
жұртшылығын хабардар ету ниетінен туындады. Көшпенділер мәдениетінің шыңында тұрған қазақ халқын –дүние жүзі
жұртшылығына таныту, Ресей арқылы батыс елдеріне таныстыру ниеті күн тәртібінде тұрды. Бұл істі алғаш бастап, жол
салғандар –Ш.Уәлиханов пен Ы.  Алтынсарин болды.  Олар арқылы орыстың алдыңғы қатарлы зиялылары қазақ өмірін
зерттеп, оны дүниежүзі жұртшылығына таныстыру мақсатымен қазақтың ұлт ойындарын халық өміріменқоса зерттеу ісін де
қолға алды. Оны сол кезде әдетке айналған этнографиялық материал ретінде пайдаланды. Олардың басында шығыс тану
ғылымының прогресшіл өкілдері В.Радлов пен Г. Потанин тұрды.
Көпшілікке арналған ойындар ойын-тойларда орындалып еркін бәсеке, жарыс түрінде өткізіледі. Оның көбі адамның жылқы
түлігімен орындалатын ойындары болып келеді. «Көптеген ойындар қалың жұртарасында театрлық, цирктік ойын есебінде
өткізіледі. Мысалы, атқа мықтылық көрсететін –аударыспақ ойыны, балуандардың «күресі», мергендердің «жамбы» атуы,
«сайыс», шауып келе жатып жерде жатқан теңгелі іліп алып, атқа жүру өнері көрсетілетін- «теңге алу», атқа мініп көкпар
тарту ойындары болды», -делінген Қазақ ССР тарихында. 
Қазақтың ұлт ойындарын жинап баспа орындарына ұсынушылардың бірі Ә.Ә. Диваев болғанын біз жоғарыда келтірдік.
Ә.Ә.  Диваев  қазақтың  ұлт  ойындарын  тек  жинап  қана  қойған  жоқ  оның  бала  тәбиесіндегі  мңызын  көре  біліп,  оның
тәрбиедегі орынын белгілеуге тырысты. Ол қазақтың ұлт ойындарының әлеуметтік негізін анықтауға, білуге ұмтылды. Ол
өзінің  «Қырғыз  (Қазақ)  балаларының  ойыны»,  деген  еңбегінде  Қазақ  халқының  қалыптасқан  әдет-ғұрпына  орай  жас
өспірімдерді  негізінен  үш топқа бөледі: а) бір жастан  жетіге дейін; ә) жеті жастан  он бес жасқа дейін;  б) он бесте  отызға
дейін. Осыны  негізге ала отырып  қазақтың ұлт ойындарында   үш топқа  бөлген.  Бірінші  топқа, сәбилер ойыны деп  ат
қойып, баланың дүниеге  көқарасын  қалыптастыратын ойындарды жатқызады:  соқыр теке,  түйе-түйе, көксиыр,  үйшік-
үйшік, қой бағу, бөрік  жасырмақ т.б. Екінші топтағы ойындарды  бозбалалар  ойыны деп атап, оған: орда, домалақ ағаш,
бөрік жасырмақ,  тақия телпек шілік  т.б.  Үшінші топтағы  ойында  жігіттер ойыны деп атайды да,  осы топқа жататын
ойындардың өзін  үш топқа  бөледі.
1.Қоғамдық өмірге байланысты  қазақ халқының ұғымында  ерте  қалыптасқан   «Хан жақсыма?»  ойыны.
2.Жедел қимылды ойындарды – ақ сүйек, ақ шамшық, тиын  салу,  алтыбақан, арқантартыс, белбеу тастау, шертпек,  көрші
т.б. жатқызады.
3.Спорттық  маңызы бар  ойындарды –  бәйге,  көкпар,   түйежарыс,  аударыспақ,  жамбы ату,  жаяу жарыс,  жорға  жарыс,
қазақша  күрес, қыз қуу,  сайыс,  таяқ  жүгірті т.б.  жатқызды. 
Бұл біздің заманымызға дейін  қазақтың  ұлт ойындары  туралы  бұрынды –соңды  айтылған, әлі күнге дейін өз құнын
жоймай  келе  жатқан  ғылыми пікір айтуға  ниет білдірген  алғашқы еңбек болғанын  айтуға тиіспіз.
Өкінішке орай бұл туралы  кейінгі зерттеушілер тіс жарып, еш  пікір айтпайды. Оны былай қойғанда  қазақтың  ұлттық
ойындары туралы  анда-санда, қадау-қадау, бірлі-жарым  жке  мақалалар болмаса, осы  ғасырдың  70-ші  жылдарына дейін,
ойынның  тәрбие құралы ретінде  мәселеге  көңіл  бөлінбей келді. Ұлт ойындарын әлеуметтік –педагогикалық іс-әрекетке
қосу туралы бұл кезде алыс-жақын шет елдерде де айтарлықтай пікір айтушылар кездеспейді.
 «Ойын-сауық» деген атпен жарық көрген жинақтың құрастырушылары Т.Пірәлиев, Т.Кенжалин, С. Қасиманов, С.Есқалиев,
К.Түсіпов, Т.Сұлтанбекова «Қазақстың ұлт ойындары» деген 2-ші бөлімінде қазақ ойындарын темаларға бөліп, жеке-жеке ат
қойып,  топтастыруға  тырысады.  Атап  айтқанда:  Көпшілік  ойындар,  мақал-мәтелдер,  Қазақтың  нақыл  сөздері,  Халық
жұмбақтары, Ойлап көрісіңізші, Жаңылтпаштар, Ауызша есеп, Қазақша күрес, Дойбы ойыны, Тоғыз құмалақ ойыны, Ат
жарысы, Клубтағы жастар сауық кештерінде, - деген тақырыптармен береді. Мұны классификация деп атау қиын.
Сексенінші жылдардың басында  қазақтың дәстүрлік ойындары мен  жаттығуларын  мектептегі   дене  тәрбиесі  пәніне
қолдану туралы  педагогика  ғылымдарының  кандидаты дәрежесін  алу үшін  қорғаған диссертациясында  Т.Ж. Бекпатчаев
ойынды  классификация  жасауға  көңіл бөлген.  Еңбектің  тақырыбынан  көріп отырғандай,   автор   қазақтың дәстүрлі
ойындарына  жаттығулар қосады. Олай болса, ол таза ойынды  алмай, оған  қазақтың өзіндік таза ұғымда  кездеспейтін
жаттығуды   қосады.  Ол  оған  ойыншықтарды   тіркейді.  Осылардың   бәрін  бір  ұғымға  жатқызып,  қазақтың  халық
ойындарының классификациясы,  -  деп  көрсетеді.   Оны 10  бөлікке   бөліп,  кесте  арқылы кесіндеген.  Оқырманға  анық,
түсінікті болу үшін сол кестені санымен  жазып көрсеткен  автордың  мәтінін қазақшалап  беруді  жөн көрдік.
1.Ойыншықтар мен ойналатын ойын. 2. Лақтыру,  жүгіру және  секіру  элементтері қатынастың ойындар. 3.Күрес және
қарсыласу элементі   кездесетін  ойындар.  4.  Көзді  байлап    ойналатын  ойындар  (бағдарлай  білуді  дамыту).  5.  Алаңда
ойналатын ойындар (кешке, түнде өткізіледі). 6.Суда ойналатын ойындар. 7. Әскери -өнерлік ойындар. 8.Столда ойналатын
ойындар.  9.  Ат-спорт  ойындары.  10.Атракциондар.  Жас  ерекшелігіне  орай  бұлар  екі  топқа  бөлінеді:1.  Балалар
ойыны.2.Үлкендер ойыны.
Қарапайым көзге бұл классификация орынды болып көрінуі  мүмкін.  Алайда қазақтың халық ойыны дей отырып,  оған
ойыншықтарды, әскери-өнер жаттығуларын, атракциондарды қосқанда, ойынның халықтығынан (ол кезде халық дегенді –

3



ұлт деп түсінетін) ештеме қалмайды. Оны былай қойғанда мұнда еш жүйе ғылымилық мазмұны сезілмейді. Сондықтан біз
мұндай бөлшектеп, араластыруды классификация деп ат қойып айдар тақпағанымен ұлт ойындарын негізге ала отырып
халық педагогикасының басқа элементтерін онымен ұштастыра отырып, дене тәрбиесіндегі эксперименттік жұмыстарды
пайдалануға тырысқан. Н.К. Ахметов өзінің ойын арқылы жоғары оқу орындарында педагог кадрларын әзірлеудің теориясы
мен  практикасы,  -деген  тақырыптағы  докторлық  диссертациясында  ойынның  жалпы  класификациясын  береді.  Мұнда
ойынды  табиғи  және  жасанды  ойындар  деп  бөледі.  Табиғи  ойындарды  спорттық,  құмарлық  ойындар  т.б.  деп
қарастырылады. Академиялық (оқытушылық) ойындарды тағы екіге бөліп: 1. Имитациялық ойындар, оны рөлдік ойындар,
жобалау ойындары, іскерлік ойындары деп үшке бөледі және нақты ситуациялық талдау, имитациялық жаттығу деп кеңейте
түседі. 2. Имитациялық емес (оқытушылық) ойындарды: символдық және крассвордтар ребустар т.б. деп бөледі.
Автор бұл жерде жоғарғы оқу орындарында педагог кадрларын әзірлеу барысында жалпы ойынды пайдалану жолдарын
қарастыруды  мақсат  еткен.  Ойынды  әдіснамалық  негізде  қарап,  оны  қолдануға  оңтайлы  ету  мақсатымен
классификациялаған.  Сондықтан  автор  ұлт  ойындарын өз  жұмысына  пайдалануды алдына  мақсат  етіп  қоймаған.  Олай
болса,  біз  тек автордың ойындарды классификациялау жүйесінде көңіл аудара отырып, зерттеушілердің назарына ұсына
кетуді  жөн  көрдік.  Алайда  бұл  классификация  зерттеушіні  қанағаттандырғанымен  өзінің  бір  жақтылығымен,  тар
мағыналығымен ерекшеленеді. Ол тек бүгінгі ойындарды қамтый отырып, оның тек өзіне қажеттісін ғана таңдап алуға көңіл
бөлген. Сондықтан қазіргі заман тудырып отырған ойындарды толық қамти алмаған.
Солардың  бірі  ұлт  ойындарын  жедел  қимылды  ойындар  деп  ала  отырып,  оны  дене  тәрбиесіне  пайдалану,  сабақтың
барысында   қолдану  мәселесі  мен   айналысқан  Ж.Т.  Төлегенов   жедел  қимылды  ойындарды  6  топқп  бөліп
классификациялайды. Бұл жерде  зерттеушінің  бір жақтылығын  былай қойғанда, әр ұлт ойынының  бойындағы басқа
қасиеттерін  ескере бермейді. Қазақтың  ұлт-ойындарының  негізгі ерекшелігі оның  қай-қайсысының болмасын  бойында
жан-жақты  әлеуметтік  педагогикалық  негіздің барлығы  мен  әмбебаптылығы. Біздің пікірімізше зерттеушілердің   негізгі
қателігі  зерттеу  барысында  мұны естен  шығаруларына болмайды. Олай болатыны  тәрбие, оқыту оқудың негізгі мақсаты
оқушының тек бір жақты дамуы  пән бойынша атсалысу. Болашақ дене шынықтыру пәнінің мамандарын әзірлеу барысында
ұлт ойындарын пайдалану, оны әркелкі жастағы оқушылардың сабағына қосымша материалдарды қолдануға оңтайлы ету
сабағына қосымша материалдарды қолдануға оңтайлы ету мақсатымен Т.Ш. Куанышев жедел қимылды ойындарды 5 топқа
бөліп   классификациялайды.  Біздің  пікірімізше  мұндағы  біржақтылық  өз  алдына,  оның  үстіне  сабақта  нақты  ойынды
пайдаланудан гөрі оны ұйымдастыру мәселесіне көп көңіл бөлінген. 
Е.Сағындықов  өзінің  кандидаттық  диссертациясына  ұлт  ойындарын  классификациялаудың  үлгісі  ретінде  оның  бүгінгі
жастардың оқу-тәрбие жұмысында пайдалану жолдарын көрсеткен. Алайда бұл еңбек орыс тілінде жазылып, көпшілік қала
мен ауылдың қазақ мектептеріне жетпей қалды. Одан кейінгі біздің монографияларымыз қазақ тілінде жазылып жарық
көргендіктен орыс тілді зерттеушілерге жат болып келді. Осының бәрі ұлт ойындарының бүгінгі оқу-тәрбие жұмысындағы
қолданыс  өрісін  тарылтып,  бір  осы  олқылықтың  орнын  толтыру  мақсатымен  қазақтың  ұлттық  ойындарының  толық
классификациясын ұсынуды жөн көрдік. 
Жоғарыда ескерткеніміздей, бұл классификациялаудың ортақ кемшілігі ұлт ойындарын тұтас қарамай, керісінше оның бәрін
тек  дене  шынықтыру сабағына  қарай  бағыттап,  ойынның  мағынасын  тарылта  түседі.  Ұлт  ойындарының  әлеуметтік  –
методологиялық  негіздеріне  айтарлықтай  мән  бермей,  оны  теориялық  –методологиялық  жағынан  біржақты  дамытуға
бағыттайды.
Қазақтың ұлттық ойындары өмірдің түрлі құбылыстарына сай қолданысқа лайықталып жасалғандай. Ол барлық білім мен
тәрбие  саласына  сай келетін,  ұлт  ойындарының бойындағы қасиеттердің  түгел  дерлік  қамтитын универсалды,  әмбебап
классификация жасау өте қиын. Дегенмен, біз ұлт ойындарының тұлғалық – салауаттық классификациясын ұсынамыз.
1. Еңбек –тұрмыс ойындары; 2. Денешынықтыру спорт 
ойындары; 3. Ойлау арқылы орындалатын ойындар. Бұларға тән қасиет жедел және баяу қимылды ойындарға бөлінеді.

ҚОРЫТЫНДЫ
Ғылыми жұмысымыздың мақсат мүддесіне байланысты халық ойындары туралы бұрын-соңды айтылып, жазылған әлемдік
ақыл-ойдың  үздік  туындыларымен  танысып,  зерделеп,  зерттей  отырып,  сол  сияқты  кейінгі  кезеңдерде  жазылған
педагогикалық психологиялық әдебиеттерді оқып, талдай келіп, солардың зерттеу жұмысымызға қатынасы бар тұстарын ой
елегінен өткізе отырып төмендегідей қорытынды жасаймыз:
Бұл жұмысымыз Қазақтың  ұлттық ойындарының педагогикалық мүмкіншіліктерін  анықтау мәселесіне,  халықтық ойын
пайдаланылған дене тәрбиесінің нәтижесі оқушы денсаулығын, салауатты өмір салтын дамытудың тәжірибелік негіздерін
дәлелдеуге бағытталды.
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ТЕРМИН СӨЗДЕР ТУРАЛЫ

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ф-м.ғ.к., профессор С.Ә. Исаев   

Ф. Н. Дуйсебаева    1-курс магистранты

Жалпы қазақ тiлiнде термин жасау iсi Ахмет Байтұрсыновтың 1912 жылы жарық көрген “Оқу құралынан” басталған едi.
А.Байтұрсынов  бастауыш,  баяндауыштан  бастап,  есiмше,  көсемшеге  дейiнгi  тiл  бiлiмiнiң  бүгiнгi  қолданысындағы
терминдердiң түгелге жуығын жалғыз өзi қалыптастырған ренессанстық тұлға. Тiптi әдебиеттану ғылымындағы әсiрелеу,
меңзеу, кейiптеу, шендестiру сияқты терминдердiң де атасы А. Байтұрсынов екендiгiн бүгiнгi ұрпақ ол ақталғаннан кейiн
ғана  бiлдi.  Жалғыз  А.  Байтұрсынов  ғана  емес,  Мағжан  –  педагогика,  Жүсiпбек  –  психология,  Халел  Досмұхамедов  –
зоология,  физиология,  Ж.Күдерин  ботаника  терминдерiн  қалыптастыруға  үлес  қосты.  Әлiмхан  Ермеков  математикалық
терминдерден бастап, ұлы математика курсына (курс высшей математики) дейiнгi тұтас терминдер жүйесiн жасады. Термин
жасау iсiне әдебиетiмiздiң кейiнгi алыптары Мұхтар Әуезов пен Ғабит Мүсiрепов те өз үлестерiн қосты1.

Ал,  XVI—XVII  ғасырлар  аралығы  биологияның  даму  саласында  сипаттау  кезеңі  болып  есептеледі.  Осы  қарсаңда
биологияның  барлық  салаларында  тірі  ағзалардың  түрлері  жайлы  сан  алуан  терминдер  мен  деректі  материалдар,
жинақтамалар көбейе бастады. Тірі табиғаттың өлшем бірлігін «түр» деп тауып, ағылшын ботанигі Джон Рей (1628—1705)
оған ең алғаш анықтама берді. Содан кейін химияның нағыз ғылым ретінде дамуы ХІХ ғасырдан басталып, оған терминдер
енгізілді.  Негізін  салушы  ағылшын  ғалымы  Д.  Дальтон  болды.  Уильям  Гарвей  –  ағылшын  дәрігері,  Исаак  Ньютон  –
ағылшын математигі,  Роберт Боиль – ағылшын химигі  және физик және басқа да ғалымдар қазіргі  заманғы ғылымның
негізін салды.

Біздегі  терминологиялық  сөздіктер  мен әдебиеттердің  көпшілігінде  термин,  терминология,  терминологиялық сөздік,
термин жасау, халықаралық термин, тіркесті термин сияқты санаулы терминдер ғана қолданылады. Сондықтан  бұл құралда
осы  уақытқа  дейінгі  қазақ  тілінде  жарық  көрген  еңбектердің  ешқайсысында  кездеспейтін,  алайда  өзге  елдердің
терминтанушы ғалымдарының енбектерінде қолданыс тауып жүрген терминдер көптеп саналады2.
     Шығыс елдерінде дипломатиялық,  сондай-ақ тәржімешілік,  сарапшылық қызмет атқаратын мамандар сол елдердің
ақпарат  құралдарындағы  материалдарды  оқып,  әрдайым  жүгініп  отырады.  Себебі  бүгінгі  араб  әдеби  тілін  дамытуда
баспасөздің  алатын  орны  ерекше.  Газет-журналдар  тек  бағалы  ақпараттық  материал  көзі  болуымен  шектелмей,  тұтас
тілді,оның стильдік,грамматикалық сипатын,  лексикалық құрамын танып-білуде  аса  маңызды мәнге  ие.  Қоғамда  болып
жатқан әлеуметтік, саяси, экономикалық, т.б.өзгерістердің бәрі мерзімді баспасөз бетінде көрініс табады. Газет тілі-үнемі
толығу, қозғалыс үстінде құбылыс. Газет-қоғам өмірінің айнасы. Баспасөз лексикасы тілдің басқа консервативтік салаларына
қарағанда өзгергіш, құбылғыш.3 

 Ал, термин біздің зерттеуімізде субъектінің қабылдауы, ойлауы, танымы және практикалық әрекеті арқылы тілде тұтылған
білімдердің байланысы, адам санасында ғаламның ғылыми бейнесіндегі ұйғарылған түсінігі ретінде анықталады. Сонымен
қатар, бұл тектес зерттеулер тілдік құрылымды тереңдеп қарастыруды мақсат етеді.
Баспасөз  арқылы берілетін  ақпарат  тілді,тілдік  бірліктерді  пайдалану жолымен жүзеге  асырылады.  Ақпараттың берілуі,
көпшілікке жеткізілуі стильдің функционалдық ерекшеліктерімен де тығыз байланысты4.
Ертеректе “ diplomat” сөзi де “мәмiлегер” болып бекiп кеткен екен. Осы ұғым тұрғысынан келсек “дипломатия” – “мәмiле”
болып  шығады.  Мәмiленiң  ағылшынша  аудармасы  — сделка.  Сонда  “ diplomatic  relations ”,  “ diplomatic  intercourse ”,
“дипломатический паспорт” дегендi қалай аударуымыз керек. Сол себептi, “дипломатты” – дипломат күйiнде қайта бекiтiп,
жоғарыдағы  тiркестердi  “дипломатиялық  қатынастар”,  “дипломатиялық  қарым  -қатынастар”,  “дипломатиялық  паспорт”
күйiнде  терминдер тiзiмiне енгiзілді. 
— Жалпы кез келген жаңа термин ана тiлiмiздiң тілдік қорын көбейтеді. Оның тазалығынан тiл тазалығы құралады. Бұл iсте
тілдік норма аясынан шықпауымыз керек. Кейiнгi кездерде бiз бiр түбiрден өрбитiн немесе iргелес ұғымдарды бiлдiретiн
сөздер тобын бiрге қарастыруды тәжiрибеге айналдырдық. Мысалы, залал –  loss, зиян – damage, шығын –  costs, шығыс –
consumption, несие — loan,  credit – кредит деген экономикалық терминдер,  convicted – сотталған,  defendant – сотталушы,
witness – куә, witness – куәгер, jurisdiction – соттылық, conviction – сотталғандық атты заң терминдерi де осындай принцип
бойынша бекiдi. Кейде осы заманғы ұғымдардан туындайтын жаңа терминдер жасауда қазақ тiлiнiң бай мүмкiндiгi көмекке
келедi.  Кенеусiз  кен  (poor ores),  еншiлес  кәсiпорын  (subsidiaries),  қарымжы  (deposit),  қардарлық  (mortgage),  дәргей
(prerogative) терминдерi осылай дүниеге келдi. Бiле бiлген маманға қазақ тiлiнiң термин тудыру мүмкiндiгi аса зор. Әсiресе,
әскери терминдер саласында.  
Шындығында әскери терминология саласында көне сөздерiмiздi тiрiлту мүмкiндiгi аса зор. Жақында тiлiмiзде ежелден бар
айдауыл, қарауыл, жасауылдардың үлгiсiмен К. Юсуптың ұсынысы бойынша кежеуiл  (bodyguard) сөзi бекiдi. Бұл бұрын
қолданылып жүрген “оққағар” атты жасанды сөздi сәттi алмастырған термин болды. Бұрын түрлi қолданыста болып келген
знамя, флаг, штандарт сөздерi жалау, ту, байрақ болып бекiсе, зона, регион, край, территория сөздерi аймақ, өңiр, өлке, аумақ
болып ара-жiгi анықтала түстi. Жалпы Мемтерминком жұмысында көп iлгерi басушылық бар6. 
— Қалай  дегенмен  де  қазақ  тiлiнде  термин  жасау  iсiнде  “асыра  сiлтеушiлiк”  те  болғанын  ашып  айтқан  жөн  сияқты.
Тәуелсiздiктiң алғашқы жылдарында шет елдермен еліміздің ғылыми-экономикалық, мәдени және т.б. салаларында қарым-
қатынас  күшейді.  Соған  байланысты көптеген  жаңа  терминдік  атаулар  тілімізге  енді.  Мысалы:  паспортты –  төлқұжат,
архивтi  –  мұрағат,  музейдi  –  мұражай, композиторды – сазгер деп аты-жөнсiз жаппай қазақшалауға көштiк.  Себебi бұл
“терминдер” көптеген заңдарымыз бен нормативтi-құқықтық актiлердiң төрiне әлдеқашан қонжиып отырып алған. “Архив”
латынның  “архивум”  –  қатысатын  орын  сөзiнен,  ал  “музей”  гректiң  “мусейон”,  яғни  “музалар  храмы  немесе  музалар
жиналатын  орын”  деген  сөзден шыққанын әрбiр  мектеп  оқушысы бiледi.  Бұл  сөздер  әлемдегi  (Еуропадағы ғана  емес)
өркениеттi елдердiң б¡рiнде дәл осындай мағынада қолданылып, әр елдiң тiлiндегi сингармонизм заңына сәйкес аздаған
фонетикалық  өзгерiстермен  дәл  осылайша  айтылып,  жазылады.  Мәселен,  Эрмитажды  ұзақ  жылдар  бойы  академик
Б.Б.Пиотровский басқарды, қазiр ол музейге оның баласы профессор М.Б.Пиотровский жетекшiлiк етедi. Әлемдегi әйгiлi
музейлердiң бәрi – алдымен ғылыми орталық, содан кейiн ғана — көрме. Өйткенi терминдер тiзiмiне түзету енгiзгенмен,
Парламент бекiткен заңдарға түзету енгiзу мүмкiн емес. Саз — әуен, мелодия, демек, сазгер әуеншi, яғни мелодист, ал бұл
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сөздiң бастапқы латынша мағынасы әлдеқайда кең. Орыстар өз тiлдерiнде “музыкант” сөзi бола тұрса да композитордың
толық мағынасын бере алмағандықтан, латынша нұсқасын қалдырған. Әлем тiлдерiнiң басым көпшiлiгiнде дәл осы нұсқада,
тiптi  бастапқы  латынша  compositor  деген  жазылуының  өзiн  өзгерiссiз  пайдаланады.  Конституциядан  бастап  бiрқатар
конституциялық  заңдарымыздан  көрiнiс  тапқан  терминдердiң  бiрi  — елтаңба,  екiншiсi  —  әнұран.  Әуелде  бiр  атаның,
әулеттiң белгiсi ретiнде пайда болып, бiртiндеп қала, губерния, аумақ, тұтас елдiң белгiсiне айналған. Бiз осы сөздiң бiр ғана
мағынасын бекiттiк. Ол государственный герб – мемлекеттiк елтаңба, ал сонда қаланың, әулеттiң гербiсiн не деп аударамыз. 
Мiне, сондықтан әр терминдi бекiткен кезде оның түбiрлес, iргелес, ұялас сөздерiн тұтас қамтып барып шешiм қабылдаған
жөн. “Гимн” сөзiнiң ең бастапқы мағынасы – мадақ жыры (бiздiң ұранымыз әскери терминге жақын). Әуелде көне Грекия
құдайларына  мадақ  жыры  ретiнде  дүниеге  келген  жанр.  Кейiн  христиан  дiнiнiң  дамуымен  шiркеулерде  құдайлар  мен
әулиелердiң  атына  айтылатын  дiни  мадақ  жыры  сипатына  ие  болған.  Француз  революционерлерi  “Марсельезаны”
революциялық гимн ретiнде дүниеге әкелiп, ол аяғында “Интернационалға” ұласты. Бiз бұл iсте асығыстыққа бой алдырдық.
Әлем  тiлдерiнде  “гимн”  болып  дүниеге  келiп,  дәл  осындай  атаумен  орныққан  терминдi  “Әнұран”  деп  елден  бұрын
қазақшалап ала қойдық. “ұранның” аудармасы “Елтаңба” мен “Әнұранды” ендi түзету мүмкiн емес, бiрақ болашақта ұлт,
мемлекет өмiрiнде алар орны зор мұндай терминдердi үлкен талқылау, таразылау арқылы қабылдаған жөн. 
Ал қазақ тiлiнiң терминденуiне келер болсақ, авторды — өзие, телефонды – сымтетiк, радионы – үнжария деп тықпалайтын
әжепт¡уiр беделi бар ағаларымыз да жоқ емес. Олардың қатарына редакторды – сарашы, директорды – мүдiр, министрдi –
уәзір, тиражды – ұзынсан, антологияны – жыржауһар, техниканы – жасалым, роботты – құлтемiр, микстураны – лайша,
рецептi — iшiрткi деп шынымен-ақ “аса құнды” ұсыныс жасап жүргендер де бар. Тәуелсiздiк алған елдердiң туыс тiлдiк
орта мен мәдениетке қарай тартылуы заңды құбылыс. Мәселен, осыдан бiрнеше жыл бұрын сербхорват тiлi атты сербтер,
хорваттар және герцоговиниялықтардың ортақ тiлi болды. Барлық энциклопедияларда осылай жазылатын. Қазiр сербтер өз
тiлiн дербес серб тiлi деп атайды және олар латын әлiпбиiн пайдаланатын елдердiң қалың ортасында отырып, жылдар бойы
пайдаланып келген латын графикасын өз ағайындары орыс кириллицасына ауыстырды. Хорваттар өз тiлiн хорват тiлi деп
атап, оны шұғыл түрде араб,  парсы, түрiк сөздерiнен “тазалауға” көштi.  Сербтер мен хорваттардың бұл әрекетiн сөккен
көршiлерi болған жоқ, өйткенi әр халықтың өзiнiң тiлдiк, мәдени ортасына қарай ұмтылатыны табиғи процесс. 
Ал, араб ойшылдары ғылымға тек қана методологиялық нұсқаулар ғана емес, сондай – ақ көптеген терминдер енгізді: аль 
хебри - алгебра, аль хемия- алхимия, аль хогол-алкоголь және т.б. 
       Ғылыми құбылыстар әдетте көптеген латын және грек сөздерімен белгіленеді де, олар көп жағдайда терминдер ретінде 
қалыптасады. Ал араб оқымыстылары болса сол терминдерді ойлап тапты, ал кейін латын тіліне аударылды. Әрбір 
ғылымның тек өзіне ғана тән түсініктері мен терминдерден құралған тілі болатындығы белгілі. Грек тілінің көптеген сөздері 
латын сөздерімен қатар ғылыми терминдер түрінде қолданылады. Бірақ терминдердің өзін арабтар ойлап шығарған.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Қайдаров Ә.Т. Қазақ терминологиясына жаңаша көзқарас. Алматы, 1993
2. Күзекова З, Тұяқбаев Т. Қазақша-орысша, орысша-қазақша дипломатиялық қысқаша сөздік. Астана, 1998.
3. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: педагогика және психология. Алматы, 2002
4. Құрманбайұлы Ш. «Терминтанушы құралы» сөздік-оқулық.
5. Керім Ш, Фуад М. «Араб баспасөзінің тілі», І-тарау саяси тақырыптағы мәтіндер. Алматы, 2008. 
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Резюме
    В этой статье освещаются вопросы применения языковых терминов в казахском-английском языках. 

Summary. This article highlights the application of linguistic terms in the Kazakh-English languages.
*****

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Даумшарова Айман Курмангалиевна –  воспитатель ІІ категории 

Возрастная группа: II младшая № 4
Образовательная область: «Коммуникация»
Раздел: «Развитие речи»
Тема: «В гостях у зайчика»
Цель: развивать речевой слух, побуждая детей четко и правильно произносить звук «э», 
звукоподражания: «цок», «пых». Совершенствовать развитие артикуляционного аппарата, умение 
регулировать силу голоса (громко-тихо) и темп речи (быстро-медленно). Продолжать учить детей 
узнавать и называть животных по картинкам: белочку, ежика, мишку; отгадывать загадки; понимать 

и отвечать на вопросы воспитателя, развивать мелкую моторику рук; проговаривать слова, фразы вместе с воспитателем. 
Формировать познавательный интерес к окружающей действительности. Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 
способствовать развитию интереса к художественной литературе: загадкам, стихам, потешкам, пальчиковым играм. 
Материал: искусственные елочки, мягкие игрушки – зайчик, белочка, ежик, мишка; корзина с орехами, яблоком, баночкой 
меда, морковкой.
Предварительная работа: 
1. Индивидуальная работа, 
2. Работа по подгруппам,
3. Организационные формы обучения,
4. Дидактические игры и упражнения на воспитание звуковой культуры речи
Билингвальный компонент: қоян – заяц, кірпі – еж, тиін – белка, аю – медведь, жаңғақтар – орехи, бал – мед, алма - яблоко
Этапы деят-сти
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Действия педагога      Деятельность детей   Мотивационно-побудительный
Приготовьте ушки, глазки, Начинаем нашу сказку.
Я сегодня в группе шла  И что же я нашла?
- Что, это ребята? Правильно, корзина. А хотите посмотреть, что в ней лежит? (рассматриваем содержимое корзиночки: 
орешки, бочонок с медом, яблоко).
Слушают педагога.  Корзина.  Рассматривают содержимое.
- Кто же потерял эту корзиночку? Как нам узнать? А давайте все пойдем в лес и поищем того, кто потерял эту корзиночку.
(открывается ширма).
По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки, Шагают наши ножки,
Через лужу прыг, через лужу скок.
Шли мы шли, шли мы шли –
И в лес пришли
А под елочкой кое-кто сидит,
И хвостик у него дрожит.
Дидактическая игра «Угадай кто это?»
(угадываем зайчика по ушкам)
Длинное ухо, комочек пуха,
Прыгает ловко, любит морковку.
- Кто это? Правильно, зайчик.
- Давайте позовем его тихонечко: «Иди к нам, зайка». Теперь погромче.
- Здравствуй, зайка.
- А теперь давайте присядем тихонечко, чтобы не напугать зайчика.
- Посмотрите, ребята, на зайку. Какого цвета зайчик?
- Правильно, он белого цвета.
- Как вы думаете, почему у него шубка белая?
- Погладьте зайку, какой он? 
- Что есть у зайки?
- Какие у него ушки?
- Какой хвостик?
- Давайте расскажем о зайчике (предлагает некоторым детям рассказать о зайце по образцу).
Билингвальный компонент: қоян – заяц
- Посмотрите, ребята, какой зайка грустный, невеселый.
- Давайте спросим, почему у него такое настроение? (педагог прикладывает зайчика к уху).
- Оказывается, это зайка потерял корзиночку с угощеньями. У него скоро будет день рожденья, и он позвал друзей к себе в 
гости, приготовил угощенья, но забыл, кто, что
Ответы детей.
Повторяют за педагогом.
Зайчик.  Зовут зайца.  Здороваются с гостем.
Присаживаются на стульчики.
Белого.  Потому что он готовится к зиме.
Мягкий, пушистый. Ушки, глазки, лапки, хвостик.
Длинные. Короткий.
Вызванные дети рассказывают  по образцу.
Повторяют.  Слушают воспитателя.
 любит есть.
- Ребята, поможем зайке? Подскажем ему, кто какое угощенье любит?
- Давайте посмотрим, кто должен прийти в гости к зайчику.
- Кто это? (угадываем медведя по лапкам).
Аудиозапись рычания медведя.
- Давайте поиграем. Закроем глаза и превратимся в мишек. Открывайте глазки (дети встают около стульчиков).
Мишка громко хлопает,
Мишка громко топает,
Головой качает,
Тихо засыпает.
- Молодцы, ребята! Закройте глазки, откройте. Теперь мы стали детками. 
- Мишка поет свою песенку вот так: «э-э-э». давайте ее споем. Большой медведь поет свою песенку громко, а маленький 
медвежонок – тихо. А теперь посадим медведя за стол.
- Скажите мне, что медведь любит кушать?
Билингвальный компонент: аю – медведь, бал – мед
- Посмотрите, кто еще в гости к зайке собирается? (показывает хвостик белочки).
- Правильно, это белочка. Давайте расскажем про нее стихотворение:
Скачет белочка по веткам,
Соберет орешки деткам.
Все бельчата – сладкоежки
Обожают грызть орешки.
- Молодцы, дети, белочке понравилось стихотворение.
- А белочка поет песенку вот так: «цок-цок-цок». Давайте споем ее и пригласим белку за стол. 
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- Скажите мне, а что белочка любит кушать?
(показывает орешки).
Билингвальный компонент: тиін – белка, жаңғақтар – орехи.
- Давайте посмотрим, кто еще в гости к зайке придет. Кто это? (показывает спинку ежа). Да! 
Проявляют интерес. Медведь.  Включаются в игровую деятельность.
Выполняют движения  по показу педагога.
Закрывают глаза,  открывают. Повторяют.
Поет громко и тихо. 
Мед. Повторяют слова. 
Белка. Рассказывают стих. Повторяют.
Орехи. Запоминают слова.
Ежик. Повторяют.
- А ежик свою песенку поет вот так: «пых-пых». Давайте споем ее. Когда еж торопится, он поет свою песенку так: пых-пых 
(быстро), а когда идет не спеша, вот так: пых…пых… (медленно).
- Дети, а что любит есть ежик?
Билингвальный компонент: кірпі – еж, алма – яблоко
- Молодцы, малыши, вы всех гостей узнали и правильно назвали то, что они любят кушать.
Зайка благодарит вас за помощь и предлагает поиграть вместе с ним.
Подвижная игра «Зайчик».
Прыг-скок, прыг-скок, Зайчик прыгнул на пенек
В барабан он громко бьет, На разминку вас зовет.
Лапки вверх, лапки вниз, На носочки подтянись.
Лапки ставим на бочок На носочках прыг-да-скок
А затем в присядку, Чтоб не мерзли лапки.
Зайка прощается с детьми и дарит детям шарики: «Дети, вы мне помогли, а я вам хочу подарить шарики» (закрывается 
ширма).
Поют песенку быстро, затем тихо.
Яблоки и грибы. Повторяют слова.
Выполняют движения  по показу воспитателя.
Дети радуются. Рефлексивно - коригирующий
Круг обобщения.
- Кто потерял корзиночку?
- Какие звери пришли в гости к зайчику?
- Что любит есть медведь? Белка? Ежик?
Зайчик. Медведь, белка и еж. Мед. Орешки.  Яблоки и грибы.
Ожидаемый результат:
Воспроизводят: названия лесных зверей
Понимают: представление о том, чем питаются лесные животные;
Применяют: умение отвечать на вопросы педагога; регулировать силу голоса (громко-тихо) и темп речи (быстро-медленно).

* * * * * * * * * *
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ОҚУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ  

Сарсенгалиева Малика Адиловна – тәрбиеші

Тобы: №2 ортаңғы тобы
Білім саласы: Қатынас
Бөлімі: Тіл дамыту
Тақырыбы: «Ертегілер елінде»
Мақсаты: Ертегі желісін өз сөзімен жеткізу біліктілігін жетілдіру. Балаларды шағын кейіпкерлер 
бейнесін сомдауға, дауыс ырғағына, дыбыстау көркемдігіне көңіл аударуға үйретуді жалғастыру. 
Дидактикалық ойындарды қолдану арқылы балалардың ойлау қабілетін дамыту, тіл байлығын 
молайту. Балаларды таныс әдеби шығармаларды сахналауға ат салысуға ұмтылдыру.

Бауырмалдылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу.
 Полилингвальды  компонент: қоян-заяц-hare, аю-медведь-bear, қасқыр-волк-wolf,  түлкі-лиса-fox.

Қызмет    саласы      Педагогтың іс-әрекеті    Балалардың іс-әрекеті   Мотивациялық қызығушылығы
 Тәрбиеші: Балалар топта мен сендерге саяхатқа шығатынымызды айтып едім ғой. Қалай ойлайсыңдар біз қайда тап 
болдық?
5. Дұрыс айтасыңдар біздер орманға келдік.
Тәрбиеші: Балалар ормандағы аңдармен, табиғатпен амандасып алайық. Бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық «Қайырлы 
таң» шаттық шеңберін айтады.
 Good morning, good morning,
Good morning to you.
Good morning, good morning,
We are glad to see you.
 Балалар залға әуенмен кіреді.
Балалар жауабы. Балалар шеңберге тұрып, бір-біріне жылулық лебіздерін білдіреді.
Ұйымдастырылушылық-ізденушілік
 Тәрбиеші: (орманнан ірімшікті тауып алады)
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-Балалар қарандаршы не тауып алғанымды?Бұл кімдікі болды екен.Мүмкін ірімшікті іздеп иесі келіп қалар.Кері орнына 
қояйын.Ал біздер орнымызға жайғасайық. (сол кезде екі қонжық, түлкі келеді)
(Ертегіден үзінді қойып береді)
-Балалар ертегі қалай аталады?
-Ендеше осы «Екі қонжық» ертегісін еске түсірейікші.
-Басты кейіпкерлер нелер?
-Неше қонжық?
-Қонжықтар қандай?
-Ертегіде тағы қандай кейіпкерлер бар?
-Түлкі қандай?
-Не себепті түлкі екі қонжықты алдап кетті?
-Қонжықтар неге сараң болды?
-Өздерінің сараңдылықтарының кесірінен олар түлкіге алданып қалды.
-Сараң болуға бола ма екен?
-Балалар қалай ойлайсыңдар егер екі қонжық сараң болмаса ертегі қалай аяқталушы еді?
Ендеше балалар бәріміз қонжықтарға айналып жаттығу жасайық.
Сергіту сәті:
Ормандағы қонжықтың
Құлпынайы көп екен
Теріп-теріп алайық
Дорбамызға салайық.
-Балалар мына жерде бір нәрсе жатқан сиақты.Бұл не болды екен.Бұл сандықша екен.Ішін ашып көреміз бе?
(сандықшаны ашып, ішінен ертегілердің қиынды суреттерін шығарады.)
-Балалар мына жерде бір суреттер бар бірақ ол суреттер қиылып қалған екен, суреттерді құрастырып көреміз бе?
Д/о:  «Ертегіні құрастыр»
Балалар сендердің алдарында қиынды суреттер тұр. Осы суреттерді құрастыру арқылы, қандай сурет бейнеленгенің 
 Балалар қуанады.
Балалар таңқала қарайды.
- Қонжық: Ағатайым менің қарным ашты.
- Қонжық: Менің де қарным ашты
- Түлкі: Неге ұрысып тұрсыңдар?
- Түлкі: Мен сендерге ірімшікті теңдей бөліп беремін.
-Қонжық: мынау үлкен ғой,-деп ақырды.
- Түлкі: Тыныш қазір бәрін реттеймін.
- Қонжық: Бұлай да бірдей емес деп тынымсызданады.
-Түлкі: Мен өзімнің жұмысымды білемін деді.
-Түлкі: Міне сараң, арам болсаң бір күні осындай азығыннан құр қаларсың-деп өз жөнімен кетеді.
Қимыл-қозғалыс жасайды.  Балалар жауабы   Ойынға қатысады
«Шалқан»   «Байырсақ» «Үш аю» «Шұбар тауық» ертегісі білесіңдер.
-Балалар сендер не құрастырып жатырсыңдар?
-Қане кімде ненің суреті шықты?
Алдарындағы құрастырылған суреттегі ертегіні айтып беріңдерші.
-Балалар орманда тағы бізден басқа нелер бар деп ойлайсыңдар?
-Балалар орман аңдары бізді көріп жасырынып қалған сиақты кәне оларды тауып қарайықшы.
Дидактикалық ойын: «Бұл ненің мүшесі?»
Слайдтағы аңдарды мүшелеріне қарап табу керек. Егер дұрыс тапса сол аңнын суреті шығады.
Тіл ұстарту жаттығуы:
Ян-ян-ян секендеген ақ қоян
Ю-ю-ю қорбандаған аю
Кі-кі-кі бұл айлкер түлкі
Қыр-қыр-қыр бұл көкжал қасқыр.
Тәрбиеші: Балалар қараңдаршы мына заттар қай ертегіде кездеседі, тауып көрейіші.
Дидактикалық ойын: «Ойна да ойлан»
Аңдарды табады, үш тілде атайды.
 қоян-заяц-hare, аю-медведь-bear, қасқыр-волк-wolf,  түлкі-лиса-fox.
Тілге арналған жаттығу жасайды.
Балалар ойынға қатысады.
«маша мен аю»  «Мақта қыз бен мысық»  «Қызыл телпек»  «Жеті лақ»  «Түлкі мен тырна» ертегілері
Рефлексивті түзетушілік
 Орман аңдары сендерге көп-көп рахмет.
Бізге орманда өте ұнады.
Оқу іс-әрекетін қорытындылау. Балаларды мадақтау
 Орман аңдары балалармен қоштасып, балаларға бал береді.
Күтілетін нәтиже:
  Ертегінің көптеген түрлері   білуі
  Дидактикалық ойындар арқылы тілдерің дамытуды    игереді
  Сурет бойынша өздеріне таныс ертегілердің мазмұнын баяндай   білуді меңгереді.

* * * * * * * * * *
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Көшкінбаева Динара Мусағалиқызы   
      Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

      Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
     «Шетпе гимназиясы» ММ

Пәні: Қазақ әдебиеті        Сыныбы: 8                                                                                                         
Тақырыбы:  Ш.Айтматов «Найман-Ана» «Ғасырдан да ұзақ күн» романынан үзінді                   
Мақсат: Ерікті мәңгүрт пен қолдан жасалған мәңгүрт ұғымының ара жігін талдау, мәңгүрттіктен 
сақтануға,абай  болуға үйренеді.                                                                
Міндет: Шығарма кейіпкерлеріне сипаттама бере отырып ,замана  шындығына  бойлайды, 
«мәңгүрттік» ұғымының басқаша мағынада жалғасын  тауып ,қоғамға төндіріп отырған зиянын 

ұғынады.                                                                                                                             
 Күтілетін нәтиже: Оқушының түсінігін баяндау, сұрактардың шешімін табу, өзіндік көзқарасы мен ой- тұжырымын айту 
дағдысы қалыптасады. Зұлымдықтан жиренеді,қатігездіктен ,жаман,кеселді әдеттерден аулақ болады.
Сілтеме: 8 сынып «Қазақ әдебиеті»  C.Мақпырұлы, Г.Құрманбай, А.Қыраубайқызы«Мектеп» баспасы  2004 жыл
Оқыту идеясы:    Дүниенi бүлдiретiндер де, бұзатындар да, асты-үстiне келтiрiп топалаңын шығаратындар да – мәңгүрттер!
Мәңгүрттiктен сақтаныңдар! Мәңгүрттiктен абай болыңдар!» 
Оқыту нәтижесі: Топтық жұмыс арқылы ынтымақтастықпен жұмыс істеуге,ауызбіршілікке үйренеді.Оқушы сыни  
тұрғыдан  ойлайды, өз пікірін,ойын жазады,салыстыру арқылы,қорытынды,тұжырымы қалыптасады
Оқу құралдары: Оқулық , «Алты қалпақ  » суретті тапсырма  интерактивті тақта, балық скелеті кестесі 
 Сабақ әдісі: «Алты қалпақ»  әдісі, «Еркін жазу», “Дұрыс,бұрыс” сұрақтар, “Ассоциация” “Фишбоун” стратегиялары

Кезең Мұғалім әрекеті Оқушылар әрекеті

1.
Ұ

й
ы

м
да

ст
ы

ру Мұғалім оқушылармен сәлемдеседі. Оқушылар түгенделеді. 
Сабаққа оқушылар зейіні аударылады.
1.Шығарманы соңына дейін оқып келу 
2.Кейіпкерлер сөзіндегі монолог,диалог сөздерді жаттау
 «Дұрыс, бұрыс сұрақтар» арқылы өткен сабақты жаңа сабақпен 
өзектендіру

Тәртіпке келеді де,топқа бөлініп,  
сабаққа даяр отырады.(Үш топқа 
бөлінеді.Топ бағалаушылары 
сайланады)

2.
Ү

й
 ж

ұм
ы

сы
н

сұ
р

ау

Әдебиетте «Мәңгүрттік» тақырыбын алғаш сөз еткен жазушы - 
Ш.Айтматов
Найман Ана өз перзенті Жоламанның қолынан ажал құшты
Әңгімеге өзек болған оқиға Сарыөзек даласында өтті
Біздің бүгінгі өмір-тіршілігімізде мәңгүрттер бар 
Бүгінгі әңгімедегі мәселені халықаралық,мемлекеттік дәрежеде 
көтерудің маңызы жоқ 

Оқушылар жауап береді. 
Бағалаушылар бағалайды.

І Қызығушылықты ояту кезеңі     
1.«Кек» кинофильмінен  үзінді көру.
«Кек» киносы Ә.Кекілбаевтың  «Дала балладалары» әңгімелер 
жинағына енген «Күйші» повесі желісінде түсірілгенін, мұндағы 
кейіпкер Ершораның Жоламанмен тағдырлас екенін айта кету
2. «Қатыгездік» сөзіне ассоциация жазу

Оқушылар интернет материалынан 
үзінді көреді. Берілген сөзге 
ассоциация құрады.

ІІ Мағынаны тану кезеңі
«Алты қалпақ» әдісі бойынша шығармаға талдау жасалады, топқа  
тапсырма тасталады.
Ақ қалпақ: 
Шығармада қандай оқиға сөз болып отыр, басты кейіпкерлерді ата ?
Сары қалпақ: 
Жолманның бойында жақсы қасиетті байқадыңдар ма, қандай дәлел 
келтіре аласыңдар?
Қара қалпақ: 
Әңгімеде кімге, не нәрсеге көңілің толмады, ондай жағдайдың орын 
алуына қандай себеп ?

Таңдаған қалпақтағы сұрақ 
төңірегінде қағазға ойларын түсіріп,
әр топ қорғайды.
Бағалаушылар баға береді.
 

Қызыл  қалпақ    Шығарманы  оқыған  сәтте  сені  қандай  көңіл  күй
биледі ?
Жасыл қалпақ   Бұл оқиғаны қалай аяқтаған болар едің ? 
Көк қалпақ    Найман  –Ана оқиғасы маған  қандай ой  салды ?  Бұл
шығармадан мен не түйдім ?

Таңдаған  қалпақтағы  сұрақ
төңірегінде қағазға ойларын түсіріп,
әр топ қорғайды.
Бағалаушылар баға береді.
 минут
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ІІІІІ Кері байланыс кезеңі
1. «Адам санасын тонау - қатыгездік» тақырыбында притча жазу
2 . «Ғазиз анаға қол көтеру – адамзат баласының азғындығы», «Біздің 
қорғаушы періштеміз - Ана» , «Ананың алақаны әлемді әлдилейді» 
тақырыбында Найман анаға арнап өлең жазу не ойша елестете отырып 
суретін салу 
3 .Фишбоун (балық скелеті) кестесін толтыру
Түйін сөз. «Мәңгүрттiктен сақтаныңдар! Мәңгүрттiктен абай 
болыңдар! Қолдан жасалған мәңгүрттікке жол жоқ » 

Үш топ өздеріне берілген 
тапсырмаларды 
орындайды.Орындап болған 
топтан біреуі сөйлейді.

3.Үйге тапсырма
«Қазіргі заманның «мәңгүрттері» кімдер?» тақырыбында Еркін 
жазу стратегиясы бойынша ой толғау
( тілін ұмытқандар, есірткіқұмарлар, араққұмарлар, зомби, ағымға 
ерушілер, түрлі байланыс құралдарына деген тәуелділік т.б) 

Оқушы мүмкіндігіне қарай 
орындайды.

4.Формативті бағалау
Әр топтан бір оқушы өз тобымен ақылдаса отырып бағалайды. 
5.Рефлексия.
«Бүгінгі сабақта...»  орындықтарына стикер жабыстырылған оқушылар
сабақ жайлы өз ойларын айтады.

Оқушылардың  өзін-өзі  бағалауы,
өзара мадақтау, сенім білдіру әрекеті
жүреді.

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

Найзағұлова Тәттігүл Мұстахиқызы

   Тақырыбы: Тұман  және  бұлт
сілтемелер: Физикалық география оқулығы   Ә.Бірмағамбетов., К.Мамырова Алматы «Атамұра» 
2011 87 – 88 беттер
жалпы  мақсаты: Тұман  және  бұлттылық  туралы  түсініктер  қалыптастыру. Олардың  
атмосферадағы  рөліне  тоқталу. Тұман және бұлт олардың  түрлеріне  сипаттама  беру
оқыту  әдістері:  Жаңа  әдістер, АКТ, СТО, диалогтық оқыту жеке жұмыс   жұптық жұмыс
топтық жұмыс

негізгі  идея: Тапсырмаларды орындауда оқушының белсенділігін арттыру, алдағы сабаққа қызығушылықтарын  ояту
құрал жабдықтар: Power point слайдтары,  жеке тапсырмалар,  венн диаграммасы, бұлттылық дәрежесін анықтайтын кесте

Мұғалімнің  тапсырған жұмысын  орындау
І.Ұйымдастыру  5 минут сағат 

мұғалім әрекеті:
Оқушылармен сәлемдесу,сыныпта жоқ 
оқушыларды түгендеу,топ ережесін құруға бағыт
беру.    2 минут

оқушы әрекеті:
Өздері қабылдаған топ ережесін құрып,ақ бетке жазып тақтаға іліп 
қою
3 минут

ІІ. «Кім шапшаң»  15 минут сағат 
мұғалім әрекеті:
Оқушыларға үйге берілген тақырыптан сұрақтар
қойылады,ұяшықтарды таңдау сұралады.    5 
минут

оқушы әрекеті:
Сұрақтарға жауап беру
10 минут

ІІІ. «Мағынаны ашу»15минут сағат 
мұғалім әрекеті:   сұрақ қойылады. 
1.ауа су буларымен қандай жағдайларда 
қанығады?
оқулықтағы тақырыпты оқып шығу  
ұсынылады,ассосация жасап,постер қорғау.    
3минут

оқушы әрекеті:
қойылған сұраққа жауап беру.   2минут
оқулықтағы тақырыппен танысып  шығып, сол тақырып бойынша 
ассосация  жасап және постер қорғау
10 минут

ІV. «Ой қорыту» 5 минут 
мұғалім әрекеті:
Венн диаграммасы бойынша тақырыпты 
қорытындылау ұсынады
1минут

оқушы әрекеті:
Бұлт пен тұманның  өзіндік ерекшеліктері мен ортақ белгілерін жазу
4 минут

V. Бағалау3 минут
мұғалім әрекеті:
оқушыларға стикер таратып 
беру, ауа райының 
құбылыстарының фотолары 
көрсетілген стикер топқа тастау

оқушы әрекеті:
Сабақтан алған әсерлерін ауа райының құбылыстарының фотолары көрсетілген 
стикермен білдіру, 
 сұраққа жауап бергеніне
 постер қорғағанға
2 топ бір бірін бағалау.

Оқушылардан күтілетін нәтиже: мұғалім әрекеті: оқушы әрекеті:
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оқушылардың география сабағында 
сындарлы ойлау қабілеті және оз 
беттерімен табиғат құбылысын 
болжауы қалыптасады

білімді өз бетінше игереді және өз 
қажеттіліктеріне қолданады

VI. Үйге тапсырма 2 минут 
үй тапсырмасы: Тұман және Бұлт тақырыбын қайталау. Ертеңгі бұлттылық дәрежесін анықтау,табиғат 

құбылыстары жайында жұмақ дайындап келу
Ұяшықтағы сұрақтар

сұрақтары жауаптары
1.Ауаға  су  буы  қайдан  таралады?
2.Ауадағы  су  буының  температурамен  
байланыстылығы?
3.Егер ауаға сол температурада ұстап тұра 
алатын су буы жинақталса,оны қандай ауа деп
атайды?
4.1 м3 –не  30 г су буы  жинақталуы керек, су 
буының  мөлшері 25 г-ға ғана жетеді – бұл 
қандай ауа болғаны?
5.Ауадағы су буының мөлшері немен 
анықталады?
6.Абсолют ылғалдық деп – 
7.Салыстырма ылғалды деп – 
8.Латынша конденсацум – 
9.Ауаның салыстырма ылғалғын өлшейтін 
құрал?

1.Атмосфераға су жер бетінен булану нәтижесінде барады. Су 
буларының көп мөлшерін мұхиттар мен теңіз бетінен,ал қалғанын көл 
мен өзен, өсімдік және топырақ беттерінен алады.
2.Ауа температурасы неғұрлым жоғары болса, ауа да соғұрлым  өзінде 
мол ылғал ұстайды.Температура неғұрлым жоғары болса булану да 
соғұрлым қарқынды жүреді.
3.Су буымен қаныққан ауа 
4.Су буымен қанықпаған ауа
5.Абсолют және салыстырма ылғалдықпен
6.- 1 м3 ауадағы су буының нақты мөлшері. Граммен есептеледі (г/м3)
7.- 1 м3 ауадағы су буының нақты мөлшерінің сол температурадағы 
ауаны қанықтыратын су буы мөлшеріне қатынасы; (%) есептеледі.
8.Қоюлану
9.Гигрометр 

Бұлттылық   дәрежесін   анықтау    кесте
Аспанды бұлттың торлау дәрежесін бұлттылық деп атайды. 

Оның мөлшері  0 – ден 10 балға дейін белгіленеді
• 0 – аспан шайдай ашық
• 5 – бұлт жартысын басқан
• 10 – бұлт аспанды түгел торлап алған

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

мұғалімі Султанова Жанат Алуадинқызы

Тема урока: Изъявительное наклонение глагола.  Лексическая тема: Эрмитаж.
Цели урока:
1. Ознакомить учащихся с наклонениями глагола;
2. Формировать умение различать наклонения;
3. Правильно употреблять в речи глагола разные наклонений;
4. Привитие любви к прекрасному, воспитание коллективизма.
Тип урока: Урок-экскурсия.
Работа в группах: 3 группы.

Оборудование: Слайды ,опорные схемы, видеоролики на тему «Эрмитаж».
Межпредметные связи: Изобразительное искусство, история.
Девиз урока: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
Ход  урока: Организационный момент (психологический настрой на урок) 
Проверка домашнего задания : Блиц-опрос.
 Объяснение нового материала.  Учитель: Вы уже немного знакомы с глаголами, то есть получили понятие о глаголе как 
части речи, на какие вопросы отвечает, чем является в предложении, как изменяются, по родам,числам и временам. А 
сегодня познакомитесь  что глаголы изменяются по наклонениям. (показ слайдов) 
   Изъявительное наклонение показывает, что говорящий считает  действие реальным фактом в прошедшем (писал), 
настоящем (пишу) или будущем ( буду писать). По родам изменяются только формы прошедшего времени: Говорил, 
говорила, говорило.
Вот и мы познакомились с изъявительным наклонением. Прежде чем поработать с учебникам я хочу вам дать эти картины и
их помощью хочу разделить на 3 группы. Значить мы работаем с группами. 
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Составление кластера.
-Дети что у вас в руках ?   -Где хранятся  картины? ( В музеях)  -Правильно.
- Какие ассоциации  вызывает  у вас слово «Музей»?   Экспонаты, картинки, оружие, книги, одежда.
Новая тема. Хотите ребята ,поглубже узнать о музее.(Ответы детей)
Тогда , мы совершим  заочную экскурсию в Эрмитаж  вместе с Машей и Таней.
Но сначала проведём  словарную работу.
   Работа с учебникам. Русская речь 7 класс .Страница  174,№ 6.
1.Чтение текста « Эрмитаж». (Дети  прочитали текст по частям.)
2.Работа по содержанию текста.
Понравился вам текст?  О чём рассказывается в тексте?  Что вас больше всего удивило в тексте?
3.Закрепление.   
Работа по группам: Какие ассоциации вызывает у вас слово « Эрмитаж» теперь, после ознакомления с текстом?
Для этого запишите по одному  слову на карточке и озвучьте. Работа в группе, поэтому слова не должны повторяться. 
Учитель:  - А в нашем посёлке  есть  музей? Назовите их.
-Что в каждой школе есть музей?
(Просмотр слайдов  с комментариями учителя.)
4. Физкультминутка. 
5. Закрепление теоретического  материала.
Задание №1.  Упражнение 10. Страница 175. У каждой группы разные задания.       
Задание №2  Упражнение 13 страница 175. Из текста «Эрмитаж» выпишите слова, которые можно отнести к общему 
понятию.
Сокровище -…         Эрмитаж -…    Зимний - …
Ответы: Во дворце– 2000 окон; 1800 дверей; 120 лестниц; Эрмитаж был основан в Зимнем дворце в 1764 году; были 
закуплены первые 225 картин знаменитых  художников; В 1988 году Эрмитаж  попал  в «Книгу рекордов  Гиннесса» как 
самая большая картинная  галерея мира.
   Комментирование оценок.

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

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

      8- сынып 
Сабақтың тақырыбы:  Қазақстанның пайдалы қазбалары   Жанатын пайдалы  қазбалар          
Сабақтың  мақсаты:  а)  Оқушыларды  Қазақстанның  падалы  қазбалармен,  орналасу
заңдылықтарымен  таныстыру.  Қазақстанның  қазба  байлықтары  жөнінен  дүние  жүзінде  алатын
орнын көрсету, кен орындармен таныстырып, олардың   ерекшеліктерін түсіндіру.
ә)  Физикалық  және  геологиялық  жұмыс істеу  және әр түрлі қосымша материалдарды пайдалана
отырып, оқушылардыңбілім қабілеттерін дамытып, іздене білуге үйрету.
б)  Оқушыларға  пайдалы  қазбалардың  сарқылатындығы  жөнінде,  оларды  тиімді  пайдалану  және
қоршаған  ортаға  тигізетін   әсері   туралы   экологиялық   білім, тәрбие беру.

Сабақтың түрі: аралас  сабақ          Сабақтың әдісі: деңгейлеп  оқыту әдісі
Сабақтың көрнекілігі: Қазақстанның физикалық картасы, атлас,  кескін карта.
Тау жыныстары,мен пайдалы қазбалар үлгілері  жиынтығы, суреттер, слайдтар, оқулық.
Номенклатура:  минералды-шикізат базалары.
Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі.    Сәлемдесу.   Оқушыларды түгендеу.
Пысықтау сұрақтары:
1.Жер бедерінің ірі пішіндері таулар қандай жолдармен пайда болады?
2.Биік тауларға биіктігі қанша метр болатын таулар жатады?
3.Биік таулар.  Қазақстанныңқай бөлігін алып жатыр?
ІІ Үй тапсырмасы.  Қазақстанның биік таулы аумағы.  
 «Ой шақыру»  әдісі    
1.Батыс Алтайдың Қазақстанның бөлігін не себептен Кенді Алтай деп атайды?
2.Жетісу Алатауы құрылысының қандай ерекшеліктері бар?
3.Тянь-Шань тауларының жер бедері қандай және қандай тау жүйелерінен тұрады?
4.Биік таулы өлкенің аласа таулардан айырмашылығы қандай?
5.Өздерің тұрған жердің жер бедері қандай?
     Сәйкестендіру тест

1 Оңтүстік Алтай А) Мұзтау3816м
2  Қалба жотасы ә)  Бесбақан 4622м
3 Сауыр жотасы б) Сарышоқы 1606м
4 Тарбағатай в) Мұзтау 4506м
5 Жоңғар Алатауының солтүстігі г) Хан-Тәңірі 6995м
6 Орталық Тянь-Шань             д) Талғар шыңы 4979м
7 Іле алатауы                         е) Тастау 2992м

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

*****
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Алматы облысы, Қарасай ауданы «Қырғауылды ауылындағы қазақ  орта мектебі МДШО» КММ
дене шынықтыру пәні мұғалімі  Садыков Габит Даулетбаевич

Сабақтың тақырыбы: Ұзындыққа секіру
Сабақтың мақсаты: «Аяқты бүгіп» секірудің тұтас техникасымен таныстыру.
1.Білімділік: Серпілу негіздерімен таныстыру.
2.Дамытушылық: Екпін алу және тақтайшадан серпілумен үйлестіре екпін алу негіздеріне үйрету
3.Тәрбиелік:  Оқушыларды ұйымшылдыққа, жауапкершілікке, салауатты өмірге тәрбиелеу
Құрал жабдықтар: Ысқырық
Өтетін орны: Спорт зал
Пән мұғалімі: Садыков Габит Даулетбаевич

№ Сабақтың барысы Уақыты Әдістемелік нұсқаулар

1 Бір қатарға тұру. Рапорт. Амандасу рәсімі. Сабақтың мақсатын түсіндіру
Дайындық бөлімі
Саптағы жаттығулар. Оңға бұрыл! ”Солға бұрыл!  “Алға қадам бас! 
Қолды жоғары тік көтеріп,аяқтың ұшымен жүру, екі қол белде өкшемен 
жүру, аяқтың ішкі,сыртқы жағымен жүру,жартылай отырып жүру, 
спорттық жүріс.

10-12 минут

1-2рет

3-4рет

Спорт киімдеріне оның 
тазалығына жалпы сабақ 
даярлығына аса назар 
аудару.
Берілген бұйрық 
бойынша орындау керек

2 Жүру(  аяқтың ұшына, өкшеге, ішкі және сырт қырымен жартылай бүгіп 
отырып жүру) 3-4 рет қайталау.                                                     Жүгіру: 
Аяқты артқа бүгіп жүгіру,қайшылап жүгіру,оң сол жақ қырымен тіркеле 
адымдап жүгіру,артпен жүгіру. Жай жүріс,терең тыныс алып,дем 
шығару.
Жалпы дамыту жаттығулары: Бір қатардан, 3 қатарлы лек тұрғызып әр 
буындарға  жаттығу жасау. Бастапқы қалып аяқ арасы иық 
кеңдігінде,мойынға арналған жаттығу, екі қол белде басты оңға 4рет 
солға 4рет айналдыру. Оң қол жоғары,сол қол төмен 1-2 санға қолды 
сермейміз. Сол қол жоғары,оң қол төмен 1-2 санға қолды сермейміз.

3-4рет

2-3рет

Еркін тыныс аламыз. 
Алдыңғы, артқы келе 
жатқан әріптестеріне 
кедергі жасама.

Жаттығу жасар кезінде 
ара қашықтықты сақтау.

3 (тізені көтеріп, артқа бүгіп оң, сол жақ жанымен артымен бір бағытымен
жылдамдығын өзгертеді).
1. Бастапқы қимыл-негізгі тұрыс. Қолды мықынға ұста.
а)1-2 басты оңға бұр.3-4 солға
б)1-2 басты еңкейтеміз 3-4 шалқайтамыз
в)1-4 солға қарай басымызды айналдырамыз.
г)оңға қарай айналдырамыз
II бастапқы қалпы-аяқты алшақ қойып қолды жоғары ұстап тұру

2-3 рет

2-3 рет

Жүгіргенде қолдың 
үйлесімді қимылдауын 
жіті қадағалау. Денені 
қозғауға болмайды. Көзді
жұмбай жасалады. Иегін 
кеудеге тигізу керек. 
Белді түзу ұста. Тепе-
теңдік қалпын сақтау.

4                                   II-Негізгі бөлім                                                               
  «Аяқты бүгіп» секірудің тұтас техникасымен таныстырғаннан кейін 
(кинограмма,картатекалар,мұғалімдердің және оқушылардың өздерінің 
көрсетуімен түсіндіру.)
I. Серпілуге үйрету,секіргіштерді дамыту және аяқ еттерін нығайту 
үшін арнаулы жаттығулар.
1.Орнымен ұзындыққа секіру.
2.Аяқтың ұшына көтерілу және отыру, баяу және жылдам.
3.Шынтақпен бүгілген қолдардың сермеу қозғалыстарымен табанның 
серпінділігі есебінен қатты ұсталған аяқтармен орнында секіру.
4.Қолдардың және екінші аяқтың сермеу қимылдарымен бір аяқпен 
секіру.
5.Жамбасты алға белсенді түрде шығара итерілетін аяқты қоюға ұқсас 
қимыл жасау.
6.Жоғары серпіле және аяқтар мен қолдардың сермеу қозғалыстарымен 
алға қозғала.
7.Жерге сызылған дөңгелектер бойынша «адымдап» секіру.
8.4-6 адамнан екпін алып керілген резенке бау арқылы, «адымдап» 
секіру.
9.4-6адамнан екпін алып серпілу үшін,аяқты қою,соңынан «адымдап» 
секіру және екі аяқпен жерге түсу.
10. «Секіруден кейін секіру» қозғалыс-қимыл ойындары.

25-28 мин

2-3рет

3-4рет

Техникалық қауіпсіздік 
ережесін сақтау 
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II.Екпін алуға үйрету және екпін алудан тақтайшадан серпімді 
үйлестіру үшін жаттығулар. 
1. 14-16 м қарқынды жүгіру,кейіннен дененің тіке қалпымен екпінді 
сақтап жүгіру.
2. 10-12 м қарқында жүгіру,кейіннен 8-10 м-ді екпінді сақтап 
жүгіру.Қарқын алудың басталатын жіне жолаушылармен белгілеу.
3.Қолдар біршама бүгілген тізеге тіреліп,аяқтар қатар ұсталған бастапқы
қалыптан 14-16 м қарқынды жүгіру және 
екпінді сақтап,шапшандықты төмендетпей, дененің тіке қалпын сақтап 4
адам жүгіру. 
4.Серпілетін аяқпен тақтайшаға түсе және секіретін шұңқырдан жүгіріп 
өте,осылай жасау.
5.Тақтайшадан серпіле және екі аяқпен жерге түсе осылай жасау.
III.Ұшу мен жерге түсуді үйрету, жаттығуларын орындау.
1.Толық екпін алып тақтайшадан серпілу және екі аяқпен жерге түсе 
керілген резенке бау арқылы «адымдап» секіру.
2.Бұ да сондай «терезеден секіру» төменгі резенке биіктігі 40-50 см. 
Жоғарғысы 190-200 см. Жоғарысын түсірмей төменгіге білдіртпей 
секіру.
3.Екі кедергі арқылы, біріншісі екіншісінен биік болады.
4.Секіріп түсетін шұңқырда белгіленген (сызықпен) аймаққа жерге түсу 
үшін екпін алып ұзындыққа секіру.
Қыз балалар үшін-190,230 және 260см
Ер балалар үшін-250,280,310-320 см.
5.Жеке-дара екпін алып «аяқты бүгу» тәсілімен ұзындыққа секіру.

  ІІІ- Қорытынды бөлім

Сапқа тұрғызу.
Сабаққа жақсы қатысқан оқушыларды мадақтау, кеткен кемшіліктері мен
жіберген қателіктерін айтып ескерту. 
Бағалау.
Үй тапсырмасы: Ұзындыққа орнынан секіру

5 мин Үйге тапсырма: Өз 
еріктерімен үйде 
дайындалу. Қауіпсіздік 
шараларын қадағалау.

Оңтүстік Қазақстан облысы  Түркістан қаласы, Икан ауылы
Кучкарова Курбан Жаппархановна

 Туркистоншахар Х.А.Яссавийномли ўрта мактабининг
ўзбек тили ва адабиёти фани ўқитувчиси

6- Б синф.  Ўзбек адабиёти 
Мавзу: «Урушнинг сўнгги қурбони» ҳикояси. 
Дарснинг  мақсади:
a)таълимий:ўқувчиларнинг ҳикоя юзасидан олган  билимларини   мустаҳкамлаш,ҳикояни таҳлил  қилиш
б)тарбиявий: ҳикояни ўрганиш орқали урушга нафрат  ҳиссини уйғотиш,тинчликнинг қадрини билишга ундаш, 
онани   ҳурматлаб эъзозлашга тарбиялаш
в) ривожлантирувчи:   ўқувчиларнинг уруш ва тинчлик ҳақидаги  уй-фикрларини кенгайтириш, ижодий қобилиятини 
орттириш,нутқини ривожлантириш, ўз фикрини эркин айта оладиган,сўзамол шахсни  шакллантириш                                       
Дарс жиҳози: АКТ ни қўллаш, слайд, ребус, А-3 қоғози, .
маркер, стикер, смайликлар, дарслик, асарлар.
Дарс тури: Мустаҳкамлаш
Дарс методи: «Джиксо», «Олти   қалпоқ»,ижодкорлик,  савол – жавоб,  тахлил қилиш,
Фанлараро боғланиш: ўзбек тили, қозоқ тили, инглиз тили, тарих.
Дарснинг бориши:
Саломлашиш ( психологик тренинг)
Ассалом меҳмонлар меҳри дарёлар
Юраги қуёшу қалби дарёлар
                      Сизга хам тенгдошлар дилдан эҳтиром
                      Қўллар кўксимизда деймиз ассалом!                                                                
Уй вазифасини сўраш:     «Ўргимчак тури » усули бўйича ўқувчилар жавоб беради. 
Мустаҳкамлаш учун саволлар.

• Ўткир Ҳошимовнинг биринчи китоби қачон ёзилган?
• Унинг қандай мукофотлари бор?
• Ёзувчининг қайси асарларини ўқигансиз?
• Машҳур адиб Саид Аҳмад Ў.Ҳошимов ҳақида нима деган?

3. Гуруҳларга бўлиш
а) гуруҳ сардорини сайлаш
б) гуруҳда  «Олтин қоида»га амал қилиш
в) ўқувчиларни гуруҳ сардорлари баҳолаб боради.
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4. Бугунги сана     «Полиглот»
   Дафтарга санани ёздириш. 
Йигирма иккинчи  апрель
Сәуірдің жиырма екісі
Двадцать второе апреля
Twentysecondof April
Билиш.   Қизиқувчанлигини уйғотиш.
 «Ребусни еч»
(Ребусда дарснинг мавзуси яширинган, топиб дафтарга
ёзамиз) 
Ў.Ҳошимов қачон туғилган?
1941 йилда қандай воқеа бўлган?
Уруш нима билан тугайди?
Уруш ва тинчлик ҳақида қандай мақоллар биласиз?
Мақоллар 
Уруш офат, 
Тинчлик фароғат.
Уруш қурбонсиз бўлмас.
Элинг тинч –ўзинг тинч.
Қори эриб тоғи қолар, 
Уруш ўтиб доғи қолар.
Ватанинг тинч- сен  тинч.
Йўқолсин уруш, яшасин тинчлик.
Бир кун уруш бўлган уйдан
40 кун барака кетади.
Ўткир Ҳошимов «Урушнинг сўнгги қурбони» ҳикояси ҳақида:  
 «Ҳикоянинг биринчи қаҳрамони халқ, иккинчиси урушга қарши хитоб» деган эди. Бугун дарсимизда уруш давридаги халқ 
ҳаётини, урушнинг одамларга таъсири ва оқибатларини ўрганамиз, муҳокама қиламиз, фикрлаймиз, фикримизни 
далиллаймиз.
           Дарсимиздаги мақсадимиз: 
          Ўқиймиз, ўрганамиз, муҳокама қиламиз,
          Фикрлаймиз топамиз, фикримизни далиллаймиз.
Тушуниш. Дарслик билан ишлаш. 
                    Ҳикояни 4 гуруҳга бўлиб бериш ( ўқувчилар берилган  матнни ўқиб чиқадилар).
    3. Қўлланиш.  Гуруҳ билан ишлаш.  «Меҳмонга бориш усули» (гуруҳлар бир-бирига   тушунтиради).
Саволлар:     

• Ҳикояни ўқиш давомида кимга ёки нимага ачиндингиз?
• Шоикром нима учун кўп ўйланади?
• Шоикромнинг хотинига муносабатини изоҳлашга ҳаракат қилинг. Аёлининг хатти -ҳаракатларига бераётган баҳо 

тўғри деб ўйлайсизми?
• Хадичанинг табиатини тавсифланг. У қандай аёл?
• Нима учун Умри холанинг уйқуси қочиб, кечаси Шоикромнинг уйига борди? Шонеъмат қандай дардга чалинган 

эди?
• Умри холани ўғри деса бўладими?
• Шоикромнинг қотиллик сари қадам қўйиши сабабларини тушунтиришга ҳаракат қилинг.
• Дунё халқлари нима учун урушни

қоралайди?
4.Муҳокама. «Олти қалпоқ» усули. 
5. Умумлаштириш.  Далиллаш стратегияси. 
Ижодий иш.Гуруҳларга топшириқ берилади.
       (мусиқа эшиттирилади).
6.Баҳолаш. Гуруҳ сардорлари ўқувчиларга қўйган
баҳоларини эълон   қилади.
           
 Уйга вазифа:   1. Таассурот ёзиш.
                           2.Ҳикоя қаҳрамонларига мактуб.
 Рефлексия:Дарс ёқдими? Бугун биз нимани
ўргандик? ( саволларга ўқувчилар жавоб ёзиб
тахтага ёпиштиради)

*****
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ҚАМҚОРЛЫҚ  НҰРЫН ШАШҚАН- ӘДІСКЕР

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы 
№28 «Ақбай» жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 

мұғалімі Торегелдиева Жанат Құралбекқызы
  
Құралай  Абдразаққызы,  Оңтүстік  Қазақстан  облысы,  Сайрам  ауданының  білім  беру
бөлімінің қорғаншы және қамқоршы органының жетекші маманы

Ұстаз  жауапкершілікті  талап  ететін,  өз  халқының   адал  шыншыл,  жастарды  тәрбиелеуде
жамандыққа  жол бермейтін, бойында адал қасиеті мол, адамның рухани баюына қамқорлық
жасайтын жанашыр адам.
Ендеше біз сөз еткелі отырған жанашыр әдіскер Мусаева Құралай Абдуразаққызы.Өз - еңбек

жолын  1998  жылдан  бастап  Қ.А  Ясауи  атындағы  ХҚТУ  ШБ-де  «Қазақстан  тарихы»  кафедрасының  оқытушылық
қызметінен бастаған. Аталған университеттің күндізгі бөлім аспирантурасын бітірген. 2005 жылдан бастап 2007 жылға
дейін Шымкент медицина колледжінде «Тарих» пәнінің оқытушысы болып қызмет атқарған. 2008 жылдары ОҚО, құқық
және  ақпараттық  технологиялар  колледжінің  қоғамдық  пәндер  мұғалімі  болып жұмыс  жасаған.  2007  жылдан  бастап
Сайрам аудандық білім беру бөлімінің бас маманы қызметін 2014 жылға дейін атқарып,  осы мекемеде сол жылдан бастап
бүгінгі күнге дейін әдіскер ретінде қызмет атқарып келеді.
Мусаева Куралай     -  ол  өскелең   ұрпақты   тәрбиелеуде  зор   үлес  қосып  келе жатқан,  алға  қойған   мақсат-
міндеттерін  орындауда  жауапкершілікпен   қарайтын, өзінен кейінгі  жас   мамандарға  үлгі   бола  білетін  өнегелі
қызметкер.  
2013 жылы -  Төле би – қазақ тарихының биігінде атты тарихи,  жаңаша зерттеу,  жаңа  көзқарас атты республикалық
ғылыми-тәждірбиелік  конференция  материалдары  жинақтарында  «Дала  өркениетінің  тұлғасы»  атты  мақаласы  жарық
көрген.
2013 жылы -  Қазақстан Республикасының Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссиясының адам
және бала құқықтарын қорғау саласында қажырлы еңбегі, белсенді азаматтық ұстанымыңыз  үшін, мемлекеттік құқық
және білім беру саясатының дамуына қосқан үлесі үшін алғыс хатпен марапатталады.
2013 жылы - Қазақстан Республикасының Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссиясы - Балалар
өміріне  қатысты  маңызды  мәселелерді  шешуде  Қазақстан  Республикасының  саясатын  жүзеге  асыруда  көрсеткен
белсенділігі мен кәсіби біліктілігі үшін алғыс хатпен марапатталды.
 2013 жылы-  Облыстық  білім басқармасы болашақ  ұрпаққа  білім мен тәрбие  беру ісінде  белсенділік  танытып,  оны
жетілдірудегі шығармашылық ізденістері мен атқарған жемісті еңбегі үшін мадақтамамен марапатталды.
2014 жылы- Сайрам аудандық мәслихатының ауданның экономикалық әлеуметтік дамуына және қоғамдық өмірге қосқан
үлесіңіз үшін алғыс хатпен марапатталды.
2014 жылы –  «Келешек» психологиялық орталығының «Діни  экстремизм:  психологиялық  аспектілері» тақырыбында
қатысушы ретінде сертификатталды.
2014 жылы – 8 Наурыз Халықаралық әйелдер мерекесі күніне орай ауданның экономикалық әлеуметтік дамуына және
қоғамдық өмірге қосқан үлесі үшін аудандық мәслихатының алғыс хатымен марапатталған.
2014 жылы- «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ сертификаты, 31.02.2014 жылы «12 жылдық білім беруге 
өту жағдайында аудандық әдістемелік кабинеттерінің әдістемелік кабинеттерінің әдістемелік қызметін ұйымдастыру 
және басқару» атауымен өткізілген курсқа қатысып, сертификатталды.
2015 жылы - «Әуезов оқулары-13: «Нұрлы жол»-еліміздің индустриалдық-инновациялық және әлеуметтік-экономикалық
даму жолындағы стратегиялық қадам  атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференцияның» еңбектерінде «Ислам и
познавательная культура школьников»   атты мақаласы жарық көрген.
2015 жылы  - Мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдерге білім мен тәрбие беруде, шығармашылық қабілеттерін,
әлеуметтік белсенділігін дамыту және оның қоғаммен ықпалдасуы жолындағы жемісті еңбегі үшін Оңтүстік Қазақстан
облысының білім, жастар саясаты және тілдерді дамыту басқармасының алғыс хатымен марапатталған.
2015 жыл  - Сайрам аудандық мәслихат хатшысының Жаңа жылдық мерекеге орай алғыс хат жарияланды.
Әдіскер ретінде өзі басқарып отырған саласында өткізілген аудандық семинарлар жылдық жоспарға сәйкес: қазан айында
№93  Абылай  хан  атындағы  жалпы орта  мектебінде  «Жалпыға  міндетті  орта  білім  беру қорынан  оқушыларға  көмек
көрсету»  және  №14  М.  Сапарбаев  атындағы  жалпы  орта  мектебінде  «Мүмкіндіктері  шектеулі  балаларды  тәрбиелеу,
олармен әлеуметтік,  педагогикалық,  психологиялық жұмысты атқару ерекшеліктері» тақырыптарында,  қараша айында
№11 Манкент атындағы жалпы орта мектебінде «Жеке үйде оқытылатын мүгедек оқушылармен әлеуметтік педагогтың
жұмысы», желтоқсан айында №89 «Қайнарбұлақ» атындағы жалпы орта мектебінде «Отбасы тәрбиесінің бастау бұлағы»,
қаңтар айында №1 Гимназия мектебінде «Жетім және ата – анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен әлеуметтік
педагог пен әлеуметтік талдаушылардың жұмысы» тақырыбында өткізілген.
  Аудан  көлемінде  орналасқан  мектептердегі  дефектолог  педагогтармен  қазан  айында  №57  И.В.Панфилов  атындағы
жалпы орта мектебінде «Жалпыға білім беретін мектеп жағдайындағы психологиялық дамуы тежелген балаларды түзете
– дамытуды ұйымдастыру», қараша айында №37 жалпы орта мектебінде «Психологиялық дамуы тежелген балалардың
логикалық  ойлауын  ойындармен  дамыту»,  желтоқсан  айында  №56  Ю.  Гагарин  атындағы  жалпы  орта  мекебінде
«Балаларды ойлау және  есте  сақтау қабілетін  дамыту» тақырыбында  аудандық семинарлар  өткізілген.   Аталмыш іс-
шаралардың барлығында атсалысып, жақсылықтың жаршысындай болып жүрген бұл кісінің біз тілге тиек етіп отырған
жетістіктерінің  бір  бөлігі  ғана  .  Қайырымды  жандармен  жоспардан  тыс  атқарылған  қосымша  шаралары  қаншама
.Жақсылық жасау,  біреуге қол ұшын беру , құрмет көрсету сияқты адамдық құндылықтардың барлығын әдіскеріміздің
бойынан көруге болады. Өзі жас болса да жақсылық пен қамқорлықтың жаршысындай. Сондықтан ол кісімен мақтана да,
марқаяда аламыз. Қазақтың қызы, ұстаздардың тәлімгері болса, осындай болсын! 

******
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Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы Иқан ауылы
“Иқон” умумий ўрта мактаби бошланғич синф ўқитувчиси 

Болтаева Нигора

Дарснинг мавзуси: Соннинг қисмини топишга доир содда масалалар.
Дарснинг мақсади:а) Ўқувчиларни соннинг қисмини топишга доир содда масалалар ечишни ўргатиш;
б) Ўқувчиларнинг ўйлаш, фикрлаш қобилиятларини орттириш, дафтарга чиройли, тоза ёзиш  кўникмаларини 
ривожлантириш;
в) Чаққонликка, топқирликка ўргатиш, экологик,  ватанпарварлик руҳида тарбиялаш;
Дарснинг тури: Янги билим берувчи
Дарснинг услуби: Кўрсатиш, тушинтириш, савол – жавоб, рағбатлантириш,  ўйин 
Дарснинг жиҳози: Карточкалар, дидактик ўйинлар, плакатлар, тест

Дарснинг бориши
Ташкилий қисм:
а) Саломлашиш.
Сабағымызға келгендер,
Сәлем бердік бәріңе!
Ізгілікке сенгендер,
Сәлем бердік бәріңе!
б) “Фикри теран денгиздай доно бўлиш келади”, - деб “Сонлар нимани билдиради?” ўйини билан дарсимизни бошлаймиз.
20 20 24 100 550
МА ТЕ МА ТИ КА

“100 аниқ қадам” дастури
Демак, ҳозир математика дарси.
в) Бугунги дарсимизнинг мақсади:

Бір керемет минутнің,
Жасады бір жақсы істі.
Ал тұтас бір сабақта,
Неше жақсы іс жасалмақ?

45 іс, деб туриб
г) Шоиримиз: Санамай саккиз дема
д) Ўқувчиларнинг диққатини тўплаш. 
Психологик тайёргарлик ўтказиш.

Ўтли, ўйли шеъри бор шоир бўлгим келади,
Мушкуллардан ҳеч қайтмас ботир бўлгим келади.
Одамларнинг биридан кичик бўлгим келади,
Энг аввало ҳаётда инсон бўлгим келади.

Демак, болалар, кайфиятимизни кўтариб олдик. 
5. Ўтган мавзуни мустаҳкамлаш:
1. Қани, болалар, дарсни яхши ўзлаштириш учун ақлимизни чархлаб оламиз.
а) “Ақлий ҳужум” ўйини
1. Учнинг квадрати нечага тенг?
2. Бўлинманинг қиймати 6, бўлинувчи 48, бўлувчини топ. (8)
3. 5 нинг куби нечага тенг? (125)
4. Томонлари узунликлари 3 см бўлган квадратнинг юзини топ. (9 см.кв)
5. Бир суткада қанча соат бор? (24 соат)
6. Бир сутканинг 8 дан 1 бўлаги қанча соат7 (3 соат)
7. Дарахтда 4 тўрғай ўтирган эди, яна 2 та тўрғай учиб келди. Мушук бирини ушлаб олди. Дарахтда неча тўрғай 
қолди? (қолмади, учиб кетди).
8. Ўтин тайёрлаш учун 3 тонна (борене) олинган. 15 марта арралаш орқали қанча бўлак олишга бўлади? (18)
б) Биз ўтган дарсда қандай мавзу билан танишганмиз?
 - Уйга вазифага қайси мисол берилган?
Мисолларни ўқитиш.
Уйга вазифани текшириш.
в) “Математик телефон” ўйини. 
Қанча ҳосил бўлади? (30)
2 – ойи нима дейилади?
30 октябрь. Доскага ёзамиз.
г) Ўтилган мавзуни “Соннинг қисмини топ” ўйини билан мустаҳкамлаш.
30 нинг 30 дан 1 қисми   (1 “Соннинг”)
30 нинг 10 дан 1 қисми (3 “қисмини”)
 30 нинг 6 дан 1 қисми (5 “топинг”)
30 нинг 5 дан 1 қисми (6 “доир”) 
30 нинг 3 дан 1 қисми (10 “содда”)
30 нинг 2 дан 1 қисми (15 “масалалар”)
Демак, бугунги мавзу “Соннинг қисмини топишга доир содда масалалар”
Дафтарни очиб, сана, мавзуни ёзиш.
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д) Дам олиш дақиқаси
Бір, екі – басымыз тік,
Үш, төрт – қол созамыз.
Бес дегенде – қолды сермеп,
Алты деп партаға отырамыз
Қолымызды жаямыз,

Ұқсай қалып ұшаққа.
6. Янги мавзу баёни
а) Демак, бугун соннинг қисмини топишга доир содда масалалар  ечамиз.   
1 – масалани тушунтириб ечамиз.
А. Йиғилди 9 кг 
- ? кг гилос
Қайнатилди 3 дан 1 қисми
Ечиш:  9 кг : 3 = 3 кг жавоб: 3 кг гилос

Б. Бор эди 120 

Устки жавонда 4 дан 1 қисми    - ? китоб
Ечиш: 120 : 4 = 30 та китоб
Дафтарларига ёзиб олиш.
б) 2 – масала
Ечиш: (17 + 1) : 6 = 3           жавоб: 3
в) 3 – масала: Амалий иш тарзида ўтказилади.2 парта 2 топшириқни ўқиб, бажарадилар.
8 дм : 4 = 2 дм 24 : 6 = 4 жавоб: 4 соат
г) 5 – мисол. Жадвални тўлдир. Оғзаки бажарилади.
д) 6 – мисол. Доска ва дафтарда бажарилади. 
(43 – 39)x 6 = 24 5 x 9 = 45 20 : 4 x 6 = 30
(17 + 12) : 3 = 10 40 : 8 = 5 6 : 6 x 9 = 9
20 : (5 x 2) = 2  35 : 7 = 5 36 : 9 x 8 = 32
е)  7 – мисол. Мустақил иш.
1т – 530 кг * 450 кг 376л * 500 л – 130л
23ц + 160 кг *500 кг 28м – 3дм * 2м 6дм
ё) 8 – масала. Фойдаланди 82 чивиқ

терек – 17 та
үйінкі – 24 та
қолгани қайин - ?

ечиш: 82 – 17 – 24 = 41         жавоб 41 та қайин
7. Якунлаш.
1. 9 – мисол. 2 та иштирокчи ўқувчилар бажарадилар.
2. 10 – мисол. “Гапни тўлдир” ўйини.
3. Тест ўтказиш. 
1. Қўшишни кўпайтириш билан алмаштириш:
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =
а) 7 x 4 = 28 б) 7 x 5 = 35 в) 7 x 6 = 42
2. Тенгламани еч:
X + 26 = 34
a) x = 60 б) x = 8 в) x = 9
4. Бошқотирма мисра стратегияси
5. Ўқувчиларни баҳолаш ва дарсга якун ясаш.
Уйга. 4 – мисол. 83 – бет. 

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бастауыш сынып мұғалімі   Башенова Каламкас Казакбаевна

Сабақтың тақырыбы: Заттың атын білдіретін сөздер.  І.Жансүгіров «Жазғытұрым»
Сыныбы: 1 «Б»
Сабақтың мақсаты: Заттың атын білдіретін сөздерге дұрыс сұрақ қоя білуге үйрету. Оқушылардың ой-өрісін дамыту,ойлау
қабілетін арттыру.Жаттығуларды орындай отырып, талдап өз ойын жеткізе білуге дағдыландыру.Ұқыптылыққа, ұжымшыл
болуға, достыққа, таза, сауатты жазуға тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: жаңа сабақ.   Сабақтың типі: аралас сабақ.
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап,көрнекілік, жаңа білімді игерту.
Көрнекілігі: слайдтар, суреттер, ереже.
Сабақтың барысы:   І. Ұйымдастыру кезеңі  
Қазір сыныптағы психологиялық ахуалды жақсартып алу мақсаты.
Психологиялық дайындық
Ерте тұрып күнде мен, Тереземді ашамын.
Сәлем, - деймін Күнге мен Шаттық әнге басамын.
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Айналама қарасам,
Ғажайыптар қаншама
Сан жетпейді санасам
Сәлем, - деймін баршаға.
Балалар, бүгінгі ана тілі сабағымыз ерекше, себебі бүгін бізде қонаққа ұстаздар келіп отыр, олай болса терең біліміміз бен 
жақсы тәртібімізді көрсетуге тырысайық. Отыра қойыңдар.
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру.
Үйге қандай тапсырма берілді?
 ҚР - ның мемлекеттік Әнұраны. 
Қазақ радиосының хабарлары таңсәріден Мемлекеттік Әнұран орындаудан басталады. Әнұран салтанатты 
жиналыста, ескерткішті ашу кезінде орындалады. Шетелдік қонақтарды қарсы алу және шығарып салу кезінде 
Мемлекеттік Әнұран орындалады.
Жиында Мемлекеттік Әнұран орындалғанда түрегеп, оң қолыңды жүрек тұсына қойып, қосыла айтып тұру керек. 
Онымен сен Отаныңа сүйіспеншілігіңді, құрметіңді көрсетесің. Елдің әр азаматы Мемлекеттік Әнұранның мәтінін 
білуі тиіс. 
Әнұранның авторларын атап жіберейік, қане кім айтады? 
Өткен сабақтарда ҚР - ның рәміздерімен таныстық. Мемлекеттік рәміздерді атап жіберейікші қане?
- Қазақстан Республикасының елордасы қай қала?
- Астана қаласы туралы не айта аламыз?
 Оқушылардың жауаптары тыңдалады.
- Дұрыс балалар, «Астана – Бәйтерек» монументі бар.
Бүгінгі сабақта монумент туралы да түсінік аламыз және өз білімдерімізді көрсетеміз.
- Монументтің биіктігі қанша метр? (97 метр)
- Бұл нені білдіреді? (Елордамыздың 1997 жылы Астана болғанын көрсетеді.)
- Бәйтерек 3 бөлімнен тамыры, діңі, ұшар басынан тұрады. 
- Балалар бүгінгі сабақта 3 топқа бөлініп, топ бойынша жарыса отырып, сабақ өткіземіз
- Астана – Бәйтерек монументінің сызбасына деңгейлік тапсырмалар орналастырылады.
            Міне, біз де бүгінгі сабағымызда барлық тапсырмаларды орындап, ұшар басына шығып, білімдерімізді биіктен 
көрсетеміз.
I деңгей (тамыры) Оқушылардың міндетті түрде игеруге, білуге тиісті ережелер қамтылады.
Қазір тақтадағы ұяшықтармен жұмыс жасаймыз. Әр оқушының өз ұяшығы бар, отырған орнына байланысты. Сұрақтарға  
жауап берген балаларға белгі қойылады 3 немесе одан да көп сұрақтарға жауап берген оқушы «өте жақсы», 2 сұраққа жауап 
берген оқушы «жақсы» бағамен бағаланады. Олай болса, «Іске сәт!» деп бастайық.
І тобы: 1. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты не істейміз?
2. Жуан айтылатын сөздерге байланысты ереже. Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады.
3. Буын дегеніміз не? Буынды дауысты дыбыстар құрайды.
ІІ тобы: 1. Әріп дегеніміз не? Әріпті не істейміз?
2. Жіңішке айтылатын сөздерге байланысты ереже. Сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса, сөз жіңішке айтылады.
3. Тасымал дегеніміз не? (Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп, тасымалданады. Тасымалданбаған сөз бөлігінен соң 
қысқа сызықша қойылады). Тасымалданбайтын сөздерді ата.
ІІІ тобы: 1. Жұп дауыстыларды ата.
2. Дыбыстар нешеге  бөлінеді?
3. й, у, ң дыбыстарына байланысты ережені айт.     9 «+»
Балалар, бізді қоршаған дүниенің барлығының аттары бар. 
3. Жаңа сабақ
II деңгей (діңі)
5 - слайд
І тобы: Мамандық иелерінің суреті.
ІІ тобы: Жануарлардың суреті
ІІІ тобы: Заттардың суреті                                          12 «+»
Интербелсенді тақтадан суреттерге сұрақ қоя отырып, жаңа тақырыпқа байланысты ережені шығару (хормен ережені оқыту)
   Заттың атын білдіретін сөздерге  Кім? Кімдер? Не? Нелер? деген сұрақтар қойылады. 
ІІІ.Жаңа сабақ.
ІV.Оқулықпен жұмыс
82-жаттығу.Ауызша сөздерді оқып сұрақ қою. 
Аю (аң),бүркіт (құс),сүт (тағам),өзен (су), ұшқыш (маман иесі), тігінші.     6 «+»
Күннің реті жазылып,сынақхат жазу. Шана, ұшқыш, шар, ағаш, әнші.
Сергіту сәті 
Дөңгеленіп тұрайық, 
Керегені құрайық. 
Уықтар боп иіліп, 
Шаңыраққа киіліп 
Киіз үйді құрайық
Міне, сіздермен біз үлкен киіз үйді құрдық. Осы киіз үй сияқты біздің 
сыныбымыздың ынтымағы мықты болып, шаңырағы биік болсын дегім 
келеді.
83-жаттығу.Тақтамен жұмыс.Суретке қарап Кім? Не? сұрақтарына жауап  беретін сөздерді табу.
Кім?                          Не? 
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қыз                         қуыршақ, 
бала                        алма
Ал енді осы сөздерге дыбыстық талдау жасап жіберсек. Қыз – 1б, 3 әр, 3д.
Қу-ыр-шақ – 3б, 7әр, 7д.  Бала -2б, 4әр, 4д. Алма-2б, 4әр, 4д

8 «+»
3- тапсырма Бәйтеректің ұшар басы. Кітаптың келесі бетін ашамыз, қазір біз керемет дыбыстар патшалығында 
жүргендей аудиодыбысқа назар аударайық.
V.Өзіндік жұмыс. Сурет бойынша жұмыс жүргізу. Көктем туралы видеоролик қойылады. -Суреттен нені көріп 
тұрсыңдар? 
І-топ. Көктемнің қандай белгілері бар. 
ІІ-топ Көктемдегі мерекелерді атау.
ІІІ- топ Көктем айларын атау.
Күн,ағаш ,су, шөп, шырша,тау.
3 оқушыдан сұрау.                                                                   3 «+»
VІ. Оқу материалымен жұмыс
1.Ілияс  Жансүгіровтың  өмірбаяны  жөнінде  мәлімет  беру. І.Жансүгіров  1894  жылы  5-мамырда  Алматы  облысы  ,  Ақсу
ауданында дүниеге келген. «Күй»,  «Күйші», «Құлагер», «Өтірік», «Балаларға базарлық» «Мектеп» тағы да басқа көптеген
туындылары бар.Ол 1938 жылы дүниеден өткен.
2. «Жазғытұрым» өлеңін мұғалімнің мәнерлеп оқып, өлең мазмұнына түсінік беру.      Оқулықпен жұмыс: таңдап оқу (өлең 
сөздерімен) 
Сөздік жұмыс
Жылғалар - сай –сала.
Желкілдейді – қозғалады, желмен тербеледі.
Желіндейді - малдың желіні сүтке толады.
Қыстау - малшылардың мал қыстатын қысқы мекені.
Іштей оқу, тізбектей оқу. 2-3 оқушыға мәнерлетіп оқыту.
 (Сұрақ-жауап арқылы қорытындылау)
1.Жылы-жылы не соғыпты?
2. Жылғалардан не ақты?
3. Қаңқыл-қаңқыл не келіпті?
4. Жер қарайды не кепті?
6. Қыстаудан не  көшті?
7. Кімдер қой сауды?                
VІІІ.Сабақты қорытындылау. 
«Гүл ұсынсам...» ойыны.Заттың атын білдіретін сөздерді атаңдар.
ІХ.Үйге тапсырма 84-жаттығу. Өлеңді жаттау.
Х.Бағалау.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№ 275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
II санатты бастауыш сынып  мұғалімі Жадиева Роза Акниетовна

Тақырыбы:     Ғафу Қайырбеков «Ана тілі»
Сыныбы: 4"Б"
Пәні Әдебиеттік оқу.
 Мақсаты: Өлеңді дұрыс түсініп, мәнерлеп  оқу  арқылы  оқушыларды  ақынның  туған  тілге  деген  ыстық  сезімін  
бөлісуге, өлең  мазмұнын  ашуға  жағдай  жасау.
а)білімділік: «Тілге-құрмет, елге – құрмет»  деген  нақыл  сөздің  ақын  шығармасының  түйіні, өзегі, негізгі  ойы  болып  
отырғанын  ұғынуға  жағдай  жасау;
ә)тәрбиелік: Оқушыларға  туған тілін  сүюге, қадірлеуге  тәрбиелеу;
б)дамытушылық: Сөздік  қорларын, жазба  тілдерін, ауызша  сөйлеу  дағдыларын  арттыру.
Типі: Жаңа білімді меңгерту. 
Түрі:  ашық сабақ
Әдістері: анализ-синтез, шығармашылық, топтастыру, аудиодалдық  әдістер.
Көрнекілігі: жетондар, кеспе  қағаздар.
Өтілу  барысы
І.Ұйымдастыру
Психологиялық тренинг
Біз әдепті баламыз,
Біз ерекше баламыз.
Қонақтарды көргенде
Сәлеметсіздер ме!-деп сәлемдесіп аламыз.
-Балалар, бүгін бізде ерекше сабақ.Бүгінгі сабағымызды ерекше көңіл күймен өткізейік.
Топқа бөлу.
1-топ.Бәйшешек.
2-топ Қызғалдақ
3-топ Сарғалдақ
4-топ Жауқазын  (қолдарындағы қима қағаздары арқылы)топтарына жайғасады.
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Жетон таратылып,бағалауды түсіндіру.
II.Үй тапсырмасын топтық тапсырмалар арқылы сұрау.Оралхан Бөкей "Апамның астауы" 
1-топ "Бір айналым сөйлеу"әдісі бойынша әңгімені мазмұндау.
2-топ Әңгімеге сатылай кешенді талдау жасау.
3-топ Ана туралы өлең құрастыру.
4-топ Өз анасының немесе апасының қандай адам екенін суреттеп шағын әңгіме жазу.
III.Үй тапсырмасын пысықтау.
Сұрақтар.
1.Әңгіме кім жайында айтылды
2.Автор неліктен "Апам менің ғана емес,бүкіл ауыл балаларының апасы сияқты"-деп жазады?
3.Апасының сыртқы келбеті мен мінезін  сипаттап жазған жерін айтып бер?
Мінездеу дегеніміз не?
5.Әңгімеден қандай ой түйіндедіңдер?
IV.Жаңа сабақ.
Ғафу Қайырбеков  "Ана тілі"
Тақтамен жұмыс . Күн ретін жазу.
Кіріспе  әңгіме. Аңыз  әңгіме.
Ертеде  бір  данышпан  кісі  ұлдарын  сынамақ  болыпты. Сөйтіп  әкесі  үлкен  ұлына  қонаққа   келеді. Тамақ  салынып, ет  
асылады. Әкесі:
6. Қарағым, ана етіңнің  жақсы  жерінен  бір  кесіп  берші,- дейді. Баласы  кесіп  береді.
7. Әрине, санның еті  дәмді  екен.Енді  ең  жаман  жерінен  кесіп берші,-дейді.Баласы
кесіп береді.
Әкесі:
3. Тіс өтпейтін  сіңір  ғой.
Әкесі  екінші  ұлынан да  осындай  сый-сияпат  көреді.
Содан  соң  кіші  баласына  келгенде  де:
 Балам, етіңнің жақсы  жерінен  кесіп  берші,-дейді.Баласы  тілден  кесіп  береді.
 Енді жаман  жерінен  кесіп  берші,-дейді. Тағы да  баласы  тілден  кесіп  береді.
Әкесі:
 Мұның қалай  балам, жақсы  жерінен  десем де, жаман  жерінен  десем де  тілден
кесіп   бердің.
Баласы:
 Ой,әке-ай, жақсы да, жаман да, ұрыс та, керіс те, өсек те, бәрі де 
осы тілден  шығады,- дейді.
 Дұрыс екен, балам. Айтарым, осы  ақылыңнан  ешқашан  
ажырама,-деген  екен.
 Осы әңгімеден  түйгеніміздей  тіл  адамға  ананың  ақ  
сүтімен  туылған  сәтінен-ақ
беріледі. Тіл  адамды  жақсы да, жағымсыз да  көрсетеді. Тіл  адамды  өсіреді де, өшіреді де. Олай  дейтініміз  тек  
қана  жанға  жайлы  жақсы  сөздерді   жиі  айтсаң, адамдар  арасында  сыйлы  боласың. Өз  тіліңді  жетік  біліп, оны  
дамыта  алсаң, сондай-ақ  басқа елге  барғанда өз  туған  тіліңде  сөйлесең  олар  сондай  халық  бар  екенін біледі. 
Демек  халқыңды  басқа  ұлттарға  танытасың, халқыңды  өсіресің. Егер   сенің  ана  тіліңде  ешкім  сөйлемесе  
халқың  өшеді  деген – осы.
Егеменді  мемлекетіміздің  басты  белгілерінің  бірі – тіл. Ата  Заңымыздың  7-бабында  «ҚР-ғы  мемелекеттік  тіл – 
қазақ  тілі»  деп  көрсетілген.
1997 жылы   ҚР Парламенті  «Тіл  туралы»  жаңа  заң  қабылдады. Онда  қазақ  тілінің  мемлекеттік  тіл  ретінде  
дәрежесін  көтеру  мәселелері  көрсетілген.
Өлеңді  мәнерлеп  оқу.
Өлеңді  оқушыларға  оқыту. (өз бетімен, іштей)
—  белгісі — түсінбедім
+  белгісі – ұнады
Өлеңді  оқушыларға  оқыту.
Өлеңді  қара  сөзбен  суреттеу.
Өлеңдегі  негізгі  ойды  анықтау.
Д  ә  птермен      ж  ұ  мыс
С  өздік жұмыс.(түртіп алу әдісі)
Шарлап,ажар,қалмассың, ,қазақтың, қияғы.

Сергіту сәті.

Шығармашылық  тапсырма:  
1-топ  Тіл туралы мақал-мәтел жазу.
2-топ.Тіл туралы өлең құрастыру.
…………………    тіліңде,
…………………  білуге.
……………………………..
…………….  білімге.
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3-топ.  Ана тілін құрметтеу жөнінде тіл туралы эссе жазу.
4-топ.Өлең мазмұнын суреттеп салу
Қорытындылау
-Дүниеде  не  тәтті
-Дүниеде  не  ащы
Мақалды  жалғастыр:
1. Өз  білмегеніңді  кісіден  сұра,
Үлкен  болмаса, …………….
1. Өнер  алды — ……………………..
2. Жіптің  ұзыны, сөздің ………….  жақсы.
3. Тілге  құрмет, ………………..
4. Тіл  күшті,
Тіл күшті  емес, ……………  күшті.
Үйге  тапсырма:
1.Өлеңді  мәнерлеп  оқу, жаттау.
2.Ана  тілін  құрметтеу  жөнінде  шығарма  жазу.
3.Тілге байланысты нақыл  сөздер  жинастыру. 
Бағалау. Жетондарын санау.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы  Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бастауыш сынып мұғалімі  Шыганбаева Бибімария Райхановна

Тақырыбы:   «Мерейін  төгеді, мектебім» 
Сыныбы: 4 «А»
Мақсаты: 1. Білімнің сара жолы бастауыштан басталатынын , бастауышта алған білімнің негіз болып қаланатынына көз 
жеткізу.
2. Бастауыш сыныбымен , алғаш қолына қалам ұстатқан алғашқы ұстазымен қоштаса отырып, орта буында дәріс беретін 
ұстаздармен таныстыру,әр баланың ерекшелігін таныта отырып, сәт – сапар тілеу.
3.Білім берер ордасы- мектепті , ұстаздарын құрметтеп, білімге деген құштарлғын арттыру.Өз Отанынының адал ұлы мен 
қызы болуға тәрбиелеу.
Көрнекілігі: «Шуағын төккен 1 жыл» фотомонтажы. 
Қанатты сөздер мен тақырып.
1-жүргізуші : Бала шаққа болашақты жырлатып,
Шәкірттерге ой түзеткен сымбатты .
Күн нұрындай сәуле құйған көңілге,
Армысыздар , ұстаздарым қымбатты!
2-жүргізуші: Армысыздар әжелер мен аналар
Ұрпағыңыз күнде өзіңнен бата алар.
Ел дәстүрін мәңгі сыйлап оқы деп,
Үйреткен ғой Абай, Ыбырай бабалар
1-жүргізуші: Армысыздар өр тұлғалы әкелер!
Қыран құстай балапанын мәпелер.
Бүгін міне 1-сыныпты аяқтайды.
Азамат боп , кешегі сәби- еркелер!
2-жүргізуші:Армысың сен , алтын ұя мектебім 
Саған айтар жыр- алғысым көп менің 
Жүректерге жаққан білім шырағын ,
Мектебіме арналады бұл әнім!
1-жүргізуші: Дұрыс айтасың Балжан ! Бұл мектептен қаншама адам тәлім алған десеңші.Менің атам да, әжем де , әкем де, 
анам да , енді мен де мектептен тәлім алудамын.
2-жүргізуші: Олай болса Дамир, алтын ұя мектебімізге арнап «Мектебім» әнін шырқайық!
Ән: Мектебім. 
«Мектептегі мерекелер» туралы айту
1-жүргізуші: Иә мектебімізге қандай жыр арнасаң да жарасады. Ендеше сыныптастарымыздың мектепке арнаған жырларын 
тыңдайық
1 оқушы : Мектеп деген білім кені , жыр кені,
Мектеп деген ғылымның ең үлкені.
Мектеп деген тәрбиеші адамға.
Мектеп деген даналардың мекені.
2 оқушы: Мектебім- білім берер алтын ұям.
Ер жетіп сенде сөзім, артты санам.
Баулыған  1жыл бойы ата- анамдай.
Әрқашан қасиетті атың маған.
Арада өтсе дағы дүркіреп жыл ,
Әр күні балалықтай бір жүрек бұл.
Өзіңе борыштармын өмір бойы 
Есейген шәкіртіңнің серті деп біл. 
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3 оқушы:Армысың сен алтын ұя мектебім,
Саған айтар жыр алғысым көп менің.
Жүректерге жаққан білім шырағын,
Мақтан етем сені мәңгі мектебім.
4 оқушы:Ұлылықты ардақ тұтар үнемі,
Алтын ұя, ақ босаға киелі.
Қанат қаққан білім алып өзіңнен,
Күллі шәкірт саған басын иеді.
5 оқушы:Мектебім , алтын ұям , нұрың жарық,
Жайнаттың үмітімнің гүлін жарып.
Сүйкімді сенің күміс қоңырауың,
Тұрады құлағымда сыңғыр қағып.
6 оқушы: Мектеп – үйім , ұстазым менің – ата- анам,
Сенен өсіп, сенен ғана нәр алам.
Саяң ыстық , сен мәуелі бәйтерек.
Тамырланып , сан тарапқа тараған.
7 оқушы: Мектебім- сүйікті мектебім,
Бауырыңда түлеймін , көктеймін.
Сен – бұлақ, мен- қайың бүр ашқан,
Өзіңнен нәр алып көктедім.
8 оқушы: Мектеп – кеме , білім – теңіз,
Барар жерге тез жетеміз.
Бір  жыл алған білім нәрін ,
Азық етіп ер жетеміз.
Ән: «»
1-жүргізуші: « Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға»,-деп Абай атамыз айтқандай , алғаш қолымызға қалам ұстатып, 
оңымыз бен солымызды танытқан, бізбен бірге қуанып, 42 әріпті танытып , білім нәрімен сусындатқан, мектептегі анамыз- 
ұстаз екені бәрімізге мәлім. Балалардың ұстазға арнаған ән -жырларын айтпас бұрын, ұстаз туралы не айтар едің   Балжан?
2-жүргізуші:Әр шәкіртін өз баласынан кем көрмей, оқуға , жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. «Мұғалім – мектептің 
жүрегі» - деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған.
1-жүргізуші:Дұрыс айтасың ,ғылым иесі ғалым да , ел қорғаған батыр да , тілінен бал тамған ақын да , тегеуріні темір 
балқытқан жұмысшы да, көкті шарлаған ғарышкер де, бәрі- бәрі ұстаздан білім мен тәрбие алған.
2-жүргізуші: Иә ,бұл туралы батыр Бауыржан атамыз: «Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор 
егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді»деген екен. Олай болса келесі жырларымызды ұстаздарымызға арнаймыз!
9 оқушы: Алғашқы ұстазымыз анамызбен тең келеді,
Бар асылын бізге жиып , мол береді.
Қанатымен су себелеп асыл жан,
Әр шәкіртін баласынан кем көрмейді.
10 оқушы: Тек үйреттің әділдікті , адалдықты,
Жирендік, ажыраттық жамандықты.
Жалғастырар ақ жолың сенің салған,
Бар деп ұққын әрқашан балаң мықты.
11 оқушы: Жарық күннен жылы жүзің елестер,
Құлағымда өзің берген кеңестер.
Жанарымда алыс тартқан қара жол, 
Көз жұмсам да көре тұғын белестер.
12 оқушы:Қоңыр үнді даусың әсем таңдардай ,
Ұстазымның жүзіндегі нұр қандай?
Мейірлене қарап қойып біздерге,
Күн астынан сабақ беріп тұрғандай
13 оқушы: Ұстазым! Ұстазым өзің едің асқақ әнім,,
Басталған ақ батаңнан жас талабым.
Ұғындым ұлылықтың, даналықтың,
Ұстаздың ұлағатынан басталарын.
14 оқушы: Мұғалім ұстазысың балалардың,
Болашақ ғалымдардың , даналардың .
Өмірде сенің алар орыныңа ,
Бірі де жеткізе алмас бағалардың
15 оқушы: Кеп- кешегі жабырқау қайда қалған,
Шықпаушы едік бір елі айналаңнан.
Мейірің ба , ұстаздық жүрегің бе?
Жан дүниесін баланың жаулап алған.
16 оқушы:Нұр құйған санасына зейіндінің.
Нұрлы шам сәулесіндей мейірімің.
Дарыттың адамдықты шәкіртіңе,
Дамыттың дарын отын бейімдінің.
17 оқушы:Алғашқы ұстаз, ерекше тұлға дара шың,
Ұмытылмастай көңілде мәңгі қалатын.
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Сағына әркез суреттерді парақтап.
Шәкірттерін жиі еске алатын
18 оқушы:Жаралған жақсы үмітпен мұраттардан ,
Жансыз ғой әлдилеген шуақты арман.
Жатталады жан жүректе есіміңіз,
Адамның аяулы үні сияқтанған.
19 оқушы:Шәкірттер сіздерді айтып мақтанамыз,
Бейнеңіз жүректерде сақталады.
Біз әлі биіктерден көрінеміз,
Үміт пен сеніміңіз ақталады .
Бәрі : Мың алғыс сізге біздей түлектерден,
Мың алғысмына отты жүректерден!
Ән: «Ұстазға мың тағзым»
1-жүргізуші: Иә осыдан 1 жыл бұрын , біз 6 жастағы сәби -балалар сөмкемізді зорға көтеріп,мектеп табалдырығын жасқана 
аттаған едік. 
2-жүргізуші: Енді міне сауатымызды ашып, білім негізін қалаған бастауыш мектеппен қоштасып, орта буын қатарына 
қосылғалы тұрмыз.1-жүргізуші: Иә, міне сағымдай өте шыққан 1жыл ішінде біздің ұстаз анамыз сауатты, тәрбиелі, өнегелі 
азамат етіп шығарды.
2-жүргізуші: Ендеше бастауыш сыныбымыз туралы неге айтпасқа !

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы  Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№ 275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік  мекемесінің 
II санатты бастауыш сынып мұғалімі  Есембаева Лида Абжаппаровна    

Сабақтың тақырыбы: Жалаң және жайылма сөйлем
Сыныбы: 3 сынып
Сабақтың мақсаты: Жалаң және жайылма сөйлем туралы түсінік беру.
Сабақтың міндеті:1) Сөйлемнің жалаң, жайылма болып бөлінуі тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерге байланысты екенін 
меңгерту. Оқушылардың сауатты, көркем жазу дағдыларын жетілдіру;  Сөйлем мүшелеріне талдау дағдыларын 
қалыптастыру.
2) Ізденімпаз, тапқыр, еңбекқор, өз ойын, пікірін еркін жеткізе алатын шығармашыл тұлға тәрбиелеу.
3) Сөз қорын байытып, ауызекі және жазба сөйлеу тілін, логикалық ойлау қабілетін, шығармашылық қабілетін дамыту.
Сабақтың түрі: жаңа білімді меңгерту
Оқыту әдісі: сөздік, көрнекі, талдау, салыстыру, ажырату, жинақтау, өз бетінше жұмыс, жазба жұмысы, ізденіс әдісі, ойын.
Көрнекілік: тірек – сызба, слайд, ребус. 

Сабақтың барысы
І. Ұйымдастыру:
                     Біз бақытты баламыз,
                       Ойнап күліп аламыз.
                       Жетілсін деп санамыз
                       Оқып білім аламыз.
ІІ. Ережелерді еске түсіру: ойын «Кім көп біледі?» 
Слайдтағы сұрақтарды оқып, жауап береді. 
1.Сөйлем мүшелері дегеніміз не?
2.Сөйлем мүшелері нешеге бөлінеді?
3.Тұрлаулы мүшелерді ата.
4.Тұрлаусыз мүшелерді ата.
5.Бастауыш дегеніміз не?
6.Баяндауыш дегеніміз не?
7.Сөйлем мүшелерінің байланысын қалай табамыз?
8.Сызықша қай кезде қойылады? 
9.Жай сөйлем дегеніміз не?
Слайдтан қыс, қар жауып тұрған бейне сюжет көрсетіледі. Оқушы өлеңді оқиды: 
   Далада қар борайды,
   Ақ мамыққа орайды.
   Мұз болады, қатады,
   Жып-жылтыр боп жатады.
  Қарамен жазылған сөйлемді сөйлем мүшесіне талдайық, ауызша.
Жаңа сабақ.  Осы сөйлем арқылы жаңа тақырыпқа шығу. Слайдта екі сөйлем көрсетіледі: 
Қар борайды. Далада қар борайды. Салыстырады, қорытынды шығарады. 
Сызба көрсетіледі, ереже оқытылады.
Дәптермен жұмыс:  Күн реті жазылады.
Көркем жазу: Ққ
Сөздік сынақхат: Қырау, мұз, үскірік, аяз,сырғанақ, аққала, боран, шаңғышы, көктайғақ, тұман.
Оқушы тақтаға жазады, тексеріледі. Қалғандары бір- бірін тексереді.
Оқулықпен жұмыс. 97-жаттығу. Сөздерден сөйлем құратып, оларды сөйлем мүшелеріне талдату. 
Құралған жалаң, жайылма сөйлемдерді тиісті пойыз вагондарына орналастырады. Сөйлемдердің айырмашылықтарын 
айтады.

25



Сергіту сәті. Слайдтан бейне сюжет көрсетіледі. Музыкамен оқушылар қимылдар жасайды. (Музыка ағылшын тілінде)
98-жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жазып, жай сөйлемдердің түрлерін анықтау.
Шығармашылық жұмыс.
Сурет бойынша әңгіме құрап жазу. Жалаң және жайылма сөйлемдер болуы шарт.
Қорытынды: Бүгін не өттік?
                       Жай сөйлемдер нешеге бөлінеді?
                       Жалаң сөйлем дегеніміз не?
                       Жайылма сөйлем дегеніміз не?
                       Сабақ ұнады ма?
Бағалау.
Үйге тапсырма: 100,101-жаттығулар. Ережені жаттау.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№ 275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бастауыш сынып мұғалімі  Есжанова Гулсара Исатаевна

Пәні: әдебиеттік оқу Сыныбы: 3 «Б»
Сабақтың тақырыбы: Мұхтар Шаханов «Төрт ана»
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: оқушыларға ақын Мұхтар Шахановтың өмірі, шығармашылығы туралы айта отырып,  өлеңнің  негізгі  идеясын 
ашу.
Дамытушылығы: Оқушылардың ой-өрісін, тіл байлығын дамыту.                                                    
Тәрбиелілігі: Отансүйгіштік сезімдерін молайту, туған жерін, елін сүюге тәрбиелеу.
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдісі: сын тұрғысынан ойлау стратегиясы
Пәнаралық байланыс:  тарих.
Көрнекілігі:   интерактивті тақта, слайд, оқулық, А4 парақтары, түрлі-түсті маркерлер, суреттер, видеоролик.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру  кезеңі:
Психологиялық дайындық
Табиғат - біздің анамыз,
Табиғатқа баламыз.
Табиғатты қорғайтын,
Біз әдепті баламыз.
Жер байлығы көп екен,
Меңгеруді қалайды.
Осының бәрін меңгертер,
Әдебиеттік оқу сабағы. -Оқушылар, мен сендерді көргеніме өте қуаныштымын.Сендердің күлімдеген жүздеріңді көріп  
сүйсініп тұрмын. Бүгін  бізге әдебиеттік оқу пәнінен ашық сабақ өткелі жатыр. Сондықтан  сабағымыз сәтті өтсін деп 
тілейік.
                       ІІ. Үй тапсырмасын тексеру, қорытындылау:
«Құстар айтысы» үнді ертегісін мазмұндау.Слайд №1
«Ынтымақ, бірлік туралы мақал-мәтел» жатқа айту.
Сұрақ-жауап арқылы үй тапсырмасын қорытындылау.
-Ертегі не жайлы?
-Неліктен құстар айтысы деп аталған?
-Қандай құстар айтысты?
-Негізгі ойы қандай?
- Осы сабақтан біз не түйдік Осы ертегінің негізгі ойын қандай мақалмен қорытындылауға болады?
«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді,
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді».
«Бірлік болмай, тірлік болмас».
Қызығушылығын  ояту.  Рахмет, өте жақсы! Үй тапсырмасына жақсы дайындалып келіпсіңдер.
Түстер бойынша топқа бөлу.
І - топ: Салт - дәстүр
ІІ - топ: Туған тіл
ІІІ - топ: Туған жер
ІV - топ: Туған тарих
Жұмбақ  шешу.
Бала, бала, бала деп
Түнде шошып оянған.
Түн ұйқысын төрт бөліп,
Түнде бесік таянған. (Ана)
Ана дегеніміз кім?
  «Күн шұғыласы» ойын өткізу.
 өмір сыйлаушы           ақылшы               сырласың        
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     тәрбиешің                   Ана                отбасының берекесі
             ұстазың                             досың
-Қалай ойлайсындар неліктен біз ана туралы айтып жатырмыз?
-Дұрыс, өйткені біз бүгін жалпы ана атаулыға тән, бәріміздің анамызға ортақ оқулығымыздағы тамаша бір шығармамен 
танысамыз..  Ол  Мұхтар Шахановтың «Төрт ана» өлеңі. 
ІІІ. Жаңа  сабақ . 
Мағынаны тану .Слайд №2
- Мұхтар Шаханов өміріне тоқталу
Мұхтар Шаханов (2.07.1942 жылы туған, Оңтүстік Қ  азақстан   облысы, Ленгір ауданы, Қ  асқасу   селосы) — қ  азақ ақыны.
Мұхтар Шаханов 1942 жылы сәуір айының 2-сі туған, Оңтүстік Қазақстан облысы, Ленгір ауданы. Алғашқы өлеңі 
("Сырдария") 1959 жылы жарияланды. Тұңғыш өлеңдер жинағы ("Бақыт") 1966 жылы жарық көрді. 1993-2003 жж.Қазақстан
Республикасының Қырғыз Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметінде болды. 2004 жылдан ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты. 
- Балалар,қазір  неліктен өлең «Төрт ана» деп аталғандығын білу үшін, ақын өлеңін тыңдап көрейік. (бейнеролик тыңдау, 
слайд №3)
-Өз анасынан басқа әр адамда тағы қандай аналары болады екен?
-Дұрыс, яғни туған тілі, туған жері, салт-дәстүрі, тарихы.
Сергіту сәті: 
«Қимылмен сөйле» ойыны
- Аналарыңды неге теңейсіңдер?                                
 - Аналарына қалай еркелейсіндер?                           
 - Дүниеге келгенде біз қандай болдық?                                                        
– Әке-шешеміздің арқасында қалай өстік?
 - Аналарыңды қалай жақсы көресіңдер                                                                                                                                                  
 Дәптермен жұмыс.  - Ендеше барлығымыз дәптерлерімізді ашып бүгінгі күннің ретін жазамыз.
- Қарашаның он алтысы. Мұхтар Шаханов «Төрт ана»
Сөздік жұмыс.
Ғұмыр-өмір бойы
Жебеп жүрер- қорғау, қамқор болу
Тағдырыңның тынысы – өмір сүруі
Салт-дәстүрі- жеті атасын білу. 
Тарихы – қазақ елінің басынан кешкен оқиғалары 
ІV. Бекіту:  «Төрт ана» өлеңін мәнерлеп оқу. 
1.Өлеңнің мазмұнын ашу. 
2.Кітаппен жұмыс. «Сызбаға сүйеніп талдау» Слайд №4
-Ақын атаған төрт ана. 
- Оқушылар айтады. (туған жер, туған тілі, салт-дәстүр, тарих) .
-Қалай ойлайсындар неліктен ақын оларды анаға теңейді?
Өз ойларын жүйелеп айтқызу. 
Оқушылардың «төрт ана» туралы пікірлерін білу үшін шығармашылық жұмыс жүргізу.
Шығармашылық тапсырма: Слайд №5
1-Туған тіл: «Тіл» туралы мақал-мәтел
2-Туған жер: «Туған жер» туралы эссе жазу
3-Салт-дәстүр:  Бір салт-дәстүрді сипаттап беру. (жеті ата туралы жазу)
4-топ. Туған тарих: Өлең жолын аяқтау                    
 -------------------- өсеміз,
-------------------- аламыз.
-------------------- құрметтеп,
-------------------- боламыз
Тарихи оқиғалар. Слайд №6
550 жыл- қазақ хандығының құрылғаны
170 жыл- Абай Құнанбайұлының туғанына
20 жыл- ассамблеяның құрылуына, Ата заң
70 жыл -Ұлы жеңіске
4 - маусым рәміздер күні
16 - желтоқсан тәуелсіздік күні
22 - қыркүйек тілдер күні
V. Қорытындылау.
- Өте жақсы!   - Сонымен біз бүгін қандай ақынның шығармасымен таныстық?
- Мұхтар Шаханов кім?
- Қандай өлеңімен таныстық?
- Ол не жайлы?
- Әр адамда өз анасынан басқа тағы неше анасы бар?
Сызбамен жұмыс
Слайд № 7
Тілім барда қазағым бар, халқым бар,
Дәстүрім бар, ата жолы салтым бар
Кең даладай жиналмаған шалғайы,
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 Аңқау, ашық мінезім бар аңқылдақ- демекші өз тарихымызды ұмытпай, салт-дәстүрімізді сақтап, тілімізді құрметтеп, 
ата-бабамыз қызғыштай  қорғаған жерін қорғау келешек ұрпақ сендердің қолдарыңда. Білімдеріңді шыңдай беріңдер деген 
тілекпен бүгінгі сабағымыздан алған әсерімізді «Алма ағашы» әдісі арқылы сипаттайық. 
Оқушылардың алдарында екі түсті “алма” жатады. Сабақ соңында оны алма ағашына ілу керек. Сары түсті алма – мен 
бүгін бәрін жақсы орындадым деп ойлаймын: менің көңіл – күйім көтеріңкі. Жасыл  түсті алма – мен тапсырманы орындай
алмадым, көңіл – күйім жоқ. 
VІ.Үйге тапсырма: Мұхтар Шахановтың «Төрт ана» өлеңін жаттау.Тіл туралы мақал-мәтелдер жинастырып жазып келу.
VІІ. Бағалау. 

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы  Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
II санатты өзін – өзі тану пәнінің мұғалімі Таубаева Алпеш Амитовна

Тақырыбы: «Бейбіт  елдің  ұланымыз»
Тәрбие сағатының мақсаты: Оқушылардың  Отан сүйіспеншілікке, патриотизмге  тәрбиелеу. Отанды  қорғауға,  батыл  да
батыр  ержүрек болуға  үйрету, елін,  жерін  жаудан  қорғай  білуге  тәрбиелеу.
Мұғалім: Армысыздар, құрметті қонақтар, оқушылар, мұғалімдер! 
Әрқайсымыз үшін жақын әрі қымбат мереке Жеңіс күні де келіп жетті.
 Жеңіске жету жолында қазақстандықтардың асқан ерлігі  мен әскери жанқиярлығы Отан соғысы тарихындағы жарқын
беттерге  айналды.  Сондықтан  бұл  күннің  маңызы  өте  жоғары.  Жеңіс  үшін  шыбын  жандарын  құрбан  еткен  бірнеше
миллиондаған адамдардың есімдерін есте сақтап, 1418 азапты күн мен түнді болашақ үшін ерен еңбекпен, қайсар ерлікпен
өткізгендерін ұмытуға болмайды. Ендеше, бүгінгі «Бейбіт  елдің  ұланымыз» атты  ашық тәрбие сағатымыз Жеңіске, Жеңіс
себепкерлеріне арналады.
Соғыс  деген  сөзді естігім  келмейді
Болмасын ол, болмаса, ер өлмейді,
Біздің елдей пейілі кең халыққа 
Енді қайтып қайғы бұлты төнбейді.
Төнбесінші, көрмейікші соғысты,
Жаудың бізге қанша рет оғы ұшты.
Соғыссыз-ақ біздің елдің ерлері
Орындайды Отан үшін борышты.
Екі қолмен шоқ көсеп ойнағадар,
Кеудесн оққа төсеп лаулағандар.
Бір сәтке сол ерлерді еске алайық,
Жеңіс тойын 70 жыл  тойлағандар 
Мұғалім сөзі: Сонау  сұрапыл   жылдары   Жеңіс күнін  жақындатуға атсалысқан  жандарды  1 минут  үнсіздікпен еске  
алайық.
 Көрініс: «Соғысқа аттанған әке» 
Қызы:   Әже,  әже! Бүгін  менен  бақытты  адам  жоқ.  Жаңа  өмірдің   баспалдағын  дәрігер  боп  бастағым  келеді.( әжесін  
құшақтап  еркелей  күледі.)
Әжесі: Талабыңа  нұр  жаусын, арманыңа  жет  балам!  (маңдайынан  сүйіп, қасына  отырғызады, әкесі жымиып , қарап  
тұрады.  Келіні  ыдыс  алып , келе  жатып,   радиодағы  хабарды  тыдап  тұрып  қалады.)
Радио: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар!  Кеше Совет Одағына неміс  фашистері тұтқиылдан шабуыл жасады. Жаудың 
дивизиялары елге баса көктеп кірді. Ел үшін, жер үшін, барлық ер азаматтар, Отан қорғауға аттаныңыздар!
Қызы:  «Аттан!» деді,
Сен қазір аттанасың,
 Жауынгердің рөлін аткарасын,
 Аттан, әке, аттан! (Әкесін келіп құшақтайды)
Әкесі:  Тыңда, балам тыңда, күнім,
Болуға жара қолқанат.
Кәрі  анаң, сәби інің – 
Барлығы саған аманат.
Әжесі: (Баласын сүйіп келініне қарап):
Оралсын аман жеріне, 
Көріссін ттуған елімен.
Кеін-ау, көздей қалтаға
Топырақ салып беріп жібер.
Келін: Кебін киген өледі,
Кебенек киген келеді.
Үлкен үйден дәм татса,
Кешікпей дейді келеді.
(Жарының соңынан жылап қалады, әскери әуен ойнап тұр)
Мұғалім сөзі:  Соғыс  жылдары  қазақстандық  бес  әскери құрамға  гвардиялық   деген құрметті  атақ  беріліп,  олардың 
туларына  әлденеше  ордендер   қадалды.  Олардың  және  жауынгерлердің  ерлігі  аңызға  айналды.  Соның   ішінде  
понфиловшылар  дивизия  командирі  Бауыржан  Момыш ұлы  есімі    соғыс  тарихынан  мәңгілік  орын  алады
Момышұлы Бауыржан
Ел намысын қорғады.
Ол туралы жазылды
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Ән мен жырдың томдары.
Бауыржандай батырды
Туған қазақ –асылсың.
Сондай ұлдың көп болса,
Қандай дұшпан басынсын?!
Мұғаліл сөзі: Қазақтың хас батыры Бауыран Момышұлының тәуелсіздік алғанға дейінгі жазғандарынан үзінді:
1 оқушы:  Адам ерлік жасауды жоспарламайды. Ерлік туғызатын сәт болады. Адам ер атанайын деп елік жасамайды. Асыл 
парызын орындап, атаққа ілінеді. Рақымжан Қошқарбаевтың жұлдызы бомаса да, ол қазір жұлдызды батырлардан әлдеқайда
әйгілі.
2 оқушы:  Ерлік -  басына төнген қауіп – қатерді жеңу деген сөз. Ол тек қасарысқан қажырлы күресте ғана туады.
3 оқушы: Батылдық тәуекел мен ақылдың есебінен шығады. Тәуекел кейде ақылды да ақтап алады. Ал ақылсыз тәуекел 
ешкімді де ақтай алмайды.
4 оқушы:  Жігіттің жігіттігін жау келгенде сына 
5 оқушы:  Ерлік – саналы әскери тәрбиенің жемісі. Өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр өтудің нәтижесі.
Ән «Әрқашан күн сөнбесін»
Мұғаліл сөзі:   Ұлы   Отан  соғысының  жеңіспен  аяқталғанына  міне  70 жыл  болды.  Бірақ,  сол    жылдар жаңғырығы  
адамзат  жүрегін  әлі  сыздатуда. Мінеки  осы  70 жылдыққа  байланысты  балалар  өз  үлестерін  
қосып    сурет  салып  кеген болатын  соны  қорғауы  керек.   
2-  сыныптар
Мен қазақпын, ұланымын елімнің,
Мен қазақпын, тірегімін жерімнің,
Ұланымын туын көкке көтерген,
Болашаққа алға бастап  жетелер
Жаңарған берекелі еліміз бар,
Даласы гүлге толы жеріміз бар. Әжесі:
Кең өлкем байлығы мол, ынтымақты,
Шалқыған айдын – шалқар көліміз бар.
70 жыл бейбіт көктем таң атқалы
70 жыл – шуақты күн таратты әнін
Есімде сонан бері 70 рет 
Ашылды Жеңіс күннің парақтары.
Ән «Ақ  көгершін »
Мұғалім сөзі:   Ия  аспанымызда  Жеңіс  туы  желбірегеніне – 70  жыл. Соғыс  өрті  өшіп  қайғы  мұңнан  арылып,  
бейбітшілік  орнап,  бақыт  гүлін  тергенде   -- 70  жыл .  
 3 сыныптар
Соғыста өлгендер тек оралмайды.
Тек ұрпақ олар жайлы айтады әнді
70 жыл үзілмеді құстар әні
Кетті енді сұм соғыстың қыспақ әні.
Сіздерсіз Жеңіс деген жай сөз ғана,
Сіздерсіз төріміз де толмайтындай.
Омырауын орден мен медаль басқан
Сіздердей ерлер  енді болмайтындай.
Аман-сау жүре тұршы, ардагерлер,
Жеңіс күнін мәңгілік тойлайтындай.
Күн көзін бұлт баспасын,
Енді соғыс болмасын
Жер бетін өрт шалмасын
Әр күні бейбіт таң оятып
Әр күні көкке күн шықсын!
Күрсінбесін аналар
Күле берсін балалар!
Жеңіс деген жақсылықтың сыңары,
Жігер менен құштарлықтың құралы.
Күрескердің арманы мен ұраны,
Қуаныш пен мерекенің бұлағы.
Мұғалім сөзі: Жеңіс күні – халқымыз    үшін ерекше мейрам. Қазақ жерінен Ұлы Отан соғысына милиондаға ержүрек 
жауынгерлр аттанған. Кітаптан оқып, кинодан көргеніміздей соғыстың әр күні, әр сағаты, әр минут қорқынышты, қасіретті 
болған. Сонда да жап-жас ер азаматтар өз Отанына шын берілген жанқиярлықтың арқасында ғана жеңіске жетті.  
4 -сыныптар Ән: «Біз – өмірдің гүліміз»
Қорытынды сөз: Балалар, апаларымыз бен аталарымыздың көрсеткен ерліктері мен батырлықтары біздер үшін және  бізден
кейінгі ұрпақтар үшін де нағыз үлгі-өнеге болады. Қазақ халқы – ежелден  ержүрек, қаһарман, батыр халық. Қазақ елінің 
қанат жайып әлемге танылуы, жерінің тұтас сақталуы – батыр ұлдарының арқасы.

*****

29



Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

I санатты бастауыш сынып мұғалімі Кубесова Несибели 

Сабақтың тақырыбы: М. Хакімжанованың « Оқы, ойна » өлеңі.
Сабақтың мақсаты: 1) білімділігі: оқушыларды өлеңнің мазмұнымен  таныстыра   отырып, өлеңдегі негізгі ойды 
ұғындыру;  мәнерлеп оқу   дағдыларын, қызығушылығын арттыру, белсенді, ынталы оқуға үйрету.
2) дамытушылығы: оқушының сөздік қорын молайту, оқушының ой өрісін, дүние танымын кеңейту, тіл байлығын молайтып,
ойлау, көру қабілеттерін дамыту. Оқуға деген қызығушылығын арттыру.
3) тәрбиелілігі: бойларына жақсы қасиеттерді жинай білуге, үлкенді сыйлауға, кішіге қамқор болуға, мектеп мүліктеріне 
ұқыпты қарауға тәрбиелеу.
Сабақтың типі:  жаңа білімді меңгерту
Сабақтың түрі:   дәстүрлі сабақ
Сабақтың әдісі: репродуктивті, түсіндірмелі көрнекілік, талдау
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, суреттер, электрондық оқулық, слайдтар.
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру бөлімі:
Оқушыларды түгелдеу, психологиялық дайындық.
      Үлкенге де сіз,
      Кішіге де сіз.
      Сәлем бердік сіздерге,
      Ізетпенен біз.                  ( хормен)
Әліппе сабағы сендерге нені үйретті балалар?
Мұғалім сөзі.
3. – Енді кешегі Тувиннің « Көкөніс » атты өлеңін мәнерлеп, тізбектеп оқып шығайық.          ( 2 рет оқылады )
4. Ал, енді көкөністер туралы жұмбақтар шешейік.
Электрондық оқулықтан жұмбақтар айтылады.
      а) Көмдімдағы түйірлеп, қазып алдым үйірлеп.         ( картоп )
      б) Жер бетінде шашы бар, жер астында басы бар.     ( сәбіз )
      в) Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады.    ( пияз )
      г) Аласа тал, тамаша тал, самсап тұр алмасы.
          Ол ал қызыл, ол қан қызыл боялғанша алмашы.     ( қызанақ )
      д) Жайлы жұмсақ төсегім, домаланып өсемін.
           Қабат – қабат тоным бар оны қалай шешемін.        ( орамжапырақ )
       е) Көк лағым көгенде жатып семіреді.                          ( қарбыз )
- Енді тапсырмалар орындайық.
№1 тапсырма. Екі буыннан тұратын көкөніс пен жемістерді табу.
№2 тапсырма. Сөздердегі дыбыс санын анықтау.
5. Қорытыды бөлім: Біз көкөніс туралы алған білімізді қорытындылап     « Мен қай көкөніспін? » ойынын ойнайық.
2. Сергіту сәті: тақырыбымызға байланысты витаминдер туралы таңдап  алынды.  
                     Витаминдер тірегін,
                     А,В,С,Д,Е, деп аласың.
                     Жетіспесе біреуі
                     Ауырып сен қаласың.
                     «А» сы қажет көзіңе,
                     «В» жүйкені тоғайтар.
                     «С» дан микроб безінер,
                     «Д» сүйекті нығайтар.
 6. – Балалар күз айларын атайықшы.
- Қыркүйек, қазан, қараша.
- Күздің бірінші күні сендер үшін, ерекше күн болды.
   Алғашқы рет мектепке келдіңдер.
Қазір экранға қараңдар. Электронды оқулықтан мектеп туралы тыңдалым көру, тыңдау.
Мұғалім сөзі.  Балалар, біз мектепке келгелі оқуды, жазуды,әдепті болуды, таза жүруді, ұқыпты болуды үйрендік.
Ендеше бүгінгі сабақта М.Хакімжанованың « Оқы, ойна » өлеңімен танысамыз.
Автор туралы әңгіме. Мазмұнын баяндау.
Мұғалім оқиды. ( мәнерлеп )
Талдау. ( жаман қылықтарды атату, одан аулақ болу керек.)
Тізбектеп оқу.
– Осы өлеңнің ішінен кітап, мектеп, білім сөздеріне дыбыстық, математикалық, буындық талдау жасау. 
  Кітап – дыбыстық талдау.    Мектеп – буындық талдау.    Білім – математикалық талдау.
Дәптермен жұмыс. Осы үш сөзді жазу.
Жазылуын есте сақтауды ескерту.
- Сергіту сәті:   Орнымыздан тұрайық.
                           Алақанды ұрайық.
                           Бір отырып, бір тұрып,
                           Тез шынығып алайық.
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9. Электронды оқулықтан тапсырмалар орындайық.
3. Сыныпта қандай заттар болады ?
4. Біз сынып бөлмелерін таза ұстаймыз ғой. 
 а) Ендеше шашылып жатқан сынып бөлмесін жинауға көмектесейік.
     Электронды оқулықтан жұмбақ айтылады.
      Шешулері: парта, кітап, қалам, бор, тақта дұрыс жауабын тапса орнына жиналады. Көмектестік.
  б) Сумкаға оқу құралдарын салу.  ( электронды оқулықтан )
     9. Қорытынды бөлім.
1.Графикалық сынақхат.
Үлкенге жол беру, автобуста орын беру.
Сабақты жақсы оқу, білімді болу. 
Бір-біріңмен төбелесу, тәртіпсіз болу.
Таза жүріп,ұқыпты болу.
Өтірік айту, алдау.
Тәртіпті болу, сабақтан кешікпеу.
Кішіге қамқор болу.
Кітапты лас ұстау.
Тіл алғыш болу.
     2.« Жүректен жүрекке » шеңбері әдісі бойынша бір – бірімізге жақсы лебізімізді айтайық. Бүгінгі сабақтан не білдік, не 
ұғындық?

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
I санатты бастауыш сынып мұғалімі Досаева Гульжахан Жарылкасыновна

Тәрбие сағатының тақырыбы:  «Ұстазым менің ұстазым»
Сыныбы: 3 «В»
Мақсаты:
а) Оқушыларға ұстаз—екінші ана екендігін түсіндіру. Мерекелерімен құттықтау.
ә) Танымдық қабілетін арттыру. Мұғаліммен оқушы арасындағы байланысты  нығайту.
б)Айналасына білім, тәрбие ұрығын шашып, адамгершілік нұрын төгетін  ұлы тұлға ұстазға құрмет көрсету, лебіз білдіру, 
адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Ұстаздар туралы жазылған нақыл сөздер, өлеңдер, гүл шоғырлары, шарлар.
Сабақ барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі. 
2. ҚР – ның мемлекеттік Әнұраны.
Мұғалімнің құттықтау сөзі:
Сәлеметсіздер ме, құрметті  ұлағатты  ұстаздар! Сіздерді  дәстүрлі ұстаздар  мерекесімен шын  жүректен құттықтаймыз. 
Баршаңыздың  отбасыңызға амандық ,бақ-береке ,еңбектеріңізге шығармашылық табыстар
тілейміз.

Ұстаз!
Осы  бір  сөздің  өзінде  қаншама  мән-мағына ,қасиетті  ұғым жатыр.Ұстаз  алдынан өтпейтін  ешкім  жоқ. «Жақсы  мұғалім
—мектептің  жүрегі» - деген  Ы.Алтынсарин  атамыз. Жүрексіз  өмір  болмаса, мұғалімсіз білімнің, тәрбиенің іске 
аспайтыны белгілі. Небір данышпан адамдар, қарапайым еңбеккерлер, тіпті арман қуған жеткіншектер де бәрі бір адамға 
қарыздар. Ол-ұстаз! Ұстазсыз өмірдің нақты тұтқасын ұстау мүмкін емес. Адамды тәрбиелеп, оны азамат етудің өзі бір 
үлкен күш, сондықтанда ұстаздың еңбегі - ұлы еңбек.
Сонымен «Ұстазым менің ұстазым»! атты тәрбие сағатымызды ашық деп кезекті оқушыларға беремін.    
Хормен барлығы:
Құрметіне ұстаздың тік тұрайық.
Алаңдап басқаға біз бас бұрмайық.
Аяулы ұстаздардың бұл мерекесін 
Барлығымыз қуанып қарсы алайық!
Жадыраған жаздай жылы жаны бар
Жақсылықтың шырағы болып шағылар.
Қадірлі ұстаз гүлмен бірге жолдаған,
Шәкірттеріңнің жүрек сөзін қабыл ал.
Армысыздар,мұғалімдер –әз жандар,
Білім іздеп инемен құдық қазғандар.
Құшақ жая қарсы аламыз сіздерді
Би-билеп, әнде бүгін шырқалар.
Ән: Хор. «Мұғалім ол біздің»
Әдетте оқушының бойына білім-білік дағдыларын дарытып,зердесіне ғылым негіздерін тоқитын,алған білімдерін өмірде 
қолдана білуге үйрететін—ұстаз. 
(Өздерінің  гүлдерін ұстаздарға  беріп, құттықтайды)  
Мұғалім:Ендеше  ұстаз  сөзінің  формуласы  қандай?(сол  сәтте  бес  оқушы  шығып ұстаз  сөзінің   формуласын  көрсетіп 
айтады)
Ұ – ұлағатты  С– салмақты  Т – тапқыр  А – ардақты З – замандастай зиялы
Ән: «Ұстазым» (хор)
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Мұғалім:Сүйікті ,парасатты мұғалімім
Өзіңдей жанымды ұғады кім?
Бас иіп,шәкіртіндей құрмет тұтып 
Алдыңнан алғыс өлең шығар бүгін.
Қолыңнан әр шәкіртің ұшқан түлек
Сыйлайды еңбегіңе алғыс, құрмет
Мақтан!Мақтан!Мұғалім армиясы!--
деп,Мұзафар Әлімбаев атамыз өлең шумақтары арқылы өзінің ұстазына деген сезімін осылай білдірген екен.
       Мұғалім:Келесі кезектіұстаз ұлылығы жайлы айтылған ұлағатты сөздерге береміз.
Ұстаздық—ұлы  құрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді.Болашақтың басшысын да,данасын да,ғалымын да,еңбекқор 
егіншісін де ұстаз өсіреді.
Мұғалім—оқушы  үшін ең жоғарғы адамгершіліктің үлгісі.Сондықтан да,ол оқушы жүрегінде ұмытылмас із қалдырады.
Мұғалім—өзінің  білімділігімен,жүріс-тұрысымен,жайдары мінезімен,тіпті сырт- пішіні, киген киімімен оқушысына жақсы 
әсер етеді.
Мұғалім—өзінің  бойындағы,барлық жігерін,білімін,бойындағы барлық бағалы қасиетін өзінің оқушыларына,халқына беріп 
отырады.
Қорытындылау:
 Әдетте оқушы бойына білім-білік дағдыларын дарытып,зердесіне ғылым негіздерін тоқитын,алған білімдерін өмірде 
қолдана білуге үйрететін—ұстаз!.
Бәрі (Хормен)
Ұстаздарға мың алғыс! Мерекелеріңіз құтты болсын!

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
II санатты технология пәнінің  мұғалімі Оспанова Қарлыға Аманқосқызы

Сабақтың тақырыбы:  Тік білдемшені өңдеу.Iшақтап кию, ақауларын анықтау, жөндеу.
Сыныбы: 8 «Ә»
Сабақтың мақсаты:
білімділік: үлгі бойынша киім пішіп үйренуді жетілдіру,технологиялық нұсқау картасы бойынша жұмыс жасай білу;
дамытушылық: теориялық білімдерін сарамандық жұмыста пайдалана білу,  ойлау, шығармашылық  қабілеттерін дамыту, 
практикалық іс-әрекеттерін қалыптастыру, пәнге қызығушылығын арттыру;
тәрбиелік: икемділікке, тапсырманы дұрыс орындай білуге үйрету, ұқыптылыққа тәрбиелеу. 
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту.
Сабақтың түрі: дәстүрлі.
Сабақтың әдісі: репродуктивті,түсіндірмелі- көрнекілік,ой қозғау   стратегиялары, АҚТ
Сабақтың көрнекілігі: слайдтар, дайын бұйымдар,М1:1, М1:4сызбалар, үлгілер, нұсқау карталар.
Техникалық құрал-жабдық: интербелсенді тақта, тігін машинасы
Пәнаралық байланыс: геометрия, бейнелеу өнері
Жоспары:
І. Ұйымдастыру кезеңі
ІІ. Үйге берілген тапсырманы сұрау
ІІІ. Жаңа сабақ
IV.Жаңа сабақты бекіту
V. Сабақты қорытындылау
VI. Үйге тапсырма беру
VII. Оқушылардың білімін бағалау.
Сабақтың барысы: І. а) Ұйымдастыру кезеңі
ә)  психологиялық дайындық
ІІ. Үйге берілген тапсырманы сұрау
1. Оқушылар 2топқа бөлінеді.»Мен саған, сен маған»ойыны арқылы 2топ бір біріне сұрақтар береді.
Сұрақтары :
1.Белдемше тігу үшін қандай өлшемдер алынады?
2.Қосымша өлшем не үшін беріледі ?
3.Белдемше қандай бөліктерден тұрады?
4.ЖБа- өлшемі қалай аталады?
5. АБұ-өлшемі қалай аталады?
6. ЖМа-өлшемі қалай аталады?
7. Белдемшені қандай киімдермен киеді?
8. Белдемше қандай киім түріне жатады?
9. Белдемше сызбасын сызу үшін қандай  құрал-жабдықтар керек?
10. Сызба не үшін сызылады?
 Үй тапсырмасын қорытындылау.  Зерттеушілік  шығармашылық тапсырма  1.Белдемшенің түрлері. 2.Белдемшені модельдеу
3.Сен өзіңе қандай  белдемшені  таңдар  едің ?
Қызығушылығын ояту. Жұмбақтың шешуін тап!
Адамның сәнi, Онсыз жоқ мәнi. (киім)
ІІІ. Жаңа сабақ   Балалар,  бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Тік білдемшені өңдеу.I шақтап кию, ақауларын анықтау,
жөндеу».
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  Мақсаты: үлгі бойынша киім пішіп үйренуді жетілдіру,технологиялық нұсқау картасы бойынша жұмыс жасай білу;

Белдемшенің құрастырылуы, силуеті жағынан ерекше болып келеді.
 Силуеті  жағынан

тік                                қиықты                        конустық
Құрастырылуы жағынан

Бір, екі тігісті       көп тігісті              қарама қарсы                        қыржымды
                Қиықты            әр түрлі белді                     әр түрлі әшекейлі
Сонымен бірге әр түрлі қалталардан да тұрады./жапсырма,тілік,бедерлі,ішкі тігісті,т.б.
-Сыртқы киімдер үшін-1,5см
-Жеңіл көйлектер үшін-1см
-Төменгі бүктемелер  үшін-3см
-Ішкі тігістер үшін-0,7см
Пішім бөліктерін матаға жаю.Барлық бөлшектерді матаның бойлық жіптерімен және белгісімен пішім бөліктеріндегі 
бойлық жіптер бағытымен жаяды,алдымен матаға ірі бөлшектер жайылады.Бөлшектер матаға түйреуішпен түйреледі.            
Үлгіні пайдалана отырып белдемше пішудің нұсқау картасы.                        Матаны пішуге дайындау. 
Пішім бөлшектерін  матаға  орналастыру. 
Пішім бөлшектерін тігіске арналған шеттік қалдыра отыра, контуры бойынша сызып шығу. 
Пішім бөлшектерін қиып шығу. 
Пішу кезінде мына мәселелерге көңіл аудару керек: 
-матаның түрі мен қасиеттері: қиып пішілетін жұмыстарға кіріспестен бұрын, табиғи және басқа да талшықтардан алынатын
маталарды дымқылдағанда отыратынын еске түсірген дұрыс. 
- матаны бумен немесе жылы сумен өңделеу, яғни жазбалау (дымқылдау, үтіктеу, кептіру) қажеттілігін анықтау. 
-тігіске қалдырылған шеттіктерінің көлемін анықтау. 
-суреттің сипатына (оның бағыты мен бөлшектерінің орналасу симметриялығына) назар аудару. 
Матаны  төсемдеудің  екі  түрі бар: бүктеп  және  жайып. 
Әдетте  пішу  үшін  матаны  бүктеп төсейді. Егер де пішілетін бөлшектердің көлемі өте  үлкен  немесе  бұйымның  
ортасында  тігіс , я болмаса  ілмек  болуы  керек  жағдайда  мата жазылып  төселеді. 
ІV. Жаңа сабақты бекіту
 а) дәптермен жұмыс:жұмыстың орындалу ретін дәптерге жаздыру;
 ә) оқулықпен жұмыс: матадағы пішім жайылмасын түсініп оқу;
 б) сарамандық жұмыс. Тік білдемшені өңдеу.Iшақтап кию, ақауларын анықтау, жөндеу.
 Жұмыстың орындалу реті (слайдтар көрсетіледі)
1. Матаға белдемше бөліктерінің пішімін жайып орналастыру және түйреуіштерді түйреу;
2.Белдемше бөлшектері лекалосының контурларын айналдыра сызу және тігіске қосымшаны белгілеу.
3.Пішімді алу, белдемше бөлшектерінің ішкі жағынан түйреуіштермен түйреу. Белдемшені пішу
Сарамандық жұмыс: жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік ережелерін еске түсіреміз.
1.Қайшыны жолдасыңа үшкір жағымен бер.
2.Қайшымен ойнауға болмайды.
3.Қайшыны ашық қалдыруға болмайды.
4.Ине, түйреуіштер арнайы қорапшада  салулы болу керек.
5.Жұмыс орнын  таза ұқыпты  ұстау керек.

Сергіту  сәті
  Жалғасын  тап ойыны
1.Өнерлінің  қолы  алтын
Өлеңшінің …………алтын.
2.Еңбектің наны тәтті
…………жаны  тәтті.
3.Еңбек түбі…………
4.Еңбек етпесең елге  өкпелеме
…………екпесең  жерге өкпелеме.
5.Ақыл көпке жеткізеді
………..көкке жеткізеді.
6.Кесте тіксең зерлеп
Мұның аты……………….
7.Өнерді үйрен,өнерсізден…….
8.Көз қорқақ……….батыр.
9Адам көркі………………..
10.Адамды адам еткен……………
V. Сабақты қорытындылау.

Тест сұрақтарын беру.
1.Белдемшенің түрлерін ата?
а/үлкен,кіші   ә/әдемі,көркем   б/тік,қиықты
2.Тігістер қандай болу керек?
а/біркелкі,түзу   ә/әр түрлі   б/сапалы
3.Белдік қандай бөлік?
а/үлкен   ә/ұсақ   б/негізгі
4.Матаның қай бетінен пішеді?

33



а/теріс   ә/оң   б/кез-келген
5.Өлшем алу үшін еректі құрал?
а/сызғыш  ә/см лента  б/бор
6.Матаны пішу үшін керекті құралдар?
а/сызғыш,карндаш  ә/қайшы,бор  б/мата,жіп
7.Белдемше қандай киім түріне жатады?
а/ұлттық  ә/жеңіл  б/күнделікті
8.Белдемшенің ірі бөліктері?
а/алдыңғы,артқы  ә/белдік,қалта  б/алды,жаны
9.Белдемшенің ұсақ бөлшектері?
а/белдік,қалта  ә/үсті,асты  б/алды,арты
10.Қайшыны жолдасыңа қай жағымен беру керек?
а/үшкір жағын өзіңе қаратып  ә/үшкір жағын жолдасыңа қаратып б/бәрібір
VI. Үйге тапсырма: Тік белдемше  бөліктерін  өңдеуге  дайындау.Үлгіні үтіктеу, тігуге дайындау ,құрал-жабдықтар  әкелу.
 VII.Бағалау

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
I санатты технология пәнінің мұғалімі Узакбаева Рысты Узакбаевна

Сабақтың тақырыбы:  Күнбағыс панносы.
Сыныбы: 4 түзету (коррекциялық сынып)
Сабақтың мақсаты:
білімділік: оқушыларға күнбағыс өсімдігі туралы мәлімет беру. Күнбағыс панносын жасауды үйрету.
дамытушылық: алған білімін іс жүзінде қолдана білуге, өз ойын толық жеткізе білуге баулу, сөздік қорларын молайту, ой-
өрісін, қол икемін дамыту.
тәрбиелік: пәнге қызығушылығын арттыру.
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту.
Сабақтың түрі: дәстүрлі.
Сабақтың әдісі: репродуктивті,түсіндірмелі- көрнекілік,ой қозғау   стратегиялары.
Сабақтың көрнекілігі: слайдтар, дайын бұйымдар
Техникалық құрал-жабдық: интерактивті тақта
Пәнаралық байланыс: қазақ тілі, дүниетану, бейнелеу өнері.
Жоспары:
І. Ұйымдастыру кезеңі
ІІ. Үйге берілген тапсырманы сұрау
ІІІ. Жаңа сабақ
IV.Жаңа сабақты бекіту
V. Сабақты қорытындылау
VI. Үйге тапсырма беру.
VII. Оқушылардың білімін бағалау.Мадақтау
Сабақтың барысы: І. а) Ұйымдастыру кезеңі
ә)  психологиялық дайындық
Қуан, шаттан
Қуан, шаттан
Қуанатын күн бүгін.
Қайырлы таң!
Қайырлы күн!
Күліп атсын таң бүгін!
ІІ. Үйге берілген тапсырманы сұрау
1. Күз мезгілінің  ерекшеліктері мен айларын атаңдар.
2. Жеміс-жидектердің түрлерін атаңдар.
3. Жеміс-жидектердің адам ағзасына пайдасы қандай?
4. Қағаз бен қатырма қағаздың айырмашылығы қандай?
5. Қайшымен, желіммен жұмыс жасағанда ескеретін қауіпсіздік ережелері туралы не білеміз? Оқушылардың жасаған 
жұмыстарынан көрме ұйымдастыру, (слайдтар көрсетіледі).
1. Қызығушылығын ояту. Жұмбақтың шешуін тап!
Қалпағы бар дөңгелек,
Сары гүлмен қоршалған.
Қарай-қарай күнге ерек,
Мойны талып шаршаған.      (күнбағыс)
ІІІ. Жаңа сабақ
Балалар ,  бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Күнбағыс» панносы.Сабақтың мақсаты қағаздан күнбағыс өсімдігін 
жасаймыз.Олай болса тақтаға назар аударайық.(дәптермен жұмыс, күн ретін сабақтың тақырыбын жаздырту)
Күнбағыс- бір жылдық өсімдік.Европалықтар тұңғыш рет Американы ашқан кезде Мексиканың жазықтарынан көрген екен. 
Олар бұдан  400 жыл бұрын әкелген. Оны «күн гүлі»деп атайды.Күнбағыстың биіктігі 2 метрдей, сабағы тік, үлкен жалпақ 
жапырағы сабақта кезектесіп орналасады.Гүл шоғы көп сары гүлді себет. Себеті күн көзі бойымен бұрылып отырады. 
Себеттің диаметрі10-60см дейін жетеді.Біздің еліміздің Солтүстік-Шығыс аудандарында өсіріледі. Көп күнбағыстың 
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тұқымын мыжып одан сұйық май алады, одан біз бауырсақ пісіреміз.(слайдтар көрсетіледі)
ІV. Жаңа сабақты бекіту
Ал балалар енді біз «Күнбағыс» панносын қағаздан жасауды үйренеміз.Қағазбен, қайшымен жұмыс жасағанда қауіпсіздік 
ережесін сақтау туралы айту, оқушылардан сұрау.
Сергіту сәті. Тербеледі ағаштар,
Бетіме жел еседі.
Кіп- кішкентай ағаштар,
Үлкен болып өседі.
а) сарамандық жұмыс. Жұмыстың орындалу реті (слайдтар көрсетіледі)
1. Қатырма қағазға дөңгелек сызып аламыз.
2.Сары түсті қағаздан 14 жапырақша қиямыз.
3.Дөңгелекті айналдыра 7 жапырақшаны орналастырып, желімдейміз.
4.Екінші қатарға қалған 7 жапырақшаны  орналастырып,желімдейміз.
5.Қара түсті қағаздан шаблонды пайдаланып дөңгелек қиып ал, жапсыр.
6. Сабағын, жапырағын жасыл түсті қағаздан дайында, жапсыр.
7. Бұйымды аяқтау.
Сергіту сәті.Жалғыз саусақ тіпті де,                            Үш саусағым орамды
Ұстай алмас жіпті де.                                   Жүгіртеді қаламды.
Екі саусақ бірікті,                                                           Өнерлі екен он саусақ,
Ине қолға ілікті.                                Қала салсақ, жол салсақ.
«Ұйқасын тап»  (Оқушылардың жауаптарын тыңдау, слайдтар көрсетіледі)
Өзінше ноян,
Қорқақ, кім?..   Қоян.
Үкісі бар қарыс,
Бунағы көп...    Қамыс.  
Тұмсығымен шымшып,
Құрт тереді...      Шымшық.
Жағасында бұлақ
Жайылып жүр...      Лақ.
Көз алмай күнге алыс.
Қарайды...   Күнбағыс.
V. Сабақты қорытындылау.
- Бүгін біз сабақта білдік …
- Бүгін біз сабақта үйрендік …
- Біздер жасай алдық …
- Бұдан да жақсы жасай аламыз …
VI. Үйге тапсырма беру. Оқулықтан 48 бет оқу, жұмысты аяқтау.
VII. Оқушылардың білімін бағалау. Мадақтау.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
I санатты физика пәнінің мұғалімі Пазылбекова Аманбике Куанышбековна

Пәні: физика
Сыныбы: 7 «А»               

Сабақтың тақырыбы:                   §4.8. Кинетикалық энергия
Жалпы мақсаттар:   Энергия түрлерімен танысады, кинетикалық энергияны талдап, талқылап танысады және түсінеді. 
Кинетикалық энергия мен жұмыс  арасындағы байланысты біледі. Оның физикалық қасиеттері мен формулаларын, 
өлшем бірліктерін анықтайды.
Оқыту нәтижесі:                                    а)   энергия ұғымын түсінді, 
                                                                   б) энергия көздері мен танысты, 
                                                                   в) энергия түрлерін білді, 
                                                                   г) жұмыс пен энергия арасындағы байланысты  ұқты, 
                                                                  д) энергиялардың деңгейін білді, формуласын анықтады, 
                                                                  е) кинетикалық энергияны өмірмен байланыстыра білді.
Оқыту әдістері:  Диалог, топқа бөлу,шаттық шеңбері, «біреуі үйде, үшеуі қонақта», трек сызбасы, ДЖИГСО,    
                                                                 топтық жұмыс.практикалық жұмыс.
Түйінді идеялар:  Бағдарламаның модульдерін тиімді пайдалана отырып, нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел –уәждерін 
нанымды  жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни  пікір- көзқарастары  жүйелі дамыған, сандық технологияларда   
                                                      құзырлылық танытатын оқушыны қалыптастыру.  

Сабақ 
барысындағы іс –
әрекеттер мен 
кезеңдер

Мұғалімнің
 іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті Ресурстар Жұмыс түрі/
Уақыт

Ұйымдастыру Амандасу. Сынып 
бөлмесін және 
оқушылардың сабаққа 

Оқу құралдарын сабаққа 
дайындады. Сабаққа 
жинақталды.

Оқулық, дәптер, 
интерактивті 
мультимедия тақта, 

   1 мин
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дайындығын 
ұйымдастыру. 
Оқушылардың жұмыс 
құралдарын қадағалау.  

үлестірмелер, 
суреттер 

Психологиялық 
дайындық

Сергіту сәті «Жүректен 
жүрекке». Көңіл күйін 
көтеру. Сабақ барысына 
оқушыларға сәттілік тілеу

Оқушылар шеңбер құрап, 
бір-біріне жүректен шыққан 
жақсы сөздерін айтып, 
бүгінгі сабаққа сәттілік 
тілейді.

Көтеріңкі көңіл күй, 
өзіне сенімділікті 
қалыптастыру

2 мин

Топқа бөлу Топқа бөлу «Мағынаны 
ажырату»
Бес топ аттарына қатысты 
үлестірме суреттер тарату.

Үлестірмелер бойынша 
мағынаны ажыратып, сыни 
ойлай отырып, топтарын 
табады.

Үлестірме суреттер: 
Формулалар, 
ғалымдар, бірліктер, 
шамалар, 
құбылыстар.

2 мин

Үй тапсырмасы 
мен жұмыс

Диалог.Сұрақ -жауап.
1Деформацияланған 
серіппенің потенциалдық 
энергиясы.
2 .№ 2 есеп  
3.№ 4 есеп
Үй тапсырмасын бекіту. 
Графикалық бақылау.

Кері байланыс:
Дұрыс жауаптарымен 
салыстырып өзін- өзі 
тексеріп бағалайды.

Графикалық бақылау.
Графикалық бақылау 
жауаптары.

8 мин

 Жаңа сабақ

Бағалау

Интерактивті тақтадан 
жаңа сабақ тақырыбы мен 
жоспары жазылады. Жаңа 
тақырып мәтінін топтарға 
бөлу. ДЖИГСО (біреуі 
үйде, үшеуі 
қонақта).Тақырыптарын 
түсіндіріп қорғауға 
тапсырма беру.Трек 
сызбасы мен жаңа сабақты
қорытындылаймын

Мұғалімнің қорытынды 
баға қоюы. Формативті 
бағалау.Оқушыларды баға 
қоюға тарту стратегиясы.

Тақырыппен танысып 
түсінді, қолданды, талдап 
ойларын жинақтап ішінен әр 
топ тақырып бойынша өз 
жұмыстарын қорғайды.   
Iтоп «физикалық 
формулалар» (постер)
II топ «физикалық бірліктер»
(постер)
III топ «физик 
ғалымдар»(есеп шығ) IVтоп 
«физикалық құбылыстар» 
(есеп шығ)
V топ «физикалық 
шамалар»(суретерден 
энергия түрлерін ажыратып 
дәлелдеу)
Бақылауға алынған жеке 
оқушыларға деңгейлік 
тапсырмалар орындату.
(есептер)

«Екі жұлдыз, бір тілек» Кері 
байланыс

Тақта, дәптер, 
суреттер түрлі- түсті 
маркерлер, оқулық

Өзін- өзі бағалау 
және сыныптастарын
бағалау 
стратегиялары

24 мин

6 мин

Үйге тапсырма §4.8. Кинетикалық 
энергия. §4.9. Дененің 
еркін түсуіндегі 
механикалық энергияның 
түрленуі тақырыбына 
дайындалып қосымша 
деректер іздеу, зерттеу. 
Жеке оқушыға өтілген 
тақырыптар бойынша 
ізденуге шығармашылық 
жұмыс беру.(тақырыбы: 
Жұмыс. Қуат. Энергия)

§4.9. Дененің еркін 
түсуіндегі механикалық 
энергияның түрленуі 
тақырыбына дайындалып 
қосымша деректер іздеу, 
зерттеу

Оқулықтар, газет 
журналдар, интернет. 2 мин

*****
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Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің   мұғалімі Сүлейменова Айнаш Аруановна

Пәні: қазақ тілі Сыныбы:   7«Ә»
Тақырыбы Сын есімнің емлесі
Мақсаты Сын есімнің жасалу жолын меңгереді.Сабақты оқушылар өз белсенділіктерімен меңгереді,алған 

білімдерін тәжірибеде пайдалана білуге үйренеді.Оқушылар ойланады,шығармашылық ой-
өрістерін жетілдіруге ұмтылады,топтық, жеке жұмыс түрлерін орындайды.Тақырыпты меңгеру 
барысында бірлесіп жұмыс жүргізеді,өз ойын батыл айта білуге, жүйелі әдеби тілде сөйлей білуге  
дағдыланады,есте сақтау қабілеттері артады.

Күтілетін нәтиже Сын есімнің емлесінің жасалу жолын біледі.Алған білімдерін берілген тапсырмаларды орындау 
барысында орынды қолда- нады. Жаттығуларды өз бетінше орындай біледі.

Түйінді идеялар Сын есімнің күнделікті өмірде қажет екенін түсінеді.
Қажетті құралдар С.Исаев,Г.Косымова.Алматы «Атамұра» 2012ж .7-сынып оқулығы, постерге арналған құрал-

жабдықтар, смайликтер.

Сабақ
кезеңдері
Уақыты

Жоспар
мазмұны

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар:

Кіріспе
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Негізгі 
бөлім
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ұйымдас   
тыру 
кезеңі.
 
 
 
 

Қызығуш
ы
лықты 
ояту 
сатысы
 "Жуан, 
жіңішке 
сұрақтар "
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мағынан
ы 
ажырату 
сатысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Жұптық 

Амандасу, түгендеу.
Шаттық шеңберге тұрғызу.
«Бір тілек» тренингі арқылы 
балалар  бір-біріне  өздерінің 
аттарының бас әріптеріне 
сәйкес тілек тілеуін 
сұраймын.
(Психологиялық ахуалды 
жақсарту).
 
«Түс.Дәм.Көлем».
Мақсаты: топқа бөлу.
 
«Ой қозғау» диалогтік 
оқыту/ БЖӘ, қайта бағыттау.
Мақсаты: оқушыларды 
ұжымдық талқылауға үйрету, 
өз пікірлерін еркін жеткізу.
  
1.Сын есім қалай түрленеді?  
2. Сын есімнің шырайы 
дегеніміз не?                           
3.Шырай нешеге бөлінеді?     
4. Салыстырмалы шырай 
қандай жұрнақтар арқылы 
жасалады?                               
 
«Бір қадам артқа».
Мақсаты: оқушылардың 
ойларын білу, сөздік қорын 
дамыту.
—          Балалар,сапалық, 
қатыстық  сын есімдер қалай 
жасалады?
 Сын есімнің емлесі
Сын есімнің жасалу жолы
1.Қосарланып, қайталанып 
жасалған күрделі сын 
есімдер дефис арқылы 
жазылады.
2.Күшейткіш буын арқылы 
жасалған күрделі сын есімдер
дефис арқылы жазылады.
3.Бірнеше сөздің тіркесуі 
арқылы жасалған күрделі сын
есімдер бөлек жазылады.
4.Күшейткіш үстеу арқылы 

Амандасады.Оқушылар бір-біріне  өздерінің
аттарының бас әріптеріне сәйкес тілек тілеп,
жаңа сабаққа жақсы көңіл күймен аяқ 
басады.
 Оқушыларға түс, дәм,көлем туралы сөздер 
таратылып беріледі. Сынып оқушылары өз 
заттары орналасқан топқа келіп 
жайғасады. Сынып оқушылары 6 адамнан 
3топқа бөлінеді. Әр топқа  жетекші 
сайланады. Бағалау парағы таратып беріледі.
 
Оқушылар  кезектесе үй жұмысын айтады. 
Мысалдарды дәлелдермен 
қорғайды.Мұғалім мен оқушы,оқушы  мен 
оқушы арасында диалог жүреді.
Үй жұмысы тексеріліп,өткен тақырыпты 
пысықтау."Менің досым"тақырыбына 
жазылған эсселерін оқыту, сын есімдерді 
тапқызу,талдату.
Сұрақтар қарапайым миға шабуыл, ой 
қозғау үшін беріледі.
 1)      Шырай формасына енуі.
2)      Бұл-өң мен сипатқа қатысты түсінік.
3)   –рақ, -рек, -ырақ, -ірек, -лау, -леу, -дау, 
-деу.
–ғыл, -қылт, -шыл, -шылтым, -ілдір, -аң, 
-қай.
 
 
 Заттың түр-түсін, сын-сапасын тікелей 
анықтайтын сын есімді сапалық сын есім  
дейміз.
  Заттың сын-сипатын, әр түрлі белгісін  
басқа  сөз табының қатысы  арқылы 
білдіретін сын есімді қатыстық сын есім 
дейміз.
 

 Мысалы: ірілі- уақты, биік - биік

  Мысалы: Біп-биік, қып -қызыл, 
аппақ, көкпеңбек.

  Мысалы: Жылы шырайлы, аласа бойлы, 
қара ала.

Тамаша
 
 
 
 
 
 
Жарайсың 
дар, жақсы.
 
 
Сұрақтарға 
жауап берген 
оқушылар ды
бағалау 
парағына 
жазып 
отырады.
 
 
 
 
Ауызша кері 
байланыс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керемет!
 
  Сұрақтарға 
жауап берген 
оқушылар ды
бағалау 
парағына 
жазып 
отырады.

«Ынтымақта
стық оқу»
Топтық 
жұмыс
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноутбук, 
интербелсен
ді тақта
 
 
 
 
 
 
Кесте, ақ 
парақ, 
маркер
 
Тақта
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Тақта, бор
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 Қорытын
ды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жұмыс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Бағалау
  Үйге 
тапсырма   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жасалатын күшейтпелі 
шырай тұлғалы күрделі сын 
есімдер бөлек жазылады.
«Өз ойыңды айт».
Мақсаты:әңгіме мазмұнын 
ашу.
Мәтінді оқып, «Біржан 
сал» туралы әңгімелеп беру.
8.
9.
10.
11. "Түртіп 
алу"Портрет туралы

 Сергіту  сәті:
Мақсаты: бойларын 
жазып,ойларын сергіту.
«Галерея»:  «Табиғат анаға 
хат» эссе.  5 минут.

 «Семантикалық кесте»
Мақсаты:оқушы ойларын 
жинақтау,ізденуге, өз 
ойларын жеткізе білуге 
үйрету.
Сын есімнің емлесін  төрт 
торға бөліп жазыңыздар.
(кесте беріледі)
«3 қадамнан тұратын 
сұхбат»
А,В, С.  А-сұрақ қояды.
В-жауап береді.
С – айтқан жауаптарды 
бақылайды, толық болмаса 
толықтырады.
 
Рефлексия «INSERT»
Мақсаты: оқушылардың 
оқығанын саналы түрде 
түсінуге, өз ойын білдіруге 
үйрету.
Білетінім
Не білдім?
Мен үшін жаңалық
Таңғалдырды. 
Кері байланыс.

 Тест сұрақтарын құрастыру.
Көркем әдебиеттен бес 
сөйлем жазып келу.
 

Орасан зор, аса керемет. өте жоғары.

 1-топ. Оқулықтағы 57- жаттығу 
тапсырмасын дәптерлеріне жазады. Сын 
есімдердің емлесін түсіндіреді.
Біржан сал  туралы білетіндерін топтасып, 
жұптасып орындайды,соңында бір,екі 
оқушы шығып қорғайды.
2-топ. Оқулықтағы 58- жаттығу 
тапсырмасын дәптерлеріне жазады. Сын 
есімдердің емлесін түсіндіреді
3-топ. Оқулықтағы 59- жаттығу 
тапсырмасын дәптерлеріне жазады. Сын 
есімдердің емлесін түсіндіреді
Оқушылар қозғалысқа түсу арқылы  
бойларын  сергітеді.
 
Оқушылар 5 минуттық эссе жазады. (Әр 
топтан бір оқушыдан оқиды) Сын есімдерді 
тұлғасына қарай талдайды.

Оқушылар кестені толтырады, мұғалімге 
жинап бермес  бұрын, ниет білдірген 
оқушылардың талдауы тыңдалады

Оқушылар топта үшеуден отырады. А — 
сұрақ қоюшы, В – жауап беруші, С — 
бақылаушы рөлін атқарады. Бақылаушы 
қажетті жерлерін түртіп алып, әңгіме 
соңында қорытынды береді.

Оқушылар осы сұрақтарға бүгінгі сабақтан 
алған әсері туралы жауап береді. Ұсыныс, 
тілектерін айтады
 Оқушылар күнделіктеріне жазады.

Оқушылар тақтаға стикерлерін жапсырады.

Бағалау парақтарын жинап алып, бағалау.

 

 
 
 

 
Бәрекелді!
 
 
 
 
  Сұрақтарға 
жауап берген 
оқушылар ды
бағалау 
парағына 
жазып 
отырады.
 
 
Жарайсың 
дар!
 
 
Кері 
байланыс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Талқылау 
құралдары» 
Power Point 
таныстырыл
ым ресурсы
 
 

Стикер
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы  Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің оқу мен тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 
I санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің  мұғалімі  Затова Нургуль Айтбековна

Сыныбы: 5 «А»
Тақырыбы: «Ауыз әдебиеті әлеміне саяхат»
Сабақтың мақсаты: Оқушылардың ауыз әдебиеті үлгілерінен алған білімдерін қайталата отырып, ана тілі мен әдебиетін 
сүюге және құрметтей білуге тәрбиелеу, пәнге қызығушылығын арттыру.
Түрі: саяхат
Әдістері: репродуктивті, сахналық көрініс, проблемалық сұрақтар.
Көрнекілігі: суреттер, слайдтар, кітаптар, ертегі, мультфильмдерден үзінді.
Техникалық – құрал - жабдықтар: интербелсенді тақта.
Сабақтың барысы:
1. Мұғалімнің кіріспе сөзі
2. Қонақта «Тазша бала»
3. «Тұрмыс - салт жырлары» аулы
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А ) Төрт түлік туралы жыр
Ә) Наурыз өлеңдері
Б) Бата – тілек жырлары
4. «Мақал - мәтелдер» аулы
А) Отан, туған жер, халық туралы
Ә ) Еңбек, ерлік, батырлық туралы
Б ) Достық, оқу, білім, адамгершілік туралы
В ) Үнемшілік, ата - ананы қадірлеу туралы
Г ) Төрт түлік мал, кәсіп, егіншілік туралы
5. «Жұмбақ, жаңылтпаштар» аулы
А ) Сурет бойынша жұмбақ айту.
Ә ) Жаңылмай жаңылтпаштар айту.
6. «Ертегілер» аулы
А) Көрініс «Аяз би» ертегісінен үзінді.
Ә )«Жыл басы» ертегісінен үзінді көрсету
Б) «Бауырсақ» ертегісінен үзінді көрсету
7. Мұғалімнің қорытынды сөзі.
1. Мұғалім:- Балалар, бүгінгі «Ауыз әдебиеті әлеміне саяхат» атты сыныптан тыс сабағымызға қош келдіңіздер. Сынып 
оқушыларын ауыз әдебиетінің түрлеріне байланысты 4 топқа бөлеміз. Әр топқа ауыз әдебиетіне байланысты ат қоямыз.
1 - ауыл «Тұрмыс - салт жырлары аулы»
2 - ауыл «Мақал - мәтелдер аулы»
3 - ауыл «Жұмбақ, жаңылтпаштар аулы»
4 - ауыл «Ертегілер аулы».
Бізде қонақта ертегі кейіпкері - Тазша бала.
Халқымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынов «Әдебиет - асыл сөз» деп баға берген. Асыл сөзді, дарынды сөзді көп 
тыңдап, көп оқысаң жаның сұлуланып, сезімің байып, бойындағы күш - қуатың арта түседі, өзің де көркемдеп сөйлеуге 
үйренесің. 
Барлық жұрттың әдебиеті сияқты қазақ әдебиеті де екіге бөлінеді:
Біріншісі - ауыз әдебиеті, екіншісі - жазба әдебиеті. Ауыз әдебиеті - елдің жазу өнерін білмей жүрген кезінде шыққан сөз 
өнері. Жазу өнері болмаған соң, елдің тарихы, өмірі, тұрмысы, салты, туған жері, өнері, арманы әдемі, мәнді әңгімелермен 
айтылған. Араға сан ғасырлар салып, атадан балаға ауызша жеткен. Ауыз әдебиетінің үлгілерін шығарушылардың аты - 
жөндері бізге белгісіз. Ауыз әдебиеті арқылы халқымыздың даналығынан, танымынан, тәлімінен, мінез - құлқынан, тұрмыс 
- тіршілігінен хабардар боламыз.
(Есік қағылып Тазша бала кіреді де, балармен сәлемдесіп, өтірік өлеңнен үзінді оқиды).
Тазша бала:... Жүк артып инелікке ерте көштім,
Шүйкелеп сары майдан арқан естім.
Мұртына шегірткенің ат арқандап,
Дегенде өлдім - талдым әрең шештім.
Міндім де ақсақ қоңыз аяндадым,
Болдыртып аяңымен қоян алдым.
Апырмай, сол қоянның семізін - ай,
Көтеріп қоңызыма қоя алмадым!...
Мұғалім:  - Балалар, бұл кім болғаны?  - Тазша бала.
- Дұрыс айтасыңдар балалар. Тазша бала бізге ертегі әлемінен қонаққа келіпті және әр ауылды аралап сендердің 
халқымыздың бай ауыз әдебиетінен қаншалықты хабардар екендеріңді білгісі келеді.(Тазша баланы «Тұрмыс салт аулына» 
қонаққа отырғызады).
Қазақ ауыз әдебиетінің үлкен бір саласы - тұрмыс - салт жырлары. Күнделікті тұрмыста өлең айту қазақтың ең қасиетті 
салты болған. Ондай өлеңдерді, жырларды сондықтан та тұрмыс - салт жырлары деп атайды. Тұрмыс салт жырларының 
түріне бесік жыры, тұсау кесер жыры, жар - жар, той бастар, беташар, бата - тілек, жоқтау сияқты салтқа байланысты туған 
жырлар жатады.
Тұрмыс - салт жырларының төрт түлік малға, басқа жануарларға арналған түрлері көп. Малдың өз төліне мейірленуін айту 
арқылы «Қой сүйеді баласын қоңырым» адам баласы өзінің де малға ерекше сүйсінуін жырлайды.
1 - оқушы: «Малдың баласын сүюі» мәнерлеп оқыды
2 - оқушы: Тұрмыс – салт жырларының ең көп түрінің бірі наурыз жырлары. Көктемнің келуін жаңа жылдың келуі деп 
түсінген халық күн жылып, мал көкке тойынған шақты қуаныш көріп, жауын көп болсын, ақ мол болсын, елге тоқшылық 
болсын деп өлеңдер айтқан. Оны біз наурыз жырлары дейміз.
3 - оқушы «Наурыз өлеңдері» мәнерлеп оқу.
4 - оқушы: Бата - тілек жырларынан үзінді оқыды.
Тазша бала: Керемет, мен балаларың терең біліміне өте ризамын.
Мұғалім: Тазша бала, «Тұрмыс - салт аулының» балаларының өнерлерін тыңдап болсаңыз, келесі ауылға қонаққа барайық.
1 - оқушы: «Сөздің көркі - мақал» деген аталы сөз бар. Мақалдың көмегімен айтайын дегеніңді ұнамды да ұтымды жеткізуге
болады. Мақал - мәтелдер - ауыз әдебиетінің бір түрі. Мақал - мәтелдерде көбінесе нақыл, ақыл айтылады.
Жаманнан сақтандырып, жақсыны үлгі етеді.
Мұғалім: Отан, туған жер, халық туралы мақал - мәтелді кім біледі?
Оқушылар жауабы тыңдалады. Мұғалім мақал - мәтелдердің тақырыптарына тоқталып, оқушылар сол тақырыптарға сай 
мақал - мәтелдер айтады.
1. Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас
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2. Еріншек егіншіден
Елгезек масақшы озыпты.
3. Ерлік білекте емес, жүректе.
4. Татулық - табылмас бақыт.
5. Жігітті - жолдасынан таны.
6. Өнер алды - қызыл тіл.
7. Ақылды адам - батпан - ақ
Ақылсыз адам - сасқалақ.
8 Қасықтап жинағанды
Шөміштеп төкпе.
9. Әке - асқар таудың
Ана - шалқар таудың.
Келесі ауылымызға жол тартайық «Жұмбақ, жаңылтпаштар» аулы.
1 - оқушы: Жұмбақ - ауыз әдебиетінің ертеден келе жатқан түрі. Ол - адамдардың бір нәрсенің белгілерін екінші нәрсенің 
белгілері арқылы жұмбақтап айту өнері. Жұмбақ адамның дүниетану жолындағы ойының, қиялының шамасын білдіреді» 
деген. Интерактивті тақтадан сурет көрсетіліп оқушылар шешуі суретке сай келетін жұмбақтар айтып жарысады.
Мұғалім: Жаңылтпаш - қазақ ауыз әдебиетінің шағын жанры. Жаңылтпаш жеке баланың ермегі емес, ол - көбінісе жұрт 
жиналған жерлерде балалардың тез де, жаңылыссыз, дыбыстарды анық сөйлеуіне дағдылануына үйрететін өлең - ойын. 
Оның ойындық сипаты балалардың бір - бірімен жарыса кезекпе - кезек айтысуында жатыр. Ертеректе жаңылтпаш балалар 
ғана емес, ересектердің де ермегі болған. Бірақ ол үлкендер арасында басқашалау қызмет атқарған.
«Ерте кезде ойын - сауықтарда жаңылтпаш айтқызу қазақтың салты болған. Жаңылтпаш жиналған жұртты күлдіру, тіл 
ұстартуды көздеумен қатар, ол өлең, ән білмейтін жастарға берілетін жаза есебінде қолданылған»,- деп жазады белгілі 
фольклорист ғалым М. Ғабдуллин.
Интербелсенді тақөтадан  суреттер көрсетіледі.Оқушылар шешімі суреттегідей болатын жұмбақтар айтып 
жарысады.Қауын,қарбыз суретіне
«Сырты жасыл қатты  Іші қызыл тәтті.
Жерде жатып желіндейді,Күз түскенше желінбейді.
Көк лағым көгенде жатып семіреді.» т.б. жұмбақтар айтысады.
Тазша бала «Ертегілер» ауылында.
1 - оқушы: Ертегілер ауыз әдебиетінің ең көне жанрына жатады. Бұларда көбінесе өмірде сирек кездесетін немесе мүлде 
кездеспейтін, ойдан шығарылған оқиғалар баяндалады. Ол ауызша айтылып, ел есінде ғасырлар бойы сақталып, ұрпақтан - 
ұрпаққа ауысып, біздің дәуірімізге жеткен. Әр кезеңде ертегі айтушылар өз жандарынан ертегі мазмұнына жаңа оқиғалар 
қосқан. Сөйтіп ол үнемі жаңарып, толықтырылып, жетілдіріп отырған.
Халық ерте кезде - ақ әрқашан зұлымдықты әділеттік жеңеді, адам табиғаттың асау сырларын біліп, амалдар қолдана алатын
болады деп сенген. Жақсы өмірді аңсаған, қашықтарға тез жетуді, ғажап күшті болуды, көкке ұшуды, жер астына түсіп, асыл
қазынасын алып, пайдалануды армандаған.
Ертегілер көбінесе қара сөз түрінде, кейде өлең сөз түрінде де кездеседі. Қара сөзді әңгіме күйіндегі ертегілерде тақпақтап 
айту жиі қолданылады. Олардан «Ерте, ерте, ертеде ешкі құйрығы келтеде» деген сияқты ұйқасымды келетін сөздерді 
көптеп табуға болады. Ертегілердің хайуанаттар туралы, қиял - ғажайып, шыншыл ертегілер сияқты түрлері бар.
Мұғалім: Оқушылардың қатысуымен «Аяз би» ертегісінен көрініс тамашалайық.
   Балалар, көріністен байқағанымыздай және жалпы ертегілердің тілі көркем, қарапайым, түсінікке жеңіл келеді. Ертегілер 
арқылы халқымыз өз өмірін жақсартудағы арман - тілектерін, тамаша қиялдарын білдірген. Ертегілерді оқи отырып өзің де 
қиялдауға, армандауға үйренесің. Ертегінің көркем де жеңіл тілі қиялыңа қанат бітіріп, арманыңды асқақтатады, қайратты 
істерге құлшындырады. Шешен сөйлеуге,өз ойыңды әдемі баяндауға үйренесің.
Әр уақытта асыл қазынамыз - ауыз әдебиетіміздің үлгілерін көбірек оқып, халқымыздың асыл қасиеттерінен нәр алайық
Тазша бала оқушыларға рахметін айтып, қоштасады.

*****

Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы  Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

I санатты орыс тілі мен әдебиеті пәнінің  мұғалімі Салыкбаева Гульнар Зордановна

Тема:   Поэзия военных лет. К. М.Симонов « Жди меня ».
Цель:  Познакомить учащихся с поэтическими произведениями  периода  Великой Отечественной войны, с творчеством 
К.М. Симонова.
Задачи:
Образовательные:   расширять знания учащихся о поэзии военных лет, формировать умения анализировать стихотворение. 
Развивающие:  активизировать познавательную деятельность учащихся, совершенствовать навыки выразительного 
чтения, работы с текстом, обогащать словарный запас  учащихся.
Воспитательные:   осуществлять нравственно – патриотическое, эстетическое воспитание учащихся, воспитывать уважение
к героическим  делам прошлых поколений,  прививать любовь и интерес к поэзии.
Тип урока:   объяснение нового материала.
Вид:   традиционный.
Методы и приемы:  слово учителя, репродуктивный, иллюстративный,  частично –поисковый, эвристическая беседа, 
синквейн
Наглядность:  презентация по теме, стенд « Поэты огненных лет»,  фотографии К. Симонова, В. Серовой  
Оборудование:  интерактивная  доска.
Межпредметная  связь:   история, музыка.
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          Ход урока:
I. Орг. момент.
II. Новая тема
1) Вступительное слово учителя ( под тихое звучание песни «Священная война»):
- Говорят, «когда грохочут пушки, музы молчат». Но от первого до последнего дня войны не умолкали голоса поэтов. 
Никакие канонады и авианалеты не могли заглушить их. Никогда к голосам поэтов и писателей так чутко не 
прислушивались читатели, как во время ВОВ.
 Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с творчеством людей, которые  силой своего слова поддерживали и укрепляли 
боевой дух воюющих. Это поэты военной поры. Они внесли свой, особый вклад в победу над фашизмом. Также мы 
познакомимся с творчеством К.М.Симонова, у которого в судьбе совпало «война, беда, мечта и юность». Поэты военных лет 
– это герой, совершившие особый подвиг. Их оружием были не только винтовки, но и блокнот и ручка.
2) Сообщения о поэтах военной поры, подготовленное  учеником. 
  Учитель: - Всем этим людям выпала нелегкая доля. Тогда, в трудное для всей страны время было очень важно, чтобы 
каждое слово било без промаха, работало на победу. Именно в это время появилось много произведений, которым была 
суждена долгая жизнь. Многие стихи перечисленных здесь поэтов стали в народе любимыми. Их читали в окопах перед 
боем, в редкие минуты отдыха. Они затронули струны души каждого солдата. И  неудивительно: ведь в этих стихах воспеты 
извечные человеческие ценности: любовь к родине, к матери, к женщине, дружба, фронтовое братство,  вера в победу. 
Послушаем некоторые  из этих стихотворений. (На экране кадры из фильмов о войне)
3) Ученики читают наизусть стихи  Ю. Друниной, Я. Смелякова, М. Дудина, М. Светлова и других авторов. (На экране 
кадры из фильмов о войне). 
Учитель:  Многие из этих стихов были положены на музыку. Так появились популярные в народе песни «В землянке», 
«Бьется в тесной печурке огонь»,  «Темная ночь»,  «Огонек», «В лесу прифронтовом» и др.
4)  Прослушивание песни военных лет.
  Учитель: 
- Одним из таких поэтов является Константин Михайлович Симонов, человек высокого поэтического таланта и большой 
души. Тема любви и верности – ведущая в его лирике. 
5)  Краткое сообщение на тему « Творческий путь К.М.Симонова », подготовленное ученицей.
Учитель  Стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» написано в 1941 году и посвящено 
другу поэта Алексею Суркову. Это стихотворение-воспоминание, рассказ, письмо, дружеская беседа
6)  Выразительное чтение учащимися стихотворения К.М.Симонова « Ты помнишь Алеша, дороги Смоленщины…» ( по 
частям)
7) Краткая беседа  по  содержанию стихотворения:
Какие чувства выражены автором в стихотворении?
Из скольких частей оно состоит ?
Что описывается в первой части стихотворения ?
( Печальная картина страданий народа )
Чем отличается вторая часть по настроению ?                                                                             
(Звучит вера в то,что это отступление не навсегда )
Что значит, по – вашему, любить Родину ?
Как поколение Симонова доказало свою любовь к Родине ?  ( Победой ).
  Учитель: - В годы войны в свет вышел сборник стихов К.М.Симонова с названием 
« С тобой и без тебя ». Это цикл стихов, повествующих об истории большой, трогательной и трудной любви  поэта к актрисе
Валентине Серовой. Самым знаменитым из них стало « Жди меня », включенное в этот сборник. Это послание поэта 
любимой женщине. В нем отражены его личные чувства, он писал его для себя, не собирался публиковать. Но жизнь 
изменила его намерения. Поэт вспоминал, что « люди переписывали его, посылали своим любимым, оно доходило до их 
сердец. Это заставило меня через полгода опубликовать его в газете « Правда » в январе 1942 года.
Выразительное чтение стихотворения учителем.

 III. Закрепление.
1)  Вопросно – ответная беседа по содержанию стихотворения:
Каково это стихотворение по эмоциональной окраске ?( написано в сдержанной форме, в нем нет признаний в любви, 
нежных слов)
Что звучит  в  неоднократно повторяющемся призыве  ?( просьба, мольба) Что хочет сказать автор во второй строфе ?
( просит ждать его, даже когда самые близкие люди  устанут ждать, что любовь сильнее родственных и дружеских чувств)
Каково стихотворение по своим художественным особенностям: есть ли в нем сравнения, образные выражения ?( здесь нет 
сравнений, даже рифма очень простая: 
жди-дожди, придет- ждет; предложения простые, короткие)
Какие чувства передаются в третьей строфе ?( звучит уверенность в том, что его дождутся)
Как вы думаете, в чем секрет популярности стихотворения ?( оно выражало чувства каждого воина)
Какой поэтический прием сразу бросается в глаза? ( повтор)
2) Работа по группам:
   первая группа – дать краткую характеристику К. Симонову как воину
   вторая группа- дать краткую  характеристику К. Симонову  в качестве журналиста
   третья группа- назвать основную идею стих-я «Жди меня..»
  IY. Обобщение.
  Учитель:  
-Сегодня на уроке мы с вами познакомились с поэтами, чьё творчество пришлось на наиболее трудный  период в истории 
страны. Их  очень  много, всех невозможно перечислить, но подвиг их бессмертен. Каждый из них вправе сказать про себя: 
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«Мы мужество, как знамя, пронесли».
  Самое страшное из всех преступлений – это равнодушие. Ведь это – наша история, наше прошлое. А без прошлого нет 
будущего, Помните о тех, кто  много лет назад ценой своей жизни оплатил наш сегодняшнюю мирную жизнь, чтите их 
память. Читайте книги о войне, смотрите фильмы.  И в преддверии великого праздника Дня Матери мне хотелось бы 
завершить наш урок стихами К. Симонова, посвященных матерям:
                            Есть матери – блажен, кто их имеет,
                            Нам кажется порою, может быть,
                            Они всего на свете и умеют,
                            Что только нас жалеть, кормить, любить.
Берегите своих матерей, относитесь к ним с любовью, с вниманием, не скупитесь на добрые слова.
  Y. Домашнее задание.  Творчество К.М.Симонова
 Выучить наизусть одно из стихотворений (любого автора)
 Составить синквейн к слову подвиг.
YI. Комментирование оценок.

 *****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
 жоғары санатты математика пәнінің мұғалімі Қомытбаева Торғай Елеусінқызы

Сабақтың тақырыбы: «Бөлшек дегеніміз не»
Сыныбы: 5 «А»
Мақсаты:
        білімділік: бөлшек туралы білетін ұғымдарды есептер шығаруда қолданабілуді бекіту.
      дамытушылық: жаңа технология элементтерін пайдалану арқылы таным   белсенділіктерін арттыру, шығармашылық
қабілеттерін ұштау.
     тәрбиелік: өз бетімен ізденіп жұмыс істеуге, ынтаны арттыруға тәрбиелеу.
                         Кәсіби бағдар беру. Еркіндік пен сенімді күшейту.
Сабақ типі: пысықтау, жинақтау сабағы.
Сабақ түрі: дәстүрлі.
Сабақ әдісі: сұрақ – жауап, ішінара ізденушілік, ой – қозғау стратегиясы.
Көрнекілігі:  топ  аттары,  эмблемалар,  белгілер,  бағалау  парақтары,  үлестірме  тапсырмалар,  мультимедиялық  проектор,
ноутбук, слайдтар.
Пәнаралық байланыс: география, тарих, қазақ тілі.
Сабақ жоспары:
I. Ұйымдастыру кезеңі.  II.      Үй тапсырмасын тексеру.
а. Есептер шығару  ә. Өткен тақырыпты пысықтау
     III.     Жаңа сабақ түсіндіру.
     а. Мақсатын хабарлау    ә. «Бөлшек туралы»
     б. Сергіту сәті
    IV.    Сабақты бекіту.
     а. Есептер шығару
     ә. Қызықты есептер
     б. Тарихи мағлұмат
     В. Тақырыптың өмірде қолданылуы
    V.      Сабақты қорытындылау.
   VI.      Үйге тапсырма беру.
   VII.     Білім бағалау.

Сабақ барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі
Сәлемдесу. Топ жетекшілері арқылы оқу – құралдарының түгелдігін анықтау, математика сабағы екендігіне тоқталу.

«Ақыл –ойды тәртіпке келтіретін – математика, сондықтан да оны оқу керек» М.В.Ломоносов
М.В.Ломоносовтың «Ақыл –ойды тәртіпке келтіретін – математика,  сондықтан да оны оқу керек» деген ұлағатты сөзін
сынып өмірімен байланыстыру, кәсіби бағдар беру, ынтасын сабаққа аудару.
II. Үй тапсырмасын тексеру.
а. № 826 – ауызша, № 843 - жазбаша
ә. Өткен тақырыпты пысықтау.
1. Семантикалық кесте «Бөлшектер»
2. «Ережелер әлемінде»

Семантикалық кесте «Бөлшектер»
Берілгені Жауаптары

Дұрыс бөлшек Бұрыс бөлшек 1-ден  үлкен
бөлшек

1-ден  кіші
бөлшек

1-ге  тең
бөлшек

Жарты 

Ширек
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Мұғалім: Балалар,  «Бөлшек  дегеніміз  не»  тақырыбын  бастағанбыз.  Бүгін  осы  тақырыптың  соңғы  сағатына  арналған
сабақты өтеміз.
Сынып  оқушылары  төрт  топқа  бөлінген  (білім  деңгейлеріне  қараай  бұл  топтардың  аттарыоқушылардың  намыстарына
тимейтіндей  «А» тобы,  «Б»  тобы,  «В»  тобы,  «Г» тобы деп  қойылды).  Әр  топ  жетекшілері  өздерін  таныстырады  (топ
жетекшілері орындарынан тұрып, өздерін таныстырады).
Қазір  әр  топтың  жетекшісінің  көмегімен  топ  мүшелеріне  «Ережелер  әлемінде»  тақырыбы  бойынша  тапсырмалар
таратылады (балаларға алдын-ала бөлшек туралы сұрақтарға дайындалып жүру ескертілген,  топ жетекшілеріне мұғалім
таратады). 
Балалар,  ойланасыңдар, ойларыңды қағаз бетіне түсіріп,  жауап беруге дайындаласыңдар. Дайындалып болған соң алған
тапсырмаларың бойынша негізгі жауапты топтың жетекшісіне бересіңдер.  Топтың әр мүшесінің жауабын қалған мүшелер
тыңдай  отырып,  толықтырулар,  түзетулер  жасай  алады.  Толықтыру,  түзету  жасаған  топ  мүшесіне  әрбір  түзету,
толықтыруына  сай  ұпай  санын  топ  жетекшісі  белгілеп  отырады.  Бұл  жағдайда  жинаған  ұпай  санына  байланысты топ
мүшесінің негізгі жауабына қойылған ұпай көтеріледі. (интерактивті тақстада «Іске сәт, балалар!»)
Топтардың 1 – тапсырмалары:
1. Бүтінді тең бөліктерге бөлгенде қандай үлес шығады? Мысал келтір, геометриялық фигураны пайдаланып 
кескінде.
2. Алымдары бірдей, бөлімдері әртүрлі екі бөлшекті салыстыр, қорытынды жаса.
3. Бөлшекке мысал келтір, оның алымын, бөлімін ата, мағынасын түсіндір.
4. Дұрыс бөлшек деген не? Оны әріптердің көмегімен жаз.
5. Бұрыс бөлшек деген не? Оны әріптердің көмегімен жаз.
6. Дұрыс бөлшекті 1 санымен салыстыр, түсіндір.
7. Бұрыс бөлшекті 1 санымен салыстыр, түсіндір.
8. Бөліктер саны неғұрлым көп болса, соғұрлым үлестер шамасы аз болады. Мысал келтір, негізде.
9. Бөлшектер координаталық түзуде нүктелермен кескінделеді? Негіздеп түсіндір.
10.  Координаталық түзуде дұрыс бөлшектер қалай орналасады? Негіздеп түсіндір.
(Осы  сәтте  топ  жетекшілері  мұғалім  үстелін  айнала  отырып,  тапсырмалары  бойынша  жауаптарын  береді.  Әр  топ
жетекшісінің жауабын қалған топ жетекшілері тыңдай отырып толықтырулар, түзетулер жасай алады, толықтыру, түзету
жасаған топ жетекшісіне әрбір толықтыру, түзетуіне сай ұпай санын мұғалім белгілеп отырады. Бұл жағдайда жиналған
ұпай санына байланысты топ жетекшісінің  негізгі  жауабына қойылған ұпай көтермеленеді.  Олар өз  топтарына оралып
тобының мүшелерінің жауаптарын ұпаймен бағалайды.)
III. Жаңа сабақ түсіндіру.
 а. Мақсатын хабарлау
Балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты: бөлшек туралы білетін ұғымдарды есептер шығаруда қолдана білуді бекіту.
 ә. Бөлшек туралы   (интерактивті тақтада «Бөлшек туралы не білеміз»
Әр топ пікірлесе келіп, дайындығын тобының атын, мысалы үлкен А әрпін көтерумен білдіреді)
Сергіту сәті. «Ақиқат, жалған» (жауап қате болса оқушылар тұрады, дұрыс болса отырады).
1. а×в=в×а теңдігі көбейтудің үлестірімділік қасиетін өрнектейді.
2. Дұрыс бөлшекке сәйкес нүкте координатасы 1-ге тең нүктенің сол жағына орналасады.
3.   дұрыс бөлшек   5:0=0 
4. 10 санының бөлігі 6.
 IV.    Сабақты бекіту.    а. Есептер шығару
Мұғалім:  Бөлшек  туралы  білетіндерімізді  пайдаланып  есептер  шығарамыз.  (топтарға  есептер  жазылған  деңгейлік
тапсырмалар таратылады)  
  1. Әр топ есептерін шығарып болғанын, оны қорғауға дайындығын тобының атына сай  әріпті (мысалы үлкен Б) көтеріп
белгі береді. Тақтаға шығарып қорғайды.
 «А» тобының 2- тапсырмасы

1. К-ның орнына қандай сандарды қойғанда  бөлшегі дұрыс бөлшек болады?
2. Паркке 60 емен және қайың ағаштары отырғызылды. Емен ағашы барлық ағаштардың  - сі. Паркке қанша

қайың ағашы отырғызылды?

3. Координаталық түзуді сызып, оның бойынан  және бөлшектерін белгіле.

«Б» тобының 2 – тапсырмасы
1. а-ның орнына қандай сандарды қойғанда 8/а бөлшегі бұрыс бөлшек болады?

                                                                   
2. Координаталық түзудегі белгіленген нүктелерге сейкес сандарды жаз:       А                  В                      С

Д

    0                                                                        1     
3. Туристер 1 сағатта жүруге тиісті жолдың  -ін жүрді. Олар барлық жолды неше сағатта жүреді?

«В» тобының 2 – тапсырмасы
1. Ас үйдің ауданы 9 м 2. Ол –үйдің барлық ауданының - і. Үйдің ауданын тап.

                                                                   
2. Координаталық түзу сызып, оның бойынан   ,   ,   бөлшектерін белгіле.                                                         
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3.   бөлшегіндегі  мен  – ның орындарына  1 – ден 5-ке дейінгі қандай сандарды қойғанда дұрыс бөлшек
шығады?

«Г» тобының 2 – тапсырмасы
1. Бак 40 л сумен толады. Бактың қаншалықты толғанын анықтайтын көрсеткішке қарап, онда неше литр  су

бар екенін анықта (суретімен берілген).
                                                                   

2. Мадина дәптердің 8 бетін жазғанда, оның 14 беті жазылмай таза қалды. Дәптердің жазылған беті оның 
барлық бетінің қандай бөлігі?                                                         

3.

    Балалар жаңа есептердің бірінде туристер туралы әңгіме қозғалды. Осыған орай бір жақсы хабар айтқым келеді. Жақында
«Бәйтерек» газетінде «Байқоңыр қаласы келешекте туристер  қаласы болады,  Сырдария өзенінің жағалаулары жөнделіп,
қайта жабдықталады, өзенмен қайықтар, моторлы қайықтар қозғалады» деп жазылған.

Байқоңыр қаласы болашақта

Сырдария өзені

   

Сөйтіп қаламыздың тұрғындары, шетел азаматтары демалатын туристер қаласына айналады екен. 
Бұл әрине қуанарлық жағдай!

ә. Қызықты есептер 
1. Қандай дұрыс бөлшекті аударып жазғанда дұрыс бөлшек болады?
2. Теңдіктегі  а  санын тап.  |а+а|:а=а  а=2
б. Тарихи мағлұмат. «Бөлшектің шығу тарихы» - оқушының хабарламасы.
в. Тақырыптың өмірде қолданылуы. «Бөлшектер - өмірде» 

«Бөлшектер - өмірде»
Әр топ тобының сұраққа дайындығын тобының атына сай әріпті көтеру арқылы белгі береді.
V.      Сабақты қорытындылау.  Математикалық диктант
5 «А» сыныбында 24 оқушы бар, оның 10-ы қыздар. Қыздар барлық оқушылардың қандай бөлігі?
Гүлсім бөлшек сан ойлады. Ол бүтін шаманы тең 13 бөлікке бөліп, оның 7-ін алды. Гүлсім қандай бөлшекті ойлады?
1. Бөлшектің алымы 2, ал бөлімі 3-ке артық. Бөлшекті жаз.
2. Бір бүтінде неше  үлес бар?
3. 1 см 1 дм-дің қандай бөлігі? (жауаптары интертақтада беріледі).

Математикалық диктант жауаптары
;   ;   ;  4;   

   VI.      Үйге тапсырма беру.
1. № 859 (1, 2)
2. «Бөлшектермен өзіңнің есебіңді құрастыр» - шығармашылық жұмыс.  
 VII.     Білім бағалау.

Топ  жетекшілері  өз  тобының жұмысын бағалайды.  «5»,  «4»,  «3»  нешеу екеніне  тоқталады.  Мұғалім «Бағалау
парақтары»  бойынша  әр  топтың  жинаған  ұпайларын  атайды.  Білімді  топты,  дайындығы  аз  топты  атайды.  Бағаларды
«Бағалау парағынан» журналға түсіреді. Сабақтың аяқталғанын айтып, денсаулық тілейді.

Ескерту: Әр топтың жетекшісі төмендегі көрсетілген үлгідегі «Бағалау парағымен» жұмыс істейді.

Бағалау парағы
Білекті бірді жығады,  Білімді мыңды жығады.

Ұпай саны
«      »
тобының
мүше
лері

Үй тап
сыр
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р
әлемінде»

Бөлшек
тур.не
білеміз
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р
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Бағалау реті                     10 ұпайдан артық болса «5»
                                            8 ұпайдан артық болса «4»
                                            6 ұпайдан артық болса «3»

                                    *****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
I санатты сызу және бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі Абтикерова  Аманкул Абибуллаевна

Сабақтың тақырыбы Цилиндр мен конусты проекциялау

Сілтеме Оқу бағдарламалары, оқулық «Сызу» авторы В.Г.Чукалин, Міндетті графикалық жұмыстар – 
авторы Ж.Есмухан

Мақсаты Проекциялау тақырыбын түсіндіру арқылы сызбаны орындау ережелерін қалыптастыру, 
орындау тәсілдерін үйрену.

Жалпы мақсат Тапсырмалар арқылы тақырыпты түсінуге, сызбаны ұқыпты орындауға мүмкіндік жасау, ой-
өрісін дамыту.

Оқушылар үшін
күтілетін нәтиже

Оқушылар топтық, жеке жұмыс жасауда дағдыланады. Тақырып бойынша еркін ойлана 
алады. Еркін ойлау дағдысы қалыптасады.

Сабақта
қолданылатын

материалдар

А4 формат, жұмыс дәптері, маркерлер, стикерлер, интерактивті тақта

Әдіс-тәсілдер Жаңа әдістер, АКТ, жеке жұмыс, топтық жұмыс, салыстыру кестелері
Ресурстар Электронды оқулық, ИТ-ның «Activ insper» бағдарламасы, ноутбук

Сабақтың барысы

Уақыт        Бөлім       Тапсырма Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
2 мин. Ұйымдасты

ру 
Оқушылар бір-бір фишка 
алады. Түр-түсіне қарай үш 
топқа бөлінеді.
І топ(сары)-архитекторлар
ІІ топ(көк)- инженерлер
ІІІ топ(қызыл)-
конструкторлар

Амандасып, көңілді ахуал 
орнату, сабаққа дайындығын 
тексеру: фишка түріне қарай 
топқа бөледі. Бағалау 
парағын топ жетекшісіне 
тапсырады.

Ынтымақтастық орта 
қалыптасады, амандасады, 
топ жетекші сайлайды.

7 мин. Білу
Үй

тапсырмас
ын сұрау

Бекіту

«Ыстық орындық» 
стратегиясы арқылы үй 
тапсырмасына жауап беру. 
Электронды оқулық бойынша
тест сұрақтарына жауап беру. 
Әрбір дұрыс жауап 1 ұпай 
болып есептеледі. 

Үй тапсырмасына толық 
жауап 3 ұпай жинайды.
Топтық жұмыс
«Сызбаны жетіспейтін 
сызықтармен толықтыр»

Оқушылардың жауаптарын 
қадағалайды.

А3 форматқа салынған 
тапсырма береді

Оқушылар сұрақтарға жауап
береді. Топ жетекші ұпай 
сандарын бағалау парағына 
жазып отырады.

Топтағы әрбір сызықты 
тапқан оқушыға 2 ұпай 
беріледі.

7 мин. Мағынаны 
тану. Түсіну.

Жаңа тақырып «Цилиндр 
мен конусты проекциялау»

X,Y проекция осьтерін 
жүргізу.

Жаңа тақырыпты 
хабарлайды, мақсатын 
айтады. Мақсаты: тік 
бұрыштап проекциялау әдіс-
тәсілдерін меңгеру. Цилиндр 
мен конусты проекциялап 

Жұмыс дәптеріне күн ретін, 
жаңа тақырыпты жазады.
Оқушылар проекция 
осьтерін сызып,
оқулықтағы мысалдарды 
орындайды. 
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үйрену.Цилиндр мен 
конустың табандарында 
жататын дөңгелектер 
проекцияның горизонталь 
жазықтығына параллель 
орналасқандықт. олардың 
осы жазықтыққа проекциясы 
да дөңгелек болады.
Цилиндрдің фронталь және 
профиль проекциялары – тік 
төртбұрыштар, ал конустікі –
тең бүйірлі үшбұрыштар.

20 мин.

1 мин.
Сергіту сәті
«Пойыз» 
жаттығуы

Сарамандық жұмыс
112-113-114-суреттер, 54 бет
І топ – цилиндр 
проекциясын орындайды.
ІІ топ – конус проекциясын 
орындайды.
ІІІ топ – қиық конус 
проекциясын орындайды.

         

    Бірінші қадам – алақанмен 
бір шапалақ, екі рет аяғымен 
топылдату.
Екінші қадам – екі шапалақ 
бір топылдату. Қозғалыс 
кезекпен қайталанады. Пойыз
доңғалақтарының шуылы 
пайда болады.

Сарамандық жұмыстың 
орындалу тәртібін 
түсіндіреді.

Мұғалім ойын шартын 
түсіндіреді.

Жұмыс дәптерлеріне 
М2:1 масштабпен берілген 
тапсырманы орындайды.

Оқушылар ойын шартын 
орындайды.

3 мин. Білімді
жинақтау,

қорытындыл
ау

Қызықты есептер
115 – сурет
а) суретте және 
б) суретте неше дойбы 
тастары бар.
Тапсырма үш топқа ортақ 
беріледі. 
Дұрыс жауап берген оқушы 3 
ұпай жинайды.

Мұғалім оқушы жауабын 
қадағалайды.
Сұрақ-жауап арқылы 
қорытындылайды.

Жаңа сөздерді дәптерге 
жазады.

2 мин. Үйге
тапсырма

Жаттығуға арналған 
тапсырма
118 – сурет
Геометриялық денелер 
тобының сызбасын 
жетіспейтін проекциялармен 
толықтыру.

Үй тапсырмасын түсіндіреді Үйге тапсырма алады

3 мин. «Бірін-бірі 
бағалау»

Фишка арқылы ұпай санын 
анықтап, бірін-бірі 
бағалайды.

Рефлексия.
Кері 
байланыс

Сабақ ұнады ма?
Оқушылар стикерлерді 
толтырып, өз ойларын 
білдіреді.
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БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК

Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Куразова Бибайша Темирхановна

Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011–2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасында  Қазақстанда
оқитындарды  сапалы  біліммен  қамтамасыз  етіп,  халықаралық  рейтингілердегі  білім  көрсеткішінің  жақсаруы  мен
қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру,
олардың  кәсіби  біліктілігін  дамытуды  қамтамасыз  ету,  сондай-ақ  педагогтердің  еңбегін  мемлекеттік  қолдау  мен
ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген.

Бүгінгі күні көкейтесті болып отырған білімнің құзырлылық ұстанымын жүзеге асыру құралы ретінде педагогикалық
технологиялар мен белсенді оқыту әдістерінің алар орны ерекше. Әрекетке негізделген технологиялық оқыту танымдық
белсенділігі  жоғары,  өмірдің  әртүрлі  мәселелерінен  хабардар,  кез  келген  тапсырманы  орындауға  қабілетті,  қолынан  іс
келетін (құзырлы) азаматтарды қалыптастырады.

«Құзырлылық» ұғымы соңғы уақытта  жалпы дидактикалық және әдіснамалық  деңгейде  қолданысқа  еніп  отыр деп
айтуға болады. Ғылыми әдебиеттерде құзырлылық қайсыбір тапсырманы орындай алуға қабілеттілік,  бір нәрсені жасау,
оқушының қалыптасып үлгерген жеке сапасы мен тәжірибесінің жиынтығы ретінде қарастырылады.

 «Құзырлылық» ұғымы -   қазақ тіліндегі түсіндірмесі «жасай алу» деген мағынаны білдіреді.Соңғы кезде елімізде
білімге деген көзқарас өзгерді: бұрын ғылым - өндіріс  пен білім деп қарайтын болсақ, қазір мәдениетті - білім мен тарих
деп қарайтын болды. Бұдан орта білім берудің мақсаты нақтыланды: алған білімнің, кәсіби дағдыларының негізінде өмірдің
өзгермелі жағдайларына еркін бағдарлай алатын, өзінің алған білімін қолдана алатын, өзін-өзі дамытуға және адамгершілік
тұрғыда  өз  бетінше  дұрыс,  жауапты  шешім  қабылдауға  қабілетті  тұлға  қалыптастыру.  «Құзырлылық»  ұғымы  жайлы
К.Құдайбергенова  ғалымның  мәлімдемесі  бойынша,  «Құзырлылық  ұғымы  -   соңғы  жылдары  педагогика  саласында
тұлғаның субьектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым. Құзырлылықтың латын тілінен
аудармасы  «competens»  белгілі сала бойынша жан – жақты хабардар білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір
сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара алады дегенді білдіреді» деп көрсетеді.  Ал, Б.Тұрғынбаева «…өзінің
практикалық әрекеті арқылы алған білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуде қолдана алуын – құзырлылықтар деп атаймыз»
деп анықтайды. 
ҚҰЗЫРЛЫҚ : 
- Алған білімін пайдалана білу қабілеті; 
- Болашақ таңдайтын мамандығына қатысты қабілеттер мен шеберліктерін меңгере білу; 
- Әлеуметтік даму деңгейіне сәйкес  келетін және қоршаған ортаның әсері 
ету факторларына төтеп бере алатын қасиеттер   жиынтығы. Бүгінгі күні көкейтесті болып отырған білімнің құзырлылық 
ұстанымын жүзеге асыру құралы ретінде педагогикалық технологиялар мен белсенді оқыту әдістерінің алар орны 
ерекше.Әрекетке негізделген технологиялық оқыту танымдық белсенділігі жоғары, өмірдің әртүрлі мәселелерінен хабардар, 
кезкелген тапсырманы орындауға қабілетті, қолынан іс келетін (құзырлы) азаматтарды қалыптастырады. Оқушы 
құзырлылығын қалыптастыру сабақ барысында жүзеге  асырылады, сондықтан сабақ кезеңдерінде мақсат, нәтиже мен   іс-
әрекет түрлері нақты айқындалуы қажет.  
Қазіргі  педагогикалық  ғылым  мен  практикада  «кәсібилілік»,  «педагогикалық  шеберлік»,  «құзыреттілік»,  «кәсіби
құзыреттілік», «педагогтың кәсіби құзыреттілігі» деген ұғымдар – категориялар кеңінен қолданыс табуда. 
Педагогика мен әдістеме ғылымдарында «кәсібилілік» және «педагогикалық шеберлік» ұғымдарының сипаттамалары мен
анықтамалары қалыптастқан. 
«Құзыреттілік»  ұғымының  көптеген  түсініктемелері  бар.  Шетелдік  сөздердің  сөздіктерінде  «құзыреттілік:  1)  тиістілік,
қабілеттілік немесе белгілі бір саланы білушілік; 2) белгілі бір зат, құбылыс жөнінде пайымдау, салмақты да беделді пікір
айтуға мүмкіндік беретін білімді игеру ретінде түсініктеме берген. 
      Қазір құзыреттілікке – дербес және жауаптылықпен әрекет етуге,  белгілі бір жұмысты орындауға қабілеттілік пен
икемділікті игеруге жол ашатын психологиялық ахуал, психикалық сапалардың жиынтығы ретінде түсініктеме беріліп жүр.
Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасының жобасында «12 жылдық мектептің педагогы
жоғары деңгейде қалыптастырудың бірнеше құзіреттілігін игеруге міндетті» деп педагог құзыреттілігінің мынадай үш түрін атаған:
1. Арнайы құзыреттілік -  өзінің  кәсіби қызметімен жоғары деңгейде айналысатын және өзінің кәсіби дамуын одан әрі
жобалай білетін қабілет;
2.  Әлеуметтік  құзыреттілік  –  кәсіби  қызметпен  бірге  (ұжыммен,  топпен)  айналысатын,  кәсіпті  басқаруға
қабылданған кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін қолдана білетін және ынтымақтастықта болатын қабілет;
3. Білімдік құзыреттілік -  білім  беру әрекетінде кәсіби білімді, білік пен  дағдыны,  мақсат қоюшылықты игеруге деген
қызығушылық,  білім  беру  әрекетінде  субъектілік  пен  креативтіліктің  дамуына  ынталылық,  педагогикалық  және
әлеуметтік психологияның негіздерін қолдана білу қабілеті.
Біздіңше, бұларға қосымша тағы да төртінші құзыреттілік болу керек, яғни: 
4.  Дара  құзыреттілік  -  өзінің  қабылетін  жүзеге  асыру және  кәсібі  аясында  өз  даралығын дамытуға  қабілеттілік,  кәсіби
тұрғыда өсуге деген даралығы, өзінің даралығын сақтауға деген қабілеті.
Мектеп педагогының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың мынадай шарттары бар: 
Әдістемелік құзыреттілік – оқытудың әртүрлі әдістерімен қарулану, дидактикалық әдістер мен тәсілдерді білу және оларды
оқыту процесінде білімдер мен іскерліктерді меңгерту үшін қолдана білу іскерлігі;
Зерттеушілік  құзыреттілігі  –  оқыту мен тәрбиелеудің  заңдылықтары,  құрылымы және мазмұны туралы жаңа білімдерді
жасау үшін педагогикалық құбылыстарды, фактілерді оқып үйренудің ғылыми әдістерімен қарулану;
Басқарушылық құзыреттілігі - өз қызметі мен оқушы қызметін басқару тәсілдерімен, әдістерімен қарулану;
Ақпараттық құзыреттілігі – қазіргі ақпараттық технологиялармен қарулану, олардың күштілігі мен нашарлығын, пайдалану
аясын түсіну, алынған ақпаратқа сыни көзбен қарай білу;

47



Коммунативтік  құзыреттілік  –  қоршаған  ортамен  өзара  әсерлесу  әдістерімен,  тәсілдерімен  қарулану,  әртүрлі
ситуациялардағы қарым-қатынасты бағалай білу;
Білімділік құзыреттілік - өзінің кәсібилілігін үздіксіз жетілдіру қабілеті, жеке және қоғамдық өмірде дамып отыру.
Біздіңше, тағы да екі шарт жетіспейді, олар:
Экологиялық құзыреттілік - өзінің экологиялық мәдениетін қалыптастыру, оны пайдалана білу;
Тәрбиелілік  құзыреттілік  -  өзінің  тәрбиелілігін  ұлттық  құндылықтар  арқылы қалыптастыру,  оны ұлттық  тәрбие  беруде
кеңінен қолдану.
Сонымен, осы құзыреттіліктерді педагог игерсе, ол жоғары деңгейде қалыптасып, жаңа тұрпатты педагог болады.
Оқушының құзыреттіліктерін қалыптастырудағы дамыта оқыту технологиясының қолданыс табуын төмендегідей көрсетуге
болады.   Құзырлы  мұғалімнің  кәсіби  -  әдістемелік  қабілеті  жоғары  деңгейде  қалыптасуға  тиісті.  Дәлірек  айтқанда
мұғалімнің  кәсіби-әдістемелік  даму  деңгейі,  тұлғалық  қажеттілігі  мен  сұранысына  негізделе  отырып,  инновациялық
мектептердің  талаптарына  сай,  әдіснамалық  ұйымдастырылатын  басқару  жүйесінің  нәтижелі   болуымен  байланысты. 
Кәсіби  оқыту  үрдісін ұйымдастыруда құзырлы мұғалім құзыреттілік қабілетінің бірнеше түрлерімен жұмыстанғанда ғана
өз еңбегінің нәтижесіне жетеді. 
Мысалы; 
Арнайы құзыреттілік – кәсіби қызметімен жоғарғы деңгейде айналысатын және кәсіби дамуын одан әрі жобалай білу 
қабілеті.  
Әлеуметтік құзыреттілік- бірлескен кәсіптік қызметпен айналысу қабілеті (ұжыммен, топпен), қызмет ету, басқару 
кәсібінде қабылданған кәсіби қарым – қатынас тәсілдерін қолдана білу қабілеті. 
Білім беру құзыреттілігі – білім беру қызметінде кәсіби білімді, білік пен дағданы, мақсат қоюшылықты игеруге деген 
қызығушылық және білім беру қызметінде субъектілік пен креативтіліктің дамуына ынталылық, педагогикалық және 
әлеуметтік психологияның негіздерін қолдана білу қабілеті. 
Мұғалімдердің ең маңызды тапсырмасы ол - сабақтарда оқушылардың құзіреттілігін ояту. 
Педагогика  ғылымының  аяққы  эксперименттерінің  нәтижесіне  сүйенсек  оқушылардың  құзіреттілігінің  жоғарылауы
сабақтың  жүргізу  әдістемесіне  байланысты  болады  екен.  Оқушылардың  танымдық  қабілеттерін  арттырудың  тиімді
құралдарының  бірі  –  оқушылардың  өздік  жұмысы  мен  өздігінен  білім  алу  әрекеті.  Оқушының  өзіндік  әрекетінің
нәтижесінде оның бойында мынадай қаситеттер қалыптасады:
1. Өз бетінше ойлау біліктері мен  ізденімпаздығы
2. Оқуға деген қабілетінің артуы
3. Өз ойының дербестігі
4. Басқа оқушылардың түсіндірмелеріне сын көзбен қарауы.
Оқушылардың өздік жұмыстарына олардың өз еркімен жаңа амал – тәсілдер қолданып жасайтын шығармашылық жұмыстар
жатады.  Оған  оқушылардың өздігінен шығарма,  баяндама,  реферат,  доклад,  көрнекі  құралдар жасауы  тағы басқаларын
жатқызуға болады. Оқушылардың сабақ үстінде құзіреттілігін қалыптастырудағы басты мақсат – білім берудің түрлі тиімді
жолдарын  қалыптастырып,  оқыту  үрдісін  нәтижелі  ұйымдастыру.  Оқушылардың  өзіндік  әрекеті  тек  қана  оқытудың
педагогикалық әдістері мен құралдары төңірегінде ғана емес, сондай-ақ зерттеу нысанасы ретінде танылуымен сипатталады.
Оқушылардың құзіреттілігін,  ізденімпаздығын арттыру үшін оқу үрдісі оларды қанағаттандыратындай ұйымдастырылуы
қажет. Құзіреттілік әркімге тән, тек оны дамыта білу - әр ұстаздың міндеті. Сондықтан, дайын ақпараттық фактілерді, заңдар
мен  ережелерді  беріп  қоймай,  оқушыларды  өз  бетіншше  іздендіретін,  алған  білімдерін  тұжырымдай  алатын  оқу
материалдарын беру қажет.
Өз тәжірибеме келетін болсақ, «Who is bigger?» тақырыбында қалалық ашық сабақ беру барысында сабақта әртүрлі әдіс-
тәсілдерді  қолдандым.  Сабақ  барысында  оқушылар топтарда  жұмыс жасады,  мәтінмен өздері  танысты,  әртүрлі  әдістер
арқылы  тапсырмаларды  саралады.  Жаңа  технологияны  сабағымда  пайдалана  отырып  оқушылардың  сөздік  қорын
молайттым,диологтық  сөйлеуді  қалыптастыруға  ықпал  жасадым,сонымен  қатар  пәнге  деген  қызығушылығын
арттырдым.Оқушылардың  ағылшын  тілі  пәніне  деген  қызығушылығын  арттыруда  көп  ізденіп,  жаңа  ақпаратттық
технологияларды меңгенруге, әртүрлі әдіс-тәсілдерді білуді қажет деп санаймын және мен өз сабақтарымда жиі қолданамын.
Және мен өз сабағымда ''Enjoy English''электронды оқулықтарын жиі қолданамын.’’English grammar for pupils’’ ағылшын
грамматикасы мен фонетикасын оңай әрі  тиімді  жолмен түсіндіруге көмектеседі.''Enjoy English''электронды оқулығында
оқушылардың  ойлау,  сөйлеу  және  олардың  коммуникативті  дамуына  көп  ықпал  етеді.  АКТ-мен  қатар  өз  сабағымда
интербелсенді оқытуды пайдалана отырып ойын әдіс – тәсілін қолданамын. Ойын арқылы ұстаз қойған мақсатына жетеді.
Сонымен қатар оқушылардың ұйымдастыру қабілеттерін арта отырп сабақ кезінде қуаныш сезімін оятады. Оқу үрдісіне
тиімді ойындардың бірі «Рольдік», «Блиц» оқу ойындары,  сонымен қатар «Саяхат», «Домино», «Бинго», «Жұлдызды сәт»,
«XXI ғасыр көшбасшысы»  ойындарын  сабақ барысында өткіземін. 
  Мұғалім  жан-жақты  ізденісті  қажет  етеді,  өз  білімімді  үздіксіз  көтеріп,  біліктілік  арттыру  курстарында  білімімді
толықтырып отырамын.
 2015-2016  жылғы  оқу  жылында  11сыныптарды  ҰБТ-ға  дайындық  жұмысын  жүргіздім,  соның  нәтижесінде  ағылшын
пәнінен оқушыларым 100% сапа, 100% үлгірім көрсеткіш берді. Өзімнің  жетекшілік ететін  11Ә сыныбы мектеп бойынша
ең жоғарғы нәтиже 100% сапа, 100% үлгірім көрсетті. 
 11 Ә сынып оқушысы  Қолғанатов Аңсат «Үздік аттестат» иегері   атанды.
 2 оқушым - қалалық, 9 оқушым - халықаралық, 4 оқушым - Республикалық олмпиадалардың жүлдегері болды.
  Қазіргі  таңда  мектептерде  мұғалімдерді  мазалайтын басты мәселе  «қиын» балалар.  Алдымен осы «қиын» оқушылар
дегеніміз кімдер? Олар – мектеп тарапынан ерекше, қосымша бақылауды талап ететін,  тәрбиелеуге қарсылық білдіретін
оқушылар. Сонымен қоса , білім деңгейі төмен, тәртібі нашар, сабақтан көп қалатын, ұстаздардың талабын орындамайтын,
адамгершілік деңгейі төмен, сыныптастарымен үнемі тіл табыса алмайтын, ұжым мәселелері қызықтырмайтын оқушылар,
ойлау қабілеті  кейін қалған,  ашуланшақ  оқушыларды қиын балалар қатарына жатқызып жүрміз.  Осы мәселемен жұмыс
жасай отырып, мектеп психологының яғни өзімнің алдыма қойған мақсатым: «Қиын» балалармен жұмыс жүргізу жолдарын
жетілдіре отырып, оқушыларға құқықтық білім беру мен жоғары әлеуметтік-құқықтық мәдениетін қалыптастырудың тиімді
әдіс-тәсілдерін табу.
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Жалпы «қиын» балалармен жұмыс жасау барысында төмендегі жұмыс түрлерін қолданамын:
1.Ең әуелі сабаққа деген қызығушылығын ояту;
2.Жеке талап қою оқушының өзіне деген сенімін бекіте түсу;
3.Өзінің мүмкіндігін тексере отырып, түрлі іс-әрекет түрлеріне қатыстыру арқылы дамуына ықпал ету;
4.Оқушының сынып ұжымында беделін және мектепке деген көзқарасын қалыптастыру.
Қорытындылай келсек, бала, ата – ана және мектеп осы үш бірлік бірлесе жұмыс атқарғанда ғана нәтижеге қол жетеді.
Мектеп -  жасөспірімдерді қалыптастыратын келешекке жол беретін алтын орда.  Мектеп жөнінде:  М.Жұмабаев данамыз
былай деген: «Қазақтың тағдыры, келешегі, ел болуы да мектептің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді
сау, берік, һэм өз жанымызға қабысатын, үйлесетін негізде құра білсек, келешегімізге тайынбай серттесуге болады. Сондай
негізде құра алмасақ, келешегіміз күңгірт».
  Ендеше, оқу процесінің жаңаруындағы ағылшын тілі  мұғаліміне жан-жақты, жаңалыққа жаны құмар, шығармашылық
қасиеті қалыптасқан, жоғары деңгейде өз пәні бойынша білімді меңгерте алатындай жауапкершілік жүктеледі
Дәстүрлі әдістеме орнына жаңа технологиялардың келуі сөз жоқ оқу үрдісінің зор тиімділігін арттырады. 
Ағылшын  тілі  пәнінде  оқушылардың  құзіреттілігін  қалыптастыруда  сабақты  түрлендіріп  өткізудің  маңызы  ерекше.Ел
өмірінде  болып жатқан  саяси  әлеуметтік  өзгерістерге  байланысты білім беру саласына  қойылатын талаптар  да  өзгеріп
отырады.  Мұғалім  үнемі  білімін  молайтып,  ізденісін  тоқтатпауы  керек,  онсыз  болмайды.  Ал  бүгінгі  таңда  мектептің,
мұғалімнің ең қаситетті міндеті – рухани бай, жан-жақты дамыған жеке, дарынды тұлға қалыптастыру. Қазіргі кезде оқыту
үрдісін жоспарлаудың, қолданудың және бағалаудың жүйелі әдісі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбее
түсуде. Оқушылардың құзіреттілігін, белсенділігін арттыру үшін – ойын сабақтарын ұйымдастыруға болады. Сабақ ойын
түрінде жүргізілетін болса оқушылардың белсенділігі артады, бір-бірімен бәсекеге түсу арқылы оқуға, көп білуге ынтасы
өседі. Ол тәрбиеге де, оқу ісіне де зор ықпалын тигізеді. Білім берудің ұлттық болмысына өту жағдайында қазіргі таңдағы
мектеп оқытудың және тәрбиелеудің жаңаша психологиялық - педагогикалық диагностиканың тәсілдерін шебер меңгерген,
шығармашылықпен ойлайтын, педагог ізденуші, ғылыми ойы бар, патриоттық қасиетке ие, жаңашыл шет тілі педагогты
қажет етеді.
           Баланың ақылы, сезімі, қайраты мұғалімнің жігерлі ықпалы арқасында жетіледі. Мұғалім балаларына салақ, селқос
қараса,  олардың жан қуатын кемітіп,  тәрбие  де  бере алмайды.«Еліміздің  ертеңі  бүгінгі  жас ұрпақтың қолында,  ал жас
ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»-деп елбасы  Н.Ә.Назарбаев айтқан сөзімен қорытындылағым келіп отыр.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
I санатты музыка пәнінің мұғалімі Нарманова Кулмараш Абдиалимовна

Сыныбы: 4 «В»
Сабақтың тақырыбы: Симфониялық оркестрдегі ішекті – ыспалы       аспаптар
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:
Симфониялық оркестрдегі ішекті – ыспалы аспаптар туралы түсіндіру.
 Әр аспаптың шығу тарихын,  әр қайсысына тән дыбыс ерекшеліктерін ажырату,  есту,  есте сақтау қабілеттерін арттыру,
музыка теориясы элементтерін меңгерту,  көркемдік білім беру.
Дамытушылық: Әр  оқушының  өзіндік  ой  қиялына  ерік  бере  отырып,  өзінше  ой  түюге  баулу,  шығармашылық
 мүмкіндіктерін  дамыту.
Тәрбиелік: Симфониялық музыкаларды  қадір тұтуға, түсініп тыңдауға баулу. Эстетикалық тәрбиенің маңызды бір бөлігі – 
музыка өнері арқылы
адамгершілікке, қай халықтың болмасын музыка мәдениетін құрметтеуге, сыйлауға тәрбиелеу.
Сабақтың типі: Аралас сабақ 
Сабақтың түрі:Дәстүрлі сабақ
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, ойын элементтері, би  қимылдары, музыка тыңдау, ән айту.
Көрнекілігі: тақырыптық слайдтар, баян
Сабақтың құрал-жабдықтары: интербелсенді тақта
Пәнаралық байланыс: әдебиет, тарих
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:  Амандасу.   Психологиялық дайындық:
Жақсы тілек тілейік,
Мен саған, сен маған.
Күнде күліп жүрейік,
Күннің нұрын төгейік.
Мен саған,сен маған.
3.Оқушылардың назарын сабаққа аудару
4.Дауыс жаттығуы
1.До-ре- ми,до-ре-ми,
Үйреніп аламын.
Фа-соль-ля,
Соль-ля-си,
До-до-до.
Деп әнге саламын.
2.До-ре-ми, до-ре-ми,
Нотаның аттарын.
Фа-соль-ля,Соль-ля-си,
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До-до-до
Деп күнде жаттадым.
II. Үй тапсырмасы
Скрипка аспабы қалай пайда болды? 
М.Ілиясовтың «Қазақы дастарқаным» әнін орындау.
(Өтілген тақырып бойынша, оқушылардың дайындықтарын тексеру.)
Үй тасырмасын қорытындылау:
1.Не себепті Еуропада скрипка «музыка патшайымы» атағына ие болды?
2.Скрипканың шығу тарихы қай ғасырдан басталады? 
3.Скрипканың классикалық түрі қай ғасырда, қай жерде пайда болған?
4. Скрипканың көне түрлері қалай аталады?
5. Оркестрдің түрлерін ата?
Мұғалім:  Сонымен  балалар,  біз  сабағымызда  симфониялық  оркестрдің  құрамындағы  аспап  скрипкамен   таныстық.
Италиялық  скрипкашы  әрі  композитор  Никколо  Паганини  өзінің  аспабының  үнімен  бірде  адамдарды  жылатса,  бірде
қуантып, кейде онымен билетіп те жібере алатын. Оған дейін скрипка аспабында бұлай ойнаған адам болған емес.  Ол
скрипкада  ойнаудың  жаңа  техникалық  мүмкіндіктерін  көрсетті.  Сондықтан  да  Паганинидің  скрипкасын  «сайтанның
аспабы» деп те атаған.  Қазіргі кезде скрипкашылар өздерінің шеберліктерін дәлелдеу үшін міндетті  түрде Паганинидің
шығармасын орындауға тырысыды.
III. Жаңа білімді меңгерту.
Мұғалім: –( Интербелсенді  тақтадан ыспалы аспаптар  суретін көрсету.) 
Балалар,  суреттегі  аспаптарды қалай атауға болады? 
Ыспалы аспаптар Дұрыс.
Бұл аспаптар қай елден келген?  Еуропадан.
Қандай оркестрде кездеседі?  Симфониялық оркестрде. Дұрыс.
Олай болса бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: «Симфониялық оркестрдегі ішекті -ыспалы аспаптар».
(Интербелсенді тақтадан бүгінгі күн реті мен жаңа сабақ тақырыбы ашылады)
 Мақсаты:
Қай халықтың музыка аспаптары болмасын өмірге жайдан-жай келмеген. Ол адамның жан дүниесі, ішкі сезім иірімдерін
білдіру қажеттілігінен,  әр  халықтың тұрмыс-тіршілік,  салт-дәстүр,  әдет-ғұрпына  орайласа  туындап  пайда  болған.  Адам
болмысының сөзбен жеткізе алмайтын күрделі сезімдерін сыртқа шығару үшін музыкалық аспаптарды ойлап шығарған.
Скрипкамен қатар ішекті – ыспалы аспаптар тобын құрайтын  - альт, виолончель және контрабас аспаптары. Бұл аспаптар
симфониялық  оркестр  үшін  ойлап  табылған.  Себебі,  олар  оркестрдің  дыбыс  кеңістігін  мейлінше  толтыру үшін  қажет.
(экраннан альт аспабының суреті көрсетіледі)
Дыбыс бояуы (тембр) жағынан  альт скрипкаға жете алмайды. Оның  дыбысы қысыңқы,  көмескі реңді болып шығады.
Ансамбль немесе оркестр құрамында басқа аспаптармен дыбысы жақсы үйлесім табады.
(экраннан контрабас аспабының суреті көрсетіледі)
Контрабас аспабы тек қана оркестрде қолдалынады. Ол өзінің  қою және төменгі дыбысымен оркестрдегі барлық аспаптар
сүйенетін тірек іспетті.  (экраннан виолончель аспабының суреті көрсетіледі)
Ал виолончель дыбысының өзіне тән ерекше бояуы бар. Оның қоңыр да қою  дыбысы Европа музыкасындағы  қайғы мен
мұң, аңсау мен күйініш сезімдерін жеткізе алады. 
(экраннан аспап ішегіне байланысты слайд көрсетіледі)
Аспаптардың дыбыс биіктігі аспаптың өлшемі мен оған тағылған ішектердің ұзындығына тікелей байланысты. Неғұрлым
аспап үлкейген сайын, соғұрлым дыбысының биіктігі төмендей түседі.
(Слайд)  Дыбысы ең жоғарғы аспап – скрипка болса, ең төменгі  - контрабас аспабы.                            
Орындау кезінде скрипка мен альтты иыққа бұғақпен тіреу арқылы көлденең ұстап, виолончель мен контрабасты жерге тік
тіреп ойнайды.                        
Бұл аспаптардың ең қарқынды дамыған шағы  - XVIII  ғасыр. Сонымен, скрипка тектес Еуропаның қазіргі ішекті – ыспалы
аспаптары – альт, виолончель және контрабас оркестр үшін жасалып,  бүгін де оның негізі болып табылады.
(Экраннан ыспалы аспаптарды бірге көрсету)
 Музыка тыңдайық.  Виолончель аспабында Сен – Санстың «Аққу» шығармасы.
 Сергіту сәті: «Қара жорға»биіне ырғақтық қимылдар жасау.
Ән орындайық!
Жаяу Мұсаның әні «Ақ сиса»
(Жаяу Мұса туралы қысқаша мағлұмат айтып кетемін)
 (әнді алдымен тыңдатамын, одан соң үйретемін)
 Серік Ибрагимовтың орындауында «Ақ сиса» әнін тыңдау
Әннің екпіні: көңілді
Дәптермен жұмыс.
(дәптермен жұмыс кезінде симфониялық музыка ойнап тұрады)
(оқушылар әннің сөзін жазып алады)
Сабақты қорытындылау. «Өзіңізді тексеріңіз»
Бұл мәлімет шындық па немесе жалған ба? Өтілген тақырыптар бойынша мысалдар келтіріледі. Мысалдарды оқу кезінде
оқушылар ол келтірілген мысалдың өтілген тақырыпта бар жоғын анықтайды. 
IV.Жаңа сабақты бекіту
«Сиқырлы ағаш» ойыны
Жаңа сабақ бойынша алма (стикер) артындағы сұрақтарға жауап беру арқылы ағашқа іліп алма ағашын толтырады.
1. Скрипка тектес қандай ішекті – ыспалы аспаптарды білесің?
2. Альт, виолончель және  контрабас аспаптары не үшін қажет болды?
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3. Бұл аспаптардың дыбыс бояуының ерекшелігі неде?
4. Аспаптардың дыбыс биіктігі тікелей неге байланысты?
5. Аспаптарды қалай ұстап орындайды?
6. Бұл аспаптар қай ғасырда қарқынды дамыды?
7. Біз бүгін кімнің әнін үйрендік?
8. Әнді кімнің орындауында тыңдадық?
 9. Виоланчел аспабында кімнің шығармасын тыңдадық?
10.Қазақстанның қандай скрипкашыларымен таныстық?
 V. Қорытынды:
Балалар  біз  әлі  алдағы  уақытта  симфониялық  оркестр  құрамындағы  басқа  да  аспаптармен  танысамыз.  Біздің  бүгінгі
сабағымызға мектебіміздің музыка жетекшісі Динара апайларың келіп отыр. Ол бізге жай келген жоқ симфониялық оркестр
құрамында болатын үрлемелі аспап флейтамен келіп отыр. Енді осы апайымызды шақырайық.
Флейта аспабында шығарма тыңдау
(Қол шапалақтап қошемет көрсету)
Оқушылар  бүгінгі сабақтан алған әсерлерін ортаға салады.
Мұғалім:  Әрбір аспаптың өзіндік тарихы бар. Олардың әрбірі оркестр құрамына ену үшін көп жылдар мен ұзақ жолдан
өткен.
Ұлы жазушы  М.Әуезов  «Әнге әуес, күйге құмар бала жаны сұлу, өмірге ғашық болып өседі» деген екен. Ендеше ән мен
күйге құмар болып, қызығушылықтарың арта түссін деп сабағымызды аяқтаймыз.
VI. Үйге тапсырма:
1.Симфониялық оркестрдегі ішекті - ыспалы аспаптар оқып келу.
2.«Ақ сиса» әнін жаттау және оркестр құрамына кіретін өзі ұнататын аспаптардың суретін салып келу.
VII. Бағалау.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
биология пәнінің мұғалімі  Рсалиева Гулим Жаксымуратовна

Сыныбы: 8 «Б»   Сабақ тақырыбы:  «Қанның құрамы »
Сабақ мақсаты:  Білімділігі: оқушылар  қан жасушалары, олардың қызметі, эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер 
туралы білімдерін жетілдіру.
Дамытушылығы: оқушылардың ой - өрісін білімін тиянақтау. Ойлау қабілеттерімен танымдық ерекшелігін арттыру.
Тәрбиелігі: ұрпақ тазалығының ұлт болашағы екендігін ұғындыру, жаман әдеттен жиренуге, салауатты өмір сүруге 
тәрбиелеу
Күтілетін нәтиже: 1. Оқушылар қанның құрамы мен құрылысын біледі;   
2. Эритроциттердің құрылысын, қызметін түсінеді;
3. Лейкоциттердің құрылысы, қызметі мен маңызын анықтайды;   
4. Қанның ұюы және тромбоциттердің қызметін ұғынады.
 Сабақтың түрі:    Аралас сабақ
 Сабақтың типі:    Жаңа сабақты меңгерту
 Әдіс-тәсілдер:  СТО, эссе жазу, қарлы кесек ойыны, топтастыру, видеоролик арқылы ой қозғау,«сымсыз телефон ойыны » 
сергіту сәті, сізден сұрақ, менен жылдам жауап, қалыптастырушы бағалау, кері   байланыс «қанның құрамы»; 
Көрнекі  құралдар: Интерактивті тақта,  суреттер, оқулық,бағалау парағын беру, плакаттар,маркерлер, жетондар. 
  Сабақ барысы: 

Уақы
ты

Сабақ кезеңдері Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

1 мин І.Ұйымдастыру кезеңі. 
Оқушылармен амандасып, 
сынып ахуалын бақылау. 

 Оқушыларды түгелдейді.

5мин II.Үй тапсырмасын 
пысықтау.
 Қарлы кесек ойынын 
ойнату.  Оқушыларға 
парақтар таратылады
 Топқа бөлу

 1.Қарлы кесек ойыны бойынша           
екі сұрақтан ақ параққа жазып қарсы 
топтарға лақтырады.
2.2 минуттық эссе жазып, оны қорғау. 
Парақтардың шетінде А,Б,В әріптері 
бойынша   
оқушыларды топқа бөледі

1.Қарсы топтағы балалар сұрақтарға     
жауап береді. 
2.Эсселерін қорғап, А,Б,В әріптері 
бойынша топқа бөлінеді. 

2мин ІІІ.Жаңа сабақ
Ой қозғау
Тақтадан  қан туралы 
видеоролик көрсетіледі.

көргендері бойынша тақырыпты 
ашуға байланысты 
Қанның адам өмірінде қандай маңызы
бар?

*оқушылар ойланып өз ойларымен 
бөліседі
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7  мин Сабақтың  тақырыбы және 
күтілетін нәтиже (жоспары)
тақтадан көрсетіледі

  Мұғалім таратпа материалдарды 
және оқулықтағы мәтінді  әр топқа 
бөліп береді. Берілген мәтінмен 
танысып, дәптерлеріңе тірек-сызба 
ретінде түсінгендеріңді түсіріңдер.
1-топқа эритроциттер
2-топқа лейкоциттер
3-топқа тромбоциттер

топта талқылап қорытынды 
жауаптарын дәптерлеріне сызып 
түсіреді.

 7 мин Топпен жұмыс жасайды
Ортаға плакат пен маркерлер 
таратылады. 

Топтағы оқушылар ортақ пікірге келіп 
оны плакатқа түсіріп, флипчарт 
жасайды.

5 мин Сергіту сәті 
« Сымсыз телефон» ойыны
Бұл ойын топ оқушыларын 
ынтымақтастыққа, 
сыйластыққа, бірін-бірі 
тыңдай,түсіне білуіне 
көмектеседі.

Ойынның шартымен таныстырады. 2-
топқа бөлінеді.
1- топқа сыбырлап айтылған сөз: 
Вильям Гарвей қан айналым жүйесін 
алғаш рет зерттеген ғалым.   
2- топқа сыбырлап айтылған сөз:
Мечников обыр жасушалардың ролін 
зерттеді.  

  Соңғы оқушы жасырылған сөзді 
дұрыс айтуы тиіс.

10 
мин

ІV. Бекіту
Жасаған флипчарттарын 
қорғайды. 

Әр тапсырмаға мұғалім тиесілі 
ұпайларын жетондар арқылы беріп 
отырады.
Бағыт-бағдар береді, бақылап, 
тексереді
*Бақылайды

Топтағы оқушылар флипчарттарын 
қорғайды.
Барлық балалар мәтінмен толық 
танысады. 
Топ басшылары мұғалімнің берген 
жетондарына (қан жасушалары) 
байланысты  ұпайларын бағалау 
парағына түсіреді.

5 мин V.Жаңа сабақты 
қорытындылау
« Сізден сұрақ, бізден 
жылдам жауап» тәсілі 
бойынша жаңа тақырыпты 
қорытындылау

Тақтадан «Сізден сұрақ, бізден 
жылдам жауап» бойынша сұрақтар 
көрсетіледі.Оқушылар жауаптарын 
табады. 
1. Қан неден тұрады?
2.Эритроциттер қандай клеткалар?
3.Гемоглобин дегеніміз не?
4.Лейкоциттер қандай клеткалар?
5.Фагоцитоз дегеніміз не?
6.Фагоцитоз құбылысын ашқан кім?
7.Қан клеткалары қай жерде түзіледі?
8.Тромбоциттер қандай қызмет 
атқарады?
9.Фибриноген дегеніміз не?
10.Қан қандай ұлпаға жатады?

 Оқушылар  сұрақтарға жауап береді.

1 мин. VІ.Үй тапсырмасын беру
 Қанның құрамы мен 
құрылысы тақырыбын 
оқып келу. Басқа топтардың
жасаған жұмысын 
дәптерлеріне түсіріп келу.

Жекелеген тапсырма;
Ізденімпаз оқушыларға  қанға  
байланысты хабарлама немесе 
презентация  дайындап келуді 
тапсырады.

Үй тапсырмасын жазып алады

1 мин. VIІ. Бағалау. Топ 
басшылардағы бағалау 
парағын алып жинақтау 
бағасын қояды.

Қосымша сұрақтар қоя отырып 
бағалау

сұрақтары болса қою,
бағалау критерийімен танысу

1 мин. Бүгінгі сабақ жайлы кері 
байланыстарын өз жинаған 
жетондарына жазып, 
тақтаға іледі.

«Қан құрамын толтыру» кері 
байланыс сұрайды;
-бүгінгі сабақтан нені білдім,осы 
жетонды қалай жинадым? Не білгім 
келеді?

Бүгінгі сабақ жайлы кері 
байланыстарын өз жинаған 
жетондарына жазып,тақтаға іледі.
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Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№ 275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

математика пәнінің мұғалімі Калмаханова Баян 

Сынып: 7 «В»
Сабақтың тақырыбы: Алгебралық бөлшектерді көбейту.
Сабақтың мақсаты: 
А)  Білімділік: оқушыларды  алгебралық  бөлшектерді  көбейтуде  көпмүшені  жіктеу  тәсілдері  мен  қысқаша  көбейту
формулаларын қолдануды үйрету.
Ә) Дамытушылық: есеп шығару дағдысын қалыптастыру, ережелерді тиімді қолдана білуді меңгерту, есеп шығаруда ойлау,
ауызша есептеу, ой қорыту қабілеттерін дамыту.
Б) Тәрбиелік: оқушыларды жауапкершілікке, жүейлі ойлауға, нәтижеге қол жеткізе білуге, өзіне сенімділікке тәрбиелеу.
Сабақтың типі: аралас сабақ.
Сабақтың түрі: дәстүрлі.
Сабақтың әдісі: түсіндірмелі, сұрақ-жауап, репродуктивті, практикалық, инсерт әдісі, сейкестендіру тест.
Пайдаланатын көрнекіліктер және құрал-жабдықтар: компьютер, интерактивті тақта, үлестірмелі таратпалар.
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. 
ІІІ. Өткен материалдар бойынша білімдерін тексеру.
     «Кім жылдам?»    «Формула білеміз бе?»
IV. Мақсат қою кезеңі.
V. Жаңа материалды түсіндіру.
VI. Жаңа материал бойынша түсінгендерін зерттеу кезеңі.
Сергіту сәті
VIІ. Бекіту кезеңі.
VIII. Үйге тапсырма.
ІХ. Оқушылар білімін бағалау кезеңі.
Рефлексия «Көңіл-күйіміз қалай?»: 
Ал,  енді,  балалар,  сабағымдызды  бастамас  бұрын,  сендердің  сабақ  алдындағы  көңіл-күйлеріңді  байқайық.  Ол  үшін
алдарыңда тұрған үш түрлі көңіл-күйді көрсететін суреттердің ішінен өздеріңнің көңілдеріңе сәйкесін көтеріп көрсетіңдер.
Көңіл-күйлеріңнің жақсы екендігін байқап тұрмын. Онда сабағымызға кірісейік.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.  № 432 (6)  № 440 (4)
Өткен тақырып бойынша сұрақтар:
1. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қалай қосамыз? 
2. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қалай азайтамыз? 
3. Бөлімдері әр түрлі бөлшектерді қалай қосамыз? 
4. Бөлімдері әр түрлі бөлшектерді қалай азайтамыз? 
ІІІ. Өткен материалдар бойынша білімдерін тексеру.
«Ой қозғау»: берілген өрнектерді математика тілінде оқу.
 «Кім жылдам?». Берілген есептерді ауызша есептеу
«Формуланы аяқтаңдар». Интербелсенді тақтада қысқаша көбейту формулаларын аяқтап жазу.
IV. Мақсат қою кезеңі.
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Алгебралық бөлшектерді көбейту».
Балалар,  біз  бүгінгі  сабағымызда  алгебралық  бөлшектерді  көпмүшені  жіктеу  тәсілдерін  және  қысқаша  көбейту
формулаларын қолдану арқылы көбейтуді үйренеміз. 
V. Жаңа материалды түсіндіру. Оқушы тақтаға шығып есепті шығарады. Жай бөлшектерді көбейту ережесін айтады.        
Демек, алгебралық бөлшектреді көбейту амалдары жай бөлшектерді көбейту ережесі бойынша орындалады: 
Жай бөлшектерді дәрежелеуге оқушы шығып, есепті шығаруға қолданған ережесін айтады. 
Алгебралық бөлшектерді дәрежелеудің формуласы мен мысал қарастырылады.
Алгебралық бөлшектерді қысқаша көбейту формуласын қолдану арқылы көбейтуге мысал қарастырылады.
VI. Жаңа материал бойынша түсінгендерін зерттеу кезеңі.     
Сергіту сәті   
Оқулықпен жұмыс:  5 оқушыға үлестірмелі таратпа беріледі.
VIІ. Бекіту кезеңі.
Өтілген тақырыпқа байланысты сәйкестендіру тесті «Дәлдеп көзде» беріледі. 
Сыни тұрғысынан оқыту әдісі бойынша оқушылар бүгінгі сабақтан алған білімдері туралы айтып өтеді (Нені білдім? Нені
оқуым керек? Нені білгім келеді?)
VIII. Үйге тапсырма. 
ІХ. Оқушылар білімін бағалау кезеңі.
Рефлексия «Көңіл-күйіміз қалай?»

*****
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Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
I санатты тарих пәнінің мұғалімі Калиева Гулбану Шариевна 

Сыныбы:  5 «Б»
Сабақтың тақырыбы:  §18. Сәулет ескерткіштері
Сабақтың мақсаты: Білімділік: Оқушыларға  Қазақстандағы орта  ғасырлық сәулет өнерінің дамуы, тарихы жайлы мағлұмат 
беру. Архитектуралық құрылыс жүйелерінің ерекшеліктерін аша отырып, олардың тарихта алатын орнын анықтау.     
Дамытушылық: Қазақстандағы сәулет өнері туындыларынан мысалдар келтіре отырып, оқушылардың танымдық және 
сөйлеу қабілеттерін дамыту.      
Тәрбиелік: орта ғасырлардағы сәулет өнерінің туындыларын қазіргі заманғы архитектураның озық үлгілерімен салыстыра 
отырып, оқушылардың сәулет өнеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, эстетикалық тәрбие беру.
Сабақтың типі:  аралас сабақ
Сабақтың түрі:  дәстүрлі 
Сабақтың әдістері: СТО технологиясы элементтері, АКТ.
Сабақтың көрнекілігі: Қазақстан картасы, слайдтар, аудиотаспа, интерактивті тақта, кесенелер суреттері, қанатты 
сөз,стикерлер.
Сабақтың барысы: 
І.Ұйымдастыру.
а) Оқушыларды түгелдеу.
ә) «Жүректен жүрекке» тілегімен сабағымызды бастаймыз.
                                     Жас ұрпақ өмірлі болсын,
                                     Тұрмысы көңілді болсын!
                                     Халқым деген жүрегі болсын,
                                     Жұртының қамқор тірегі болсын!
б) Сыныпты топқа бөлу, топ басшысын сайлау, стикерлер жинау.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру:
§17. Қазақ халқының материалдық мәдениеті
а) «Мәдениет- ұлт парасаты» қанатты сөзден бастау. 
-«Тарих» сөзі қандай мағына білдіреді?
-Материалдық мәдениет түрлерін ата.
-Материалдық мәдениетке нелер жатады?
ә) Интерактивті тақтадан фотосуреттер көрсете отырып, үй тапсырмасын сұрау. 
1.Баспанасы
2.Ұлттық киімдері
3.Үй жиһаздары
ІІІ. Үй тапсырмасын бекіту:
«Кім жүйрік» ойыны: 
1.Қазақ халқының ежелгі негізгі баспанасы
2.Киіз үйдің ең қастерлі саналатын бөлігі
3.Қыздың ұзатылғанда киетін бас киімі
4. Мал терісінен жасалынатын заттар
5. Түйе жүнінен тоқылатын сыртқы киім
Үй тапсырмасы мен жаңа сабақты байланыстыру: тақтадан  баспана, ұлттық киімдер, қолөнер бұйымдары суретінен соң 
кесенелер суреті шығады. 
Қызығушылықты ояту.«Бұл суреттерде бейнеленген дүниелерді қандай өнер түрі біріктіреді?»
-Сәулет өнері   Олай болса,бүгінгі сабағымыз  «Сәулет ескерткіштері» деп аталады.
ІV.Жаңа сабақты түсіндіру: §18. Сәулет ескерткіштері
Сабақтың мақсатын хабарлау.
Жоспары:1.Ежелгі құрылыстар   2.Орта ғасырлардағы сәулет ескерткіштері
Ой қозғау:
-Сәулет өнері туралы не білесің?   -Кесене деген не? 
Жауабы: 
1.Сәулет өнері(архитектура)- құрылыс, тұрғын үй салу,жобалау өнері.
2.Кесене-қайтыс болған адамдардың басына тұрғызылған құрылыс.
Мұғалім әңгімесі: Сәулет өнерінің қалыптасу тарихына шолу жасау. (слайдтар,  видео көрсету, аудиотаспа тыңдату 
арқылы түсіндіру)
Сәулет өнері   Х – ХІІ ғасырларда Қарахан мемлекетінің кезінде өркендеген, оған Тараз қаласының маңынан  18 шақырым
 жерде  салынған  Айша  Бибі,  Бабаджа  қатын  сияқты  сәулет  өнерінің  ең  тамаша  туындылары.олардың  ішіндеең
айшықтылары-«дың» аталатын құрылыстар.Оған «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу», «Домбауыл»  жатады,кейде қазақтар мұндай
ескерткіштерді үйтас деп те атайды.   Сәулет өнері  тағы да тамаша туындыларының бірі -  Арыстан баб кесенесі,   Қожа
Ахмет Иасауи кесенесі, Көккесене, Алаша хан кесенесі, Жошы хан кесенесі т.б. кесенелер жатады. 
ХІІІ ғасырдың екінші жартысынан бастап қалалық отырықшылық мәдениеттің  жандануы нәтижесінде ХІҮ-ХҮ ғасырларда
ірі сәулет құрылысы басталды.
 Қарахан кесенесі –Тараз қаласының маңында орналасқан. ХХ ғасырда қайта салынған.
Жошы  хан  күмбезі  –Жезқазған  қаласынан  40  шақырым  жерде  ,Кеңгір  өзенінің  жағасында  орналасқан.  ХІІІ  ғасырда
күйдірілген кірпіштен салған.
Арыстан баб кесенесі Отырардың  Батыс жағында 3 км жерде сырдария өзеніне жақын жерде орналасқан.
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Алаша хан кесенесі   ХIV – XV ғасырлар арасындағы сәулет өнерінің басты бір ескерткіші.  Ұлытау жерінде Қаракеңгір
өзенінің оң жағасында орналасқан. Кесене Х –ХІ ғасырдағы сәулет өнерінің туындысы, ерекшелігі далалық  сәулет өнерінің
үлгісінде  жасалынған,  іргесі  текшеленіп  қаланып,  төбесі  күмбезделген.  Ондағы  өрнек  Орта  Азияның  сәулет  өнерінде
кездеспейді. Сырты қазақтың дәстүрлі ою –өрнегімен безендірілген. 
Қожа Ахмет Йасауи кесенесінің құрылысы - «Әзірет   сұлтан» деп    аталады.   XIV-XV ғасыр   аралығында Орта Азия мен
Мәуреннахр билеушісі  Әмір  Темірдің бұйрығымен салынған Қожа Ахмет Йасауи  кесенесі. 
Қожа Ахмет Йасауи   мұсылман дінінің көрнекті өкілі,  әрі  уағыздаушысы,  ақын. Кесене Оңтүстік  Қазақстанда   Түкістан
қаласының орталығында орналасқан.  Кесененің   ішінде үлкен   Тайқазан тұр.  Ең негізгі  бөлмелердің  бірі  кітапхана мен
Оңтүстік  үлкен  Ақсарай,  Кіші  Ақсарай.  Бұл  қасиетті  кесенеде  атақты  адамдар  жерленген.  Сондықтанда  бұл  кесенені
«Пантеон» есебінде құрметтейді. 
Пантеон- құдайлар мекені дегенді білдіреді. Кесененің сырты әйнек, сырлы құйма кірпіштермен қапталған, қабырғалары
түрлі өрнектермен әшекейленген. Мұсылман қауымы үшін ең қасиетті жерлердің бірі болып саналады.  
Рабиға Сұлтан Бегім кесенесі - XV ғасырдың екінші жартысында салынған. Ахмет Йасауи кесенесінің шығыс жағынан 60 м
жерде орналасқан, 5 бөлмеден тұрады. XIX  ғасырдың соңында қираған. 
V. Жаңа сабақты бекіту:  «Миға шабуыл»

1 топқа тапсырма
Сәйкестендіру тест.

Сәулет өнері                                                            «құдайлар мекені»
 Пантеон                                                             Үстіне киіз үй орнатылған арба
 Дың                                               Құрылыс, тұрғын үй салужәне жобалау өнері
 

2 топқа тапсырма.
Мына кесенелерді картаға орналастыр:

1. Қожа Ахмет Йасауи кесенесі
2. Жошы хан кесенесі
3. Айша бибі кесенесі
4.  Қарахан кесенесі
5. Қорқыт ата кесенесі

3 топқа тапсырма.
Тірек сөздерді пайдалана  отырып Қожа Ахмет Йасауи кесенесін сипаттап бер.  Тірек сөздер: Әмір Темір, тайқазан, 
кітапхана, мұсылмандар, Әзірет  Сұлтан.
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
Қазіргі заманғы сәулет ескерткіштері. Презентация.
Көп қабатты үйлер
Театр үйлері
Қонақ үйлер
Алматыдағы собор
Бәйтерек
Ақ Орда
Нұрмешіт т.б
VІ. Жаңа сабақты қорытындылау:
Түйін сөз: Әр топтан бір түйін сөз.
 Мұғалім:
Қазіргі кездің сәулет өнері қарыштап дамуда.Дегенмен әлі күнге дейін ортағасырлық ескерткіштердің салыну деңгейінен асу
қиын.Олар ғасырлар мен мыңжылдықтар өтсе де сыр бермей, әлі де өзіндік ерекшеліктерімен 
таңқалдыруда.
-  Осыған  байланысты  біздің  міндетіміз  қандай  болады  деп  ойлайсыздар?
- Ескерткіштерді сақтау, қорғау, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу
Қазақстанда  салынған  әрбір  сәулет  өнері  біздің  тарихи  байлығымыз.  Біздің  міндетіміз  оларды қорғап,сақтау.  Одан  әрі
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуіміз қажет. Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілгендей, әр азамат тарихи және
мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық  жасауға, тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғауға міндетті.
VІІ.Үйге тапсырма беру:
1. §18.  Оқу.
2.Өзің тұратын аумақта  тарихи ескерткіштер болса олардың тарихын   жазып келу.
3. Оқулықтағы кестені толтыру.
VІІІ. Оқушыларды бағалау: Стикерлер жиынтығы бойынша бағалау.

*****
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Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

I санатты математика пәнінің мұғалімі Таубаева Сауле Абаевна 

Сыныбы:  5 «Б»
Сабақ тақырыбы:  Бөлшек деген не
Сабақтың мақсаты: бөлшекті жазып үйрену.
Білімділік: оқушыларды бөлшек ұғымымен, бөлшектің алымы мен  бөлімі туралы түсінікпен, бөлшек түрлерімен таныстыру.
Дамытушылық: логикалық ойлау қабілетін, танымдық белсенділігін дамыту. Математикалық тілде жаза білу дағдысын, ақыл
- ой өрісін дамыту. Өмірмен байланыс жасау арқылы патриоттық сезімін ояту. Пәнге деген ынтасын арттыру.
Тәрбиелілік: оқушыларды ұқыптылыққа, жауапкершілікке, тиянақтылыққа, тапқырлыққа, достыққа тәрбиелеу.
Сабақ типі: жаңа білімді меңгерту.
Сабақ түрі: дәстүрлі.
Сабақ әдісі: сұрақ – жауап, репродуктивті, ішінара ізденушілік, тест әдісі.
Технологиялар: АКТ, сын тұрғысынан ойлау технологиясының элементтері, компьютерлік оқыту әдісінің элементтері. 
Сабақ көрнекілігі: интербелсенді тақта, электрондық оқулық, үлестірме қағаздар.
Пәнаралық байланыс: қазақ әдебиеті, дене шынықтыру, тарих.
Сабақ жоспары:

• Ұйымдастыру.
• Үй тапсырмасын тексеру.
• Өткен сабақты қорыту.
• Жаңа сабақты түсіндіру.
• Жаңа сабақты бекіту.
• Жаңа сабақты қорыту.
• Үйге тапсырма.
• Бағалау. 

Сабақ барысы:
I.  Ұйымдастыру.  Оқушылармен  амандасу,  түгендеу.  Құрал-жабдықтарын  қарап,  сабаққа  дайындығын  тексеру,  оқушы
назарын сабаққа аудару. 
II.  Үй  жұмысын  тексеру.  М:  Оқушылар,  бізде  бүгін  ерекше  сабақ  болғалы  тұр.  Осы  аптадан  бастап,  мектебімізде
Информатика, Математика, Физика пәндерінің «ИФМ – білім теңізі» тақырыбында апталық өтеді. Осыған сендердің қосқан
үлестерің: осы апталыққа жақсы атсалысу, ребустар мен сөзжұмбақтарды шешу және т. б. іс-шараларға араласу. Апталыққа
қатысуларың осы бүгінгі ашық сабағымыздан басталмақ. Бүгінгі сабақта көңілді тақпақ арқылы бастайық.

        
М: Сонымен, үйге қандай есеп берілді?
О: № 818, және № 822.
М: Қазір, осы есептерді арасынан біреулерің оқисыңдар, қалғандарың мұқият қарап, тыңдап отырыңдар. 

IІI. Үй тапсырмасын қорыту.
Өткен тақырыпты математикалық диктант арқылы қорытайық.  
Алдарыңда көрсетілген фигураларды үлес бойынша жазыңдар.
Суреттік диктант.
1. Сегізден бір бөлік.
2. Сегізден бес бөлік.
3. Бестен үш бөлік.
4. Төрттен үш бөлік.
5. Алтыдан екі бөлік.
6. Екіден бір бөлік.
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Үлес туралы сендер төртінші сыныпта шолу жасағансыңдар. Міне, өткен сабақта осы үлестерді тереңдете білетін боламыз.
Осы сандардың артында жасырын сөздер бар. Оны ашып қарасақ бүгінгі сабағымыздың тақырыбын аламыз.

Сонымен, дәптерлеріңді ашып бүгінгі күн реті мен сабақтың тақырыбын жазып қойыңдар. 
IV. Жаңа сабақты түсіндіру.
Бүгінгі сабағымыздың мақсаты: бөлшек ұғымымен, бөлшектің алымы мен бөлімі туралы түсінікпен, бөлшек түрлерімен
танысу. Бөлшекті  жазып үйрену. 
Жаңа сабағымызды түсіндіру кезінде электрондық оқулықты тыңдайық. 

         

       

Жазылуы:   ,  3 – алым, 5 – бөлім, ортадағы сызық - бөлшек сызығы. Оқылуы:  бестен үш.
Жазылуы:   ,  2 – алым,3 – бөлім, ортадағы сызық  - бөлшек сызығы. Оқылуы:  үштен екі.
Сонымен, бөлшек деген ұғым, математикалық бөлу дегенді білдіреді. Алдағы уақыттарда бөлу амалын бөлшек сызығымен
алмастырамыз. 
Бөлшекті дұрыс бөлшек және бұрыс бөлшек деп екіге бөлінеді. 
Алымы бөлімінен кіші  бөлшек  дұрыс бөлшек деп,  алымы бөлімінен  үлкен немесе  алымы бөліміне  тең бөлшек  бұрыс
бөлшек деп аталады. 
Мысалы: 

     

57



V. Жаңа сабақты бекіту.
Осы ережелерді есте сақтай отырып, мына есептерді  шығарайық.
№ 826.  
Квадраттың  неше  тең  бөлікке  бөлінгенін  және  оның  қандай  бөлігі
боялғаныын  анықтаңдар.  Бөлшек  түрінде  жазып,  оның  алымы  мен
бөлімін  атаңдар.  Квадраттың  қандай  бөлігі  боялмаған?  Сыныптағы
есептерді  бұрын  орындаған  оқушыларға  жеке  –  жеке  әртүрлі
деңгейдегі есептер беріледі және олар жеке бағаланады.

№ 830
Оқушылар үш топқа бөлініп, әрқайсысы өз есебін жазады. Егер есеп
дұрыс шығарылса, жасырын сөйлемді оқимыз.
         Ал қазір, шамалы демалып алайық. Сергіту сәтін бастайық.
Барлығымыз орнымыздан тұрамыз. 

        
№ 831
Үш  топқа бөлініп, әрқайсысы өз есебін жазады. Егер есеп дұрыс шығарылса, жасырын сөйлемді оқимыз.
     VI. Жаңа сабақты қорыту.
Әр қатардан бір - бір бала шығып, тақтадағы магнитті дөңгелекшенің ішінен бөлшектердің дұрыс бөлшегін және бұрыс
бөлшегін ажыратып орналастыру керек. 
     VII. Үйге тапсырма.
VIII. Бағалау.

*****
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

ғылыми – әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары,  I санатты орыс тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Бисембекова Шамшибану Джамшитовна 

      Сегодня метод проектов успешно развивается и приобретает все большую популярность, т.  к. является  своего рода
ответом системы образования на социальный заказ государства и родительской общественности.
Проектная работа стала популярным видом деятельности.  Основная школа в будущем – это школа проектов. 
Многие педагоги используют метод проектов как на уроках по отдельным предметам, так  и элективным курсам. Появилась
возможность  развития  личностных  качеств  личности,  овладения  учащимися  коммуникативной  и  других  ключевых
компетентностей.  Практика  использования  метода  проектов  показывает,  как  отмечает  С.Полат,  что  “вместе  учиться  не
только легче и интереснее, но и значительно эффективнее”.
Самое решающее звено в реализации проекта - учитель. Меняется его роль. Из носителя знаний и информации, учитель
превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых знаний
и информации из различных (может быть и нетрадиционных) источников. 
В  определенном смысле  учитель  перестает  быть  только «чистым предметником»  – он становится  педагогом широкого
профиля, педагогом, помогающим ученику увидеть мир во всем его единстве, красоте, многообразии.
Роль преподавателя заключается в постоянной консультативной помощи.
Проектная деятельность - один из методов учебной деятельности, в основе которого лежит мотивация для осуществления
поставленной  учащимися  цели. Желательно,  чтобы  учащийся  сам  выбрал   тему  проекта  и  сформулировал  ее,  смог
определить ее актуальность  для общественной жизни, для расширения познавательного уровня тех, кто будет знакомиться с
результатами его работы. 
Задачи учителя:  поддержать интерес  ребенка к вопросу,  проблеме,  научить  выдвигать гипотезы и проверять их своими
исследованиями.  Результатом  этой  деятельности  является  создание  творческого  продукта.  На  протяжении  всей  работы
ученик решает ряд поставленных перед собой задач, создает план и реализует их. Учитель  выступает в роли консультанта и
организатора.Если  ученик  не  справляется  с  задачами  своего  проекта,  то  на  помощь  ему  должны  приди  учитель,
одноклассники.
Задача, которая ставится перед учителем – это научить школьников работать с источниками, научной литературой, кроме
того сформировать нестандартное мышление, развить навык работы с информацией, выступать в аудитории, выработать
способы представления информации. 

Ученик Учитель
Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности
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Открывает новые знания или способы деятельности Рекомендует источники получения информации
Экспериментирует Предлагает возможные формы работы

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов
Активен Создает условия для активности школьника

Субъект деятельности Партнёр ученика
Несёт ответственность за свою деятельность Помогает оценить полученный результат, выявить

недостатки.
Возможности метода проектов для развития личности и социализации школьников выявляются через анализ структуры
деятельности  учителя  и  школьника,  которая  существенно  отличается  от  структуры их деятельности  при традиционной
организации обучения. Эту структуру можно представить в следующем виде:

Авторитет учителя определяется его  способностью быть инициатором интересных начинаний. Впереди будет тот, кто
инициирует  и  провоцирует  самостоятельную  активность  учащихся,  кто  бросает  вызов  их  сообразительности  и
изобретательности. Это оказывается еще и вызовом самому себе.
В работе над проектом учитель: 
 помогает ученикам в поиске нужных источников информации;
 сам является источником;
 координирует весь процесс;
 поощряет учеников;
 поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы учеников над проектом.
Что делать учителю, выбравшему методику проектной деятельности учащихся?
1. Составить план работы.
2. Ознакомиться с методами исследования проблемы и данными науки по этому вопросу.
3. Создать положительную мотивацию к работе у учащихся.
4. Совместно с учащимися участвовать в анализе проблем по теме проектной работы.
5. Осуществлять промежуточный контроль и коррекцию выполняемой учеником работы.
6. Выработать критерии оценки проектной деятельности учащихся.
7. Составить нормы и требования по оформлению работы.
8. Разработать примерные критерии оценки выступления докладчиков на защите проекта.
9. Составить положения методического подхода к проектной деятельности.
10. Составить совместно с учащимися список тем для проектной деятельности.
 Руководитель, приступая к работе с учеником, должен тщательно и четко вместе с ним спланировать предстоящую работу. 
Примерный план такой работы может выглядеть следующим образом: 
1. Помочь ученику на основе его интересов определить тему его будущего исследования и четко её сформулировать 
2. Установить сроки: 
- начало работы; 
- промежуточных этапов её выполнения; 
- окончание работы;
и стремиться четко их придерживаться. 
3.  Ученик, приступающий к исследованию, должен ясно представлять себе его цели.  Этому могут помочь вопросы, на
которые в процессе работы должны быть получены ответы. 
4. Для того чтобы работа была хорошо и успешно организована важно продумать способы хранения полученного во время
работы материала. 
5. Одной из важнейших сторон исследовательской работы является систематизация полученного материала по содержанию,
выделение наиболее существенного, главного материала, его обзор, рецензирование. 
6.  Когда вся работа проделана,  необходимо подумать,  в какой форме удобней и целесообразней представить результаты
исследования. 
Наконец, важно дать собственную оценку работе. Критерии при этом могут быть такими: 
- тщательность выполнения;
- новизна содержания;
- полученные исследователем новые знания; 
- дальнейшие интересы, вытекающие из исследования. 
Только при таком подходе исследовательская работа может быть по-настоящему полезной для ученика, вызвать его интерес
к теме исследования и принести ему подлинное интеллектуальное. 
 Можно сделать вывод, что педагогу в ходе  реализации проекта предстоит «прожить» следующие роли:
• Энтузиаст, вдохновляющий и мотивирующий учащихся на достижение цели
• Специалист, обладающий знаниями и умениями в нескольких (не обязательно во всех) областях
• Консультант, организующий доступ к информационным ресурсам, в т.ч. к другим специалистам
• Руководитель (особенно в вопросах планирования времени)
•    Организатор (человек, который задает вопросы)
 Координатор группового процесса
 Эксперт, анализирующий результаты выполненного проекта, т.е она разная на различных этапах проектирования. 
Выбирая роль, которую вы будете играть в этой работе, следует учитывать индивидуальные особенности подростка, а также
те задачи обучения и воспитания, которые необходимо решить в ходе работы над проектом. Обсудите с учеником степень
своего участия в проекте.  Зная заранее меру своей самостоятельности и ответственности, он не будет чувствовать себя
обделенным  вашим  вниманием,  брошенным  на  произвол  судьбы,  и  в  то  же  время  у  него  не  возникнет  искушения
переложить работу на плечи учителя.
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Согласитесь, правильно выбранная позиция учителя в значительной степени определяет успех проекта как метода обучения
и воспитания.
Еще один совет. Договоритесь с учеником, что на протяжении всей работы над проектом будет вестись дневник. Его могут
вести сам ученик  или ученик  и  учитель  вместе.  Дневник  –  рабочий  документ,  обязательно должен вестись  регулярно,
сопровождать  весь  процесс  от  начала  до  конца.  В  нем  фиксируются  встречи  учителя  и  ученика,  записываются  все
возникающие идеи, советы, который ученик получает от учителя, задачи, которые необходимо решить. Это нужно для того,
чтобы ничего не упустить из виду, принимая во внимание, что в основном ученик выполняет все работу самостоятельно,
работа эта длительная и многоплановая, а встречи с учителем происходят нечасто. И вообще ведение текущих записей по
ходу работы дисциплинирует и помогает не выбиться из графика.
    В ходе размышлений по данному вопросу  хочется  пожелать себе и своим коллегам:
1.Умейте находить общий язык со своими учениками.
2. Идите в ногу со временем.
3. Пополняйте свой  словарный запас и не теряйте  чувство юмора.
4. Будьте современным интеллигентным человеком.
5. Не смущайтесь своими ошибками. Экспериментируйте, ищите.
6. Сохраняйте в себе детскость.
7. Примите всё то,  что есть в ребёнке.
8. Помогайте и одобряйте труд ребёнка.
9. Старайтесь ничему не учить ребёнка напрямую. Учитесь сами.
10.  Искренне восхищайтесь всем красивым, что видите вокруг.
11.  Педагогика нежности – требование сурового времени.
12.  Не ждите вознаграждения за свою работу.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
I санатты математика пәнінің мұғалімі  Сейтенова Лаззат Шайхымуратовна

Сыныбы  5 «Ә»
Сабақтың тақырыбы :  «Бөлшектің негізгі қасиеті» тақырыбына  есептер шығару
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік: Оқушылардың өткен тақырып бойынша білімдерін терендетіп, жүйелеп,негізгі бөлімдерінен   білімін тексеріп, 
есептер шығара отырып, білу дағдысын жетілдіру.
Дамытушылық: Қорытынды жасауға үйрету арқылы оқушылардың ойлау қабілетін, математикалық тілін дамыту, есептер 
шартын айқын түсіну және  ауызша, жылдам есептеу біліктерін одан әрі дамыту.
Тәрбиелік: Дәлдікке, ізденімпаздыққа, ұжымшылдыққа тәрбиелеу, өз бетінше еңбектену  сезімдерін әрі жетілдіру.
Сабақтын типі:    пысықтау,жинақтау.
Сабақ   түрі:        дәстүрлі сабақ.
Сабақ әдісі: сұрақ-жауап, көрнекі құралдармен, карточкалармен жұмыс, репродуктивтік әдіс.
Көрнекіліктер: карточкалар,слайдтар.
Сабақ жоспары.
І.Ұйымдастыру кезені.
ІІ.Үй жұмысын тексеру.
ІІІ. Өтілген тақырыптарды қайталау.
ІҮ.Есептер шығару.
Ү.Сабақты қорытындылау.
ҮІ.Үйге тапсырма беру.
ҮІІ.Оқушыларды бағалау.
Сабақ барысы:
І.Ұйымдастыру кезені
ІІ.Үй жұмысын тексеру (мультипроектор арқылы)
Үй  жұмысы № 890 (2 ,3 )
Үй жұмысынна қорытынды жасау.
Оқушылырды сабақ мақсатымен таныстыру.
ІІІ.Өтілген тақырыптарды қайталау
1.Қандай бөлгек дұрыс деп аталады?
2.Қандай бөлшек бұрыс деп аталады?
3.Жай бөлщектің алымы нені көрсетеді?
4.жай бөлшектің бөлімі нені көрсетеді?
5.Бөлшектің негізгі қасиеті?
6.Бөлшекті қысқарту дегенді қалай түсінесіңдер?
7.Толықтауыш көбейткіш деп қандай санды айтамыз?
8.Қысқартылмайтын бөлшек дегеніміз не?
Слайд№2
Жай бөлшекпен дұрыс жазылған ба?
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Математикалық  диктант 
Оқушылар дәптеріне  жазып  болғаннан кейін слайд арқылы өз-өздерін тексеріп ,бағалау парағына бағаларын қояды.
Бөлшектерді жазып,бұрыс бөлшектердің астарынан сызу.
1.Алымы 7,бөлімі 5-ке тең бөлшекті жаз.
2.Бөлімі ү,алымы 2-ге тең бөлшекті жаз.
3. Алымы 5,бөлімі 2-ге артық бөлшекті жаз.
4.Бөлімі 8,алымы 4 есе кем бөлшекті жаз.
5  .;     6.   ;7.   ; 8.   ; 9.   ; 10.   .      
Слайд арқылы тексеру, бағалау. 
ІҮ.Есептер шығару:
1.    ; 2.    ;  3.; 
Өз бетінше жұмыс
 Графикалық диктант
1. бұрыс бөлшек 
2.1 метрдің  бөлігі 30 см.
3. 1 сағаттың   бөлігі 15 минут.
4. бұрыс бөлшек.
5. қысқартылмайтын бөлшек
6.  1км.-дің і 50 метр.
7. 27 км-дің і бөлігі 18 км.
8.  қысқартылмайтың бөлшек
9. 1 см. метрдің   бөлігі
10. 1 сағаттың ширегі 15 мин.
                   Тексеру.Бағалау.
                 - ^ ^ - ^ - ^ - ^ ^
 Бағалау тәсілі
«5»         10 -9 дұрыс жауап 
«4»         8-7  дұрыс жауап 
«3»         6-5  дұрыс жауап      
Есептер шығару
Үлестірімділік қасиетін пайдаланып бөлшектің алымын көбейтінді түрінде жазып қысқарт.
1.
2.
3.
Өз беттерінше жұмыс жасау
          .

Лабиринт ойыны 
Тордағы қысқартылмайтын бөлшектерді диагональмен қосқанда 

шығатын сөзді табыңдар
Т            Б           Қ                       М         Н         З         

О            А         Д          Ф           Ы           А        
З          Л        З          М         Т         Ю         
А            А            р      34/17

с
Ы     З         

В            Ш           Қ         Ғ           О         Б          
Ш    Д            А       Ж     12/2   Ы    Л      

Тордағы дүрыс бөлшектерді диагональмен қосқанда
шығатын сөзді тап

Т         Е         С                    М        Л         Я        

Н         Ә       Д        Ф         П        Ұ      

У         Қ      В         Ж       І        Ю       
Ц         Е       Р        С         З    З        

В         Т        Л      П        О       Б         

Лабиринт
Тордағы  бұрыс бөлшектерді диогональмен қосқанда шығатын сөзді табыңдар
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Т         Е        Қ                   М       Н        Я        

Н         А       Д        Ф         П        А      
З        Қ      З         Ж       Т        Ю       

Ц         А       Р        С        З З    

В         Т        Қ      П        О       Б         

Біз Тәуелсіз Қазақстан болашағымыз!
Балалар 2016жылы  еліміздің егемендік  алғанына  25 жыл толғаның 
тойлап өтеміз.
Ауызша бақылау жұмысы
Оқушылар тақтадағы есепті  ауызша есептеп дәптерлеріне тек 
жауаптарын жазады. 

Ауызша бақылау жұмысы.
Бос орындарды толтыр

Слайд арқылы жауаптарын тексеріп бағалайды
Ү.Сабақты қорытындылау.
ҮІ.Үйге тапсырма беру.
ҮІІ.Оқушыларды бағалау.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
технология пәнінің мұғалімі  Иманова Шынарай Абдижалеловна

Сабақтың тақырыбы: Бас орамал және алжапқыштың сызбасын жасауға  арналған өлшемдер. Өлшем алу ережелері
Сабақтың мақсаты:
а)  Білімділік:  өлшемді  қалай  алу  керектігін  түсіндіру,  өлшем  алу  технологиясымен  таныстыру.  Өлшем  алу  жөнінде
теориялық білімін қалыптастыру.
ә)  Дамытушылық:  оқушылардың ақыл  ойын,  таным белсенділігін  арттыру,  өзіндік  жұмыс  атқару қабілетін  дамыту.  Өз
бетінше іс әрекет жасауға дағдыландыру
б)Тәрбиелік:  еңбек  сүйгіштікке  тәрбиелеу,  ұқыптылыққа,  сұлулыққа,  жинақылыққа  назар  аудара  отырып,  эстетикалық,
экономикалық тәрбие беру.
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту
Сабақтың түрі: дәстүрлі
Сабақтың әдісі: репродуктивтік, баяндау, түсіндірмелі-көрнекілік, (топтық),  сарамандық.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, манекен, дайын алжапқыш бұйымдары,   плакаттар, сантиметрлік таспа.
Пәнаралық байланыс: тарих ,бейнелеу өнері, математика.
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі:
Оқушыларды түгендеу, еңбек құралдарын тексеру
II.  Үй тапсырмасын сұрау
1. Киімнің адам өміріндегі маңызы және жіктелуі. 
2. Киімдердің пайдалануына қарай  түрлері.
3. Киімге қойылатын талаптар қандай ?
4. Эстетикалық, гигиеналық , талап деген не?
Үй тапсырмасын қорытындылау
Адам өзін сенімді  әрі ыңғайлы сезіну үшін киім денеге қонымды және әдемі болуы керек.
III. Жаңа сабақты түсіндіру
Кез келген бұйымды дайындау үшін оның сызбасын жасау керек. Ал сызбаны жасау үшін адам денесінің өлшемін алу керек.
Олай болса,  бүгінгі  сабағымыздың тақырыбы:   Бас  орамал және  алжапқыштың сызбасын  жасауға  арналған өлшемдер.
Өлшем алу ережелері.
Мақсаты: Оқушыларға  алжапқыш  туралы  түсінік  беру.  Алжапқышқа   қажетті  өлшем  бірліктерді   үйрету.  Мүсіндегі
бағдарлы нүктенің орнын анықтауды және жазықтықта бейнелеуді меңгерту.
 Адам тұтынатын киімдердің барлығы жүздеген ғасырлар бұрын пайда болған. Әдепкіде киім адамды тек суықтан қорғау
қызметін атқарған. Алайда ғалымдар осыдан 23 мың жыл бұрын адамдар өз киімдерін ілу қабыршақтармен, моншақтармен
әсемдеуге  тырысқандығы анықтаған.  Ертедегі  адамдардың жұмыс киімінен өзге  киімі  болмағандықтан оның сыртынан
алжапқыш киетін болған.
Балалар, алжапқыш деген сөзді естігенде ойларыңа не келді?
Алжапқышты не үшін қолданамыз?  Тағы қай жерлерде қолданамыз? (дайын алжапқыш үлгілерін  көрсету).
(Маталар туралы айту). Алжапқышқа арналған мата түксіз, жеңіл, тез жуылатын, тігісі мықты  болуы қажет. Ең бастысы
оларды шыттан, зығырдан, сатеннен тіккен дұрыс.Себебі: бұл маталардан тігілген бұйым тез жуылады, жақсы үтіктеледі
және сырт көрінісі  тартымды болады.  Қазіргі  кезде тоқыма өндірісінде матаның ені  90 см,  120 см дейін шығарылады,
сондықтан енін ескеріп алған дұрыс. Енді осы сабақта түсінгенімізді сарамандық жұмыспен жалғастырамыз.
IV. Сарамандық жұмыс    Нұсқау карта тарату (слайдтан көрсету)
Ережені айта отырып, қалай өлшеу керектігін манекеннен көрсетемін.
Оқушылар бір-бірін өлшеп, өлшемдерін параққа жазады.
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 Қорытынды нұсқау.
Оқушылар адам денесіндегі мынадай үш өлшем бойынша нықтап, белгілеуге болатынына көздері жетеді.
1. Кеуденің жоғарғы тұсы- кеуде енінің сызығы
2. Белдің төменгі шеті-бел сызығы
3. Алжапқыштың ең төменгі бөлігі-етек сызығы, қалта (Манекеннен көрсету)
V. Жаңа сабақты бекіту
1.Өлшем дене бітімнің қай жағынан алынады?
2. Өлшем ұзындығы мен айналымы қалай жазылады?
3. Өлшем алу ережесін айтып беріңдер
4. Дене бітіміндегі негізгі сызықтарды атаңдар
5. 4 өлшемді қайталау
VI. Үйге тапсырма: 
Масштабты сызғыш, өшіргіш, қалам алып келу
VII. Бағалау: 
Сабаққа жақсы қатысып отырған оқушылардың білімін бағалау.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
I санатты қазақ тілі мен әдебиеті   пәнінің мұғалімі  Мендибаева   Лаззат  Алимжановна

Сыныбы: 5 «Б»
Сабақтың тақырыбы:  Көнерген сөздер
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік:  көнерген сөздер  оның түрлері туралы толық мағлұмат бере отырып, ойлау шеберлігін, сөйлеу мәдениетін 
арттыру.
Тәрбиелік: оқушыларды  ұлттық  құндылықтарымызды  дәріптеуге, елжандылыққа тәрбиелеу.
Дамытушылық:  оқушылардың пәнге деген  қызығушылығын арттыру, шығармашылық  қабілетін дамыту.
Сабақтың типі: жаңа сабақты меңгерту.
Сабақтың  түрі:  дәстүрлі сабақ
Сабақтың  әдісі:  сын тұрғысынан  ойлау  элементтері, ішінара іздену, АКТ, репродуктивті.
Сабақтың көрнекілігі:  интербелсенді тақта,  үлестірме қағаз, семантикалық кесте, кітаптар.
Пәнаралық байланыс:  әдебиет,  тарих пәндері.                                  
І.Ұйымдастыру кезеңі:
-Сәлемдесу.
Поэзия минуты:                                                        
Жеткен арман- жаса Тәуелсіздігім
Өз  қолыма  берген  ерлік, тізгінін.
Ие болған  әлем  ілтипатына,
Дербес, бейбіт  мемлекетпіз  біз  бүгін.
ІІ. -Балалар, өткен тапсырмаларға  шолу жасайық. Зымыран  сұрақтарға жауап берейік. 
1. Лексика  дегеніміз не?
2.Сөздердің тура, ауыспалы мағынасы дегеніміз не?
3. Көп мағыналы сөздер дегеніміз не?
4.Омонимдер дегеніміз не?
5.Синонимдер дегеніміз не?
6.Антонимдер дегеніміз  не?
7. Табу дегеніміз не?
 8.Эвфемизм дегеніміз не?
9.Дисфемизм дегеніміз не?
10. Тұрақты тіркестер дегеніміз не?
11. Сөздік қор дегеніміз не?
12. Сөздік құрам дегеніміз не?
ІІІ. Жаңа сабақты түсіндіру.
Балалар,  төмендегі  сөздердің  ерекшелігі неде?  Осы  берілген сөздер қазіргі таңда қолданыста бар ма?
Садақ,  жебе,  дулыға, патша, кебеже, хан 
-Жауаптары тыңдалады.
Не  үшін  тілімізде  кейбір сөздер  қолданыстан шығып қалған?
-Олай болса,  қоғам дамуына  байланысты  тіліміздегі  қолданыстан  шыққан сөздер  көнерген сөздер деп аталады. 
Көнерген  сөздер екіге бөлінеді. Олар:  архаизмдер мен тарихи сөздер.
Архаизмдер- халықтың  тұрмыс-тіршілігіне, салт-сана, әдет-ғұрпына қарай  әр дәуірде  өзгеріп, басқа  сөздермен ауысып  
отырған  немесе  ескіріп кеткен  сөздер.
Мысалы: Жақсының  сөзі  диірменнен  шыққандай.
Жаманның  бөзін алғанша,  жақсының  сөзін ал.
Дүмше  молда  ел бұзар.
Тарихи сөздер- қолданылған  дәуірі өтіп, ескі  заманның  өзімен  бірге  көнерген  тарихи атаулар.
Мысалы.  Бақпен асқан патшадан, мимен  асқан  қара артық.
150-жаттығу    1.Жиі қолданылатын сөздер: сорпа, тамақ, ас, от, ыдыс, теңіз, балық,      пышақ
Мүлде  қолданылмайтын  атаулар: шатұқ, мүйіз , у.
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Махмұт Қашқари 11 ғасырда  түркілерден шыққан  білімпаз  тілші ғалым, әдебиет үлгілерін жинаушы.
Кім  тапқыр?
Жұмбақ сөздегі көнерген сөзді  тап.
1. Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды. (Күн)
2. Мүйізіне  бір  құшақ, пішенді  іліп  алады.
Шаруа  баққан  ұл  құсап, Ақырға  шөп салады. (айыр)
Ақыр- астау, науа, малға  шөп салатын ыдысы.
151-жаттығудағы  көнерген сөздерді ата,
5,6  мақалды кірістіріп,   мәтін құрап жаз.
 152-жаттығу. Киелі, көн  ыдыс, піспек,  саба сөздеріне сөйлем құрау.
Қандай киелі  нәрселерді білесіңдер?
С.Мұқанов- жазушы,  қазақ әдебиетінің көрнекті  қайраткері.  Әдебиет сабағынан «Лашын»  әңгімесін  өткенде тағы да 
түсіндіремін.
Әр қатар бойынша берілген сөздерге  «Математикалық  мінездеме» жасау.
1-қатар:  киелі
2-қатар:  піспек
3-қатар: саба
Тақтаға:  Ағыбаева  Гүлсезім  «көн ыдыс» - сөзін   талдады.
  ІҮ.  Жаңа сабақты  бекіту.
Ертегіден  үзінді көрсетіледі, көнерген сөздерді тауып, түрлерін ажырату, қай ертегі екенін табу.
...тартуды  үйренеді, тартқан садағын тоғыз қабат кетпеннен өткізеді.  Жылқыға  келсе,  жылқының  ішінде  тігулі  қара  ... 
тұр. Көш тұсынан  өтіп  бара  жатқан  кезде, ...  шығып   шайқақтап,  перінің  қызы  Бекторы  сөйлейді.
Ертеде  Мадан деген ... болыпты.  Хан  бұйырған  соң, амал жоқ, ...өзара  ақылдасып,  іздеуге  кіріседі.
Ү. Сабақты қорыту. Семантикалық  кесте.  Соңынан жауабын тақтадан көрсету. Балалар  бір-бірінің  қатесін тексеріп, 
бірін-бірі бағалайды.

  Мысалдар   Архаизм  сөздер    Тарихи сөздер
1.Ханзада  +
2.Болыс +
3.Зындан   +
4.Уәзір +
5.Би +
6.Хан +

7.Лашық +

8.Найза +

Бағалау:
«5»- 7,8 жауап   «4»- 5,6 жауап   «3»- 3,4 жауап
-Балалар, мектебімізде қазақ тілі мен әдебиетінің апталығы болып жатырғанын білесіңдер.  16 желтоқсан  қандай мереке?  
Тәуелсіздікке  байланысты жаттаған  «Тәуелсіздік төрінде»  атты өлеңін  Сағидуллаева  Аружан мәнерлеп айтып береді.  
Сонымен қатар осы  тәуелсіздігімізге  басқа  оқушылар  да  сабаққа жақсы жауап беріп, өз үлестерін қосты.
ҮІ.Үйге тапсырма беру. 155-жаттығу.  Мәтінге ат қойып,  ұлттық ұғымдарды білдіретін сөздерді теріп жаз. Архаизм, 
тарихи сөздерді бөліп жаз.  Қазақ халқының қандай салт-дәстүрін білесің, ауызша әңгімелеуге дайындалып келу.
ҮІІ. Оқушыларды бағалау. 

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
өзін – өзі тану пәнінің мұғалімі  Дыханова Мунсыз Куванышбаевна

Пәні:
Өзін-өзі тану

Сыныбы: 
6 «А»

Тақырыбы:
Құндылық:
Қасиеттер:

Әдептен озбайық     №10 сабақ                                                                     
дұрыс іс-әрекет, имандылық
имандылық, ізгілік, адалдық, кішіпейілділік, мейірімділік, сыпайылық, қарапайымдылық.

Мақсаты: Оқушыларға әдептен озбауды түсіндіре отырып,дұрыс әрекет құндылығының 
маңыздылығын ашу. 

Міндеттері: -адами қарым-қатынастағы әдеп нормаларын түсіндіру;
-әдеп нормаларын ұстану іскерліктерін дамыту;
-әдептілікке, мәдениеттілікке тәрбиелеу.

Технологиясы (модуль), 
әдістері:

АКТ,СТО ( талдау жасау, жағдаяттарды шешу, эссе жазу), ойын технологиясы, топтық 
жұмыс,  

Ресурстар: Мультипроектор, оқулық, дәптер, карандаш, қағаз

            Іс-әрекет
Кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті
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I.Ұйымдастыру кезеңі
 

5 т ережесі. Тыныштық сәтi.  (нұрға бөлену)
Қайырлы күн, балалар! Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын!
     Сендердің жүректерің — сендердің кішкене жарқыраған күндерің. Ол да күн сияқты 
жан-жағына нұрын шаша отырып, жылулық береді. Сендер жақсы іс-әрекеттерің 
арқылы достарыңмен, туыстарыңмен бөлісесіңдер. Ал, енді нұрымызды әке-
анамызға,бауырларымызға, достарымызға,жер бетіндегі барлық адамзатқа,  және 
өзіміздің әдемі жер шарымызға, бәріне-бәріне жіберейік, жақсылық тілейік. 
Енді жайлап көздеріңізді ашуларыңызға болады. Қане, кім өзінің әсерімен бөліскісі 
келеді?

II.Үй тапсырмасын тексеру Әдеп ұғымына шағын эссе жазып келу 

III. Дәйексөз Адамда жақсы қасиет болмаса,
Оған бақ та бақыт та қонбайды Ж.Баласағұни
«Ойлан тап» ойынын ойнату арқылы
жаңа сабақтың тақырыбын анықтау
(Суреттегі жануарлар мен заттар атауларының алғашқы әріптерінен сөз құрастыру, дұрыс 
шешкенде «Әдептілік» сөзі шығады)

 IV. Мұғалімнің сыйы, 
әңгімелеу, сұхбат.

Сұрақ-жауап

Мәтінмен жұмыс
Тістелген алма әңгімесі 
бойынша сұрақтар:

«Әдеп» (әдәб) – тәрбиелілік, көрегенділік, әдептілік деген мағыналарды білдіретін 
арабтың сөзі. 
«Әке мен бала» бейнеролигін көрсету арқылы сабақты бастау
Адами қарым - қатынастағы ең басты міндет не? Әдепті сөйлеудің адами қарым – 
қатынасқа ықпалы қандай?  Сіз өмірде қандай әдеп қағидаларын ұстанасыз?  Қазақ 
халқының қандай әдеп нормаларын білесіз?
Жігіттің қылығын қалай бағалайсыздар?
Бақ иесінің жігітті ұнату себебі неде?
Жігіт пен бақ иесінің қандай ортақ қасиеттері бар?

Топтық жұмыс
Не істер едіңіз?

Не айтар едіңіз?
Сұрақ-жауап

Дәптермен жұмыс
1-тапсырма

2-тапсырма

Жағдаяттарды шешу.
Автобуста отырсыз. Үлкен қарт адам кірді. Бос орын жоқ. Көшеде бір қарт адам құлап 
қалды.
Сіз мектепте біреудің сөмкесін тауып алдыңыз.
Сіз дүкенде кезекте тұрсыз. Сіздің артыңызда әжей тұр. Көшеде, мектепте, таныс кісілер, 
мұғалімдер кездесті. Үлкен кісі қолындағы затын көтере алмай келе жатыр.
Өзіңе көмектескен адамға немесе жолдасыңа не деп айту керек?    - Рахмет
Тамақ ішіп болған соң не деу керек?
- Тамағыңыз дәмді екен, рахмет.
Байқаусызда біреуді қағып кетсең не деу керек?    - Кешіріңіз. 
Сыныпқа кешігіп келсең не істер едің?
- Мұғаліммен, жолдастарыммен амандасып, кешірім сұрар едім.
Мектептен, қонақтан қайтқан кезде не дегенді ұмытпау керек? - Сау болыңыз.
Әдепті адам қандай болуы керектігін топшылатып, тұжырымыңды жаздыру.
Адамға тән жақсы қасиеттердің тізбегін жасату

VI.Топпен ән айту Келші, келші балашым әнін топпен айтқызу
Айым болып тудың ба?     Күнім болып тудың ба? 
Әке жолын қудын ба?        Ата жолын қудың ба? 
Бұл дүниеге келген соң,      Сұрауы бар судың да... 
Қуанышым, арай жүз,       Сөйлесерміз талай біз. 
Бар ағайын жиналып,        Мәз боп саған қараймыз. 
Сендей бала ешкімде,         Болмаған  деп санаймыз. 
Не деп енді мақтайын,       Айтуға сөз таппаймын. 
Мақтап кетсем көбірек,    Мен әжеңе жақпаймын. 
Келші, келші, балашым,     Бір иіскемей жатпаймын. 

VII. Үйге тапсырма беру “Бір атаның балалары” әңгімесін оқып келу 
VIII. Соңғы тыныштық сәті Соңғы тыныштық сәтi 

Әдеп пен әдептілік – өмірді ретке келтіретін адамдық ұстаным. 
«Тыныштық, тыныштық, тыныштық, тыныштық бар жерде,
Тыныштық, тыныштық, тыныштық, тыныштық бүкіл әлемде». 

*****

65



Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

I санатты химия пәнінің мұғалімі  Кужагулова Гульшат Клышбековна

Сабақтың тақырыбы: VIII тарау. Сілтілік металдар. Галогендер. Олардың қосылыстары. §  65. Сілтілік металл - натрий
Сабақтың мақсаты:
а)  оқушыларға  жаңа  тараудың  ерекшелігін  түсіндіре  отырып,типтік  металдардың  өкілі  ретінде  натрий  металымен
таныстыру,оның периодтық жүйедегі  орны,  атом құрылысы,  табиғатта  кездесуі,  физикалық және  химиялық қасиеттерін
меңгерту;
б) дамытушылық: оқушылардың өздігінен ойлау, бақылау, тұжырым  жасай алу қабілеттерін дамыту, логикалық ойлауын
жетілдіру;
в) тәрбиелік: белсенді іс-әрекетке, ұқыптылыққа, тәрбиелей отырып, қауіпсіздік ережелерін сақтай білуге үйрету. 
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту
Сабақтың түрі: дәстүрлі сабақ
Сабақта қолданылатын әдістер: репродуктивті,  түсіндірме-көрнекілік, ішінара іздену, тәжірибе көрсету әдісі,ақпаратты-
комплексті,түсіндірмелі,топтық
 Сабақтың көрнекілігі: интербелсенді тақта, таратпа қағаздар
Пәнаралық байланыс: математика, биология, география, физика,әдебиет
Сабақтың барысы: 

І.   Ұйымдастыру кезеңі
ІІ.  Үй тапсырмасын сұрау
ІІІ.  Өткен сабақты қорыту
ІV.  Жаңа сабақ
V.  Жаңа сабақты бекіту
VІ.  Жаңа сабақты қорыту
VІІ. Үйге тапсырма
VІІІ. Оқушылар білімін бағалау

І. Ұйымдастыру кезеңі ( Оқушыларды түгелдеп, олардың назарын сабаққа аудару).
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау    §64. Тотығу дәрежесі.Тотығу-тотықсыздану реакциясы
1. Электротерістілік деген не?
2. Тотығу-тотықсыздану реакциялары дегеніміз не?
3. Тотығу және тотықсыздану процесі дегеніміз не?
4. Тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш дегеніміз не?
5. Тотығу дәрежесі дегеніміз не? Оның сандық мәні қалай анықталады?
6. Күрделі қосылыстардағы элементтердің белгісіз тотығу дәрежесін қалай есептеп шығарады?
7.Тотығу-тотықсыздану реакция теңдеуін теңестіргенде қандай әдісті қолданамыз?
№2 
   Мына қосылыстарды қай элементтің тотығу дәрежесі нольге тең және басқалары қандай тотығу дәрежесін көрсетеді ?
         Н2S   N2,   HI,  H2,   NaF,   CI2,   CaF2

№8 
   K2 Cr2 O7  қосылысындағы хромның тотығу дәрежесін есептеп шығар.
Қатесін тап.
а) ?-3    H3 +1    
ә) Ca3

+2   P?
-3

б) Ca? F2
-1   

в) N2
?

г) Na+1 F?

“Құпия сөздің кілтін аш”           
 Магний

хлориді
Кальций
гидроксиді

Калий
оксиді

Натрий
сульфаты

Фосфор        
қышқылы

Натрий 
гидроксиді

Na2SO4 Д А Г Н М А

MgCl2 А Л Д О С Б 

K2O Ю Э Т Б А Ж

Ca(OH)2 Щ Р М К  Р  О

H3PO4 Т Л К Ь И Р
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NaOH С Я М Э К Й

ІV. Жаңа сабақты түсіндіру
                       VIII  тарау. СІЛТІЛІК МЕТАЛДАР. ГАЛОГЕНДЕР. 
                                     ОЛАРДЫҢ ҚОСЫЛЫСТАРЫ
        Алдыңғы тарауларда химияның негізгі түсініктерімен таныстыңдар, элементтердің периодтық жүйесі, атом құрылысы
және химиялық байланыс, заттардың құрылыс теория негізінде химиялық элементтерді, жай және күрделі заттарды мына
сызбанұсқаға сай: құрамы → құрылысы → қасиеті бойынша сипаттауды үйрендіңдер.
       Осы  білімдеріңе  сүйіне  отырып,  типтік  металдар  ─сілтілік  металдар  мен  типтік  бейметалдар  ─  галогендердің
құрылысын және қасиеттерін қарастырамыз. Бұл тарауда металдардың бейметалдардан айырмашылығын жай және күрделі
заттардың құрылысы және қасиеттері арқылы анықтаймыз.
                               § 65. СІЛТІЛІК МЕТАЛЛ ─ НАТРИЙ
       Сілтілік металдар І топтың негізгі топшасында орналасқан.
       Сілтілік металдар ─ литий Li, натрий Na, калий K, рубидий Rb, цезий Cs ең белсенді металдарға жатады.
       Сілтілік металдарға тән ерекшеліктерді олардың кең таралған өкілі натрийді мысалға ала отырып қарастырайық.
       Атом құрылысы.  Натрий ІІІ периодтың І негізгі топшасында орналасқан. Ол сілтілік металдардың қатарына жатады,
себебі сумен әрекеттескенде сілті түзеді.
       Натрий ІІІ периодтағы мөлшері ең үлкен атом әрі сыртқы энергетикалық деңгейінде бір ғана электроны бар. Сондықтан
натрий басқа сілтілік металдар тәрізді,  өзінің валенттік электронын оңай беретін өте белсенді металл ( қосылыстардағы
тотығу дәрежесі +1).

        ) 2  ) 8  ) 1 .

   Электрондық формуласы :   .
    Графиктік формуласы:
                                  1s        2s          2p              3s             
                                                               
        Табиғатта кездесуі. Біздің планетамызда таралуы бойынша барлық элементтердің ішінде натрий алтыншы орын алады,
оның үлесіне жер қыртысы массасының 2,64-і тиесілі. Натрий табиғатта тек қосылыс түрінде кездеседі, олардың көбісі
адамзатқа ерте заманнан белгілі. Ол жер қыртысында ас тұзының, далалық шпаттың және граниттің құрамына кіреді. Тау
жыныстары мүжілгенде натрийдің ерімтал қосылыстары түзіледі, олар сумен бірге теңіздер мен мұхиттарға жетеді. Мұхит
суларында 2,8 шамасында натрий хлориді  болады,  ішкі  теңіздерде оның мөлшері  одан да жоғарылайды (  мысалы,  Өлі
теңізде 7,9 NaCl бар).
        Ерте  кезеңдерде  теңіздердің  жағасында  болатын  құбылысты  осы  кездері  де  Каспий  және  Арал  теңіздерінің
жағалауларынан  байқауға  болады.  Суы  азайған  шығанақтар  теңізден  бөлініп,  онда  құрғақ  ауа  райының  әсерінен  су
қарқынды буланып,теңіз тұзы концентрациялана түседі. Сөйтіп, шығанақтар бірте-бірте тұзды көлдерге айналады. Осындай
көлдерде жүз мыңдаған жылдардың ішінде ас тұзының мол қоры жинақталады, оның минералын галит деп атайды.
  Қазақстанда көптеген тұзды көлдер мен тас тұзының қоры (галит) кездеседі. Олар натрий хлоридін өндірудің көзі болып
саналады. Осындай қорлар көбіне Каспий маңы ойпатында, Арал теңізінің жағалауында, Ертіс өзенінің бойында кездеседі.

 Қазақстанда мирабилит деп аталатын минералдың  кен орындары көп. Олардың
ірілері Алматы, Қызылорда облыстарында шоғырланған. 

Іле ойпаты мен Балқаш көлі маңында содалы көлдер көптеп кездеседі. Оларда натрий корбанаты
мол. 
 Натрийдің  табиғи қосылыстарының ең маңыздысы –  натрий хлориді  NaCl адамға өте  қажет.  Ол адам мен жануарлар
қорегінің  қажетті құраушысы болып саналады. Тірі организмде натрий ионы қан плазмасында, клетка құрамында болады.,
сөйтіп,  клетканың  қызметіне  сай  алуан  түрлі  процестерге   қатынасады.  Натрий  жетіспесе  бұл  процестер  бұзылады.
Сондықтан адам көп терлегенде оған аздап тұз қосылған су ішу ұсынылады. 
     Физикалық қасиеттері.   Натрий басқа да сілтілк металдар сияқты, иондық кристалдық тор түзеді. Мұндай торларда
атом қабаттары бір-бірімен салыстырғанда өзара перпендикуляр 3 бағытта сырғи алады, осыған орай натрий иілімді әрі

жұмсақ келеді. Ол пышақпен оңай кесіледі, созылады. Натрий судан жеңіл, тығыздығы 0,97г/ . Ол оңай балқиды:
Сұйық күйде жылу мен электр тоғын өте жақсы өткізеді, сондықтан оны ядролық реакторларда жылу тасымалдағыш ретінде
жиі пайдаланады. 
    Жарықтың әсерінен натрий өз электрондарын оңай бөліп шығарады (фотоэлектрлік эффект).
    Сілтілік металдардың бәрі керосин қабатының астында сақталады, өйткені олар ауада бірден оксидтердің татымен қаптала
бастайды. Осыған орай натрийге тән металдық жылтырды оны жаңадан пышақпен кескен жерінен байқауға болады. 
    Натриймен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау қажет: оны қолмен ұстауға болмайды, өйткені
күйдіреді. Натрий қалдығын раковинаға немесе қоқыс салған корзинаға тастай салуға болмайды, өйткені өзінен-өзі тұтануы
не қопарылуы мүмкін.
     Химиялық қасиеттері. Натрий өте белсенді металдардың қатарына жатады. Оның химиялық реакция кезінде өзгеруін
былайша өрнектеуге болады:

                                                 
     Бұл процесс өте оңай жүреді, сондықтан натрий күшті тотықсыздандырғыш болып саналады. Ол іс жүзінде азот пен
инертті газдарды қоспағанда барлық бейметалдармен әрекеттеседі. Натрий оттекте, фторда, хлорда жанады, ал күкіртпен
араластырып ұнтақтаса тұтанады:
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                                                 2Na +
         Натрийді суға салғанда онымен қуатты реакцияға түседі. Осы кезде бөлінген  жылудың әсерінен металдың түйірі
балқып, су бетінде “жүгіре” бастайды. Натрий түйірін бөлінетін сутек газы итереді.

                                                  

                                             1       2  тотықсыздандырғыш 

                                                    2       1 тотықтырғыш
      Егер металдың кесегі  үлкендеу болса ол өзінен-өзі тұтанып, тіпті  қопарылуы мүмкін.  Бұл аса қауіпті,  сондықтан
натрийді сумен әрекеттестірерде металдың кесегін бұршақтан кішілеу етіп алады. Әрі қауіпсіздік техникасы ережесін қатаң
сақтайды
      Натрийді  тұздар  мен қышқылдардың ертінділеріне  салу қауіпті,  өйткені  натрий,алдымен  еріткіш –  судың өзімен
әрекеттеседі.
       Натрий және оның қосылыстарын анықтау.  Натрий иондары жалынды сары түске бояйды.  Бұл тым сезімтал
реакция. Платина сымын алақанға бір сәт тигізіп, одан соң жанарғының жалынына апарсаң, бірден натрийге тән сары түс
пайда болады. Бұл терлегенде алақанда қалған ас тұзындағы натрийдің әсері.
        Өнеркәсіпте алу. Натрий өте белсенді тотықсыздандырғыш ретінде өзінің сыртқы электронын оп-оңай беретіндіктен,
оған сол электронды қайта қосу тым қиынға түседі. Сондықтан бос күйдегі натрий ХІХ ғасырдың басында электр тогы
қолданыла  бастаған  кезде  алынды.  1807  жылы  ағылшын  ғалымы  Дэви  металл  күйдегі  нартийді  натрий  гидроксидінің
балқымасын электролиздеу арқылы бөліп алды. Басқа сілтілік металдарды да осы күнге дейін олардың қосылыстарының
балқымасын электр тогымен ыдыратып алады:

Қолданылуы. Металл күйдегі натрий қазіргі ғылым мен техникада сан алуан салада қолданылады.
                                           Натрийдің қолданылуы 
 Натрий – нағыз типтік белсенді металл. Натрийдің химиялық белсендігі, оның жалғыз     валенттік электронының ядромен
әлсіз байланысуымен түсіндіріледі.
         Натрий қосылыстары табиғатта кеңінен таралған, ол Қазақстанның көптеген жерінде кездеседі. Ас тұзы – натрийдің ең
маңызды қосындысы, ол күнделікті тұрмыста өте көп қолданылады.                             
V. Жаңа сабақты бекіту 
1.  № 5-есеп
Натрий хлоридіндегі натрийдің массалық үлесін (%) үлесін есептеңдер.
2. № 7-есеп ( Жаттығулар жинағы , 108-бет)
Төмендегі айналуларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құпия реакция теңдеулерін жазыңдар.
Na→   NaOH →  NaCI  →   NaNO3           
І топ
Сәйкестендіру тесті

Аты Формуласы
1. Ас тұзы Na2 SO4 . 10 H2O

2.Мирабилит немесе Глаубер тұзы Na2 CO3

3. Ас содасы NaCI
4. Кальцийленген сода NaHCO3

ІІ топ
Массаны тап

Реакцияның сипаттамасы Еритін негіз (сілті) Ерімейтін негіз

1. Индикаторға әсер етеді.
2. Ерімтал тұзына сілті қосып алады.
3.  Металға немесе металл оксидіне су қосып
алады.

8

10

20
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12

15
 
    Мr(NaOH) = 

ІІІ топ
«Химиялық лото» ойыны

            
→
+

 
+
→

  H2 O

O2

Ca( OH)2       Na2O          СaO          Na   
VІ. Жаңа сабақты қорыту 
1.Натрийдің сыртқы энергиялық деңгейінде неше электрон бар?
2.Натрий периодтық жүйеде, қай период, топта орналасқан?
3.Таралуы бойынша нешінші орында?
4.Физикалық қасиеттері қандай?
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5.Натрий тотықтырғыш па, әлде тотықсыздандырғыш па?
6.Натрий иондары жалын  түсін қалай өзгертеді?
7.Натрий не үшін қолданылады?
VІІ. Үйге тапсырма
1.  § 65. Сілтілік металл - натрий
2.  № 6- есеп, 185-бет
VІІІ. Оқушылар білімін бағалау
І топ
Сәйкестендіру тесті

Аты Формуласы
1. Ас тұзы Na2 SO4 . 10 H2O

2.Мирабилит немесе Глаубер тұзы Na2 CO3

3. Ас содасы NaCI
4. Кальцийленген сода NaHCO3

ІІ топ
Массаны тап

Реакцияның сипаттамасы Еритін негіз (сілті) Ерімейтін негіз

1. Индикаторға әсер етеді.
2. Ерімтал тұзына сілті қосып алады.
3.  Металға немесе металл оксидіне су қосып
алады.

8

10

20

6

12

15

 
    Мr(NaOH) = 
ІІІ топ
«Химиялық лото» ойыны

            
→
+

 
+
→

  H2 O

O2

Ca( OH)2       Na2O          СaO          Na   
*****

Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты
 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

тарих пәнінің мұғалімі  Агибаева Айгуль Абдиалимовна

Сабақтың тақырыбы: Қазақ қалалары   Сынып: 7 «А»
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Қазақ хандығының  ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Экономикалық жағдайына мәлімет бере отырып, сол кездегі қазақ қалаларына
тоқталу. Оқушыларға қолөнердің дамуы мен қалалардың тоқырау себептері туралы айтып, білімдерін жан-жақты жетілдіру.
Дамытушылық: Түрлі тарихи тапсырмалар арқылы оқушының шығармашылық белсенділігін ояту және есте сақтау қасиеті
мен тарихи ұғымдарды талдап, қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: Қазақ  қалаларының  даму  ерекшеліктерін  көрсете  отырып,  оқушыларды  еңбексүйгіштікке,  туған  жерінің
тарихын, мәдениетін құрметтей білуге тәрбиелеу.
Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту
Сабақтың түрі: Дәстүрлі сабақ
Сабақтың әдістері: Сұрақ-жауап, АКТ және СТО технологиясының  стратегиялары, мағынаны тану, репродуктивті әдістер.
Көрнекіліктері: тақырыптық слайдтар,бейнетаспа.
Техникалық құрал-жабдық: 
Интер белсенбі тақта, бейне сюжет, сызба-кестелер, үлестірмелі суретті қағаздар.
Пәнаралық байланыс : Бейнелеу өнері, әдебиет, тарих.
 Сабақтың  барысы: 
I. Ұйымдастыру кезеңі
1. Амандасу.
2. Психологиялық дайындық.
  - Жақсы тілек тілейік,
  - Мен сізге, сіз бізге.
  - Күнде күліп жүрейік,
  - Білім нәрін төгейік,
  - Мен сізге, сіз бізге.
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Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
Мұғалім: “Өз тарихын білмеген халық, өзін де сыйламайды” деген елбасы  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тарихымызды
біліп тану үшін, алдымен өздерің білетін хандардың, билер мен батырлардың суреттерін таңдап алыңдар. Хандар – І топ,
билер  – ІІ топ, батырлар – ІІІ топ. Сыныпты 3 топқа осылай бөлемін.
II.Үй тапсырмасы сұрау: Қазақ халқының ХҮІ-ХҮІІ ғғ. шаруашылығын оқу және кестені ойлап сызу.
Негізгі мақсаты – Қазақ халқының ХҮІ-ХҮІІ ғғ. шаруашылықтың түрлері мен маусымдық көшу туралы және қолөнердің
дамуы  жөнінде  білу.  Қазақ  шаруашылығының  даму  ерекшеліктерін  білу  үшін,  мен  Сіздердің  топтарыңызға  сұрақтар
беремін. 
1-топ. XVI-XVII ғасырларда Қазақ хандығындағы көшпелі мал шаруашылығының  басты саласын айту.
2-топ.    Қазақ хандығының тұсында егіншілік  шаруашылығының дамуы.
3-топ.    Қазақтың көшпелі ауылдарының тұрмыс-тіршілігі, дәстүрі. Әр топ салыстырып айтып шығады.
III. Өткен сабақты қорытындылау.
 Қазақ халқы қашанда ерекше сыйлы, қадірлі, еліне, жеріне жауапкершілікпен қараған. Қазақ хандығы тұсында жан-жақтан
тұспалаған жаудан қаймықпай,  елін,  жерін жаудан қорғай білді.  Олай болса біздің бүгінгі  сабағымызда Қазақ хандығы
қалыптасуы мен шаруашылығы, тұрмысы туралы сызба кестесін толтыру үшін үш топтан  оқушылар шығып толтыру керек.

Маусымдық көшіп-қонудың
түрлері

Орналасуы Маусымдық көштерде атқарылатын
жұмыс  түрлері

1. Қысқы көш
Түйе мен қой-ешкілер үшін қыстық
жайылымға Мойынқұм, Қызылқұм,

Бетпақдала шөлінің аймақтары

Құдық қазды. Көрші мемлекеттермен сауда 
жасасты немесе айырбастады. Қора 
жасады.

2. Көктемгі көш
Қаратау, Ұлытау етегінде, Ертіс,

Зайсан көлінің маңы.
Малдар төлдейді. Қой қырықты. Мал 
өнімдерінен киіз басты, киім тоқыды.

3. Жазғы көш Жетісу мен оңтүстік Қазақстан
Жазда бие байлап, қымыз ашытады. Жаз 
бойы жүн түтіп, жіп иіріп, киетін шекпен 
тікті. Дәстүрлі ойындар ойналды.

4. Күзгі көш Сырдария,  Арыс  маңы,  орталық
Қазақстан

Суық басталысымен жайлаудан күздеуге 
көшеді.Жаздай дайындаған азық-түлік пен 
киім-кешектерін алып,қыстауға кетуге 
әзірленеді.

Бүгінгі сабақта біз нені білдік, нені ұқтық, қазақ хандығы кезінде
қазақ  халқының  шаруашылығы  қандай  болды?  Міне,  осы
сұрақтарға жауап беруге «Сиқырлы таяқшаны» ұсынамын.
 IV. Жаңа сабақты түсіндіру.
Сабақтың тақырыбы: Қазақ қаласы
Мақсаты:  Қазақ  хандығының  ХҮІ-ХҮІІ  ғғ.  экономикалық
жағдайына  мәлімет  бере  отырып,  сол  кездегі  қазақ  қалаларына
тоқталу.   Оқушыларға қолөнердің дамуы мен қалалардың тоқырау
себептері туралы айту.
-Балалар, сендер маған мына сұрақтарға жауап беріңдерші.
Мұғалім: Орта ғасырлар кезінде қандай қалалар болған?
Бала:  Сығанақ,  Сауран,  Сайрам,  Түркістан,  Отырар,   Жаркент,
Жент т.б.
Мұғалім: Ол өмірге қалай келді, кім оны әкелген?
Бала: Оны өмірге әкелген, жасаған да адам.
Мұғалім: Әйгілі қалалар құм астында жатып қалса, оны зерттейтін кімдер?
Бала: Археологтар мен ғалымдар, тарихшылар. 
Мұғалім:  Ғалымдардың  ғылыми  деректеріне  жүгінсек,  ІХ-ХІІ  ғасырларда  қалалар  гүлденіп,  көркейе  түскен.Сырдария
бойында  бірнеше қалалар  болған.  Сығанақ  Дешті  Қыпшақ үшін «сауда  аймағы болған.Қасым ханның тұсында  хандық
ордасына айналды. Бүгінде жай күй тек үйінді түрі қалған.
Қасым ханның тұсындағы қазақ хандығы деген видео сюжет көреміз.
1. «Хандар» тобына Сығанақ,  Йасы қалалары туралы мәліметтер жинау.
2. «Билер» тобына  Сауран, Сайрам қалаларының тарихы.
3. «Батырлар» тобына  Отырар, Бабата қалалары туралы деректер.
Оқушылар оқулық бойынша жұмыс жасап, сол бойынша кесте сызады.Топ басшысы шығып кесте бойынша түсінген, 
ізденген мәліметтері мен деректерін айтып шығады.
Дәптермен жұмыс: «Білімдіден шыққан сөз,Талаптыға болсын кез», дегендей, математикалық лото ойнату.
1.4000+219-3000=1219  1219 жылы - Шыңғысхан Отырар қаласын басып алды
2.4000:2-532=1468  1468 жылы - Әбілқайыр хан қайтыс болды
3.728 х 2+9=1465   1465 жылы - Қазақ  хандығының  құрылған жылы
Мұғалім: Ал, енді, балалар, шаршаған боларсыздар, орнымыздан тұрып сергіту сәтін жасайық.
Ү.Сабақты бекіту:  «Сиқырлы торша» ойыны.
«Хандар» тобы – Орта ғасыр кезіндегі қандай қалаларды білдік? Қалалардың тоқырауына қандай дәлелдер бар?(Сауран,
Сайрам, Сығанақ, Бабаата, Баласағұн т.б. Монғол шапқыншылығы кезінде қатты тоқырап кетті.)
«Батырлар» тобы –  Қай қала үшін Өзбек хандығы мен Қазақ хандығының арасында бір ғасырға созылған қанды шайқас
болды? Талас-тартыстың себебін айтып бер. (Сауран - сауда жолының үстінде тұрды, айналасында егін шаруашылығы , бау-
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бақша жақсы дамыды.)
«Билер» тобы – Тарихи деректемелерде Отырар қаласының бірнеше аттары кездеседі. Оны қалай  атайды? (Тарбанд, Трабан,
Тұрарбанд, Тұрар,Фараб).
ҮІ. Қорытындылау.  Бәйтерек – ең биік терек ағашы. Бәйтеректің тамыры тереңге бойлайды, ал діңгегі мықты, ұшар басы
биік болып өседі.Халықтың тарихы Бәйтеректің тамыры сияқты тереңде жатыр. Тарих саласын Бәйтерекке теңеуге болады.
Ата – бабамыз өнерді бізге мұра етіп қалдырды. Сол мұраны әрі қарай жалғастыратын өздерің балалар.
VII. Үйге тапсырма. Қазақ қалалары оқу. «Тарихи қала» эссе жазу. 
VIII. Бағалау.

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы  Қармақшы аудандық білім бөліміне қарасты

 «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
II санатты физика пәнінің мұғалімі  Ибайдуллаева Орынкуль Кунзаковна

Сыныбы 7 „Б“
Сабақтың тақырыбы:   § 4.2. Қуат
Сабақтың мақсаты:          
1. Білімділік  қуат – туралы түсінікті сатылай комплексті талдау арқылы түсіндіру, қуаттың формуласын сатылай талдай 
білуге дағдыландыру, есептер шығара  алуға үйрету.
2. Дамытушылық  алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана алу    дағдысын қалыптастыру, өз жетістіктерін сезініп, әлсіз
жақтарына сын көзбен қарауға үйрету.
3. Тәрбиелік:  еңбекке баулу, өз ойын ортаға сала алатын батылдыққа ұжымшылдыққа, ұлтжандылыққа тәрбиелеу, пәнге 
деген қызығушылығын арттыру, танымын, іздемпаздығын қалыптастыру.
Сабақтың типі  аралас сабақ            
Сабақтың түрі:  жаңа сабақты меңгерту сабағы.
Сабақтың әдісі:  АКТ, тест әдісі, практикалық , сатылай комплексті талдау әдісі бақылау сұрақтары, репродуктивті, ішінара 
іздену
Сабақтың көрнекілігі  таблица, слайдтар,  шам, секундомер,  білеуше, динамометр, ИФМ журналы, есептер жинағы, 
кроссворд.
Құрал – жабдық   интерактивті тақта,  компьютер,  қосымша әдебиеттер
Пәнаралық байланыс  әдебиет, биология, математика, информатика 
Сабақтың барысы:   Ұйымдастыру кезеңі.
                 ΙΙ.  Үй тапсырмасын тексеру
1.Механикалық  жұмыс. Денені бір орыннан екінші орынға қозғап апаруда күштің істеген жұмысы механикалық жұмыс 
деп аталады. Дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің жұмысы күшке де, орын ауыстыруға да тура пропорционал 
өзгеретінін көрсетеді. Бұл қорытынды қысқаша мына өрнек түрінде беріледі.
2. Жұмыс  формуласы,  өлшем бірлігі  A = F*l,    жұмыс = күш * орын ауыстыру
Жұмыстың өлшем бірлігіне 1 Ньютон күштің денені 1 метрге жылжытқандағы жұмысы алынады. Жұмыстың мұндай ХБ  
XIX ғасырдағы ағылшын ғалымы Д. Джоульдің құрметіне Джоуль деп аталады. (қысқаша Дж. деп белгіленеді).
1 Джоуль = 1 Ньютон*1 м,  қысқаша 1 Дж = 1Н*1м
3. Еселік  бірліктер. Жұмыстың Джоульден үлкен де, кіші де бірліктері бар:
1 килоджоуль (1кДж) = 1000 Дж = 103 Дж
1 миллиджоуль (1мДж) = 0, 001 Дж = 10-3 Дж
1 микроджоуль(1мкДж) = 0, 000001 Дж = 10-6  Дж
4.Жұмыстың сипаттамасы:  скаляр шама.   A = F*l.  1 Дж = 1Н*1м
5.Жұмыспен байланысты физикалық шамалар:
A=F*S,   S = υ*t,  F = m*g,  m = ρ*V,  V = a*b*c
6.Есеп шығару мысалы:
Ұзындығы 12 см, ені 30 см, қалыңдығы 10 см алюминий кесегін 60 см биіктікке көтергенде істелетін жұмысты есептеңдер. 
Алюминийдің тығыздығы: 2700 кг/м3

Берілгені:    ХБЖ         Шешуі:             Есептелуі:
a=12см         0, 12м        A=F*S              A=2700 кг/м3 *0, 12 м*0,3 м*
b=30см         0, 3м          F = m*g             0,1 м*9,8 Н/кг*0,6 м = 57, 15 Дж
c=10см          0, 1м         V = a*b*c          
h=60см         0, 6м
ρ=2700кг/м3                                                                               Жауабы: A = 57, 15 Дж
A =?
ΙΙΙ.Үй тапсырмасын қорытындылау.
7.Есте сақта:  1. Егер күш бар болып, орын ауыстыру жоқ болса, онда жұмыс та болмайды.
2. Егер денеге күш әсер етпесе, бірақ дене инерциясымен қозғалатын болса, мұндай жағдайда да жұмыс істелмейді.
ΙV. Жаңа сабақ   1. Анықтамасы.   Жұмыстың орындалу тездігін сипаттайтын шаманы қуат  деп атайды.
2. Мағынасы   Белгілі бір жұмысты орындау үшін әр түрлі қозғалтқыштар әр түрлі уақыт жұмсайды. Қуаттың еңбек 
өнімділігін арттыруда маңызы зор. Сондықтан жұмыстың орындалу тездігін сипаттайтын физикалық ұғым қуат енгізілді. 
Қуатты табу үшін істелген жұмыстың шамасын сол жұмысты істеуге кеткен уақытқа бөлу керек: 
3. Формуласы   N – қуат, A – жұмыс, t – уақыт.  Қуаттың формуласын сатылай комплексті талдау:
1. Осылайша қуатты табудың тағы бір формуласын өрнектеуге болады:
2.   Сонда     N = = = =  =      болады.
4. Орташа қуат.  Әр түрлі қозғалтқыштар, бір адамның өзі бір жұмысты әр түрлі уақытта аяқтайды. Сондықтан көп 
жағдайда орташа қуатты анықтайды: 
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5. Өлшем бірлігі.   Қуаттың өлшем бірлігіне 1 секундта істелетін 1 джоуль жұмыс алынады.
5.1 Қуат бірлігі бу машинасын ойлап тапқан ағылшын ғалымы Джеймс Уаттың (1736 –1819) құрметіне Ватт деп 
атайды.  Белгіленуі:
5.2
6. Қолданылуы.
6.1 Тұрмыста қуаттылығы                                      электр шамдары
                              әр түрлі                                       электр ұстаралары                                                                                 
                                                                                  тігін машиналары
                                                                                  тоңазытқыштар               қолданылады
 Мысалы: электр шамдарының қуаттары 60 Вт, 100Вт т.б. болады.
6.2 Техникада аса қуатты қозғалтқыштармен қатар, қуаттылығы  өте төмен нәзік тетіктер жиі қолданылады.
                                   автомобильдер
                                                                                           ұшақтар
          Техникада                                                                кемелер
                                                                                           бу  турбиналары
                                                                                           су турбиналары

Мысалы кейбір қозғалтқыштардың орташа қуатын айта кетейік: 
«Волга» автомобилінің қуаты 70 – 80 кВт. 
Атом мұзжарғыш кемесінің қуаты 55 000 кВт. 
«Восток» ғарыш зымыранының қуаты 15 000 000 кВт.
7. Салыстыру
1. Адамның қалыпты жұмыс жағдайындағы қуаты 70 – 80 Вт;
2. «Волга» автомобилінің қуаты 70 – 80 кВт;
3. Атом мұзжарғыш кемесінің қуаты 55 000 Вт
4. «Восток» ғарыш зымыранының қуаты 15 000  000 кВт;
5. «Энергия» ғарыш зымыранының қуаты 125 000 000 кВт;
 Бұдан адамның қалыпты жағдайдағы қуаты «Волга» автомобилінің қуатынан 1000 есе кіші  екенін көруге болады.
ΙV.Жаңа сабақты бекіту. Есептер шығару
Оқулықпен жұмыс.
Жаттығу 
№5. 50 кВт-қа қуатты арттыратын қозғалтқыштың 1сағат ішінде атқаратын жұмысын анықтаңдар.  
Берілгені:           ХБЖ           Шешуi:             Есептелуі
N = 50кВт   50 000 Вт     N =        А =50 000Вт3600c =180 000 000Дж=1,8·108Дж
t = 1сағ               3600c         A = Nt                        
     A =?                                                        
                                                                                                  Жауабы: А =1,8·108 Дж                                                 
36-жаттығу. №2. „Атамұра“. Қуаты 30 Вт желдеткіш 10мин – та қанша жұмыс істейді?
Берілгені:              ХБЖ        Шешуi:            Есептелуі:
N = 30Вт                                 N =        A = 30Вт 600с = 18000Дж =18 кДж         
t = 10мин              600c                                 
                                                A = Nt      
A = ?                                                                 Жауабы: A = 18 кДж
№4. Қуаты 600 Вт локомотив бірқалыпты қозғалып 200 м  аралықты 20 с – та өтеді. Оның тарту күші қандай?
Берілгені:            Шешуі:                          Есептелуі:
N = 600 Вт         =                 
 s =200 м            N = F                          F =  = 60H
t = 20 с              F =          
F = ?                 F =                Жауабы: F = 60H
 Өз бетімен жұмыс   Бөлме желдеткіші қозғалтқышының қуаты 30 Вт болады. Ол 10 минутта қанша жұмыс істейді?
Берілгені:             ХБЖ        Шешуі:          Есептелуі:
N = 35Вт                                 A = Nt     A = 35Вт600с= 21000Втс= 
t = 10мин               600с                                    = 21000Дж = 21кДж
  A = ?                                              Жауабы: A = 21кДж
Тәжірибе.  Электр шамының қуатын біле отырып, секундомер арқылы шамның жұмысын есептеу.
VΙ. Сабақты қорытындылау.
1.                                      скаляр шама
Қуат                            N =                          1Вт = 1
2. Кроссворд  шешу.
1. Жұмыстың орындалу тездігін сипаттайтын шама.
2. Қуат бірлігін ойлап тапқан ғалым.
3. Қуаттың өлшем бірлігі.
4. Аса қуатты қозғалтқыштар.
VIΙ.   Бағалау.
 VIIΙ. Үйге тапсырма§4.2. жаттығу №3,4. «Атамұра» 36 – жаттығу, №1-3 
Шығармашылық жұмыс: Джеймс Уатт жайында деректер жинау Қуатты қозғалтқыштар туралы рефераттар жазу. 

*****
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Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне 
қарасты «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

I санатты математика  пәнінің мұғалімі Утебаева Айгуль Кемалашовна

Сыныбы:  6 "А"
Сабақтың тақырыбы:  Рационал сандарды көбейту
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:   оқушыларға  рационал  сандарды  көбейтудің  ережесін  пайдаланып   көбейтіндіні  табуға  есептер  шығарту,
білімдерін жүйелеу, қорытындылау.
Дамытушылық: таңбалары бірдей және әр түрлі сандарды көбейту дағдысын  
қалыптастыру,  ауызша есептеу қабілетін дамыту,  логикалық  ойлау белсенділігін арттыру.
Тәрбиелік: оқушыларды тиянақтылыққа ұқыптылыққа және жұмыс жасауға  жауапкешілікті сезіне білуге, нәтижеге жетуге
ұмтылуға,  нақты   шешім қабылдай білуге өз ойларын еркін жеткізе білуге  тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: сайыс сабақ
Сабақтың  типі: қорытындылау
Сабақтың   технологиясы: деңгейлеп,саралап оқыту,дамыта  оқыту, проблемалық оқыту, СТО, АКТ элементтері.
Сабақтың   әдісі: түсіндірмелі-көрнекілікті, репродуктивті,  ішінара іздену, сұрақ-жауап, тест әдісі.
Сабақтың  көрнекілігі  мен   құрал-жабдықтар:  мультимедиялық  проектор,  компьютер,  слайдтар,  деңгейлік  тапсырмалар,
үлестірме материалдар,  кестелер,бағалау парағы, бетперделер.
Пәнаралық байланыс :биология, тарих, ән, әдебиет.
Сабақтың жоспары:
 I. "Жүректен жүрекке"
а) оқушылармен амандасу, түгендеу;
ә) оқушыларды топқа бөлу, назарын аудару; 
б) сабақты оқушылар тілегімен ашу.
II. "Үй қоржынын ашайық"
а) Фронталды сұрақтар;
ә) Үй тапсырмаларын ауызша тексеру.
III. "Бәйге қоржыны"
1) Кіріспе: Топтардың қысқаша таныстыруы.
2) Негізгі бөлім
    а) "Жұмбақ" сайысы;
    ә) "Жүйріктер" сайысы;
    б) "Ұшқыр ойшылдар" сайысы;
    в) " Біліміңді шыңда" сайысы.
IV. Мәре сызығы 
     а) Сайыс қорытындысын айту;
     ә) Сабақты ауызша қорытындылау.
V.   Қазынаңды толтыр.
VI . Бәйге жемісі

Сабақтың барысы:
I . "Жүректен жүрекке"
   а) оқушыларды топқа бөлу, назарын аудару;
   ә) оқушы тілегімен сабақты ашу.
10. окушы 
Мешін жылы жақсылығын әкелсін,
Берекемен молшылығын арқалап,
11. оқушы 
Үлкендердің ақ тілегін ақтайық,
Койылады баршмызға сол талап.
3 - оқушы 
Жақсы оқып биіктерге самғайық,
Сайыстарда бас жүлдені алайық.
II." Үй қоржынынын ашайық"
а) Фронталды сұрақтар:
5. Таңбалары әр түрлі сандарды көбейту ережесі.
6. Таңбалары бірдей сандарды көбейту ережесі.
7. Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік заңы.
8. Санның коэффициенті деген не?
б) Үй тапсырмасын ауызша тексеру.
     №595
2)  · (- 8) · =  · (- 8) = · (- 8) = - 4   Жауабы: - 4
4)  · (- 5) ·  = · (- 5) ·  =  · (- 5) = - 1 · (- 5) = 5        Жауабы: 5
6) -1· (- 9) · (- ) = (-1· (- )) · (- 9) = ·(- 9) = 1 · (- 9) = - 9     Жауабы: - 9
        № 600
1) (- 7) · (- 0,5) · (- 3) · (- 2) = ((- 0,5) · (- 3)) · (- 2) · (- 7) = 1,5 · (- 2) · (- 7) = 21    Жауабы: 21
3) 0,2 · (- 25) · (- 5) · 4 = (- 25) · 4 · 0,2 · (- 5) = - 100 · (- 1) = 100     Жауабы:100
III. Бәйге қоржыны
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   1) Кіріспе:  а) Кестелерді үлестірме материалдар тарату.
                       ә) Топ үй тапсырмасы бойынша қысқаша таныстыруы.
"Орангутанг"-           "Шимпанзе"-                        "Горилла"-

        

2) Негізгі бөлім:
    а) "Жұмбақ" сайысы
Нәрселерді санағанда қолданатын сан емес, 
Жай сан емес, бүтін де емес, нөл   емес.

Сәл ойланып жауап берші кәнекей,
Бұл сандарды  білме генін жақсы емес.

                                                                                      Жауабы:   рационал сан
 1 санына "қостым" "алдым" 2-ні,  

-3-ке көбейттім де, тағы азайттым 7-ні. 
Бұл қандай сан ...? 
Көбейтіп көр, тағы да оған 7-ні.    

                                      Жауабы: 1) (1+2-2)·(-3)-(7)=-10;    2) -10·7=-70  
          Теріс сан мен оң сан,
   Қақ ортада қандай сан?

                                         Жауабы:  нөл
 Тең бөлікке бөлінген,
   Бағыты бар бұл түзу
   "Оң" және "нөл" теріс сан
    Орналасқан қай түзу

                                   Жпауабы:  координаталарық  түзу
 ә) Жүйріктер сайысы (кітаппен жұмыс).                №596 (А тобы)

          I топ                                             II топ                                  III топ
1) - 4а · 5 = - 20а                   3) (- 5с) · 2 = - 10с                   5) (- 5) · 9у = - 45у
2) 8в · (- 3) = - 24в                4) 4х · (- 3) = - 12х                   6) (- 7m) · (- 8) = 56m

№599 (В тобы)
I топ     1)    - 0,2 · (- 5) · 13 = ((- 0,2)(- 5)· ·13=13        
II топ    2)    - 0,25 · (- 0,3) · (- 4) = ((- 0,25) · (- 4) · (- 0,3) = - 0,3
III топ   5) · = ·· = · = - 
                                                                                     Жауабы: 1) 13;  3) -0,3;   3) - 

№ 604 (С -тобы)

1) ((- 3с) · 2,5) · (- 4d)              cd=7
    ((- 3c) · 2,5) · (- 4d) = - 7,5c · (- 4d) = 30cd = 30 · 7 = 210

Жауабы: 210

2) 1,5c · ((- 8d)) · 7) = 1,5c · (- 56d) = 84cd = 84 · 7 = 588
Жауабы: 588

3)  (с · (- 5)) · 0,4d = - 5c · 0,4d = - 2cd = - 2 · 7 = - 14
Жауабы: - 14

б) Ұшқыр ойшылдар сайысы (логикалық тапсырма)
Қоңыр калтада 7 жасыл, 4 сары, 2 қызыл шар бар. Калтадағы осы шарлардан ең болмағанда :

1 топ                                    2 топ                                          3 топ
1) 3 жасыл шар                           2 сары шар                    1 қызыл шар алу керек?     
                      Жауабы: 9                  Жауабы: 11                     Жауабы: 12
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Сергіту сәті.       
в) «Біліміңді шыңда»   Тест тапсырмалары.

1) Таңбалары әр түрлі сандарды көбейткенде қандай сан
шығады? 
А) нөл;                             В) теріс;                      С) оң;
Д) бір.  

2)  - 2а · (- 17в) көбейтіндісінің коэффициенті неге тең?
А)  -24;                             В) – 34;                        С) 34;
Д) - 3,4. 

3)  Көбейткіштердің  орнын  ауыстырғанымен
көбейтіндінің мәні...
А) ауысады;        В) өзгереді;          С) ықшамдалады;                 Д)
өзгермейді.

4) Мәнін табыңдар:  -  · 
А) ;                            В) -;                     С)   ;                         Д)    . 

5) Екі теріссанның көбейтіндісі...
А) теріс;                             В) оң;                      С) нөл;                        Д) шексіз.  

6) Көбейтінді нөлге бөлу үшін көбейткіштердің бірі ... болу керек.
А)  теріс;                           В) оң;                      С) нөл;                         Д) натурал. 

7) Екі теріс санды көбейтуді түсіндірген швейцариялық атақты математик.
А)  Гаусс;               В) Евклид;                    С) Эйлер;                        Д) Кантор.  
IV. Мәре сызығы
    а) Сайыс қорытындысын айту;
    ә) Сабақты ауызша қорытындылау,  келесі сабақпен байланыстыру.
V. Қазынаңды толтыр.      № 596 ( 7, 8, 9),   № 599 (2, 4),   № 604 (4)
VI . Бәйге жемісі

*****
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласындағы Қармақшы аудандық білім бөліміне 

қарасты «№275 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
I санатты география пәнінің мұғалімі Измамбетова Айбарша Итеменовна

Тақырыбы : «Атмосфера»
Мақсаты :
Білімділік: Оқушыларға атмосфера құрамы ,құрылысы ,зерттеу,қорғау,   маңызы туралы мағлұмат беру.
Дамытушылық :әртүрлі білім көздерімен жұмыс жасауды әрі қарай дамыту, дүниетанымдық қабілеттерін 
дамыту,танымдық қызығушылықтарын арттыру.
Тәрбиелік:  Оқушылырды ұқыптылыққа  зейінділікке ,экологиялық тәрбие беру,  ауаны қорғауға, қастерлеуге тәрбиелеу .
Сабақ типі: Жаңа сабақты меңгерту
Сабақ түрі: Дәстүрлі сабақ
Сабақ әдісі- тәсілдері : СТО, АКТ пайдалану, түсіндірмелі- көрнекілік әдіс ,топтық жұмыс, тапсырмалар ,сұрақ жауап, 
инсерт әдісі ,ой қозғау әдісі ,жұмбақтар, мақал мәтелдер, ребус,  халықтық болжамдар.
Көрнектілігі: Интерактевті тақта атлас карта оқулық суреттер кестелер бейне ролик бақалау парағы смайлик жұлдызшалар.
Сабақтын барысы:
1.Ұйымдастыру. Оқушыларды түгелдеу.  Назарларын сабаққа аудару .Сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсіндіру .
2.Жаңа сабақты түсіндіру . Ой қозғау. Топпен жұмыс .
3.Жаңа сабақты бекіту .Тапсырмалар, сергіту сәті .
4.Сабақты қортындылау .
Сәйкесін тап тапсырмасы. Проблемалық сұрақ .Жұмбақтар, мақал- мәтелдер, ребус шешу .
5.үйге тапсырма беру
6.Оқушыларды бақалау
1.Ұйымдастыру
Оқушыларды түгелдеу .Назарларын сабаққа аудару .Сабақтын тақырыбы мен мақсатын түсіндіру .
2.Жаңа сабақты түсіндіру 
Ой қозғау.
Тақырыбы: Атмосфера, оның құрылысы, ауаның құрамы 
1.Атмосфераның құрамы 
2.Атмосфераның қабаттары
3.Атмосфераның маңызы, зерттеу 
4.Атмосфераны қорғау
Топпен жұмыс 
1 топ .Атмосфераның құрамы 
2 топ .Атмосфераның қабаттары
3 топ .Атмосфераның маңызы зерттеу
4 топ.Атмосфераны қорғау 
       Әр топқа мәтіндерін оқып шығуға 5минут уақыт беріледі .Өз мәтіндерінен сөйлем түрінде, не түсінгендерін,  не 
түйгендерін дәптерге жазып топтағы ең көп сөйлем жазған оқушы айтып шығады.
3.Жаңа сабақты бекіту 
1топ
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Тропосфераның қалыңдығы?
Венн диаграммасы арқылы табиғи ластанумен жасанды ластануды салыстыр
2 топ   Атмосфера дегеніміз не,маңызы?
қажетті сөздерді орнына қой 
3 топ   Атмосфераның химиялық құрамы ?
Озон қабатының тіршілік үшін маңызы 
4 топ   Атмосфераның құрылысы ,сызба түрінде көрсет ?
Неліктен жер бетінде оттегі болмаса, тіршілік болмайды ?
Сергіту сәті 
Таза ауада дем алып ,
Шынығамыз жаттығып.
Айналаны қорғаймыз ,
Күл-қоқыстан тазартып.
4.Сабақты қорытындылау
Сәйкестігін тап

Жер бетінен  15-50км аралығында орналасқан қабат? Тропосфера
Зымыран ұшатын қабат ? Озон
Жерден 50-80км қашықтықта орналасқан қабат? Стратосфера
Сәулелерден қорғайтын қабат? Экзосфера

Жерге жақын жатқан қабат ? Мезосфера

Проблемалық сұрақ
Сабақ түсіндіріліп болған соң ,топ басшыларына сұрақ қойылады.
«Егер сіз табиғатты қорғау министрі болсаңыз , онда……..»
1топ .Жұмбақ шешу 
Ұстасаң, қолға ілінбес 
Қарасаң, көзге түспес.  (......)
Қанатсыз құс маңып барады,
Көзінен жасы тамып барады.  (……..)
2топ . Мақалдардың жалғасын тап
1.Батыр туса-ел……..
Жаңбыр жауса-жер……
2.Батаменен ел……
Жаңбырменен жер…..
3топ . Халық болжамдарынан
1.Егер жаңа туған ай шалқалап туса ,сол ай шаруаға қалай әсер етеді?  (…………)
2.Мысық керіліп ,ұйқыға берілсе ,онда ауа райы қандай болады?  (………..)
4топ. Ребус шешу
Жауабы: Ауасыз тіршілік жоқ
5.Үй тапсырма
$36 Атмосфера,оқып келу  Атмосфераның ластану себептері және қорғау шаралары туралы хабарлама
6.Оқушыларды бағалау  Бағалау парағындағы бағалары бойынша бағаланады.

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

№47  жалпы орта мектебінің бастауыш сынып  мұғалімі
        Камилова  Барно  Иззатуллаевна   

       
Сыныбы:  2  сынып
Сабақтың тақырыбы:  Астана
Сабақтың мақсаты:
А)Оқушыларға Астана туралы терең түсінік беру. Оқушылардың оқу  дағдыларын жетілдіру,саналы түсініп, жүйелі баяндай 
білуге үйрету.
Ә) Елін, жерін, Отанын сүюге, қорғауға үйрету. Патриоттыққа тәрбиелеу.
Б) Оқушылардың ой -өрісін дамыта отырып, өздіктерінен қорытынды  шығаруға машықтандыру, тіл байлықтарымен сөздік 
қорларын  толықтыру.
Сабақтың көрнекілігі : интерактивті тақта, парақшалар, плакат.
Сабақтың түрі :  жаңа сабақты түсіндіру
Сабақтың әдісі: дамыта оқыту, сұрақ –жауап, ұжымдық.
Сабақтың барысы: 
                                                   І.Ұйымдастыру кезеңі
                  1.Қызығушылығын ояту. (Психологиялық дайындық)
Мұғалім:           - Екі көзің не үшін керек?
Оқушылар:       - Жақсыларды көру үшін.
Мұғалім:           - Екі құлақ не үшін керек?
Оқушылар:       - Ақыл-кеңес тыңдау  үшін.
Мұғалім:           - Екі қолың не үшін керек?
Оқушылар:        - Елге көмек беру  үшін.
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Мұғалім:            - Екі аяғың не үшін керек?
Оқушылар:         - Шетте жүрсең, Туған жерге жету үшін!
Мұғалім: Дұрыс балалар, отыра қойыңдар. Олай болса мен сендердің көздерің, құлақтарың, қолдарың мен  аяқтарыңа 
саулық тілеймін. Бүгін  міне, сабағымызға көптеген ұстаздарымыз қатысып отыр.Бұл сабақ күндегіден ерекше болмақ. Бар 
білімдеріңізді көрсетіп, сабаққа түгел қатысуға шақырамын.

ІІ. Үй тапсырмасын пысықтау.
Мұғалім: Жақсы балалар, олай болса үйге қандай тапсырма берілді?
                                             (Бір оқушыдан сұрау)
1)  Ертегі  мәтіннің мазмұнын әңгімелету. 
2) Үлестірмелі қима-қағаздар үлестіру.
№1. Мәтіннің авторы кім?
№2. Құрбақа, тышқан, құмырсқа үшеуі неліктен жолға шықты?
№3. Мәтіндегі кейіпкерлерді ата.
№4. Тышқан ініне кіріп, өз інін қалай мақтайды?
№5. Құмырсқа өз илеуіне кіріп қалай рақаттанады?
№6.Құрбақа өзінің орнына секіріп түсіп өз мекенін қалай мақтайды?
№7.Ең  соңында құрбақа, тышқан, құмырсқа қандай шешімге келеді?
Мұғалім: Міне балалар, балық суында патша, бақа көлінде патша, жігіт елінде патша, туған жердей жер болмас, туған елдей
ел болмас! Дүниедегі ең бір жақсы мекен, жайлы қоныс - әркімнің өз мекені, өз туған жері деп бекер айтпаған екен.

ІІІ. Жаңа сабақ.
 - Жақсы балалар, ал сіздер өз туған жеріңіз, Отаныңыз туралы не айтар едіңіздер?   (Оқушылардың ойын тыңдау.)
Мұғалім: Жақсы балалар, ендеше бүгінгі біздің сабағымыз өзіміздің Отанымыз, туған жеріміздің әсем қалалары турасында  
болмақ. Ол қалаларды білу үшін мына ребустарды шешеміз. Әр ребустың шешуіндегі қаланың аты ол өз топтарыңыздың 
атына айналмақ. (Интерактивті тақтада көрсетіп қою ребустарды, ал оқушылар жауабын жазып жоғарыға көрсетіп, топтан 
бір оқушы дауыстап айтады)    (Екі топтың жауаптарын тыңдау)
Мұғалім:       - Өте жақсы балалар, ендеше сабағымызды №2 тапсырмамен жалғастырамыз.
    (1 оқушыға дауыстатып оқыту)   (Оқушылардың ойларын тыңдау)
    ( Интерактивті тақтада Алматы, Астана қалаларының суреттерін көрсету. Сюжет)
Мұғалім:  Алматы – тарихи қала. Ол ІХ – ХІІ ғасырларда түркі заманында сауда саттығы, өнеркәсібі өркендеген қала 
болған. Оның сол кездегі аты – Алмалық. 1921 жылға дейін Верный деп аталып келген. Осы жылдан бастап Алматы атанған.
Қаланың аумағы 286 шаршы шақырымға созылған. Алматы қаласы әлемге апорты мен танылған. Шыршалары шыңға 
өрлеген Алатау көздің жауын алып-ақ тұр.
- Астана  жас тәуелсіз мемлекеттің тарихына өз алтын бетін жазып үлгерді. 90-жылдың ортасында Елбасы Н.Назарбаев 
ешкім күтпеген жерден оңтүстікте орналасқан Алматы қаласынан  республикамыздың қақ  ортасына  астананы ауыстыру 
туралы шешім қабылдады. Сөйтіп 1998 жылы 10-маусымда  Қазақстан Республикасының орталығы Астана қаласының 
тұсаукесер тойы болды.
Есілдің жағасында орналасқан Ару қала күннен-күнге келушілердің көз қуанышына айналды. Биіктігі 91 метрлік «Қазақ 
елі» монументі, Президент резиденциясы, Ақ Орда, Министрлер үйі, биіктігі 97 метрлік «Бәйтерек», пирамида, 2 мың 
орындық «Думан» ойын-сауық орталығы, 30 мың кісілік «Астана» жабық стадионы – осының бәрі Елорданың ажарын 
ашып, айбынын асқақтатуда.
- Енді балалар, осы екі қаланың аттары қатар аталатын белгілі ақын Күләш Ахметованың өлеңімен оқулықтарымыздағы №3 
тапсырманы қарай отырып танысамыз.
(Берілгенін, өлеңді бір оқушыға оқыту)   (Жалғастырып оқыту)
 - Жақсы енді  сабағымызды әрі қарай  оқулығымыздағы №4 тапсырмамен  жалғастырамыз.
 (Интер-ті тақтада көрсетіп қою)    (Оқушыларға жеке-жеке оқыту)
- Енді №5 тапсырмаға назар аударайық.
Тапсырманы 1 оқушыға оқыту.   (Жауап алу, ойларын тыңдау)
ІҮ. Сергіту сәті. (Достыққа байланысты алу)
Мұғалім:  - Жақсы балалар, енді сабағымыз №6 тапсырмамен жалғасын табады.
 (Тапсырманы 1 оқушыға оқыту, ойларын тыңдау)
Ү. Дәптермен жұмыс.
   - Енді балалар әр топтың өз атауы әсем қалаларға байланысты. Ендеше өз әсем қалаларыңыз туралы тақпақ, өлең 
жолдарын кім арнап айтады?
(Айтылған тақпақ, өлеңді әр топ өзіне тиістісін жазып алады. 1 оқушы  инт.тақтада, екінші оқушы жәй тақтада)
Әр топ өзіне тиісті өлең жолдарын дәптерлеріне көшіреді.
Мұғалім:
Енді барлығымыз №7 тапсырманы орындап көрейік. (1 оқушыға оқыту)
Жақсы балалар, енді екі топ, өзара келісіп топтық жұмыс жасайсыздар. Тапсырма бірдей суретке қарап отырып, 1 шумақ 
өлең шығару.
(Екі топқа плакатқа жазу тапсырылады, болғаннан соң әр топтан бір оқушы қорғайды)
ҮІ. Шығармашылық тапсырма. Ұжымдық жұмыс.
 Өте жақсы балалар өз еліңіздің жас астанасы ару қала – Астанаға деген қызығушылығыңызды, сүйіспеншілігіңізді өлең 
жолдарымен жеткіздіңіздер. Енді мен сіздердің Астана қаласын қаншалықты білетіңізді білу мақсатында мынадай 
шығармашылық – ұжымдық жұмыс бергім келіп тұр.
 І топқа жұмыс. Астана қаласы туралы білетіңізді топтастыру.
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ІІ топтың жұмысы. Астанаға деген сүйіспеншілігіңізді және болашағым Астанада деген өз  армандарыңызды  
сызбаға түсір.

Менің Астанам Астана-болашағым

ҮІІІ. Қорытындылау.
Кең өлкеме терең жайып тамырын, Жайнай бергің, жаның нұрдай, Астана!
Әлденеңе кәріп қылып Тәңірім,    Енді бізді табындырма басқаға – деп ақын ағаларымыз жырлағандай, халқымыздың аялы 
алақаны, ыстық мейірімімен тұрғызылған әсем қаламызды қадірлеп, қастерлеп келер ұрпаққа аманат етіп жеткізетін 
бәйтеректей саялы азамат болады деген үмітпен мен сабағымды аяқтаймын.
ІХ. Бағалау.
Х. Үйге тапсырма. Өлеңді жаттау.
    «Ару қала - Астана» тақырыбына сурет салу.

*****
ВКО. Урджарский район. Село Алтыншокы.
КГУ «Алтыншокинская средняя школа- сад»

Учитель русского языка и литературы Скакова Жаркын Шариповна

Тема урока: Прямое и переносное значение слов. ( 5 класс)
Цели урока: 1. познакомить с прямым и переносным значением слов.
1.     развивать умения различать прямое и переносное значения слов; составлять предложения со словами, употребленными 
в переносном значении.
2.     воспитание внимательности, наблюдательности, прививать любовь к природе
Тип урока: комбинированный
Методы и приемы: творческая работа, работа со словарем, работа по сюжетным картинкам
Оборудование: раздаточно-дидактический материал, толковый словарь, русско-казахский словарь
Ход урока:
I. Организационный момент
II. Постановка цели урока
III. Проверка домашнего задания.
1.Задание №8 стр.40
2. правило стр.37-38
IV. Объяснение нового материала
1. Слово учителя: Ребята, обратите внимание на эти словосочетания:
               ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО                               ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
-Как вы думаете, кольцо может быть золотым? А осень?
Вывод: золотое кольцо –прямое значение, золотая осень –переносное
- Приведите теперь вы свои примеры.
2. Задание №1 стр.41 Стихотворение Абая «Осень».
А) Ответить на вопросы
Б) выполнить задания к тексту
3. Чтение теоретического материала стр.42-43
V. Закрепление материала
Задание №2 стр.43 устно
Задание №3 стр.43 перевод на русский язык
Задание №4 стр.43 устно
Задание №5 стр.44 письменно
А) объяснить значения слов: БРЫЗНУЛИ, СКРЕБУТСЯ, ЛОПОЧУТ
Б) перевести на родной язык: ИВОЛГА, БЕЛКА, КУНИЦА
В) ответить на вопросы
Творческая работа. Составить рассказ об уборке урожая по рисунку стр.45
VI. Домашнее задание.
Задание №7 «Осень» стр.44 + развитие речи. Составить 5-6 предложений.
VII.        Подведение итогов урока.
Комментирование оценок

Тема : Повторение  по теме « Состав слова». ( 6 класс)
Цели урока: 1) Повторение и контроль знании учащихся по разделу состав слова
2)   Развитие памяти, логического мышления, внимания  и  практика навыков и умение учащихся.
 3) Воспитывать чувства коллективизма, сплоченности, привить интерес  к уроку русского языка.
Оборудование: интер. доска, карточки, слайды,
Тип урока: повторение
                                 Ход урока:
І. Орг. момент
1) Создание коллаборативной среды: ученики становятся в круг и говорят друг другу пожелания.
 2) Деление класса на группы. ( каждый ученик  выбирает себе цветок,   по цветам цветов делятся на 3 группы)
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ІІ. Проверка д\з ( сочинение « Первый снег»)
ІІІ. Новая тема : сегодня на уроке  мы с вами , ребята, будем повторять тему состав слова.
1.Задание - Стратегия « Кофейная палочка».
Учащиеся задают друг другу вопросы по пройденным темам, передовая палочку.
2. Задание- перед вами карточки разного цвета на карточках гриб, пуск, лист, ход, вод, ый, и, ок, ик, по, под, а, н.
Подумайте, что на них написано? (части слова).
Прочитайте и подумайте, какая часть слова записано на красных карточках?
( гриб, пуск, лист, ход, вод, - это корни)
Какие части слова на синих карточках? ( ый, и, ой, а )
Какие части слова на желтых карточках? ( ок, н, ик)
-         3.Составьте как можно больше слов из этих данных частей.
-         4. Слайд
-          Выберите лишнее слово.
-         1. Поле, полочка, полюшко, полевой
-         2. Снег, на снегу, снежинка, снегом
-         3. Догнал, допрыгал, докатил, домишко
-         4. Рыбка, дубок, норка, горка
-         Ү. Слайд. Физминутка ( Цып, цып)
-         ҮІ. Слайд. Тест ( если ответите на вопросы правильно у вас должно получиться слово)
-         1) Часть слова без окончание
-               Е- корень
-               С- основа
2) Чтобы найти корень надо...
     Л – изменить слова
     О  - подобрать однокоренные слова
-         3) Окончание – это
-              Л – изменяемая часть слова
-              П- неизменяемая часть слова
-         4) Суффикс служит-
    А- для образования формы слова
    Н – для образования новых слов
5) Приставка стоит
    Ц – перед корнем
    Я – после корня
6) Приставка, корень, суффикс-
      Е - образуют основу слова
      И – не образуют основу слова
У кого какое слово получилось?
( Солнце) – правильно.
А что такое солнце?
( небесное тело, раскаленный газовый шар, большая звезда, которая дает всему свету тепло, свет).
 Как переводится слова солнце на казахский и английский яз.
Подберите к слову солнце однокоренные слова и разберите по составу.
ҮІІІ. Работа по учебнику.
 на странице 90 читаем текст (Пусть всегда будет солнце).
1)    Чтение учителем
2)    Чтение учащимися
3)    Словарная работа
4)     Каждой группе дается задание ученики пересказывают текст применяя стратегии
1 группа стратегия – «Линия времени»
2 группа стратегия – «Карта истории»
3 группа стратегия – «Рыбье кость»
 Слушание аудиозаписи звучит  песня «Солнечный круг».
ІХ.  Закрепление урока
« Кто быстрее».
Каждая команда на постерах составляют, какие можно использовать символы со словами солнце, небо, мама.
ХІІ. Рефлексия.
ХІІ. Д\З стр. 92 упр. 8
ХІІІ. Подведение итогов урока
 

*****

79



Калкузова Клара Жанадиловна
Учитель по английскому  языку
Илийский район п.Отеген батыр

 Частная  Лингвистическая  Гимназия «АЙ-НУР”
Класс: 6Б
Дата:24. 11.2016
Тема урока: Gorilla’s Kingdom
Цель урока: 
Обучающая: на основе лексической  темы  «Королевство гориллы» расширить словарный запас
учащихся для активного использования  его в речи на всех этапах урока; способствовать  умению
выражать свои мысли в развёрнутых ответах.
Развивающая: развитие  умственной и  познавательной деятельности учащихся и  творческих

способностей при созданий проекта и  его защите
Воспитательная:  формировать  личность,  способную   к  творческой  деятельности,  воспитывать  бережное  отношение  к
животным, вырабатывать милосердие , желание защищать «братьев наших младших»
Тип урока: комбинированный
Оборудование:  УМК Family and  Friends, карточки,  CD, видеоматериал,  стикеры , плакаты, маркеры, пронумированные
карточки
ФОПД: групповая,  фронтальная , индивидуальная

Этапы урока Действия учителя Действия учащихся
I.Oрганизационный момент

II.Aктуализация

IV  Вызов

‘Message Incognito’

V. Объяснение нового 
материала  

While reading

VI. Первичное закрепление 
материала

“Missing Words”,
 ”Smiles”,  
”Spelling Game”

VII . Закрепление с 
применением 
самостоятельного 
творческого подхода 
(группы с переменой их 
состава)- проекты

1

Физкультминутка

Рефлексия

VIII. Домашнее задание

Hello Students!
Very glad to see you again!
Let’s begin our lesson with compliments , because 
the word can change the mood, the meaning and 
motivate.
-Yes, he is, because he likes sports.And I know he 
likes animals, is it so Vitas?

-What do you know about pandas?
 -Where do they live?
-What do they like or dislike?

Oh, students ,  look,
there is a mess in the class. (there is a sheet of paper 
on the floor)
Who is on duty today, come on and pick up the 
paper.
-Oh, what is this?
-What?
-Can you read it?
-What is there?
Oh, O.k. Today we are going to talk about gorillas.
- What do you know about them?
Could you do any predictions  about this  lesson, 
looking at the pictures on page58
 - What are we going to talk about?
-Where do monkeys live?
-Where are the gorillas? 
-Are there any new words for you?
-Let’s  find new words from the text
Let’s repeat the new words and learn how to 
pronounce them
 and make the sentences
using the new words
Now, with the purpose to remember those words, 
let’s play some games as, “Missing Words”,
 ”Smiles”,  
”Spelling Game”
Ok. Well done!
The next  task  will be discussion technique which  is
called “Gallery Walk”
Now we are going to work in small groups, to create 
the poster and share with your ideas. I will break you
into 3 groups; each group is going to get a topic and 
some support materials. Read and discuss materials 
with the members of the group, next, every group 
will make a poster.
 Everyone in a group should add something to the 

Hello Teacher!
Thanks so much.

-Oh, Solomeya,I’m so glad to see you, 
because you’re so funny and amazing…

-Thanks
-Oleg, you have a since of humor…
-Vitas, you are strong!
-Thank you!
-Yes, of course , I like pandas, elephants 
and monkeys. 
Students give their own  individual 
answers
-Oh, it is a message
There is the note:
‘Students please,  open your books, on 
page 58
It will be new theme for today.
From Your friend “Mr.Gorilla”
Then st-s open their st.b. p58 and find 
the text about Gorilla
Students give their own  individual 
answers
Students give their own  individual 
answers
I think, they are at the Gorilla Kingdom  
in the ZSL(Zoological Society of 
London)
-Yes, there are some.
Students search the new words from the 
text, and write them down on their copy 
books:
 enclosure,
 prevent,
society,
increase,
population,
loss,
 habitat
  The ZSL(Zoological Society of 
London) tries to bread endangered 
species.
They prevent animals from becoming 
extinct

Students play with pleasure
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poster .You can write   some key words , using 
markers  and  you  draw  some pictures depending  
on the text. In  your group you should help  each 
other to create your poster. When for creation time is
up, I will  take  your posters and hang them on the 
board .After this  I will give you numbers by 
counting, all the students , who will get the number 
one , stand by the picture one, who will get number 
two  will stand , by the picture two, who  gets 
number three, stand by the picture  three. If you have
given poster,  helped  create it, it will be your job to 
explain  your creation to the new group. When I say 
‘Rotate’ you have to move to the next poster, to 
explain   your creation. Continue your moving, until 
all the groups  viewed and explained.
Now, we have worked so hard, and let's have a rest
What have we learned today?
Giving marks
 Your home task, to prepare the project work about 
animals

- Students play the games with pleasure  
There is a sheet of paper on the students 
desk, some markers and stickers. Using 
them to create their  project works
Students  sing  the song 
‘Ram Sam Sam’ and do the actions.
Today I learnt..
Was difficult…
I understood that…
I’ve learnt that…
Was interesting to know…
Was surprised…
I’d like…
St-s write down their home task on their 
diaries
1 gr. –project w. ”Giant Panda”
2 gr. -  project w.”Great Green  Maca”
3 gr. – project w “Southern Bluefin  
Tuna”

Алматы облысы Іле ауданы Өтеген батыр кенті 
 I санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Байділдаева Мархабат Тұрдышқызы

Сабақтың тақырыбы: Менің Отаным-Қазақстан.   
Сынып: Қатысқандар: Қатыспағандар:
Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары

1.2.2.1.Сурет бойынша 2-3 сөйлем құрастыру.
1.4.2.1.Мұғалімнің көмегімен оқыған(тыңдаған) аудиовизуалды материалдар 
бойынша таныс заттардың атын жазу.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады:
Сурет бойынша заттардың атауларын анықтайды.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Сурет бойынша  2-3 сөйлем құрастырады.

Кейбір оқушылар орындай алады:
Аудиотаспадан тыңдаған  материал бойынша заттардың атауларын жазады.

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады:
Суреттер бойынша заттардың атауларын анықтайды,сөздерді жазады, сөздерден 
сөйлемдер құрастырады.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
Ғимарат, сәнді,биік,көрікті,аралап көрдік,ұнады,сәнді,екеуіміз,Есіл,өзені,көп ұлтты,
тамашаладық.
Диалог құруға/шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер
Сәнді ғимарат,биік үйлер,көрікті жерлер,екеуіміз аралап көрдік, маған ұнады,Есіл 
өзені,өте әдемі, «Бәйтерек» кешені, көп ұлтты.

Бағалау критерийлері: 1.Оқушылар мұғалімнің көмегімен  сөздердің мағынасын  анықтайды.
2.Оқушылар аудиотаспадан тыңдаған  сөздерді  жазады.
3.Оқушылар сурет бойынша  сөйлемдер  құрастырады.

Дескриптор сөздердің мағынасын анықтайды
сөздерді қайталайды
аудиотаспадан тыңдаған сөздерін жазады
сурет бойынша заттарды ажыратады
сурет бойынша сөйлемдер құрастырады
сұрақтарға жауап таңдайды

5 мин. Алдыңғы оқу
 

  Мәтінді оқып, дәптерге көшіріп жазу.
  «Менің Отаным-Қазақстан. Мен Алматы қаласында тұрамын.
  Қазақстанның жері  кең - байтақ . Қазақстанның астанасы--Астана 
қаласы.»
     Топтық жұмыс.   Ара әдісіне салады.
-Менің Отаным-        ...   .
- Мен   ...   ...      тұрамын.
-Қазақстанның жері  ... ,   көлемі  ...     .
-Ел ордасы - ...    ...  .

Жоспар
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Басы 
5 мин

Сергіту сәті: «Ұшты-ұшты» ойыны.
I. Ұшатын және ұшпайтын заттарды кезектестіріп айту.
  -Ұшты-ұшты,  ұшақ ұшты
  - Ұшты-ұшты гүл ұшты,
  -Ұшты-ұшты кілем ұшты,
  - Ұшты-ұшты құс ұшты.
 Топқа бөлу. «Астана», «Бәйтерек»  топтарына бөлінеді.
Сабақтың оқу мақсатымен таныстыру.
Бағалау критерийлерімен таныстыру.
Алдыңғы оқу бойынша жұмыс.
Жаңа сабақты түсіндіруге дайындық . «Миға шабуыл» әдісі
   Суретпен жұмыс. Алматы,Астана қалаларын суреттен  қарап, қай қала  екендігін 
ажыратып  айтады. Балалар дұрыс жауап беріп жатса бірін-бірі мадақтау, қолпаштау
ретінде барлығы бірге қол шапалақтайды. Дұрыс жауап берген оқушыларға жасыл  
түсті стикер  беремін. Одан әрі өздері түстерді келіп алып отырады. Бағдаршам 
түстері арқылы кері байланыс беріп отырады.
Алматы.   Көктөбе
Астана . «Бәйтерек» монументі

                   
12 мин

Ортасы

 Астана.  Назарбаев университеті
Жаңа сабақты түсіндіру
  Мәтінмен жұмыс
     Әкем екеуіміз Астана қаласына бардық. Қаланың  көрікті жерлерін  аралап көрдік. Астанада биік
ғимараттар көп. Үйлер биік және әдемі.Президент сарайы өте әдемі екен. Бәйтерек  кешеніне 
шықтық . Есіл өзенін тамашаладық. Астана қаласы маған ұнады.
    Мәтінді  мұғалім ізімен қайталайды. 
Тізбектеп оқиды.
Мәтінді 1-2 оқушы мәнерлеп оқиды.
Мәтін мазмұнын топтар өзара талдап, бір-біріне түсіндіреді.
Сабаққа қатысты   жаңа сөздердерді  оқушылар табады  (астын сызып отырады). Сөздерді 
оқушылармен бірге талқылай отырып синонимдері  арқылы, ым-ишара арқылы   түсіндіремін.
 Мысалы:
Ғимарат – биік үйлер, мектеп, пошта, магазиндер барлығы да  ...  .
Сәнді,көрікті – әдемі деген мағынада екендігін ұғындыру.
Аудиотаспадан тыңдату  арқылы сөздерді  жазу . 
( Оқушылардың тыңдалым  дағдысын,есте сақтау қабілетін, жазылым дағдысын қалыптастыру). 
Топтық жұмыс. «Ойлан,жұптас, ой бөліс» арқылы. Топ ішінде талқылап, жазып алғаннан кейін топтар 
бірін-бірі бағалайды.
Суретпен жұмыс  (Астана қаласының көрінісі)
 Сурет бойынша 2-3 сөйлем құрастырады. Сөйлем құрастыруда сөз тіркестерін пайдаланады. Сөз тіркестері
екі бағанға бөліп жазылған. Екі топ өздеріне берілген сөз тіркестерімен жұмыс жасайды.
(Жазған сөйлемдерін оқиды. Бұл жерде де өзге оқушылар тыңдап, дұрыстығын шапалақтаумен білдіреді. 
Дұрыс болмай жатса белгі береді.)

                 Берілетін  сөз тіркестері:    сәнді ғимарат        биік үйлер
көрікті жерлер        маған ұнады

«Бәйтерек»  кешені        Есіл өзені

10 мин
Соңы Қосымша ақпарат

Берілген суретті толықтырып  бояйды.
Суретке ат қояды.
Сурет көрмесін ұйымдастыру.

Пәнаралық байланыс: 
информатика, бейнелеу 
өнері, математика

Бағалау:
Алдыңғы оқу бойынша 
Сурет бойынша заттардың атауларын анықтау
Таныс сөздердің атауларын жазу
Аудиотаспадан тыңдаған сөздерді жазу.
Сөйлемдер құрастыру
Суретті толықтырып бояу.
Сабақ барысында түстер бойынша ұпай жинайды.  Жасыл  түстен  «5»-ін жинаған оқушы «бес»бағаланады. Сары 
түс онша түсінбегенді, қызыл түс мүлде түсінбегенді білдіреді. 

3 мин
Рефлексия:
1.Сабақтың оқу мақсаттары қолжетімді болды ма?
2.Бүгін оқушылар не үйренді?
3.Оқыту ортасы қандай болды?
4.Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?
5. Мен өз уақытымды тиімді пайдалана алдым ба?
6.Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

  
*****
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Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті
“Ай-Нұр”жекеше  лингвистикалық гимназиясының 

бастауыш сынып мұғалімі  Несипбекова  Жумагуль Валериковна

Сабақтың тақырыбы: Еселік салыстыруға есептер шығару. Кері есептер.
Сабақтың мақсаты: Еселік салыстыруға арналған есептерді салыстыра отырып шығаруға, кері есеп құрастыра білуге 
үйрету.. Көбейту мен бөлуге байланысты 4теңдік құрастыра алу дағдыларын дамыту.Есеп бойынша өрнек жаза алуға 
дағдыландыру. Танымдық қабілеттерін,сабаққа қызығушылығын, логикалық ойлау қабілеттерін,ынтасын арттыру.
Тазалыққа, ұжыммен бірігіп жұмыс жасауға, еңбекқорлыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі: бекіту
Көрнекілігі: электоронды оқулық, интерактивті тақта, өзіндік жұмыстар.
Сабақтың барысы: І Ұйымдастыру кезеңі
1.Оқушылардың назарын сабаққа аудару,құрал-жабдықтарын түгендеу.
2.Психологиялық көңіл-күй орнату.
ІІ Үй тапсырмасын тексеру.
   6-7 тапсырма 76 бет  Өрнектерді дұрыс баған түрінде шығарғанын, салыстырғанын тексеріп, бекіту.
III. Өткенді пысықтау:-
-Математикалық амалдарды атап айтқызу.
-Еселік салыстыру дегенді қалай түсінеміз?
IV.Мақсат қою: Еселік салыстыруға арналған есептерді салыстыра отырып шығаруға, кері есеп құрастыра білуге 
үйренеміз.
V.Жаңа сабақ:
 (Ауызша көбейту мен бөлу дағдыларын дамыту)

а 1 3 6 2 5 7 9 4
3есе арттыр.
3-ке арттыр.

а 2 14 18 6 10 12 4 8
2есе кеміт
2-ге кеміт

Мағынаны тану.  Суретке қарап, жаңа сабақты түсіндіру.
Бірінші себетте неше доп бар? Екінші себетте неше доп? Екіншіге
қарағанда,бірінші себетте доп саны неше есе артық?
   А В     С                                               Е
АВ кесіндісінің ұзындығы неге тең? СЕ кесіндісінің ұзындығын
өлше.
Осы кесінділерді сыздырып, сұрақтарға жауап беріп, теңдіктерді
жаздыру.
-СЕ кесіндісіне АВ кесіндісін неше рет сыйғызуға болады?
6:2=3  3рет сыйғызуға болады.
-АВ кесіндісіне қарағанда СЕ кесіндісі неше есе артық?  
6:2=3   3есе артық.
-АВ кесіндісі СЕ кесіндісінен неше см кем?
6см-2см=4см        АВ кесіндісі 4см кем.
Дәптермен жұмыс.
3есепті шығармас бұрын суретке назар аудару. Есе артық, есе кем
«қанша есе артық» (кем)? деген сөздерді қолданып, 3есеп
құрастыру. Олардың кері есеп екендігін ұғындыру.

   а)  1-қорапта-12кәмпит                           Ш: 12:3=4
      2-қорапта-? 3есе кем.                        Ж: 2қорапта 4кәмпит бар.
ә) 1қорапта-?3есе артық.                           Ш:3*4=12
     2-қорапта-4к                                         Ж:1қорапта 12кәмпит бар.
б) 1қорапта-12  ? есе артық                      Ш: 12:4=3
     2қорапта-4    ? есе кем.                    Ж: 1қорапта 3есе
артық.2қорапта 3есе кем.
VI.Түсінгендерін тексеру:  
Өзіндік жұмыс.  79беттегі 4тапсырма мен 5тапсырма өзіндік жұмыс ретінде ұсынылады.
Өзіндік жұмысты таратып, тексеріп, қатемен жұмыс жасау.
VII.Сабақты қорыту: Сұрақ-жауап арқылы қорыту.
VIII.Үйге тапсырма: 3-тапсырма.77-бет.Бағалау. Сабаққа белсене арласқан оқушыларды мадақтап, бағал

*****
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Ж.Қаражігітов атындағы
 №16 мектеп-лицей мұғалімі

Сисенова Тұрсынгүл Насировна 

Сыныбы: 8  Пәні : биология
Сабақтың тақырыбы: Тері және ет сезімі,иіс сезу және дәм сезу
Мақсаты: 
Білімділігі: анализатор түсінігін нақтылауды жалғастыру;
Дамытушылығы: адам өміріндегі анализатордың  әрқайсысының  маңызы, олардың өзара байланысы; Тәрбиелілігі: 
оқушылардың сезім мүшелерінің құрылысы мен қызметтері арасындағы байланыс туралы қорытынды шығара білу 
біліктілігін қалыптастыру.
Көрнекілігі: Кестелер,муляждар,парақшалар.
Техникалық құралдар: Интерактивті тақта,магнитофон,activote құралы.
Әдістер: тірек-сызба, сұрақ-жауап, тестілік әдіс.
Пәнаралық байланыс: Музыка, бейнелеу.
Сабақтың барысы:

• Ұйымдастыру.
• Өткен тақырыпты қайталау.
• Жаңа тақырыпты түсіндіру.
• Жаңа тақырыпты бекіту.
• Қорытынды.
• Үй тапсырмасы

Ұйымдастыру сәті.  Өткен тақырыпты қайталау.
Талдау
Мылтық атылғанда,жарылыс болғанда ауызды ашу ұсынылады. Неліктен?
Құлақ иіріміндегі сұйықтықтың музыка әсерінен болатын ырғақты тербелісі рефлексті түрде бұлшық ет тонусын арттырады.
Неліктен музыка тыңдап жүру, жаттығу жасау, билеу әлдеқайда жағымды?
                  Дәлелдеу
Интерактивті тақтада берілген есту мүшесінің бөлімдерін жазып,түсіндіреді.
5. Жаңа тақырыпты түсіндіру.
Тепе-теңдік.дәм сезу, иіс сезу анализаторларының құрылысы мен қызметтері туралы түсіндіру.
Анализатор-сенсорлық жүйе. Сезіну дегеніміз не? Сезіну(түйсік)- тітіркендіргіштердің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуі 
нәтижесінде пайда болатын психикалық күй.
(инетерактивті тақтадан сезім мүшелері; түрлі рецепторлар көрсетіледі)
Тері рецепторлары және соған сәйкес түсіндіру.
     Суық                                                 Жанасу                                           Ауырсыну

  
Тері сезімі. 
Тері сыртқы ортамен тікелей жанасады. Ол заттың пішінін,қаттылығы мен жұмсақтығын,тегістігін,жылы-суықтығын 
анықтайды. Сипап сезу рецепторы саусақ,тіл ұшында,ерінде көп болады.
Бұлшық ет сезімі. 
Бұлшық ет жиырылғанда және жазылғанда қозатын арнайы бұлшық ет рецепторлары болады. Бұлшық ет сезімінсіз адам 
қимыл жасай алмайды.
Жинақтау.Кестені толтыр

Сезім мүшелері

Қызметі
есту көру тері сезімі дәм сезу

Байланыс

Нәтижесі
                    
Есту мүшелеріне байланысты берілген тапсырма
Ән тыңдау арқылы оқушылар не туралы айтылып тұрғанын әңгімелейді.
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                                                                           Құстар қайтып келе жатыр
                                                                     Өлеңін жазған: Тұманбай Молдағалиев
                                                                     Әнін жазған: Евгений Брусиловский

Көктемді қондырып қанатына,
Құс қайтып оралды Алматыма.

Ән толды аспанға,
Құс қонды жас талға,

Бақыт кеп қол алғандай
Құстарды мен тостым,
Айғайлап ән қостым,
Арманым оралғандай.

Көру мүшесіне арналған тапсырма.Оқушылар суретті 5-7 секунд шолып шығады да,не бейнеленгенін айтады.
Ойларыңызды ортаға салыңыз
   Мамандықтары әр түрлі адамдар орманды қалай қабылдайды?
Орманшы-  Орман өнеркәсібінің жұмысшысы-
Аң аулаушы-            Дәрігер-             Суретші-         
Activote құралы арқылы орындалған тест тапсырмасының қорытындысы

Үйге тапсырма: §20. 
*****

Атырау қаласы Ж.Қаражігітов атындағы  №16 мектеп- лицей мұғалімі
Стамғазиева Ақтоты Умбетовна

Пәні: қазақ әдебиеті    Сынып : 8
Сабақтың тақырыбы: Т.Әбдіков "Қонақтар"
Мақсаты:
Білімділік :  Шығарманың мазмұның меңгерту,тақырыбы мен идеясын айқындау.
 Дамытушылық :  Оқушылардың тіл мәдениетіне,ойын толық,дәлелді жеткізе білуіне жетелеу,көркем шығарманы талдай 
білу дағдысын дамыту.
Тәрбиелік : Ата-ананы сыйлауға,перзенттік борышты түсінуге,бауырмалдылыққа  тәрбиелеу.
Түрі: жаңа білімді меңгерту
Пәнаралық байланыс: қазақ тілі, өзін-өзі тану, география.
Әдістері: болжау, талдау, жинақтау. (СТО жобасы)
Көрнекіліктері:  слаидтар, кеспе қағаздар, ақын шығармалары.
Сабақтың барысы : 
Үй тапсырмасын тексеру,қорытындылау.
  І. Қызығушылықты ояту.
«Тірек символдар» стратегиясы.
 ІІ. Мағынаны тану.
 — Балалар ,бүгін біз сіздермен  Т.Әбдіковтың "Қонақтар" шығармасымен танысамыз.
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 Төлен Әбдіков 1942 жылы Торғай ( қазіргі Қостанай) облысы Жангелдин ауданында туған.Қазақ мемлекеттік университетін
бітірген.Шығармашылық жолын 1960 жылдардың ортасында бастаған қаламгер бүгінде көптеген шығармалардың авторы.
     Т.Әбдіков көркем туындыларында халқымыздың  салт-дәстүрін  ардақтап,адамгершілік, ізгілік мәселелерін көтерген.
Бүгінгі өткелі отырған 
«Қонақтар» атты әңгімеде  жазушы оқыған,  қалада  тұратын Сапабектің  қарт  әке-шешесіне  жат  қылықтары мен салқын
қарым-қатынасын суреттеу арқылы аялап өсірген ата-ана алдындағы баланың перзенттік борышы туралы ой қозғайды.
Мазмұнын түсіндіру. 
Жаңа тақырыпты меңгерту тапсырмалары.
«Мені толғандырған эпизод...»  Оқушылар шығармадан үзінді оқып,  шығармадағы сол оқиға  неге толғандырғанын 
түсіндіреді .
 Топтық жұмыс.
1-топ.Әңгіме неліктен "Қонақтар" деп аталған ? Қонақтарға сипаттама бер. Кейіпкерлердің іс-әрекеттерін, жағымды , 
жағымсыз жақтарын (өмірдегі жетістіктері) талдап, әңгіме кейіпкерлеріне тән қасиеттерді топтау сызбасы  арқылы түсіндіру.
2-топ.Әңгіменің тақырыбы мен идеясын айқындау, көркемсөз айшықтарын табу.
(Теңеу, эпитет, тұрақты сөз тіркестері,ауыспалы мағынадағы сөздер, дисфемизм, мақал-мәтелдер) 
3-топ."Балықтың қаңқасы" тәсілімен бүгінгі отбасындағы кездесетін өзекті мәселе туралы ой қозғау.  
                                              Себептері

Мәселе Қорытынды Қорытынды 

Дәлелдер
 
    
 Дәлелдер
III. Ой-толғау.
"Ата-ананы сыйлау-адамзаттың парызы" .
 Қорытындылау. "Ойлаудың  алты  қалпағы"  әдісі арқылы шығармаға  өз көзқарастарын  білдіру. 
"Ақ қалпақ"- проблемаға  қатысты  талассыз дерек айту, дәлелдеу.
"Сары қалпақ" -шығармадағы жағымды тұстарын айтады.
"Қара қалпақ"- шығармадағы  жағымсыз  тұстарын  айтады , қарсы  пікірлер айтады. .
"Көк қалпақ"-талдау жасайды, оқиғаны өзінше өрбітіп, жоғары деңгейдегі көзқарастарын білдіреді..
"Жасыл қалпақ"-тың идеялар ағымын тудыратын болжамдарын жасайды.
"Қызыл қалпақ"-бастан кешірген өз сезімдерін қорытындылайды. 
 Мұғалімнің   сөзі . 
  - Міне, балалар, өздерің байқағандай, ата-ана алдындағы парыздарын  өтегенде ғана, ұрпақ тәрбиесі өз биігінен көріне 
алады екен. Ата-анаға құрмет көрсету, оларды сыйлау -перзенттік борышымыз екенін ұмытпайық, оларды құрметтеп, 
қадірлейік!
 Олай болса, парасат биігінен көрініңдер, ұлттық сана-сезімдерің өмірлік достарың болсын!  
Бағалау.
Үйге тапсырма: " Қарт адам-қазына" эссе жазу.
 Оқушылар сабақтан алған әсерлерін стикерлерге жазып, білім ағашына орналастырады.

*****
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Қалжан ахун ауылы

№126 орта мектебі, ІІ санатты математика пәнінің мұғалімі  Аскарова Э

Пәні: Математика   Сыныбы:  5
Тақырыбы:     Бөлінгіштіктің негізгі қасиеті және бөлінгіштік белгілері   Қайталау 
Мақсаты.Санның бөлінгіштік  белгілерін тез  есептеуде,  мәтін  есептерді  шығаруда,  дәлелдеуде  орынды,  жүйелі  қолдана
білуге қол жеткізу.
Міндеттері. 
Санның бөлінгіштік белгілерін оқып үйрену.
Бөлінгіштік белгілерін қолданып қандай есептер шығаруға болатынын анықтау.
Бөлінгіштік белгілерін қолданып есептер шығару.
Санның бөлінгіштігін дәлелдеуге есептер шығару: 
а) көбейткіштерге жіктеу арқылы дәлелдеу;
     ә) қалдықпен бөлуді қолдану арқылы дәлелдеу.
Өзектілігі.Санның бөлінгіштік белгілері тез есептеуге мүмкіндік беретін болғандықтан, тақырыпты оқып үйрену өмірде
уақыт үнемдеуді ұтымды пайдалануға көмектеседі.

Бөлінгіштік белгілері
Бөлінгіштік белгілері деп, берілген х санының а санына қалдықсыз бөлінетінін бөлу амалын орындамай-ақ білуге болатын 
ережелерді атаймыз. 
2-ге бөлінгіштік белгісі:  Егер сан жұп цифрымен аяқталса, сол сан 2-ге бөлінеді
3-ке бөлінгіштік белгісі: Цифрларының қосындысы 3-ке тең натурал сандар 3-ке бөлінеді.
4-ке бөлінгіштік белгісі:  Егер санның соңғы екі цифрынан құралған сан 4-ке бөлінсе, онда берілген сан да 4-ке бөлінеді. 
5-ке бөлінгіштік белгісі: Жазылуы 0 цифрымен немесе 5 цифрымен аяқталатын натурал сандар 5-ке бөлінеді. 
6-ға бөлінгіштік белгісі:  Егер берілген сан 2-ге және 3-ке бөлінсе, онда берілген сан да 6-ға бөлінеді.
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7-ге бөлінгіштік белгісі:  Берілген сан 7- ге бөлінетінін білу үшін: ол санды оңнан солға қарай үш – үштен топтаймыз да, 
тақ нөмірлі санды минуспен, ал жұп нөмірлі санды плюспен жазып, өрнектің мәнін табамыз. Егер өрнектің нәтижесі 7 – ге 
бөлінсе, онда берілген сан да 7 –ге бөлінеді. 
8 –ге бөлінгіштік белгісі:  Егер берілген санның соңғы  үш орынды саны 8 –ге бөлінсе, берілген сан да 8 –ге бөлінеді.
9- ға бөлінгіштік белгісі:  Цифрларының қосындысы 9-ға тең натурал сандар 9-ға бөлінеді.
10- ға бөлінгіштік белгісі: Жазылуы 0 цифрымен аяқталатын натурал сандар 10-ға бөлінеді.
11-ге бөлінгіштік белгісі: Санның 11-ге бөлінетінін білу үшін: ол санды оңнан солға қарай екі –екіден топтаймыз да 
қосындысын табамыз. Сонда берілген сан 11- ге бөлінсе, берілген санда 11-ге бөлінеді.
13- ке бөлінгіштік белгісі:  Берілген сан 13- ке бөлінетінін білу үшін: ол санды оңнан солға қарай үш – үштен топтаймыз да
тақ нөмірлі санды минуспен, ал жұп нөмірлі санды плюспен жазып, өрнектің мәнін табамыз. Егер өрнектің нәтижесі 13-ке 
бөлінсе, онда берілген сан да 13-ке бөлінеді. 
19- ға бөлінгіштік белгісі:  Сан 19- ға бөлінуі үшін ол санның ондықтары мен екі еселенген бірліктерінің қосындысы 19- ға
бөлінуі керек. 
25 – ке бөлінгіштік белгісі:  Сан 25- ке бөліну үшін, ол 00, 25, 50, 75, т.с.с. сандардың бірімен аяқталуы керек. 
33-ке , 99-ға бөлінгіштік белгісі:  Сан 33-ке, 99-ға бөліну үшін, оның цифрларын оңнан солға қарай екі орыннан бөлгенде 
шыққан қосындысы 33-ке, 99-ға бөлінуі кеерк. 
101-ге бөлінгіштік белгісі: Егер берілген санның, оңнан солға қарай есептегенде екі –екіден бөлінген цифрларының тақ 
орындағылардың қосындысы мен жұп орындағылардың қосындысын бірінен –бірін ажыратқанда айырма не 0-ге, не 101 –ге 
тең болса ол сан 101 –ге бөлінеді. 
Анықтама. а натурал саны в натурал санына бөлінеді, егер а=b*c теңдігі орындалатындай с натурал саны табылса.
 Сандар бөлінгіштігінің қасиеттері:
6. 1) Егер а  в және а>0 онда а≥в.
7. 2) Егер а  в және в  а, онда а=в.
8. 3) Егер а  в және в  с, онда а  с.
9. 4) Егер а  с және в  с, онда кез келген m және n натурал сандар үшін (ma+nв) c, егер ma> nв болса, 
       онда (ma-nв)  c.  
12. 5) Егер а  в және k≠0, онда ak  вk.
13. 6) Егер ak  вk және k≠0, онда а  в.

Кейбір  сандардың бөлінгіштік  белгілері.
1,3,7,9 цифрларымен аяқталатын сандарға бөлінгіштік  белгілерін қарастырайық. 19 санына бөлінгіштік белгісін тағайындау
үшін: берілген санның цифрларын қосынды түрінде жазамыз. Бірінші қосылғышқа берілген санның бірлігіне үнемі 2саны
көбейтіледі, ал екінші қосылғышы сол санның ондықтары болады. Мысалы: 347→7*2+34;
      Енді 19 санына бөлінетін сандарды тексерейік: егер қосынды 19-ға бөлінсе, берілген сан 19-ға бөлінеді.
19→ 9*2+1=19-19-ға бөлінеді.   76→6*2+7=19-19-ға бөлінеді.
175→5*2+17=27-19-ға бөлінеді.  418→8*2+41=57→7*2+5=19-ға бөлінеді.
76→9*2+8=26-19-ға бөлінеді.
29 санына бөлінгіштік белгісін тағайындау үшін бірінші қосылғышқа үнемі 3 саны көбейтіліп отырады.
29→9*3+2=29-29-ға бөлінеді.  87→7*3+8=29-29-ға бөлінеді.
319→9*3+31=58→8*3+5=29-29 санына бөлінеді
Дәл осылай 39; 49; 59; т.б. сандарға бөлінгіштік белгілерін қарастыруға болады.
     59 санына бөлінгіштігін тексереміз.
59→9*6+5=59-59-ға бөлінеді.  118→8*6+11=59-59-ға бөлінеді.
177→7*6+17=59-59-ға бөлінеді.  178→8*6+17=65-59-ға бөлінеді.
Келесі 1 мен аяқталатын санға (10m+1) санның бөлінгіштігі:
Теорема:  Егер (mb-a) саны (10m+b)-ге бөлінсе,онда(10а+1)-1 мен аяқталатын санға бөлінуін тексерейік:
     m=7; 71 санының бөлінгіштігін қарастырайық:
71→7*1-7=0-71 санына бөлінеді.
355→7*5-35=0-71 санына бөлінеді.
852→7*2-85=-71-71-ге бөлінед
242→7*2-24=-10-71-ге бөлінеді.
3 пен 7 мен аяқталған сандарға сандарға бөлінгіштік белгілерін дәл осылай қарастыруға болады. 7-ге бөлінгіштік белгілері:
    (10а+b) саны 7-ге бөліну үшін:(2b-а) саны 7-ге бөлінуі керек.
91→2*1-9=-7-7-ге бөлінеді.
119→2*9-11=7-7санына бөлінеді.
42→2*2-4=0-7-ге бөлінеді.
163→2*3-16=-10-7-ге бөлінбейді.

Қорытынды.
«Сандар бөлінгіштігі» тақырыбы математикада есептеу жұмысын жеңілдетуге, бөлінгіштік белгілерінің көмегімен сандар
сырына үңілуге, дәлелдеуге берілген есептерді шығаруға көмектеседі. Сандар бөлінгіштігі натурал сандармен шектелмейді.6
сыныпта сандар ұғымы теріс сандармен кеңейтілді.Осыған байланысты шығаратын, дәлелдейтін есептердің де саны артты.
Бұл  жұмыста  5  сыныпта  басталған  тақырып  әрықарай  жалғастырылды.Болашақта   жоғары  сыныптарда  «Сандар
бөлінгіштігі» тақырыбы әлі де зерттеліп, толықтырылады.   

*****

87



АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ,  ІЛЕ АУДАНЫ «Ю.А.ГАГАРИН АТЫНДАҒЫ №16 ОРТА МЕКТЕБІ 
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ШАҒЫН ОРТАЛЫҒЫМЕН» МКМ 

тарих пәні мұғалімі Бегенова Алена Николаевна
 

Тақырыбы  15.12.2016 ж Қазақстан аумағында моңғолдардың шапқыншылығы.
Мақсаты Оқушыларды Монғол империясының тарихымен таныстыру;

Шыңғысханның қазақ жеріне шапқыншылығы мен оның ауыр зардаптар ын 
көрсету;басқыншыларға қарсы халықтар күресі мен ұлыстардың құрылуы тура лы түсінік 
беру.

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

Күтілетін нәтиже Оқушылар Монғол империясының тарихын біледі, монғолдардың қазақ жеріне 
шапқыншылығы мен ауыр зардаптарын анықтайды.

7 модульдің 
қолданылуы

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

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер

Миға шабуыл, басқатырғыш, білім ағаш  Жигсо

Қолданылатын 
ресурстар

Флипчарт, маркерлер, тақта, стикерлер, схемалар

Ұйымдастыру кезеңі

Тренинг

«Екі жұлдыз, бір тілек» тренингін жасау 
арқылы оқушылардың жақсы көңіл – 
күйлерін, сыныптың ынтымақтастық 
атмосферасын қалыптастыру. Барлығы ортаға 
шығып шеңбер құру. Мен және оқушылар  өз 
ұсыныстарымыз бен тілектерімізді білдіргізу

Оқушылардың мұндағы мақсаты жақсы 
тілектер  арқылы өз жұптарын тауып, бір 
топ болып құралу. 

Сабақ кезеңдері Тапсырма Мұғалімнің іс-әрекеті
Білім 

Қызығушылықтарын
ояту

Миға шабуыл
5 мин 

Түсіну Жаңа тақырып
15 мин

Жаңа тақырыпты оқушы айтып береді

Қолдану Талдау 
Сұрақтарға жауап 
5 мин

Шыңғысханың өмір сұрген жылдары?
Моңғол хандығы құрылды?
Отырар опаты болған жыл?
Отырар қаласы моңғолдардан қорғанды?  Қазақстан мен Орта 
Азияны моңғолдар толық жаулап алған мерзім?

Талдау Жигсо»  әдісі бойынша 
Өткен тақырыпты 
меңгеру және жаңа 
тақырыпты ашу 
мақсатында  барлық 
топқа тапсырма 10 мин

Пікірталас 1. «Шыңғысхан кім? Шыңғысханның адамзат 
тарихынан алатын орны қандай»
2. Шыңғысханың шапқыншылығы қазақ хандығын құрылуын 200 
жылға артқа жылжытты деген тұжырымбен  келісесіндерма

Жинақтау  Кесте толтыру Не білдім? Не білмеймін? Не білгім келеді?
Тест шешу

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

Бағалау парақшасы мен бағалау шкаласын тарату

Рефлексия Стикерлерді толтыру Оқушыларға стикер толтыруды ұсыну Білім ағашына ілу.

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Қалжан ахун ауылы 
 №126 орта мектебінің БӘД пәнінің мұғалімі   Бөдеев Мұрат

  Сабақ жоспары: 11 сынып          
 Сабақтың тақырыбы: Т-8, С- 16 жаппай жою қаруларынан халықты, әскерді қорғау, қауіпсіздігін қамтамассыз ету. 
Мақсаты:  ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын қолдануды үрету. 
Көрнекілігі: Плакаттар,стенділер,противогаз, тұмылдырық. 
Кіріспе бөлім.  Командир сыныпты екі қатарға сапқа тұрғызып, баяндау жасайды. Оқушылармен сәлемдесіп, сыртқы 
бейнелері тексеріледі. Сынып бөлмесіне кіреді. 
Негізгі бөлім. Жалпы жою қарулары ядролық, химиялық, биологиялық қарулардың әсерінен ұжымдық және жеке қорғану 
құралдарын пайдаланып қорғанады. Ұжымдыққа пана жай, радиациялық паналар жатады. Радиациялық паналар ядролық 
қару факторларынан қорғайды, пана жай жаппай жою қаруларының барлық түрінен қорғайды. Пана жайлар жеке ғимарат 
ретінде немесе құрылыс астында салынады. Екі есігі болады: 1- ші кіру – шығу, 2- ші авариялық есік. 1- ші есікті сыртынан 
жабылып қалғанда авариялық қолдалынады. Пана жай тәртіп сақшылары, медициналық, азық – түлік және су қоймасы, 
әжетхана, автономды электор жабдықтау бөлмесі, ауа тазартатын бөлме, отыру залдарынан тұрады. Ауылдық жерде 
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погребтердің қорғанысы күшейтіліп қолалынады. 
  Жеке қорғану құралдарының орынды уақытымен пайдалану химиялық, биологиялық, ядролық жарылыстың зиянды 
әсерінен сақтайды. 
 Жеке қорғану құралдарына газ тұмылдырық, Р-2 тұмылдырығы, жалпы әскери кешенді қорғану киімі, жалпы әскери 
қорғаныш  толымы, қорғаушы киім және қорғаныш әйнегі жатады. 
   Жалпы әскери газ тұмылдырық сарбаз көзін, бетін қорғайды және ұрысты табысты жүргізуді қамтамассыз етеді. 
Жалпы әскери қорғаушы толымы газ тұмылдырықпен бірге, қорғаныш плащ, қорғаныш шұлық, қорғаныш қолғаптан 
тұрады. Жорықтық, дайын, ұрыстық қалыпта алып жүреді. 
  Қорытынды бөлім. 
  Өткен тақырыпты пысықтау, белсенді қатысқан оқушыларды бағалау. 
Үйге тапсырма беру. 
Қоштасу. 

*****
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Байғанин орта мектебінің 
орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі

Бли Марфуга Қыдырқызы
 
Поиск  ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", "как учить?", но и на вопрос "как учить результативно?"
привели ученых и  практиков к  попытке  "технологизировать" учебный процесс,  т.е.  превратить  обучение  в  своего рода
производственно-технологический  процесс  с  гарантированным  результатом,  и  в  связи  с  этим  в  педагогике  появилось
направление - педагогические технологии.
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.
Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель совместной учебной и педагогической деятельности
по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для
учащихся и учителя.
К современным педагогическим технологиям относятся:
Личностно-ориентированные технологии обучения
Технология разноуровневого  обучения
Технология обучения как учебного исследования
Технология обучения в сотрудничестве
Технология эвристического обучения
Метод проектов
Развивающее обучение - РО (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д. Б. Эльконин),
Преподавание литературы как искусства и как человекоформирующего предмета (Е.Н. Ильин),
Предметно-ориентированные технологии обучения
Технология постановки цели
Технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина)
Технология педагогического процесса по С. Д. Шевченко
Технология концентрированного обучения
Модульное обучение.
Информационные технологии.
ИКТ
Технологии дистанционного обучения
Технологии оценивания  достижений учащихся
Технология "Портфолио"
Безотметочное обучение
Рейтинговые технологии
Интерактивные технологии
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо»
Технология проведения дискуссий
Технология «Дебаты»
г.   Тренинговые технологии
Расскажу о технологиях, элементы  которых  необходимо, на мой взгляд,   применять в преподавании русского языка и
литературы.
Технология разноуровневого  обучения
Современное информационное общество предъявляет к школьникам  высокие требования в отношении усвоения учебного
материала,  в связи с чем резко возрастают перегрузки учащихся и снижается мотивация учения.
Данная проблема в технологии разноуровневого обучения решается введением так называемого базового уровня:  одним
ученикам  дают меньший объем материала, а другим больший, а за счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его
объем, учитель ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению.
При этом обязательно овладение всеми учениками общим базовым уровнем подготовки.
Эта  технология  воплощают гуманистические идеи в педагогике, психологии и методике, так как  ребенок рассматривается
как уникальная личность, которая стремится к максимальной реализации своих качеств, открыта для понимания смысла
деятельности и восприятия нового опыта, способна осознавать жизненные явления и процессы и ответственно выбирать
правильное  решение  в различных ситуациях.
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Технология обучения в сотрудничестве, обучение в малых группах относится к технологиям гуманистического направления
в педагогике. Основная идея этой технологии - создать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в
разных  учебных  ситуациях.  Ученики  разные  -  одни  быстро  «схватывают»  все  объяснения  учителя,  легко  овладевают
лексическим  материалом,  коммуникативными  умениями,  другим  требуется  не  только  значительно  больше  времени  на
осмысление  материала,  но  и  дополнительные  примеры,  разъяснения.  Такие  ребята,  как  правило,  стесняются  задавать
вопросы при всем  классе,  а  подчас  просто  и  не  осознают,  что  конкретно они не  понимают,  не  могут  сформулировать
правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие группы (по 3-4 человека) и дать им ОДНО общее
задание, оговорив роль каждого ученика группы в выполнении ЭТОГО задания, то возникает ситуация, в которой каждый
отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет его равнодушным), но и, что особенно важно, за результат
всей группы. Поэтому слабые ученики стараются выяснить у сильных все непонятые ими вопросы, а сильные ученики
заинтересованы в том, чтобы все члены группы, в первую очередь, слабый ученик досконально разобрались в материале, а
заодно и  сильный ученик  имеет  возможность  проверить  собственное  понимание  вопроса,  дойти до  самой сути.  Таким
образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. Это  общая идея обучения в сотрудничестве. Представьте себе,
что вы знакомите ребят с новым грамматическим материалом. Времени на объяснение отводится не так уж много. При этом
очень важно, чтобы новое грамматическое явление было осмыслено правильно, ибо от этого во многом зависит дальнейшее
овладение  навыком.  Значит  необходимо  организовать  практику  по  формированию  ориентировочной  основы  действий
(ООД).  Такая  практика,  устная  или  письменная,  требуется  каждому  ученику  группы.  Если  ребята  будут  работать
фронтально, то слабые ученики рискуют так и не понять, почему нужно выполнять задания так, а не иначе. Если работа
будет организована индивидуально, то тем более слабые ученики не смогут самостоятельно разобраться в новом материале.
В малых же  группах,  организуемых так,  чтобы в  каждой группе,  состоящей из  3-4  человек,  обязательно был сильный
ученик, средний и слабый, при выполнении одного задания на группу, учащиеся ставятся заведомо в такие условия, при
которых успех или неуспех одного отражается на результатах всей группы. Оценка за выполнение этого общего задания
ставится также одна на группу. Это не обязательно отметка (в баллах). Это могут быть разные виды поощрения, оценки
деятельности группы.
Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им соответствующее задание. Суть как раз и состоит в
том,  чтобы учащийся захотел  сам приобретать  знания.  Как   гласит   известное  изречение  мудрецов:  "Я  могу подвести
верблюда  к  водопою,  но  не  могу  заставить  его  напиться!"  Поэтому  проблема  мотивации  самостоятельной  учебной
деятельности учащихся не менее, а может быть и более важна, чем способ организации, условия и методика работы над
заданием. Но совместная работа как раз и дает прекрасный стимул для познавательной деятельности, для коммуникации,
поскольку в этом случае всегда можно рассчитывать на помощь со стороны товарищей. Учитель может уделить значительно
больше внимания отдельным ученикам, поскольку все заняты делом.
         Педагогические мастерские.
Мастерская – необычная форма проведения урока – получила развитие в практике французских педагогов, представителей
группы нового образования (П.Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже и др.).
Сущность рассматриваемой технологии заключается в том, что в атмосфере уникальным образом организованного учебного
процесса ученики сами добывают и осмысливают знания по предмету.
При традиционной организации процесса обучения источником знания всегда является только учитель.
В  мастерской  создаются  условия  для  самостоятельного  выдвижения  учащимися  идеи,  дальнейшее  развитие  которой
происходит как в индивидуальной, так и в групповой и коллективной работе.
В процессе совместного обдумывания проблемы возможен переход обучения на новый качественный уровень, что ведет к
новому видению проблемы.
Принципы построения педагогической мастерской заключаются в том, что мастер (учитель) создает атмосферу открытости,
доброжелательности, сотворчества и общения; включает эмоциональную сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит
личную заинтересованность ученика в изучении проблемы (темы); работая вместе с учениками, мастер равен ученику в
поиске знания; мастер не торопится отвечать на вопросы; необходимую информацию он подает малыми дозами, обнаружив
потребность в ней у ребят.
Официальное  оценивание  работы  ученика  (не  хвалят,  не  ругают,  не  выставляют  отметок  в  журнал)  исключается,  но
социализация, представление работы всему классу дает возможность самому ученику оценить ее достоинства, изменить или
исправить. Одной из особенностей работы мастерской является то, что учитель как оратор, рассказчик, разъяснитель нужен
ученикам лишь тогда, когда самостоятельный поиск не завершается открытием. Однако открытия непременно ждут ученика
в  мастерской.  Сверяя   свои  старые  знания  по  какой-то  проблеме  с  новым знанием,  которое  он  «добыл» сам,  ребенок
раскрывается, начинает верить в свои возможности. И это главное.
Компьютерные технологии.
Использование компьютерных технологий в современной школе в условиях всеобщей компьютеризации является важной и
неотъемлемой частью образовательного процесса. Разнообразные интересы школьников уже не могут быть удовлетворены
лишь  материалами  традиционного  учебника  и  словом  учителя.  Интернет-ресурсы  представляют  обширные  материалы,
целесообразные для изучения литературного произведения, и как источник накопления литературных знаний (своеобразная
энциклопедия),  и  как  средство,  позволяющее  осуществить  литературное  развитие  учащегося  (литературные  проекты,
гостевые книги, сайты).
Одним из  преимуществ использования новых информационных технологий является  переакцентирование  с  вербальных
методов  обучения  на  методы  поисковой  и  творческой  деятельности.  Использование  образовательной  информации,
размещенной на дисках, не является заменой учебникам или его новым вариантом. Оно создает основу для организации
самостоятельной деятельности учащихся по анализу и обобщению материала при широком использовании индивидуальных
и  групповых  форм  организации  учебного  процесса.  Использование  образовательной  медиатеки  позволяет  представить
обширный  и  самый  разнообразный  материал,  выбрать  последовательность  знакомства  с  предлагаемой  информацией  и
степень глубины этого знакомства,  “извлечь” любой материал и использовать его в самостоятельных работах учащихся,
озвучить любой текст.
Информационные технологии можно использовать для всех типов уроков:
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• изучение новых знаний и формирование новых умений;
• практического применения знаний, умений;
• обобщения и систематизации изученного;
• контроля и коррекции знаний, умений;
• комбинированные (смешанные).

На  всех  этапах  уроков  русского  языка  и  литературы  можно  использовать  такой  инструмент  исследования  (в  качестве
источника  дополнительной информации по  предмету,  способа  самоорганизации  труда  и  самообразования,  возможности
реализации личностно-ориентированного подхода в образовании), как электронная домашняя работа, презентации, тесты.
И, в заключение, к несомненным достоинствам такой формы проведения занятий можно отнести: стимулирование интереса
к изучаемому предмету с помощью информационных технологий;

• исследовательский характер;
• развитие навыков коллективной работы;
• сотрудничество между учащимися и учителями.

Технология проблемного обучения – форма организации учебно-воспитательного процесса с помощью  проблемных задач и
проблемных ситуаций,  которые придают  обучению поисковый,  исследовательский  и  интерактивный характер.  Методом
проблемного обучения является проблемная задача или ситуация, требующая актуализации универсальных (общеучебных)
знаний.  Данную  технологию  чаще  всего  я  использую  при  объяснении  новой  темы.  Постановка  проблемы  –  это  этап
формулирования  темы  или  вопроса  для  исследования.  Специфика  нашего  предмета  заключается  в  том,  что  в
художественном произведении всегда уже есть проблема, поставленная автором. И задача учителя – уловить те «сигналы»,
которые автор и его произведение посылает учителю.  На практике одной из важнейших задач учителя является системная
подготовительная работа  по  формированию навыков самостоятельной работы,  анализу,  синтезу информации,  выработке
приемов и достижению обратной связи. Большое значение в вопросах активизации имеет формулирование темы. Из опыта
знаю,  что  проблемное  и  броское  название  устраняет  однообразие  стиля  урока,  повышает  интерес  учащихся  («Зачем  и
почему Обломов лежит на диване?», «После бала» - это рассказ о жестокости или о любви?» и др.). Результат использования
проблемного обучения:  повышение мотивации, углубление   уровня понимания,  формирование учебно-познавательной и
информационной компетентности.
Для того, чтобы понять ученика, его взгляды, точку зрения, обязательны короткие письменные работы, экспресс-опросы
(ответы)  и  их  глубокий  анализ.  В  ходе  изучения  и  анализа  произведения  сильным  ученикам  даются  задания
исследовательского характера:

• - проанализировать, как в рассказе передается течение времени;
• - сопоставить звуки и краски;
• -выдвинуть гипотезу и предположить, какова роль молодых людей в раскрытии основной мысли рассказа?

Развитие критического мышления через чтение и письмо — педагогическая технология, позволяющая ориентироваться на
внутреннюю  мотивацию  учащихся,  более  устойчивую,  нежели  внешнюю.  Эффективное  чтение  -  сложный  процесс
активного восприятия и критического осмысления информации с целью включения в собственный контекст. Рефлексивное
письмо подразумевает отражение на бумаге активного процесса восприятия информации: учащийся фиксирует не поток
информации, а те  идеи, которые он так или иначе выделил для себя.  Развитие критического мышления через чтение и
письмо  (РКМЧП)  понимается  как  рефлексивная  деятельность  в  обучении,  основывающаяся  на  глубокой  проработке
информации в сопряжении с личным опытом.
В основе технологии РКМЧП - модель, состоящая из трех фаз:

• вызов,
• смысловая стадия,
• рефлексия

Вызов предполагает обращение учащегося к собственным знаниям, опыту и умениям. Он формулирует для себя вопросы, на
которые впоследствии желает получить ответ, ставит цели, независимые от целей его группы.
Смысловая  стадия  предполагает  реализация  учащимися  целей,  заявленных  на  стадии  вызова  за  счет  материала,
воспринимаемого с интересом. На фазе рефлексии учащиеся анализируют выполнение поставленных задач и достижение
заявленных целей.
Технология проектного обучения: детям на уроках литературы предлагается создать презентацию на определенную тему.
Ученики, опираясь на помощь учителя, намечают план работы, осуществляют подбор материалов, создают презентацию и
представляют  ее  на  уроке.  Часто  темы  таких  презентаций  позволяют  осуществить  принцип  интеграции  предметов
(презентация учеников 9 класса по теме «Искусство серебряного века» использована как на уроках литературы, так и на
уроках музыки). Для проведения школьных праздников создаём тематические презентации.
Одной из традиционных остаётся  игровая технология. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и
ситуаций,  которые выступают как средство  активизации и интенсификации учебной деятельности.  Педагогическая  игра
обладает  существенным признаком –  четко  поставленной целью обучения и  соответствующим ей результатом,  которые
могут  быть  обоснованы,  выделены в  явном  виде  и  характеризуются  учебно-познавательной  направленностью.  Игровая
форма  занятий  создается  при  помощи  игровых  приемов  и  ситуаций,  которые  выступают  как  средство  побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности. Игровая технология обладает огромными возможностями. Игра сама
организует обучение.  Но играть всерьез непросто.  Вначале может возникнуть множество проблем: как играть,  чтобы не
сорвать урок? Как себя вести? Как захотеть играть? Во что играть? Любая игра будет во много раз эффективнее, если играть
открыто, то есть обсудить с детьми, зачем  проводится игра,  почему правила таковы, можно ли игру усложнитъ, изменить,
улучшить и т. д. Нередко такое  обсуждение приносит больше пользы, чем сама игра, развивая творческие способности и
мышление ребенка и, кроме того, закладывая фундамент игровой культуры.
 Здоровьесберегающие  технологии
Русский язык и литература – серьёзные и сложные предметы. На этих уроках учащимся приходится много писать, а потому
учитель-словесник должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям.
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Большое  значение  имеет  организация  урока.  Учитель  строит  урок  в  соответствии  с  динамикой  внимания  учащихся,
учитывает  время  для  каждого  задания,  чередует  виды  работ.  Так,  например,  во  время  объяснительного  диктанта
целесообразно не только объяснять орфограммы, пунктограммы, но и провести морфемный, фонетический, лексический
разборы.
Во избежание усталости учащихся необходимо чередовать виды работ: самостоятельная работа, работа с учебником (устно и
письменно),  творческие задания – необходимый элемент на  каждом уроке.  Они способствуют развитию мыслительных
операций памяти и одновременно отдыху ребят.
Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени достигается благодаря
применению  гибких вариативных  форм  построения  системы учебного  процесса.  Использование  на  уроках  литературы
разноуровневых заданий также способствует сохранению здоровья учащихся.
Различные  тестовые  задания  с  выбором  ответа,  с  открытым  ответом;  задания  на  перегруппировку;  на  распознавание
ошибок, на поиск ошибок позволяет избежать монотонности на уроке.
Чтобы не было перегрузки учащихся, необходимо строго соблюдать объём всех видов диктантов, тестов для изложений, а
контрольные и зачётные работы проводить строго по календарно-тематическому планированию.
На каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока проводить физкультминутки (2-3 раза), делать игровые  паузы,
зрительную гимнастику  и, конечно,  эмоциональную  разгрузку (2-3 минуты).
Учитель  должен стремиться  вызывать  положительное  отношение  к  предмету.  Доброжелательный и эмоциональный тон
педагога – важный момент здоровьесберегающих технологий.
Любой учитель ищет свои пути, с годами вырабатывает и использует приемы активизации мыслительной деятельности на
уроках. У каждого учителя есть право на творчество, есть своя методическая копилка.
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*****
Атырау қаласы Жапақ Қаражігітов атындағы мектеп-лицей  

музыка пәні мұғалімі Саркулова Күміс Сисеновна 

Сабақтың тақырыбы:  «Өнерін өнеге еткен Нұрғиса Тілендиев»6 – сынып
Сабақтың мақсаты: а) Оқушылардың  музыкалық  мәдениетін  қалыптастыру,
Нұрғиса  туралы, оның әндері мен күйлері, оркестрі  туралы мәлімет  беріп, музыкалық  білімдерін  жетілдіру;
 ә) Оқушылардың халық әні  мен күйлеріне  деген  қызығушылықтарын арттыру, өнер  адамдарына құрметпен қарауға  
тәрбиелеу;
б) Терең  мазмұнды қазақ  әндері мен музыкалық  шығармаларды тыңдай  отырып, талдау, тіл  байлықтарын  дамыту, 
музыкалық 
сауаттарын  ашу;
Сабақтың әдісі: Пікірлесу, ой  бөлісу, топтастыру
Сабақтың көрнекілігі: Н.Тілендиевтің суреті, «Аңыз  адам»
журналы – Н.Тілендиев,  үнтаспасы  және  бейне  жазбасы,баян,
оқулық.
Сабақтың жүру барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Үй  тапсырмасын  сұрау.
ІІІ. Жаңа сабақ. «Асыл  әжем»  әнін  орындалып  тұрады.
(сабақтың  басталуы)  
Әнді  тыңдаған  оқушылар  қандай  ән  және  кімнің  әні
екендігін  айтады. Сонымен  бірге  суреттегі  композитордың
кім  екенін  анықтайды.
Ендеше  бүгінгі  біздің  сабағымыздың  тақырыбы:
«Өнерін өнеге еткен Нұрғиса Тілендиев»
Нұрғиса  Тілендиев (1925 – 1998)
композитор, дирижер, домбырашы. Алматы  облысы  Іле  ауданында  дүниеге  келген. Қазақстанның  халық  әртісі. 
Оркестрге  арналған  «Ата  толғауы», «Алтын  дән», «Махамбет», «Арман», «Аққу» т.б  поэмалары мен  «Халық  қуанышы»,
«Қайрат», «Жеңіс  салтанаты»  атты  увертюралары  бар. 400-ден  астам  әндер  мен  романстардың  авторы. 50-ден  астам  
драма  спектакльдерге, 19 көркем  фильмге, 17 мульфильмге,  14 деректі  хроникалық  фильмге  музыка  жазған. Осындай  
өнер  мен  мәдениетке  сіңірген  еңбегі  үшін  «Халық  қаһарманы»  атағына  ие  болған. Н.Тілендиевтің  «Сарыжайлау», 
«Алатау», «Өз  елім», «Құстар  әні», «Куә  бол» т.б  көптеген  әндері  халыққа  кеңінен  танымал.
Табиғат  туралы  суреттер бойынша  Н.Тілендиевтің  әндерін  тауып, топтарға  бөлу;
12. «Алатау»;  «Сарыжайлау»;  «Туған  ел» - әндері  екенін  тауып, үзінді  орындады.   
13. Топтық  жұмыс                                                                           
І – топ: «Нұрғиса  туралы  не  білесіз?»
ІІ – топ: «Нұрғиса – күйші»     («Отырар – сазы» туралы  мәлімет, бейнежазбадан  үзінді)
ІІІ – топ: «Нұрғиса – композитор»   ( Әндері  туралы «Екі  жақты  күнделік»)  
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«Екі  жақты  күнделік»
Әннен  үзінді 

“Біз – Отанның  ұланымыз”
Өз  пікірі

10. Туған  жердің  бөбегіміз,
      Туған  жердің  өлеңіміз.
      Өмірге  еркелеп,
      Көңілді  өлкеде,
      Қараймыз  келер  күнге  туған ел!
                 Қайырмасы:
       Отанның  ұланы – біз  жаңа  ел,
       Жолымыз  тұр  әне  нұрқия  бел
       Өзіңді  жырлаймыз  туған  ел!

Ал  енді  мына  суреттерден  кино  мен  мультфильмдердің  аттарын  тауып  көрейік.
Нұрғисаның  кинофильмдермен  мульфильмдерге  жазған музыкасы

«Қыз  Жібек»,  «Менің  атым  Қожа»,  «Ақсақ
құлан»,  «Қарлығаштың  құйрығы  неге  айыр»;

Нұрғисаның  бүгінгі  өмірдегі  орны «Құстар  әні»
киносынан  үзіндіні  бейнетаспадан  жіберу.      

ІV. Бекіту.“Бүгінгі  сабақтан  қандай  мағлұмат
алдыңыз?” 

*****
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Исмагулова Л.В. 
учитель  начальных классов I категория 2 уровень 
школа – лицей №16 им.Ж.Каражигитова  г.Атырау.

                                          
                                             Математика    1 класс

Тема:  Состав числа 4
Цели: научить писать и считать равенства, соответствующие;развивать
мышление, склонность к анализу, сравнению, устную речь учеников;
воспитывать усидчивость, аккуратность, прививать интерес к урокам
математики.
Оборудование:  иллюстрации волка, зайца, мухи , ёлочка с шишками,
цифрозавр, пуговица
                                                      ХОД УРОКА
I.Психологический  настрой.
II.Сообщение темы и задач урока. Мотивация учебной деятельности.
Звучит музыка из мультфильма «Ну погоди».
- Ребята, догадайтесь какие герои придут к нам в гости? -Волк и заяц
(Выставляется один волк)

                                          
-Кого же не хватает?-Зайца.Где же нам искать зайца?Погодите, здесь кто-то жужжит.Это муха Вжик.

                   

А это что у неё? – Письмо (учитель вскрывает конверт и читает)
Поиграем в детективов
Прячусь я , а ты води
Пусть ребята вам помогут
Решить примеры на пути

Задачи в стихах
1)На этой картинке
Четыре котенка,
Три брата-в корзинке,
А рядом сестренка. (4)
                                      2)  Сколько сапожек
                                         Оля купила,
                                        Чтоб кошка лапок
                                        Не промочила? (4)
3)Потеряла Золушка башмачок,
Прибежала с праздника –
И молчок.
Стали ей потерянный примерять.
Сколько же у Золушки их опять? (2)
                                              4)  В класс вошла Маринка,
                                                  А за ней - Аринка,
                                                 А потом пришел Игнат.
                                                 Сколько стало всех ребят? (3)

III.Обьяснение темы урока
-Отправляемся в путь. А  хороший детектив всегда ищет след. Вы где нибудь видите следы?Посмотрим куда они ведут.
                                             
              Что мы видим? Ёлочку

Что растет на ёлочке?
Шишки да иголочки
Надо шишки все собрать
По местам развесить

- У каждой шишки есть своё место. Шишки надо подобрать так, чтобы сумма чисел составляла 4.
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IV.Работа с геометрическими фигурами
-Посмотрите, а тут ещё следы ведут куда –то.
- А это что такое?     -Пуговица зайца
- На какую фигуру похожа пуговица?Хлопните в ладоши столько раз сколько дырочек на пуговице
вы видите? Какая фигура получится , если соединить дырочки на пуговице? – Квадрат
-Что такое квадрат? Сколько сторон у квадрата? Сколько углов?Какие предметы похожи на квадрат?
(ответы детей)
V.Письменная работа
  Следы на этом заканчиваются, будем искать вещи, которые укажут где искать зайца. Эти вещи
называются улики.Поищите в тетрадях(учащиеся решают примеры у доски
4-3=1    2+2=4     4-2=2     4+1=3
-А теперь встаньте в порядке возрастания ответов
-Прочитайте, что у вас получилось на обратной стороне? «Ищите зайца у Цифрозавра». Вы знаете кто такой Цифрозавр? 
Цифрозавр - это хранитель цифр. Чтобы продолжить поиски надо составить выражение для Цифрозавра.
Составьте выражение так, чтобы сумма и разность чисел составляла 4 .
VI. Работа по учебнику
1) Работа по рисунку
2)Составление выражений
3)Сравнение чисел
VII.Устная работа
-Молодцы, а теперь давайте загадаем загадку волку
Большая прямая
Мел на ней пляшет
Следы оставляет (доска)
- У нас в класс есть еще одна доска.Может заяц здесь прячется(учитель достает зайца)
-Ребята , волк благодарит вас за помощь.
Вот и встретились два друга
Благодарны вам они
Математику узнали
Вы , ребята, помогли.
VIII.Итог урока
-С каким числом работали?
-Что нового узнали?
IX.Рефлексия
Ребята, наш урок закончился, и я хотела бы , чтобы вы выразили свое мнение. Для этого вы должны выбрать звездочку.
Мне понравилось и я могу помочь другим - желтая
Мне понравилось, но у меня были затруднения – зеленая
Я ничего не понял и мне было скучно - красная
-Наклейте эти звездочки . Что у нас получилось? Салют! У нас праздник! Мы празднуем победу!
X.Домашнее задание

*****
Учитель  начальных классов  школы – лицея №16   им. Ж. Каражигитова г. Атырау

Бурыкина  Светлана  Александровна

Тема: Местоимение как часть речи. Сравнение личных местоимений и имён существительных.
Цель: познакомить учащихся с ролью местоимений в речи, их особенностями; способствовать 
развитию умения находить местоимения в тексте, а также развитию внимания, мышления, 
памяти, речи, моторики руки; воспитывать интерес к изучению русского языка.

Ход урока
I. Психологический настрой на урок:
Вот звонок нам дал сигнал:

Русский наш язык настал.
Время нам нельзя терять,
Новую часть речи начнем мы изучать.
Мы сегодня будем снова открывать тайны русского языка. Постараемся ответить на следующие вопросы.
1. О какой части речи будем говорить?
2.Для чего будем изучать следующую часть речи?
Готовы? Какое открытие сделает каждый из вас – вы поделитесь в конце урока.
- Каким вы хотите видеть наш урок?
(Интересным, веселым, запоминающимся, познавательным).
II. Минутка чистописания. (слайд)
Определите закономерность подбора букв в данных группах и узнаете, какую букву будем писать на минутке чистописания:
а в ж и о р
Б З    бз  бббб  ззз
III. Словарно-орфографическая работа.
1. Знакомство с новыми словами из словарика.
– Прочитайте  слова,  записанные на  доске.  Объясните  значение  этих слов.  Найдите  непроверяемые орфограммы в этих
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словах: (слайд)
 Б .седа, инт . рес .ный, .кскурсия. (беседа, интересный, экскурсия)
2. Запись слов в тетрадь, выделение орфограмм, постановка ударения.
3. Подбор однокоренных слов, запись в тетрадь.

Как вы думаете, что обозначает  этимология этих слов?
4. Знакомство с этимологией слов.
– В древнерусском языке слово беседа сначала имело значение «сидение (место, скамейка) на воздухе, вне дома», затем –
«разговор во время такого сидения».
Слово интересный пришло в наш язык в начале XVIII века из латинского языка; interesse – «иметь важное значение».

Из этого же языка заимствовано слово экскурсия. В латинском языке оно звучало так:  «Экс» – приставка,
равносильная русской «вы», «курсус» – «бег, путь».  А  всё  слово  имело  значение «выбегание» (вылазка, поездка).
- Спишите предложение.
На экскурсии по Астане мы увидели много интересного.

IV.Сообщение темы и цели урока. (слайд)
Я и МЫ, ТЫ и ВЫ, 
ОН, ОНА, ОНО, ОНИ –
Все слова отличные, 
Важные и личные. 
Это, без сомнения, 
Все местоимения.
- Итак, какую цель урока мы с вами будем преследовать сегодня. Чему бы хотели научиться на уроке? Что вы 
знаете о Местоимениях? 
(учащиеся  высказывают свое мнение.)
Выпишите эти местоимения.
Изучение нового материала.
Для начала необходимо выяснить, почему эта часть речи получила такое название.
- Вместо какой части речи мы употребили в предложениях местоимения? Назовите эти существительные (Моська, кум). А 
теперь разберите слово местоимение по составу.
МЕСТ – О - ИМЕНИЕ
- Почему же эта часть речи получила такое название?
Далее учитель напоминает, что слово "местоимение" заимствовано из старославянского языка. В нем оно создано по образцу
греческого слова "антонимиа", которое сложено из "анти" (вместо) и "онима" (имя). В старославянском языке слово 
"местоимение" образовано из слияния сочетаний слов "вместо" + "имени" с прибавлением суффикса -й( е). В результате 
фонетических изменений начальное "в" отпало. Сейчас в слове "местоимение" выделяется основа и окончание.
   V. Работа по теме урока.

Он, Она, Оно
Моё стихотворение про местоимения... 
Утром — так заведено —
разомкнешь ресницы, 
и к тебе идёт  Оно 
розовой жар-птицей. 
А стемнеет — Он придёт: тоненький, смущённый. 
Он на цыпочках войдёт долькою лимонной. 
Срок прошёл — плывёт Она в пелене тумана, 
круглолица и грустна, 
будто Несмеяна... 
Кто же Он, Оно, Она? Месяц, солнце и луна! 
Е. Кай
• Какие слова в стихотворении заменяют местоимения он, она, оно?
• Запишите парами существительные и местоимения, которые их заменяют.
Образец: месяц — он.

VI. Физкультминутка(слайд)
Карусели, карусели.
Мы с тобой в машину сели
И поехали.
Мы с тобою в лодку сели 
И поплыли. 
Карусели, карусели. 
Мы с тобой в ракету сели
VII. Закрепление.

И взлетели.
Подуем на плечо, 
Подуем на другое. 
Нас солнце горячо 
Пекло дневной порою. 
Подуем мы на грудь. 
Подуем в облака 
И остановимся пока.
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Упражнение 251 – работа в группах. (работа с учебником.)
- Найдите в тексте местоимения. (…я, ко мне, она,  около меня, меня, я, у нее, она, его, я, ей, он,  надо мной,  мне, она.) 
Самостоятельная работа творческого х-ра. 
Упражнение 252, стр. 72.
(1. Они  вымыты. 2. тыквы, 3.она)

 Игра «Ты – редактор».
Работа в группах.
- Сейчас мы с вами на время станем редакторами и проведем конкурс «Самый внимательный редактор». (Чья группа 
быстрее найдет и исправит ошибки в предложениях). (слайд)
1. Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей мартышка слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
2. Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на волос нет в очках".
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила очки,
Что только брызги засверкали.
Самопроверка проводится по слайдам презентации.
Задание на смекалку.
Местоимение– часть речи загадочная, попробуйте проявить смекалку и записать слова-отгадки:
«Хитрые вопросы.»
• Мама пришла с работы и, увидев на столе посуду, спросила: «Эти тарелки и чашки чистые?» Таня ответила маме четырьмя
местоимениями. Какими? (Они вы-мы-ты)
• Какое местоимение нужно добавить и к какому местоимению, чтобы получились самые крупные овощи? ( Ты-к-вы)
• Какое местоимение составлено из двух предлогов? (О-на)
• Какое местоимение превращается в союз, если прочесть его справа налево? (Он)
• Какую букву и за какое местоимение надо спрятать, чтобы получилось название животного? ( За-я-ц)
• Какое местоимение одинаково читается слева направо и справа налево? (Оно)

Итог урока.
- На какие вопросы отвечают местоимения? (На те же вопросы, на которые отвечают имена существительные.)
- Назовите местоимения, которые вы запомнили. (Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они.)
- Какие местоимения изменяются по родам?
Домашнее задание.
Упр. 254

Рефлексия
Какие открытия вы сделали на уроке? Чему научились?
- Что вам понравилось на уроке?
- Что было трудным?
- На следующих уроках мы продолжим делать открытия об удивительной части речи – местоимении

*****
Учитель начальных классов

 школы-лицея №16 имени Жапака Каражигитова 
Кашникова Елена Владимировна

Тема урока: «Имя существительное как часть речи»
Цели: дать более глубокое представление об имени существительном как части речи; отрабатывать умения находить 
существительные в тексте; формировать грамматическое понятие «имя существительное»; развивать связную речь 
учащихся, активизировать словарный запас, орфографическую зоркость.

Ход урока:
8. Психологический настрой.
Вот учитель входит в класс.
Что мы делаем сейчас?
Встали дружно.
Что нам нужно?
Вот учебник, вот тетрадь,
Их не надо открывать.
Знает каждый ученик,
Будет нужен и дневник.
Не забудьте про пенал,
Чтоб на парте он лежал.
Чистописание. Наш урок мы начнем с минутки чистописания. Я вам диктую слова, а вы записываете только первый слог.  
Капуста, молоко, соловей, город, салат, палатка, корова, лагерь.  Проверяем.
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Словарная работа.
А теперь давайте попробуем вспомнить все слова с помощью слогов и запишем их.
- Что общего? Какой можно сделать вывод?(Все слова словарные; отвечают на вопросы Кто?Что?)
Поставим ударение в словах и подчеркнем безударную гласную.
4. Определение темы урока. Актуализация знаний.
А тему нашего сегодняшнего урока поможет определить стихотворение.
Всему название дано, - и зверю и предмету
Вещей вокруг полным полно, а безымянных нету,
И всё, что может видеть глаз – 
Над нами и под нами,
И всё, что в памяти у нас, - 
Означено словами.
-Кто сможет сформулировать тему урока? (тема урока – имена существительные)
- Итак, сегодня мы с вами обобщим знания об имени существительном и сделаем некоторые выводы.
- А что вы уже знаете об этой части речи? (Имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы кто? или 
что? и обозначает предмет)
- У каждого слова своя работа, одни, называют предмет, другие – их признаки, третьи – действия. Имя существительное – 
всё то, что существует. И мы должны сегодня разобраться с этой частью речи. 
5. Работа по теме.
Я вам читаю загадки, а вы записываете только отгадки:
В реках Африки живёт
Злой зелёный пароход! Крокодил  
Рыжий молокозавод
День жует, ночь жует.
Ведь траву не так легко
Переделать в молоко! корова
Вот так лошадка! -
Воскликнул Андрейка. -
Словно большая
Тетрадка в линейку! зебра
Какое животное очень красивое,
Самое высокое, самое длинное?  жираф
У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора.
От врагов спасают ноги,
А от голода – кора. заяц
Всю жизнь ношу я два горба,
Имею два желудка!
Но каждый горб - не горб, амбар!
Еды в них на семь суток! верблюд
На овчарку он похож,
Что ни зуб - то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть. волк
Из иголок колобок.
Кто свернулся здесь в клубок?
Не поймёшь, где хвост, где носик,
На спине продукты носит.
В общем, сразу не поймёшь.
Кто же это всё же? ёжик
- Что вы можете сказать про эти слова? По какому признаку можно объединить все эти слова? (одушевленные имена 
существительные).
Найдите среди этих слов слова, в которых звуков больше, чем букв. Составим с ними предложения и разберем их.
А какие еще бывают имена существительные? (неодушевленные).  Приведите примеры.
6. ФИЗМИНУТКА (Игра на внимание:«Хлопок - молчок») выполняем стоя.
Девочки хлопают( по 1 разу на каждое слово) услышав одушевлённое имя сущ.; мальчики – неодушевлённое.
Кот, мяч, ворона, дом, карась, окно, лопата, дятел, книга, гусь, доктор,стучит,гром, гвоздь, муха, платок, красный.
7. Классификация существительных
 Мы знаем, что имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет. А только ли предметы обозначает имя 
существительное? (варианты ответов детей)
- Сейчас и разберёмся в этом вопросе.
Я буду называть слова, а вы должны назвать их одним словом:
Пёс, петух, корова, кошка - … ЖИВОТНЫЕ
Кукла, мячик и гармошка - … ИГРУШКИ
Лук, редиска, огурцы - … ОВОЩИ
Молоток, топор, щипцы - … ИНСТРУМЕНТЫ
Платье, юбка и рубашка - … ОДЕЖДА
Бак, стакан, кастрюля, чашка - … ПОСУДА
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Василёк, ромашка, роза - … ЦВЕТЫ
Ветер, дождик и морозы - … ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
- Подбери ещё названья
Фруктов, рек и городов.
- Итак, запишите названия насекомых, городов и фруктов в три столбика (по 3 слова в каждый)
Фрукты:                           Насекомые:                       Города:
(выслушиваю варианты ответов)
- Так только ли предметы обозначают имена существительные? (нет, они могут ещё обозначать названия рек, городов, 
явлений природы, профессий и т.д.) 
-Чем написание названий городов отличается от написания названия фруктов, овощей, животных? 
-Какие еще имена существительные пишутся с большой буквы? 
-На какие две группы можно разделить такие имена существительные? (Собственные и нарицательные).
8. Письмо по памяти.
На доске вывешен плакат с текстом.
 - Ребята вам нужно прочитать текст, запомнить его, а затем написать по памяти.
Читаем и разбираем текст.
И заливаются на ветках,
С.ницы, зяблики, скв.рцы,
Ведь скоро в гнездах будут де.ки-
Их желторотые пт.нцы.
- Объясните написание орфограмм в словах с пропущенными буквами.
- Подберите слово по схеме:
- Определим падеж имен существительных.
9. ТЕСТ.
А сейчас мы с вами проведем небольшой тест, чтобы еще раз закрепить наши знания об именах существительных. 
Я вам диктую вопросы, а вы вместо ответов пишите только знак + или -. Если вы считаете утверждение верно, вы ставите 
знак +, если неверно- знак  -.
- Имя существительное отвечает на вопросы Кто? Что?
- Имя существительное обозначает признак предмета?
- Имя существительное может изменяться по числам?
- Имя существительное имеет два рода?
- Жизнь, степь, зелень- слова 3 склонения?
- Имена существительные бывают одушевленные и неодушевленные?
 Проверяем.
+   -   +   -   +   +
У кого все правильно, нарисуйте солнышко. Вы молодцы! А у кого есть ошибки, нарисуйте тучку. 
10. Итог урока. Давайте еще раз вспомним, все что мы с вами знаем об имени существительном. 
11. Рефлексия. 
- Какие задания вам было выполнять легко?
- Что у вас вызвало затруднение? Почему?
- Что вам понравилось больше всего?
- Как бы вы оценили свою работу на уроке?
12 . Оценивание.
работали в тетрадях. Оценку  «отлично» за  сегодняшний  урок  получают  _________.  Хорошо 
работали ____________, им нужно ещё чуть-чуть постараться при выполнении письменных работ 
в тетрадях. 
- Всем спасибо. Урок окончен.

*****
Актюбинская обл.Мугалжарский район

Жанажолская средняя школа
Учитель русского языка и литературы Байтасова Диана

УРОК 24.
Что мы узнали?

Школа : Жанажолская средняя

Дата : Ф.И.О. преподавателя : Байтасова Д.Б.

Класс :1 Количество 
присутствующих :14

Количества 
отсутствующих :

Цели обучения , 
которым посвящен 
урок

1.1.1.1. Внимательно слушать, понимать речь и правильно реагировать на нее 
(использование мимики и жестов, выполнение действий).
1.1.2.1. Понимать  значение знакомых слов, имеющих отношение к повседневной жизни.
1.2.1.1. Использовать в речи слова, словосочетания для описания предметов.
1.3.2.1. Понимать значение знакомых слов в тексте.
1.2.6.1. Высказывать простое оценочное мнение о прослушанном/ прочитанном материале 
(«я согласен/не согласен…», «мне понравилось/не понравилось…»).
1.4.4.1. Писать прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения; писать 
разборчиво, в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. 
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Учебная цель Уметь слушать, понимать речь и правильно реагировать на нее. Знать слова ,изученные в 
разделах:все обо мне, моя школа, моя семья и друзья . Знать слова, обозначающие действия
учеников на перемене, на уроке. Применять слова – названия предметов класса, учебных 
предметов, слова, обозначающие действия учеников на перемене, при составлении 
предложений.

Предполагаемый 
результат

Все учащиеся смогут:
Назвать ключевые слова по разделу «моя школа , моя семья»; слушать вопросы и рассказы 
учителя; понимать значение знакомых слов, изученных тем раздела; распознавать 
выученные буква в словах.
Большинство учащихся смогут:
Составлять рассказ (4-5 фраз) из простых предложений о школе, классе, безопасных 
правилах и .т.д.:
Внимательно слушать рассказы других учащихся,:
Понимать значение слов о ответах, высказываниях  и рассказах детей читать слоги и слова 
с изученными буквами.
Большинство учащихся смогут:
Составлять диалог (4-5 фраз) из простых предложений о школе, классе, безопасных 
правилах и .т.д.:
Внимательно слушать рассказы других учащихся:
 понимать значение слов в ответах, высказываниях и рассказах детей читать слоги и слова с
изученными буквами.
Некоторые учащиеся смогут:
Составлять распространенные предложения по изученному разделу:
Правильно использовать в речи прилагательные, существительные, глаголы:
Употреблять в речи ключевые слова раздела «моя школа моя семья, мои друзья»: 
распознавать в тексте и читать слова с изученными буквами.

Языковая цель Полиязычие : (все слова, изученные в разделе).
Используемый язык для диалога/письма на уроке:
-дай совет ученикам
Звук – буква, слог, слово.

Материал прошедших 
уроков 

Учащиеся могут иметь лексическую базу знаний по разделу «моя школе», 
коммуникативные умения общения по темам, входящим в этот раздел.
Буквы и звуки: А а, Н н, Л л, Р р, О о, Т т, Й, У у.

Планируемое время Запланированная деятельность Ресурсы 
Начало урока
10 мин.

1.организационный момент.
Приветствие учащихся. Проведение утреннего круга 
«Здравствуй, школа». Назвать прилагательные о 
школе (большая, красивая, светлая).
Сообщение темы урока.
2.Актуализация знаний.
(К,Ф) (Демонстрируются части тела, дети называют 
их) 
Стишок читают хором "Это глазки..."

Иллюстративный материал "Части 
тела"

Середина урока.
20 мин.

3.Работа с интерактивной доской.
Учитель предлагает ребятам рассмотреть 
иллюстрации на доске и назвать  их ( времена года)
(П) Ученикам предлагается выбрать одежду по сезону
и назвать их..
4.(К)  Беседа: Какие игрушки у тебя дома есть?
Кто вместе с тобой играет? Какую игрушку ты 
любишь больше всего?
Постройте диалог "Играем вместе"
5.(И.Ф) Дети строят предложения по слайдам.
   (К) Расскажите мне о классе.Какой он? Что есть в 
классе?Какие предметы,где расположены?
Дети отвечают на вопросы гостьи) 
6.(И) Зрительный диктант
Физминутка
7. Беседа: Сейчас мы поговорим о самых близких нам 
людях. Это наша семья. Расскажите с кем вы живете? 
Как вы отдыхаете? Чем занимается ваш папа?
Как отдыхают твои брати сестра?
Считалка "Этот пальчик дедушка..."
8. (П) Расскажите мне о друге

Корзина с одеждой 
(варежки,сапоги,юбка,платье, 
шарф,шапка)

Дети выбирают игрушки,строят 
диалог.
Слайды "Кроха в доме"
Входит гостья с портфелем.
Видеоролик «сборы в школу».
Раздаточные карточки
Дети демонстрируют свои рисунки 
и рассказывают о самом близком 
друг, употребляя прилагательные.

Конец уроке.
5 мин.

5.Итог урока.
(К,Ф) что запомнилось на уроке? Что было легко, а 
что сложно.
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Қазақстан Республикасы   Тәуелсіздігінің  25 жылдығына және 
Республикалық  «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының  5  жылдығына  арналған  

«БІЗ  ЖАС ҰЛАН – МӘҢГІЛІК  ЕЛ ЖАСТАРЫ»  атты   мерекелік  бағдарлама

Орал  қаласы №37 жалпы орта білім беретін  мектебінің
Мектеп тәлімгері  Сеилханова Айдана  Женисовна

1-жүргізуші:
Армысыз, өнер тұнған ғасыр елім!
Ұрпақтарын  мадақтаған  асыл елім!
 2-жүргізуші: Қайырлы күн, арманы асқақ, жандары жайсаң  халайық!  Бүгінгі еңсесі биік егемен елдің жарқын болашағын 
жасау жолында еңбек етіп жүрген ұлағатты ұстаздар,  қадірменді қонақтар! Жанары  жалындаған  патриот  жастар!  
1-жүргізуші:  ҚР – сы  Тәуелсіздігінің  25 жылдығына және Республикалық  «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен 
жасөспірімдер ұйымының  5  жылдығына  арналған  «Біз  Жас Ұлан – Мәңгілік  ел жастары»  атты   мерекелік  кешімізге  
қош келдіңіздер.   Баршыңызға  мереке   құтты болсын! 
2-жүргізуші:   Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын!
1-жүргізуші: Елбасы  Н.Ә. Назарбаев  «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім,реформалар, даму» атты жолдауында 
«Біздің мақсатымыз –елі бақытты, жері гүлденген қасиетті Отанымыз Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету!» Әлемдегі ең 
дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылып, бай да қуатты  елдермен иық түйістіру. Біз бұл мақсатымызға міндетті түрде 
жетеміз» деген болатын. 
2-жүргізуші: Ендеше,мәңгілік  елдің  ұрпағы  – Мәңгілік Қазақтың Перзенті -Қазақстанды жарқын болашаққа жетелейтін 
жастарымыз бабаларымыз аңсап өткен  тәуелсіздіктің туын жықпай, желбірете білуі тиіс. Мәңгілік ел болу  - біздің 
қолымызда. Ендеше  сахнада  «Өнерлі  бүлдіршін  - 2016»  байқауының  І орын иегері атанған, Мәңгілік еліміздің  өскелең  
ұрпақтары  «Арухан»  бишілер  тобының   орындауында  «Тәуелсіздік  ұландары» биі.  Қабыл алыңыздар.
1-жүргізуші:  Тәуелсіздік - ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қантөгіссіз, бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана 
елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық. 25 жыл ішінде тәуелсіз Қазақ елін қалыптастырып, 
нарықтың қиын өткелдерінен  аман өткізіп келеміз.
 Сөз кезегі  мектеп  директоры  Тамара Мұсақызына  беріледі. 
2-жүргізуші: Асанқайғының армандаған «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған»заманы келді.  
Ол- «Тәуелсіздік» . Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық.Ол арман –Мәңгілік ел.
1-жүргізуші: Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы.Ол арман – әлем елдерімен терезесі 
тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет атану еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, 
түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел болу еді. Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық. Қазақ елі 
мәңгілік жасасын!  
ӘН:  «Туған жер»  Сахнада  Борисова  Дильназ. Қарсы алыңыздар.
1-жүргізуші:  «Жарқын күнге жол ашады «Жас Ұлан» - демекші  еліміз Тәуелсіздік алғалы түрлі жастар ұйымдары 
құрылып, әр алуан істер атқарылған болатын.  Сол жастар ұйымдарының  бірі Елбасының бастамасымен «Жас Ұлан»  атты 
бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы 2011  жылдан бері өз жұмысын бастады. Ұйымның басты мақсаты – өскелең 
ұрпақтың бойына отаншылдық сезімді ұялату.  Биыл Жас Ұланға  5 жыл!  Ендеше кезекті  бойларында  патриот  сезімдері
ұялаған мектебміздің озат және белсенді  жасұландары  мен  жасқырандарының  сәлемдемесіне береміз.  Қабыл 
алыңыздар!
2-жүргізуші:  Қазақ  елі – Мәңгілік ел! Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің 
жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегіміз. Ендігі ұрпақ – Мәңгілік қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ елінің Ұлттық Идеясы – 
Мәңгілік ел! Көз қарашығымыздай сақтау  - бұл біздің мәңгі мұратымыз! Ендеше  Тәуелсіз қазақ  елінің  жастары тек алға 
ұмтылайық!  Сіздердің   алдарыңызда мектепбіміздің  әншісі  Спортова Ару. «Тек алға» әнімен.  Сіздердің  
қошеметттеріңізбен.
2-жүргізуші:  Жер болса, ел болады, ел болса ер болады. Ерлеріміздің арқасында «Қазақстан» егеменді ел болып, дүние 
жүзіне танылды. 120-дан аса ұлт өкілдері тұратын осынау қасиетті мекенде, асқақтаған өлкеде, кеңшілігі керемет дархан 
дастархандай далада, егіні теңіздей толқыған, төрт түлігі өрбіген, өндірісі өркендеген мекенде өмір сүруші әрбір адам өз 
Отанын жанындай сүйіп, оның көк байрағын көкке көтеруді мақтаныш тұтады.  Сахна  төріне   мектебіміздің  өнерлі  
бүлдіршіні  Кенжебай   Ерасылды  «Үш меркі» әнімен
шақырамыз.  Сіздердің  қошеметтеріңізбен.
1-жүргізуші:  Ананың жомарт жүрегі! Иә, ананың жүрегі
мейірімді де жомарт! Ананың мейіріміне ешнәрсе тең
келмейді. Ана біздің қамқоршымыз, панамыз. Өмірде  өз
анасына қатыгездік танытып жүрген адамдар қаншама.
Анамыздың  қадірін  білу – бұл біздің  өмірлік  міндетіміз.  
Ендеше   «Жас ұлан» ұйымы  оқушылары   дайындаған
«Соқыр ана» атты  сахналық  қойылымына  кезек  береміз.
Қабыл алыңыздар. 
2-жүргізуші: Бүгінгі таңда  өзіндік орны  бар «Жас ұлан»
ұйымы туралы Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз құттықтау сөзінде
«Жас ұлан» бүкіл Қазақстанға таралып, балалар мен
жасөспірімдерді тәрбиелеуге, оқудың және тәртіптің үлгісін
көрсетуге, Қазақстанның Тәуелсіздігінің нығайтуға, еліміз
үшін қызмет етуге, патриот болуға бәріңізді баулитын
болсын!»- деп атап көрсетті.
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1-жүргізуші:  Жас Ұлан- егемен ел сұңқарлары,
Жарысса озып келер тұлпарлары
Адалдық пен достықты ұран еткен,
Самғаған тәуелсіз ел қырандары – дей келе мектебіміздің  өнерлі  оқушысы, жасқыран  ұйымының белсенді  мүшесі  
Сұлтанның  орындауында «Атамекен  толғау»  әнін  қабыл алыңыздар. 
2-жүргізуші: Тәуелсіздік, бабалардың ұраны,
Тәуелсіздік, бойға таққан тұмары.
Тәуелсіздік – түнектерде тұншығып,
Ызғар болып жанып қалған шырағы. – демекші  «Дарын» ер  балалар хорының  орындауында  ӘН: «Қазақстан  қыран 
дала»
1-жүргізуші: Мәңгілік Қазақстанымыз – Ұлы  дала елі,  біздің Отанымыз көп этникалық халықтарының бесігі. Ұлы Дала 
елінің бүгінгі ұрпағы – Мәңгілік елдің  болашағы .   Өздерінің туған жерге,  елге  деген  шынайы сүйіспеншілігін  ән- 
жырымен тарту еткелі тұрған «Достар»  квартетінің  орындауындағы  «Ұлы дала» әнін  қабыл алыңыздар.   
(Әннің  соңғы жағында  концертке қатысқан оқушылар сахнаға  шығады.): 
«Жас ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының  әні. Қабыл алыңыздар.  
2-жүргізуші: Елімізде  бақ береке, ырыс болсын,
Қызыл тілім қанжардай қылыш болсын.
Халқымның ахуалы дұрыс болсын,
Еліміз әрқашанда тыныш болсын.
1-жүргізуші:  2-жүргізуші: Тәуелсіздік алған 25 жылдың ішінде ішкі-сыртқы саясатта бүкіл әлемді мойындатып Еңселі елге
айналған Қазақ елі Қасым ханның «Қасқажолы», Есім ханның «Ескі жолы», Әз Тәукенің «Жеті Жарғысы» сияқты 
Нұрсұлтанның «Нұрлы Жолымен» кемел келешегіміз - Мәңгілік Елге бағыт алып барады.Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз
берекелі болсын! Дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болсын!
Осыменен «Біз  -Жас ұлан  мәңгілік  ел жастары » атты сазды бағдарламамыз аяқталды.
 Көңіл қойып тындағандарынызға рахмет.
«Біз  -Жас ұлан  мәңгілік  ел жастары»  атты сазды бағдарлама барысынан   фотосуреттер

*****
ОТАНСҮЙГІШТІК ЖӘНЕ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ – БАЛАБАҚШАДА

 № 9 «Әлия» балабақша әдіскері
Ералина Нұрлы Дүзенқызы

    «Бала естігенін айтады, көргенін істейді» - деп қазақ халқы бекер айтпаған. Мектеп жасына 
дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор. Кішкентай сәбилеріміз ата - 
анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен, жүріс - тұрысынан, сөйлеген сөзінен, 
істеген ісінен үлгі алуға тырысады. Бала бойына адамгершілік қасиеттерді ойын, салт - 
дәстүр, мақал - мәтелдер, ертегілер, жұмбақтар, айтыс өлеңдер арқылы сіңіру ата - ана мен 
тәрбиешілердің басты міндеті.
  Ертегінің тәрбиелік мәні зор. Ол сәбидің қиялына қанат бітіріп, бойындағы игі қасиеттердің 
қалыптасуына жол бастайды. Мысалы «Шалқан» ертегісін тыңдап болған соң, балалар 

шалқанды көптің көмегімен жұлып алғанын білді. Ал, «Жеті лақ» ертегісін тыңдап болып, кішкентай бүлдіршіндер 
қамқорлық, мейірімділік сезімдерімен танысты.
Адамгершілік дүниесіндегі ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып келе жатқан қымбат қазыналарымыздың бірі – бесік жыры, мақал - 
мәтелдер болып келеді. Сәбилер «бесік жырын» тыңдай отырып, ананың бесік жырымен, әлдиімен, өзінің туған тілінің 
әуенінен тұңғыш рет нәр алады. Мақал - мәтелдер арқылы кішкентай бүлдіршіндеріміздің қайырымдылық, ілтипат 
сезімдерін арттырамыз, адамгершілік сезімдерін оятамыз. «Үлкенге – құрмет, кішіге - ізет» деген мақал – мәтел арқылы бала
бойына үлкенді құрметтеу, қамқорлық сезімдерін туғызамыз.
Балаларды еңбек сүйгіштікке баулу арқылы, адамгершілік, эстетикалық қасиеттерін дамытуға болады
Өз – өзіне қызмет ету;
- Кішкентай топтарда балалар тәрбиеші көмегімен киініп, жуынып, сүртінеді, бір - біріне көмектеседі, «рахмет, кешір, 
өтінемін» сөздерін айтуға баулу.  Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым - қатынастарын қалыптастыру. 
Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады немқұрайлықтың пайда болуына, құрбыларына, үлкендерге қалай болса солай 
қарауға мүмкіндігі жасалмайды.
- Тұрмыстық қызметте топтағы ойыншықтарды жинау, оларды күтіп ұстау, топты таза ұстау. Ұйымдастырылған оқу іс – 
әрекетіне қажет ермексаз, тақтайша, қылқалам т. б дайындауға көмектесуі. Осылайша біз бүлдіршіндерімізді 
қайырымдылыққа, кішіпейілділікке шақырып, жақын адамдарына қамқор болуға үйретеміз. 
 - Серуен кезінде гүлдерді қопсыту, шөптерін жұлу, ойын алаңымызды таза ұстауға үйрету. Бірде серуенде сәбилерді 
жапырақ жинауға шақырдым, балалар 2 - 3 жапырақ жинаған соң «жинағым келмейді» деп тарай бастады. Сол кезде мен 
жұмыс жоспарын ойын жоспарына айналдырып жібердім, әкелген жапырақтардан бастарына гүлшоқ жасадым, оны көрген 
кішкентайлар қуанып, бәрі де жинай бастады. Бұл серуенде балаларды тек қана жапырақ жинауға емес, топпен жұмыс 
жасауға, үлкендерге көмектесуге, еңбексүйгіштік қасиетінің алғашқы игеріміне баулыдым.
Әрбір жасалынған істен кейін «Жарайсыңдар балалар! Тобымыз немесе ойын алаңымыз қандай сәнді болып қалды, 
бәрекелді!» деген сөздерді есту арқылы жасаған еңбектерінің дұрыс екеніне көз жеткізеді. Ұжым болып жұмыс жасай білуі, 
ұқыптылық,ізденімпаздық, аяушылық, қамқорлық, сезімдерін бойына сіңіруі аса маңызды.
Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру – ата - ана мен ұстаздардың басты міндеті. Кішкентай 
бүлдіршіндеріміздің бойына ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, адамгершілік қасиеттерін сіңіріп, өз - өзіне деген 
сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен тәрбиешілер шешуші рөл атқарады. Адамгершілікке, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 
күнделікті балабақша өмірінде, тәрбиешінің жұмыс күнін ұйымдастыру процесінде, ойын және оқу ісінде жоспарлы турде 
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қамтылады. Тәрбиешінің тәртібі, іс - қимылы, балалармен, үлкендермен қатынасы кішкентай сәбилер  үшін үлгі болып, 
олардың жеке басының қалыптасуына ықпал етеді.
    Балабақша мен отбасы арасындағы тығыздық артқан сайын бүлдіршіндерімздің адамгершілік құнды қасиеттері арта 
түседі. Осыдан келіп, бүлдіршіндерімізде жақсы қылықтар, ұжымдық қарым - қатынас, адамгершілік сезімдері, 
еңбексүйгіштік, үлкендер еңбегін құрметтеу, жауапкершілік, патриоттық сезімдер туралы түсініктер қалыптасады. 
Кішкентай бөбектеріміз адамгершілік қасиеттерді ата - анасынан, үлкендерден, тәрбиешілерден насихаттау арқылы емес, тек
шынайы көру, сезіну қатынасында алады.
Адамгершіліктің құнды қасиеттерінің негізі- отбасында қалыптасады.
Адамгершілік тәрбие отбасынан бастау алатын болғандықтан инабаттылық, мейірімділік, ана сүтімен, ана тілімен келетіні 
анық. Сол себепті халық даналығы: «Сүтпен біткен мінез, сүйекпен кетеді» бекер айтпаған. 
Дана, ойшыл,ақын  Абай атамыз бұл туралы былай деген: «балаға мінез үш алуан адамнан жұғады; бірінші – ата - анасынан,
екінші – ұстазынан, үшінші – құрбысынан».
   Адамгершілік әр адамға тән асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар көзі – халқында, отбасында, олардың өнерлерінде, 
әдет - ғұрпында. Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс – тіршілігінен, өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді.  
   Рухани-адамгершілік тәрбиесінде алдымен баланы тек жақсылыққа, қайырымдылық, мейірімділік, ізгілікке тәрбиелеп, 
соны мақсат тұтса, ұстаздың, ата-ананың да болашағы зор болмақ.
«Өзіңді  -  өзің танысаң,  істің басы»- деген екен Шәкәрім бабамыз.  Өзін -  өзі  тани білу дегеніміз  – адамның өзін -  өзі
тәрбиелеуі.  Ал, өзін - өзі тәрбиелеу дегеніміз – адамгершілік мінезді қалыптастыруға бастайтын жол. Адамгершілік бар
жерде жақсылық үйлесім тауып тұрады
 «Мен үш   қасиетімді мақтан тұтам», — депті Ақан сері. Олар: жалған айтпадым, жақсылықты сатпадым,   ешкімнен
ештеңені  қызғанбадым.  Бұл үш қасиет  әркімнің  өз  құдайы.  «Өз құдайынан  айырылған адам  бос  кеуде»  деген  екен.
Шындығында бұл ақиқат. Олай  болса,  жеке  тұлғаны  қалыптастыруда,  олардың жан  дүниесіне  сезіммен  қарап,  әрбір  іс-
әрекетіне мақсат қоюға, жоспарлауға, оны орындауға, өзіне-өзі талап қоя білуге тәрбиелеу — адамгершілік тәрбиенің басты
мақсаты.  Мақсатқа жету үшін  сан алуан кедергілер  болуы мүмкін.  Ондай қасиеттерді  бала  бойына жас  кезінен бастап
қалыптастыру жеке тұлғаны қалыптастырудың негізін қалайды.  
Қазақ  халқы  баланы  жастайынан  жақсы  әдеттерге  баулыған.  «Үлкенді  сыйла,  жолын  кеспе»  деген  ұлағатты,  тыйым
сөздердің мәні  зор.  Бала бойына кішіпейілділік,  сыпайылық,  сыйластық сияқты қасиеттерді  сіңіре білсек,  адамгершілік
тәрбиесінің жемісіне бөленетініміз анық!
Тәрбиенің  алтын  бесігі  -  балабақшамыздағы  сәбилерімізді  адам  баласына  тән  асыл  қасиеттерге,  адамгершілікке
тәрбиелеуден жалықпайық!

*****
Орал қаласы. № 5 орта жалпы білім беретін мектептің мұғалімі

Искакова Жамал Жұбанышқызы

Сабақтың тақырыбы Рационал сандарды қосy
Сілтеме Математика  6 сынып, Т.Алдамұратова, слайдтар, сабақ жоспары
Жалпы мақсаты Оқушыларға рационал сандарға амалдар орындаyда терiс сандарды қосyдың және таңбалары әр 

түрлi сандарды қосyдың алгоритмдерiн қолдана бiлyге үйретy; Оқушыларды белсендiлiкке, 
дербестiкке, жан-жақтылыққа, шапшандыққа тәрбиелеу; Өзіндік жұмыстарын талдауға, 
салыстыруға мүмкіндік туғызу; байқағыштығын, тапқырлығын, достарын бағалай білуін 
қалыптастыру.

Міндеттер  Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын ояту
1. Оқушылардың алған білімдерін практикада қолдана білу
2. Тақырыпты жан-жақты қамту, күнделікті өмірімен байланыстыру

Мұғалім үшін оқу 
нәтижелері

 Оқушылардың бірін-бірі сынау арқылы аталған тақырыпты пысықтау
 Берілген тапсырмаларды жұпта орындауға үйрету.
 Оқушылардың өзін және достарын бағалауға дағдыландыру
 Есеп шығаруда ережелерді қолдана білу дағдысы  
 Математикалық тілде сөйлеу қабілеттері.

Сабақтың түрі, 
әдіс тәсілдері

топпен  жұмыс,  диалогтық  оқыту,  Блум  таксмономиясы,  сұрақ-жауап,  көшбасшылық,  сыни
тұрғыдан ойлау технологиясының «БББ» кестесі

Сабақтың 
көрнекілігі

проектор, слайдтар, топтарға арналған тапсырма парақтары, үлестірме тапсырмалар

Күтілетін нәтиже Оқушылар рационал сандарға амалдар орындаyда терiс сандарды қосyдың және таңбалары әр 
түрлi сандарды қосyдың алгоритмдерiн қолдана бiледi; оқушыларды белсендiлiкке, дербестiкке, 
жан-жақтылыққа, шапшандыққа дағдыланады; өзіндік жұмыстарын талдауға, салыстыруға 
үйренедi; байқағыштығын, тапқырлығын, достарын бағалай білуі қалыптасады.

Ұйымдастыру
кезеңі 

Оқyшылармен амандасy, жоқ оқyшыларды түгендеy. Топқа бөлiнy
Бағалау критерийлері
• Өз бетімен білім алуы
• Дербес жұмыс жасауы
• Жұпта жұмыс жасауы
• Математикалық білімі
• Математикалық тілі
• Бағалауы

№ Оқyшының Үй Тест Топтық жұмыс Жеке жұмыс Қоры

103



аты-жөнi
тапсыр
масы

тапсыр
масы

тынды
Тапсы

рма
№1

Тапсы
рма
№2

№ № №

1
2
3
4
5
6

2 мин
Сабақтың барысы

2. Мұғалімнің іс-әрекеті        Оқушының іс-әрекеті               5  мин
   I   бөл  i  м.  Үй тапсырмасын тексер  y   бөл  i  м  i
Жұптық жұмыс.
№480
•

•

•

•

•

•

Оқyшылар жұптарын тексередi. Дұрыс жаyабы слайдпен 
интерактивтi тақтада көрсетiлiп тұрады. Дұрыс есепке 1 
ұпай. Жоғарғы ұпай 2.

II бөлiм. Өткендi қайталаy.
ТҮСІНУ-5мин Тест тапсырмалары
1. 0-ден кiшi рационал сан
А) оң сандар; Ә) терiс сандар; 
Б) натyрал сандар
      2.   Терiс санның модyлi
А) оң сандар; Ә) терiс сандар; 
Б) 0-ге тең
      3.  Дұрыс таңба ережесiн таңда:
А) ; Ә) ; 

            Б) 
      4.  6,75-ке қарама-қарсы сан ...

А) ;     Ә)  ;     Б) 

      5. Қарама-қарсы сандардың қосындысы ...
А) ;  Ә)  ;    

            Б) .

Әр оқyшы тест тапсырмаларын орындаy барысында 
өткен тақырыптар бойынша бiлiмдерiн жинақтайды. 
Тест тапсырмаларының дұрыс жаyабы: 
1-Ә; 2-А; 3-Б; 4-А; 5-Б
Әр дұрыс жаyапқа 1 ұпай. Жоғарғы ұпай 5.

СЕРГIТУ СӘТI 2 мин
ТАЛДАУ
Сыни ойлауын дамыту
III бөлiм. Топтық жұмыс
Топшамамен жұмыс. 
1-топқа: Түсте аyаның температyрасы - С болды,  а  кешке

С-қа өзгердi. Кешке аyаның температyрасы неше градyс
болды?

     

2-топқа: 

5мин

Оқyшыларға бейнелi есептер берiледi. Сол плакатқа 
есептiң шығарылy жолын көрсетедi.
Жоғарғы ұпай 3.
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3-топқа:

Алған  бiлiмдерi  бойынша  өздерi  мысалдар  ойластырып,
келесi топқа бередi. Ол оны 3-топ тексередi.

Мысалдар құрастырyға – 1 мин, есептеy мен 
тексерyге – 2 мин берiледi. Жоғарғы ұпай 3.

ҚОЛДАНУ-11мин 
IV бөлiм. Оқ  y  лықпен жұмыс.
А тобы 
№482
Аyаның температyрасы  –70С болды;
1)  Аyаның  температyрасы   +30С-қа  өзгерсе,  +20С-қа
өзгерсе;
2) Аyаның  температyрасы  –20С-қа  өзгерсе,  --40С-қа
өзгерсе, аyаның соңғы температyрасы неше градyс болады?
В тобы
№487

1)

2)

3)

4)

C тобы
№490. Өрнектi ықшамдаңыз:
1)

2)

3) −1 .

Дарынды оқyшыларға арналған тапсырма.
Сыныптағы  дарынды  және  талантты  балаларды
оқытуды қолдану.
Қосымша тапсырма
Координаталық түзу сызып, оның бойынан А(-3), В(-4), С(2)
нүктелерін  және  оларға  теріс  нүктелерді  кескінде.  Санақ
басынан бірдей қашықтықтағы нүктелерді бірдей түспен боя.
Олардың айырмашылықтары неде?

А тобы 
№482
1) Аyаның соңғы температyрасы 
; 
2) Аyаның  соңғы  температyрасы

; 
3)
В тобы
№487

56

x=4.125-1.25

2.875

y=

56

C тобы
№490. Өрнектi ықшамдаңыз:

4) −1

.

А тобы – 1 ұпай; В тобы – 2 ұпай; С тобы – 3 ұпай 
                                                         Бағалау                                  5мин
4.Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті
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Бағалаy критерийлерi:
17-19 ұпай – «5»
13-17 ұпай – «4»
9-10 ұпай – «3»
0-9 ұпай – «2»

Үйге тапсырма                         30 секунд 
5.Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті
№483; №488; №491 112 – 114 бет. Берілген тапсырманы күнделікке жазып алу

Рефлексия                   30 секунд

Оқушыларға смайликтер таратамын. Оқушылар өздеріне сай смайликтерді таңдап дайын 
плакатқа жапсырады.

Орал қаласы №5 ЖОББМ-нің тарих пәні мұғалімі
Дауенова Жаннат Кенжегалиевна

    Сабақтың тақырыбы : «Қазақ хандығының құрылуы»
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік: Өтілген тақырыптар бойынша оқушылардың білімін қорытындылау, материалды меңгеру дәрежесін көтеру, 
пәнге қызығушылығын ойлау, есте сақтау қабілетін дамыту, сыныптың «жас тарихшылар тобын» анықтау.
Дамытушылық: Оқушылардың ойлау, сөйлеу дағдысын дамыту . Өз ойын жан- жақты толық жеткізе білуге, ізденуге 
қалыптастыру.
Тәрбиелік: Оқушыларды еңбексүйгіштікке, отаншылдыққа, туған жеріне оның тарихи тағдырына деген құрмет сезімін 
қалыптастыру.
Сабақтың түрі,әдіс тәсілдері:  Проблемалық оқыту сабағы (проблемалық мазмұндау әдісі,топтық шығармашылық 
жұмыстар)
Сабақтың өтілу барысы:
1.Үй тапсырмасын тексеру;
2.Топқа бөлу;
3.Топтық жұмыс /Тапсырмалар/
4.Бағалау
5.Үйге тапсырма беру
6.Қорытындылау.
I тапсырма. Өкіл әдісі
 «Қазақ хандығының сыртқы жағдайы»
 Хандықтың негізін қалаушылар Жәнібек пен Керей
 Қазақ халқының этникалық құрамы. Қазақ хандығының көрші елдермен қарым қатынасы.
II тапсырма. Кесте толтыру.
Қазақ ұлттық мемлекеті құрылуының алғышарттары.
Хандықтың ішкі жағдайы.
Қазақ халқының қалыптасуы.
III тапсырма. Топ жетекшілердің сайысы.
«Тарих – и- Рашиди» қазақ тарихына қатысты қандай деректер берілген. 
Мұхаммед Хайдар Дулати «Тарих-и-Рашидиде қазақ хандарынан кімдерге аса жоғары баға берген. 
Мұхаммед Хайдар Дулати өмірбаяны
IV тапсырма. Картаны топпен тану сайысы. (Қазақстанның саяси картасымен жұмыс)
V тапсырма. Суретті топпен тану.
Бағалау  Әр оқушы екі жұлдыз,бір ұсыныс жазады.
Үйге тапсырма:  Қазақстанда қазақ хандығының құрылуы қарсаныңдағы саяси жағдай,этникалық жағдайы.Сол кезде елдің 
экономикалық дамуы қалай әсер етті.Қазақ хандығы құрылуының  қандай тарихи қажеттілігі болғаны туралы айтылды. 
Қорытындылау. Қазақстанда қазақ хандығының құрылуы қарсаныңдағы саяси жағдай,этникалық жағдайы.Сол кезде елдің 
экономикалық дамуы қалай әсер етті.Қазақ хандығы құрылуының  қандай тарихи қажеттілігі болғаны туралы айтылды. 

*****
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Атырау қаласы, Томарлы селосы Смағұлов атындағы орта мектебінің
 бастауыш сынып мұғалімі Тұрсығалиева Айсауле Қайыржанқызы

Пәннің аты Уақыты: Ка
бин
ет:

Мұғалім

Сабақтың атауы 9 санын қосу және азайту

Мақсаты Сабақ мақсаты: Ондықтан аттап 9 санын қосу мен азайту әдістерімен таныстыру.
Сабақ  міндеттері:
Білімділік: 9-ды қосу мен азайту тәсілін түсіндіре отырып орындауға жетелеу,екі амалмен 
шығарылған есепті шығаруға төселдіру.
Дамытушылық: Оқушылардың ой белсенділіктерін арттыру.
Тәрбиелік: Оқушыларды нақтылық пен тиянақтылыққа тәрбиелеу.
Сабақ типі: аралас сабақ
Сабақ әдіс-тәсілдері: түсіндіру,ауызша есептеу,талдау,өз бетінше жұмыс
Сабақ көрнекілігі: жолақшалар,оқулық,кесте

Күтілетін нәтиже

Психологиялық 
ахуал

Психологиялық дайындық
Біз балдырған баламыз,
Құстай қанат қағамыз.
Дүниені аралап,
Оқып білім аламыз.

Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге 
бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.

Қызығушылықты 
ояту

Шырылдады қоңырау,
Біз сабақты бастаймыз.
Партамызға отырып,
Өзара көз тастаймыз.
Табыстілеп көзбенен -
Жаңа білімалуға
Алға қадаматтаймыз.
- Бүгінгісабағымыздың тақырыбы "9 
санын қосу және азайту ".Біз 
тоғыз өткелден
өтіп,білімізді көрсетейік.

Жаңа сабаққа деген қызығушылықтары 
оянып,ерекше ынтамен кіріседі.

Мағынаны тану 2.Операциялық-орындаушылық кезең.
1 - саты. " Қайталау - білім анасы".
№ 3.Үй тапсырмасын шарты мен шешуін жеке тексеру.Түсіндіре отырып орындату.
. Ауызша шығару.
8+8                  7+7              6+6                     8+6   
9+8                  8+7              7+6                     9+6
 
2 - саты. "Білімді өрге жүзеді"
. Жаңа білім
(Жеке шаршылардың онынан құрастырылған жолақшаны ондықтың баламасы ретінде
қолданамыз.Әр шаршы жекелеген бірліктерді білдіреді.Бір жолақша және сегіз жеке шаршы - 
бір ондық және сегіз бірлікті,яғни он сегіз санын білдіреді.)
 
                              9+9 = 18                                       18-9 = 9
                           (9+1)+8 = 18                                (18-9)-1 = 9
 
3 - саты. "Білгің келсе,тауып көр".
1-тапсырма
(9+1)+8 = 18
(18-8)-1 = 9
4 - саты. "Қасиетті ұғымдар"
9 саны: қателіктер мен кемшіліктер бірлестігі.9 санының қасиетіне тоқталсақ,ана
құрсағындағы нәресте тоғыз ай,тоғыз күн өсіп жетіледі.Бұл сан адамның ғұмырында
пайдаболып,жарық дүниеге келетінге дейінгі уақыт өлшемі.9 өмірге 
адамды әкеледі.Ол үшүштіктен құралған.Көшпенділер 9 санын болмыстың шыңы деп 
санаған,олардың салт-
дәстүрлері мен наным-сенімдерінде тоғыз саны қасиетті болып есептелінген.(тоғыз
шелпек,тоғыз құмалақ,қалың малға үш тоғыз,т.б.)
5-саты. "Мағынанытаныту"
 2-тапсырма
Марғұлан - 10 к.
Арман - сонша
Барлығы - ?
Шешуі:10+10 = 20
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Жауабы: Екеуібарлығы 20 кітапсатыпалды.

6-саты. "Ойланабіл!"
3-тапсырма
Бар еді - 9
Сыйлады - 9
Қалды - ?
Шешуі: 9-9 = 0
Жауабы: Қаламқаста 0 диск қалды.
Оқулықтағы тапсырмаларды орындау

Сергіту сәті 7 саты
Бір - иілеміз,шалқайамыз,
Екі - алақанды үш соғамыз.
Басымызды үш изеп,
Төрт дегенде қол созамыз.
Бес,алтыдегенде
Орнымызға отырамыз.

Ой сергітеді,шашағандары
басылады

Ой толғаныс 8-саты
Шығармашылық тапсырма:
"Ойлан,тап" - өз бетінше жұмыс.
7+6  =13          13-6  = 7
17+6=23          23-6  = 17
27+6=33          33-6  = 27
37+6 = 43        43-6 =  37
47+6 = 53        53-6  = 47
57+6=  63        63-6   =57
67+6 = 73        73-6=   67
77+6 =83         83-6  = 77
87+6 = 93        93-6  = 87
9-саты. "Сөз құрастыр" ойыны
14-9      12-6      13-5      6+5      7+5      8+5      9+7
 5      6      7      11      12      13      16
 Қ     О     Қ      И       Қ      А        З
Қоқиқаз туралы түсінік беру

Үйге тапсырма Дәптермен жұмыс Күнделіктеріне жазып беремін

Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау Бағалау парақшасын толтырады.

Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

Атырау облысы, Мақат ауданы, Мақат поселкесі
Х.Санбаев атындағы орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі Хасанова Гүлім

Сабақтың тақырыбы: Өсімдіктердің топтасып өсуі
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға өсімдіктердің топталып өсуі, оның бір-біріне қолайлы жағдай  туғызатыны туралы 
түсіндіру.
Сабақтың дамытушылығы: Оқушылардың  шығармашылық ойлау қабілетін арттыру, сөздік қорын молайту, ойлау 
жүйесін, сөйлеу қабілетін дамыту.
Сабақтың тәрбиелігі: өсімдікті  қорғауға, табиғатты аялай білуге үйрету.
Сабақтың көрнекілігі: интербелсенді тақта, слайд, суреттер, қима қағаздар.
Сабақтың жүрісі: 1. Психологиялық дайындық:
Табиғат біздің анамыз
Табиғатқа баламыз 
Табиғатты қорғайтын  
Біз әдепті баламыз.
Жер байлығы көп екен
Меңгеруді қалайды
Осының бәрін меңгертер
Дүниетану сабағы  
2. Тақтамен жұмыс
                            Суретті макет 
Мынау қандай ағаштар?                                     1.Мына орманда қандай ағаштар басым екен?
 Қайың               Емен 
14. Мына орманды  қандай орман дейміз?             2. Ендеше бұл орманды қалай атауға болады?
 Қайыңды орман                     Еменді орман
-Бүгін балалар, біз осы екі орманда өсетін  шөптесін өсімдіктермен танысамыз. Осы екі орманда  мекендейтін  
хайуанттардың тапсырмаларын оындау арқылы, қандай өсімдіктер өсетінін  біліп аламыз. Ол үшін тапсырмаларды орындап,
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мына жерде тұрған  құпия қағаздарды  орманға қадаймыз.
2 топтан оқушылар шығып, сұрақтарға жауап береді.
11. - Емен ағашы қандай ағаш?
Мықты, жарық сүйгіш, жаңғақты,  діңі берік, жуан, биік
12. – Қайың қандай ағаш?

                                 Ақ түсті әдемі шырынды 
Діңі берік

2 – тапсырма.
1.Екі қатарға ортақ сұрақ
14. Ағаш туралы қай қатар мақал- мәтелдер көп біледі?
2. Екі орманды сипаттау.
I-топ: Еменді орманды сипаттайды.             жылы мол ылғалды

топырағы жұмсақ
II-топ: қайыңды орманды сипаттайды.

          Қоңыржай жылы ылғалды

                                                топырағы құнарлы
Айырмашылығы : Екеуінде 2 түрлі өсімдіктер өсуінде.
-Балалар, өсімдік өспейтін  жер болмайды0 тіпті судың ішінде де, тауда да, құрғашылық жерде де өсімдіктер өседі. Қазір 
тақтада мынадай  өсімдік аттары  жазылады: 1. Итқонақ, 2.Селеу, 3. Жоңышқа
Бұл өсімдіктер:      
                               
 
                        селеу жоңышқа

     итқонақ 
3.Қортындылауға тапсырмалар.
А)2 топ ормандағы тіршілікті айтады.
                     Суды буландырады таза ауа
Ыстықты бәсеңдетеді Ауаны ылғандандырады дәрі-дәрмек

баспана

Аңызақ желден Ыстықты бәсеңдетеді жиһаз
тағам

 қорғайды
Суықты  бәсеңдетеді демалыс орны

Адамның рухын көтеріп, өзін ұнатқан адамға күш-қуат сыйлаушы
Күш-жігерін нығайтады. Отбасына бақыт сыйлаушы

Б)Әр топ өз  топтарыңдағы ағаштарды мұсіндеу (тақатаға жапсырады)
В) «Жылдам ойла, қателеспе!» (әр орманға тән  өсімдіктерді сәйкестендіру)

Қазтабан
Қойбүлдірген
Қыжыгүл
Қоңыраугүл
саумалдық

Г) Кері байланыс «Бағдаршам»
Қызыл түс барлығы түсінікті
Сары түс- әлі де сұрақтар бар.
Жасыл түс- түсінген жоқпын

 *****
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Рамазанова Ләззат Нәсіпкерейқызы
(тарих пәнінің мұғалімі)

Орал қаласы.   №4 жалпы орта білім беретін мектеп

Пәні: Ежелгі Қазақстан тарихы
Сыныбы: 6 
Мұғалім: Рамазанова Л.Н
Сабақ тақырыбы: Қола дәуіріндегі Қазақстан тарауы   бойынша  қайталау
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға қола дәуіріндегі Қазақстан тарауы бойынша алған 
білімдерін жинақтап қорытындылау. Оқушылардың білім деңгейлерін анықтау.
Дамытушылық: Оқушыларды танымдық ойындар арқылы пәнге деген қызығушылықтарын 
арттыру, логикалық ойлау, тарихи оқиғаларды оқып үйрену, есте сақтау қабілеттерін арттыру.
Тәрбиелік: Оқушыларды достарын тыңдай білуге, пікірін дұрыс жеткізуге үйрету, өз елінің 
тарихын танып, оны құрметтей білуге тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: топтық , іздену сабақ
Әдіс – тәсілдері: танымдық ойын, топпен жұмыс, сұрақ – жауап.
Көрнекілік құралдар: интерактивті тақта,карта
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі (2 мин)
1) оқушылармен сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, сабаққа барысын тексеру;
2) сабақтың тақырыбы мен мақсаттарын айту.
3).Жақсы көңіл-күй тілеу (1мин)
II. Сыныпты  төрт  топқа бөлу (суреттер арқылы бөлінеді,суретті дұрыс құрастырса ,топтың атауы шығат) (5мин )
3.Тарих әлеміне саяхат (Сұрақтар қойылады,сұрақтың жауабы  «сабаққа сәттілік» деген сөзді айқындап шығат).(10 мин)
4.Қола дәуірін үш тілде жазу (1мин)
5.10 сұрақтан тұратын тест (3  мин)
6.Бейне ролик көрсету (қола дәуіріне қатысты,тақырып анықтау) (2 мин)
7.Оқыту (5 мин)
8.Сергіту сәті( 2 мин)
9.Тапсырма беру (5 мин)
10.Қорғау  (5мин)
11. «Сенемін»және « сенбеймін» ойыны (3мин)
12.Рефлексия  (екі жұлдыз,бір ұсыныс) (1мин)
13.Үйге тапсырма  беру
 Сабақ барысы:
II. Сыныпты  төрт  топқа бөлу (суреттер арқылы,артында  топ атауы болат)
- «Андрондықтар» тобы;
- «Беғазы – Дәндібай» тобы;
- «Федров»тобы
-«Алакөл» тобы
Оқушылар! Бүгінгі сабағымыз күнделікті сабағымызға қарағанда өзгешелеу өтеді. «Қола дәуіріндегі Қазақстан» деп 
аталатын тарау бойынша алған білімдерімізді пысықтаймыз, еске түсіре отырып, қола дәуірінің ерекшелігі мен 
ескерткіштері туралы мәліметтер аламыз. Біз сендермен ойын әлеміне аттанамыз. Ойын арқылы сендердің білімдеріңді 
тексеремін.
III.Тарих әлеміне саяхат (Сұрақтар қойылады,сұрақтың жауабы  «сабаққа сәттілік» деген сөзді айқындап шығат).
С – Синантроп(Жер бетінде бұдан  40-35 мың жыл бұрын  өмір сүрген  адамдар тобын аталуы)
А-Абыздар (Қола дәуірі кезіндегі жоғары дін басшылары)
Б-Бифас (Екі жағынан өңделген қарапайым шапқыш тас құрал)
А-Андронов (Еуразия даласындағы қола дәуірінің мәдениеті)
Қ-Қалайы ( Мыспен ненің қосындысы қола деп аталады.)
Қ-Қыстау ( қысқы мал жайылымы)
А-Алексеев (Андрондықтардың сырт бейнесін сипаттаған ғалым)
С-Сүйектер (Аналық рудың басым болғандығын неден жасалған бұйымдардан анықтайды)
Ә-Әшекейлеу (құмыра сыртына тастарды жапсыру әдісі)
Т-Тотемизм ( шығу тегін жануарлармен байланыстыру)
Т-Тас дәуірі (Тастан жасалған  тас құралдарын жасау  дәуірі)
І-Іле (Бесшатыр кесенесі орналасқан  өзен)
Л-Лағыл ( зерлеу әдісіне  қолданған әшекей тас)
І-ілмектер( мезолит дәуірінде балық ауланған тас құрал)
К-көзе (неолиттік  саздан жасалған  қыш ыдыс атауы)
IV.Қола дәуірін үш тілде жазу      ҚОЛА-БРОНЗA-BRONZE
V.10 сұрақтан тұратын тест
Бағалау шкаласы :5-6 «3»      7-8 «4»    9-10 «5»
1.Қола дәуіріндегі  шаруашылықтың  негізгі саласы...
А.Мал шаруашылығы
В.Егіншілік
С.Терімшілік
2.Қола дәуіріндегі  ыдыс жасаудың  ең бір өрістеген түрі:
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А.Көзе құмыралар жасау
В.Микролит өндірісі
С.Дәнүккіш жасау
3.Ғалымдар  қазақтың киіз үйлерін  кімдердің  баспаналарына ұқсатты 
А.Андрондықтардың
В.Күркеге
С.Сібірліктердің  қосынына
4.Беғазы-Дәндібай мәдениетіне жататын  жерлеу орындары
А.Қорғандар
В.Обалар
С.Кесенелер
5.Қола дәуірі қоныстары орналасқан  жерлер
А.Өзен ,көл  жағалары 
В.Ориан арасы
С.Тау аңғары
6.Жеке меншік  қалыптасқан кезең  
А.Мезолит 
В.Неолит
С.Қола дәуірі
7.Ежелгі салт-дәстүрді сақтаушылар 
А.Абыздар
В.Әскерлер
С.Байлар
8.Мыспен қалайының қосындысы
А.Темір 
В.Қола
С.Күміс
9.Қола дәуірінде адамдардың сипатын жасаған  
А)Уалиханов
В)Алексеев
С)Федров
10.Жалпы қола дәуірі туралы зерттеген 
А) Марғұлан 
В)Сәкенов
С)Кеменгер

VI.Бейне ролик көрсету (қола дәуіріне қатысты,тақырып анықтау)
VII. Оқыту  жалпы қола дәуірінің тақырыптарын оқу 
VIII.Сергіту сәті 2 мин
ОҢҒА СОЛҒА ТҮЗУ
СОЛҒА ОҢҒА ТҮЗУ
АРТҚА ҚАРАЙ  БІР АДЫМ
АЛҒА ҚАРАЙ БІР АДЫМ
ЖОҒАРЫ ТӨМЕН ҚАРАЙЫҚ
ОРНЫМЫЗДЫ ТАБАЙЫҚ
IX.Тапсырма беру 
1 - топ.  «Тарихи диктант».
Еуразия даласындағы қола дәуірінің жетістіктері........... (Андрон мәдениеті) деп аталады. Осы мәдениеттің алғашқы 
ескерткіштері.............. (Андроново) деген селоның маңынан табылған. Бұл село Сібірдегі........... (Ачинск) қаласының 
жанында орналасқан. Селоның атына қарай бұл қола мәдениет «.................» деп аттанып кетті. Андрон тектес қола 
мәдениеті............. ( Орал) өзенінен бастап, Енисей өзеніне дейінгі,................ (Батыс Сібір) алқабынан бастап, Памир 
тауларына дейінгі аралыққа тараған. Ғалымдар Солтүстік және Батыс Қазақстаннан........... (80) аса Андрон мәдениетінің 
қоныстарын зерттеді.
2 – топ   «Сөздер сөйлейді».
Кезең шарты: терминдер жазылған карточкалар көрсетемін. Ойынның шарты бойынша ешкім үндемейді, қол көтеріп 
айтады.
- Қола дәуірі - (қола құралдардың өндіріске енген кезеңі)
- Соқа (егін егу үшін жер жыртуға арналған металл тісті негізгі жер өңдеу құралы)
- Оба (қабір үстіне топырақтан үйілген төбешік)
- Жеке меншік (жекелеген отбасылардың байлығы)
- Абыздар (рудың ежелгі салт – дәстүрі мен әдет – ғұрыптарының бұлжымай орындалуын қадағалады)
- Тотемизм (шығу тегін жануарлармен байланыстыру)
- Фетишизм (жансыз дүниеге сеніп, соның қасиетіне табыну)
- Анимизм (жанға, рухқа сену)
3 топ  4 - кезең. «Кім білгір, кім жылдам?»
Кезең шарты: жалпы оқушыларға сұрақтар қойылады. Кім бірінші қолын көтерсе, сол жауап беру құқығын иеленеді.
1) Нешінші мыңжылдықта тайпалар қола бұйымдар жасау ісін меңгерді? (б. з. б. 2 мыңж.)
2) Андрондықтардың сырт бет – бейнесін сипаттаған академик? (В. Алексеев)
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3) Беғазы – Дәндібай мәдениетінің обалары қайда орналасқан? (Орталық Қазақстан)
4) Қола дәуірін жоспарлы зерттеу қай жылы басталды? (1946 жылы)
5) Қазақстан жеріндегі қола дәуірі ескерткіштерінің сырын ашқан қазақтың ғалымы (Ә. Марғұлан)
6) Андрон мәдениетінің неше ерекшелігі болды? (3)
7) Қола дәуіріне жататын түйе сүйектері табылған аймақтар? (Орталық және Батыс Қазақстан)
8) Қола дәуірінің қоныстары көбінесе қай жерлерде орналасты? (өзендердің жағасында)
9) Тұрғын үйлері неше түрге бөлінді және қандай – қандай? (2 түрге: жартылай жертөле, жер бетіне салынған үйлер)
10) Қола дәуірінің соңына қарай қолданған қола және мыс орақтар қай жерлерден табылды? (Шығыс Қазақстан Мало – 
Красноярка, Батыс Қазақстан Алексеев, Солтүстік Қазақстан Степняк, Жетісу)
11) Қола шалғы табылған жер? (Көкшетау жеріндегі Шағалалы)
12) Өлген адамдарды қалай жерледі? (мүрдені қабірге сол, не оң жамбасымен бір қырынан жатқызған, өлікпен бірге барлық 
заттарын жерлеген)
4 топ  5 - кезең. «Салыстыру кестесі»
Кезең шарты: «Тас дәуірі», «Қола дәуірі» кезеңдерін салыстыру.
Венн диаграммасымен жұмыс
X.Қорғау  
XI. «Сенемін»және « сенбеймін» ойыны
«Сенемін – сенбеймін»
Кезең шарты: әр топқа кезекпен үш – үштен тоғыз сұрақ қойылады. Бірінші топ жауап бермесе келесі топ жауап беруге 
болады. 
1- топ
- Қола дәуірінде адамзат баласы металл өңдеуді игерді ( сенемін)
- Қола мыс пен қалайының қосындысы ( сенемін)
- Қола дәуіріндегі петроглифтерде аң аулау сәттері мен сарай өмірін бейнелеген (сенбеймін)
2 - топ:
- Қазақстан жеріндегі қола дәуірі б. з. б. 2 мыңыншы жылдық – б. з. б. 8 ғасыр аралығын қамтиды (сенемін)
- Тұрмыста тұңғыш пайдаланған металл – күміс ( сенбеймін)
- Қола дәуіріндегі ыдыс жасаудың ең бір өрістеген кезі еді (сенемін)
3 - топ:
- Өндіріске металл құралдардың енуі еңбек өнімділігін арттырды, шаруашылықтың жаңа түрлерінің пайда болуына әкелді 
(сенемін)
- Қола дәуірі кезінде жеке меншік қалыптасты (сенемін)
- Қола дәуіріндегі шаруашылықтың негізгі түрі – терімшілік ( сенбеймін)
4-топ    жалпы «сенемін», « сенбеймін» бойынша қорытынды жасап, өз ойларын қорытып айтады.
XII.Рефлексия  (екі жұлдыз,бір ұсыныс)
XIII. Үй тапсырмасын беру. Әлкей Марғұлан туралы мағлұмат жинап келу.
XIV. Бағалау

*****
 Рамазанова Айнагуль Кошкенгалиевна

тарих пәнінің мұғалімі 
Орал қаласы №4 жалпы орта білім беретін мектеп

Қазақстан тарихынан әңгімелер      5 сынып
Тақырыбы: Қазақ хандары, билері мен  батырлары(ашық сабақ)               
Мақсаты:
Білімділік: Хан басқарған мемлекеттік басқару жүйесінің ерекшелігі, ханның атқаратын 
қызметі және қазақ хандығының қоғамдық саяси құрылымымен таныстыру және 
қазақтың сот төрелігі, билік айту жүйесі мен таныстыру, билердің тарихтағы алатын 
орны мен қызметіне тоқтала отырып, сонымен қатар жоңғарларға қарсы шыққан 
қазақтың хас батырлары жайлы кеңінен мәлімет беру және толық түсінік беру. 
Дамытушылық: Өткен ғасырлардағы қазақ елінің сот жүйесі төрелік ету дәстүрімен 
таныстыра отырып мемлекет, билік жайында мәліметтерін кеңейту, құқықтық 

түсініктерін дамыту. Қазақ батырларының ерлігіне тарихи тұрғыдан баға бере білуге дағдыландыру, танымдық қабілеттерін 
арттыру.
Тәрбиелік: Ерлікке, отансүйгіштікке тәрбиелеу, қазақ батырының ерлігін дәріптеп ерлігін үлгі етуге және қара қылды қақ 
жарған әділ болуға және қазақ жүздерінің басшыларының қызметтерін үлгі етіп жастардың бойына сіңіру. 
Сабақтың әдісі: Сайыс сабақ 
Көрнекілігі: Билердің суреттері, Қазақстанның картасы, тапсырмалар.
Сабақтың барысы. І. Ұйымдастыру кезеңі (2 мин)
Сабаққа сәттілік тілеу
Мұғалім: Оқушылар үш топқа бөлініп сайыс сабақ жүргізейік:
1 - топ: Хандар   2 - топ: Билер  3 - топ: Батырлар
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау (10 мин) Қазақ халқының қалыптасуы мен хандығының құрылуы 
Кубик лақтыру арқылы сұрау  I.Кубик.
 1.Қазақ хандығын кім басқарды?
2.Тарихта қазақ хандығын басқарған қандай хандарды білесіңдер?
3.Қазақ хандарының бойында қандай қасиеттер болған?
4.«Қазақ» атауы – дегенде нені түсінеміз?
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II.Кубик 1.Қазақ жерінде өмір сүрген сақ тайпалары бет-әлпеті жағынан қай нәсілге жатқан?
2.»Жүз» дегеніміз қандай мағына береді? 
3.Шыңғысхан жаулап алған жерлерді кімдерге берді? 
4.1243 жылы Батый қандай мемлекет құрды?
III. Кубик. 
1.Алтын Орда  ыдырағаннан кейін қазіргі Қазақстан аумағында қандай мемлекеттер пайда болды?
2.Қазақ хандығының тұңғыш ханы?
3.Қазақ хандығы нешенші жыл орнады?
4.Қазақ хандығын кім басқарды?
Тақырыпты ашып алу үшін ой толғаныс ретінде «Қазақ хандығы » туралы видеофильм көрсету. (5 минут)
ІІІ.Жаңа сабақ: Сонымен хан дегеніміз, қазақ мемлекетінің билеушісі, хандықтың басшысы. Бұл билік атадан балаға мұра 
ретінде қалып отырды. Ханның негізгі қызметі мен өкілділігіне тоқталсақ: сяси - экономикалық мәселелерді шешумен қатар 
өз атынан бұйрық шығарып отырған. Ел басқаруда өз кеңесшілеріне сүйенген. Жаугершілік соғыста қол басқарған.
Аңызға айналған қазақ хандары: Алаша хан, Оғыз хан,Бұрындық хан, Хақназар хан, Тәуке хан т. б
Қазақтың негізгі үш биі өзімізге белгілі Қазыбек би, Төле би, Әйтеке би. Қазыбек - қазақ хандығының аса көрнекті мемлекет
қайраткері, мәлімгері және Орта жүздің бас биі болған. Жеті жарғыны жасауға көмектескен. Ол жастайынан шешендігімен 
көзге түседі. 1740 жылдары Малайсарымен және басқалармен бірге 90 биді бастап Жоңғар хандығына барып, Абылай ханды
босатып алады. Жоңғар ханы оған шешендігі үшін «Қаз дауысты Қазыбек»- атағын берген.
Жоңғарларға қарсы күреске шыққан қазақ батырлары көп. Солардың негізгілеріне тоқталсақ: Бөгенбай, Қабанбай, 
Наурызбай, Баян батырлар. Олардың ерлігі үшін әр түрлі атақтар берген. Олар жастайынан батырлығы мен ерекше көзге 
түскен. Жоңғарларға қарсы күресте қол бастап, сардарлық қызмет атқарған.
Әр топқа қима қағаздар арқылы тапсырмалар беремін, соны топ болып орындайық.
Хандар тобының тапсырмасы:
Хан дегеніміз кім?  Қандай қызмет атқарды?
Сонымен хан дегеніміз, қазақ мемлекетінің билеушісі, хандықтың басшысы. Бұл билік атадан балаға мұра ретінде қалып 
отырды. Ханның негізгі қызметі мен өкілділігіне тоқталсақ: сяси - экономикалық мәселелерді шешумен қатар өз атынан 
бұйрық шығарып отырған. Ел басқаруда өз кеңесшілеріне сүйенген. Жаугершілік соғыста қол басқарған.
Билер тобының тапсырмасы:
Қазақтың әйгілі билері       Өмір сүрген уақыты   Бата, нақыл сөздері
Қазақтың негізгі үш биі өзімізге белгілі Қазыбек би, Төле би, Әйтеке би. Қазыбек - қазақ хандығының аса көрнекті мемлекет
қайраткері, мәлімгері және Орта жүздің бас биі болған. Жеті жарғыны жасауға көмектескен. Ол жастайынан шешендігімен 
көзге түседі. 1740 жылдары Малайсарымен және басқалармен бірге 90 биді бастап Жоңғар хандығына барып, Абылай ханды
босатып алады. Жоңғар ханы оған шешендігі үшін «Қаз дауысты Қазыбек»- атағын берген.
Батырлар тобының тапсырмасы:
Бөгенбай батыр (1710 – 1757жж)     Қабанбай батыр (1706 – 1781жж)   Наурызбай батыр (1680 - 1778жж)
Баян батыр (1691 – 1769 жж)
Жоңғарларға қарсы күреске шыққан қазақ батырлары көп. Солардың негізгілеріне тоқталсақ: Бөгенбай, Қабанбай, 
Наурызбай, Баян батырлар. Олардың ерлігі үшін әр түрлі атақтар берген. Олар жастайынан батырлығы мен ерекше көзге 
түскен. Жоңғарларға қарсы күресте қол бастап, сардарлық қызмет атқарған. Қазіргі таңда осы батырларды құрметтеп жыл 
сайын тойланып отырады және қала ауыл және маңызды көшелер атарын беріп дәріптеп отырады.
Тапсырмаларымызды орындап болып оқимыз.
Ой толғаныс
Цифрлар сыры неде? (ойын)
Сәйкестендіру
Бөгенбай -------------- Дарабоз батыр
Қабанбай -------------- Батыр
Наурызбай ------------ Алатаудай Ақша батыр
Баян ---------------------- Шапырашты
Жәнібек ----------------- Шақшақ
Кім жылдам?
Ұлы жүздің биі 18 жасында мәмілегер қызметін атқарған кім?
Қазыбек би Жоңғар хандығына барып, қай ханды босатып алып келеді?
Әйтеке би кімдердің тәрбиесінде болған?
“Жеті жарғы ” қай ханның тұсында жасалды?
Қабанбай батырдың шын есімі
Тархандық атақ кімдерге берілді?
Бекіту сұрақтары:
Билер қазақ қоғамында қандай қызмет атқарған?
Төле, Әйтеке, Қазыбек билердің Қазақ хандығын нығайтудағы рөлі қандай болды?
Тәуке хан өмір сүрген замандағы тарихи жағдайға сипаттама бер
Неліктен Тәуке хан билік еткен заманды «Алтын ғасыр» деп атаған?
Жоңғар мемлекеті қалай құрылды?
Жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақ батырларының ерлігі қандай еді?
«Батырлар - ел қорғаны» эссе жазу
Қорытындылау:  Бүгінгі сабақта қандай әсер алдың? Өз ойыңды жаз
Бағалау

*****
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Қарағанды  облысы, Жаңаарқа  ауданы
№132  жалпы  орта  білім  беретін  мектебінің

информатика пәнінің мұғалімі  Асылбекова  Жансая Сатикеновна
Пән аты:   Информатика 
Сынып:  6 «А»

Сабақтың тақырыбы: Кестелерді, суреттерді, бейнені жəне дыбысты кірістіру.
Білімділік: Оқушыларды MS Power Point бағдарламасында презентацияға кестелерді, суреттерді, бейнені, және дыбысты 
енгізуді үйрету.
Тәрбиелілік: Оқушыларды
көшбасшылыққа,ұптылыққа,тиянақтылыққа үйрету. 
Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін,логикалық-
абстракциясын дамыту. 
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ. 
Сабақта қолданылатын көрнекті құралдар: 
компьютер, оқулық, инт.тақта, жұмыс дәптері 
Сабақтың өту барысы:1.Оқушыларды ұйымдастыру 
2.Үй тапсырмасын тексеру.
                                          3.Жаңа тақырыпты түсіндіру 
                                          4.Тапсырмаларды орындау 
                                          5.Сабақты бекіту 
                                          6.Үйге тапсырма 
Үй тапсырмасын тексеру.
Оқушыларға сұрақтар қою арқылы үй жұмысын тексеру.

Жаңа сабақ:
Презентацияға кесте енгізу үшін Вставка-Таблица командасын басу қажет.
Қажетті кестені қойғаннан кейін оның параметрлерін орнатуға болады. Бұл мүмкіншіліктер Конструктор және Макет меню 
бөліктерінде.
Презентацияға сурет енгізу үшін Вставка-Рисунок
командасын басу қажет.
Презентацияға бейне мен дыбысты да вставка менюінен
қояды.

Сергіту сәті
Практикалық жұмыс.

кез – келген суретті енгізіп келесі эффектіні
қолданыңдар:
а)          б)    в) 
1) Кез келген бейне мен дыбыс енгізіңіздер.
Бекіту 
Орындалған тапсырмаларды тексеру.
Үйге тапсырма: 
Кесте, бейне, сурет қолданып «Дұрыс тамақтану-
Денсаулық кепілі» тақырыбына презентация құрыңдар.
Сабақты қорытындылау.
Бағалау.

*****
Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы Көктал жалпы орта  білім беретін мектебінің

дене шынықтыру мұғалімі  Аманжанов Максат Маратович
    

Тақырып: Тізені бүгу тәсілімен ұзындыққа  секіру 
Сынып: 7
 Сабақтын мақсаты: Оқушылардың тақырып бойынша білімін жетілдіріп, жүгіріп келіп секірудің әдіс тәсілдерін үйрету. 
Оқушылардың денсаулығын нығайту, пәнге қызығушылығын арттыру, қимыл-қозғалыс дағдысын дамыту. Оқушылардың 
берілген тапсырма бойынша жаттығуларды ұқыпты, өз мәнінде жасауға, шыдамдылыққа, ептілікке, жылдамдыққа күш 
қабілеттері
арқылы салауаттты өмірге тәрбиелеу.
 Сабақтың типі:  Білімді бекіту сабағы.
 Сабақтың түрі:   Дәстүрлі сабақ .
 Сабақтың  әдісі: Практикалық , түсіндірмелі.
Құрал жабдықтар: ысқырғыш,метрлік тақтай,құм төселген шұңқыр,өлшегіш.

№              Мазмұны Мөл
шері

    Әдістемелік нұсқаулықтар

   
Д
а 
й  
ы  
н

      1. Сапқа тұрғызу
2.Түзел,тік тұр,амандасу
3.Сабақтын мақсатын түсіндіру
4.Жүру
      5.Жүгіру
 Жүгіру үстінде берілетін жаттығулар:

1’
30”
1’
30”

Бір қатарға
Бірдей амандасады

Бір қатармен
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1.Оң және сол иықпен қолды алдыға артқа 
айналдыру.
2.Тізені биік көтеріп жүгіру
3.Аяқты тізеден бүгіп артқа сермеп
4.Тік аяқты алға сермеп
5.Тік аяқты артқа сермеп
6.Аяқты қайшылап
Жүруде орындалатын жаттығулар:
1.Аяқтын ұшымен жүру
2.Өкшемен жүру
3.Жартылай отырып жүру
4.Толық отырып жүру
5.Отырып оңға, солға секіру
Орнында орындалатын жаттығулар
1.Б.Қ. 1-4 басты оң жаққа, 5-8 басты сол жаққа 
айналдыру
2.Б.Қ. қол иықтың үстіне қойып 1-4 алға қарай, 5-8 
артқа қарай айналдыру
3.Б.Қ. 1-2 оң қол жоғарыда, 3-4 сол қол жоғарыда
4.Б.Қ. қол шыншақтан бүгіле, кеуде тұста 1-2 қолды 
артқа керу, 3-4 солға бұрыла қолды артқа керу.
1-2 қолды артқа керу,3-4 оңға бұрыла қолды артқа 
керу
5.Б.Қ. тұрыс екі аяқты алшақ қойып алдыға қарай 
еңкейіп 2 қолды жанға жазу.
А)  оң қолды сол аяқтың ұшына жеткізу
B) дәл солай оңға қарай

6.Б.Қ. қол белде 1-4 белді сол жаққа, 5-8 белді оң 
жаққа айналдыру.

Қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп,айту.

1.Ұзындықтың секіру неше түрі бар ?
2.Ұзындыққа секіру неше бөлімнен тұрады ?
      1.Спорт алаңындағы секіруге арнал ған жерге 
келіп,бір қатарлы сапқа тұрып,бір-бірден 8-10 метр 
қашықтық- тан жүгіріп келіп бір аяғымен серпіле 
неғұрлым алысқа секіруге жаттығу.
2.Секірегу арналған шұңқырдың шетінде бір-бірден 
тұрып,қос аяқтап секіру арқылы сыныптағы ең 
жақсы секіретін оқушыны анықтау.
3.Жерге түскен кезде аяқты иық кендігінде қатар 
ұстау керек те,қолды алға созу қажет.Бұл жағдайда 
аяқты неғұрлым алға серпу қажет.Содан кейін жерге 
түсу адымдап келіп секір-гендегі аяқты бүгу 
тәсілімен орындала-ды.
4.Ұшу (қалықтау) кезінде серпіле- тін аяқты тез 
жинап алуға баса назар аудару керек.Осы қалыпты 
«аяқты бүгіп секіру» деп атайды. «Аяқты бүгіп 
секіру» кермеде асылып тұрып және шамалы 
биіктетілген гимнастикалық 
орындықтан,көпіршелерден,тағы да басқа заттардан 
секіріп машықтануға болады.
5.Оқушылар секіргенде олардың секіру техникасына
және секірген көр-сеткіштерін бағалау.Оқушыларға 
үш мүмкіндік беріледі,кай көрсеткіші жақсы 
болса,сол көрсеткішті журналға жазу.
Орындау техникасы:
· Екпін алу
· Итерілу
· Ұшу
· Жерге түсу

1.« Кім алысқа секіреді?»
Бірінші нөмірлі бала сөре сызығына келіп бір 
орынна ұзындыққа секіреді.
Оның өкшесі тиген жерден екінші бала 

1’

30”
30”
30”
30”
30”

30”
30”
30”
30”
30”

30”

30”

30”

30”

30”

30”

2 м

5 м

5 м

5 м

5 м

Барлығы бірдей

Қол белде,тізе биік
Қол белде,өкшені жамбасқа тигізу
Қол белде,аяқ биік
Қол белде, аяқ тік

Қол жоғарыда
Қол белде
Қол белде
Қол желкеде
Қол тізеде

Қол белде, көзді жұмбай

Тереңірек айналдыру

Екі қолды түзу ұстау

Қолды параллель ұстау, барынша артқа керу.

Тізені бүкпеу

Тепе теңдікті сақтау

Жүгіру кезінде қауіпсіздік ережесін сақтау.
Оқушылар сұрақтарға жауап береді.

Кауіпсіздік техникасын сақтап, оқушылардың бір-
біріне кедергі жасамауды қамтамасыз ету.

Серпелу техникасын дұрыс орындау, серпитін 
аяқтың толық жазбау.

Жерге түскенде аяқты жазып,алға немесе жанға 
карай құлауын қадаға-лау,артқа құлау,екі аяқты 
тең ұстамай
Түсу.

Аяқты дұрыс ұстап және жерге түс- кенде аяқтың 
толық табаңмен түсу, аяқты жеткіліксіз мөлшерде 
жиыру, дененің алға қарай тым еңкеюі.

Мұғалімнің рұқсатымен бастап секіру.Оқушылар 
бір-бірден секіреді және арақашықтығын бақылау.
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секіреді.секіру осылай жалғасады.
Қай команданың секірген қашықтығы ұзын болса 
сол команда жеңіске жетеді. 
2.«Шегірткелер»
Әр топтың ойыншысы бір аяқты бүгіп, оны бір 
қолмен ұстап секіріп барып берілген жерге дейін 
жетеді.
3.«Секіртпе»
Әр команда бірінші тұрған ойыншы қолындағы 
секіртпемен секіріп, қайта келу керек.
1.Сапқа тұрғызып демді қалпына келтіру.
2.Қателерін айтып түсіндіру.
3.Бағаларын қою.
4.Үйге тапсырма беру.

5 м

3 м

3 м

Эстафетаны бірінші болып аяқтаған және аз қате 
жіберген команда жеңеді.

Оқушылар бүгілген аяқтарын жерге түсірмей 
белгіленген жерді айналып қайтады.

Секірпемен кедергілерден айналып қайтады.

Бір катаға тұру.

Оқушылармен қоштасу.

Қарағанды  облысы, Жаңаарқа  ауданы
№132  жалпы  орта  білім  беретін  мектебінің

химия пәні  мұғалімі Дауылбаева  Молдир  Муратовна

Сабақтың тақырыбы:  Алкендер. Полиэтилен 
Сабақтың мақсаты: 
А)   білімділік: Оқушыларға қанықпаған көмірсутектер, олардың атауы, изомериясы, қолданылуы және алынуы жөнінде 
түсініктер беру.
Б) дамытушылық:  Изомерия жөнінде алған теориялық мағлұматтарын,  сондай  – ақ,  қосылыстарды халықаралық атау
жүйесі бойынша атап үйрену біліктерін дамыту.
  В) тәрбиелілік: Оқуға, саналы сезімге, жауапкершілікке, өз бетінше еңбектенуге тәрбиелеу. Тез ойлап, тез қорытуға және
сөйлеу мәнеріне тәрбиелеу.
Сабақтағы тәсілдер мен әдістер: түсіндіру, сұрақ-жауап,  есептер шығару.
Құрал-жабдықтар: кестелер,сызба-нұсқалар,шарөзекті және масштабты модель үлгілері 
Сабақтың барысы: 
І.  Ұйымдастыру кезеңі   /оқушылармен сәлемдесіп, зейінін сабаққа аудару/.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:  Қайталау – оқу айнасы . 
“Алкандар” мен “Циклоалкандар” тақырыбы бойынша:
1.Алкандар дегеніміз не?
2.Циклоалкандар дегеніміз не?
3.Алкандардың гомологтық қатарын айт.
4. Шарөзекті  және масштабты модельдерін құрастыр:
   а/ пропанның ;                              
   ә/ циклобутанның .
5. Құрылымдық  формуласын жазу: 2 метил пропан; 3,3диэтил – 4пропил пентан
6. Бромның метанмен әрекеттесу формуласын жазыңдар
7. Гексанның жану реакциясының теңдеуін жаз
ІІІ. Жаңа сабақ:  Құрамында көміртек атомдары еселі байланыстар(қос және үш) арқылы жалғасқан қанықпаған 
көмірсутектерді қарастырамыз. Қанықпаған көмірсутектердің бірнеше түрі бар. Олар: алкендер, алкадиендер және 
алкиндер. 

Қанықпаған көмірсутектер
Көмірсутектер Жалпы формуласы Өкілі Байланыс сипаты

Алкендер          CnH2n H2C=CH2этилен (этен) Бір қос байланыс
Алкадиендер CnH2n-2 H2C=C=CH2 аллен

(пропадиен)
Екі қос байланыс

Алкиндер CnH2n-2 HC=CH ацетилен (этин) Үш байланыс

Алкендер – молекула құрамында бір қос байланысы бар, жалпы формуласы СnH2n болатын қанықпаған 
көмірсутектер.
 Алкендердің ең қарапайым өкілі – құрамында екі көміртек атомы бар  - этилен .
Алкендердің гомологтық қатары этиленнен басталатындықтан, алкендер этилен қатарының көмірсутектері немесе 
олефиндер деп те аталады. 
Алкендердің жалпы формуласын,  мысалы n=2 деп алып, алкеннің жалпы молекулалық формуласын тапсақ:
C2H2*2=C2H4  этилен формуласы анықталды. 

Шығу тарихы
· Этиленді ең алғаш 1669  жылы неміс  химигі  және дәрігері Бехер күкірт қышқылымен этил спиртіне әсер ету 

арқылы алған.Ғалым бұл  газдың метанға қарағанда химиялық белсенді деп анықтады. 
· Екінші рет в 1795 жылы “Бехер ауасын”  голландтық  химик ғалымдар  Дейман, , Потс-ван-Трооствик, Бонд 

және Лауверенбургтер ашты. 
· Олар оны  «майтекті  газ» деп атады, себебі ол хлормен әрекеттескенде май тәріздес ерітінді дихлорэтан 

түзілген.

· Француз тілінде «майтекті» сөзі— oléfiant. Француз  химигі Антуан     Фуркруа  осы терминді  практикаға 
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енгізді, ал осы типтегі басқа көмірсутектер анықталғанда бұл атау барлық класстар үшін  олефин  болып 
қалыптасты. 

· XIX ғасырдың басында  француз химигі  Ж. Гей-Люссак  этанолдың «майтекті» газдан және судан тұратынын  
тапқан.Осы газда ол хлорлы этилдің құрамынан анықтаған. 

· Этиленнің сутек пен көміртектен тұратынын  анықтаған  химик ғалымдар  ұзақ уақыт бойы оның нақты 
формуласын таба алмады. 1848 жылы Кольбе этиленнің  формулуасын   С4Н4   деп жазды оның  ойын  Либих 
құптады. Ж. Дюма  этиленнің құрамын дұрыс анықтады, бірақ оның құрылымы алғашқыдай  С2НН3

[  дұрыс 
жазылмаған еді. 

·  1862 жылы немістің химик-органик  ғалымы Э.Эрленмейер  этилен молекуласына қос байланыс  қосуды ұсынды. 
Ал   1870 жылы орыстың атақты ғалымы  А.     М.     Бутлеров  осы тұжырымды дұрыс деп танып  эксперимент 
жүзінде дәлелдеді. 

Алкандар мен алкендердің гомологтық қатарлары.
Алкандар

CnH2n+2

Алкендер
CnH2n

CH4 Метан -
C2H6 Этан C2H4 Этен (этилен)
C3H8 Пропан C3H6 Пропен (пропилен)
C4H10 Бутан C4H8 Бутен (бутилен)
C5H12 Пентан C5H10 Пентен (амилен)
C6H14 Гексан C6H12 Гексен (гексилен)
C7H16 Гептан C7H14 Гептен (гептилен)
C8H18 Октан C8H16 Октен (октилен)
C9H20 Нонан C9H18 Нонен (нонилен)
C10H22 Декан C10H20 Децен (децилен)

Атаулары мен изомерлері: Қарапайым алкендерді атағанда, кейде тривиальды атаулар қолданып, сәйкес алканның – ан 
жұрнағын  - илен жұрнағына алмастырады. Этанға сай алкен – этилен, пропанга сай -  пропилен және т.б. 
Халықаралық номенклатура бойынша атағанда, сәйкес алканның – ан жұрнағы – ен жұрнағына алмастырылады.  Алкан – 
алкен, этан – этен, пропан – пропен.
Алкендерді халықаралық номенклатура бойынша атауды толығырақ қарастырайық:
· Алкеннің құрылымдық формуласынан қос байланысы бар ең ұзын тізбек таңдап алынады. Тізбекті нөмірлеу қос 

байланыс жақын орналасқан шетінен басталады. 
· Орынбасушы байланысқан көміртек атомының нөмірі көрсетіліп, содан кейін орынбасушы аталады. Тізбекті нөмірлеу 

қос байланыс жақын орналасқан шетінен басталады.  
· Ұзын тізбекке сай көмірсутек аталады да, атаудың соңында қос байланысы бар көмірсутек атомының нөмірі 

көрсетіледі. 
CH2 

1=CH2-CH3-CH4-CH2
5-CH3

6   CH3    C2H5
3-метил – 4 – этилгексен – 1 
Алкендерде изомерленудің бірнеше түрі бар:
· Алкендерде қаныққан көмірсутектердегі сияқты көміртек қаңқасының изомерлері болады. Мысалы бутеннің 

изомерлерін қарастырайық:
CH2=CH – CH2 – CH3   бутен – 1
CH2=C – CH3        CH3    2 – метилпропен- 1
Еселі байланыстың орнына қарай изомерлену:
CH2=CH – CH2 – CH3     бутен  - 1
CH3 – CH = CH – CH3    бутен – 2
Алкендердің алынуы:    Алкандарды дегидрлеу.
Өнеркәсіпте алкендерді жоғары температурада сутек бөле отырып сәйкес алкандарды айырып алады. Мысалы, этаннан 
этилен алуды қарастырайық:
H3C – CH3  CH2=CH2 + H2  Сутек бөліне жүретін реакциялар дегидрлену деп аталады.
· Алкандарды крекингілеу. Крекинг – ұзын тізбекті көмірсутектердің қысқа көмірсутектерге айырылуы.
C8H18      C4H10+C4H8

ОКТАН      БУТАН       БУТЕН

· Зертханада алкендерді бірнеше жолмен алуга болады:
Спирттерді дегидраттау. Өршіткі ретінде концентрлі күкірт қышқылы, фосфор қышқылы, алюминий оксиді сияқты 
сусорғыш заттар қолданылады. 
C2H5OH       CH2=CH2+H2O  
Су бөліне жүретін айырылу реакциялары дегидраттану деп аталады.
Алкендердің құрылысы бойынша негізгі түсініктер:
Гибридтену типі – sp2

Қос байланыстың ұзындығы – 0,134нм
Байланыс энергиясы – 612 кДж/моль
Байланысу бұрышы - 1200
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Қолданылуы:
Бекіту: Есептер шығару
№7 есеп    Берілген көміртек қаңқаларын сутекпен қанықтырып, көмірсутектердің толық құрылымдық формулаларын 
жазып, аттарын атаңдар:
А)С – С = C – C 
B)  C – C- C =C – C 
             C
C) 
     C – C – C 
             C     C
№9 есеп. Мына қосылыстардың құрылымдық формулаларын жазыңдар.
2 метил пропен; 3 – метилпентен – 2  
№10 есеп.
Мына өзгерістерді жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін жазыңдар. Реакциялардың жүру жағдайларын көрсетіңдер
Октан = бутан + бутен
№1 есеп
Зат мөлшері 5 моль этиленнің көлемін, массасын анықтаңдар
№2 есеп. Заттың құрамында 80% көміртегі  20% сутегі бар, оның сутегі бойынша тығыздығы 15ке тең. Осы заттың 
формуласын тап.
№3есеп. 
Этиленнің құрамындағы әрбір элементтің массалық үлесін тап.
Сергіту сәті:
Жұмбақ шешу: Адамнан ғылым айла асырмаған
                           Құпиясын құлыптап жасырмаған

Кел, бәріміз ғылымның тілін зерттеп 
Бір жұмбағын ашайық ашылмаған

· Алғаш болды белгілі
Күнде қандай элемент?
Одан кейін біз оны
Жерден тауып зерттеп ек.(гелий)
· Табылса бұрын там – тұмнан
Қазір көп әрбір өлкеде
Қымбат болды алтыннан 
Қандай метал ертеде? (Алюминий)
· Бірі жанып, бірі қолдап жануды
Екі элемент бізге бұрын танылды
Өрт болып еді, сөндіруге көп адам,
Қосылысын алып соған ағылды  (су) 
Қорытынды: Бүгінгі өткен тақырып бойынша жеке тест тапсырмасын орындау.
Рефлексия  оқушының  өз білімін  бағалау парағы

Мен білемін Білгім келеді Нені білдім

Үйге тапсырма беру: &2.6 оқу, №8 жаттығу 81 бет
Бағалау:   

*****
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бастауыш  сынып мұғалімі Жакупова Шолпан Шугаевна

Пәні: 
Сыныбы: 

Дүниетану
1

Пән мұғалімі: Жакупова Шолпан Шугаевна
Тақырыбы: Күз мезгілі.
Мақсаты: Балалардың күз мезгілі туралы түсінігін кеңейту. Қоршаған ортаны күтіп-бағуға тәрбиелеу. Мезгілге 

байланысты өсімдіктердің өзерістерін ұғындыру, ой-өрісін, тілдік қорын дамыту. Шығармашылыққа 
бағыттау.

Күтілетін 
нәтиже:

Мәтінді оқып, негізгі ойды анықтайды;
Өсімдіктер әлемінің маңызын ұғынады;
Шығармашылыққа үйренеді;
Дүниетанымы кеңейеді. 

Сабақтың әдісі: «Ой қозғау» стратегиясы, топтпастыру, топтық жұмыс.
Керекті 
жабдықтар:

Оқулық, слайд, суреттер, постерлер, стикерлер, шығармашылық тапсырмалар.

Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
Кіріспе Психологиялық дайындық.

15. Балалар, мен сіздермен амандықта, 
шаттықта қайта жүздескеніме өте қуаныштымын.

Мұғаліммен амандасып, өлең жолдарын 
көңілді, ырғақты дауыспен қайталап айтады. 
Зейіндерін сабаққа аударады. 
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16. Қуансаңыз сіз,
Қуанамыз біз.
Сізге де, бізге де,
Бақыт тілейміз біз.

Ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыру.
Сазды әуенмен би биленеді.

Жүргізілген сазды-әуенмен қосыла ырғақты 
би билейді. 

Тұсаукесер Топқа бөлу.
Оқушыларға жұмбақтар жасырылады. 
Жұмбақтардың шешулері тақтаға ілінеді.
17. Әрі қызыл, әрі тәтті, 
      Татқан жанды таңырқатты.
             ( Алма)
18. Жер астында жез қазық,
Жеуге болар ас қазық. 
        ( Сәбіз) 
 
Кластер жасау.
Әр топ өздеріне берілген атаулар бойынша 
білімдерін ортаға салып кластер құрастырады.
Мысалы: (Алма- тәтті, түсі қызыл, сары, жасыл 
болады, онда дәрумен мол т.б.) 

Жұмбақтарды шешеді.
Жұмбақтардың шешуі бойынша топтарға 
бөлінеді. Әр топ өз орындарына орналасады.

Жұмысқа топ оқушылары түгелдей қатысады. 

Үй жұмысы І топ:Күз, қыс мезгілі.
ІІ топ: Көктем, жаз
Топ басшысын сайлау

Жұмысқа топ оқушылары түгелдей қатысады.

Негізгі бөлім Слайд көрсетіледі.
Тақырып шығарылады.
Күз мезгілі
Бұлттар төніп, 
Жерге төгіп,
Дымқыл тұман басады.
Шөп сарғайып,
Өңі тайып,
Дала сұры қашады.
Ойнай алмай...
Денең мұздап тоңады.
Бөбектерім айтыңдаршы,
Бұл қай кезде болады? (Күзде)
слайд
Мәртебесі жоғары және төмен сұрақтар.
Слайд арқылы суреттер көрсетіледі, сұрақ-жауап 
арқылы әңгімелейді.
Күз мезгілінің өзіне тән белгілерін әңгімеле
Адамдар тіршілігіндегі өзгерістерді әңгімеле
Жануарлар тіршілігіндегі өзгерістерді әңгімеле
Өсімдіктер тіршілігіндегі өзгерістерді әңгімеле
Күз айларын ата.
Күздегі мерекелерді ата. (білім күні, тіл мерекесі, 
ұстаздар мерекесі, қарттар күні)

Кітаппен жұмыс:
Мәтінді оқу

Сергіту сәті

Постер жасау.
(Үстелге тасталған мәліметтерді жинақтап, әр топ 
өздеріне берілген тақырып бойынша постер 
жасайды)
1-топ. Күз мезгілінің суретін салу.

2-топ. Күздегі адамдар өсіретін жеміс-жидекдің 
суретін салу

Күннің жады мен тақырыпты дәптерге 
жазады.

Оқушылар берілген сұрақтар бойынша өз 
білетіндерін айтады. 

Күз айларын дәптерге жазады.

Өлеңді қайталай отырып, қимылдармен 
көрсетеді.

Әр топ өздеріне берілген тапсырмалар 
бойынша постер жасайды және әр топтан бір 
оқушы шығып жасаған постерлерін қорғайды. 

*****
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Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы
Көктал жалпы орта білім беретін мектебінің

Екінші санатты психологы Мамраева Айткуль Тайгозаевна

Жұлдызым – менің жоғары
Құндылық:Дұрыс әрекет.
Қасиеттер: Жақсылыққа ұмтылу, адамгершілік пен имандылық, ізгілік пен кісілік, сенім, мейірімділік.
Пән:    Өзін –өзі тану
Сынып:    10       
 
Сабақ мақсаты:  Жақсы тілек, сенімнің айнала қоршаған ортаға тигізетін әсерін 
ұғындыру; 
Міндеттері: -Жақсы тілек, жақсы сөздің айнала қоршаған ортаға тигізетін әсерін 
ұғындыру; Ішкі сенімдерін дамыту; Ізгілікке тәрбиелеу

Ресурстар:(құралдар, 
мәлiметтер) слайд,өлеңнің 
аудиодискісі

Сабақ барысы:
Ұйымдастыру кезеңі.
Тыныштық сәті.  Баяу әуен қосылады.  Нұрға бөлену
  Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды 
айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді 
жұмуларыңызды өтінемін.
Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. 
Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып 
келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен 
тілек-қалауыңызды  шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты. 
Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе 
түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің  қолдарыңыз нұрға бөленіп, 
сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр 
аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз  нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау 
үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.
Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі 
сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен
әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз  тек жақсыға қарап, бәрінен 
жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, 
сәулелі ой келеді. 
Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-
жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, 
достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша  түсініспей, ренжісіп 
жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.
Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі 
жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: 
«Мен нұрлымын... Нұр менің ішімде... Мен Нұрмын».
Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде  отыра тұрыңыз... 
Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем  сіздің жүрегіңізде. 
Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.
Жаймен көзіңізді ашуға болады.  Рахмет.  
Үй тапсырмасын тексеру (мәтінмен жұмыс).
Үй тапсырмасына «Жұлдызым – менің жоғары» эссе жазу
  Пікір алмасу сұрақтары:
Қалай ойлайсыз үлкендер неліктен жұлдызын жоғары болсын деп неге айтқан?
Өз жұлдызыңыз қандай деп ойлайсыз?
Адам жұлдызы жоғары болу үшін не істеу керек?
Әр адамның бойында қандай қасиеттер болу керек?
Біздің ұлттық мінезіміз қандай?
 Ойын:  Оқушыларға карточкалар таратылады. Тапсырманы эмоциямен көрсетіп, айту 
керек. Оқушылардан қандай әсер алғандары туралы сұралып, талданады.
 
 - Салем!
 - Қайырлы таң!                         - Уағалейкумсалам! 
-Сәлеметсіз бе!                          - Сау болыңыз! 
-Қайырлы күн!                           -Қайырлы кеш!
-Ассалаумағалейкум! 

Сабақ барысын талдау:

Дәйексөз.   «Талапты ерге нұр жауар» Халық cөзі(анықтама беру, мағынасын ашу)
        Екінің бірі айтатын сөз: Талабың қайырлы болсың! Талабыңа жет!  Жалпы есіңде 
болсын: жамансыз жақсы жоқ, майдасыз ірі жоқ. Теңіздің өзі де тамшыдан тұрады. 
Сосын: «Сөз бердің бе, орында! » Орындай алмайтының бар, сөз берме. Орнықты, бір 
сөзді болуға осы бастан әдеттену керек. Бұл да талаптылыққа жатады. Талапсыз ештеңе 
өнбек емес. Тындырымды жігіт қана тау қопара алады. Жақсы болуға, от боп лаулап 
жануға талпынбасаң, өмірде қандай мән болмақ. Әр адамның көңіл сарайындағы мейір-
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шапағаты, пейіл-ықыласы екінші бір пенденің дәтіне қуат, рухына мият.  Жалпы адам 
баласына жақсылық тілеу, тілеп қана қоймай,  жақсылық жасау, ата-бабалардың 
өсиетнамасы, адамгершілік аманаты жанашырлық  біздің ұлттық мінезіміз.
Сергіту сәті  
Әңгімелеу. Тарих не дейді?
Жұлдыздар әлемі әр алуан. Шығыс халықтарында біздің заманымыздан бұрынғы 6 
ғасырдың өзінде-ақ алғашқы астрономиялық түсініктер пайда болыпты. Ежелгі Қытай 
мен Вавилонда негізгі уақыт бірлігінен басқа, Күн мен Ай тұтылуының қайталану 
периоды белгілі болған. Грекияда Жердің шар тәрізділігі туралы ілім қалыптасты. 
Негізі ата-бабаларымыз бір күндік немесе бір маусымдық ауа райының, жолсапарда 
бағыт бағдарын Ай мен Күннің, Үркер, Темірқазық сынды жұлдыздардың орналасуы, 
құбылуы арқылы бағамдап біліп отырған. «Қарашаның қайтуы, күннің тоқырауы, 
үркердің батуы, мұздың қатуы, киіктің матауы, қыс тоқсан, ай тоғамы» деген ұғымдарды 
пайдаланған. Қыста күн құлақтанса, ол қатты аяздың белгісі, жазда күн кенет ысып кетсе 
- көп ұзамай жаңбыр жауады, қыста кемпірқосақ туса - жыл берекелі, мал төлді, егін, шөп
бітік болады, шолпан жарқырап туса -  егін, шөп, жеміс бітік бітеді, ай қораланса -  жаз 
жаңбырлы, қыс қарлы, боранды, жазда жұлдыздар жарқырап тұрса -  келер күн ыстық 
болады деп жорамалдар жасаған. Ал ең негізгі мәліметтер жұлдыз-жорамал  арқылы 
туады. Оның қазіргі адамдар өміріндегі маңызы мен орны, жұлдыз жорамалға деген 
көзқарас, күннен күнге оң пікір тудырып, тіпті жұлдыз жорамалға сеніп өмірлік серігіне 
қосылып, немесе жұлдыз жорамал арқылы жолға шықпайтындар да кездесіп жатады.

 

Топпен ән айту.
«Рух пен тіл» М.Шахановтың өлеңін үнтаспаға қосылып айту.

 

Үй тапсырмасы.
Қай жұлдыздың аясында дүниеде келгендеріңізге орай өз жұлдыз жорамалдарыңызды 
жазып келу 

 

Соңғы тыныштық сәтi.  (Баяу әуен  қосылады.)
- Көзімізді жұмып, тыныштықта  бүгінгі сабақты есімізге түсірейік. Бүгінгі сабақтан 
алған қасиеттерімізді жүрегімізге жеткізіп, сақтайық. Енді көздеріңді ашсаңдар да 
болады. 

 

Бата беру 
Атасызға ата бол!                       Құрдасыңа –қуаныш бол,                         
Батасызға бата бол!                   Сырласыңа – сынық бол,    
Арып-ашқан қаріптің,               Жылағанға жұбаныш бол,
Жел жағына жота бол!              Туысыңа тұнық бол,  
Панасызға пана бол!                  Кек сақтамас бала бол!                    Татулыққа – тамаша 
бол,          Ықыласқа – нық бол,
Дос күйініп, қас сыйлар,           Ана алдында аласа бол,      
Асу бермес дана бол!                 Ар алдында биік бол!    
Сабақ аяқталды зейін қойып қатысқандарыңызға көп 
рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар!

Қарағанды облысы,  Жаңаарқа ауданы Көктал жалпы орта білім беретін мектебінің
бастауыш  сынып мұғалімі Рысбекова   Кошбала Сайлаубековна

  Қазақ тілі.         
Сабақ тақырыбы : Зат есімнің тәуелденуі.
Сабақ мақсаты : а) Тәуелдік жалғаудың мағынасын байқату, яғни заттың, қандай да бір нәрсенің біреуге тән, соның меншігі
екенін білдіретін қосымша тәуелдік жалғау деп аталатынын түсіндіру;
                            ә) Сөйлеу дағдыларын жетілдіру, тілін дамыту, қызығушылықтарын арттыру;
                            б)  Адамгершілік тәрбие беру, таза ,әдемі жазуға баулу. 
Типі :   жаңа білім беру.
Әдісі : түсіндіру, талдау, ішінара ізденіс.
Көрнекілігі :Әмбебап тақта, карточка, кесте, әр оқушыға арналған жеке психологиялық тапсырмалары бар парақтар.
Сабақ барысы:
І.Ұйымдастыру  кезеңі
Қазақ тілім – өз тілім дана тілім.
Абай, Мұхтар сөйлеген дара тілім.
Қастерлейді ұл – қызың мәңгі сені
Болашағым, бақытым қазақ тілім.
ІІ.Өткенді  қайталау
Зат  есім
Кім? Кімдер?               Не? Нелер?
    Көпше                            Жекеше
    Негізгі                            Туынды
    Деректі                          Дерексіз 
    Жалқы                           Жалпы 
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ІІІ.Жаңа   сабақ.  Апта күндеріне   саяхат жасау.
Дүйсенбі            Білекті бірді жығар   Білімді мыңды жығар   
2- тапсырма.   Семантикалық карта

І  жақ ІІ  жақ ІІІ  жақ
Ағасы
Дәптерім
Мұғалімі
Бесігің
Ауласы

Сейсенбі   “Қына тасқа бітеді,”
     Білім басқа бітеді”
1 – тапсырма
Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып көшір.
............. жолдасым,кітабым.
...........   табысымыз, тәрбиешіміз.
.............мектебің, кітабың.
............. баласы, тапсырмасы.
Сәрсенбі  “Оқусыз білім жоқ,
   Білімсіз – күнің жоқ”  
Оқулықпен  жұмыс    46-жаттығу
Сергіту  сәті  
Бейсенбі   “Білімдіден шыққан сөз
  Талаптыға болсын кез”
Жұма     “Ойна да, күл”
    Оқы да, біл
47-жаттығу
 Негізгі зат есім бе?
 Әлде туынды зат есім бе?
Кітап,байлық,дала кезекші,аспаз,тамақ журнал,өрмекші,  теледидар,достық
2- тапсырма
Өлеңнің ұйқасын тап
“Мен қандаймын?”
Сабақтан мен.............       Жаман бала .............        Жақсылармен.............        Айтқан серттен...........
    Үлкендерді................    Айтқандарын..............     Көмектесем................         Көріңдер,мен............. 
Сенбі   “Білімдінің беті жарық”1- тапсырма. «Сыңарын тап» ойыны
Тәуелдік жалғаулы сөздерді тиісті сөзбен сәйкестендіру.
Олардың қолғабым   Біздің ауласы   Менің мұғалімдерің    Сендердің мектебіміз
2-тапсырма.  Атасы қартайып,күші кеміді:нашар көретін, нашар еститін, ішкен тамағын алдына  төгетін болды.    Не үшін 
десеңіз, оның аяғы, қолы кәріліктен қалтыраушы еді.Шалдың бұл ісі баласы мен келініне ұнамады.Олар шалға тамақты 
бөлек беретін болды.
1.Бұл әңгіменің тақырыбы не?   2.Тәуелденіп тұрған сөздерді табыңдар?
Жексенбі  “Білегіңе сенбе, біліміңе сен”
Тест  1.Заттың біреуге тән екенін білдіретін қосымшаларды қалай атаймыз?
    А) көптік жалғау       Ә) септік жалғау       Б) тәуелдік жалғау
  2.Тәуелдік жалғау нені білдіреді?
    А) заттың көп екенін
    Ә) заттың біреуге тән екенін
    Б) жіктелуін
  3.Өлең жолдарын толықтыр:
     ..... менің - қауыншы
    А) досым
    Ә) құрбым
    Б) әкем
  4.мына сөздердің жалғаулары /әжем, атам, кітабым/ қандай?
    А) көптік жалғау
    Ә) жіктік жалғау
    Б) тәуелдік жалғау
  5.Көп нүктенің орнына тиісті тәуелдік жалғауды қойыңдар:
     Қыз ..., Әсетті көрмедіңбе? – деп сұрады әже.
    А) -ың
    Ә) -ы
    Б) –ым
Қорытындылау
Үйге   Өз жанұяң туралы   шағын әңгіме жаз.
Бағалау

*****
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КНИГА В СЕМЬЕ. ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ

ВКО, Урджарский район, с. Урджар
КГУ «Средняя школа – сад имени Крупской»

Библиотекарь: Райхерт Н.В.

Если с детства у ребёнка не воспитали любовь к книге, если чтение не стало его духовной потребностью 
на всю жизнь, в годы отрочества душа ребёнка будет пустой. В.А.Сухомлинский

Человечество не знает иного пути эффективного приобретения знаний, кроме чтения, поэтому все 11 лет школьной жизни 
ребёнка – программное обучение и самостоятельное приобретение знаний – это чтение книг.
Чтение активизирует развитие человека сильнее, чем иные средства.
Приобщая ребенка к чтению, мы не только открываем путь к одному из важных источников информации, мы делаем более 
важное дело:
- защищаем его душу;
- питаем ум и сердце;
- побуждаем к самосознанию;
- содействуем творческой самореализации личности и её жизнестойкости, в каких бы сложных ситуациях она не оказалась.
Вы конечно, хотите, чтобы ваши дети выросли грамотными, культурными, всесторонне развитыми.А это невозможно 
сделать, если ребёнок не любит читать.
   Очень часто мы сталкиваемся с тем, что ребёнок затрудняется решить задачу, выполнить задание, потому что не умеет его 
прочесть и правильно осмыслить. Ребёнок, который не умеет читать, будет испытывать большие затруднения при 
выполнении домашних заданий. Ему будет не интересно на уроках, он будет неусидчив,  он не будет посещать библиотеку, 
потому что при низкой технике чтения – это не столько удовольствие сколько мука. Скорость чтения является важным 
фактором, влияющим на успеваемость. При переходе из класса в класс увеличивается количество текстов для чтения. Детям 
с низкой техникой чтения потребуется большое количество времени. Быстро обычно читают те ученики, которые читают 
много. В процессе чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих показателей зависит 
умственная работоспособность. Успешность ребёнка в учёбе находится в прямой зависимости от его начитанности.
Читательская атмосфера семьи очень важна для приобщения детей к чтению. Но в большинстве семей культивируется 
просмотр теле и видео передач. И лишь самая малочисленная категория родителей уделяет большое внимание развитию 
ребёнка, устраивает совместные семейные чтения.
Основное условие для успешного формирования ребёнка – читателя в семье – это так называемое единство книжного 
окружения и книжных интересов детей и родителей. Практически оно выражается в соблюдении родителями ряда психолого
–педагогических требований и норм, а именно: Читайте детям вслух с самого раннего детства. Обсуждайте с детьми 
прочитанное, ведь тем самым вы вырабатываете свои нравственные представления о добре и зле, свою жизненную позицию.
Первые книги должны быть иллюстрированными, с большими, яркими запоминающимися буквами и рисунками.
Дома нужно иметь словари: «Словарь русского языка», «Словарь иностранных слов», орфографический словарь,  
приобрести словари изучаемых языков.
С миром справочных изданий нужно знакомить ещё дошкольника. Навык постоянного обращения к энциклопедиям, 
словарям, справочникам воспитывается  в раннем детстве. В домашней библиотеке должна быть художественная 
литература, особенно классическая.
Третье место в домашней библиотеке, после справочников и художественной литературы, занимает научно-познавательная и
научно-популярная литература.
В определённом возрасте ребёнок задаёт сотни вопросов. Далеко не всегда стоит давать прямые ответы. Можно вместе 
понаблюдать, подумать, почитать.
К книгам из личной библиотеки надо постоянно обращаться. Их надо читать вслух, всей семьёй, не для ребёнка, а вместе с 
ребёнком.
О прочитанных книгах надо разговаривать- не контролировать ребёнка и тем более не требовать отчёта: что прочитал, что 
понял, что запомнил, не навязывать детям своих взглядов, а вместе с детьми размышлять над книгой – вот идеал отношений 
юных и взрослых членов семьи.
Общение детей и родителей в семье должно приучить ребёнка не только с удовольствием поглощать духовную пищу, 
предложенную взрослыми, но и вносить личный посильный вклад в чтение книг, в разговоры о них. Родителям 
систематически нужно интересоваться содержанием уроков внеклассного чтения: просить ребёнка рассказать дома, о чём 
читали на уроке, какую книгу рассматривали.
Родителям надо позаботиться о том, чтобы правильно организовать ребёнку рабочее место, приучить его элементарной 
культуре поведения во время чтения, бывать с ребёнком  в книжном магазине - рассматривать и покупать ему книги. Но 
даже большая личная библиотека не умаляет роли  в жизни ребёнка библиотеки общественной и необходимо бывать с 
ребёнком не только в книжном магазине, но и в читальном зале библиотеки, помочь ребёнку приобщится к посещению 
библиотеки, к разумному использованию тех возможностей, которые библиотека предоставляет читателю.
Огромную роль в чтении школьников имеют методы и формы работы школьного библиотекаря. Библиотека место, где 
получают первые навыки самостоятельного выбора книги. Значительную роль играют индивидуальные беседы с читателем, 
групповые беседы при выдаче книг, приучают детей анализировать прочитанное, выявить читательский интерес.
Наглядная пропаганда книги является эффективным методом и занимает видное место в руководстве чтением. Книжные 
выставки, открытые просмотры литературы, рекомендательные списки, выставки к знаменательным и юбилейным датам 
помогают в выборе книги, содействуют разносторонности чтения и систематизируют чтение юного читателя.
Чтобы приобщить к активному чтению учащихся используются различные формы  работы такие как, например: Реклама 
новых книг, библиотечные уроки, мероприятия в игровой форме.
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Знакомство учащихся с библиотекой начинается с 1-ого класса с экскурсии в библиотеку :  «Книжное царство- мудрое 
государство» А когда  они заканчивают  изучение букваря мы проводим утренник:«Посвящение в читатели» Ребята 
знакомятся с правилами пользования библиотекой, с правилами бережного отношения с книгой, с отделами библиотеки. В 
читальном зале встречаются со сказочными героями, которые с ними проводят викторину, затем  ребята выбирают сами 
свою первую книгу для чтения.
Для  учащихся 2-4классов проводим совместно с классным руководителем  библиотечные уроки: «Структура книги», 
«Выбор книг в библиотеке», « История создания книги» Самое главное в проведении этих уроков- это как можно больше 
игровых моментов, чтобы ребята с удовольствием воспринимали новую для них информацию.
Следующее звено по привлечению детей к чтению- это массовая работа. Одна из форм этой работы- это громкое чтение для 
учащихся начальных классов. Дети любят послушать чтение вслух, но это должно быть хорошее, выразительное, 
эмоциональное чтение, чтобы у ребёнка появилось желание принять участие после прочитанного в обсуждении книги. Чаще
всего проводим чтение по сказкам, по книгам о природе.
Главная задача обзоров литературы- это показ литературы по одной из отраслей знания или определённой тематики, а также 
знакомство с определённым писателем. Чтобы обзор проходил интересно можно использовать мини-викторины или 
кроссворды. Дети должны непременно видеть книги, иметь возможность взять их в руки, посмотреть иллюстрации.
Самая любимая форма массовой работы у детей- это литературные игры, викторины, а также интеллектуальные игры, 
например: литературное лото: «Кто много читает, тот конечно отгадает», «Что ты знаешь о своём крае»? « Лидер 21 века», « 
Знатоки истории»..
Литературные гостиные, утренники,  устные журналы чаще всего проводятся к знаменательным датам.  Ежегодно 
проводится Неделя детской книги . Ребята любят эти мероприятии, так как они проходят оживлённо, активно, с пользой 
получения новых знаний.
В современных условиях в школьных библиотеках при проведении массовых мероприятий широко используется компьютер,
интерактивная доска. Внимание детей привлекает изображение, музыкальное сопровождение, живость и яркость, ход 
событий на экране, что является действенным и хорошим помощником библиотекарю в привлечении детей к чтению.
Библиотекарь старается найти и предоставить читателю как можно больше источников. Задача библиотеки – научить 
каждого школьника читать творчески, увлеченно, чтобы полнее реализовать заложенные в литературе воспитательные и 
развивающие возможности. Работа с детьми – читателями по развитию интереса к чтению будет успешно развиваться 
только в том случае, если рядом с ними находятся родители, учителя и библиотекари, которые любят детей. 
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*****
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы Жайылма ауылдық балалар өнер мектебі.

музыка  әдебиеті  пәнінің мұғалімі Жазыкбаева Айнур Султанмуратовна

Сабақтың тақырыбы: В. А. Моцарттың өмірі мен  шығармашылық   жолы
Сабақтың мақсаты:
1.Білімділік: Оқушыларды  композитордың  өмірі  мен  шығармашылығымен  таныстыру  .Оқушылардың  білімі  мен
біліктілігін арттыру. 
2.Дамытушылық: Оқушылардың сөйлеу мәнерін, есте сақтау қабілетін дамыту. 
3.Тәрбиелік: оқушыларды өнерге, мәдениеттілікке, адамгершілікке тәрбиелеу
Сабақтың түрі :  аралас сабақ
Сабақтың әдісі : ауызша баяндау, ой қозғау, әңгімелеу
Сабақтың көрнекілігі: автордың суреті, дискілер, кітаптар. т.б
Сабақтың барысы : 
Ұйымдастыру кезеңі.
                 Сәлемдесіп аламыз,
                 Мақсатымыз – білім алу. 
                 Міндетіміз – еңбектену,
                 Еңбектену арқылы,
                “ 5 ” – ке қолды жеткізу.
Үй тапсырмасы. 
Сұрақ – жауап арқылы өткен сабақты  пысықтау
Үй тапсырмасын бекіту. «Ойлан тап» сөзжұмбағын шешу

м а р т и н и 

к о н с т а н с и 
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Жаңа сабақ.
Волфганг Амадей Моцарт (нем.Wolfgang Amadeus Mozart, толық аты Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart—
Йоханн Хризостом Волфгаң Теофил Моцарт;1756 жылы 27 қаңтарда, Зальцбург, Қасиетті Рим империясында – 1791жылы   5
желтоқсан,  Қасиетті  Рим  империясында)  – Вена классикалық  композиторлар  мектебінің  жарқын  өкілі.  Асқан  шебер
скрипкашы, клавесинист,  органист,  дирижер болған. Замандастарының куәландыруларына қарағанда таңғаларлық әуендік
(есту) қабілеті, есте сақтау, импровизациялық қабілеттері болған. 
Моцарт туылғаннан кейінгі екінші күні әулие Руперт Соборында шоқырдырылған. Шоқындыру кітабында оған берілген аты
латынша Johannes  Chrysostomus  Wolfgangus   Theophilus  (Gottlieb)  Mozart  болып  жазылады.  Осындағы алғашқы  екеуі  -
әулиелер аты, күнделікті өмірде пайдаланылмайды, ал төртінші есімі Моцарттың өмірінің кезінде: лат. 
Amadeus, алм. Gottlieb,итал. Amadeo. Моцарт өзін Вольганг деп атағанды қалаған. Музыкаға  деген қабілеттер үш жасынан
ақ көріне бастаған.  Әкесі Леопольд алдыңғы қатарлы  еуропалық педагогтардың бірі болған.  Әкесінің «Versuch  einer
gründlichen Violinschule» (Скрипкада ойнау негіздері жайлы шығарма)  атты кітабы 1756 Моцарт туылған жылы  жарыққа
шықты.  Талай Басылымнан өткен бұл кітап талай тілдерге аударылған.  Волфгангқа әкесі клавесин,  скрипкамен органда
ойнауды үйреткен.  1762 Моцарттың  әкесі   ұлы  мен  қызы Аннаны,  және  әдемі  клавесинада  ойнаушы  әйелмен  әртістік
саяхатпен Мюнхен мен  Венаға,сосын Алманияның басқақалаларына, Париж, Лондон, Голландия Швейцарияға барады.
Барлық жерде Моцарт халықты өзінің қабілетімен таңырқатады: музыкамен танысы бар, бейтаныс бар адамдар арасындағы
қиын  жарыстардың  жеңімпазы  атанады. 1763 жылы  Парижде  Моцарттың  клавесина  мен  скрипкаға  арналған
алғашқы сонаттары шығады. Моцарт өлімінен аз уақыт бұрын бейтаныс қара маскадағы  адам келіп «Реквиемге» тапсырыс
жасайды. Композитордың Биографтары анықтағандай ол сатып алғанды өз шығармасы ретінде ұсынған граф Ф. Вальдегг-
Штуппах болған екен. Моцарт жұмысқа кірісіп кенткенімен жаман сезім кетпей қояды. Сырлы адам қара маскада,  «қара
адам» оның көз алдынан  кетер емес. Композитор өзіне өзі жоқтау мессасын жазып  жатқандай болады... Керемет қайғылы
лиризмімен  және  кіршіксіз  қайғылылығымен  таңдандыратын  бітпеген   «Реквиемді»  Моцарт  шәкірті,  алдындағы  «Тит
Мейірмділігі» атты операны жазуда да қатысқан, Ф. Зюсмайер Зюсмайер бітіреді. Моцарт 1791 жылы 5 желтоқсанда, мүмкін
бүйрек инфекциясынан, қайтыс болады 
Жаңа сабақты бекіту   Моцарттың шығармасынан күй тыңдату 
Үйге тапсырма 
Күнделікті енді ашайық
Үй тапсырмасын жазайық.
Бүгінгі өтілген сабақты
Ұмытпай есте сақтап алайық. 
Моцарт өмірі мен шығармашылық жолын оқып келу.
Оқушыларды бағалау   Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды бағалау 

*****
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жайылма ауылы 

Әйтеке би атындағы орта мектеп математика пәнінің мұғалімі 
Икежанова Айжан Укибаевна

Тақырыбы Анықталған интеграл  (есептер шығару)
Мақсаты Тақырыпты түсініп оқу арқылы  толық мағлұматтар  алады, мәліметтерді жинақтай 

отырып, тақырыптың  негізгі  маңыздылығын ашады. Өмірдегі қолданылуымен танысады.

Жалпы мақсат анықталған  интеграл  ұғымын,  Ньютон  –  Лейбниц  формуласын,  анықталған
интегралдарды есептеу дағдысын меңгеріп, бейімділіктерін қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже Оқушылар тақырыптың  мағынасын біледі, түсінеді. Өз ойларын дәлелдеуге дағдыланып, 
топпен жұмыс істеуде пайдаланады

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

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер

Миға шабуыл, Салыстыру картасы, Автор орындығы,  Кезбе тілші 

Қолданылатын 
ресурстар

Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта,  стикерлер, ноутбук

Ұйымдастыру кезеңі Оқушыларды  сапқа  тұрғызып,
«Бағдаршамның  түсі» арқылы
топқа бөлу
Әр  топқа  бағалау  парағын  таратып
беру.
Фигуралармен  бағалау  үшін
фигуралар  таратып беру

Оқушылар  топқа  бөлініп,  өз  топбасшыларын
сайлайды.
Топ  ішінде  тәртіп  ережелері  талданып  ,  сол
арқылы сыныптың алтын ережесін құрады.
Бағалау  парағы  арқылы  топбасшылар  өз  топ
мүшелерін бағалап отырады.
Фигуралар   арқылы  топтар  өзара  бірін  –  бірі
бағалайды.

Сабақ кезеңдері Тапсырма

Білім «Миға шабуыл»  әдісі арқылы үй тапсырмасын сұрау
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Қызығушылықтарын  ояту

Түсіну Салыстыру кестесі

Қолдану «Авторлық орындық»  әдісін  пайдалану

Есептер шығару
№43. 1) 
2) 
3) 
4) 
№44. 
2) 

Сергіту сәті «Қара жорға» биі арқылы жаттығу жасау

Талдау Тақырыпты талдау кезеңінде «Кезбе тілші» ойынын ойнату 

Жинақтау Анықталған  интеграл. Ньютон-Лейбниц  формуласы туралы әнгіме 
құрастырып,ойларын жинақтау
Кестені  толтыру

Функция Алғашқы функция Туынды
у=х2

у=8х6

у=sinх
у=2

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

Рефлексия Стикерлерді толтыру

Жамбыл облысы, Сарысу ауданы,  Жайылма ауылы
Әйтеке би атындағы орта мектеп

бастауыш сынып мұғалімі   Индемесова Мадина Бериковна

Сабақтың тақырыбы: Зат есім.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушылардың зат есім жөнінде өткен сабақтарда алған білімдерін еске түсіру, тиянақтау және күнделікті өмірде
қолдана білу.
Дамытушылық: Балалардың сөз байлығын, сауаттылығын, зат есім туралы ұғымдарын кеңейтіп, жан –жақты 
шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: Ұқыптылыққа, шапшаңдыққа баулып, жауапкершілікті түсіне білуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Интерактивті тақтадағы слайдтар.
Әдісі: Сұрақ –жауап, түсіндіру, әңгімелеу, жинақтау.
Сабақтың барысы: 
І.Ұйымдастыру кезеңі.Күй тыңдату.
Балалар, сендердің көңіл –күйлеріңе қалай әсер етті? (көңілді, әсерлі т.с.с.)
Ендеше бүгін сабақты күндегідей қызықты, көңілді өткізейін.
Бәріміз сабаққа белсене қатысайық. 
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
Деңгейлік тапсырма.
І деңгей. Жұмбақ жазып келу.
ІІ деңгей. Сөз таптарын талдау.
ІІІ деңгей. Жұмбақтың шешуін тауып, суретін салып келу.
ІІ. Үй тапсырмасын қорыту. 
Балалар, сөз табы бос кеңістік деп ойлаңдар. Бос кеңістікте қанша планеталар бар? Кім атап береді. – 9 планета бар.Олар 
Плутон, Уран, Нептун, Сатурн, Марс, Меркурий, Жер, Шолпан, Юпитер. Ендеше сөз табында 9 сөз табы бар екен. Соның 
ішінде біз қандай сөз таптарн білеміз? 
Зат есім, Сан есім, Сын есім, Етістік. 
Кім? Не? Қайтті? Ән қылды.
Кімдер? Нелер? Не істеді?
Зат есім. Етістік.
Қанша? Неше? Қандай? Қай?
Нешінші? Сын есім.
Сан есім.
ІІІ. Жаңа сабақ.  Балалар, менің қолымдағы мына бір бейненің жартысы көрінбей тұр. Бұл болды екен? Кәне, кім табады?
Көз алдымызға елестетіп ойлансақ, осы бейнені жалғастырып, көп нәрсе жасауға болатын сияқты. Кәне, ойланайық, не 
жасауға болады? 
Ой –жұмбақ шешу. Ол аспанда да, жерде де болады, шөлейт жерлерде де жүреді, атамның, әжемнің қолында да болады, 
партаның үстінде де жатады мүмкін, оны жеуге де болады, ол барлық адамда болады.
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Пайда  болған заттардың атын жазайық: бұлт, құрт, түйе, көзілдірік, құс, алма, жүрек т.б.? Осы сөздерге қандай  
сұрақ қоямыз? – Не?
Парталар, орындықтар, дәптерлер, кітаптар, деген сөздерге қандай сұрақ қоямыз? – Нелер?  
Ал осы заттарды пайдаланатын адамдарға қандай сұрақ қоямыз?       - Кім? Кімдер?
Олай болса кім? кімдер? не? нелер? деген сұрақтарға жауап беретін сөзді қандай сөз табы дейміз? –Зат есім.
Сонымен, Зат есім дегеніміз не?
Ойымызды жинақтайық.
Ассациация құру. (сызбаға түсіру):   Зат есім
Сұрақтары Түрлері  
Кім?                Не? жалпы негізгі жекеше
Кімдер?          Нелер? көпше жалқы    туынды
ІV. Оқулықпен жұмыс.1) 275 –жаттығу   Мәтінді жаздыру. Зат есімдерді табу.
2) 276 –жаттығу мәтінді ауызша орындату.  Жалпы есім: Шоқан, Айғаным.
3) Тәуелдеулі зат есім –әжесінің.
4) Шоқан Уәлиханов туралы білетініңді әңгімеле.
Ғалым Жиһангер
Тарихшы Суретші Зерттеуші
5)Сергіту сәті. «Ұйқасын тап» ойыны.
Тұмсығымен шымшып,
Құрт тереді ... (шымшық).
Бата алмас түлкі,
Үсті тікен ... (кірпі).
Дамыл таппай бір мезет,
Жортумен жүр сұр ... (көжек).
Аппақ доп тауып, 
Шақырады ақ ... (тауық).
Алмастан тыным,
Шабады ... (құлын).
Өзінше қоян,
Қорқақ ... (қоян).
277 –жаттығу. Сөздерді жекеше, көпше түрде үш жақта тәуелдеп жаз.
Менің інім, кітабым, халқым.
Сенің інің, кітабың, халқың.
Сіздің ініңіз, кітабыңыз, халқыңыз. 
Оның інісі, кітабы, халқы.
V. Қай сөздер көп. Жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебін түсіндір.

Сурет.
Жалқы есім Жалпы есім

 Жайық жаңбыр
Бішкек биші
Тайбурыл өлке
Құтжол бала     оқушы.

VI. Ребусты шеш.  Ребустың шешуіндегі сөзді жекеше, көпше түрде 3 жақта тәуелдеп жаз.
Қарында         ,                       с    Шешуі: Қарындас.
Менің қарындасым. Біздің қарындасымыз. Сенің қарындасың. Сендердің қарындастарың. Сіздің қарындасыңыз. Сенің 
қарындастарың. Оның қарындасы. Олардың қарындастары.
VIІ. Зат есім туралы біліміңді пайдаланып, жағдаяттан шығып көр.
VIІІ. Зат есімді етістікпен сәйкестендіріп, сөйлем құрап жаз.
Адам шабады
Ат шоршиды
Қарлығаш жылжиды
Бақа жүреді
Жылан секіреді
Балық ұшады
IX. Семантикалық карта.
Сөздер. Кім? Не? Не істеді? Қандай? Қанша? Неше?
Дәптер +
Ұшты +
Бес +
Әдемі +
Келді +
Жеті +
Оқушы  +
Таза +
Х. Венн диаграммасы.     Кім?  Кімдер?   Не? Нелер?
ХІ. Үйге тапсырма. 279 –жаттығу.
ХІІ. Бағалау.

*****
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Шығыс Қазақстан облысы, Қатонқарағай ауданы
 "Солоновка" орта мектебі КММ бастауыш сынып мұғалімі 

Касымова Ахтоты Имантаевна 

Тақырыбы: «Алтын күз ертеңгілігі»
Сабақтың мақсаты: Балалардың күз туралы білімдерін жетілдіру, ойлау қабілеттерін арттыру, ой - өрістерін дамыту.
Тәрбиеші: Құрметті бүгінгі кешке жиналған қонақтар және ата - аналар! Бүгінгі мектепалды даярлық тобы оқушылары 
дайындаған шағын ғана «Алтын күз» атты ертеңгілігімізді бастаймыз.
(Әуен ойналады. Балалар бақшаға қарап балалар сөйлеседі.)
Тәрбиеші: Балалар қараңдаршы бүгін біздің бақшамыз өте 
қатты ашулы екен. Неге ашулы екен сұрап білгіміз келеді ме? 
Ия, балалар ендеше сұрап білейік.
Балалар: Бақша - бақша неге ашулысыз?
Бақша: Менің күз мезгілінің тез бітетініне ашулымын. Күз 
мезгілі таяп қалды. Менің көкөністерім мен жемістерімді 
адамдар бақшадан теріп - теріп алды. Менде енді түкте 
қалмайды. Соған ашулымын. Маған көмектесесіңдер ме 
балалар? Менің жемістерім мен көкөністерімнің бақшада 
қайтадан жайқалып өскенін қалаймын.
Тәрбиеші: Балалар бақшаға көмектесеміз бе?
Балалар: Ия көмектесеміз.
Тәрбиеші: Ендеше балалар біз бақшаға көмектесу үшін 
көкөністер мен жемістерді қайтып жинай алмаймыз, 
сондықтанда бақшаға олар туралы тақпақтарымызды айтып, 
Өз өнерімізді көрсетейік. Келістік пе балалар?
Балалар: Ия.
Тәрбиеші: Шоғы толған гүлдей жайнап,
Шақырады жарқын жүз.
Сайрандаған күліп - ойнап,
Келді міне алтын күз.
Күз мезгілі:  Мен күзбін. Өте еркемін. Сол нәрсеге ренжіп, 

бұртиып, қабағымды түйіп, көз жасымды аямай төгіп - төгіп 
аламын. Менің ақ көңілділігімді бәрі ұнатады.
Тәрбиеші: Өнім биыл тамаша,
Көз тоймайды қараса.
Сәбіз, картоп, кәдеш пен,
Қып - қызыл піскен қызанақ.
Қырыққабатқа қарашы,
Көкөністер бір кезде
Жиыла қалып дауласты.
Тәрбиеші: Балалар бізге «Көкөністер» тобы келіп қалыпты, 
қане қошеметпен қарсы алайықшы. (Әуен ойналады)
«Көкөністер дауы» көрініс
Көкөністер: (хор) Жиналып қалып бәріміз,
Қайсымыз ең дәмдіміз.
Ішімізден адамға,
Тиеді көп пайдамыз.
Тәрбиеші: (Мақтаншақ бұршақ ортаға жүгіріп шықты)
Бұршақ: Айкүміс
Кішкене түймедеймін мен,
Ұяламын мен бәрінен
Дәмді талғамдарыммен,
Сый жасаймын бәріңе!

Тәрбиеші: Ызаланғаннан қызылша қып - қызыл болып кетті.
Қызылша: Мария
Ақ түсім бар қант алар,
Қызыл түсіп қанға нәр.
Зияным жоқ біліп қой,
Қызылшамын пайдам бар.
Менде бір сөз айтайын,
Мақтанайын сіздерге.
Менсіз борщ болмайды,
Винегрет те үстелде.
Қырыққабат: Айзере
Бақшаларда тізіліп,
Қаперсіз мен жатамын.
Қабат - қабат киініп,
Қырыққабат атандым.
Сәбіз: Илья
 Кім бар сәбіз шырынын,
Жастайынан ішпеген.
Мені жеген адамдар,
Кем болмайды күлгенде.
Қызанақ: Айвар
Тал шыбығым бұралып,
Бақшаларда қызарып.
Тұрған ол мен – қызанақ,
Күнге қарап ұялып.
Қияр: Мақсат
Көптен ерте шымырлап,
Өсемін мен бүр жарып.
Атым – қияр, теріп ал,
Жиі - жиі суғарып.
Картоп: Назым
Картоп біздің атамыз,
Жер астында жатамыз.
Бір тамырдан тараған,
Ағайынбыз бәріміз.
Мен ұялшақ картоппын,
Мен емеспін мақтанар.

Мені жақсы көреді,
Үлкендер мен балалар.
Қауын: Айдын
Иісім жұпар аңқыған,
Бақшадағы шырынмын.
Жеп көргендер тамсанған,
Балдай тәтті қауынмын.
Пияз: Дарын.З.
Боламын мен дәмдеуіш,
Барлық - барлық тағамға.
Көкөністер ішінен,
Мен пайдалы адамға.
Асханадан шықпаймын,
Атым пияз бұқпаймын.
Көзден жасты шығарып,
Тұмаудан бірақ сақтаймын.
Тәрбиеші: Бос айтысты қояйық
Дауласуды тоқтатайық.
Айболит: Көкөністер бәріде,
Денсаулыққа пайдалы.
Сондықтанда бірге жүріңдер,
Оларды жақсы көріңдер.-(бірге айтады)
Би: «Сары күз» (жапырақпен)
Тәрбиеші: Балалар енді мен сендерге жұмбақ жасырайын:
1. Қызыл - сары кемелер,
Су бетінде қалқанды.
Соқса егер қалқиды,
Ырғалады, толқиды (жапырақ)
2. Жаздай інге тығылған,
Жатқан қызыл түлкіні.
Құйрығынан суырып,
Әкелді әжем бір күні (сәбіз)
3. Үстіне тігіп көк шатыр,
Астында қызыл дәу жатыр (қызылша)
4. Жайлы жұмсақ төсегім,
Домаланып өсемін.
Қабат - қабат тоным бар,
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Қалай оны шешемін (қырыққабат)
5. Қалдың тағы түйірлеп,
Қазып алдың үйірлеп (картоп)
Тәрбиеші: Дұрыс балалар, қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар: Күз
Тәрбиеші: Дұрыс балалар, ал күз айлары қандай айлар?
Балалар: Қыркүйек, қазан, қараша айлары
Тәрбиеші: Балалар енді біз әнімізді айта қояйықшы.
Тәрбиеші: Балалар көкөністерден қалмай бізге жемістерде 
келіпті, соларды бір тыңдап көрелік.
(әуен ойналады)
Жүзім: 
Іші толған шәрбат,
Дәмі сондай әйбат.
Үзесің бірден үзіп,
Оның аты – жүзім.
Өрік: 
Дөп - дөңгелек сары,
Ішінде бар дәні.
Қызығасың көріп,
Оның аты – өрік.
Шабдалы: 
Пісетін кезі дәл күзде,

Мезгілсіз оны үзбе.
Аузыңнан кетпес бал дәмі,
Оның аты – шабдалы.
Жаңғақ: 
Сырты қандай қатты,
Дәмі оның тәтті.
Шағып қара таңдап,
Оның аты – жаңғақ.
Шие:
Бір сабақта көп түйме,
Жей алмайсың көк күйде.
Санап қара қанша,
Оның аты – шие.
Құлпынай: 
Жапырақты тасалап,
Өсетін жері бақша - бақ.
Күрең қызыл шіркін - ай,
Оның аты – құлпынай.
Алма: 
Пісіп тұрған алмамын,
Тамсандырар бал дәмін,
Жерге сілкіп түсірме,
Ісіп кетер маңдайым.

Тәрбиеші: Балалар енді бақшамызға барайықшы, көңілі көтерілді ме екен, сұрайықшы. Бақша көңілді көтере алдық па.
Бақша: Ия, балалар мен енді көңілді жүремін. Сендер мені қуанттыңдар. Бірақ менің тағы бір шартым бар. Маған енді бір 
ойын ойнап берсеңдер мен оданда қатты көңілді жүретін боламын.
Тәрбиеші: Балалар бақшаға ойын ойнап береміз бе?
Балалар: Ия
Ойын: Бақша кімді алып кетті?
Тәрбиеші: Ендеше ойынның шарты былай балалар. Барлығымыз әдемі жүріп, әдемі би билейміз. Музыка біткенше билейміз.
Ал музыка біткен соң, көзімізді жұмып, орнымызды ауыстырып, жерге отыра қаламыз. Келістік пе балалар?
Балалар: Ия.
(Музыка қосылады. Ойын ойналады. 3 - 4 баланы матамен жауып тығып тастайды. Қай бала жоғалғанын балалар айтады)
Тәрбиеші: Балалар енді қараңдаршы кім жоқ?
(ортаға себет толы алма әкелінеді. Балалардан кімнің тығылғанын сұрайды)
Тәрбиеші:
Берекесін сыйлауға,
Өлкемізге күз келді.
Жемістерін жинауға,
Шақырады біздерді - дей келе, құрметті бүгінгі кешімізге жиналған қонақтар, ұстаздар және ата - аналар, алтын 
уақыттарыңызды бөліп біздің ертеңгілігімізге келгендеріңізге көп - көп алғысымызды айтамыз. Келесі кездескенше сау 
болыңыздар.

*****
ТІГІН БҰЙЫМДАРЫНА НЕГІЗГІ МАТЕРИАЛДАРДЫ 

ТАҢДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰТЫМДЫ ҚОЛДАНУ

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Қармақшы аграрлы-техникалық колледжі, 
ІІ санатты өндірістік оқыту шебері Тоқмамбетова Лаура Алтынқызы 

Қазіргі  уақыттағы  тігін  өнеркәсіптері  автоматтандырылған  жоғарғы  жиілікті  тігін  машиналары  және  жартылай
автоматты әсерлі құрылғылар, механикаландырылған престер және құрал- жабдықтар ұйымдастырылған өндірісті көрсетеді.
Сонымен  қатар  тігін  бұйымдарын  дайындауда  кешенді  механикаландырылған  және  автоматтандырылған  технология
қолданылады, бұл тігін бұйымдарының және ассортиментінің сапасына қойылатын талаптарды жоғарылатады. 

Тігін  бұйымдарының  сапасының  бәсекелік  қабілеті  ассортименттің  жаңаруына,  материалдардың  өңделуінің  және
бояуының үдерісінің жақсаруы бұйымның құрастырылуын жетілдіруге және жаңа модельдерді енгізуге қамтамасыз етеді.
Тоқыма  материалдардың қасиеттері  және  құрылымы бойынша дайындалған  жаңа  бұйымдар,  қазіргі  заманғы химиялық
талшықтар  мен  жіптерді,  жоғары  сапалы  бояуларды  және  әрлеуіш  химиялық  материалдарды  қолдану  арқасында
жасалынады.  Тігін  бұйымдарына  негізгі  материалдарды  таңдау және  оларды ұтымды қолдану ең  маңызды,  сондықтан
материалдардың қасиеттерін, құрылысын, олардың ассортиментін және сапасын терең оқып білу қажет.

 Тігін өнеркәсібінің мамандары ең алдымен тігін бұйымдарына арналған тоқыма материалдарына қойылатан талаптарды,
қасиеттерінің көрсеткіштерін анықтай және нақты тігін бұйымдарына арналған материалдардың бағалануын білуі керек.
Тігін  өнеркәсібінің  технологиялық  үдерісінің  ерекшелігін,  сәнді  ескере  отырып,  тігін  бұйымдарына  арналған  тоқыма
материалдарды дұрыс таңдау,  оның сапасының жоғарылауының маңызды шарты болып табылады. Сол себепті, суретші-
модельер,  құрастырушы және технолог тоқыма материалдарымен жұмыс істегенде,  оның қасиеттерін біліп қана қоймай,
тағы да киімде нақты сыртқы түрінің әсеріне жету үшін және киген кезде қолайлылықты қамтамасыз ететін, нақты берілген
қасиеттермен киімді дайындауда қолданылуын білу қажет. Киімге таңдалған материалдарды өңдегенде, бұйымды дайындау
кезінде материал қасиетінің өзгеруін және осы өзгерісті бұйымның нақты пішінін немесе силуэтін жасауда қолдануды терең
білу қажет. 
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Тігін  бұйымдарын  жасау  үдерісі  суреттен  немесе  эскизден  басталып,  бұйым  лекалдарын  құрастыруға  және  тігу
технологиясын дайындауға  дейін көптеген күрделі  жолдардан өтеді.  Сондықтан киімнің  үлгісінің эскизін дайындағанда
материалдардың  эстетикалық  қасиеті,  сән  бағытымен  дұрыс  таңдалып  қана  қоймай,  нақты  киім  силуэтін  жасауды
қамтамасыз ететін қасиеттерімен, киімді құрастырудың қазіргі уақыттағы дайындау технологиясының мүмкіншіліктеріне
өте көп әсер етеді. Киім дайындағанда қолданылатын тоқыма материалдары бірнеше топтарға бөлінеді: маталар, трикотаж
жаймалар, бейматалар, табиғи 3 және жасанды үлбірлер, бекітуші материалдар (жіптер, негізмдер, негізмдік қабыршықтар),
фурнитуралар (түймелер, шыртылдақтар, ілгектер), тігін бұйымдарын дайындау кезінде қолданылатын басқа материалдар
(баулар,  ызбалар,  шілтерлер),  жылытушы  материалдар  (мақта,  күспе,  ватилин).  Аталған  топтағы  тоқыма  материалдары
киімде әртүрлі қызметтер атқарады. Олардың кейбірі: маталар, трикотаждар, беймата, үлбірлер - пальто, костюм, күртеше
сияқты  сыртқы  киімдерге  қолданылады.  Зығырдан  немесе  бейматадан,  тоқыма  материалдарынан  жасалған  іштіктер,
қатырғыш кенер материалдары бұйымның формасын қамтамасыз ету үшін қолданылады. Тоқыма материалдардың әр тобы
өндіріс салаларына сәйкес өндірілетін құралған ассортименттері және оның дамуының белгілі бағыттары сипатталады. Тігін
өндірісінде қолданылатын матаның, трикотаждың, бейматалық тоқыма материалдардың негізгі қасиеттері олар өндірілетін
талшықтардың қасиетіне тәуелді болады. Тоқыма материалдардың қасиеттеріне көбінесе қолданылатын иірімжіп түрлері,
оның алыну тәсілдері, сонымен қатар, матаның трикотаждың өңдеу әдісі, олардың жіптерінің өрімі, тығыздығы және әрлеу
ерекшеліктері көп әсер етеді.
Елімізде жыл сайын сән үйлері, тігін цехтары мен кішігірім шеберханалардың саны артуда. Жалпы қазақ тарихына үңілсек,
біздің  қазақтың  әрбір  шаңырағында  домбырамен  қоса  тігін  машиналары  да  болған.  Әже-апаларымыз  өздеріне  киім
тігіп,құрақ құраған,ою ойған. Қыздарының жасауларын да өз қолдарымен жасаған.  Қазақстан болашақта жеңілөнеркәсіп
саласы дамып,әлемдегі экономикасы дамыған алпауыт елдердің арасында озып алға шығатын болады. Өйткені бұл қазақтың
қанында бар қасиет,өнер! Ең бастысы өскелең ұрпақ өз елінің адал азаматы болып, қазақилықты ешқашан жоғалтпауымыз
керек!

*****
ҚОРҚЫТ АТА КЕШЕНІН МАГНИТ ӨРІСІ АРҚЫЛЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы,
Қармақшы аграрлы-техникалық колледжі, 

өндірістік оқыту шебері  Алиева Гүлнұр Аскаровна 

Қорқыт Ата ескерткіші – сәулет  өнерінің айрықша үлгісі. Қызылорда облысы Қармақшы ауданы  Жосалы  кентінен  18
км жерде, Қорқыт станциясының түбінде  (1980).  Авторлары – Б.Ә. Ыбыраев, С.И. Исатаев.   Қорқыт Ата ескерткіші темір
бетоннан жасалған биіктігі  8 метр,  4 тік стеладан тұрады.  Әрбір стела әр тарапқа қаратып тұрғызылған құлпытастарға
ұқсайды. Жоғары жағы кеңейе келіп, шөміш пішінінде түйісетін стелалар қобыз бейнесін де меңзейді. Түйісер түбіндегі
орталық тесігінде  40  металл  түтік  бар.  Олар  жел  соққан  кезде  қобыз  сарынымен  үндес  дыбыс  шығарады.  Аңыздарда
айтылғандай,  Қорқыт  ата  мазарында  соққан  желге  үн қосатын  қобыз  қойылған.  Қорқыт  Ата  ескерткішінің  ішкі  жағы
мәңгілік өмір сырын іздеген Қорқыт атаның киелі желмаясының шартарапқа  жол  тартқан  ізін ишаралайтын «Түйе табан»
өрнегімен безендірілген.  Әрбір стеланың үшкілдене біткен төбесі күмбезге ұқсатылып, ерекше сәулеткерлік композиция
шешім  тапқан.  1997  жылы  ескерткішті  қалпына  келтіру,  жөндеу  жұмыстары  жүргізілді.  Амфитеатр,  қонақ  үйі,  т.б.
нысандардан тұратын тұтас архитектуралық ансамбль жасалып, мемориалдық кешенге айналды. 2000 жылы кешен жанынан
мұражай ашылды. Оның қорында 700-ге жуық экспонат сақталуда. Мұражай экспозициясында Қорқыт өмір сүрген дәуірдің
тарихы мен мәдениеті жайлы мәліметтер беретін материалдар қамтылған.

 «Елбасының тапсырмасымен Қызылорда облысының аумағындағы «Қорқыт ата» мәдени кешенi қайта жаңғыртылды.
Қазiр «Қорқыт ата» кешенiн ЮНЕСКО-ның ерекше қорғалатын мәдени мұраларының тiзiмiне енгiзу мақсатында жұмыстар
жүргiзiлiп  жатыр.  Бүгiнгi  күнi  «Қорқыт  ата»  кешенi  ЭКСПО-2017  халықаралық  көрмесiне  қатысатын  нысандардың
қатарына енгiзiлді. 

Еліміз  қуатты  мемлекет  ретінде  қалыптасып,  әлемнің  алдыңғы  қатарлы  еліне  айналу  жолында  талай  белестерді
бағындырып келеді. Осы қысқа ғана уақыт ішінде әлеуметтік маңызы зор жобаларды қолға алып, әлемдік деңгейдегі іс-
шараларды өткізу дәрежесіне жеттік. Осыған дәлел алдағы уақытта  өтетін халықаралық көремесінің Қазақстан жерінде
Астана қаласында өтетіндігі. ЭКСПО-2017 көрмесі «Болашақ энергиясы» тақырыбында ұсынылып отыр. Аталған тақырып
кездейсоқ алынып отырған жоқ.  Қазақстан табиғи байлықтың мол қорына ие, дегенмен шикізат көзіне айналып отырған бұл
байлықтарымыз түбінде бір түгесілетіні анық, демек, жастар еліміздің болашағын ойлауға, оған үлес қосуға, көркейтуге
міндетті.  Сондықтан да тұрақты энергияны,  баламалы энергетиканы пайдалану және табиғи ресурстарды сақтау басым
бағыттарымыздың бірі болу керек. 
     Қызылорда  облысы  аумағынан  ЭКСПО-2017
халықаралық  көрмесінің  нысандар  тізіміне  Байқоңыр
қаласымен  бірге  Қорқыт  Ата  кешеніде  енді.  Демек,
көрме  қарсаңында  осы  екі  нысанды  көруге  келушілер
қатары күрт артары сөзсіз. Айта кету керек, Қорқыт Ата
зиярат  ету  кешені  өткен  жылдың  соңында  ғана
пайдалануға  берілген.  Онда  туристерге  барлық  жағдай
жасалған.
Қорқыт Ата кешенін магнит өрісі арқылы жарықтандыру
жобасын жасаудағы мақсат – электр энергиясын үнемдеу.
Электр  энергиясын  үнемдеу  магнит  өрісінен  электр
энергиясын  алудың  мақсаты,  басқа  баламалы  энергия
көздеріне  қарағанда  (жел,  су,  күн)  ол  тұрақты  түрде
тоқтаусыз электр энергиясын береді.
       Жұмыс жасау принципі:
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Біріншіден, генератордың білігіне қолданыста жүрген DVD дискіні орнатамыз. Дискі диаметрі 120 мм, қалыңдығы 1,2 мм.
Дискінің  бетіне  жалпы  саны  8  дана  магнитті  желім  арқылы  жапсырамыз.  Дискінің  келесі  бетіне  8  ұяшық  жасап,  8
подщипник дөңгелекшелерін қоямыз. Магнит жапсырылған дискі қосымша механизм  арқылы магнит көмегімен генератор
айналымға  енеді.  Генератор айналымы үздіксіз  қозғалыста  болуы үшін подщипник дөңгелекшелері  қозғалыста  болады.
Жалпы жүргізілген тәжірибе негізінде ток көзі өндіріледі. 
Қазақстан табиғи байлықтың мол қорына ие, дегенмен шикізат көзіне айналып отырған бұл байлықтарымыз түбінде бір
түгесілетіні анық, демек біз жастар еліміздің болашағын ойлауға, оған үлес қосуға, көркейтуге міндеттіміз. Сондықтанда
тұрақты  энергияны,  баламалы   энергияны  пайдалану  және  табиғи  ресурстарды  сақтау  басым  бағыттарымыздың  бірі.
Магнит өрісі арқылы жарықтандырудың  экономикалық  тиімділігі  көп шығынды қажет етпейді. Экологиялық  жағынан
таза қоршаған ортаға ешқандай зиянды қалдық газдар бөлінбейді.
Макеттің көлемі: 1,0х70 см
Пайдаланылған материалдар: Пвх, түрлі-түсті жапсырма, желім

*****
АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Қармақшы аграрлы-техникалық колледжі, 
ІІ санатты өндірістік оқыту шебері  Оспанова Жадыра Тоқтамысқызы 

Автомобильдер еліміздің  тасымал кешенінде маңызды орын алады.  Миллиондаған мекеме,  ұйым,  фирма,  компания,
ферма-кооператив ұжымдық клиенттерді халық шаруашылығында ретті атқарып және еліміздің халқына тынымсыз қызмет
етеді.  Жыл  сайын  автомобиль  көлігімен  халық  шаруашылығында  80%-дан  астам  жүк  тасылатын  болса,  тасымалдың
көпшілік пайдаланымында 75%-дан астам жолаушы тасымалданады.

Автомобильдермен  тасымалдау  жұмыстарын  атқару  үшін,  олардың  техникалық  жағдайлары  белгілі  бір  талаптарға
сәйкес келуі керек. Керісінше болса, онда автомобильдерді пайдалану мүмкін болмайды. Бұл талап, әсіресеоның басқару
жүйелеріне ерекше қойылады,. себебі, ол жол жүру қаупін тудырады. Автокөлік белгілі бір уақыт жұмыс атқарғаннан кейін,
оның  механизмдері  мен  бөлшектері  тозады,  алғашқы  өзара  әсерлесіп  жұмыс  істейтін  жағдайлары  өзгереді,  соның
салдарынан оларға түсетін күштер көбейеді,  үйкелістен тозуы жылдамдайды.  Сөйтіп тозған бөлшектің сыныуына алып
келіп соқтырады, механизмдері істен шығады. Мұндай жағдай басқару жүйесінде кездесетін болса, онда автомобиль апатқа
ұшырауы  мүмкін.  Мысалы,  жүріс  бағытын  басқаратын  рульдік  басқару  жүйесінің  істен  шығуы,  автомобильдің  жүріс
жолынан шығып кетуіне душар етеді немесе тежеу жүйесінің істен шығуы, автомобильдің басқарусыз жүруін тудырады.
Сондықтанда автомобильдің басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету деп оның техникалық жағдайын, қажет болса,
сағат  сайын  қадағалап  тұруды  айтуға  болады.  Жалпы  машинаға  техникалық  күтім  жасау  деп  оған  жасалатын  негізгі
жұмыстардың,  яғни  жуып-тазалау,  бекітулерін  тексеру,  тиісті  механизмдерде  реттеу  және  майлау  жұмыстары  сияқты
жұмыстар жиынтығын айтады. Бұл жұмыстардың негізгі мақсаты-механизмдердегі ақауды болдырмай, олардың сенімділігін
арттыру, бөлшектердің тозығын азайтып, олардың да қызмет мерзімін арттыру болып табылады. Соның салдарынан машина
ұзақ уақыт сенімді жұмыс атқарады. Машинаға жүргізілетін техникалық күтімді, оның екі түрлі көрсеткішімен бағалауға
болады: біріншісі машинаның сенімділігі болса, екіншісі оның қызмет ету мерзімі болып табылады. Машинаның сенімділігі
деп оның белгілі бір уақыт аралығында істен шықпай өз қызметін атқару болып табылады, яғни машина немесе механизмнің
сенімділігі оның істен шығу мөлшерімен анықталады. ал, қызмет ету мерзімі деп, оған техникалық күтім жасай отырып,
қызмет  еткен  мерзімін  айтады.  Яғни,  машинаның,  механизмнің,  бөлшектердің  тозығы  көбінесе  оларға  көрсетілген
техникалық  қызмет  сапасымен  анықталады.  Мысалы,  оларға  жүргізілген  реттеу,  тазалау,  майлау  жұмыстары  сапалы
жүргізілсе, олар неғұрлым ұзақ қызмет етеді. Машина бөлшектерінің тозығына көптеген факторлар әсер етеді, атап айтқанда
бөлшек  жасалған материалының химиялық, физикалық қасиеттері, үйкелетін беттерінің сапасы, түсетін күштер, қозғалыс
жылдамдығы,  температурасы,  майлану тәсілі  мен қолданылатын жағармай  сапасы сияқты факторлар.  Қаншалықты бұл
факторлардың әсерін азайтқанмен, міндетті түрде бөлшектер тозығы болады. Сондықтанда олардың түрлерін білген жөн.
Бөлшектердің тозығын негізінен үш түрге бөлуге болады: 1-қайралып тозу, 2-тапталып тозу, 3-үгітіліп тозу. Қайралып тозу
дегеніміз үйкелетін беттергетозудан пайда болған ұсақ бөлшектер түседі де қайрақ әсері  сияқты сол үйкелетін беттерді
тоздырады.  Мұндай  ұсақ  бөлшектер  үйкелетін  беттерге  сырттан  да  түсуі  мүмкін.  Бұл  процесс  автомобильдің  басқару
жүйесінің  механизмдерінде өте көп кездеседі.  Мысалы рульдік  басқару механизмдегі  тартқыштардың топсалары,  тежеу
механизміндегі үйкелетін ашық беттеріне сырттан шаң, тозаң түсіп, оларды қайралу тозығына душар етеді. 
Тапталып тозу дегеніміз бөлшектерге өзіне тиісті күштен артық түскен күштен оның беті тапталып қалады да, үйкелетін
беттердің аралығындағы саңлау артып кетеді, яғни алғашқы геометриялық мөлшерлері өзгереді. Бұл процесс, механизмнің
қалыпты жұмысын бұзады. Мұндай жағдайда автомобильдің басқару жүйесінде жиі кездеседі. 
Үгітіліп тозу дегеніміз бөлшек тозығының соңғы дәрежесі, яғни алғашқы екі түрлі тозудың салдарынан үйкеліс беттерінің
шыңдалған, өңделген қабаты жойылып, оның астындағы жұмсақ бет үгітіле бастайды. Мұндай үйкеліс  кезінде машина
механизмі  қызмет  атқара  алмайды.  Ол  бөлшектің  істен  шығуына  душар  етеді.  Рульдік  басқару механизмде  червяктің,
роликтің тістері жұқарады, подшибниктері тозады, тартқыш басындағы топсаларда саңылау көбейеді. Осылардың әсерінен
рульдік  дөңгелектегі  бос жүріс пен бұрауға қажетті  күш артады. Тежеу механизмдерінде көбінесе барабан мен колодка
тозады. Соның салдарынан олардың аралығындағы саңылау артады да тежеуге қажетті уақытты арттырады, немесе тежеу
тиімділігін  нашарлатады.  Енді  төменде  осындай  тозу  себептері  қарастырылады.  Автомобильдің  басқару  жүйесіндегі
бөлшектер өте жайсыз жағдайларда жұмыс атқарады. Олар тікелей жол жағдайындағы қолайсыз жағдайлармен жанасады,
яғни шаң-тозаң,  лас шалшық сулар,  әртүрлі  температура тағы сол сияқты көптеген жағдайлар.  Осы жағдайлар басқару
жүйесіндегі  бөлшектерді  мықтап  қадағалап  отыруға  мәжбір  етеді.  Енді  кездесетін  себептерді  қарастыралық.
Конструкциялық  себептердің  тозуға  әсері  ерекше  болады.  Егер  механизмнің  бөлшектері  сырттағы  кездесетін  табиғи
жағдайлардан қоршалмаса, онда оларға жоғарыдаайтылған шаң-тозаңдар түсіп, қайрақты тозуға душар етеді, шалшық лас
сулар  әрі  қайрақты  тоздырса,  әрі  металлдарды  тотықтандырып  тоздырады,  температураның  өзгерістері  металлдың
қасиеттерін өзгертіп отырады. Сондықтанда, автомобильдің әсіресе басқару жүйесіндегі бөлшектердің конструкциясы осы
көрсетілген жағдайларға олар душар болмайтындай етіліп жасалуға тиіс. 
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Автомобильдің басқару жүйесіндегі бөлшектердің конструкциясын осы сырттағы жағдайларға бейімдеп жасайды. Мысалы,
рульдік тартқыш басындағы топсалар,  тағы сол сияқты ашық қозғалатын тораптар арнаулы резина қаптармен қапталып,
шаң, су жібермейтін тығыздағыштармен жабдықтап мұқият жасалады. Күнделікті немесе мезгілді техникалық күтім жасау
кезінде сол бөлшектердің қаптары жыртылмай,  бүтін  екендігін тексеріп отырады,  мезгіл-мезгіл жағармаймен толтырып
қойған  жөн  болады.  Бөлшектің  жасалған  материалы  мен  сапасының  тозуға  тигізетін  әсері  де  үлкен  болады.  Бөлшек
жасалған материалдың тозуға төзімділігі оның қасиетімен жасалу технологиясына тікелей байланысты. Егер бөлшек жұмсақ
материалдан,  жылулық  және  механикалық  өңдеулерден  сапасыз  өтетін  болса,  онда  ондайбөлшектерді  қаншалықты
қорғағанмен,  тозуы  өте  тез  болады.  Себебі,  ол  беті  тегіс  болғандықтан  механикалық  тозуға  душар  болады,  ал
жұмсақтығынан  тапталып  тозуына  тура  келеді.  сондықтанда  ондай  бөлшектерді  тиісті  қатты  болаттан,  шынықтырып,
беттерін мұқият майдалап өңдейді. Кейбір жағдайларда, арнаулы жұмсақ материалдар, яғни платмассадан жасалған астарлар
қолданылады. Бұл жағдайда, ол тозған астарларды техникалық күтім кезінде алмастырып отырғандықтан, негізгі қымбат
тұратын  бөлшек  көп  тозбайды.  Осындай  тәсілді  көбінесе  рульдік  тартқыш  бастарындағы  топсаларда  көп  қолданады.
Материалдың осындай қасиеттерін  тежеуіш механизмдерде  де  қолданады.  Мысалы қымбат  тұратын  тежеуіш барабаны
немесе дискісі тез тозып кетпеу үшін, тежеуіш үшін қолданылатын үйкелістік материалды таңдап алу қажет. Себебі: ондай
үйкелістік  материалдардың  қаттылығы  әртүрлі  болады.  Егер  оларды  автомобиль  жасаушының  ұсынысы  бойынша
көрсетілген материалды қолданбаған жағдайда, тежеуіш барабаны немесе дискісі тез тозып кетеді.
Жағармай сапасының басқару жүйесіндегі бөлшектер тозуына ерекше әсер етеді. Онда қолданылатын жағармайлар, үйкеліс
беттеріндегі кедергіні ғана азайтып қоймай, оның үстіне сол беттерді шаң-тозаңнан, лас судан қорғап тұруға тиіс. Ол үшін
олардың жұққыштығы мен тұтқырлығы жоғары болуы керек.  Әрі  осы қасиеттері  сыртқы температурасының өзгерісіне
төзімді болуға тиіс. Сондықтанда осы басқару жүйесіндегі қолданылатын майларды да жоғарыдағы талаптарға сай келетін
етіп қабылдайды. Олардың түрлерімен техникалық қасиеттері, автомобильді майлау картасында көрсетіледі. Автомобильдің
эксплуатациялық жағдайларыда оның тозуына көп әсер етеді. Осындай эксплуатациялық жағдайлардың негізгілеріне ауа-
райының  климаттық  жағдайын,  жел  бетінің  сапасын,  автомобильді  пайдалану  режимін  және  автомобильді  жүргізу
тәсілдерін жатқызуға болады. Ауа-райының өзгерісі, басқару жүйесіндегі бөлшектердің тозуына әсер етуі мүмкін. Себебі
температура өзгергенде ондағы қолданылатын жағармайлардың қасиеті өзгереді, алған әсерінен коррозиялық тозу болады
тағы сол сияқты. Сондықтанда автомобильге көбінесе мезгілдік техникалық күтім жасалады, яғни көктемде және күзде. Жол
бетінің сапасы,  әсіресе,  автомобильдің басқару жүйесіне көп әсерін тигізеді.  Егер жол беті  тегіс  болмаса,  онда басқару
дөңгелегі күрделі тербеліс жасайды. Ал, ол тербелістер рульдік басқару механизміне беріледі. Соның салдарынан барлық
қозғалатын топсалар артық үйкеліске душар болғандықтан тез тозады. Оның үстіне, ондай жолмен жүргенде тежеу жүйесі
әдеттегіден екі-үш есе жиі қолданылады да, оның да тез тозуына душар етеді. 
Автомобильді  пайдалану мен  жүргізу  тәсілдері  де  көбінесе  жол  жағдайына  байланысты  болады.  Мысалы  жол  бетінің
сапасына қарамай, автомобильді өте көп жүкпен тиеп, жоғары жылдамдықпен жүргізетін болса, әрине оның бөлшектерінің
тек тозуын ғана арттырып қоймайды, оған қосымша сындыруы да мүмкін. Сондықтанда автомобильді пайдалану кезінде
осы жағдайлар тұтас есепке алынуға тиіс және техникалық күтім жүргізу үшін бұл көрсеткіштер негізгі болып қабылдануға
тиіс.  Автомобильдің  ақаусыз,  сенімді  қызмет  атқаруы  оған  жүргізілген  техникалық  күтімнің  сапасына  тікелей  тәуелді
болады. Егер техникалық күтім сапасы жүргізілетін болса, онда бөлшектердің тозығы тез жүреді де, олардың істен шығуына
себепші болады. Енді сол техникалық күтім сапасының кейбір көрсеткіштерінің әсеріне байланысты машина бөлшектерінің
бүлінуін қарап көрелік.  Автомобильге техникалық күтім жасау кезінде, міндетті түрде бөлшектер бекітулерінің беріктігі
тексеріледі. Ал ол бекітулер, машина жүріс ұзақтығына өзгереді. Бекітулердің көп босап кетуі 1000-2500 км жол жүрген
кезде  кездеседі  екен,  яғни  автомобиль  алғаш  жаңа  күнінде  немесе  жөндеу  немесе  техникалық  күтім  жасау
кезіндемеханизмдерді  бөлшектегеннен  кейін  осы  жол  жүріс  мезгілінде  міндетті  түрде  техникалық  күтім  жүргізіп,
бекітулерді қайтадан тексеру қажет екен. Ал техникалық күтім сапасыз жүргізілетін болса, онда ондай босаулар ерте болуы
мүмкін және ол жол апатына ұшыратуы мүмкін. Сонымен техникалық күтудің, тек бұл көрсетілген бекіту жұмыстары ғана
емес,  басқа  да  реттеу,  майлау,  тазалау сияқты  жұмыстар  да  өте  үлкен  әсерін  тигізеді.  Ендеше  автомобиль  көліктеріне
техникалық күтім жүргізудің ерекше мәні бар. Автомобильдің басқару жүйесіне жүргізілетін техникалық күтім сапасына
ерекше назар аудару керек.

*****
Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы

 №28 Ақбай  жалпы орта мектебі, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, І санатты 
Тастанова Райхан Танатаркызы 

Сабақтың тақырыбы:          Абай Құнанбайұлының қара сөздері 
Сабақтың мақсаты: а)  А.Құнанбайұлының  қара сөздерінен мәлімет бере отырып, білімдерін жүйелеу,жинақтау және 
шығармашылық жұмыстар арқылы Абайды жан-жақты таныту;
ә) оқушыларды адамгершілікке,имандылыққа,асыл қасиеттерге тәрбиелеу;
б) мәнерлі сөйлеуге дағдыландыру, ой-өрісін,ойлау қабілетін,шығармашылық ізденісін дамыту;
Сабақтың түрі:     аралас   сабақ
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап,талдау,іздену  т.б
Сабақтың көрнекілігі: сызбалары,кестелері,   дидактикалық материалдар  т.б
Пәнаралық байланыс:          тарих
Сабақтың барысы:  а) Ұйымдастыру кезеңі:
Оқушылармен амандасу,түгелдеу, оқу құралдарын тексеру, сыныптың тазалығына көңіл бөлу.  Оқушылардың зейінін 
сабаққа аудару.
ә) Үй тапсырмасын пысықтау:
Үйге берілген тапсырманы  сұраймын.Оқушыларға бірнеше сұрақтар қоямын.
1.«Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңін кімнен аударған?
2.Ақынды  «Қазақтың бас ақыны» деп кім айтқан?
3.Ең алғаш шығарған өлеңдерін кімнің атынан жазған?
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                                            б) Жаңа сабақты түсіндіру:
        Абайдың 1890 жыл мен 1898 жыл арасында жазылған бір алуан шығармалары «қара сөз» деп аталады. Ол 
сыншылдық,ойшылдық және көбінесе адамгершілік,мораль мәселелеріне арналған өсиет,толғау тәрізді.
          Абайдың 45 қара сөзі бар.   Жиырма тоғызыншы сөзінде қазақтың мақалдарының  іске татырлығы да бар,іске татымақ 
түгіл, не құдайшылыққа,не адамшылыққа  жарамайтұғыны да бар -дей келе мақалдарға тоқталып өткен.
 Шығармашылық жұмыс:   Абай сынаған мақал-мәтелдерді теріп алып,салыстыру жұмыстарын жүргізіңдер.

      Мақал-мәтелдер     Абайдың сыны       Өз пікірің

Топпен  жұмыс:           «Ата-анадан тәтті жоқ» немесе «Періштені  алтын да жолдан тайдырмас» тақырыбына шағын 
пікірлесу жүргізеді.
Білімді бекіту:   Өтілген тақырыпқа байланысты бірнеше сұрақтар қоямын. Түсінбеген сұрақтарына жауап беремін.
1. Қара сөзден қандай тағлым,үлгі,ақыл-нақыл алдыңдар?
2. Қалай ойлайсыңдар,ақын сынын сол қалпында қабылдауға бола ма?
3. Ақынның қара сөз жазудағы негізгі мақсаты не?
Білімді бағалау: Оқушылырдың жауаптарына, сабаққа белсене қатысып отырғандарына қарай білімдері бағаланады.
Үйге тапсырма:            А.Құнанбайұлының   Қара сөздерін   оқып келу

*****
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ленгір қаласы

Ленгір көмекші мектеп-интернаты, орта қыздар тобының тәрбиешісі 
Кожахметова Гаухар Арипжановна

Тақырыбы: «Қазақстан – 2050 стратегиясы: бір халық– бір ел – бір тағдыр»
Мақсаты: Оқушыларға Отанын сүюге, бірлікке, елтарихын білуге, еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге, 
Отанымыздың байлығын қорғауға, елімізді өркендетуге, білімді ұрпақ болуға тәрбиелеу. 
Түрі: сабақ викторина 
Қолданылатын әдіс тәсілдер: сұрақ жауап, шығармашылықпен жұмыс
Көрнекілігі: эпиграфтар, интерактивті тақта, суреттер
Барысы:   І. Ұйымдастыру бөлімі: 
А) Оқушылармен амандасу, түгелдеу;
Ә) «Жүректен жүрекке» шаттық шеңбері (білім күніне тілек)
ІІ. Негізгі бөлім:   Кіріспе: Міне, балалар, біздер елімізбен мақтанамыз. Бұл еркіндік бізге оңайлықпен келмегенін өздерің 
білесіңдер. Қазақ елі еркіндікке жету үшін қаншама қиынқыстау кезеңдерді бастан кешірді. Мыңдаған жылдық тарихы бар. 
Қазақстан тәуелсіздік алды. 
Ал, балалар, Қазақстан туралы жалпы не білеміз?     Қазақстанның көпұлттылығы туралы не айтамыз?
Астанадағы Бейбітшілік пен келісім сарайында Қазақстан халқы Ассамблеясының мерейтойлық ХХ сессиясы өтті. Сессияда
Елбасы Қазақстан халқы Ассамблеясын «Бүкіл халықтық өкілдік» деп атады. Көреген ұлт көшбасшысының ұлы мақсатын 
сессияның аты да әйгілеп тұр: «Қазақстан 2050 стратегиясы: бір халық бір ел бір тағдыр». Міне, бүгінгі біздің тәрбие 
сағатымыз да осыған арналмақ. 
Елбасы сессияда сөйлеген өз сөзінде: 
«Бір халық» барлығымыз үшін ортақ ұлттық мүдделер,«бір ел» барлығымыз үшін ортақ Отан«бір тағдыр» біз өмір сүріп 
өткен қиындықтар мен жеңістер.
Міне, қазақстандық қоғамдық келісімді шайқалтпай ұстап тұратын табаны таудай үш таған. Қоғамдық келісімсіз мемлекет 
бір адым да ілгері жылжи алмайды деді. 
І) «Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» ҚР ның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауы 2012 жылдың маңызды оқиғаларының бірі. 
Балалар, өткен жылы Жолдауды барлығымыз сынып болып талқыладық. Ал бүгінгі сабағымызда биылғы атқарылып жатқан 
жұмыстарға зер салсақ. (оқушыларды жетондар арқылы 4 топқа бөлемін)
І топқа: «Баланы қорғау»
ІІ топқа: «Ұлт денсаулығы – біздің табысты болашағымыздың негізі»
ІІІ топқа: «Ананы қорғау. Әйелдерге үндеу»
ІҮ топқа: Білім және кәсіби заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары».
(Оқушылармен берілген тақырыптарды талқылау)
ІІ) 2013 жыл Республикамыздың елордасы Астананың 15 жылдығы. Астана жаңа қарқынды дамып келе жатқан 
Қазақстанның бейнесі, жаңарудың символы, республикамыздың тәуелсіздігіміздің символы. 
Олай болса, Алматы Астанаға қай жылы көшірілді?
Астана несімен ерекшеленеді?   (Астана туралы видеоролик көрсету)
ІІІ) 2017 жыл Астанада «ЭКСПО-2017» халықаралық көрме өткізу жылы. Көрме «Болашақтың энергиясы» ұранымен өтеді. 
Энергияның балама көздері бұл әлем қауымдастығын толғандыратын ең өзекті тақырып. 
ІІІ. Қорытынды:  Ал балалар, енді бүгінгі тәрбие сағатымызды қорытындыласақ.
І топқа: «Болашақтың Қазақстанын мен қалай елестетемін?» сурет салу
ІІ топқа: «Егер де мен Президент болсам халыққа Жолдауым» үндеу жазу 
ІІІ топқа: 2050 жылы мен 50 жаста боламын. Сол кезде мен өзімді қалай елестетемін? Шағын эссе
ІҮ топқа: «ЭКСПО – 2017» ге мен не сыйлаймын? Макет жасау 
Жақсы балалар. Алдарыңыздағы қағаздарға өздеріңіздің бүгінгі тәрбие сағатынан өздеріңіздің алған әсерлерің туралы 
жазыңдар. 

*****
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Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы 
№100 жалпы орта мектеп өзін-өзі тану пәні мұғалімі 

Ирискулов Абдисаттар Усаркулович 
Тақырыбы: Өмірің өз қолыңда
Құндылық : Риясыз сүйіспеншілік
Қасиеттер : адамгершілік, мейірімділік, қайырымдылық, сыйластық. 
Сабақтың мақсаты: оқушыларға өмір, оның мәні туралы түсінік беріп, адамның өмірі өз қолында екендігін түсіндіру.
Міндеттері:
- Оқушыларға адам өмірінің маңыздылығы туралы түсінік беру;
- Оқушалрдың адамгершілік қасиеттерін дамытуға ықпал ету;
- Еліне, халқына абыройлы қызмет етіге тәрбиелеу;
Сабақ барысы
Ұйымдастыру бөлімі.
Тыныштық сәті. Нұрға бөлену.
Үй тапсырмасын тексеру. Сұрақтар бойынша жауап беру. 
-Адам өмірі мәнді болу үшін не істеу керек?
-Адам өмірінің маңыздылығына рухани байлық қалай әсер етеді?
-Еліңе, халқыңа абыройлы қызмет ету дегенді қалай түсінесіңдер?
Дәйексөз.
«Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан басым болатын – адал еңбек, мінсіз ақыл, таза 
жүрек»
Ш.Құдайбердиев
Мұғалім сыйы: Қ.Әлімбек 
Жаңа - жаңа мен ұғына бастадым, 
Өмір деген қымбат екен,достарым. 
Өмір – менің жарқылдайтын аспаным, 
Өмір – менің сарқылмайтын дастаным. 
Мен – өмірді жас зерттеуші, жас ғалым, 
Енді оянып, енді зерттей бастадым. 
Өмір – кітап, түсінуі тым қиын, 
Әрбір күнім – әрбір бетін ашқаным. 
Жағылды ма жүрегімде жаңа шам, 
Ойлаумен өтеді ылғи оңашам. 
Армандаймын: ұлы еліме сүйікті, 
Жақсылықтар жасасам деп орасан. 
Маржан іздеп терең теңіз түбінен, 
Күн батарда  атар таңға үңілем. 
Өмірімнен, өз ортамнан үйреніп, 
Жақсы адамға айналармын түбі мен!
Тапсырма: Абайдың «Он жетінші» қарасөзін оқу арқылы оқушылар қайрат, ақыл, жүрек ушеуінің айтысын талдау.
-Автор қайрат, ақыл, жүректің ерекшеліктерін қалай жеткізген?
-Ғылымның «жүрекке билет» дегеннің мағынасын қалай түсіндіресіңдер?
-Абай қандай адамды «қасиетті адам» дейді? Неліктен?
-Тағы қандай қасиеттерді «жүрекке билетуге» болады деп ойлайсыңдар?
Шығармашылық жұмыс   
  Әр топ “Өмір” сөзіне ассоциациялар құру. 
“Күн шуағы”, “Кеме”, “Жүрекше”.
Топпен ән айту.  «Өмір-өмір» әні.  Сөзі: Л. Ошаниндікі  Әні: С.Бәйтереков
Үй тапсырмасы.  Зиянды әдеттердің салдарын тізбелеп жазыңдар. Оларды болдырмаудың жолдарын ұсыныңдар. 
Ұсыныстарыңды кесте түрінде беріңдер.

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

№12 Т. Рустемов атындағы мектеп-гимназиясы бастауыш сынып мұғалімі 
Хайтенова Айдинай Абдурасуловна

Сабақтың тақырыбы: 5 санын қосу және азайту 
Оқыту мен тәрбиелеудің міндеттері: Белсенділікке, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Алғырлыққа, тапқырлыққа тәрбиелеу.
Сабақтың мақсаты:
1 Оқушыларға 5 - ті қосу және азайту тәсілдерін үйрету.
2 Тапсырмаларды өз бетінше орындауға дағдыландыру.
3 Жүйелі ойлау қабілетін дамыту.
Құрал - жабдықтар, көрнекті құралдар: интерактивті тақта, электрондық оқулық, слайд.
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ.
Әдіс - тәсілдері: Түсіндіру, сұрақ - жауап, өзіндік талдау, іздену.
Сабақ барысы: I. Ұйымдастыру. (1 слайд)
II. Үй тапсырмасын тексеру. Дидактикалық ойын: «Жауапты анықта».
1) Жапырақтар арасындағы сандар арқылы қосынды мен айырманың мәнін табу.(2 слайд)
2) Алмұрттарды жинау. 4 санының құрамын табу.(3 слайд)
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3) Ойлан тап: Алмадағы өрнектерді аңдарға бөліп берейік.(4слайд)
4) Үйлердің есігін ашуға көмектес: (5 слайд)
Кілттегі өрнектерден нені байқадыңдар?
Ендеше, бүгінгі сабағымыз 5 санымен байланысты. 5 қандай сан? натурал, тақ, біртаңбалы, қасиетті. 5 саны мынадай сөз 
тіркестерінде кездеседі, соған қауымдастық құрайық. (6, 7 слайд)
Дәптермен жұмыс. Көркем жазу.
5 - ті қосу кестесін 1 оқушы айтады.(8 слайд)
Бүгін 6, 7, 8, 9 сандарына 5 санын қосу мен азайтудың ерекшеліктерімен танысамыз. (9, 10 слайд)
4 оқушы түсіндіреді. Дәптерге жазылады. (11, 12 слайд)
Тақтада көрсетіледі, оқушы түсіндіреді.
№3. Математикалық диктант. Өрнектің мәнін табу: 12, 7, 13, 8, 14, 9.
№4. Бұл есепте 2 сұрақ. Белгіге назар аудару.(13 слайд)
Әңгімелер – 6 күн  Жыр -? – 5 күн ұзақ  Шешуі: 6 + (6 + 5) = 6 + 11 = 17  Жауабы: 17 күн
№5. Қыз – 24  Ұл -? 4 - еуі кем  Шешуі: 24 + (24 – 4) = 24 + 20 = 44  Жауабы: 44.
(14, 15 слайд)  Өте жақсы балалар. Бүгінгі сабаққа белсенді қатыстыңдар. Рахмет!
Бағалау.
Үйге тапсырма: 78 бет №6
Қорытынды:  Біз бүгін немен таныстық? 5 санын қосу және азайтудың тиімді тәсілдерімен.

*****
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы 

Д.Нұрпейісова атындағы №116 жалпы орта мектебінің  
математика пәні мұғалімі  Ержанова Жулдыз Ерболатовна  

Сабақтың тақырыбы: Кім көп біледі?
Сабақтың мақсаты:
Математика пәніне деген қызығушылықтарын арттыру. Оқушылардың ой өрісін кеңейтіп, топпен жұмыс істеуге, логикалық 
ойлау, танымдық  қабілетін дамыту. Шығармашылдыққа, тапқырлыққа, алған білімдеріне жауапкершілікпен қарауға 
тәрбиелеу.  
Сайыстың жоспары:

1. Таныстыру (аты, ұраны, төсбелгісі).
2. Логикалық сұрақтар.
3. Математикалық жекпе – жек.
4. Ширату.
5. Жұмбақтар шешу.
6. Сөздер құрау.

Сайыстың көрнекілігі:
Тақырыптық сөздер, шарлар, ұлағатты сөздер. «Ақыл – ойды тәртіпке келтіретін – математика» (М.В.Ломоносов). 

«Математика – ғылымдардың патшасы», ал арифметика – математика патшасы» (К.Гаус). «Математиканың өз тілі бар – ол 
формула» (С.В.Ковалевская). «Ақын жанды болмасаңыз, математикте бола алмайсыз» (С.Ков).
Сайыстың барысы:

Мінекей, залда тыныштық,
Естілмейді дыбыс түк.
Кешіккендерді тоспаймыз,
Ғылымдардың ғылымы –
Математика жайында
Кешімізді бастаймыз.

Қазылар алқасымен таныстыру. 
Ортаға топтарды шақырамыз.
1. Үлгілі тәртіп, жқсы оқу,

Алға қойған мақсаты.
Әрқашан да мектепте,
Шығып жүрген жақсы аты дей келе топтар өздерін таныстырып өтсін.

2.        Кім жүйрік ойға - сол алады! – деп логикалық сұрақтарға жауап береміз.
1) Екі әкесі, екі баласы үш алманы қалай бөліп жейді. (атасы, баласы, немересі).
2) Ұшақ А қаласынан В қаласына дейін 1 сағ  20 мин ұшады да, қайтарда 80 минут ұшады. Себебін түсіндір? (Екеуі бірдей 1 
сағ 20 мин = 80 мин).
3) 5 жұмыртқа 12 минутта піседі, 10 жұмыртқа ше? ( 12 минута, бәрін бірге саламыз).
4) Бір жанұядағы 5 ұлдың бір бірден қарындасы бар. Жанұяда барлығы қанша бала бар? ( 6 бала ).
5) 1 тонна мақта ауыр ма, 1 тонна темір ауырма? (бірдей).
1) Төрт пен бестің арасында арасына қандай таңба қойылғанда 4-тен артық 5-тен кем сан шығады? (үтір).
2) Үш пар ат 30 км-ге шапса, әр ат қанша км шапқан? (30).
3) Төрт қойдың неше аяғы бар? (16).
4) Үш майшам жанып тұрды, екеуін сөндірсе нешеуі қалады? (екеуі, біреуі сөндірілмегесін жанып кетті).
5) Үш әкесі мен алты ұлы серуенге  шықты. Олар 42 алма сатып алды, әр қайсысына алты алмадан тиді. Бұл қалай болғаны? 
(1 ата, 2 әке, 4 баласы).
1)  Екі адам 4 сағат шахмат ойнады. Олардың әрқайсысы неше сағат ойнады? (4).
2) Сағаттың төрттен бір бөлігінде неше минут бар? (15 мин).
3) Сағат үшті көрсеткенде, оның сағатының және минутының тілдері қандай бұрыш жасайды. (тікбұрыш).
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4) Сәуледе бір бүтін, екі жарты, төрт ширек алма болды. Барлығы неше алма? (3).
5) Натурал санға қандай санды қосқанда келесі сан шығады? (1).
3.        Ал, балалар, балалар. 

 Мақал – мәтел айтайық.
Асулардан асайық,
Білім шыңына біз жетейік.
Кедергіні жеңейік.

Бұл «Математикалық жекпе – жек» кезеңінде топтарсандармен берілген мақал –мәтел айтып жарысады.
 2 жақсы қас болмас, 2 жаман дос болмас.
 7 атасын білмеген жетесіз,
 Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.
 Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді.
 5 бармақ жұмылса жұдырық болады.
 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды.
4. Ширату. Сайыскерлеріміз анаграмма шешеді.

д и а м е т р
п а й ы з

т е т р а э д р
Ш е ң б е р

м е т р
Х о р д а

т а қ
т а б и ғ и

а к с и о м а

р а д и у с

   
 1. Шеңбер бойындағы екі нүктені қосатын және центр арқылы өтетін кесінді.
2. Санның 100 ден 1 бөлігі.
3.Барлық қырлары тең шүбұрышты пирамида.
4. Бір нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиынын қалай атайды .
5. Ұзындық өлшемі.
6. Ееңбердің екі нүктесін қосатын қосынды.
7. 2 бөлінбейтін сандар.
8. Натурал санның мағанасы.
9. Дәлелденбейтін ұғым.
10. шеңбер бойындағы кез келген нүктелерін центрмен қосатын кесінді.

ж а й
п А р а л л е л ь

п е Р и м е т р
П И ф а г о р

д и А м е т р
П е р П е н д и к у л я р

т а қ
ш и р е к

к е с і н д і
ж а з ы ң қ ы

1. 1 –ге және өзіне бөлінетін сандар.
2.Қиылыспайтын түзу.
3. төртбұрышиың қабырғаларының, ұзындықтарының қосындысы.
4. Ғұлама ғалым.
5. Ең үлкен хорда.
6. Тікбұрыш жасап қиылысатын екі түзу.
7.2 бөлінбейтін сан.
8. Бүтінді төртке бөлгендегі бір үлесі.
9. Екі нүктемен шектелген түзудің бөлігі.
10. 180о-тең  бұрыш.

т Р а п е ц и я
с ә У л е

ф И г у р а
Т е ң д е у

р о М б
ғ а с ы р

С а ғ а т
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 1. Тек қарама – қары екі қабырғасы параллель болатын төрт бұрыш.
2. Бір нүктеден шығатын түзу.
3. Бейне, кескін.
4. Құрамында белгісізі бар теңдік.
5. Барлық қабырғалары тең төртбұрыш қалай аталады.
6. Ең үлкен уақыт өлшем бірлігі.
7. Уақыт бірлігі.
5. Жұмбақтар шешу.
Бес ін, бес іннің 
Ауызы бір ін. (Қолғап)
Төрт қарны бар, 
Бір ауызы бар (Үй). 
Отыз омыртқа,
Қырық қабырға,
Бәрін ұстап тұрған
Ауыз омыртқа (30 омыртқа – уық, 40 қабырға – кереге, ауыз омыртқа шаңырақ).
Он қойым болды өміріме азық,
Инемен сарамын құдық қазып,
Жатсам да, тұрсам да, қасымда,
Өзімнен көрген емес кейін қалып. (Он саусақ, сия)
Екі тыңшысы, отыз екі бөрісі бар (Бас).
Жүз мүйізі бар 
Үстінде киізі бар. (Киіз үй).
6. Сөздер құрау.
Теорема – ар, ор, ер, мама, тер, ел, ара, арала, терме, ем, ерме, тор, тар.
Аралас – ас, лас, ар, сал, рас, ара, алас, Сара, сал, сарара ла, салалас.
Бөлшек – бөшке, бөлке, бөле, өкеше, өлше, бөл, шек, бел, лек, кел, шөл, шөк, шел, кеш, ек, еш, ел, өш.
Қорытындылу. Сайыскерлерді жеңімпаздарды марапаттау. 

*****
Стаценко Татьяна Алексеевна 

учитель по истории  №116 ОСШ Д.Нурпеисова. ЮКО.

Тема: Участие Казахстанцев в Великой Отечественной Войне.
ема: Строительство и развитие Акмолинского укрепления.

Перекрестный опрос.
1. Какой город располагался на окраинах современной Астаны в XI-XIII вв.? (средневековый кыпчакский город Бозок)
2. Кто обратился с просьбой об открытии нового округа? (султан  Конуркульджа Кудаймендыулы)
3. Под чьим руководством началась экспедиция, которая должна была подготовить открытие нового округа? (под 
руководством Шубина)
4. Какое место было выбрано для открытия нового округа? (урочище Акмола)
5. Когда состоялось официальное открытие Акмолинского окружного приказа? (22 августа 1832 г.)
6. Кто стал старшим султаном? (султан  Конуркульджа Кудаймендыулы )
7. Какие ярмарки были открыты в Акмолинской станице? (Константиновская и Дмитриевская)
8. Какая ярмарка была особенно крупной? (Константиновская)
9. В чьих руках была сосредоточена местная торговля? (в руках купцов Кубриных)
10. Когда Акмола была объявлена окружным городом? (26 сентября 1862 г)
11. Какие изменения произошли в Акмоле в 1870 году? (появилась городская дума с исполнительным органом – городской 
управой, выборы депутатов производились на основе имущественного ценза путем тайного голосования)
12. Когда был открыт интернат для мальчиков? (в 1875 г.)
13. С какой целью была открыта ссудная касса? (она была предназначена для оказания помощи степнякам при стихийных 
бедствиях, для улучшения домашнего хозяйства и развития промышленности)
14. Когда Акмола стала центром Акмолинского уезда и одноименной области? (в 1868 г.)
15. Когда было открыто полицейское управление? (в 1875 г.)
16. Сколько проживало человек в Акмолинске  в 1890 году? (5640 человек)

*****
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті 

ағылшын пәнінің мұғалімі.
Тәжібаева Айшарат Сапақызы

The theme: Food and drink  Grade: 6
The aims of the lesson: 
               a) to enlarge pupil's vocabulary and grammar knowledge,to speak about foods  and  drinks
               b) to develop pupils’ skills of reading, writing, listening and speaking speech, to understand oral speech, to enrich listening;
               c) to develop the  interest to English language, to teach them to be well -mannered  and well-educated person ,to respect 
each other  and the culture of another  nations, bring up them to love English languages. to speak about  food  and drinks ;
The type of the lesson:  Combined lesson
The kind of the lesson: demonstrative lesson. 
Visual aids:Colourful pictures of foods, cards, an interactive board,slides.
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                    An outline of the lesson plan.
1.Organization moment
Greetings
Marking absentees
Checking-up the hometask
Warming-up
2.Main stage
Presenting the new theme
Working with pictures
Writing
Speaking
Singing a song
Listening
Reading
Writing
3.Concluding stage
Evaluting the pupils'
                                         The procedure of the lesson:
I. Organization moment.
а)  Greetings
T: Good afternoon, pupils!
How  are   you ? 
Marking absentees
b)Talking with the pupil on duty.
-Who is on duty today?
Who is absent  today?
What season is it now?
What month is it now?
What is the weather like today?
Do you like this kind of weather?
с)Checking-up the home task
You home task was to read the dialogue in ex-8,p 104 and read it
Mother: Would you like to have another cup of tea?
Susan :Yes please
Fred: No,thanks
Father: I would love one
d)Warming-up
 - Put these words into three groups. Give a name to each group.

tomato                 coffee                   juice
banana                 apple                    carrot
potato                   tea                       grape
A                            B                           C

   ______                   ______                   ______
______                   ______                   ______
______                   ______                   ______

   II. New theme.
   T:   Now pupils today we will speak and do exersises only about foods.
We know that without eating any food we can't live. That is why we must
choose healthy foods for everyday use because of 'Health is wealth'
If we are unhealthy person so we are nothing .We  must take care of our 
health by using fresh,healthy foods.
3. Caналатын және саналмайтын зат есімдердің айырмашылығын түсіну өте маңызды.
                   Countable nouns                       Uncountable nouns
                         a book                                       milk
                          an apple                                    music
                          a pound                                     money
- Three boys, two oranges, five pounds деп айта аламыз, себебі біз оларды санай аламыз.
- Much sugar, a little milk деп айта аламыз, себебі біз оларды санай алмаймыз.
- Саналмайтын зат есімдер жекеше және көпше түрде қолданылуы мүмкін.
      This apple is delicious. Those apples are bad.
- Саналмайтын зат есмдер жекеше түрде ғана қолданылады.
       The water is hot.    There isn’t much water
111.Working  on the new theme
a)Divide into 2 columns \ countable,uncountable\
strawberry        cherries                      lemons
salt                     egg                            carrot
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milk                   apple                         sandwiches
ham                   cheese                        coffee
b)Arrange  the nouns into fruits and vegetables
       onion       tomatoes             lemon           apples
 carrots        oranges      potatoes
 bananas  strawberry   grapes  cucumbers
Fruits:-------------------------------------------------------------------------------------------
Vegetables:-------------------------------------------------------------------------------------
1V.Working with pictures.
4. Look at the pictures and say countable and uncountable nouns.
                    Countable nouns                               Uncountable nouns
                      _____________                                   ___________
                      _____________                                   ___________
 V. Writing.    - Complete the chart using the words in exercise 1.

Fruit Vegetables Drinks Otheer food
Oranges

potato cheese

coffee

VI. Speaking.
5. Look at the pictures of food and drink. Ask and talk to your partner what you like and don’t like. Use these questions:
6. What do you like? – Do you like…?
7. I like tea, but I don’t like coffee.

VII. Singing a song.       "What do I like?'
             I like ice- cream.          She likes sweets.           I like  cookies
         He likes cheese           I like coffee            She  likes tea 
         I  love you           Do you love me ?
VIII. Listening.
8. What is your favourite food?
9. Two people talk about the types of food they love and what cuisines they prefer.
Barbara, Australia
 - What's my favorite food? Well, these days I really love fruit, especially grapes and I also like avocados. I don't really go for green 
apples though. They usually taste too sour. In the past I liked Italian food but these days I'm trying to be more healthy so I cut that 
out.
1. What does Barbara eat often?
a)pasta     b)salad      c)fruit  
2. What food does she not enjoy eating?
a)Italian food     b)green apples      c)tomatoes   
Simone, Sweden
  - What's my favorite food? I don't really have any favorite food. I like guoza. It's the Japanese dumpling. I can never stop eating 
that. I guess that's my favorite food. 
1. What Japanese food does she like?
a)gyoza      b)yakisoba         c)okonomiyaki 
2. What does she say about this food?
a)She eats it every day.   b)She can’t get it in Sweden.    c)She can’t stop eating it.
IX. Reading. 
     - Read, translate  and guess what fruit is it?
10. OK, this fruit is big. It's round. It's pretty heavy. Usually, it's green on the outside. It's hard on the outside but very soft on 
the inside. You need to cut it before you can eat it. 
11. OK, this fruit is soft on the outside and soft of the inside and you must peel it or cut it before you eat it. Usually people peel
it with their hands before they eat it. It's round and it comes from a tree and you can use it to make juice.
12. OK, this fruit is small and you can peel it but most people don't. You can cut it but most people don't. This fruit you pick 
and throw in your mouth and eat. It's very easy, maybe the easiest fruit to eat of all fruits.
 X. Writing.    - Match the questions with the answers.
    1. How many carrots do you have in your basket?
    2. How much are the tomatoes?
    3. How many pears are there?
    4. How many apples do we have?
    5. How much is chicken?
    6. How many sausages can you see in the fridge?

• There are 2 pears.
• It’s five dollars.
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• They are two dollars a kilo.
• I have seven carrots.
• We can see two sausages.
• We have twelve apples.

XI.  Conclusion.     Countable nouns      Uncountable nouns

rice   sugar                      butter         water                cheese     money
 carrots                 eggs                      pears                    milk      rain
grape     snow        tea            bread                  apple juice                biscuits

Evaluating the pupils' knowledge
Today you are very active.Thank you for your participations.I will mark you
with these sweets
XII. Giving homework.
a) - Your home task is ex5, p49. To read and translate the text about Kazakh food
b)Your home task will be to paint the pictures of fruits and describe them.
Good-bye, pupls!
Have a nice day!
XIII. Giving marks.

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

№3 Хамза атындағы жалпы орта мектеп
Дене тәрбиесі пәні мұғалімі Саидов Толкин Анварович

Тақырыбы «Волейбол»
Сабақтың мақсаты

Білімділік Допты астынан екі қолмен қабылдауға, пас беруге үйрену
Дамытушылық Оқушылардың ширақтық, жылдамдық, күштілік, еркіндік және эстетикалық сапаларын 

арттыру
Тәрбиелік Балаларға адамгершілік, эстетикалық тәрбие беру. Ұжыммен жұмыс істеуге үйрету
Қажетті құралдар Волейбол торы, 

волейбол доптары - 12

Сабақтың барысы
Сабақ кезеңдері Сабақтың мазмұны Уақыты Әдістемелік нұсқаулар
Кіріспе бөлімі Сапқа тұру. Сабақтың тақырыбы мен міндеттерін айту 30 сек Оқушылардың денсаулығына, 

киіміне, доппен жұмыс 
істеудегі, назар аудару

Дайындық 
кезеңдері

1. Бір орында айналу. Аяқтың ұшымен, өкшемен допты 
жоғары лақтыру қалпында жүгіру.
Жаттығу. Допты қолмен он аяқтың және сол аяқтың 
астынан өткізу. 
Допты он және сол аяқтың астынан өткізу.
Допты он қолмен, сол қолмен  лақтырып, жеңіл жүгіру.
Түрлі жүгірулер:  оң жақ сол жақ қырымен допты 
лақтыру қалпында жүгіру.
2. «Змейка» жүгірісі: тура, оң жақ, сол жақ қанатымен 
жүгіру.
Жеңіл жүріс.
3. Секіру. (оң, сол аяқпен, алға, артқа).
Жеңіл жүріс.
4. допты төменнен торды асырып лақтыру (торға 
қырымен тұру).
Осы әдіспен допты қабырғаға лақтырып, құлаған 
қалпында алу. 
Торға бетімен қарап, допты тура лақтыру. 
Тура солай қабырғаға лақтыру.
Қабырғаға артпен қарап, допты төменнен артқа лақтыру.
Тура солай қабырғаға.
Бір орында жүру.

30 сек
30 сек

30 сек

30 сек

1 мин

30 сек
30 сек

2 мин

30 сек
1-2 мин

30 сек
1 мин
1 мин

30 сек

Допты жоғары лақтыру.

Допты жоғалтпау.

Жату қалпында қолды бүгу, 
созуды орындау

Кезекпен істеу. Допты 
жоғалтпау

Сызықты баспау

Допты жоғалтпау.

Негізгі кезең 1.Волейболшының тұрысын қайталау.
Допты солдан, оңнан, алдан, арттан қабылдау, алға, 
артқа, оңға, солға жүру.
2. жаттығулар: 
Волейболшының тұрысымен допты астынан қабылдау 

2 мин

3 мин

1 мин

Қолды шынтақтан бүгіп, 
аяқтың ұшымен тұру.

Қол тура, аяқ бүгулі, иық алда.
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кезіндегі қолдың және аяқтың қалпы. (мұғалімнің 
көрсетуі).
Допты солдан, оңнан, ортадан арттан қабылдау, алға, 
артқа, оңға, солға жүру.
3. допты астынан беру (мұғалімнің көрсетуі).
Допты солдан, оңнан солдан, оңнан , арттан, ортадан 
қабылдау, алға, артқа, оңға, солға жүру.
1. Бір орында доппен жаттығу: допты астынан 
қабылдауға арналған жаттығу: допты жоғары лақтыру, 
оны қабылдау.
Допты жоғары лақтырып, оңға – солға бұрылып астынан
қабылдау.
Допты астынан қабылдауда алға артқа секіру.
2. Доппен жүру жаттығулары:
Шеңбер бойы жүріп, допты жоғары лақтырып, оны 
астынан қабылдау. 
Допты жоғары лақтыру, оны оңға-солға бұрылып, 
астынан қабылдау.
Оңға – солға секіру.
3. допты астынан беру жаттығулары:
Допты алға жоғары лақтырып, биіктен беру.
Допты жоғары лақтырып, оңға-солға бұрылып, биіктен 
беру.
4.Доппен жүру жаттығулары: 
Шеңбер бойы жүруде допты жоғары лақтырып, биікке 
беру.
Шеңбер бойы жүруде допты жоғары лақтырып, оңға-
солға бұрылып, биікке беру.
Допты беруде оңға-солға секіру.
1. Бір орында жаттығу жасау:
Астынан биікке беру.
Астынан биікке жоғары-төмен беру.
Ойын: кім допты көп ұрады.

2 мин

10 рет

10 рет

10 рет

8 рет

6 рет

6 рет

10 рет

10 рет
10 рет

3х10
15х2
3х10

Қолды тік ұстау

Иықты алға созу.

Саусақтарды қысып, буынды 
төмен қарату.

Аяқ иық көлемінде, бір аяқ сәл
алда.

Допқа талпыну.

Допқа талпыну.

Аяқ тізеден бүгулі.

Допты дұрыс қабылдау және 
қайтару.

Қорытынды 
кезең

Оқушылардың сапталуы.
Қорытынды шығару.
Рефлексия.

30 сек
1 мин

Жүрек соғысын тексеру.
Бағалау.

Мавланов Жамшид Рахманкулович
«Ибрагим ата» жом дене шынықтыру  пәні мұғалімі

                       Сынып   7-сынып                                                
Тақырыбы: Төменгі сөремен 30-60 метрге жүгіру 
Уақыты: 45минут
Сабақтың мақсаты:
1. Оқушыларға жеңіл атлетика жаттығуларының адам өміріне қажеттілігін түсіндіру
2. Төменгі сөреге тұру,сөреден шығыу тәсілдері 
3. Оқушылардың жылдамдық, күш, икемділік т.б. қасиеттерін дамыту.
Өтетін орны: спорт алаңы

Керекті құралдар: секундомер, ысқырық.
Сабақ бөлімі            Сабақ бөлімі Уақыты Әдістемелік нұсқау

I

Ұ
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М
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А
С
Т
Ы
Р
У

- Сапқа тұру. Рапорт. Сәлемдесу.
- Түзел! Тік тұр!
- Оңға, солға, кері айнал!
- Сабақтың тақырыбын айтып мақсатымен таныстыру
- Алаңды айналып жүру
Жүру жаттығулары:
13. Қолымыз жоғарыда аяқтың ұшымен жүру
2. Қол желкеде өкшемен жүру
15. Қолда аяғымызға тигізіп жүру
16. Қол алда жартылай отырып жүру
5. Қол белде толық отырып жүру
6. Қол белде отырып екі жанға секіріп жүру
Жүгіру жаттығулары:

5-10 мин
4-5 рет
 
1айналым
 
 
1айналым
1айналым
 
1айналым
 
1айналым
 

Спорттық кимдеріне көңіл 
бөлу
Дұрыс бұрылуын қадағалау
 
 
Қолымыз ішке қарайды, 
шынтағымыз бүгілмейді
Денемізді тік ұстаймыз
 
 
Тіземіз бүгілмейді
 
Тіземізді барынша жоғары 
көтереміз
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9. Қол белде аяқты артқа лақтырып жүгіру
10. Қол белде аяқты алға лақтырып жүру
11. Қол алда тіземізді жоғары көтеріп жүру
12. Қол жанда аяқты екі жанға лақтырып жүгіру
13. Қол белде жанымызбен жүгіру
Ж.Д.Ж
1. Б.қ. н.т. қолымыз белімізде, аяқ иық деңгейінде, басымызды 1 
дегенде алға 2 артқа 3 оңға 4 солға еңкейтеміз.
2. Б.қ. н.т. қол белде, аяқ иық деңгейінде басымызды оңға 4 рет 
солға 4 рет айналдырамыз.
3. Б.қ. н.т. қолымыз иығымызда, аяқ иық деңгейінде, йығымызды 
алға 4 рет артқа 4 рет айналдырамыз
4. Б.қ. н.т. қолымыз кеуде тұсында аяқ иық деңгейінде 1 – 2 
қолымызды артқа сермейміз. З – 4 оң жаққа сермейміз. Келесі З – 
4 сол жаққа сермейміз. 
5. Б.қ. н.т. қол белде аяқ иық деңгейінде 1 –артқа шалқаямыз, 2–
алға иілеміз (қолымызды аяғымызға тигіземіз), 3–қолымызды 
жазып отырамыз, 4–б.қ.
6. Б.қ. н.т. оң қол жоғарыда сол қол төменде 1 –2 қолымызды 
артқа серменйміз. 3–4 қолымызды ауыстырамыз.
7. Б.қ. н.т. қол белде аяқ иық деңгейінде. 1 –2–3–4 белімізді оңға 
айналдырамыз, келесі 1 –2–3–4 солға айналдырамыз.
8. Б.қ. н.т. қол белде, аяқ иық деңгейінен алшақ. 1 –оң аяққа 
қолымызды тигіземіз. 2 –сол аяққа қолымызды тигіземіз. 3 – 
ортаға еңкейеміз 4 – Б.қ.
9. Б.қ. н.т. қол белде, аяқ иық деңгейінен алшақ. 1 –оң аяққа 
отырамыз. 2 – Б.қ. 3 –сол аяққа отырамыз. 4 –Б.қ.
10. Б.қ. н.т. қол тізеде, аяқ иық деңгейінде, тіземізді ішке қарай 4 
рет, сыртқа қарай 4 рет айналдырамыз.
11. Б.қ. н.т. қол тізеде аяқ қосылған тіземізді оңға 4 рет, солға 4 
рет айналдырамыз.
12. Б.қ. н.т. қол белде оң аяққа 4 рет, сол аяққа 4 рет, қос аяққа 4 
рет секіреміз.

1айналым
1айналым
1айналым
1айналым
1айналым
 
4-5 рет
 
 
4-5 рет
 
4-5 рет
 
3-4 рет
 
 
3-4 рет
 
 
5-6 рет
 
 
5-6 рет
 
 
4-5 рет
 
 
4-5 рет
 
 
4-5 рет

 
 
Жаттығудың дұрыс 
орындалуын қадағалау
 
 
 
 
 
Алақан жайылған күнінде
 
Қолымызды аяғымызға 
тигіземіз
 
Шынтақты бүкпейміз
 
 
 
 
 
Тізе бүгілмейді
 
 
 
 
 
 Аяқтың ұшына          
секіреміз

II
Н
Е
Г
І
З
Г
І

Б
Ө
Л
І
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60 м қашықтықты уақыт бойынша жоғары шапшаңдықпен жүгіру
төменгі сөрелік қалыптан орындалады. Сөреде тұру, одан жүгіріп 
шығу, сөрелік екпін алу тәсілдері жоғарыда айтылғандай, 
қашықтықтың бастапқы кезіндегі, алғашқы 15-25 м жерді аяқты 
жерге қатты тірей басып жүгіру арқылы орындалады. Серпілу 
қуатын арттыру үшін санды шапшаң жоғары әрі ілгері көтеру 
маңызды рөл атқарады. Алғашқы жаттығудан бастап қысқа 
қашықтыққа жүгіргенде өкшені жерге тигізбей, табанның 
ұшымен басып жүгіруге тырысу керек. Өзге қашықтықтарға 
қарағанда, Қысқа қашықтықта адым кеңірек болады.
60 м жүгірудің соңында шапшаңдықты төмендетпестен мәреден 
өту керек. Бұл сәтте жылдамдықты бәсеңдету үлкен қателік 
болып табылады. Қашықтықтың ең соңғы адымдарында мәре 
кермесіне барынша қатты ұмтылып  жеткен дұрыс. Жүгіруді тек 
мәреден өткеннен кейін ғана баяулату керек.
Жүгірудің жеңіл, дұрыс орындалуы: аяқты жерге жұмсақ тіреу, 
жүгірген кезде денені шылқайтпай ұстау тез жүгіру мен 
төзімділіктің кепілі.

25-30
минут

 
 
 
 

   III
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- Сапқа тұрғызу.
- Сабақты қортындылау.
- Жақсы қатысқан оқушыларды өте жақсы деген бағамен 
мадақтап  бағалау.
- Оқушылардың тыныс алуын қалпына келтіру
- Үйге тапсырма беру.
- Оқушылармен қоштасу

5-7
минут
 
 
2айналым

Сапқа дұрыс тұруын, 
тыныс алу жаттығуларын 
дұрыс жасауды қадағалау.
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Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы,  №10 Қарабұлақ ЖОМ
Бастауыш сынып мұғалімі Абдишкурова Парида Султаниязовна

 Күні:
Сынып: 1 

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Кел,танысайық! Осы менің туған елім! Сөйлем.

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары 
(оқу бағдарламасына сілтеме)

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту  
1.8 Берілген тақырыпқа  әңгіме құрап айту
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Сабақтың мақсаттары Барлығы:Сөйлем туралы жаңа білімді меңгереді.
Көбі: Анық  сөйлеу  арқылы,  мәселені  түсінгенін  көрсетеді.
Оқиғаларды тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Жетістік критерийлері Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады. 
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады.

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 

Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы

АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.

Тілдік құзыреттілік Туған жер, родина,Birthplace.

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
5 минут

Ертеңгілік шеңбері
Қол алысып, қәне, біз,
Достасайық бәріміз.
Айтарым бар сендерге,
Тез тұрыңдар шеңберге.
Қандай жақсы бір тұру,
Достарменен бір жүру!
Қандай жақсы дос болу!
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын 
сезініп үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!

Сабақтың ортасы
8 минут

1 минут

5 минут

3 минут

16 минут

Осы менің Туған елім! Сурет бойынша әңгімелесу.
№1  Тыңдалым.   Суретке  мұқият  қарап,  Әлидің  өзі  туралы   айтқан
әңгімесін тыңда.Түсінгеніңді өз сөзіңмен айтып көр.
№2 Өздерің түратын мекенді, сызбаның көмегімен әңгімелеп көріңдер.

СЕРГІТУ СӘТІ.
Орманда кірпі келеді,
Саңырауқұлақ тереді.
Кездесті, міне, керегі:
Екеуі қайың астынан.
Біреуі терек қасынан.
Қанша олар болмақ есепте,
Тоқылған салса себетке?

«Кел,танысайық!»
Оқушылар қол ұстасып шеңберге тұрады. Әр оушы өз есімін мақтан 
етіп,дауыстап айтады. Достары естеріне сақтап қалуғ тырысады.

Сабақтың соңы
2 минут

Рефлексия
Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ саалынған суреттер арқылы
бағалау.

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

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру жоспарыңыз? 
Оқушыларға  бір-бірімен  танысу үлгісін  көрсетеді.  Өзара  танысу барысында
қандай сұрақтар қоюға болатынын талқалайды. 
- Сенің атың кім?
-  Сен неше жастасың? 
-  Саған қандай ойындар ұнайды?
- Сенің сүйікті  ойыншығың/затың?
Берілген  бөлімді  өзіңізге  ұнайтын  бір  затты  көрсетіп,  оның  сізге  несімен
ұнайтынын, біршама дәлдікпен  жан-жақты сипаттаудан бастаңыз. 

Қолдау көрсету.
Қабілеті  жоғары  оқушылар  айтылған
сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс
қайталай алады.

Оқушылар өздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл- күйлерін
айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)
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Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы
№42 Фурқат атындағы жалпы орта мектебі

Хайтметова Гулчехра Жахангировна
Ағылшын тілі пәні мұғалімі

Long term plan
Unit  1 .Lesson 4
The theme: Numbers 1-20

School: №42 Furkhat

Date: 19-21.09.2016 Teacher‘s  name: Haytmetova Gulchehra

Grade  1 Number present:12\11 absent: 1

Learning objectives(s) 
that this lesson is 
contributing to

1.L3 recognise with support  simple greetings recognize the spoken form of a limited range of
basic and everyday classroom words
1.UE2 use cardinal numbers 1-10 to count
1.L1 recognise short instructions for basic classroom routines spoken slowly and distinctly
1.S3 pronounce basic words and expressions intelligibly

L    Lesson objectives All learners will be able to:

14. All learners will be able count to from 1-10
15. Recognize the numbers of the object shown in the picture
16. Recognize the teacher’s instructions 
Most learners will be able to:

17. Count with fingers 
18. Involved in all classroom activities 
Some learners will be able to: 
14. To count the numbers from 20 to 1 and make sentences without mistakes

Language objectives Understand and follow instructions

Previous learning Numbers 1 to10

Values links respect , cooperation

Use of ICT -projector for presenting a video

Planned timings Planned activities

 Start 
   4 min

Middle 
 4 min

6 min

Organization moment
(T) Good afternoon, pupils! How are you?
(P)We are fine, thank you! And how are you?
(T) …………….
Explain to students that they are going to participate in some fun activities to help them learn
the numbers 1-10. Let the students know they will be working with counting in today’s lesson.

(P)Now, students, let’s watch the video presentation about counting. E.g for number  
(P)…………..

7 min

3 min

(T) Play "Put in the box"
Now get a big box of objects and make sure you have enough objects of each category for the
numbers you are teaching (e.g. 3 plastic fruit, 3 candy, 3 pencils, etc.). Throw the objects all
around the classroom. Then choose a student and say “Arman, put three (pencils) in the box”.
As the student picks up each object make sure everyone counts along (1… 2 … 3). Then have
the student count the objects as s/he puts them in the box. Do this with everyone. Finally, for a
bit of crazy fun, throw all the objects out and let everyone scramble to find, count and put all
of their objects back in the box again (all at the same time!).
(P)The students will take objects from the box…….

4 min

(T) Sing "The Numbers Song" again
Sing the song again (with all the actions) to conclude the action part of this lesson topic. You
can also put the song poster on the board for the students to follow as they sing
(P)………..
(T) Students will point do "Trace 1-10" on the air (multi-sensory method)
Finish with some quiet time doing a numbers on the air. Ask everyone
questions (e.g. What number is this?") and encourage each student to say the number as they
understood it.
(P)One, two, three……….
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7 min
(T)Then, the students play" Classroom Touch".  Get everyone to stand up and then the teacher
says about classroom objects for the kids to run to and touch (e.g. T:
"Everyone touch three tables!", "Everyone touch three books!"). Possible classroom objects to
touch: tables, chairs, pencils, books, windows, shoes, computers, pen, book etc. A good idea is
to prepare some pictures of items (e.g. 3 apples, 3 super heroes, 3 monster faces, etc.) and
stick them on the walls before class. Then the students can run and touch these as well.
(P)OK!

Additional information

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

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

Crass-curricular links

More-able learners: 
Counting with fingers
Usage of games

Observation candies, shapes Math, art(picture sticking),listening to music, 
watching a video, etc

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1: 
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?

*****
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы

№ 54 негізгі мектебі. Биология пәні мұғалімі
Серикбаева Шынар Кенжегалиевна 

Күні: Класс: 8 Пәні: биология
Сабақтың тақырыбы: Жүйке жүйесінің бөлімдері. Жұлын, жұлынның ақ, сұр заты

Жалпы мақсаттар:
Білімділік: Жүйке жүйесінің бөлімдерін таныстыру. Жұлынның маңызы, құрылысы мен  
қызметі, шартсыз рефлекстің рөлі туралы оқушыларға білім беру
Дамытушылық: Оқушылардың логикалық ойлауын талап ететін тапсырмаларды пайдалана 
отырып интелектуалды қабілеттеріндамыту; Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, танымдық 
белсенділігін, өз бетінше білім алу, саралау, қорытынды жасау дағдыларын дамыту
Тәрбиелік: Салауатты өмір сүруге, денсаулықты күтуге, спортпен шұғылдануға тәрбиелеу;

Ресурстар: Оқулық, интерактивті тақта, сабаққа қажетті ресурстар
Әдіс-тәсілдер: Тәсіл: жеке, жұппен жұмыс Әдісі: АКТ, СТО
Оқыту нәтижесі: Оқушылар жұппен жұмыс жасайды, тақырыптың мазмұнын бір біріне түсіндіреді, өзгенің 

қатесін түзейді. Оқушылар жекелеме, жұппен жұмыс істей отырып, идея бөліседі, өнім 
жасалады, талдайды, жинақтайды, қорытындылайды, бағалайды.

Түйінді идеялар Сомалы жүйке жүйесі,, вегетативті жүйке жүйесі, Жұлын, Орталық жүйке жүйесі, шеткі жүйке 
жүйесі, жұлынның орталық өзегі, аралас жүйкелер, жүйке түйіндері, менингит.

Дерек көздер Оқулықпен жұмыс, қосымша мәліметтер
Сабақтың барысы: Уақыты Мұғалімнің  іс - әрекеті Оқушының іс - әрекеті 

Ұйымдастыру кезеңі 2 мин
Мұғалім оқушылармен амандасады, 
түгендейді, тренинг өткізіп, жақсы көңіл-
күй сыйлайды.

«Ынтымақтастық орнату» тренингіне 
қатысу.

Үй тапсырмасын 
тексеру
Ой жинау

7 мин
І. Термин сөздерге анықтама беру:нейрон, 
аксон, дендрит, рецептор, рефлекс.
ІІ. Биологиялық диктант орындау. (жұппен
жұмыс)

Оқушылар жеке жұмыс жасайды, 
жұппен ақылдасады, ортақ шешім 
шығарылады.

Жаңа тақырып: 
Мағынаны ажырату.

15мин
Интербелсенді тақтаның көмегімен жаңа 
сабақты түсіндіру.
Мұғаліммен оқушылар арасында сұрақ  - 
жауап

Оқушылар мұғалімнің сұрақтарына 
жауап беріп отырады
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«Ойланып жауап 
беріңдер»
Логикалық сұрақтар 
қойылады

6мин Жаңа материалдағы білімді түсінгенін 
анықтау үшін, диалогтық байланыс жасау. 
Оқушылардан ойларын өзгеше сұрау:  
Сұрақ: (Топтық тапсырма) 
1)Асқар басы ауырып, құсып, есінен 
айырылып дәрігерге көрінсе, дәрігерлер 
«менингит» деген диагноз қойды.Асқар 
бұл аурудың сипаттамасы жайлы интернет 
көздерінен іздеп, мынадай тоқтамға келді:
1. Ми мен жұлын жұмсақ қабығының 
қабынуынан пайда болады.(иә, жоқ)
2.Бактериялар мен вирустардан пайда 
болып, ауа арқылы жұғады. (иә, жоқ)
3.Вирусты менингит өте кең таралған , 
бактериалды менингитке қарағанда өмірге 
қауіт төнгізбейді(иә, жоқ)
4.Тез арада дәрігерлік көмекке жүгінбесе, 
өлімге соқтыратын ауру. (иә, жоқ)
2)  Жұлын жарақатының салдары қандай?
(Топтасып сұрақтың жауабын іздеп, 
талқылау, дәлелдеу) 

1-4-ия

Тітіркенгіштік, әлсіздік, тез шаршау, 
бас ауруы, бас айналуы басым 
болады. Олар ыстықты, транспортты 
көтере алмайды, қызметтің бір 
түрінен екінші түріне ауысқанда 
қиындықтар туындайды.

Дәптермен жұмыс 5 мин 50 бет 1 - тапсырма
Оқушылар дәптерге кестені 
толтырады

ІІ. «Доп ойнау» ойыны. 5 мин
Сұрақтарды мұғалім екі топ ішінен 
таңдаған оқушыға қояды.

Оқушылар мұғалімнің сұрақтарына 
жауап береді

Рефлексия 2мин
Әр оқушы сабақ соңында нені біліп, 
үйренгендерін қорытындылайды 
білгендерін қорытындылайды

Бағалау 2мин Бағалау парағын мұғалім қарап, өзінің 
қорытынды бағасын айтады

Оқушылар өз жұмыстарын бағалау 
парағына қояды. Сабақ барысында 
болған кезеңдердің жиынтық бағасы 
қойылады.

Үйге тапсырма 1мин
§15 Жұлынның құрылысы
- оқып-білу, сұрақтарға жауап беру
- терминдерге анықтама жазу, жаттау
- шығармашылық жұмыс 
«Жұлынның адам ағзасы үшін маңызы» 
(эссе жазу) 

Іскерлік –зерттеу тапсырмасы
Дәптерге кестені толтыру;

Жүйке жүйесінің бөлімі немесе оның бөлігі Құрылысы мен атқаратын қызметі

Ми

Жұлын

Шеткі жүйке жүйесі

Сұр зат

Ақ зат

Жұлын түбірлері

Аралас жұлын жүйкелері

Сәйкестігін анықтаңыз

Нейрондар қызметі Нейрон түрлері 

1.Тітіркенуді жүйке импульстеріне түрлендіреді. а)сезімтал 
ә)аралық 
б)қозғалтқыш 2.Миға ішкі мүшелер мен сезім мүшелерінен жүйке 

импульстерін береді 

3.Мида бір нейроннан екіншісіне импульстерін беруді 
жүзеге асырады. 
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4.Жүйке импульстерін бұлшық етке, бездерге және басқа 
атқарушы мүшелерге береді. 

Критерий бойынша бағалау
           Критерийлер Оқушының өзіндік 

бағасы
Топтың бағасы Мұғалімнің бағасы Қорытынды баға

Термин сөздерге анықтама 
беру
Биологиялық диктант

Логикалық сұрақтар
Теннис ойыны

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№ 54 негізгі мектебі. Технология пәні мұғалімі

Қайназар Жанболат Қайратұлы

Тақырыбы:   «Қарлығаш  EXPO-20 (ғылыми жоба)
Орындаған: Тұрғалиева Гүлназ Оспанғалиқызы

Жетекшісі: Қайназар Жанболат Қайратұлы

Зерттеу жұмысы тақырыбының өзектілігі:  EXPO-2017 Қазақстан үшін экономикалық дамудың түбегейлі жаңа бетін 
ашудағы бетбұрыс бекетіне айналмақ. Қазақстанның халықаралық сахнадағы ең үлкен жетістігіне өз үлесін қосу бәріміздің 
міндетіміз. Әрбір адам өз бойындағы асыл қасиеттерді дамытып,олар жеңіс рухының өз ғұмырының,қоғам мен мемлекет 
өмірінің бір бөлшегіне айналуына бар күш-жігерін сарп етуі тиіс.Ең маңыздысы туған жеріміздің гүлденуіне,қарқымды 
дамуына үлес қосу.
Зерттеудің мақсаты: Қолөнерді дамытып,зерттеп,жалпы өнерге деген қызығушылығы бар қауымды жұмыстың жасалу 
жолдарымен,әдістерімен таныстыру.
Зерттеудің обьектісі: Қолөнердің жасалу жолдарын зерттеу.
Зерттеудің ғылыми болжамы: Әлемдік дизайндегі жаңа техника және технология мүмкіндіктерін пайдалана отырып, 
қолөнерді жандандырып дамыту.Сонымен қатар еңбек,технология сабақтары қолдануы аясында кеңейту
                                                         

Кіріспе
  2012  жылғы  22  қарашада  ХКБ-не  мүше  161  елдің  өкілдерінің  жасырын  дауыс  беру барысында  Астана  EXPO-2017
халықаралық мамандандырылған көрмесі өтетін орын болып таңдалды. Астананың өтінішін 103 ел қолдады. ЕХРО-2017
ТМД  елдерінде  өтетін  алғашқы  көрме  болмақ.Астанадағы  бүкіләлемдік  көрме  3  айға  дейін  жалғасатын  болады.  Оған
әлемнің 100-ге жуық елі және 10 халықаралық ұйым қатыса алады. Көрмеге 5 миллионнан астам адам қатысады деп күтіліп
отыр.
Әлем халқы жаңа дәуірге орай жаңа бастамалар легін 2017 жылы Астанада өтетін «EXPO-2017» көрмесінен көретін болады.
«Болашақтың энергиясы» тақырыбындағы шара  Елбасы жиырма бірінші  ғасырдың тап бесінші  сын-қатері  деп таныған
жаһандық энергетикалық қауіпсіздіктің алдын алатынына сенім мол.  Бұл жөнінде Елбасымыз Н.Назарбаев «Қазақстан –
2050:  бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір  болашақ»  атты  жолдауында:  «Астанадағы  Дүниежүзілік  «EXPO-2017»  көрмесіне
дайындықты болашақтың энергиясын іздеу және жасау жөніндегі озық әлемдік тәжірибені зерделеу мен енгізу орталығын
құру үшін пайдалану керек.
 «EXPO-2017»-нің тағы бір пайдасы сол, біз елімізге келген миллиондаған туристерге ұлттық құндылықтарымызды 
насихаттай аламыз. Біздің тарихымызға, мәдениетімізге, әдебиетімізге қатысты түрлі кітаптарды шет тілдерге аударып, 
келген қонақтарға ұсынылады, жан-жақты қосымша көрмелер, концерттер ұйымдастырылады деп күтілуде. Ол үшін үлкен 
дайындық жұмыстары әлдеқашан басталып кеткен. Оған халықтың да қосар үлесі болуы қажет. Мысалы, әрбір 
қазақстандық шамасы келгенше осы шараны насихаттап, сырттан қонақтар, туристер шақыруға өз үлесін тигізсе, одан 
бәріміз ұтамыз. Интернет арқылы, әлеуметтік желілер арқылы насихаттау шараларын жүзеге асыруға болады. Сонымен  
қатар, көрмеде ірі бизнес форумдар, түрлі кәсіби халықаралық жиындар өткізу жоспарланып отыр.
                

Негізгі бөлім
        Астана қаласында жоспарланып жатқан   Болашақ қалашығы «EXPO-2017»
көрмесіне  өз  қызығушылығымды  танытып  Болашақ  қалашығы  «EXPO-2017»
макетін  жасауды  ұйғардым.  Осындай  оймен  мен  ПВХ   материалынан   макет
жасадым.  Бұл макет   «Қарлығаш EXPO-2017» деп аталады.   Шығармашылық
жоба- өздерің  қиялдаған, армандаған  мақсаттарыңды іске  асыруға көмектесетін
жолдың бірі деп ойлаймын.Макет өзінің  әсемділігімен көзге түседі.
Мінекей осы  макетті өзіміз жасау  себептерінің  ұтымдылық жағы бар:
 Материалды өзіміз  таңдаймыз;
 Макетті әр түрлі өлшемде жасай аламыз;
 Құрылыстан қалған  қалдықтарды пайдалану  мүмкіндігі;
 Көп шығын қажет емес.
      Міне, мақсатты алдымызға  қойдық. Енді макет жасау жолы қалды.
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Жобаның назар  аударылуы қажет  құрамдас бөліктері:

 Шығармашылық жобаны  зерттеу;
 Жобалау  процесімен  таныстыру;
 Жұмыс барысын ойластыру;
 Жетістіктер мен  қателіктерге  талдау жасау, түзету;
 Зерттеудің мүмкін  нұсқаларын талқылау жобалауда  тәсілдерін таңдау;
 Жобаның экологиялық бағалануы.
        Материал таңдау.
Әр түрлі бұйымдар жасауға болатын көптеген  материалдар бар. Олардың ішінде құрылыс материалдары  ерекше орын
алады. Оларды  үй  - құрылысына,  әртүрлі бұйым, макет жасауға пайдалануға болады.
   ПВХ материалынан  макет жасау жағы қарапайым, көп құрал-жабдықтарды қажет етпейді және экономикалық есептер
бойынша арзан  болып келеді. Поливинилхлорид (ПВХ) (гр. poly — көп, лат. vinul — шарап және хлорид) — тұрмыста кең

қолданылатын,  маңыздылығы  жағынан полиэтиленнен кейін  екінші  тұрған  синтетикалық полимер.  ПВХ-дан
құбырлар, терезе жақтаулары, терезе жапқыштар, дастарқандар, еден төсеніштері, ойыншықтар, ыдыстар, қаптар, жәшіктер,
т.б. жасалады.

Пайдаланылған құралдар: 
• Пластикалық әйнек, немесе органикалық әйнек (оргстекло)
• Поливенилхлорид (ПВХ)
• Терможелім (термоклей)
• Тұрмыстық губка
• Аэразоль бояуы
• Полиэтилен пленкасы
• Электр катушкалар қорабы
• Пластикалық айна
• Газет журналдар
• Кнопкалы шеге
• Колер бояуы
• Ермексаз 
• Тұрмыстық бояу

Осы аталған материалдың көпшілгін жарнама агентінде кеңінен пайдаланады. 
     Бірінші макеттің сұлбасын аламыз, жұмыс жоспарын құрып, суреттер мен сызуларды дайындаймыз

Техника қауіпсіздік ережелері.
• Жұмысты тек қана  мұғалімнің рұқсатымен баста.
• Пайдалану ережелерін  білмейтін құралдармен жұмыс істеме.
• Құралдар мен  аспаптарды тек қана арналған  іске пайдалан.
• Жөнделмеген немесе мұқалған пышақтармен жұмыс істеме.
• Жұмыс орнын таза да  тәртіпті  ұста.
• Жұмысты  орындаған кезде  зейінді бол, басқа жұмысқа көңіл бөлме.
• Жұмыс орнында арнаулы киім кию.
• Лакпен жұмыс істегенде  резеңке қолғаптар кию, өйткені қолдан лак нашар  жуылады.
• Бұранданы қатайтқан кезде абай болу.
• Құрылыс  материалымен  жұмыс   жасау  барысында  сору  желдеткіші,  су  құбыры,  шебер   үстелдері  бар

жабдықталған бөлмеде ғана жүргізу.
• Пышақпен  жұмыс  істегенде  сол қолды  пышақтың жүзінен алшақ ұстау.
• Өз жұмысыңды  ақырына  дейін ойластыру.
• Жеті рет өлшеп бір рет кес.

Жобаның экологиялық  бағалануы.
Жобаның экологиялық бағалануында  жобаланатын бұйымды дайындау кезінде және  эксплуатациялауда қоршаған ортаға
өзгеріспен   әкелмейтіні,  адам  өміріне  теріс  әсер   етпейтіндігі  көрсетіледі.  Экологиялық   бағдарлауға  мыналар  енеді:
конструкциялар мен дайындау технологиясының экологиялық  бағалануы; бұйымды  өндіріс  қалдықтары материалдарынан
дайындау мүмкіндігінің бағалануы;
1. Жобаны орындау кезінде пайда болатын қалдықтарды қолдану  мүмкіндігінің бағалануы.
2. Макетіміз экологиялық таза  материалдан жасалған.
3. Құрылыс материалдары адам өміріне  зиянсыз  материал.  Улы заттарды сыртқа  шығармайды.

Бұйымды  дайындаудың технологиялық  реттілігі.
    Макетті жасамас бұрын біз сызбаны  қағаз  бетіне түсірдік. Нысанның  конструкциясын  мөлшерлеп, пропорциясын
сақтай отырып, сызып алдық. 
 «Қарлығаш EXPO-2017» макетін  жасауда  ыңғайлы материал,   ол  ПВХ материалы және  құрылыс  материалдары  деп
шештік. 
   Жоғарыда айтылған  құрылыс материалын алып, біз өзімізге  ұзындығы 80*80 см болатын  ПВХ материалын дайындап,
оның үстіне  пластик материалын пішіп макет орнаттық.Олардың өлшеміне қарай бірнешесін жасадық. 
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   Енді біз өзіміздің жасаған макетімізге тоқтала кетейік. Макет дизайны жағынан күнделікті өмірде кездесетін архитектураға
ұқсамайды. Біз болашақ қалашығын, яғни шағын мөлтек ауданын жасадық. Бұл жобаның  басқа жобадан айырмашылығы,
бұнда   тек экологиялық таза өнімдер қолданылады. Аудан арнайы саябақпен қамтылған. Саябақта жасанды көл орналасқан.
Осы макеттің біраз ерекшеліктері бар:
2. Бұл  қалашықта  өзінің  мектебі,  ауруханасы,  сауда  орталығы
бар.
3. Бұл қалашықта табиғи таза қондырғылар орнатылған.
4. Экологиялық  зиянды  көліктер,  қондырғылар
пайдаланылмайды.
5. Өзін- өзі электр энергиясымен қамтамасыз етеді.
6. Заманауи техникаларменен камтылған
7. Аулалар  көгалдандырылған.                
8. Қалашық Қазақ атымен аталған 
9. Қалашық шеті Қазақи оюменен көмкерілген     

Қорытынды
«Қарлығаш  EXPO-2017 »    макетін  дайындау  процесінде   төмендегідей  нәтижелерге   қол  жеткізілді.   Құрылыс
материалдарының  қалдықтарынан  сапасы жақсы, эстетикалық  тартымды  түрге  ие, дизайыны әсем шағын  макет жасалды.
Макет дайындау  барысында оны  дайындау тәсілдері  мен  дағдылары  меңгерілді.
   Ең бастысы қалдық материалдардан макет жасалды. Макетке  жұмсалған құрылыс материалдарының қалдықтарынан
ысырапсыз жұмыс жасалды.
Біз  алдымызға қойған  мақсатымызға  жеткіздік деп ойлаймыз:
4. Жасауға  қажет материалдар мен жабдықтар жеткілікті.
5. Еңбек шығыны  көп емес
6. Макет  мөлшері  біздің жас ерекшелігімізге сай.
7. Қауіпсіз жасалады.
Осымен қатар бұл  жұмыстың  экологиялық жолдары да  қарастырылды, яғни адамдарға қолайлы, таза және тиімді.
 Қазақстанды көркейтуде «EXPO-2017: болашақтың энергиясы» сияқты бүкіләлемдік маңызға ие сындарлы істен ешкім де
сырт қалмақ емес.  Тек қана жаһандық деңгейдегі ұлы міндеттер мен мақсаттарға ұмтылған ұлттар ғана жеңіске жетеді.
Сондықтан,  бәсекеге  қабілеттілікке  бет  түзеу  ұлт  рухының  ең  маңызды  міндетіне  айналуы  шарт.  Қазақстанның  әрбір
азаматы мұны жақсылыққа, байлыққа, ақылдылыққа ұмтылыс деп танып, туған елінің гүлденуіне қолдан келгеннің бәрін
істеуі қажет. Әрбір адам өз бойындағы асыл қасиеттерді дамытып, олар жеңіс рухының өз ғұмырының, қоғам мен мемлекет
өмірінің бір бөлшегіне айналуына бар күш-жігерін сарп етуі тиіс. Иә, бізге болашағымызды дұрыс болжап, әлеуетті елге
айналу үшін  ұмтылыс керек, еңбек пен қабілет керек, ең бастысы – Отанға деген шексіз сүйіспеншілік пен ауызбіршілік,
президентіміздің алғыр бастамаларына шексіз сенім керек.
Мен «Қалығаш ЭКСПО-2017»    макетін  жасағанымызға  қуаныштымын!

Қолданылған әдебиеттер тізімі.
• [Ғаламтор: https://expo2017astana.com/history-expo/istoriya-izobretenij-ekspo]
• [Санчук Т. «Делаем сами» Смоленск 2011]
• [Чукасин В.Г. «Технология» Келешек 2009]

*****

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№ 54 негізгі мектебі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Бижанова Рыскуль Базарбаевна

Сабақтың тақырыбы: М.Әуезов “Көксерек” әңгімесіндегі кейіпкерлер әлемі
Сабақтың  мақсаты:  Білімділік:Жазушының  табиғат  тақырыбы  мен  адамдар  тағдырын  қатар  суреттеген  “Көксерек”
әңгімесінен алған білімдерін жүйелеу, әңгіме мазмұны арқылы басты кейіпкерлердің іс-әрекеттерін бағалау.
Дамытушылық: Оқушылардың  пәнге  қызығушылығын  ояту,  мағынаны  тануға,түсініп  оқуға  дағдыландыру,
шығармашылыққа баулу;
Тәрбиелік: Мейірімділікке, табиғатты қорғауға, әрбір басқан қадамын ойланып жасауға тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: қайталау 
Қолданылатын технология: СТО
Сабақтың әдісі:  сұрақ-жауап, кубизм, пікірлесу т.б.
Сабақтың көрнекілігі: интербелсенді тақта, суреттер, кесте, кеспе қағаздар, слайд парақшалары
Пәнаралық байланыс: экология , өзін-өзі тану
Сабақтың барысы.   
 Ұйымдастыру кезеңі.   «Сен білесің бе, мен ... » тренингі
 Қызығушылықты ояту   Миға шабуыл  (тест)
 Мағынаны тану
Түсініктеме  күнделігі  (әңгіме  бөлімдеріне  ат  қойып,мазмұнын  баяндау,  мақал-мәтелдер  айту)   Талдау  (шығарманың
композициялық құрылымы)
Кубизм стратегиясы.  “Кім кінәлі” (проблемалық сұрақтар)
 Ой толғау  “Пікір алысу” (қорытынды)
 Кері байланыс. Бағалау
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Қызығушылықты ояту (интербелсенді тақтада қызықты деректермен таныстыру)
Заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтың «Көксерек» шығармасы желісімен түсірілген "Көксерек" көркем фильмі  1973 жылы
көрермендерге  жол  тартты.  Бүкілодақтық  тұсаукесері  1974  жылы  8  сәуірде  Мәскеу  қаласында  өтті.Фильм  драмалық
оқиғаларға  толы.  Ата-анасынан  ерте  айырылған  Құрмашты  ағасы  Аханқұл  (Сүйменқұл  Чоқморов)  бауырына  басады.
Фильмде Құрмаштың көрген қиындықтары, оның ағасы Аханкұлдың қаталдығы, әжесінің (Әлиман Жанғорозова) мейірімі,
Құрмашқа пана болған Хасеннің тағдыры айқын бейнеленген. Фильмнің бас кейіпкері Құрмаш (Қамбар Уалиев) қасқыр
бөлтірігін  асырап,  оған  «Көксерек» деп  ат  қояды.  Фильм  соңында  Құрмаш  қайтыс  болады,  оны  өзі  баққан  Көксерек
бөлтірігі  тістеп алады. Фильм режиссері «Ұрқия» фильмімен танымал болған Төлеміш Өкеев - өз ісінің хас шебері.  Әр
әртіспен жеке жұмыс жасап, керек кезде қатыгез де болған. Бай баласы Смайылбектің рөлін сомдаған Нұржұман Ықтымбаев
Хасен  рөлін  сомдауы  керек  болатын.  Алайда,  режиссер  Төлеміш  Өкеев  Хасен  рөлін  ойнауды  Қарғамбай  Сатаевқа
тапсырады. Аханқұл рөлін сомдаған қырғыз актері Сүйменқұл Чоқморов Бакуде өткен кинофестивалде «Ең үздік актер»
номинациясы  бойынша  жеңімпаз  болып  танылды,  ал  Қамбар  Уәлиев  ынталандыру  сыйлығын  иеленді.1974  жылы
Әзірбайжан астанасы Бакуде өткен Бүкілодақтық кинофестивалдің бірінші жүлдесіне ие болып, Швейцарияның Локорно
қаласында өткен кинофестивалінде құрмет грамотасымен марапатталды
Қызықты деректер:  Фильмге хайуанаттар бағынан жас қасқырлар алынған. Көксерек болып екі қасқыр ойнаған, екеуін де
фильмге түсіру үшін Мәскеу қаласынан арнайы әкелген.  «Қойға  қасқыр шабу» көрінісіне түскен қылшық жүнді,  теген
құйрықты қойлар мал шаруашылығы институтының тәжірибе отарынан алынған.Фильм Қырғыз тауларының баурайында,
Ыстықкөл жағалауында түсірілген.Фильм сценарийін Андрей Михалков-Кончаловский мен Эдуард Тропинин жазды. Ал
қазақ тіліне Әбіш Кекілбаев аударған болатын.
Миға шабуыл сынақ сұрақтары (жазушы мен әңгіме аясында)
Түсініктеме күнделігі
Тақырыпқа байланысты мақал – мәтелдер айту, әрі мазмұнын ашу.
 «Бөрі арықтығын білдірмес, сыртқы жүнін қампайтар».
«Қасқыр да қас қылмайды жолдасына».
«Қанша асырасаң да қасқыр орманға қарап ұлиды».
«Бөрінің аузы жесе де қан, жемесе де қан».
«Қасқырдың өзі  жатса да, екі құлағы жаипайды».
«Қасқыр жүйрік – желіс жоқ
Түлкі жүйрік – дыбыс жоқ
Қоян жүйрік – тыныс жоқ».
«Бөрі бөрілігін істейді».
«Еккенің тікен болса, орғаның балауса болмас».
«Қасқыр қырғанына мәз».
 Шығарманы құрылысына талдау.  «Балық қаңқасы» әдісімен
Шығарманың жазылу себебі 
Оқиғаның басталуы     Оқиғаның байланысы 
Оқиғаның дамуы        Оқиғаның шиеленісуі 
Оқиғаның  шарықтау шегі   Оқиғаның  шешімі 
 «Кубизм» стратегиясы
Зерттеңіз. Шығарма жазудағы  мақсаты, тақырыбы, идеясы.
Мақсаты: Табиғатты қорғау, Әрбір табиғат перзенті өмір сүруге құқылы екенін ұғындыру. 
Тақырыбы:  Адам  мен табиғат арасындағы  байланыс пен қайшылық.
Идеясы: Табиғаттағы байланыс үйлесімде болу  керек екендігін, адамдар табиғаттың заңдылығын бұзса, апатқа әкелетіндігін
ұғындыру.
Суреттеңіз.   Көксеректің портреті және Көксерекке, Құрмашқа, Әжесіне мінездеме беру.
Көксеректің портреті. (.. Жотасы күдірейген, құйрығы шоп-шолақ, бойы тау басында тайдай көрінеді. Нағыз көкжал, сұсты,
көзі жап-жасыл.)
Құрмаш          Көксерек                   Әже
Салыстырыңыз. Ауыл иттерінен  Көксеректің ерекшелігі қандай?
(Айлакер, ашқарақ, дыбыс шығармайды,сұсты, жасымайды.)
( Қолдан тамақтанады, өз иесіне бауырбасады, еркелейді, тілін алады, иесіне  қызмет етеді)
Қолданыңыз.   Көксерек туралы ел не дейді?.
( -Кәпір,қырыс, тағы емес пе! Кеудесін бермейді, жасымайды!
-Ұры, Асырасаң да мал болмайды, тұқымы жау емес пе! т.б)
Дәлелдеңіз.  Көксеректің Құрмашқа бас салуының себебі неде?
(Біріншіден аш, екіншіден адамдарға  деген өшпенділік және ол бөрі,тағы аң оның иесі болмайды).
Топтау.   Шығармадағы  басты кейіпкерлер қасиетін ашу.  Ұқсастығы бар ма? (сәйкестендіру кесте)
 Талдау.“Кім кінәлі” (проблемалық сұрақтар)
1.Көксерек Құрмаштан гөрі  ақ қасқырмен неге тез бауырласты?
2. Қасқырлар іс-әрекеті мен адамдар іс-әрекетінде  ұқсастық бар ма? Қайсысы қаталырақ?
3. Құрмаштың өліміне кім кінәлі?
4. Қасқырларды қолға үйретуге бола ма?
“Пікір алысу”  (қорытынды )
«Көксеректі  жазалауға бола ма?»  
Кері байланыс:
Үйге тапсырма. «Табиғатты аялай да, бағалай да білейік» тақырыбында шығарма жазу

*****
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Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№ 54 негізгі мектебі. Бастауыш сынып  мұғалімі

Кадиева Гүлсая Серикбаевна

Сабақтың тақырыбы: Емханаға бару

Күні: 

Сынып: 1 (орыс 
сыныбындағы қазақ тілі 
пәні)

Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары

1.1.4.1. Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну. Қарапайым 
оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау.

Сабақ мақсаттары  Барлық оқушылар орындай алады: Мұғалімнің көмегімен мәтіннен таныс емес сөздерді
тыңдайды,  мағынасын түсінеді.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Тақырып туралы білгендерін айта алады. 
Мәтінді мазмұндай алады.
Кейбір оқушылар орындай алады: Мәтінді тыңдай отырып, сұрақтарға жауап береді. 
Мәтіннен 1-2 сөйлем айта алады.

Тілдік мақсат  Оқушылар орындай алады: Жаңа сөздерді түсінеді. Сұрақтарға жауап береді.
Пəнге қатысты сөздік қор мен терминдер: емхана, дәріхана, , дәрігер, таза ауа, дәрі-дәрмек.
Талқылауға арналған сұрақтар:  Бұл кім?  Ол не істеп тұр? Ол қайда барды? Неге барды? 
Кімге қаралды? Не алды? Қайдан алды? 

Психологиялық ахуал 
орнату

Алдыңғы оқу: 

   «Ыстық алақан» тренингі. Оқушылар сынып ортасында 
шеңбер құрып тұрып, мұғалім алдынан алақан суретін таңдап
алады және «Мен саған сенемін, себебі сен ...» деген сынды 
тілегін айтып, жанындағы оқушыға алақанын ұсынады.
-
-  
Ең соңында мұғалім:
-Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз сәтті өтуіне мен 

сендерге сенемін, себебі сендер өте ынталысыңдар,-деп аяқтайды. Осылайша оқушылар 
жылы сөздерін айтып, орындарына орналасады.
Дене мүшелері
Сурет көрсете отырып, сұрақтар қою, жауап алу. Сол арқылы жаңа сабақ тақырыбын ашу.
- Бұл кім?
- Бұл адам.
- Мынау не?
- Мынау құлақ, мұрын, көз, ауыз, қол т.б
- Бұлар нелер?
- Бұлар адамның дене мүшелері.
- Балалар,  біз дене мүшелеріміз  ауырса қайда барамыз?
- Емханаға барамыз. 
- Өте жақсы. Олай болса бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы «Емханаға бару».
Енді балалар, дәптерімізді ашып, күннің жадын, жаңа сабақтың тақырыбын сауатты және 
әдемі, ұқыпты жазамыз. 
Өздерін және  өзара бағалау үшін дәрумендер суретін тарату, түсіндіру.

Сабақ кезеңдері Жоспарланған жұмыс түрі
Сабақтың басы 1. «Миға шабуыл» әдісімен емхана туралы білетіндерін сұрау, оқушылардың тәжірибесін 

тыңдау.
2.  Мәтіннен жаңа сөздермен танысу, мұғаліммен бірге айту, хормен қайталау, екі оқушыға 
екі тілде оқыту. ЖЖ, ЖЖ.

емхана – поликлиника
емханаға бару – идти в поликлинику

дәріхана – аптека
дәрі – дәрмек – лекарство

дәрігер – врач
ауыру – болеть

мән бермеді – не обращать внимание
Сабақтың ортасы 3.  Мәтінді тыңдау (оқушылар мәтінді тыңдайды, түсінеді).  ТКО

Емханаға бару
   Кеше Айшаның басы ауырып, ыстығы көтерілді. Ол оған мән бермеді. Кейін анасы 
емханаға баруды жөн санады. Анасымен емханаға барып, дәрігерге тіркелді, дәріханадан 
дәрі – дәрмек алды. Дәрігер таза ауада серуендеу пайдалы екендігін айтты.
4. Анасы мен қызының ауруханаға барғанын бейнелеу. Көрініс көрсету.
5. Сергіту сәті (оқушылар орындарынан тұрып, сергіту жаттығуын жасайды)
Орнымыздан тұрамыз,
Қолды белге қоямыз,
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Бұрыламыз оңға бір,
Бұрыламыз солға бір,
Біз бақытты баламыз,
Гүл-гүл жайнап жанамыз,
Жаттығулар жасасақ,
Жақсы сергіп қаламыз.
5.  «Ойды бақылау» әдісінде суреттермен жұмыс жүргізу.
Сұрақтар қойып, жауап алу.
-Бұл кім?  Ол не істеп тұр? Ол қайда барды? Неге барды? Кімге қаралды? Не алды? Қайдан 
алды?
6. «Хикаят картасы» әдісі арқылы мәтіннің басынан бастап оқиғаны баяндау, суретін салу. 
ТЖ

Сабақтың соңы Кері байланыс 
(сабақ басында алған алақандарына сабақтан алған әсерлерін білдіру)
Сабақты өте жақсы түсінсе  
Сабақты жақсы түсінсе 
Сабақты толық түсінбесе 

Үй тапсырмасы Жаңа сөздерді оқу, айту, жаттау.

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№ 54 негізгі мектебі. Орыс тілі  мен әдебиеті пәні мұғалімі

Шабарова Аселем Бекбулатовна

Краткосрочный план 

УРОК 17.
День  в  школе.
Дата: Имя учителя: 
Класс: 1 Количество присутствующих: Количество 

отсутствующих: 
Цели обучения, которым 
посвящен урок

1.1.1.1.Внимательно  слушать,понимать речь и правильно  реагировать  на 
нее(использование мимики  и  жестов, выполнение  действий).
1.1.2.1.Понимать  значение  знакомых  слов,имеющих  отношение  к  повседневной  
жизни.
1.1.3.1.Отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему
к прослушанному сообщению (в медленном темпе) с помощью учителя.
1.2.2.1.Составлять  рассказ  из 2-3 предложений.
1.2.6.1.Высказывать простое  оценочное  мнение о прослушанном/прочитанном 
материале( «я согласен/не согласен» , «мне понравилось / мне не понравилось»..).
1.4.4.1.Писать прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения;писать 
разборчиво , в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Учебная  цель -Знать слова,обозначающие действия учеников,на перемене, на уроке.
-Применять  слова , обозначающие действия учеников на перемене ,на уроке  при 
составлении  предложений.

Предполагаемый  результат Все  учащиеся смогут : Знать  правила  поведения  в  классе.
- запомнить ключевые слова  темы урока;
-понимать  значение новых слов ; слушать ответы и рассказы других учащихся;
-  запомнить произношение  звука ( у) .
Большинство  учащиеся  смогут:
-составлять простые предложения со знакомыми словами;
- внимательно слушать рассказ учителя;
-распознавать на слух  знакомые  звуки.
Некоторые  учащиеся  смогут:
-составлять связный  рассказ  по  заданной  теме ;
-внимательно слушать тексты , комментируя услышанное;
-обсуждать значение новых слов.

Языковая  цель Полиязычие : перемена – узилис.
Основные  термины и словосочетания: мечтает- армандайды , спит- уйктайды, 
думает-ойлайды .
Используемый  язык  для  диалога/письма на уроке :
-А что ты  делаешь на уроке?
Звук – буква ,слог.

Материал  прошедших  
уроков

Учащиеся  могут  иметь  определенную  лексическую  базу  знаний по изученным  темам
«Все вокруг меня в моем классе» , «Модель и план класса» , «Безопасность в школе» .
Буквы  и  звуки : А   а ,  Н  н ,Л  л , Р  р ,  О  о ,Т т, Й.       Чтение  слогов.
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План
Планируемое   время Запланированная  деятельность

Начало урока.
 
10  мин.

 1.Организационный  момент.
Приветствие  учащиеся . Утренний  круг.
Сообщение  темы урока.
2.Актуализация  знаний.  
(К,Ф)Игра на внимание «Поймай словечко». 
Учитель, показывая картинку , кидает мяч.Ученик , ловя мяч , называет слово.

Середина урока .

20 мин.

День  в  школе.      
(Д)Обыгрывание ситуаций. Ученики садятся в круг и наблюдают за учителем , 
который демонстрирует разные действия , например , «читает книгу», «пишет на 
доске», «проверяет тетради». Учитель спрашивает: «Что я делаю?» Учащиеся 
отгадывают , называя фразы: «Вы читаете книгу» и т.д. 
3. Работа с  учебником.
(П)Ученики   рассматривают иллюстрацию  учебника «Школьная  переменка». 
Отвечают  на  вопросы ,используя  знакомые  слова.
(Г,Ф) Организуйте  группу учащихся для развития языковых навыков.
Ученики  из  ряда звуков  выделяют  сначала знакомые  звуки , а потом новый 
звук (у).
(К)Вместе  с  учителем  заучивают  стихотворение.
Мимикой  и  жестами  показывают  букву У.
 (К)Чтение  слогов. Учитель читает, а ученики  повторяют. Затем читают  
самостоятельно. Объясняют , что означают  эти слоги (АУ –зовут  кого-то , УА – 
плачет  малыщ).
Ученики  рассматривают  картинки. Запоминают  слова (мечтает , спит , думает).
Произносят  фразы : «Ученик  думает» , «Ученик мечтает» и т.д.,проигрывают 
эти  ситуации, сопровождая  фразами.
4.Работа  в  рабочей  тетради.
 1.Рассмотрите  картинку  и  расскажите , что делают ученики. Назовите  слова-
действия.
 2.Заштрихуй букву  У. Пропиши ее.
Чтение слогов с использованием жестов и мимики.

Конец урока 

5  мин.

5. Итог  урока.
(К,Ф) Что запомнилось  на  уроке? Что  было  легко , а что  сложно?

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы 
№ 54 негізгі мектебі. Ағылшын тілі пәні мұғалімі

Камалова Сания Камаловна

Grade: 5
Theme: “How much juice?  How many apples?”
Type of the lesson: combined
Teaching methods: explanation, question - answer, speaking, pairwork and groupwork.
Aims: to explain the new theme to the pupils and to revise the preceding theme, that is countable and uncountable nouns.
Objectives:
Educational: to enrich pupils’ knowledge about countable and uncountable nouns, to study the using of “much” and “many”, to use 
it in sentences.
Developing: to develop pupils’ interest, habits and skills of oral and written speech.
Upbringing: to bring - up pupils to be attentive, to write neatly and correctly and to rouse their interest to learning English.
Visual aids: text - books, cards, Literature: “English” by Ayapova T. T.
The procedure of the lesson:
I. Organization moment:
T: Good - morning, pupils!
P: Good - morning, teacher!
T: How are you?
P: We are fine, thanks, and you?
T: I am OK, thank you. Take your seats, please. Who is on duty today?
P: I’m on duty today.
T: What date is it today?
P: Today is 11 th of November 
T: What day is it today?
P: Today is Friday .
T: Who is absent?
P: … is/… are absent.
T: Sit down, please.
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II. Warm – up:
T: - So, let’s begin our lesson. At first, let’s revise the preceding lesson. Please, answer the my question.
- What is the countable noun?
- What is the uncountable noun?
- When do you say “some”?
- When do you say “any?
Please, make the question with this sample?
Are there any …?
Is there any …?
III. Checking - up the home task:   Write a shopping list 
T: - Now, let’s check - up your home task. What was your home task?
P: The home task
T: Are you ready?
P: Yes, we are ready.
T: Who wants to start?
P: May I. May I.
T: OK, you please.
IV. Introduction of the new theme:
T: - So, let’s study using of some, any, a lot of and much / many.
In English nouns can be countable (a man, a table) and uncountable (milk, money).
Countable nouns:
- Can be singular or plural (flower – flowers)
- Can have number in front of them. (I have two cats. There are six men in the room).
Uncountable nouns:
- Have no plural form and always appear with a singular verb. (Money isn’t everything)
- Don’t go with number. (I’ve got some / a lot of time).
- Don’t take a or an. (I bought bread and milk).
A lot of / lot’s of
We use a lot of with countable and uncountable nouns.
e. g. They earn a lot of money.
There are a lot of apples.
And we use a lot of /lot’s of in questions and negative sentences.
e. g. Are there a lot of books?
I haven’t got a lot of friends.
Much / many
We use much only with uncountable nouns in questions and negative sentences.
e. g. How much cheese is there in the fridge?
I haven’t got much money.
We use many only with countable nouns in questions and negative sentences.
e. g. How many children have they got?
There aren’t many people in the room.
A few / a little
We use a few with countable nouns.
e. g. There are a few apples on the table.
We use a little with uncountable nouns.
e. g. There’s a little milk in the bottle.
V. Practice.
Ex 6 p.49  Work in pairs. Ask and answer  questions  about  what there  is in the picture.. 
Example: Is there any orange  juice? Yes, there’s a little.. 
                Are there any mushrooms?  Yes, there’s are few. 
VI. Ending of the lesson 
1.Giving marks
2. Giving homework Ex.7 a p .50   Ask and answer the questions
3.Saying good bye

*****
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Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№ 54 негізгі мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі

Самарбаева Сақыпжамал Мартбаевна

Сабақтың тақырыбы: Нөлмен аяқталатын сандарға көбейту және бөлу.
Сабақтың мақсаты: 
1.Нөлмен аяқталатын сандарға көбейту, бөлу амалдарын дұрыс орындау. Шама, қозғалысқа арналған есептерді, теңдеуді 
дұрыс шығару және машықтандыру.
2.Танымдық, өз беттілік жұмыс жасауға баулу, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту.
3.Белсенділікке, ұйымшылдыққа, Отаншылдыққа, шығармашылыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас.
Сабақтың әдіс-тәсілдері: ойын, өзіндік жұмыс, сұрақ-жауап.
Сабақтың көрнекілігі: слайдтар.
Сабақтың типі: қайталау.
Пәнаралық байланыс: дүниетану, дене тәрбиесі, әдебиеттік оқу.
Сабақ барысы:
І. Ұйымдастыру.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. №9
18·40= 8·4·10
72·14 < 72·10 · 4
36·5·10 > 36·15
28·21 < 28·37
160:40=160:4:10
240:24<240:2:6
ІІІ. Жаңа сабақтың шығару жолын түсіндіру.
а) Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу тәсілін түсіндір:
56·70=56·(7·10)=56·7·10=392·10=3920
3920:70=3920:(10·7)=3920:10:7=392:7=56
ә) Жазбаша көбейту және бөлу тәсілін түсіндір:
ІV. Қызығушылығын ояту.
Оқулықпен жұмыс. №5    
Есеп №6.
Шешуі: 30:6=5
              75:5=15
Жауабы: 75 матадан – 15 көйлек тігуге болады. 
Аққала ойыны: Аққала құрау үшін кім көп қар жинайды?
№7. Қалдықпен бөлуді орында  және тексер:
«Шанамен сырғанау» ойынының мақсаты: Мәреге бірінші жету.
№9. Теңдеуді шеш:

*****
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы 

№ 54 негізгі мектебі. Бейнелеу өнері пәні мұғалімі
Аблаева Айзада Амангельдиевна

Күні:    Пәні:   Бейнелеу өнері Класы    6 «А»
Тақырыбы: Мүсін өнерінің түрлері. Барельеф «Наурыз эмблемасы»
Мақсаты төл мерекеміз туралы толық мағұлмат беру, эстетикалық қабылдауларын дамыту, мүсін өнерінің 

түрлерімен таныстыру, мүсін жасау тәжірибесі мен қабілетін жетілдіру, балалардың назары мен 
бақылау қабілетін дамыту, қол саусақтарын бейімдеу.

Күтілетін  нәтиже Мүсін жасай алу қабілеттері дамиды, сыни тұрғыдан ойлай отыра, қол саусақтары бейімделеді, 
шынығады, тәрбиелік шығармашылық қабілеттері қалыптасады.

Түйінді идеялар 
(кілтті сөздер)

Үйретуді үйрену

Сабақ кезеңдері: Сабақ барысы Бағалау ресурстар

Кіріспе 

Амандасу. «Мен  өмірді сүйемін, себебі...» деп аяқталмаған 
сөзді аяқтауға нұсқау бере отырып, топқа ынтымақтастық қарым
қатынас орнатуға ықпал ету.

Оқушыларды топқа бөлу. Қиынды қағаздарда «Наурыз 
мерекесіне» сай келетін сөздер жасырылған. 
Көже  (құрамын айту)
Домбыра (күй тарту)
Тақия (бата беру)
Топтан көшбасшы сайлап алу

Үй тапсырмасын сұрау. «Ыстық орындық » әдісімен «Мүсін 
өнері «Жануарлар мүсіні»» тақырыбына тоқталайық..

үш шапалақ

бармақ
арқылы

Кеспе қағаздар

Орындық
арқылы
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Мүсіндеу  қандай өнердің бір түрі? (көркемөнер)
Мүсіндеу өнерінің негізгі объектісі кім? (адам)
Мүсіндеудің түрлерін ата? (жұмыр, рельеф)
Жұмыр мүсіндеу дегеніміз не? (оның барлық жағынан 
қарауға болады)
Рельеф дегеніміз не? (мүсіндеу өнерінің кең тараған түрі, біз 
оны теңгелерден, тиын ақшалардан немесе қабырғалардан 
кездестіре аламыз)
Жануарлар тобын ата? (сүтқоректілер,  құстар, балықтар, 
қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, 
бунақденелілер)

Тұсаукесер
1. Қызығушылық пен назарға қол жеткізу.
Топқа қалай бөліндік? («Наурыз мерекесіне» сай келетін сөздер
арқылы)
             Бүгін біздің сабағымыз  Мүсін өнерінің түрлері. 
Барельеф «Наурыз эмблемасы» болмақ.

2. Наурыз туралы видео таныстырылым көрсетіледі.

интерактивті
тақтадан видео
таныстырылым

Негізгі бөлім 
Оқулықпен  жұмыс.  «Біреуі  үйде,  үшеуі  қонақта»  әдісі
арқылы жаңа сабақты өз беттерінше менгеру.  
           Мүсіндік шығарма кеңістікте көруге, жан-жағынан толық
қарауға әбден мүмкіндік  береді.  Мүсін негізінен  жұмыр және
бедерлі (рельеф) болып екіге түрге бөлінеді. Біріншісі жұмыр
мүсін, онда биіктік, ендік, аумақтық деп аталатын үш өлшемнен
тұрады және ол қатты әрі ұзақ сақталатын материалдардан, яғни
ағаштан, тастан, кеуделік мүсіндер металдан да жасалады. Бюст,
статуя немесе  бейнелер  тобын  жасау  үшін,  әсіресе  мүсінді
тастан  жасағанда,  оларға  көп  еңбек  керек.  Сурет  өнерінің
шығармалары  сияқты  мүсін  өнерінің  туындылары  да  көлемі
жағынан  шағын,  қондырғылы  (станокты)  және  монументтік
түрлерге  бөлінеді.  Қондырғылы  мүсіндеу  (станокты)  көбіне
портрет  ретінде  ұсынылады.  Мүсіндік  портреттің  негізгі
міндеті -  кескіндемедегі  сияқты адам образын  беру.  Қаланың
сәулетімен,  оның  алаң,  көшелерінің   кеңістігімен  байланысты
болып келетін мүсінді монументтік мүсін дейміз. Монументтік
мүсіндеу -  бұл  ұлы  адамдарға  орнатылған,  асқақ,  келісті  де
мәнерлі, өз бойына үлкен жалпы адамзаттық идеяны жинақтаған
ескерткіштер. Мүсін өнерінде адам сомдаудың өзі бірнеше түрге
бөлінеді. 
Атап айтсақ:
  Бюст (кеуделік мүсін) -  адамның кеудесіне дейін сомдалған
кеуделік мүсінді айтады.
  Статуя  (тұлғалық  мүсін) -  адам  барлық  бойымен  тұтас
бейнеленген монументтік мүсін.
  Көп тұлғалы композиция -  бірнеше  адам  тобын  сомдаған
мүсіндік көркем шығарма.
          Үш топқа жеке тапсырмалар:
1) Мүсін туралы эссе жазу
            2) Наурыз туралы өлең шығару
            3) Наурыз туралы сурет салу

Сергіту сәті. «Бауырсақ»
Сарамандық жұмыс. Наурыз эмблемасын барельеф түрінде 
мүсіндеу.

Смайлектер 

екі жұлдыз,
бір тілек

Өзін-өзі 
бағалау

Оқулық және
электрондық

оқулық

Парақтар, әр
түрлі бояулар

интерактивті
тақтадан видео
таныстырылым

ермексаз, глина
арқылы

практикалық
жұмыс

Қорытынды 4) «Автор орындық» әдісі арқылы қорытындылау. (бір 
оқушы шығып бүгінгі сабақтан алған әсері туралы ой бөліседі)

үш шапалақ Орындық
арқылы

Үйге тапсырма Мүсін өнерінің түрлері туралы анықтамаларды дәптер бетіне түсіру
Кері байланыс Білім ағашына алманың суретін ілу.  Қызыл алма  –  толық түсіндім, сары алма  –  толық 

ақпаратала алмадым.  Жасыл алма  –  түсінбедім.
Не  сәтті өтті?

Нені  дамыта 
аласыз? 

Оқушылардың сарамандық жұмыстарын жақсы жасап қорғағандары, сабаққа белсенді 
қатысқандары, эссе, өлең жазғандары, сурет салғандары сәтті өтті.
Мінсіз оқушы болуға талпындыру, өз бетімен білім алуға итермелеу, заман талабына сай өзгерісті 
тез игеретін жеке тұлға дамыту. 

Не сәтсіз өтті? Кейбір оқушылар жаңа ақпаратты әр топқа түсіндірген сәтте шамалы қиналып қалды, сұрақтар 
қойған кезде қателер жіберді.
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Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№ 54 негізгі мектебі. Информатика пәні мұғалімі

Нағыметова Нұргүл Аманбекқызы

Сабақтың тақырыбы: Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау.Құжатты баспадан шығару.
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік:Оқушыларға мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу. Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала 
қарау. Құжатты баспадан шығару туралы ақпараттар беру. Компьютерде машықтық жұмыстарды өз бетімен жасауға үйрету. 
Дамытушылық: Оқушылардың ой өрісін логикалық абстракциясын дамыта отырып, пәнге деген қызығушылығын арттыру.
Тәрбиелік: Оқушыларға қауіпсіздік ережелерін үнемі пайдаланып отыруға, тиянақтылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: жаңа сабақты түсіндіру, практикалық жұмыс
Сабақтың барысы: 
Ұйымдастыру бөлімі: (оқушылармен амандасу, сыныпты түгендеу,қауіпсіздік ережелерімен танысу) 
Компьютерді тоққа қосатын сымдарға, қос тілді розеткілерге, штеккерлерге тиісуге және жабдықтарды мұғалімнің 
рұқсатынсыз жылжытуға тыйм салынады;
Мұғалімнің рұсқатынсыз сыныптан шығуға және кіруге болмайды;
Дербес компьютерде суланған қолмен және дымқыл киіммен жұмыс істеуге болмайды;
Дербес компьютердің жанын портфельдер, сумкалар, кітаптар қоюға тйым салынады. Үстелде қалам мен дәптер ғана болуы 
тиіс;
Пернелік тақа үстіне артық заттар қоюға болмайды;
Компьютерлік сыныпта жүгіруге, ойнауға, жанындағы құрбыларын алаңдатуға, бөгде жұмыстармен шұғылдануға тйым 
салынады.

Үй жұмысын тексеру:  «Кім епті» компьютермен  жұмыс 
орындайды.

Сұрақ –жауап ауызша сұрақтарға жауап береді

Жаңа сабақ:Мәтінді теріп болған соң түзету және пішімдеу үшін 
мәтін бөліктрерін (фрагмент) ерекшелей білу керек.
       Тышқанның көмегмен ерекшелеу үшін құжаттың сол жақ, 
«ерекшелеу ернеуі»  деп аталатын, ернуін қолданады.Тышқанның 
сілтемесі оңға қарай бұрылған стрелка түріне айналады.
Пернетақтадан ерекшелеген кезде Shift және Ctrl пернелері 
тіркесімен бірге басу керек.

Тышқанның сол жақ батырмасын үш рет шерту мәтінді тұтастай  
ерекшелейді:

              Мәтінді тұтастай бірден ерекшелеу үшін пернетақтадан 
бір мезгілде  CTRL пернесі мен цифрлық қосымша пернетақтадан 
А әріпімен басуға да болады. Мәтін бөліктерін түзетуге: жою , 
қосу , жылжыту, көшіру, іздеу  және алмастыруды жатқызуға 
болады. 

Әріптің кескінің форматтау панелінің 
көмегімен өзгертеміз

Әріптің көлемін өзгертуге болады. Үлкейту ге, де 
кішірейтуге де болады. Ол үшін мына батырманы 
қолданамыз

 − мәтін жолдың басында, сол жақта орналасады. 
Негізгі мәтінді осылай жазады

 − мәтін ортаға теріледі. 
           Тақырыптарды осылай жазады. 

−мәтін жолдың соңынан, оң жақта теріледі.

Жаңа сабақ:
Беттердің параметрлері.

беттердің түстерін өзгертуге де болады ол үшін 
разметка страницы дан цвет страницаны тандап 
керекті түсті басып 
     
 Беттерді книжная (тігінен) және альбомная 
(көлденеңнен) өзгертуге болады. Ол үшін разметка
страницы дан орентацияны тандап керекті беттің 
бағытын таңдаймыз.

Бетке жиек  қою үшін границы страниц – страница 
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– рисунок –деп ресунок тапдап керекті беттерге 
қою үшін ок деп басамыз.

Беттерді бөліктерге бөлу үшін разметка страницы 
−колонки деп керекті бір,екі, үш немесе оданда көп 
бөліктерді таңдай аласыз. 
        Берілген құжатты баспаға жіберу үшін 
алдымен файл – печать − предварительныий  
просмотр−арқылы беттерімізді қарап аламыз. 
Содан соң печать деп жібереміз. Бізге керекті бетті 
таңдаймыз немесе барлық беттерді қанша дана 
керектігін қоса белгілеп баспаға жіберу керек.
  

Көз жаттығулары
1.1-4-ке дейін санап көзді қатты жұмыс, сонан кейін ашып, жайбарақат ұстап, 1-6-ға дейін санай отырып, алысқа қарау 
қажет, 4-5 рет қайталау қажет.
2.1-4-ке дейін санай отырып, екі көзді оларға қатты күш салмай, бір-біріне қаратып, соңында 1-6-ға дейін санай отырып 
алысқа қарап, 4-5 рет қайталау керек.
3.1-4-ке дейін санап, басты қозғамай, оңға қарап бір нүктеге көз тоқтату, соңында 1-6-ға дейін санап, алысқа қарау. Осы 
тәрізді басты қозғамай, солға, жоғары, төмен қарау керек.
4.1-6-ға дейін санай отырып, көзқарасты диогоналы бойынша: оң жақ жоғарыдан-сол жақ төменге аударып, сонан соң 
алысқа қарау; сонан соң сол жақ жоғарыдан-оң жақ төменге аударып, алысқа қарау. 4-5 рет қайталау. Көз гимнастикасын 
орындау кезінде жалпы дене гимнастикасын да жасауға болады. Тұрақты түрде көз және жалпы дене гимнастикасын 
жасау көзге түскен қысымды жеңілдетіп, денені сергітеді.
Машық жұмысы: Деңгейлік тапсырмаларды компьютерде 
орындау.Практикалық жұмыс  Тапсырма №1
«Наурыз» мәтінін теріңдер және оны тағы да 2 рет көшіріңдер. 
Әріптің кескіні Times New Roman мен көлемін 14 пен жаз және 
тақырыптың пішінін жуанқылып астын сызындар да мәтінді 
қисайтып (курсив) пен жазыңдар.

Наурыз
    «Наурыз» сөзі «жаңа күн» деген мағынаны білдіреді. Бұл ежелгі 
түркі халықтарының жаңа жыл мейрамы. Парсы тілінен 
аударғанда түркі халықтары: қазақтар, қырғыздар, өзбектер, 
тәжіктер және т.б. атап өтеді.
     Бұл мейрам күн мен түннің теңелген мерзімі 22 наурыз күні не 
сәйкес келеді.
                           

Практикалық жұмыс Тапсырма №2
Мәтінді теру және түзету ережелерін сақтай отырып  
хабарлама хатын жазыңыздар.  

Алакөл негізгі жалпы білім беретін
                                                                мектебінің  информатика   
пәнінің 

мұғалімі С.А.Қамидоллиеваға
 5−сынып оқушыларынан 

Хабарлама 
5−10 қаңтар алығында ауа райының күрт  суытып кетуіне 

байланысты 5−сынып оқушылары  «Жас информатика» атты 
байқауға қатыса алмағанымызды  хабарлаймыз. 

Хабарлама беруші. 5−сынып оқушылары

Практикалық жұмыс Тапсырма №3
Мәтінді теру және түзету ережелерін сақтай отырып  мәтінді 
тер және өзгертулер енгіз.
Дос – дегеніміз өмірде олардың бірін-бірі қажетсінуінен, құрмет 
тұтынуынан, шынайы тілектестік пен өзіндей көріп сенуінен, бір-
біріне тірек, медет болуынан, қам-қайғысыз кезде ғана емес, 
әсіресе, қиын-қыстау күндерінде іркілместен қасынан табылудан, 
риясыз, есепсіз жомарттықтан көрінеді.
«Шын дос үшін қалайда
 Тік қатерге басыңды.
 Айыра біл алайда
 Досың менен қасыңды».

Тапсырма №1
Берілген мәтінді теріңдер және оны үш дана

көшіріп баспаға екі дана қылып жібер
Балаға  арналған  дәстүрлер  Бесікке  салу.   Ат
қою.   Қырқынан шығару т.б 
 Бесікке салу. «Кең жайлау жалғыз бесік 
жас балаға». Бесік - баланың ұйықтауына таза 
болуына өте жақсы. Бесікке ауылдың өнегелі, 
ұрнағы өскен, ел құрметіне бөленген бәйбішіге 
(кәртең) салғызады. Бесік жырын айта отырып 
бөлейді. Баланы бөленген соң қарияға «бесік салу» 
құрметіне сыйлық беріледі.

Ат қою. Балаға ат қою – қазақта аса салтанатты
жағдай. Әдемі, атақты, құрметті адамдардың атын

қоюға тырысады. Сол атқа лайықты болуын
қалайды. Атты сыйлы құрметті адамға қойғызады.

Ат қойған адам сәбиге батасын береді. Ат қою
кейде қандай жағдайда, жылдың қай мезгілінде

келгеніне байланысты қойылады. Мысалы, наурыз
айы болса Наурызбай, ораза уақыты болса – Ораз,

Оразалы, айтта туса – Айтбай, Айтгүль деп те
қойып жатады.

Практикалық жұмыс Тапсырма №2
Рефераттың   алғашқы бетін жаз және оны

баспаға жіберу үшін алдын ала тексеріп баспаға
жібер.

Практикалық жұмыс Тапсырма №3
Бетті үш бөлікке бөлде «Сара Алпысқызы

мейірімді жан» деп жазып, беттердің жиектерін
таңда. 

Баспаға жібер алдында алдын ала тексеріп ал.

Сабақты бекіту: 
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 1.  − қандай қызмет атқарады?
а) мәтін жолдың басында, сол жақта орналасады.
б) мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады. 
в) мәтін жолдың соңынан, оң жақта теріледі.

 2. −− қандай қызмет атқарады?
а) мәтін жолдың басында, сол жақта орналасады.
 Негізгі мәтінді осылай жазады
б) мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады. 
в) мәтін жолдың соңынан, оң жақта теріледі.
мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады. 

3. − қандай қызмет атқарады?
а) мәтін жолдың басында, сол жақта орналасады. 
Негізгі мәтінді осылай жазады
б) мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады. 
в) мәтін жолдың соңынан, оң жақта теріледі.
мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады. 

4.  − қандай қызмет атқарады?
а) көшіру б)жою в)қиып алу
5.Жабу белгісі қандай?

А) ә) б) 
6.Сызғыштың көмегімен не істеуге болады?

а) Шегіністерді орнатуға
б) Түзеуді баптауға
 в) Жоларалық интервалды аңықтауға

7.  − қандай қызмет атқарады?
а)Абзацтың шегіністерін баптайды
в) Абзацтың түзеуді аңықтайды 
с) Маркерленген тізім құрады

Қайыссы қандай қызмет атқарады? Сәйкестендіру 

Үйге тапсырма: тақырыпттарды оқу, тест тапсырмаларын құрастыру.

Аты − жөні Үй тапсырмасы Машық жұмысы Тест тапсырмасы Қорытынды

Байман Толыбай

Бибетова Қарлығаш

Жасағанберген.Е.

Жылқыбаева Арай

Мұқатаев Диас

Таскенов Диас

  Қорытынды, Бағалау:  бүгінгі сабақ қорытындылап оқушыларды бойынша   төмендегі кесте бойынша бағалау
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Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№ 54 негізгі мектебі. Ұзартылған күн тобы тәрбиешісі

Абишева Зулфия Утесиновна

Сабақтың тақырыбы: Дархан халықтың- дана Абайы
Сабақтың мақсаты: а) А. Құнанбайұлының шығармашылығынан мәлімет бере отырып, білімдерін жүйелеу, жинақтау және
шығармашылық жұмыстар арқылы Абайды жан-жақты таныту;
ә) оқушыларды адамгершілікке, имандылыққа, асыл қасиеттерге тәрбиелеу;
б) мәнерлі сөйлеуге дағдыландыру, ой - өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылық ізденісін дамыту;
Сабақтың түрі: сайыс сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрақ - жауап, талдау, іздену 
Сабақтың көрнекілігі: слайдтар 
Сабақтың барысы: 1. Ұйымдастыру (топқа бөлу,сабақтың мақсатымен таныстыру)
2. Ақынның өмірі    3. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
4.Тіршіліктің көзі - табиғаттың өзі»    5. Абайдың қара сөздері
6. «Құлақтан кіріп бойды алар»
7.Қорытындылау    Ақынның өмірі
Абайдың шын аты Ибраһим болған. Абай деп әжесі Зере еркелетіп қойған. Бала кезінде екі ананың арасында тел өскен 
Абайды жеңгелері Телғара деп еркелетіпті. Тіпті М.Әуезовтың өзі Абай туралы жазбақ болған романын ең алғаш “Телғара” 
деп атаған екен. Сол телғараның дана Абайға айналып, ұлы ақын болу жолына көз салып көрелік
Абайдың бар өмірі өзі туып өскен Шыңғыс болысы, қазіргі Абай ауданы, бұрынғы Семей облысында өтті. Ұлы ақын 1845 
жылы әйгілі Қасқабұлақ басында, киіз үйде дүниеге келді. Әкесі Құнанбай бүкіл Тобықты елінің қаһарлы әміршісі, ал 
шешесі Ұлжан керісінше ағайын-туысқа қайырымды, мінезі жұмсақ, тілге бай адам болған. Аяулы әжесі Зере мен анасы 
Ұлжанның жас бала қиялы мен санасының, мінез-құлқының қалыптасуына әсері мол болды. Ол екеуі айтқан ертегі, аңыз-
әңгіме, күлдіргі, мысқыл, ел басынан өткен тарихи оқиғалар зерделі бала-Абайдың санасына біртіндеп сіңе берді. 
Осылайша, бала Абай өз халқының рухани ой қазынасына қанығып өсті.
Абай ауылда ескіше сауат ашып, Семейдегі Ахмет Ризаның медресесіне оқуға түседі. Алайда, әкесі Абайды билік ісіне 
араластырып, баулу үшін оқуын аяқтатпай, 14 жасында қайтарып алады. Абайдың медереседегі оқуы осымен аяқталадады.
Абай Шығыстың классик ақындары Фирдоуси, Низами, Науаи, Әл-Фараби және т.б. Шығармаларын қызыға оқыды. Оның 
шығыс классиктеріне деген ынтасының зор болғаны сонша, өлең жазуға деген алғашқы талпынысы соларға сиынудан 
басталды.
«Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
 Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба,
Құмарланып шаттанба,
Ойнап босқа күлуге.
Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол.
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда
Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек бекер мал шашпақ-
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой-
Бес асыл іс, көнсеңіз.
2. Білімдіден шыққан сөз 
Талаптыға болсын кез.  
Нұрын, сырын көруге
Көкiрегінде болсын көз.  
3.Әсемпаз болма әр неге,

Өнерпаз болсаң ,арқалан.
Сен де бір кірпіш,дүниеге
Кетігін тап та,бар қалан!
4.Пайда ойлама,ар ойла,
Талап қыл артық білуге.
Артық ғылым кітапта,
Ерінбей оқып көруге.
5.Жүрегі жұмсақ білген құл,
Шын дос таппай тыншымас.
Пайда, мақтан бәрі- тұл,
Доссыз ауыз тұшымас.
6. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды
Жаздым үлгі бермек үшін.
7.Құлақтан кіріп бойды алар,
Әсем ән мен тәтті күй.
Көңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең, менше сүй.

« Тіршіліктің көзі - табиғаттың өзі»
Табиғат туралы өлеңдерінен үзінді оқу
Абайдың қара сөздері   Абайдың 38-ші қара сөзі
Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар.Сонан қашпақ керек:әуелі-надандық,екіншісі-еріншектік,
үшіншісі-залымдық деп білесің.  Надандық-білім-ғылымның жоқтығы,дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп болмайды. 
Білімсіздік хайуандық болады.  Еріншектіккүллі дүниедегі өнердің дұшпаны.Талапсыздық,жігерсіздік,ұятсыздық,кедейлік-
бәрі осыдан шығады. Залымдық-адам баласының дұшпаны.Адам баласына дұшпан болса,адамнан бөлінеді,бір жыртқыш 
хайуан қисабына қосылады.
«Құлақтан кіріп бойды алар»  Желсіз түнде жарық – ай; Қараңғы түнде тау қалғып; Көзімнің қарасы,
7.Қорытындылау
“Жұлдызды сағат” ойыны
1. Абай қай жылы туды? 1855, 1963, 1845;
2. Қай жерде туды? Семей, Алматы, Торғай
3. Әкесінің аты кім? Ырғызбай, Өскенбай, Құнанбай;
4. Абай қай рудан? Жігітек, Бөкенші, Тобықты;
5. Анасының, әжесінің аттары кім? Әйгерім, Зере, Ұлжан;
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ОҚУШЫЛАР    ШЫҒАРМАСЫ

МЕНІҢ МАҚТАНЫШЫМ – МЕНІҢ ОТБАСЫМ

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы № 54 негізгі мектебінің
5-сынып оқушысы  Мұратбек Аслан

   Мен өмірімде өз отбасымның барына қуаныштымын. Отбасында арқа сүйер әкең, мейірімі мол анаң, бауырмашыл апаң
болғаны қандай керемет. Отбасы мүшелерінің түгел болуы үлкен бақыт деп санаймын. Мен бақыттымын. 
Мен қазір өзімнің отбасымды таныстырамын.  Менің отбасымда төрт адам бар. Олар: әкем, анам, әпкем және мен. Әкем
жеке кәсіпкер. Ол маған үнемі ақыл айтып отырады. Анам мектепте жұмыс жасайды. Менің анам ең жақсы адам. Әпкем
болса, 8-ші сыныпта оқиды. Ол  маған үнемі көмектесіп жүреді. Біз жазғы каникулда ауылға ата-әжемізге барып тұрамыз.
Атамыз  бен әжеміз  бізді  ауылда  жақсы қарсы алады.  Біз  барлығымыз жиналып,  ауылдың жанындағы кішкентай  көлге
барамыз. Суға түсеміз, тамақ ішеміз, алаңсыз демаламыз.  Осылай жақсы демалып, кейін қалаға қайтып кетеміз.
Біз бір-бірімізге үнемі көмектесіп жүретін, тату отбасымыз. Менің отбасым - менің өмірім десем қате болмас. Олар менің
мақтанышым. Мен оларды өмірімнен артық жақсы көремін. 
Өзге балалардың да осындай бақытты отбасы болуларын тілеймін.

*****
МЕНІҢ ОТБАСЫМ

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы № 54 негізгі мектебінің
5-сынып оқушысы Бибетова Аружан

    Менің отбасымда алты адам бар. Олар  көңілді жандар. Менің әкем  әрқашан күлімдеп жүреді.  Ал анам болса үнемі
жайдар көңіл күйде.  Әкем анама әзіл айтып анамның көңіл күйін көтереді.  Олардың көңілді жүздерін көріп өзімнің де
көңілім көтеріліп, алаңсыз бақытты күй кешемін. 
    Біздің жақсы көретін мерекеміз отбасымыздың әр мүшесінің туылған күндері және жаңа жыл мерекесі. Біз бұл отбасылық
мерекелерді асыға күтеміз. Әрқайсысымыздың өмір есігін ашқан күндерімізді отбасы болып ерекше тойлаймыз. Анам дәмді
дастарқанын жайса, әкем көңілді күй сыйлайды. 
Міне,  біздің  сүйікті меркелеріміздің бірі жаңа жыл мерекесі де жақындап қалды.  Біз отбасымызбен жаңа жыл мерекесіне
қызу дайындықтамыз. Жаңа жыл мерекесінің ерекшелігі шырша болғандықтан шыршаны безендіру жұмысын қолға алып,
түрлі бұйымдарды  жасап қойдық. 
    Отбасының  жақсы болуы үшін бірлік, сүйіспеншілік, татулық  пен сыйласымдылық қажет. Осындай қасиеттер біздің
отбасымыздан орын алған. Сондықтан біздің отбасымыз ең керемет отбасы. 
Мен отбасыммен біргемін және мақтан етемін.

*****
 ЕГЕМЕН ЕЛДІҢ ҰРПАҒЫ

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы № 54 негізгі мектебінің
5-сынып оқушысы Омарова Альбина  

      Біз  Мәңгілік Елдің арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті,  қанатты келешек ұрпағымыз.
    Менің елім - Қазақстан! Мен өз Отаным үшін қасық қаным қалғанша  күресуге,  жанымды пида етуге әрқашан дайынмын.
Бұл менің патриоттық борышым.  Кішкене ғана бала жүрегімнің  түкпірінде бастау алған осынау сезімімді оятқан Елбасыма,
тәуелсіздігіме, ата-анама, ұстаздарыма  және тәуелсіздікке  қол жеткізу үшін үлес қосқан қазақтың батыр аға-апаларыма мың
алғыс. Әрине, мен  осы батырларымның дәрежесіне жету үшін маған көптеген уақыт қажет. 
Мен өз  елімнің тәуелсіздігіне мақтанамын,  керемет дархан  халық екендігімізді мақтан тұтамын және қайран қаламын.
Менің халқымның  жомарт   халық екендігін түсінуіме себепкер болған мектебімнің кітапхасынан алған  Кәкен Оразалиннің
«Абай ауылына саяхат»  кітабы болатын. Қазір бұл кітап менің ақылшыма айналды.  
Тәуелсіз елімнің бейбіт өмірі ұзағынан болса және осы қалпынан да керемет көркейсе, әлі де биіктен көрінсе деген балалық
арманым бар. Менің өскенде мұғалім болып ұстаздарымның ізін  жалғастырсам деген де ойым бар. Мені бұл ой бұрын
мазалаған емес. Себебі, мен мектепалды даярлық тобында  нашар оқыдым. Ата-анам мені үмітсіз, аңқау деп ойлады.  Бірақ
мен жақсы оқып кеттім. Қазір 5-сыныпта оқимын, оқу озатымын.  Тағы да қайталап айтамын бұл менің тәуелсіздігімнің,
бейбіт елімнің, ата-анамның, ұстаздарымның арқасы. 
Мен өз сыныптастарыма «Еңсеңді көтер, өйткені сен егемен елдің ұрпағысың!» дегім келеді.  
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МАЗМҰНЫ

1. Жунисбаева Майра
2. С.Ә. Исаев.  Ф. Н. Дуйсебаева 
3. Даумшарова Айман Курмангалиевна
4. Сарсенгалиева Малика Адиловна 
5. Көшкінбаева Динара Мусағалиқызы   
6. Найзағұлова Тәттігүл Мұстахиқызы
7. Султанова Жанат Алуадинқызы
8. Сейлханова Доғдырхан Жұмаханқызы 
9. Садыков Габит Даулетбаевич
10. Кучкарова Курбан Жаппархановна
11. Торегелдиева Жанат Құралбекқызы
12. Болтаева Нигора
13. Башенова Каламкас Казакбаевна
14. Жадиева Роза Акниетовна
15. Шыганбаева Бибімария Райхановна
16. Есембаева Лида Абжаппаровна
17. Есжанова Гулсара Исатаевна
18. Таубаева Алпеш Амитовна
19.  Кубесова Несибели 
20. Досаева Гульжахан Жарылкасыновна
21. Оспанова Қарлыға Аманқосқызы
22. Узакбаева Рысты Узакбаевна
23. Пазылбекова Аманбике Куанышбековна
24. Сүлейменова Айнаш Аруановна
25. Затова Нургуль Айтбековна
26. Салыкбаева Гульнар Зордановна
27. Қомытбаева Торғай Елеусінқызы
28. Абтикерова  Аманкул Абибуллаевна
29. Куразова Бибайша Темирхановна
30. Нарманова Кулмараш Абдиалимовна
31. Рсалиева Гулим Жаксымуратовна
32. Калмаханова Баян 
33. Калиева Гулбану Шариевна 
34. Таубаева Сауле Абаевна 
35. Бисембекова Шамшибану Джамшитовна 
36. Сейтенова Лаззат Шайхымуратовна
37. Иманова Шынарай Абдижалеловна
38. Мендибаева   Лаззат  Алимжановна
39.  Дыханова Мунсыз Куванышбаевна
40.   Кужагулова Гульшат Клышбековна
41.  Агибаева Айгуль Абдиалимовна
42.  Ибайдуллаева Орынкуль Кунзаковна
43. Утебаева Айгуль Кемалашовна
44. Измамбетова Айбарша Итеменовна
45.   Камилова  Барно  Иззатуллаевна
46. Скакова Жаркын Шариповна 
47. Калкузова Клара Жанадиловна
48. Байділдаева Мархабат Тұрдышқызы
49. Несипбекова  Жумагуль Валериковна
50. Сисенова Тұрсынгүл Насировна 
51. Стамғазиева Ақтоты Умбетовна
52. Аскарова Э
53. Бегенова Алена Николаевна 
54. Бөдеев Мұрат
55. Бли Марфуга Қыдырқызы
56. Саркулова Күміс Сисеновна 
57. Исмагулова Л.В. 
58. Бурыкина  Светлана  Александровна
59. Кашникова Елена Владимировна
60. Байтасова Диана
61.   Сеилханова Айдана  Женисовна
62.  Ералина Нұрлы Дүзенқызы
63. Искакова Жамал Жұбанышқызы
64. Дауенова Жаннат Кенжегалиевна
65. Тұрсығалиева Айсауле Қайыржанқызы
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66. Хасанова Гүлім
67. Рамазанова Ләззат Нәсіпкерейқызы
68. Рамазанова Айнагуль Кошкенгалиевна
69. Асылбекова  Жансая Сатикеновна
70. Аманжанов Максат Маратович
71. Дауылбаева  Молдир  Муратовна
72. Жакупова Шолпан Шугаевна
73. Мамраева Айткуль Тайгозаевна
74. Рысбекова   Кошбала Сайлаубековна
75. Райхерт Н.В.
76. Жазыкбаева Айнур Султанмуратовна
77. Икежанова Айжан Укибаевна
78. Индемесова Мадина Бериковна
79. Касымова Ахтоты Имантаевна 
80. Тоқмамбетова Лаура Алтынқызы
81. Алиева Гүлнұр Аскаровна 
82. Оспанова Жадыра Тоқтамысқызы 
83. Тастанова Райхан Танатаркызы 
84. Кожахметова Гаухар Арипжановна
85. Ирискулов Абдисаттар Усаркулович  
86. Хайтенова Айдинай Абдурасуловна
87. Ержанова Жулдыз Ерболатовна  
88. Стаценко Татьяна Алексеевна 
89. Тәжібаева Айшарат Сапақызы
90. Саидов Толкин Анварович
91. Мавланов Жамшид Рахманкулович
92. Абдишкурова Парида Султаниязовна
93. Хайтметова Гулчехра Жахангировна
94. Серикбаева Шынар Кенжегалиевна 
95. Қайназар Жанболат Қайратұлы
96. Бижанова Рыскуль Базарбаевна
97. Кадиева Гүлсая Серикбаевна
98. Шабарова Аселем Бекбулатовна
99. Камалова Сания Камаловна
100. Самарбаева Сақыпжамал Мартбаевна
101. Аблаева Айзада Амангельдиевна
102. Нағыметова Нұргүл Аманбекқызы
103. Абишева Зулфия Утесиновна

ОКУШЫЛАР

1. Мұратбек Аслан
2. Бибетова Аружан
3. Омарова Альбина 
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