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БАСШЫНЫҢ ҰЖЫММЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ, 
ҰЖЫММЕН ЫНТЫМАҚТЫ, ДҰРЫС ЖҰМЫС ЖАСАУ  ТӘСІЛДЕРІ

Атырау облысы,  Индер ауданы, Индербор кенті.
"Балдаурен" мектепке дейінгі бөбекжайы

директоры  Сахиева Сара Сахиевна 

Біз әркімнің ар-намысы, абыройы мен беделі қадірленетін,  мәртебелі мораль, этикалық
негіздері мен рухани құндылықтар   ірге тепкен қоғам құруға тиіспіз Н.Ә. Назарбаев 

Мектепке дейінгі мекеме-күрделі организм,соған орай  басшының қызметі де сан қырлы. Басшы-
мемлекеттік мекеменің басшысы, сондықтан психо-педагогикалық теорияны үнемі оқып үйренуі, ҚР-
ның қазіргі кезеңдегі ішкі және сыртқы саясатын білуі әрі оларды өзінің практикалық жұмысында

басшылыққа ала отыруы керек. Басшы жетік маман, ой өрісі кең, тәрбие процесін жақсы білетін адам болуы керек. 
    Бұл міндеттерді іске асыру үшін  басшы  кадрлармен жұмыс істеудің әр түрлі формаларын: жеке жұмыс түрлерін (топта
болып, соңынан онда көріп-білгеніне талдау жасау, өзара араласу,ақыл-қеңестер, жұмыстың әдістері мен тәсілдерін жеке
өзінің  көрсетіп  беруі  және  басқалар)  және  ұжымдық   түрлерін(педагогикалық  кеңестер,  семинарлар,  практикумдар,
тәжірибелі тәрбиешілер ұйымдастырған ойындарды, сабақтарды, серуендерді және т.с.с. басқалардың келіп көруі,кейіннен
ұжым  болып талқылауда  қолданады.
     Басшыда  ілгері   дамуға  қызығушылық   болса,   оның іскерлігі  де  арта түседі.   Мұндай басқару жүйесі  әрдайым
жауапкершілік пен байланыста болады,  егер сіз басқару тиімді , ал қызметкерлеріңіз  биік парасатты болсын десеңіз , онда
бұл жауапкершіліктен қорықпаған жөн.
     Басшының өзінен кейінгі  әкімшілік қызметкерлер атап айтқанда әдіскерлер, психологтар,  шаруашылық  меңгерушісіне  
міндеттерді  бөліп  берген  кезде басшыға  арналған  бірнеше  ережелерді  естен  шығармаған  жөн :
   Ұжымға педагогикалық жетекшілік керек. Себебі ұжым үнемі өзгеріп отырады, оны құрайтын адамдар ауысады. Бірақ
ұжымның даму процесі кездейсоқ емес, оған педагогтар жетекшілік етеді. Ұжымға жетекшілік етудің нәтижелігі, оның даму
заңдылығын қандай мөлшерде зерттегеніне, тәрбие жағдайының қаншалықты дұрыс анықталғанына, педагогтың әсер ету
тәсілдеріне байланысты.                                                                                             
           Бақылау жүргізу үшін сандық және сапалық нормалар (стандарттар) орнату керек. Нормалар ретінде жұмыстың
нәтижесін бағалайтын критерийлер қолданады. Жұмыс істеу нормаларына қойылатын талаптар: олар дәлелді, икемді болуы
қажет және жаңа жоспар құрылған сайын жаңартылып тұру керек. Сондықтан жаңа нормаларды жасаған кезде күнделікті
қызметті  талдап,  өткендегі  жетістіктерге  ықпал  еткен факторлар мен себепті  анықтау  керек  және  болашақта  қосымша
ресурстарды  және  резервтерді  пайдалану  арқасында  қандай  жетістікке  қолымыз  келетінін,  ескеру  керек.  Қызметті
талдаудың келесі этапы — инфорацияны жинау, өңдеу және ұсыну; осының арқасында басқарудың барлық деңгейіне сай
стандарттық  мерзімді  есеп беруді  ойлап табу.  Бұл  есеп берудің  уақыты  мен көлемі  басқару деңгейінде  қабылданатын
шешімге қажет информацияа байланысты. Неғұрлым бұл деңгей төмен болса, соғұрлым информация егжей-тегжейлі және
қысқа мерзімді болады. Ал жоғары деңгейде ол жалпы, қорытынды түрінде болады. Қажет болған жағдайда стандарттық
есеп беруден тыс арнайы түрін енгізеді. Сондықтан мәселе бүкіл ұйым және оның — бөлімшелерінің жұмысы мен жеке
операцияларын талдай алатын информациялық қызмет көрсететін жүйе құруда болады.
         Ұйым басшылары басқарушылық бақылау іс-тәжірибесін жетілдіруге талаптанған кезде бірқатар қиыншылықтар мен
шешілмеген  мәселелерге  тап  болатынын  ескерту  қажет.  Бұл  ең  алдымен  жұмыс  істеу  нормаларын  орнату,  жоспарлау
әдістерін  жетілдіру,  бақылау  көрсеткіштерін  іріктеу,  ақпарат  пен  оның  ағындарының  сапасын  арттыру  және  т.б.
байланысты.
       Тиімді бақылауды қамтамасыз етуде бөлімше басшыларының жұмысын жоғарыдан тәптіштеп белгілеу, тіптен қарама-
қайшы көрсеткіштердің көп болуына байланысты елеулі қиыншылықтар туады. Кәдімгі орта немесе төменгі буын басшысы
өз ісінде бір-біріне қарама-қайшы келетін көрсеткіштер жиынын жиі басшылыққа алуына мәжбүр болады.
                                       -бағынушы алатын тапсырмалар;
                                       -орындалған тапсырманың сапасы;\
                                       -тапсырманы алу уақыты;
                       -тапсырманы  орындауды  күтетін  уақыт;
                       -тапсырманы орындауға қажетті құралдар;
                       -бағынушы жұмыс істейтін ұжым;
                       -бағынушымен алынған нұсқаулар;
                       -тапсырма берушілердің  міндетті орындай 
                       алатындақтарына   көзін жеткізу;
                       -ұжымның табысты жұмысы үшін сыйақы 
                       беруге көзін   жеткізу;
                       -жұмысы үшін сыйақы көлемі;
                       -жұмыспен байланысты мәселелер шеңберіне 
                       бағынушыны тарту деңгейі.

       Жеке  ұжым мүшелерінің  лидерлік теориясымен келісілген немесе әйгілі адамдар теориясы жағынан қарастырғанда,
басқарушылардың таңдаулылары жеке адамдардың барлығына қатысты қасиеттерге ие болғандары анықталынған. Бұл ойды
жетілдіре отырып,  былай атап көрсетуте  болады: егер ұжымдағы қызметкерлердің  бұл қасиеттерді өз бойларынан таба
білсе, онда олар бұл қасиеттерді тәрбиелей алар еді және осымен бірге тәжірибелі жетекші (басқарушы) бола алар еді.
         Бірақ  әр  жағдайда  әр  түрлі  қабілеттілік  пен  қасиет  қажет.
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      Негізгі  басқару қызметтерінің  жүйесін  анықтау  басқару теориясының ең маңызды   әрі  күрделі  мәселесі  болып 
табылады.   Басқару   іс-әрекетінің функциональдық табиғаты туралы ереже жалпы танымал болып табылады, дегенмен  
жетекші   қызметтерінің   тұтастай   жүйесі   жоқ.   Оны   құруда қиындықтарға кездеседі:
Басқару қызметтерінің оларды жүйелендіруге қиындық келтіретіні көптігі мен алуан түрлілігі.
Олардың  жинағы  нақты  айқындалмаған.  Бір  жағдайларда  «әкімі  мектепте»  анықталып  болған  әлдеқайда  маңызды
қызметтерді, екіншіге: басқа да алуан түрлі қызметтер (психотерапиялық, арбитраждық) көрсетіледі.
Қызметтер қорытылуының әр түрлі дәрежесі. Бұл жалпы тізімде ала ала әртүрлі деңгейдегі қызметтердің қатар құруын
соқтырады, ол өз туғызады.
Қызметтердің өзара байланысы мен өзара кірігуі олардың айқындап қиындатады.
Жетекші  іс-әрекетінде  базалық  қызметтер  (алғашқы)  және  олар  туындылары  (екінші)  болады.  Бұл,  мысалы,
ұйымдастырушы  қызметі.  Ол  бойында  басқа  бірқатарын  интеграцилайды:  яғни  жоспарлау,  шешім  қабылдау,  бақылау,
мотивация.
Қызметтердің  бағыпталуы  бойынша  айырмашылығы.  Бұл  кез-келген  ұйымдастыру  жүйесінің  әлеуметтік-
техникалық сипаты және онда әр түрлі сапалы компоненттердің, адамдар мен технологиялардың болуы.

*****
Алматы  облысы, Райымбек ауданы, Кеген ауылы

№2 Кеген   орта мектетебі нің бастауыш  сынып  мұғалімі
Касенова  Эльмира  Мыржакиповна

                                                       
Сабақтың тақырыбы:    Су. Судың қасиеті                                                                                                                                       
Сабақтың мақсаты:                                                                                                                                                                          
1.Білімділігі: оқушыларды судың қандай күйде болатынымен таныстыру. Практикалық жұмыс барысында бақылау, талдау,
салыстыру және қорытынды шығара білуге үйрету.                                                               

2. Дамытушылығы: оқушылардың өз ойларын жүйелі түрде айтуын, түсініп оқуын, ой-өрісін, есте сақтау 
қабілеттерін дамыту.

3. 3. Тәрбиелігі: қоршаған табиғатты сүюге, оны қорғап күтуге тәрбиелеу. Көрнекілігі: интеравтикті тақта, 
слайдтар, суреттер, жарты шарлар картасы, үнтаспа, тәжірибеге қажетті заттар. Типі: жаңа материалды меңгерті 
сабағы.                                                                                                                  

4.  Әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру, әңгімелеу, топтастыру, сызба, топпен жұмыс, практикалық жұмыс, тест. 
Пәнаралық байланыс: әдебиеттік оқу.                                                                                                                        

5. Сабақтің барысы: І. Ұйымдастыру бөлімі: психологиялық дайындық.                                                                          
6. ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. Топпен жұмыс. І топ.      1. Ауа туралы не білеміз?                                                         
7. ІІ топ.     2. Ауаның қандай қасиеттері бар? ІІІ топ.   3. Ауаның табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы қандай? 
8. ІІ бөлім.   Не көрдік?    Нені білдік?                                                                                                                                       

Бұл бөлімде өткен сабақтарда ауаның қасиеттеріне жасалған тәжірибелерді еске түсіреміз 
5 минуттық бақылау жұмысы.                                                                                                                                                       
Жердің айналысын ауа қабаты қоршап тұр.                                                                                                                                     
Адам ауасыз бірнеше минут қана өмір сүре алады.                                                                                                                    
Ауаның қасиеттері: түссіз, мөлдір, иіссіз.                                                                                                                                  
Өсімдік ауадан көмір қышқыл газын сіңіре отырып оттегін шығарады.                                                                                           
Зауыттар, фабрикалар, көліктер ауаны ластайды.                                                                                                             
Ауанның қасиеттері: мөлдір, түссіз, салмағы жоқ, пішіні иісі жоқ, сығылады, серпіледі, жылы, салқын, ыссы, суық ауалар. 
Ауасыз от жанбайды. Ауаның құрамын сұрау. (азот, көмірқішқіл газы, оттегі және басқа газдар)
       Ауа газдардың қоспасы. Ауаның ластану себептерін анықтау: (түрлі қалдықтар, улы газдар, түтіндер, радиация, 
ормандағы ағаштарды кесу, орман-тоғайлардың өртенуі т.б.)                                                                                                             
Таза ауаны сақтап қалу үшін не істей керек?                                                                                                                                
Завод фабрикалардың суреттерімен жұмыс жүргізу.                                                                                                                      
3 топтан бір-бір оқушы өз ойларын ортаға салады.                                                                                                                             
ІІІ. Жаңа сабақ.  Су. Судың қасиеті                                                                                                                                                     
Су туралы жұмбақтар шешу
 Аяғы жоқ жорғалайды, жүреді, 
Аузы жоқ сыңғырлайды, күледі.
Онсыз бірақ жер бетінде тірлік жоқ
Айтыңдаршы осыны кім біледі?         (су)
 Көзге көрінбейді 
Қолға ілінбейді.                                     (ауа)
 Көзге көрінгенмен
Ұстасақ қолға ілінбейді.                        (бу)
Үнтаспадан Е. Өтетілеуұлының «Су» атты өлеңін тыңдау.
Су – тіршілік негізі, 
Онсыз өмір сүрмейсің.
Гигиена егізі
Су деп және білгесің.
Су – табиғат байлығы 
Өзен-көлге барғайсың.
Кемі екі рет әр күні
Суға түсіп тұрғайсың.
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Үйде ванна, душ болса 
Салқын сумен жуынғын.
Су сергітер бойыңды 
Онымен дос болғайсың.
Судан кейін сен енді 
Ісіңді оңай жалғайсың.
Айналаңды қоршаған 
Табиғатты сүйе біл.
Қауып-қатер төнсе оған
Қамқорға алып сүйе біл.
Білгін мұны балалар,
Сусыз құрғақ далалар.
Сузыз қараң далалар
Ескертеміз бар ұлға 
Ескертеміз бар қызға
Суды босқа ағызба.
Өлеңнін мазмұны бойынша қойылатын сұрақтар:
І топ.    «Су – тіршілік көзі» дегенді қалай түсінесің?
ІІ топ.    Судың қандай пайдасы бар?
ІІІ топ.   Суды қорғау үшін қандай шаралар жүзеге асырылады?
Су туралы түсіндіру, әңгімелеу.
Жарты шарлар картасымен жұмыс. Картада су көк түспен белгіленген. Су жердің төрттен үш бөлігін алып жатыр. Сусыз 
өмір жоқ. Су – тіршілік көзі. Ол сұйық зат. Өзен, көл, теңіз, мұхиттарды құрайды. Аспаннан жаңбыр түрінде түседі. Күн 
суытқанда су қатып мұзға айналады. 
    Мұз бен қар – судың қатты күйі. Дымқыл шүберекпен үстел үстін сүртсек, бірнеше минуттардан кейін ол кеіп қалады. 
Оның бетіндегі су буға айналып ұшып кетеді. Бу – мөлдір, түссіз газ. Бу – судың газ түріндегі күйі. Оны тәжірибе жасау 
арқылы анықтауға болады. 
   Тәжірибе жасау.
 Судың нақты пішіні болмайды.
 Судың түсі жоқ. Ол түссіз.
 Су – мөлдір.
 Судың дәмі жоқ.
 Судың иісі жоқ.
IV.  Сабақты қорытындылау.
«Су» сөзіне топтастыру жұмысы: шық, мұз, бу, тұман, мұздақ, қар, жаңбыр, сел, көл, өзен, теңіз, мұхит.
 V.  Үйге тапсырма беру.                                                                                                                                                                         
Су. Судың қасиеті. Мәтіннің мазмұнын білу.                                   

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

№ 6 С. Киров атындағы жалпы орта мектебінің 
өзбек тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Кулназарова Зулфия Шаисламовна

9-В синф. Ўзбек адабиёти. (очиқ дарс)
Мавзу: Жасоратни халқ қалбига сингдирган шоир. (Шавкат Рахмон ижодига бағишланади)
Мақсад: 1. Ўқувчиларни шоир ҳаёти ва ижоди билан таништириш
2. Мустақил изланиш қобилиятини, дунёқарашини шакллантириш
3. Ўқувчиларга нафосат тарбиясини бериб, элпарварлик ва миллатпарварлик руҳида тарбиялаш
Дарс услуби: аралаш (савол-жавоб)
Дарс типи: янги билим бериш
Дарс жиҳози:
Дарснинг бориши:
1.Ташкилий қисм: синфнинг ва ўқувчиларнинг дарсга хозирлигини текшириш, давоматни аниқлаш
Психологик ҳолат: ўқувчилар бир-бирларига ўз тилакларини билдирадилар, уларни руҳлантириб, кафиятлари кўтарилади.
Энди ўқувчилар, диққатингизни юқоридаги ҳикматларга қаратинг:
1) Оз-оз ўрганиб доно бўлур,
Қатра –қатра йиғилиб дарё бўлур.
2) Билмаганни сўраб ўрганган олим,
Орланиб сўрамаган ўзига золим.
                             А.Навоий
Ҳикматнинг мазмуни сўралади. А.Навоийнинг ўзбек тили равнақига қўшган ҳиссаси айтилади.
З.М.Бобурнинг “Бобурнома” асарида Навоийга берилган таърифи айтилади. “Алишербек надири йўк киши эди. Туркийда 
хеч ким ончалик кўп ва хўб айтқон эмас”
Ўтган дарслар юзасидан семантик жадвал тўлдирилади.

Асар номлари
Муаллиф

Хасан 
Кайфий

Фарҳод ва 
Ширин

От кишнаган 
оқшом

Ёнаётган 
дарахт

Бобурнома Муҳаббат

Алишер Навоий +
З.М.Бобур +
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Омон Матжон +
Тоғай Мурод +
Ғафур Ғулом +
Азим Суюн +

Ўтилган дарслар юзасидан савол-жавоб:
Саволлар:
1. Шеърий нутқ сўзлашув тилидан қандай фарқ қилади?
Шеърий нутқда вазн бўлади. “Вазн” арабча сўз бўлиб “ўлчов” маъносини билдиради. Ўзбек шеъриятида 3 та вазн 
қўлланилади. Булар: 1.Бармоқ 2.Аруз 3.Эркин вазн
2. Бу вазнлар бир –биридан қандай фарқ қилади?
А) Бармоқ вазнида бўғинлар миқдори тенглиги ва туроқларнинг бир хилда такрорланишига асосланган. Азим Суюн 
шеърлари бунга мисол бўла олади
Б) Аруз вазнида бўғинларнинг миқдори эмас, узун-қисқалиги ҳисобга олинади.
В) Эркин вазнда бўғин ва туроқлар миқдори қатъий бўлмайди.
Биз ўтган дарсимизда Тоғай Муроднинг “От кишнаган оқшом” қиссаси билан танишганмиз. Асар қаҳрамони Зиёдулла 
қандай сифатларга эга?

У отга ишқи баланд, тепакал, содда, кўнгли тоза, виждонли, камтар, ғамхўр йигит эди.
3. Қисса нима? Қисса сўзи арабчадан олинган бўлиб, “ҳикоя”, “воқеа”  деган маънони англатади. Қисса романдан 
кўра кичик ҳажмда бўлади. Қисса қаҳрамонлари романдаги каби мураккаб ва ижтимоий, руҳий вазиятларда кўрсатилмайди.
Янги мавзу баёни:
Шавкат Раҳмон ҳаёти ва ижодига доир муҳим саналар. “Саналар тилга кирганда” саҳифаси очилади.
1950 йил 12 сентябрь – Ш.Раҳмон Ўш шаҳрида туғилди. 
1966 йил – ўрта мактабни тугатиб Миллий Университетга ҳужжат топширди.
1970 йил – Москвадаги Адабиёт институти таллабаси бўлди.
1975 йил – ўқишни тугатиб, Тошкентга келди ва бир қатор нашриётларда муҳаррир бўлиб ишлади.
1978 йил – “Рангли лаҳзалар” шеърий китоби нашрдан чиқди.
1989 йил – испан шоири Лорканинг шеърларини ўзбекчага таржима қилиб, “Энг қайғули шодлик” номи билан нашр 
қилдирди.
1996 йил – “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими” унвони берилди.
1996 йил 2 октябрда – шоир оғир хасталикдан вафот этди.
1997 йил – шоирнинг “Сайланма” си нашрдан чиқди.
Ш.Раҳмоннинг шеърий тўпламлари:
Испан тилидан таржималари
Федерико Гарсиа Лорка
Рафаэл Альберти шеърлари
Диёр: ХХ аср ўзбек шеъриятининг ўзига хос вакили, миллатпарвар шоир Шавкат Раҳмон 1950 йил 12 сентябрида Ўш 
шаҳрида туғилган. Шоирнинг отаси Раҳмонберди асли Шаҳрихон туманидаги Сарой қишлоғидан  бўлиб, тақдир тақозоси 
билан Ўш шаҳрига келиб, муҳим туриб қолганди. Онаси Офтобхон ҳам шаҳрихонлик эди. Шавкат Раҳмоннинг отаси ва 
онаси савдо ишлари билан шуғулланарди. Улар эрта кўкламдан, то кеч кузгача Помир тоғ этакларида Сармўғул 
яйловларида мол-қўй боқадиган чорвадорларни керакли товарлар билан таъминлаганлар. Уйдаги барча юмушлар тиришқоқ
Ва ҳаёлчан Шавкатнинг зиммасида эди.
Азиза: Болаликдан тиниб-тинчимаган бақувват ва ғайратли Шавкат ҳаржихатдан мустақил бўлишга интиларди. Ўн уч 
ёшида ғишт заводига ишга киради. Ғишт қуйишни ўрганиб олиб келаси йили ҳовлисидаги пастқам эски деворларни бузиб, 
ўрнига олди очиқ айвонли 2 хонали уй қуради. Орадан 10 йил ўтиб, шу уйга Манзура келин бўлиб тушади.
Севара: 1966 йилда Шавкат ўрта мактабни битиради, ТошДУнинг филология факультетига кетма-кет 2 йил хужжат 
топширади. Лекин танловдан ўтолмайди. Сўнгра Ўш вилоятида газетада ҳарф терувчи, сўнг мусаҳҳиҳ бўлиб ишлайди. Бу 
ерда Турсунбой Адашбой билан учрашади, ёзганларини унга кўрсатади. Шу тариқа бирин-кетин шеърлари вилоят газетаси 
саҳифаларида босилади.
Заҳро:Шундай кунларнинг бирида матбуотда Москвадаги Адабиёт институтига ижодий танлов эълон қилинади. Шавкат ўз 
шеърларини рус тилига ўзи таржима қилиб танловга жўнатиб юборади. Орадан маълум вақт ўтгач: “Сиз ижодий танловдан 
ўтдингиз, тезда Москвага етиб келинг” деган мазмунда телеграмма олади. Москвага бориб кириш имтиҳонларини яхши 
топширган Шавкат Адабиёт институтининг талабаси бўлади. У ерда тенгдошлари Ҳалима Худойбердиева, Мурод 
Мухаммад Дўст, Собит Мадалиев каби ўзбек адабиётининг бўлажак машҳур адиблари билан ёнма-ён сабоқ олади.
Элдор: 1975 йилда Москвадаги таҳсилни тамомлагач, Тошкентга келади. Бир қатор нашриётларда муҳаррирлик қилади. Шу
билан бирга қизғин ижод билан шуғулланади. Шу йилларда “Рангли лаҳзалар”, “Юрак қирралари”, “Очиқ кунлар”, 
“Гуллаётган тош”, “Уйғоқ тоғлар”, “Хулво” сингари шеърий китоблари чоп этилди.
Элнора: Дунё шеъриятидаги энг янги ва ижобий жиҳатларни миллий шеъриятимизга киритш йўлида изланган. Шавкат 
Раҳмон 1979 йилда атоқли испан шоири Федерика Гарсиа Лорка шеърларидан китобни рус тилидан ўзбекчага ағдариб, 
“Сайланма” номи билан чоп эттирди. Ўзи ҳам испан тилини ўрганди. 1986 йилда Испанияда ижодий сафарда бўлиб, Лорка 
шеърларини испанчадан ўзбекчага ўгирди. 1989 йилда Лорканинг “Энг қайғули шодлик” шеърий китоби шу тариқа ўзбек 
тилида нашр этилади. 1996 йилда шоирга “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими” унвони  берилди.
Дурдона: Шоир Шавкат Раҳмон нафақат ўз шеърига, балки таржималарига ҳам ғоят улкан масъулият билан  ёндашар, ҳар 
қандай бадиий асарнинг қуруқ гап ёки чиройли замзама эмас, балки чинакам Жасорат эканига ишонарди. Унинг эътиоди 
бўйича асл қаламкаш “жасорат сўзининг таржимони” бўлиши керак.
Наҳот, шеърлар айтдим 
бўшлиққа қараб
наҳотки, соврилди олов сўзларим,
наҳотки, ҳақ бўлса, элу юрт асли 
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қуруқ сўзлар деган гумроҳ дўстларим?
Шаҳзод: У ҳамиша миллат дардини, халқнинг армонларини ифодалашга интиларди. У ўз ҳаётини, тақдирини миллатнинг 
ҳаёти ва тақдиридан айри тасаввур этмасди. У ҳар бир миллатнинг кўнгил мулкига кириб боришини орзу қилиб, шу йўлда 
тинимсиз дард чекиб яшаган шоир эди.
Малика: Шавкат Раҳмон қиска умр кечирди. У 1996 йил 2 октябрда узоқ давом этган оғир ҳасталикдан вафот этди. У 
Тошкент шаҳридаги Яланғоч қабристонига дафн этилган. Ўш шаҳрида шоир туғилган маҳаллага ҳамда шаҳардаги ўрта 
мактаблардан бирига унинг номи берилган.

Демак ўқувчилар, биз бугун миллат дардини, халқнинг армонларини шеърий мисралардан куйлаган истеъдодли 
шоир ҳаёти ва ижоди билан танишдик. Энди уни шундай шеърлари  билан танишамиз.
Адабиётшунос Иброҳим Ҳаққул шоир ижодига шундай баҳо беради: “Эркин яшаш ҳақидаги Ш.Раҳмоннинг сўзлари ҳар бир
кишининг кўнглига доим илҳом солади.” Ўша 80 йилларда ҳаётга бошқача қараган, дунёни бошқача идрок этаётган янги 
бир авлод пайдо бўлган А.Қодирий, Чўлпонга Ш.Раҳмонга ўхшаш шоир ва ёзувчиларга муҳтож бўлади. 
Ҳулоса сифатида Ҳ.Ҳудойбердиева ва Муҳаммад Юсуфларнинг қуйидаги шеърини ўқиб бермоқчиман:
...Демак, шундай дарахт ўсаётибди
Шавкат Раҳмон деган, суйиб жонларни 
Илдизи Туронга илдиз отибди,
Шохлари кўтарар мусулмонларни!
Шавкат Раҳмон деган буюк дарахт. Ҳ.Ҳудойбердиева
Ўвучилардан бири қуйидаги муашшоҳни ёдлайди.
Уйга вазифа: Шеърларини таҳлил қилиб келиш.

*****
 Атырау облысы, Исатай ауданы,  Жанбай ауылы
Хамидолла Наубетов атындығы орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі Махмутова Алия Сиражиденқызы

Сабақтың 
тақырыбы

 Қасым Аманжолов  Туған жер»

Сабақтың 
жалпы 
мақсаты

Сыни  тұрғысынан ойлап, оқушылардың шығармашылыққа баули отырып, ақынға деген, туған жеріне, 
еліне деген көзқарасын дамыту.

Әдіс-
тәсілдер

«Жылы лебіз» ойыны, сұрақ-жауап (өзін реттеу, сыни ойлау), 
Топқа бөлу
Үй тапсырмасын сұрау
Әдісі «Неліктен бұл үздік» (сыни ойлау, диолог, бағалау, білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер).

І. ІІ.Білу. Түсіну «Ойлан, Бірік, Бөліс» әдісі(АКТ, сыни ойлау талантты және дарынды, жас ерекшелік
ІІІ. ІV. Қолдану.Талдау  «Дебат»  (АКТ, сыни ойлау,талантты және дарынды ) 
V. Жинақтау«Шығармашылық жұмыс
VІ.  «Не үйрендім?, «Не үйренгім келеді?» кері байланыс жасау
VІІ. Бағалау

Күтілетін 
нәтижесі

Оқушылар еркін сөйлейді, ой ұшқырлығы  дамиды, өзіндік ойын ортақ пікірге тоғыстыра біледі, тіл 
байлығын жетілдіріп, шығармашылықпен жұмыс жасауға дағдыланады.

Түйінді ой Нақты ойлау арқылы ой қорыту
№ Уақыт Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Дерек көздер,

көрнекіліктер

1 3 мин Сыныпта  ынтымақтастық атмосферасын
ұйымдастыру   «Жылы лебіз» ойыны

«Жылы лебіз»  ойыны
оқушылар қолына ұстаған

гүлді беру арқылы бір-
біріне жақсы тілектер

арнайды.

Гүл,
майшам

2 2 мин Топқа бөлу
Оқушыларды топқа бөлу арқылы алдағы 
сабақтың не туралы болатынын пайымдату, 
назарларын жаңа сабаққа қарай бағыттау

Оқушылар  қолдарына 
берілген  қағаздағы  
көшелер аты бойынша 
құрылымдалған топқа 
бөлінеді.
З.Құрасұлы көшесі
М.Нұрмұханов көшесі
Х.Наубетов көшесі

Топ аттары 
жазылған 
парақшалар

3 5 мин Үй тапсырмасын сұрау
Әдісі «Неліктен бұл үздік» (сыни

ойлау,диолог, бағалау, білім беру мен білім
алудағы жаңа тәсілдер.

Оқушылар үй
тапсырмасын топта қарап

ең үздік тапсырманы
шығарады.

Мәтін түсінігі
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4 10 мин Жаңа сабақтың ашылуы
І. ІІ Білу.  Түсіну  «Ойлан, Бірік, Бөліс» әдісі 
(АКТ, сыни ойлау,  талантты және дарынды, 
жасерекшелік )
Ақын өмірі мен шығармашылығын түсіндіру 
(10 мин)

 Өмірмен туған жерді 
байланыстырып, осы 
өлеңнің негізгі ойын 
түсіндіреді, мақал-мәтел, 
нақыл сөздер 
жинақтайды.

Плакаттар,
маркерлер,
слайд

5 7мин ІІІ. ІV. Қолдану.Талдау «Дебат»  (АКТ, сыни 
ойлау,  талантты және дарынды ) 
Дебат тақырыбы: «Туғанжердің  ыстығы мен 
суығы»

Топтық жұмыс
Оқушылар  даттаушы жақ,
жақтаушы жақ болып 
екіге бөлініп, талқылайды.

слайд

6 10 мин V. Жинақтау«Шығармашылық жұмыс»  
бөлімі
«Шығармашылық жұмыс»- әр сабақтың 
сабағының маңызды бөлігі. Шығармашылық 
жұмыс сурет салу, макеттер, коллаждар мен 
өлең, әңгіме құрастыру және т.б. түрінде 
жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл тәсіл 
балалардың шығармашылық шабытын аша 
түсуге, олардың символдарды, бейнелер мен 
әрекеттерді ұғынуы арқылы өзіндік «Менін» 
көрсете алуына септігін тигізеді.

Жеке, жұптық, топтық 
жұмыстар
1 топ:өлең жазу
2 топ: сурет салу
3 топ: өлең айту

 өлең жазу
сурет салу
 өлең айту

7 3 мин Сергіту сәті
«Кел, билейік!»

Оқушылар бейнероликтегі
би қимылдарын музыка 
ырғағымен  жасайды

интербел-
сенді тақтадан

бейнеролик
көрсету

8. 5 мин V.Бағалау
VІ.  «Не үйрендім?, «Не үйренгім келеді?» 
кері байланыс жасау

Оқушылар тақтадағы  
алма ағашы мен лимон 
ағашына стикерлер 
арқылы ,  алма ағашына 
туған жерінің жақсы  
жақтарын, бүгінгі сабақта 
нені толық меңгергенін 
жапсырды, лимон 
ағашына алдағы уақытта 
не  жасалуы керектігін 
нақты айта біліп 
жапсырды.

стикерлер 
суреттер

*****
Атырау облысы, Исатай ауданы,  Жанбай ауылы
Хамидолла Наубетов атындығы орта мектебінің 

дене шынықтыру пәні мұғалімі  Санатова Орынгүл Бердібекқызы

Пәннің аты
Дене шынықтыру

Сыныбы   2 «а» Кабинет:
Стопт зал

Мұғалім
Санатова Орынгүл Бердібекқызы

Сабақтың  
тақырыбы

Жалпы дамыту жаттығулары

Мақсаты
Күтілетін нәтиже

Тақырыптың  маңыздылығымен танысады, денелерін жаттықтырады білуге үйренеді, 
тапсырмаларды дұрыс құруға, ойын тиянақтай білуге дағдыланады

Психологиялық 
ахуал

Психологиялық дайындық
«Жүректен - жүрекке» шеңбері
– Әрбір еркелетіп айтатын есім гүлге ұқсайды. 
Гүлдердің бәрі әдемі: раушан да, қызғалдақ та, 
бәйшешек те – бәрі де өзінше керемет, бәрі де 
адамға қуаныш сыйлайды. Біздің есіміміз де 
осындай керемет!

Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен 
бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.

Топқа бөлу Геометриялық фигуралар үлестіріледі Оқушылар таңдаған фигураларына сай 
топтарға бөлініп отырады.

Қызығушылықты 
ояту

Жалпы дамыту жаттығулары
Жүру түрлері

Сергіту сәті «Халықтар» биі

Жаңа сабақ Тақырыпқа сай дайындалған ресурстармен постер жасау
Оқулықтағы тапсырмаларды  орындау
Дене жаттығулрын жасау
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Ой толғаныс Аңшылар (ойын)
Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Жануарлар дүниесінен, аңшылықтан туындайтын ұлттық ойындарының бірі 
— «Аңшылар» ойыны.
Ойынға қатынасушылар араларынан біреуін ойын жүргізуші етіп сайлап алады да, кең жазық 
алаңға жиналады.
Жүргізуші күні бұрын белгіленіп сызылған шеңбердің (радиусы 5—10 м) бойына, қолына доп 
беріп, үш жерге үш ойыншыны тұрғызады,— бұлар «аңшылар». Қалған ойыншылар «үйрек» 
болып, ойын жүргізушінің берген белгісі бойынша шеңбердің ішіне жамырай жүгіріседі де, 
«Тоқта!» деген кезде бәрі орындарында қозғалмай тұра қалады. Осы кезде «аңшылар» 
қолдарындағы доптарымен «үйректерді» атқылай бастайды. «Аңшылар» атқылаған кезде 
«үйректерге» доптан бұлтаруға болады, бірақ тұрған орнынан жүріп кетуге болмайды. «Өлген 
үйректер» аңшыны алмастырады, ал «үйректерге» тигізе алмаған «аңшылар» доптарын алып 
қайтадан атқылайды. Осылайша үш «аңшы» орындарын ауыстырғаннан кейін ойын қайта 
жалғасады.

Үйге тапсырма Мазмұндау Күнделіктеріне жазып беремін

Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау Бағалау парақшасын толтырады.

Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға 
жабыстырады

Атырау облысы, Исатай ауданы, Жанбай селосы Х. Наубетов атындағы орта мектебінің
 ІІ деңгей бойынша сертификатталған,І санатты қазақ тілі мен

 әдебиеті пәнінің мұғалімі Кисамиева Улмекен Есқалиқызы

Кoyчинг ceccия жocпapы 
Коучинг тақырыбы: «Дapынды жәнe тaлaнтты бaлaлapды aнықтaп, oлapмeн жұмыc жүpгiзy жoлдapы»
Сілтеме: Мұғaлiмгe apнaлғaн нұcқayлық,cyрeттep, ғaлaмтop мaтepиaлдapы.
Мақсаты: 1.Мұғaлiмдep бaлaлapғa бiлiм бepyдe жoғapы жeтicтiккe жeтy үшiн қoлaйлы opтa жacayғa 

үйpeтy
2.Дapынды жәнe тaлaнтты oқyшылap бipтeктi eмec,oлapдың әpқaйcыcы epeкшe қacиeткe иe 
eкeнiн ecтe ұcтayғa дaғдылaaндыpy.
3.Keйбip дapынды, тaлaнтты oқyшылapдың oқyдa қиындық көpyi oлapдың шынaйы 
қaбiлeттepiнiң көpiнyiнe кeдepгi бoлaтынынa көз жeткiзy.

Күтілетін нәтиже 1.Мұғaлiм нaқты мaқcaт қoя aлaды.
2.Oқyшылapдың төмeндeгi cипaттaмaлapын бepe aлaды:
- Дapынды жәнe тaлaнтты oқyшылapдың қaлaй oқитынын,тaбaндылығын,cыни тұpғыдaн 
oйлaйтынын,қoғaмдық көшбacшылығы тypaлы.

Түйінді идея: 1.Дapынды жәнe тaлaнтты oқyшылap бipтeктi тoп eмec,oлapдың әpқaйcыcы epeкшe қacиeткe 
иe.
2.Дapынды жәнe тaлaнтты oқyшылap кeң өpicтi қaбiлeткe иe.
3.Дapындылық пeн қaбiлeттiлiктepдi мұғaлiмдep,aтa- aнaлap нeмece бaлaлapдың өздepi 
aнықтaй aлaды.
4.Дapынды жәнe тaлaнтты oқyшылapдың мiнeз-құлықтapының пaйдaлы тiзiмiн ұcынғaн 
Maкэлпaйн мeн Pид (1996) .

Ресурстар: Бeйнeжaзбa,  үлecтiрмeлi мaтepиaлдap, флипчapт , cтикep, интep-aктивтi  тaқтa 
Коучинг сессияның өту барысы

Коучинг сессияняның 
өтілу кезеңдері

Уақыты Коуч пен коучингке қатысушылардың іс-әрекеті

Мұғaлiмдepгe 
психoлoгиялық  aхyaл 
тyғызy

5 мин   Мұғалімдерді шеңберге тұрғызып  «Екі өтірік,бір шындық» әдісі арқылы 
мұғалімдерге психолгиялық жағымды ортаны қалыптастырамын.

Топқа бөлу 2 мин «Ақындар», «Ғалымдар», «Қазақ спортшылары» суреттері арқылы  топқа бөлу
1-тапсырма           Ой 
шақыру

5 мин Өз мaмaндығыңыздaғы ic-әpeкeттeн eң жaқcы қaбiлeттepiңiздi aйтыңыз жәнe ciз 
жұмыc бapыcындa қaндaйcыз? ( әp мұғaлiм өз бoйындaғы қaбiлeттepiн бaғaлaй 
бiлyi жәнe oны қағаз бетіне түсіріп өз ойларын ортаға салу)

ОүБ 1 мин Cмaйликтep apқылы бaғaлay
2-тапсырма 7 мин  «Вундеркиндтер-өз таланттарының құрбандары» бейнебаянды көрсете отырып

коучинг сессияның тақырыбын ашқыздым. 
ОүБ 1 мин «Басбармақ» арқылы бағалау

3-тапсырма
Постер қорғау

15 мин 1-топ Дарындылық дегенді қалай түсінесіздер?
2-топ Таланттылықты қалай түсінесіздер? 
3-топ:  Біздің мектебімізде дарынды және талантты оқушылар бар ма?  

ОүБ 2 мин «Қол шапалақтау» арқылы бағалау
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4-тапсырма 5 мин Презентация арқылы теориялық материалды түсіндіру

5-тапсырма 5 мин Дарынды және талантты адамдардың фото суреттері 

ОүБ 2 мин «От шашу» арқылы  бағалау

Рефлексия 5 мин  Кіру ,шығу сауалнама
-Ciзгe кoyчинг ұнaды мa?
-Сізді қандай жұмыстар қызықтырды?
-Кoyчингкe кeлгeн мaқcaтыңыз opындaлды мa?
-Дapынды жәнe тaлaнтты бaлaлapды oқытy тypaлы жaңa мaғұлмaттap aлдыңыз бa?
«Жeмic aғaшы» «Екі жұлдыз,бір тілек»

Уақыты: 55 минут

Атырау облысы, Исатай ауданы, Жанбай селосы
Х.Наубетов атындағы орта мектебінің

І санатты бастауыш сынып мұғалімі Болатқали  Айнұр Болатқалиқызы

Тақырыбы     Әлем күнмен,ал адам біліммен жарық болады
(Ы.Алтынсариннің туғанына 175 жылдығына арналған )

Сыныбы 4 
Мақсаттары Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармалары туралы мағлұматтарын 

кеңейтіп,оқушылардың шығармашылық қабілеттерін оятамын.

Міндеттері Ыбырай шығармаларын оқыту,талдау,тәлім – тәрбие алу;
Ыбырай шығармаларымен таныса отырып,шығармашылықпен жұмыс жасау,жеке қабілеттерін
шыңдау;
Оқушылардың бойында эмоционалды – құндылық бағыттарын өз елінің тарихы мен мәдениеті
арқылы дамыту.

Күтілетін нәтиже Оқушылар Ыбырай Алтынсарин туралы білімдерін кеңейтеді;
Шығармаларын қызығушылықпен алып оқитын болады;
Ыбырай шығармаларынан алған тәлім – тәрбиесін,өнегесін өмірмен байланыстырады.
Топтық жұмыстың тиімділігі арқылы ынтымақтастықпен жұмыс жасауға қалыптасады.

Ресурстар Ыбырайдың шығармашылығына арналған фото-галлерея,электронды киіз үй,интерактивті 
тақта,маркерлер,стикерлер,смайликтер,топтық тапсырмалар үшін бірнеше сызбалар,күн 
бейнесі т.б.

Оқушыларға
психологиял
ық ахаул 
туғызу

Уақыты
1 мин

Электронды киіз үйден Ыбырай 
Алтынсариннің «Кел,балалар,оқылық!» 
өлеңі оқылып жатады.
Тренинг «Керемет»
Топқа бөлу: Нақыл сөздер жазылған 
қағаздардың түстеріне қарай бөлінеді.
«Мюнстенберг» әдісі арқылы жаңа сынып 
сағатының тақырыбын анықтайды.

Сынып оқушылары осы кезде ішке кіреді.
Оқушылар шеңберге тұрып,кезегімен бір-
бірінің жақсы қасиеттерін айтып 
шығады.Барлығы жақсы қасиеттерді айтып 
болғаннан кейін керемет екен деп айтып,бір 
мезгілде бас бармағын көрсетіп,қолдарын 
жоғары көтереді.
Қызыл,сары,көк түстер
Лаооволлдәлемтроалддкүнментыоылдлфалтмо
ышщд
Амадамиыьфоивлбілімменмврооыжарықрпнф
ттфььд
щцрцлболадыиригш

Кіріспе

Бағалау

4 мин Мұғалім әрекеті
Сынып сағатының тақырыбын хабарлау. 
«Әлем күнмен,ал адам біліммен жарық 
болады»
Галлереяға саяхат
«Қазақтың аса көрнекті ағартушы – 
педагогы, қоғам қайраткері Ыбырай 
Алтынсариннің туғанына - 175 жыл» 
Ыбырайдың өмірімен,қоғамдағы атқарған игі
істерімен, шығармаларымен танысады. 
«Бармақ арқылы»

Оқушы әрекеті
Сынып сағатының тақырыбымен танысады.

Галлереяны шарлау.
Фото суреттермен танысу,сұрақтар қою 
арқылы білуге ұмтылыс жасайды.
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Негізгі 
бөлім

І тапсырма

ІІ тапсырма

ІІІ тапсырма

ІV тапсырма

Бағалау

30 мин

5 минут

15 
минут

10 
минут

3 минут

Топтық жұмыстар:

І топ: Ыбырай туралы не білдің?
ІІ топ: Ыбырайға 5 жолды өлең
ІІІ топ: Семантикалық карта

Көріністер: 
І топ - «Әке мен бала»
ІІ топ – «Злиха мен Батима»
ІІІ топ – «Бір уыс мақта»

Шығармашылық тапсырма:
І топ: Ыбырай атаға хат 
ІІ топ: Суретке қарап,қай шығармаға 
қатысты екенін табу. 
ІІІ топ: Шығарманы оқып,тәрбиелік мәнін 
анықтаңыздар.

Оқушылар Ыбырай атамыз бізге қандай мұра
қалдырды? 

«От шашу» 

Топпен  жұмыс жасайды.

Әр топ бірлесе отырып,тапсырмалар 
орындайды.

Әр топ алдарына берген мәтінмен 
танысып,көрініс көрсетіп,талдайды.

Оқушылар өз қабілеттері 
көрсетіп,шығармашылықпен жұмыс 
орындайды.

3 топ та осындай сызбамен жұмыс жасайды.

Қорытынды 
бөлім

Бағалау.

5минут

3минут

«Зымыраған сұрақтар » 
Ыбырай Алтынсарин кім?
Ыбырай Алтынсариннің өмір сүрген 
жылдары?
Ыбырай кімнің тәрбиесінде болған?
Атасының Ыбырайды оқуға берудегі 
мақсаты не?
Ыбырай мұраға нелер қалдырды?
Шығармаларының ерекшелігі неде?
Ыбырай қандай оқулықтың авторы?
Қазақ балалары сауаттану үшін не жасады?
Қай жерлерде мектеп ашты?
«Смайликтер»
- Шығармаларынан қандай тәлім- тәрбие 
алдыңдар?

Ыбырай шығармаларындағы тәлім-тәрбиені 
күн шапақтары етіп күнге орналастыру.

Бағалау Смайликтер
Кері 
байланыс

2минут «Блоб ағашы»

Жамбыл облысы  Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы
Қазақстанның 40 жылдығы орта мектебінің

II санатты тарих пәнінің мұғалімі Садыкова Айжан Джумабаевна

Сабақтың тақырыбы: Темір дәуіріне сипаттама және көшпелі мал шаруашылығы.
Мақсаты: Оқушыларға темір дәуірі және көшпелі мал шаруашылығы туралы  мәліметті 
кеңейту, тақырыптың мазмұнын түсіну,  өз ойын еркін жеткізуге, пікірін дәлелдеуге, бірін-
бірін бағалай білуге үйрету.
Міндеттері:
Тақырыптың мазмұнын түсінеді.
Сыни тұрғыдан ойлау көзқарасын дамыта отырып тәрбиелік мәнін ашады.

Өзін-өзі және өзара бағалауды игереді.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар темір дәуірі және көшпелі мал шаруашылығы туралы мәлімет алады. Тақырыптың мазмұнын 
түсінеді. Өз беттерімен білім алуға, нәтижеге қол жеткізеді. Шығармашылық жұмыспен айналысуға төселеді және 
дағдыланады. 
Сабақтың типі: Жаңа білім сабағы.
Сабақтың түрі: Аралас
Сабаққа кіріктірілген модуль: 1. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен және оқу. 
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 3. Оқыту үшін  бағалау және оқуды бағалау. 4. АКТ-ны пайдалану. 5. Оқыту мен оқудағы 
жаңа тәсілдер.
Сабақта қолданылатын әдістер: «Қайталау-оқытудың анасы», «Тарихи шынжыр», «Венн диаграммасы».Сәйкестендіру 
тапсырмасы, терме диктант, тест тапсырмалары.
Дерек көздері мен ресурстар: Интербелсенді тақта, слайд, стикер, бағалау критерийі, рефлексия,  тапсырмалар жинағы. 
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Сабақтың барысы: 

Уақыт Сабақ кезеңдері Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті
І.Қызығушылықты ояту

2мин 1.Ұйымдастыру кезеңі
Ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастырамын.

Оқушылармен амандасып 
түгендеймін. Суреттер арқылы топқа 
бөлемін.

Оқушылар топқа бөлінеді. 

Сабақтың ұраны: «Өз тарихын білмеген халық, өзін де сыйламайды». (Н.Ә.Назарбаев)
Бағалау критериі Интербелсенді тақтадан бүгінгі 

сабақта қолданылатын бағалауды 
түсіндіремін.

Оқушылар сабақтың бағалау 
критерийімен танысады.

5 мин 2. Үй тапсырмасын сұрау
«Қайталау-оқытудың анасы»

Оқушылардан алдыңғы тарауды 
қайталау бойынша бағытталған 
сұрақтар қойдырта отырып 
тексеремін.

Оқушылар қойылған 
сұрақтарға жауап бере отырып,
өздерінің дайындықтарын 
байқатады.

ІІ. Мағынаны тану

1 мин 3.Жаңа сабаққа кіріспе.
«Ойға шабуыл»

Тақтада көрсетілген адамзат тарихы 
өзінің әлеуметтік-экономикалық 
дамуында ұзақ  үш кезеңге бөлінеді. 
Осы үш кезеңді ретімен қойдырта 
отырып, жаңа сабақпен байланыстыру.

Оқушылар адамзат тарихының 
үш кезеңі туралы түсінік 
береді.

15 4.Жаңа сабақ.
«Тарихи шынжыр»
Топтық тапсырмалар

Оқушыларға жаңа тақырып бойынша 
оқулықтан мәтінді бөліп беремін.

Оқушылар берілген тапсырма 
бойынша жұмыс атқарады. 
Постер қорғайды.

8 мин Жаңа сабақты бекіту
Топтық тапсырмалар

«Терме диктант»
«Венн диаграммасы»

«Тест тапсырмалары»
«Сәйкестендіру тапсырмасы»

Оқушылар берілген 
тапсырмаларға  өз ойларын, 
жауаптарын айтып, ой 
қорытады.

Жеке тапсырмалар Топ ішінде белсенділігі төмен 
оқушыларға жеке тапсырма беру.
1.Сәйкестендіру
2. Тест белгілеу
3. Терме диктант
4. Суретпен жұмыс.

Топтағы белсенділігі төмен 
оқушылар жұмыс жасайды.  
Дұрыс жауаппен тексереді. 

ІІІ. Ой толғаныс

10 мин 6.Қорытындылау
Бүгінгі күнмен салыстыру

Шығармашылық ойлау. Топ оқушылары бірлесе 
отырып, тапсырмаға жауап 
береді.

ІV. Қорытынды ой
2 мин 7. Бағалау Оқушыларды әр тапсырмадан кейін 

ынталандыру мақсатында  формативті 
түрде бағаны қою үшін өзін-өзі 
бағалайды.

Оқушылар бағалау 
критерийлеріне қарап өзін-өзі 
бағалайды.

1 мин 8. Үйге тапсырма беру Темірдің  және төрт түліктің адам 
өміріндегі маңызы туралы әңгіме 
жазу.

Оқушылар үй тапсырмасын 
күнделіктеріне жазып алады.

1 мин 9.Рефлексия Оқушылар кері байланыстарын  
стикермен білдіреді.

Оқушылар кері байланысты 
толтырады.

*****
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Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы, Сырдария елді мекені
                  С.Адамбеков атындағы жалпы орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мырзаханова Бибизауре Икрамқызы

Күллі ғажайыптың ішіндегі ең тамашасы-жақсы тәрбиеленген адам. «Бала тәрбиесі-бір өнер, өнер 
болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер»  М. Жұмабаев
 
                               Қысқа   мерзімді   сабақ   жоспары                      

Күні 29.01. 2016 жыл

Пәннің атауы Қазақ тілі
Сыныбы 5  - сынып

Сабақтың тақырыбы М.Жұмабаевтың «Сағындым » өлеңі
Сабақтың мақсаты Білімділік:Оқушыларға бүкіл өмірін Алашына арнаған ұлы ақын Мағжан 

Жұмабаевтың «Сағындым» өлеңінің мазмұны мен идеясын меңгерту;
ә) Дамытушылық: оқушыларға өлеңді мәнерлеп оқыта отырып, ой-өрісін дамыту, 
шығармашылыққа баулу;
б) Тәрбиелік: оқушыларға ақынның қаламынан туған «Сағындым» өлеңінің 
мазмұнын талдата отырып, оқушылардың бойында адамгершілік құндылықтарды 
жетілдіру, Отанын, елін, жерін сүюге тәрбиелеу;

Күтілетін нәтиже     Оқушылар  ақынның өмірі мен шығармалары туралы түсінік алады. «Сағындым» 
өлеңін мәнерлеп оқып ,мазмұнын ашуға,өлең құрылысына талдауға үйренеді.

Қолданылатын модульдер Оқыту   мен   оқудағы   жаңа  тәсілдер,  сыни   тұрғыдан  ойлауға  үйрету, оқыту  үшін
бағалау, оқытудағы  басқару  және  көшбасшылық.

Стратегиялық
 іс-әрекеттер

 Блум жүйесін  негізге  алу,СТО технологиясының  кейбір элементтерін қолдану.

Уақыт
өлшемі

Жоспар мазмұны Мұғалім
іс - әрекеті

Оқушы іс - әрекеті Ресурстар

 
Ұйым
дастыру
кезеңі
3 мин

    Ынтымақтастық 
атмосферасын  
құру. 

                Сәлемдесу
Оқушыларды түгелдеп, тақтаға 
күн,ай аты мен сабақ 
тақырыбын жазу.

Білімдінің сөзі-ем,
Мейірімі көп,өзі кең!
            М.Жұмабаев
Жыл мезгілдері бойынша 
топқа бөлінеді.
1-топ.Қыс.
2-топ.Көктем
3-топ.Жаз.
4-топ.Күз.
. 

     Оқушылар  бүгінгі күнге 
сыныптастарына сәттілік тілейді. 
  Керекті құрал жабдықтарын 
дайындап, тақтадан күн,ай аты- 
мен сабақ тақырыбын жазады.

Жыл мезгілдері бойынша топқа
бөлінеді.
Топқа бөлу.
1-топ.Қыс.
2-топ.Көктем
3-топ.Жаз.
4-топ.Күз.

Дәптер мен 
қаламсап
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10 мин Үй   тапсыр-
масын  сұрау. 
«Стоп- кадр» әдісі
   Білу.

Үй тапсырмасын 
қорыту.

Менен-сұрақ,сізден-жауап
1.М.Жұмабаевтың өмірі туралы
не білеміз?
2.Ақынның қандай өлеңдерін 
білесіз? 
3. Ақын өмірде нені мақсат 
етті? 
3.«Қысқы жолда» өлеңінде не 
туралы айтылған?
4. Ақын «Қысқы жолды» 
суреттеу үшін қандай әдеби 
тәсілді қолданған?
5. Кейіптеу дегеніміз не?
6.Осы әдіс өлеңнің қай жерінен
көрінеді?
- ... аңдай ұлып, сақ-сақ күліп, 
суық кебін жамылып... т.б.
7.Эпитет дегеніміз не?
8.Өлеңнің құрылысына талда.
 Міне, балалар, біз Мағжан 
ақын туралы өз білімімізді 
ортаға салдық.
«Табиғатты Мағжаннан көп, 
онан артық суреттеген қазақ 
ақыны кемде - кем шығар»
                  Ж. Аймауытов
Қорыту:Табиғаттың өз тілі бар
деген дегенді  жастайынан 
бойына сіңіріп өскен ақын 
табиғатты суреттеудің хас 
шебері.Оны мына Ж. 
Аймауытовтың сөзінен анық 
байқауға болады.

     Оқушылар берілген 
тапсырмалар бойынша сұрақтарға
жауап береді.
1.М.Жұмабаевтың өмірі туралы 
не білеміз?
2.Ақынның қандай өлеңдерін 
білесіз? 
3. Ақын өмірде нені мақсат етті? 
3.«Қысқы жолда» өлеңінде не 
туралы айтылған?
4. Ақын «Қысқы жолды» 
суреттеу үшін қандай әдеби 
тәсілді қолданған?
5. Кейіптеу дегеніміз не?
6.Осы әдіс өлеңнің қай жерінен 
көрінеді?
- ... аңдай ұлып, сақ-сақ күліп, 
суық кебін жамылып... т.б.
7.Эпитет дегеніміз не?
8.Өлеңнің құрылысына 
талдайды.Ауызша

Оқулық.
Дәптер мен 
қаламсап

20 мин  Жаңа сабақ          
Түсіну.

Білген сайын
келеді,біле

бергім...

Қолдану.
Кітап-досың 
ақылшың.

Мағынаны 
ұғыну.

«Ыстық»
орындық

     

Сергіту сәті.Шапшаң ойлан.
Сиқырлы сандардың құпиясын

ашу.
               24   1   6   37

18  7   37   17
-Артқы күнге  анық  қалуға  
жарайтын сөз-Мағжанның  
сөзі ,-деген екен заңғар 
жазушымыз
М.Әуезов. Олай 
болса,М.Жұмабаетың тағы 
бір шығармасымен таныса 
отырып,көз жеткізіп көрейік.
                Ой қозғау.
«Сағыныш» сөзі не мағына 
береді?
«Сағындым» өлеңінде ақын не 
туралы жырлауы
мүмкін?
Электрондық оқулықтан 
тыңдату.
Кітап-досың ақылшың.
Оқушылардың өзіне оқыту.

1-топ.«Сағындым» өлеңінің
1-2-3- шумақтарын оқып, 
мазмұнын айтады.

2-топ.4-5-6 - шумақтарын оқып,
мазмұнын айтады.

3-топ.7-8-9- шумақтарын оқып 
мазмұнын ашу,ақын ойын 
ұғындыру.
4-топ.10-11 шумақтарын оқып 

    Оқушылар сиқырлы сандардың
құпиясын ашады.

  Бүгінгі сабақтың   тақырыбын 
анықтайды.

     Ой қозғайды.
«Сағыныш» сөзі не мағына 
береді?
«Сағындым» өлеңінде ақын не 
туралы жырлауы
мүмкін? Сұрақтарына жауап 
береді.

Сөздікпен жұмыс жасайды.
Сар дала-кең дала
Алаш -
 ерте замандағы қазақ руларының
ұраны.
. ел, жұрт, қауым,"қазақ" деуден 
бұрынғы елдің жалпы атауы.
Зар - қайғы, қасірет, мұң, шер.
Сібірлеп - таңның бозарып атуы.
Тапал - аласа, жатаған.
 

   Өз ойын еркін жеткізуге 
машықтанады.
Шығармашылық қабілетін 
дамытуға бейімделеді.

Оқушылар өлеңді мәнерлеп оқуға

Оқулық .
Дәптер  мен
қаламсап.
Қазақ  тілі
көмекші  оқу
құралы
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       Талдау

Талдау-табыс 
кілті

Жинақтау
Ой толғаныс

    Қорыту

«Кір жайғыш»
әдісі

мазмұнын ашу,ақын ойын 
ұғындыру.
Сөздікпен жұмыс.    
Мағынаны ұғыну.
Сар дала-кең дала
Алаш -
ерте замандағы қазақ 
руларының ұраны.
 ел, жұрт, қауым,"қазақ" деуден
бұрынғы елдің жалпы атауы.
Зар - қайғы, қасірет, мұң
Сібірлеп - таңның бозарып 
атуы.
Тапал - аласа, жатаған.

І топ. Көктем. Ақын нені, 
кімдерді сағыныпты?
ІІ топ. Жаз. Ақын абақтыға 
кімдер үшін түсті?
ІІІ топ. Күз. Ақынның 
қайтпас, қайсар мінезін 
өлеңнің қай тұстарынан 
тануға болады?
Ол ақынға мінездеме беруге 
көмектесе ме?

 4-топ.Өлең құрылысына 
қарай сатылай кешенді 
талдау.
 Авторы:М.Жұмабаев
-Тақырыбы: «Сағындым»
- 11 шумақ
-44 тармақтан, 
- 3 бунақ 
-буын саны 11 буынды
- қара өлең ұйқасы
 
Өлеңдегі бейнелі сөздер:          
         Эпитет
- Жатқан үйім –қабырғасы қара
тас,
Жарық сәуле,  
жылы күнге  жаны қас.
 
Ауыр иіс, ылғи қара көлеңке,
ерте-кеш те, күндіз-түні.
            Теңеу
Балдай бұлақ, желдей 
зулап,жыл құсындай.
          Ой толғаныс
Менің сабақтан түйгенім..  
“Сағындым ” өлеңінен не 
үйрендік?
... Мен сенемін жастарға,
Алаш атын аспанға
  Шығарар олар бір таңда.

М.Жұмабаев

үйренеді.

4-топ.Өлең құрылысына қарай 
сатылай кешенді талдау.
-Тақырыбы: «Сағындым»
- 11 шумақ
- 44 тармақтан, 
- 3 бунақ 
-буын саны 11-12 буынды
- қара өлең ұйқасы.
 Өлеңдегі бейнелі сөздерді 
анықтайды.              
         Эпитет
- Жатқан үйім –қабырғасы қара 
тас,
Жарық сәуле,  жылы күнге  жаны 
қас.
 Ауыр иіс, ылғи қара көлеңке, 
ерте-кеш те, күндіз-түні.
            Теңеу
Балдай бұлақ, мөлдір күміс 
көбікті,

Менің сабақтан  түйгенім...
Оқушылар өз ойын жазады.

“Сағындым ” өлеңінен не 
үйрендік?

Шығармашылық жұмыс жасай
отырып, жүректен шыққан 
жырларын мәнерлеп оқиды.Өз 
түйгенін қағаз бетіне түсіреді.
«Кір жайғыш»әдісін
Оқушылар өз ойын айтады.

4 мин Сабақты бекіту Сұрақтарға жауап алу     Оқушылар жаңа сабақтан 
түсінгендері бойынша сұрақтарға 
жауап береді.

Оқулық.
Дәптер мен 
қаламсап

3 мин Үй  тапсырмасын
беру

М.Жұмабаевтың «Сағындым » 
өлеңінің  өзіңе ұнаған шумағын
жаттау.Мағжанша жырлау.
Анаңа сағыныш хатын жазу.

  Күнделікке   жазып   алады.
Оқушылар  тапсырманы  берілген
шартына сай орындайды. 

Күнделік,
оқулық

5 мин Рефлексия Оқушыларды бағалау. «Басбармақ» әдісі Стикерлер
*****

 Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы
№32 Әліби Жангелдин атындағы жалпы орта мектебінің
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Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Есмурзаева Рабига Турсынбаевна 

Қысқа мерзімді сабақ жоспары

Пәні: қазақ әдебиеті Сыныбы: 9 «Б» Пән мұғалімі: Есмурзаева Р.
Тақырыбы: І.Есенберлиннің «Көшпенділер» романы. Мерзімі: 05.05.2016 ж.

Оқыту мақасаты І.Есенберлиннің «Көшпенділер» романымен таныстыру.                                                              
Саралап оқу, талдау, түсінік айту дағдыларын дамыту.
Қазақ хандығының тарихы туралы ой қозғау.

Күтілетін нәтиже І.Есенберлиннің «Көшпенділер» романымен танысады.                                                                
Саралап оқу, талдау, түсінік айту дағдылары дамиды.
Қазақ хандығының тарихы туралы ой қозғайды.

Әдіс-тәсілдер «Кластер», «Маршрут картасы», «Ыстық микрофон», сұрақ-жауап, «Екі жұлдыз, бір тілек».

Ресурстар мен құрал-
жабдықтар

Оқулық, А4 форматтағы парақтар, маркерлер мен фломастерлер, стикерлер

№ Сабақ
кезеңдері

уақыты Жұмыс түрі Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-
әрекеті

1 Ұйымдастыру 
кезеңі

2 мин Сыныпты 
сабаққа 
дайындап, топқа 
бөлу

Оқушыларды түгелдеп, санамақ арқылы 
топқа бөлу

Кезекші жауап 
беріп, 3 топқа 
бөлінеді

2 Білу. 8 мин Үй жұмысын 
тексеру. Сұрақ-
жауап

І.Есенберлиннің өмірі мен 
шығармашылығы туралы мақаланы оқу, 
түсінік айту, сұрақтарға жауап беру:         
- І.Есенберлин қай жерде туылды?            
- Әкесінің өмірі туралы ұлы Қозыкөрпеш
не айтады?                                                    
- Балалық шағы қалай өтті?                        
- Жазушы соғыс жылдары не істеді?         
- Не себепті репрессияға ұшырады?          
- Есенберлин қандай жанрда шығармалар
жазды?                                                    

Романды оқып, 
түсінік айтады,  
өткен сабақ 
бойынша 
сұрақтарға жауап 
береді, ақылдаса 
отырып, білгенін 
ортаға салады.

3 Түсіну 10 мин Жаңа 
материалмен 
таныстыру

Кластер арқылы түсіндіреді:

                                                                     

Мұғалімді
тыңдайды,  керек
жерлерін
дәптерлеріне
жазады,  мұғалімге
сұрақ қояды.

4 Қолдану 8 мин Мәтінмен жұмыс Топтарға «Көшпенділер» романын оқу, 
мазмұнын қысқаша түсіндіру 
тапсырмасын береді.

Мақаланы 
үзінділерді бөліп 
алып, топ ішінде 
оқиды, талдайды.

5 Талдау 10 мин «Маршрут 
картасы» әдісі

Топтарға оқыған мәтін бойынша 
сұрақтар құрастырып, басқа топтың 
сұрақтарына жауап беру тапсырмасын 
береді.

Топтың ішінде 
оқып, ақылдасып, 
мәтінді талдап, 3 
сұрақтан 
құрастырады, әр топ
сол сұрақтарға 
жауап беріп 
шығады. 

6 Жинақтау 3 мин «Ыстық 
микрофон»

Өтен сабақ бойынша сұрақтар қояды:       
- «Көшпенділер» трилогиясы қандай 
бөліктерден тұрады?                                    
- Шыңғысхан  балаларына қандай өсиет 
айтты?                                                           
- Әбілқайыр ханның билігі қандай 
болды?                                                           
- Кенесары елді қалай басқарды?               
- Трилогияның осы бөлігі не туралы?       
- Кенесары неге қанішер атанды?              
- Абылай ханға көмекші мен ақылшы 
болған кім?                    - Абылайды 
билеген қандай өкініш?                               

Өткен сабақ 
бойынша 
сұрақтарға топтар 
жарыса отырып 
жауап береді.
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7 Бағалау және 
рефлексия

3 мин Сыни тұрғыдан 
ойлау, пікір 
білдіру

Оқушыларды бір-бірін бағалауға, сабақ 
туралы пікірін білдіруге шақырады. 

Ауызша және 
стикер арқылы 
пікірін білдіріп, кері
байланыс жасайды.

8 Үйге тапсырма 1 мин Үйге тапсырма 
беру

Романды оқу, түсінік айту, сұрақтарға 
жауап беру. 

Мұқият тыңдап, 
күнделіктеріне 
жазып алады.

Арыс қаласы №32 Ә.Жангелдин атындағы жалпы орта мектебінің
 математика пәні мұғалімі Дүйсенбиева Ақнұр

                                                                                                           
БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ПАРАДИГМАСЫ ЖӘНЕ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ

  
      Білім берудің жаңа парадигмасы – жаңа өркениеттік бағдар тұрғысында, мемлекеттік стандарттарға сай, жан - жақты
дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға  бағытталған,  интеллектуалдық білім орталығы ретіндегі инновациялық мектепте
ғылыми  -  әдіснамалық  негізделген  білім  берудің  концептуалдық  моделі  деген  анықтама  берілді.
Елбасымыздың жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін аса маңызды құралдарының бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім
беру жүйесі қажет»деп атап көрсетті. Бала жанының бағбаны, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін мұғалім әдепті, ой -
өрісі кең, жан - жақты білімді, ұстамды, өз ойын шәкіртіне анық, дәл жеткізетін болуы тиіс
Парадигма (латын тілінен аударғанда) үлгі немесе мысал, алгоритм, нобай дегенді білдіреді.
Білім беру парадигмасы -  білім берудің тұжырымдамалық нобайы.
Білім берудің тұжырымдамалық 5 парадигмасы бар:

• Дәстүрлі - консервативтік (білім парадигмасы);
• Феноменологиялық (гуманистік парадигмасы);
• Рационалдық (тәртіптілік парадигмасы);
• Технократтық;
• Эзотерикалық.

     Әрбір парадигма «не үшін тәрбиелеу керек, оқушыларды қандай мақсатқа дайындау керек, не үшін өмір сүреміз» деген
сұрақтарға  жауап  береді.  Мәселен,  дәстүрлі  білімдік парадигмада білім берудің  басты мақсаты:  «Білім,  білім,  қандай
жағдайда  да  тек  білім».  Мұнда  өркениет  пен  мәдениетті  ұрпақтан  -  ұрпаққа  жеткізу  негізгі  мақсат  болып  саналады.
Феноменологиялық немесе гуманистік парадигмада жеке тұлғаның ішкі дүниесін дамыту, оны ерікті, рухани жеке адам
ретінде тану және адамдармен тіл табысуында ерекшелену қабілеттерін жетілдіру қарастырылады. Білімнің гуманитарлық
парадигмасының діңгегі  -  оқушы емес,  дайын білімді  меңгерудегі  ақиқатты түсінуші  адам.  Мұнда оқушы мен мұғалім
арасындағы қарым -  қатынас:  ынтымақтастық,  өзара жауапкершілік,  өз  позициясын еркін таңдау жағдайында диалогтік
ұстанымда өрбиді.  Рационалдық парадигмаға оқушыға  білімнің  түрлі  тәсілдерінің тиімді  жақтарын,  ортаға  бейімделу,
оның  ойы,  сезімі  және  іс  -  әрекеттерімен  санасу,  оларды  меңгерту  жатады.
Технократтық  парадигманың  негізгі  мақсаты  –  дәл  ғылыми  білімдер.  «Білім  -  күш»  адамды  бағалау,  оның  білімі,
мүмкіндіктерімен  анықталады.  Адамның  қасиеті  оның  білімі,  тәртібі  және  оны  тасымалдаушы  ретінде  танылады.
Эзотерикалық парадигма – оқушының табиғи күші.           И.Колесниковтың пікірінше, адамның қоршаған әлеммен іс -
әрекетінің жоғары деңгейі басым көрсетіледі. Мұнда адамның ақиқатқа мәңгілік өзгермейтін қатынасы көрінуі  тиіс. Бұл
жерде  оқушының  дамуындағы  мұғалімнің  адамгершілік,  психологиялық,  физикалық  функциялары  ерекше  ұғым болып
табылады. Білім берудің жаңа парадигмаларын меңгеру арқылы оқыту мен оқу үдерісіндегі мұғалім рөлінің жаңа сатысы
басталды. 
 Оқыту мен оқудың жаңа әдіс-тәсілдерін үйрену арқылы  өз пәнімнің қалай және қандай жолмен жүргізіліп келе жатқанына
мән бердім.  Оқушыға  білім беруде  мұғалімнің  рөлінің  қандай екенін  түсінгім келді.  Осыған  дейін  қалыптасып  қалған
дәстүрлі  сабақтың  оқушыға   білімді  қабылдауда  қиын  екенін  түсіндім.  2014-2015  оқу  жылында  бірінші  деңгей
бағдарламасын  меңгерген   мұғалімнің  оқу  тобының  тұрақты  мүшесі  болдым.  Коучингтерге  қатысып,  коучингте
қолданылған әдістерді пәніме енгізе отырып, тәжірибе арқылы оңды нәтижесін байқай бастадым. Жақсы бағытта жүргізіліп
жатқан  тәжірибе  арқылы  оқушылардың  сабақта  сыни  тұрғыдан  ойлануына  ,  математикалық  анықтама  мен  ережелерді
тұрғылықты есте сақтауына тигізетін пайдасын анықтадым.  Платонның  «егер оқытуды біреудің басынан  басқаның басына
білім тасымалдау  деп түсінсек, онда адамды ешнәрсеге де үйретуге болмайды» деген пікірін жақтаймын. Адам бойындағы
барлық білімді өзі есінде сақтау керек. Мен де осыдан кейін, мынадай ой туындады: 1) Бізге берілген жеті модульді тиімді
қолдану арқылы   оқушыға  берілетін  білімнің  негізі  қаланады;   2)   Әдістерді  тиімді  қолдану  мұғалімнің  тәжірибесіне
байланысты  болмақ;   3)  Нені,  неге  және  қалай оқыту керек?  деген сауалға  жауап   іздеу.   Сөйтіп,  мен  сабақтарымды
ұйымдастырудың жаңа жолдарын  іздестірдім.  Рационалды парадигмаға білімді меңгертудің тиімді жақтарын меңгерту
жатса,  онда  баланы  оқыта  отырып,  оның  еркіндігін,  белсенділігін  қалыптастыру,  өз  бетінше  шешім  қабылдауға
дағдыландыру болып табылады.   Осы ретте  мен,  сын  тұрғысынан  ойлауға  жете  мән  бердім.  «Сыни  ойлауға  бағыттау
арқылы оқушылардың есте сақтау қабілетін жетілдіруді» сабақта қолдандым. Сыни ойлауды қалайша жүзеге асыра аламын
деген оймен тәжірибемді бастадым. Тәлімгердің көмегімен ПШО қорынан алынған бейнежазбаларды, сабақта және соңында
қолданылатын әдістерді қолдандым. 
Математика  –  барлық  ғылымдардың  логикалық  негізі,  демек  математика  –  оқушының  дұрыс  ойлау  мәдениетін
қалыптастырады, дамытады, оны шыңдай түседі және әлемде болып жатқан жаңалықтарды дұрыс қабылдауға көмек береді.
Математика сабағында оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, оқушылардың шығармашалық ізденістерін өз
бетімен жүмыс істеу белсенділіктерін арттыру барысында теориялық білімдерін кеңейтіп, логикалық білімдерін дамытуға
болады. Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуда математиканың негізін қалыптастыру, ұғындыру түсініктерін тереңдетуде
мұғалімнің  білімі  терең  болуы  керек.  Математика  пәнін  жақсы,  терең  білетін  күнделікті  сабақтағы  тақырыпты  толық
қамтитын,  оны оқушыға  жеткізе  алатын  әр  түрлі  деңгейдегі  есептерді  шығара  білу  іскерлігі,  оқытудың  дәстүрлі  және
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ғылыми жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра отырып,
дарындылығын дамытудағы іздену, зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы деп білемін.
     Математикалық есептерді есептеу, шешу дегеніміз - математикадағы заңдылықтар, ережелер және әдіс-тәсілдер негізінде
оқушылардың ой мен практикалық іс-әрекетті талап ететін және математикалық білімдерді меңгеруге, оларды практикада
қолдана  білуге  дағдыландыруға,  ойлау  қабілетін  дамытуға  бағытталған  ситуация.  Ойын  есептері  де  ойлау  қабілетін
дамытуға бағытталған ситуация, ой мен практикалық іс-әрекеттерді талап етеді және математикалық білімдерді меңгеруге,
оларды  қолдана  білуге  дағдыландырады.  Есепті  шешу де  ойын  есепті  шешумен  бірдей.  Мұнда  қажетті  логикалық  ой
тұжырымдауды математикалық түрлендірулерді,  есептеулерді  және салуларды толықтай жүргізу қорытындысында оның
сұрағына жауап береміз. 
 Тригонометриялық функциялардың кейбір бұрыштардағы мәндерінің кестесін есте сақтау оқушыларға әжептеуір қиындық
туғызатыны сөзсіз белгілі ( «Алгебра-9» (А. Шыныбеков, 2013)). Осы кезеңдерді мен, сабақтарда топтық, жұптық және жеке
жұмыстарды ұйымдастырдым.   
С.Д.Пуассон:  «Екі  нәрсе  ғана  өмірдің  сәнін  келтіреді:  бірі  –  математикамен  шұғылдану,  екіншісі  –  одан  сабақ  беру»
дегендей, сабақтың басты белгісі жоспар құру, жоспарды жүзеге асыру, жақсы нәтижелерге жету.
 Тригонометриялық функциялардың кестесін есте сақтауда «Сұрақты тап?» кестесін қалай қолдануды көрсеттім.  «Сұрақты
тап?» кестесін толтыруды  алдымен топтық жұмыста ұсындым.  Сұрақтардың бірнеше жауабы ұсынылған.  Қандай сұрақ
қойылғанын табу керек . Тригонометриялық функциялардың кейбір бұрыштардағы мәндерін есте сақтау үшін қолдандым.
Оқушылар  бірі-бірімен пікірлесу, дәлелдеу және келіспеушілік арқылы және өз ойын жеткізу бойынша бір шешімге келіп,
кестені толтырады. Топтар бір-бірінің жұмыстарын тексеріп, бағалау  кезеңінде топта қалай жұмыс жасағаны туралы ой
қалыптасады.  Бұл әдісті оқушылар толық меңгергеннен кейін, жұптық жұмыста үнемі қолдандым.  Соның нәтижесінде,
есте сақтау қабілеті дамиды. Оқушыда кестені жаттау кезінде көзін жұмып алып, құрғақ жаттау емес, ойлау арқылы есте
сақтау қалыптасады. Өткен сабақты жаңа сабақпен байланыстыру үшін,   еске түсіру кезінде «Конверттегі  сұрақ» әдісін
қолдандым.  Сұрақтарды   жазып,  конвертке  саламыз  .  Әрбір  оқушыда  өзінікі  болатындай  етіп,  бірнеше  конверт
дайындаймыз. Әрқайсысына екі минут беріледі: оқушы стикерде атын және жауабын жазады; екі минут өткен соң конверт
келесі  оқушыға  беріледі,  осылай  бұл  2-3  сұраққа  барлығы  жауап  бергенше  жүре  береді.  Стикерлерді  жинап,  бірнеше
жауапты дауыстап оқимын (аттарын атамастан); сынып белгілі бір сұрақтың қаншалықты дұрыс болғанын талқылайды.
3) – конверт:
Синус — қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы.
Косинус — жанама катеттің гипотенузаға қатынасы.
Тангенс — қарама-қарсы жатқан катеттің жанама катетке  қатынасы.
Котангенс — жанама катеттің қарама-қарсы жатқан катетке  қатынасы.

 Сергіту  кезеңдерінде  де  есте  сақтауды,  сыни  ойлауды   дамытатын  ойындарды  ұйымдастырдым.  Сергіту  сәтінде
«Кездейсоқтық» ойыны арқылы қағаз ұшаққа тапсырмалар жазылады. Ұшақты ұшыру арқылы партасына қонған оқушыдан
жауабын анықтаймын. Тапсырмалар: толық емес формулаларды толықтыру; тригонометриялық функциялардың таңбасын
анықтайтын  шеңберлер;  кейбір  тригонометриялық  бұрыштардың  мәндерін  табу.  Оқушылардың  есте  сақтау  қабілетін
жетілдіру мақсатында сергіту кезеңдерінде сабақпен байланыстыруға мүмкіндік жасаймын.  
      Тригонометриялық негізгі теңбе-теңдікті түсіндіру кезінде қарастырылатын радиусы 1-ге тең дөңгелекті қолдануды
оқушылар  көп жағдайда ескере бермейді. Яғни, есте сақтай алмайды, тек қана тригонометриялық теңбе-теңдіктерді ғана
жалаң жаттайды. Осы дөңгелекті параққа түсіріп,  қанық сызықтар жүргізу арқылы  сұрақ қойылады. Сұрақтарға жауап беру
оқушыға ой туғызып, салыстыра отырып, өз жауабын көрсетеді. Бұл тригонометриялық дөңгелекті келтіру формулаларын
есте  сақтау  кезеңінде  де  қолданамын.  Тригонометриялық  формулаларды  есте  сақтаудың  тағы  бір  әдісі,  сабақты
қорытындылау кезінде жүргізілетін сәйкестендіру кестесін толтыруда - салыстырады, сыни ойлайды, еске түсіреді. Сабақ
кезеңінде, топтық жұмыста «Ойлан-жұптас-бөліс» әдісін қолдандым. Оқушы өзі білетін тригонометриялық формулаларды
жазады, сосын жұбына көрсетеді, идеяларын біріктіреді, соңында ойларын ортаға салады. Бағалау белгіленген критерий
бойынша жүреді. 
      Міне, есте сақтау үшін жүргізілетін әдістердің бұл бір бөлігі ғана. Осының барлығында оқушыда сыни ойлау үдерісі
жүреді. Оқушыны сын тұрғысынан ойлауға  жетелеу үшін    -  сұрақтарды дұрыс ұйымдастыра білу қажет. Есеп шығару
барысында  мұғалімнің,  тригонометриялық  өрнектерді  теңбе-тең  түрлендіруде   формулаларды  дұрыс  таба  білуге,
оқушылардың шығарған есептерін салыстыра білуге  жетелейтін сұрақтарды дұрыс ұйымдастыра білуі өте маңызды. Әрине,
менің мұғалімдік  жұмысым тек сыни ойлауға үйретумен шектелмейді,  бұл менің жұмысымның бір қыры ғана. « Сыни
ойлау сұрақ қоюдан басталып, шешімді қажет ететін проблемаларды айқындаудан басталады»  деген  Дэвид Клустердің
пікірін қолдаймын.  Есеп шығару барысында  тригонометриялық формулаларды  не үшін,  неге  және қалай қолданғаны
туралы сұрақты қою оқушыны  сыни  ойлауға  бағыттайды.   Бір  есепті  екі  оқушы  екі  түрлі  жолмен шығарады.  Есептің
шығарылу жолын салыстыра   отырып,  « Неліктен ? Неге осылай болды?  Сен  қойған формула дұрыс деп ойлайсың ба,
әлде оның қойған формуласы ма? Қайсы тиімді? » деген сұрақтарды қойып, есепті шығарудың тиімді тәсілін  сыныптасы
арқылы үйренеді.
Оқушы сыни ойлай отырып, өзін бағалауды үйренеді. Есепті шығарудың тиімді жолын есте сақтауға ұмтылады. Қандай да
болмасын,  ой  басқалармен   бөліскенде  тексеріліп,  ұштала  түседі,  сондай-ақ,  философ   Ханна  Арендттің   пікіріндей
«Кемелденуге тек қана біреудің қатысуында ғана жетуге болады».  Бір адамның пікірі арқылы өзінің ойы жетіледі, сыни
ойлау үдерісі  жүреді.  Демек,  оқушылар  пікірталасып,  есептердің  шешу жолын   талқылағанда  ,  қарсы уәж  айтып,  ой-
пікірлерімен алмасқанда дербестігін танытып,  білімін тереңдетеді.  Сыни тұрғыдан ойлануды жүргізу кезеңінде мұғалім
бойында сабырлылық, басқаларды тыңдай білу, өз пікіріне деген жауапкершілік сияқты қасиеттерге көп көңіл бөлінеді екен.
Оқыту мен оқу үдерісінде сыни ойлауды қалыптастырған оқушы биік мақсаттарға қол жеткізеді. Әрбір сабағымда топтық
және  жұптық  жұмыстарды  жиі  ұйымдастыруға  ұмтылдым.  Оқушылармен  кері  байланыс  жүргізу  арқылы  пікірлерімен
бөлісіп  отырдым.  Қиындау,  түсіне  алмадым деген  сұрақтарға  жауап  беруге  тырыстым.  Көз  алдымда  оқушыларымның
сабаққа деген қызығушылығы арта бастады. 
Математиканың әрбір жаттығуы ой жұмысын қажет етеді. Тіпті ең қарапайым жаттығуларының өзі-ақ шәкірттердің ақыл
ойын, логикалық ойлау қабілетін ұштай түседі. Алайда оқушылардың қызығуы, белсенділігінің артуы, жан-жақты ойлана
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ізденуі,  жалпы  алғанда,  өздігінен  жұмыс  жасауға  еңбектенуге  дағдылануы  өзінен-өзі  келетін  қасиет  емес.  Ол  арнайы
ұйымдастырылып,  дәйектілікпен  үнемі  жүргізілетін  жұмыс  жүйесіне,  оның  мазмұны  мен  түрлеріне  байланысты.  Осы
саладағы қандай да болсын жетістік – шығармашылық еңбектің, үздіксіз ізденістің жемісі.
      Топтық жұмыстың нәтижесінде үлгерімі  орта оқушылар алға жылжи бастады. Топтық жұмыс кезеңінде   «Ассоциация»
әдісін қолданып жүрмін. Оқушы оқыған тақырып бойынша өз ойын ұсына алады, сызбасын көрнекілікпен көрсете біледі,
толыққанды түйіндеме жасайды және құрдастарымен қарым-қатынаста танымдық және әлеуметтік көзқарасы қалыптасады.
Топтық жұмыстарда түрлі тапсырмаларды орындағанда   оқушылары бағалау парағын толтыра отырып, өзін-өзі бағалауға
үйренді.  Топ  басшылары  топты  бағалаған  кезде  өз  ойларын  ашық  айтып,  бағалауда  әділ  болды.  Балалардың  өзін  өзі
бағалауына  көбірек  көңіл  бөлдім және  жұбын,  тобын бағалауды  да  қадағалап отырдым.  Өйткені,  әрбір  сабақ  кезеңіне
критерийлерді қолданып, дескрипторлар арқылы  балл қояды. Жиналған балл нәтижесінде оқушының бүгінгі сабақтағы
қатысымы және білім бағаланады. Әрине, күн сайын өз еңбегі үшін баға алып, үйіне барып ата-анасын қуантып отыратын
оқушының баға сұрауы қалыпты құбылыс. Алайда, мен бірте-бірте сабақтарымның барысында оларды баға үшін емес, білім
алу  үшін  оқу  керектігін  түсіндірдім.   Сабақта  тапсырмаларды  дер  кезінде  орындаған  оқушылар  үлгермеушілерге
көмектеседі, сыныптың басқа оқушылары өздігінен жұмыс істеп жатқан кезде мұғалім қабілеті төмен оқушыларға дербес
көмек көрсетуіне  уақыты болады.  Өзін-өзі  бағалау белгілі  бір критерий арқылы,  белгіленген дескрипторларды қолдану
әдісімен жүргізілетіндіктен, оқушы бұрынғыдай "екілік" аламын деп қорықпайды. Сөйтіп, оқушыда жоғары ұпай жинауға
деген талпыныс пайда болады. Өзін өзі бағалау кезеңінде оқушыда сыни көзқарас қалыптасады, бәсекелестік дамиды және
есте сақтау қабілеті жетіледі.
     Топтық жұмыста тригонометриялық теңбе-теңдіктерді  дәлелдеуде  оқушылар  қосымша анықтамалық кітапшаларды
қолдануды, өз ойын айтуды, біріккен жұмыстың нәтижесінде бір шешімге келуді үйренді. Математикалық тілде дәлелдеуді,
нақты ортақ ойды жеткізе білуді және өзге топты әділ  бағалауды меңгерді. Өзге топты бағалауда оқушыларда сыни тұрғыда
салыстыру, баға беру және мадақтау дағдысы қалыптасты. 
      Математикалық біліктілік - әр түрлі дәрежеде - ойлаудың математикалық нысандары мен ұғымдарын пайдалана білу
мүмкіндігі.  Адам негізгі  математикалық қағидаттар  мен процестерді  күнделікті  жағдайда,  үйде,  жұмыста қолдана білуі,
дәйектемелер тізбегін анықтап,бағалай алуы тиіс. Сондықтан, менің оқушыларым сабақта алған білімдерін өмірде қолдануы
үшін сыни тұрғыдан ойлай отырып, есте сақтау қабілеті дамиды деп есептеймін. 
   Білім берудің жаңа парадигмаларын ізгілендіруде мұғалімнің рөлінің орны орасан зор болып отыр.  Балаға деген құндылық
қатынас пен баланың дамуы мектептің басты мақсаты екендігі белгілі. Ендеше, білім берудегі шешуші рөл – мұғалімдікі
екені айқын.
       Мен дәстүрлі сабақтан   гөрі,  сын тұрғысынан ойлау қабілеттері жетілген оқушыларды  қалыптастыру үшін өзімнің
сыни  ойлауымды  қалыптастыруға  көп  күш  салдым.  Менің  сыни  ойлауға  бағыттау  арқылы  оқушылардың  есте  сақтау
қабілетін жетілдіру жұмыстарымның нәтижесі , жан-жақты ақпараттанған, өз идеялары мен күш-қайраттарын ізгі істерге
арнайтын азаматтарды тәрбиелеуге көмектеседі деген ойдамын. 
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Арыс қаласы №32 Ә.Жангелдин атындағы жалпы орта мектебінің 
математика пәні мұғалімі Заурбекова Лаура

                                                      
  БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҚҰЗЫРЛЫЛЫҚ

  Болашақтан бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп адамзат қоғамын алға  апаратын күш - тек  білімде ғана. Елдің өсіп
өркендеуі өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы, оның ұлттық білім жүйесі деңгейінің даму бағытына байланысты. Жеке
тұлғаның қажеттілігі мен  қызығушылығын қанағаттандыруға,  баланың  өзіне ғана  тән тұлғалық сапаларын, өзіндік даму
реакциясын  анықтау,  мұғалім  мен  оқушы,  оқушы  мен  оқушы  арасындағы  өзіндік  қарым-қатынасты  қалыптастыру  -
бүгінгі  күннің талабы. Қазіргі әлемдік білім кеңістігінде бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық
қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі. Білім
беруде  кәсіби  құзырлы  маман  деп  мамандығы  бойынша  өз  пәнін  жетік  білетін,  оқушының  шығармашылығы  мен
дарындылығының дамуына жағдай жасай алатын, тұлғалық-ізгілілік бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен
өзінің  іс-қимылын  жүйелілікпен  атқаруға  қабілетті,  оқытудың  жаңа  технологияларын  толық  меңгерген  және  білімдік
мониторинг  негізінде  ақпараттарды  тауып,  оларды  таңдап  сараптай  алатын  отандық  және  шетелдік  тәжірибелерді
шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби маман педагогті айта аламыз. Ал, жалпы, оқу үрдісіндегі құзырлылық дегеніміз –
оқушының алған білімі мен дағдыларын тәжірибеде, күнделікті өмірде теориялық және тәжірибелік мәселелерді шешу
үшін қолдана алу мүмкіндігі  болып табылады. Құзырлылық – оқушы іс-әрекетінің сапасынан көрінетін білім нәтижесі.
Демек, мұғалім – оқушылардың жеке тұлғасын дамытуға басымдық беретін, күрделі әлеуметтік-мәдени жағдайларда еркін
бағдарлай  алатын,  шығармашылық  процестерді  басқара  алатын,  адам  туралы  ғылымның  жетістіктерін,  оның  даму
заңдылықтарын,  компьютерлік  оқыту  өнерін  толық  меңгерген  жан-жақты  дамыған  шығармашыл  тұлғаны  талап  етеді.
Негізінде,қабілеті  дамыған  оқушы,  математика,  физика,  биология,  әдебиет  сабақтарын бірдей  жақсы меңгеріп,   мектеп
шеберханасы, тәжірибе алаңы, зертханалық жұмыстардағы түрлі еңбек тапсырмаларын сәтті орындап отырады. Оқушыны
дамытуда  негізгі  пән  –  математиканың  алар  орны  ерекше.  Математика  барлық  ғылымдырдың  логикалық  негізі,  яғни,
математика – оқушының дұрыс ойлау мәдениетін  қалыптастырады,  дамытады,  оны шыңдай түседі,  және әлемде болып
жатқан жаңалықтарды дұрыс қабылдауға көмек береді. Математика сабағында оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдана
отырып,  оқушылардың  шығармашылық  ізденістерін,  өз  бетінше  жұмыс  істеу  белсенділіктерін  арттыру  барысында
теориялық  білімдерін  кеңейтіп,  логикалық  ойлау қабілеттерін  дамытудың  бірден-бір  жолы болып табылады.  «Мұғалім
әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады» деп Ахмет Байтұрсынұлы  айтқандай мұғалімнің ізденісі жан-
жақтылығы,құзіреттілігі арқылы айқындалады. 
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    Бүгінгі күннің талабынан күтілетін нәтижелер - оқушылардың қалай оқу керектігін үйреніп, соның нәтижесінде еркін,
өзіндік  дәлел,  уәждерін  нанымды  жеткізе  білетін,  ынталы,  сенімді,  сыни  пікір-көзқарастары  жүйелі  дамыған,  сандық
технологияларда құзырлылық танытатын оқушы ретінде қалыптасуын қамтиды1*. Мектеп әкімшілігі мен білім беру жүйесін
басқару  органдарының  мұғалімдерді  тиісті  ресурстармен  қамтамасыз  ету  қызметінен  гөрі,  оқушыларды  тәрбиелеу,
дамытуға  бағытталған  мұғалімнің  сыныптағы  күнделікті  жұмысы  оқыту  үдерісі  мен  оқушылардың  оқу  нәтижелеріне
көбірек ықпал етеді (Barber and Mourshad,  2007).  Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі  негізгі  тұлға –
мұғалім (Strong, Ward & Grant, 2011)1*. 
        Оқытудың сапалылығы - оқушының тақырыпты өз бетімен меңгере   және бағалай алуы болып табылады. Мұндай
жетістікке оқушы мұғалімнің көмегімен және анағұрлым дамыған құрдастарының жетелеуімен жете алады.  Выготскийдің
айтуы бойынша, жақын арадағы даму аймағы (ЖАДА) – оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған
өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен және анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер
арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық1*. Біріккен жұмыс іс-әрекетінде оқушының ойлау және
сөйлеу дағдылары дамиды. Осы іс-әрекеттерді басшылыққа ала отырып, мен өз сабағымда топтық жұмыстың нәтижесінде
оқушының сабақты өз бетінше меңгеруіне, өз пікірін ұсынуына, басқаларды және өзін өзі бағалай білу мүмкіндігіне қол
жеткізіп  отырмын.  Кері  байланыс  арқылы  сабақтағы  жетістіктерім  мен  кедергілерді  барынша  сараптап,  саралауға
дағдыландым. Білім берудегі  табысты оқытуға жетудің бірден бір амалы – оқушыны сын тұрғысынан ойлауға жетелеу.
Сыни ойлауға жетелеу үшін, негізінен мен, оқушыларға тапсырма бергенде біржақты жауаптан гөрі, әртүрлі жауаптарды
қабылдай отырып, сол жауаптарды өздеріне сын тұрғысынан ойлау ақпарат пен идеяларды синтездеу қабілеті, ақпарат пен
идеяның шынайылығы мен салыстырмалы түрде маңыздылығы туралы ойлана білу қабілеті, өзінің оқуына қатысты таңдау
жасау  және  басқалардың  идеяларына  күмәнмен  қарау  қабілеті  жетілдіруге  мүмкіндік  беремін.  Оқушылардың  білімін
бағалауда қалыптастырушы, яғни, оқу үшін бағалауды қолданамын. Әрбір сабақтың кезеңіне оқушылардың өздерімен бірге
критерий қою арқылы бағалау процесі жүреді. Бағалаудың нәтижесінде, оқушылар өз білімдерін
 саластырады және «Олардың қолынан келген нәрсе менің де қолымнан келеді» деп ойлай отырып,  оқушы  өзін басқа
біреумен салыстыру арқылы жетістікке жетуді ойлайды. Диалогтік оқыту арқылы оқушыларды ынталандыру және дамыту
үшін әңгіме күшін қолдана отырып, күнделікті сабақта ойталқымен қорытындылаймын. Сұрақ қою маңызды дағдылардың
бірі болып табылады, себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда оқытудың тиімді құралына айналады және де оқушылардың
оқуына қолдау көрсетіп, оны жақсарта және кеңейте алады1*. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін жоғары
және  төмен  дәрежелі  сұрақтарды  қоямын.  Төмен  дәрежелі  сұрақтарға  берілген  жауап  «дұрыс»  немесе  «дұрыс  емес»
болғандықтан,  негізгі  жауапты  алу  үшін  ойлау  үшін  ойлануды  қолданамын.  Жоғары  дәрежелі  сұрақтарды  қойғанда,
оқушылар ақпаратты белгілі бір жолдармен қолдануға, қайта құруға, кеңейтуге, бағалауға және талдауға тиіс болады. Яғни,
есептерді әртүрлі жолмен шығаруға тырысады және өз жауабын табу үшін басқалардың жауабымен салыстырады. Топтық
жұмыста  бір  шешімге  келу  үшін  осындай  тартыс  болады.  5  сыныпта  пайызға  берілген  есепті  шығару  барысында
оқулықтағы сұрақтармен шектелдік.  «Ыдыстың 
 Ыдыстың неше пайызына су құйылған?
 Ыдыстың неше пайызы бос?
 100% үшін қандай шама алынған?»
     Бұл сұрақтарға оқушылар есептеу арқылы нақты жауап береді. Яғни, бұл төмен дәрежелі сұрақтарға жатады. Ал, жоғары
дәрежелі  сұрақтардың  дені  -  салыстыру,  басқа  да  есептің  шығару  мүмкіндіктерін  қарастыру,  негізгі  шешімді  табу.
Төмендегі теңдеуді шешуде түрлі шығару жолдары қарастырылады.   
  Есептің  шығарылуы:  Оқушыларға  жеке  жұмыс  ретінде  есепті  шығартамын,  сосын  есептің  шығару  жолын
салыстырамын. 
1) «Қалай ойлайсыңдар, есептің қайсы шығару жолын дұрыс деп аламыз?» 
2) «Неліктен?»
3) «Басқалай мысал келтіре аласыңдар ма?»
     Сұрақтар оқушының жауабын толық алуға, өз ойларын анық білдіруге және өз идеяларын дамытуға көмектесетіндей етіп
құрылуы  тиіс.  «Көмектесе  алатындар  бар  ма?»  деп  басқаға  бағыттауға  болады.  Оқушылардың  қабілеттерін  дамытуда
сұрақтардың маңызы зор. Өйткені, мұғалім сұрақ қою арқылы:
 Оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге ынталандырады;
 оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін анықтайды;

3
 білімге құштарлықты дамытады және зерттеуге ынталандырады;
 оқушыларға өз білімін басқа адамдарға сөзбен жеткізуге көмектеседі;
 оқушылардың сын тұрғысынан ойлауына ықпал етеді; 
 оқушыларға  сын  тұрғысынан  ойлауға  көмектеседі; оқушылардың  бір-бірінен  үйренуіне,  басқа  оқушылардың
идеяларын құрметтеуіне және бағалауына ықпал етеді; 
  әңгіме  және  ой  елегінен  өткізу  көмегімен  ойын  жинақтауға  көмек  береді,  іс-әрекеттерін  тереңдетеді  және
шоғырландырады; 
  оқытуды қиындатып, кедергі келтіретін қиындықтар мен түсінбестіктерді анықтайды1*. 
   Оқушының өзіне проблеманы шешуді және әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдауына мүмкіндік жасаймын. 
   Сабақ басталарда оқу мақсаттары туралы айту және оларды бағалау критерийлерін оқушылармен таңдап, белгілегенде
оқушылардың өз  біліміне қатысты белсенді  қатысу қабілетеріне  қатты әсер  етеді.  Бұл  жерде бағлау кезеңі  тиімді  іске
асырылса, оқушыларда рефлексия жасауға жеткілікті уақыт қалады. Оқушылар жұппен де, жеке де өз білім деңгейлерін
бағалауға  және  оған  қалай  жеткенін  түсінуге  мүмкіндік  алады.  Олар  өзін  және  бір-бірін  бағалайды,  бұл  тақырыпты
тереңірек түсінуге ықпал етеді және  өзінің оқу үлгерімінің деңгейін біледі және алға қойған мақсаттарына қарай жылжиды.
Оқу мақсаттары мен оларды іске асырудың нақты тәсілдерін таңдау арқылы тапсырманы орындау барысында оқушыны
бағыттап отырамын, тапсырманың орындалу мерзімі мен жұмыстың ұзақтығын белгілеймін, күтілетін нәтижелерді анықтап,
оқушылардың оқу үдерісін бағыттап, кері байланыс ұсынамын. 5 сынып болғандықтан, тапсырманың орындалу мерзімі мен
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жұмыстың ұзақтығын өзім шамасын айтамын және оқушыларға  қайсы уақытты таңдауды өздеріне қалдырамын.  Сонда
оқушы өзін тәуелсіз, еркін сезініп, өзіне жауапкершілікті алып, дербес ойлау қабілеті артады. 
    Біріккен жұмыс іс-әрекетінде оқушының ойлау және сөйлеу қабілеттерін дамытуда тиімді әдістерді қолданамын. Өткен
сабақты қайталау және еске түсіру үшін «Тоғысқан пікірталас» стратегиясын қолданамын. Топтың әрбір мүшесі берілген
тапсырма бойынша өз жауаптарын ортақ қағазға түсіреді. Берілген уақыт ішінде табысқа қол жеткізу үшін өз пікірлерін
бірі-бірімен салыстырады. Бұл жерде келіспеушілік, мақұлдау және өз идеяларын дәлелдеу іс-қимылы жүреді. 5 сыныпта
«Натурал  сандардың  бөлінгіштігі»  тақырыбында  топтарға  бірнеше  сандар  беріледі.  Сол  сандардың  қандай  сандарға
бөлінетіні туралы жазу оқушылардың пікірталасын туғызады. Сондай-ақ:

• шешімді өлшей білу, қабылдау дағдысы қалыптасады; 

• пікірлестер мен қарсыластарды ести алады және тыңдай біледі; 

• қарама- қарсы көзқарастарды талдай біледі және түсіне алады ; 

• қарсыластардың ұстанымын түсіну мақсатында сұрақтар қоюды үйренеді және тұжырымдауды үйренеді; 

• дәлелдемелер арқылы сөйлеу дағдысы дамиды.
Өткен сабақты қайталау және еске түсіру үшін мынадай бір әдісті де қолданамын.  «Айналмалы сұрақтар шеңберінде»
оқушылар ішкі және сыртқы шеңбер болып тұра қалады. Бірінші жағдайда ішкі шеңбердегілер сыртқы шеңбердегілерге
сұрақ  қояды.  Мысалы,  «Шеңбер  дегеніміз  не?»,  «Бұрыш»,  «Бұрыштың  түрлері»  деген  сұрақтар  қояды,  ал  сыртқы
шеңбердегілер  жауап  береді.  Келесіде  сыртқы  шеңбердегілер  сұрақ  қойса,  ішкідегілер  жауап  береді.  Жауап  айтылды
дегенде мұғалімнің ескертуімен бір қадам жылжып отырады. Бүл тәсілдің тиімділігі, дайындалмай келген оқушы сұраққа
жауап алады, ал дайындалып келген оқушы жауапкершілікпен  барын сала түсіндіреді. Сонда, оқушы өзінің құрдастары
арқылы өткен сабақты еске  түсіреді.  Бұл  жағдайда,  оқушының  есте  сақтау  қабілеті  артады,  өзінің  құрдастары арқылы
қарапайым түрде түсінік алады. 
   Осындай тиімді тәсілдерді математика сабағына лайықтап аламын. Бұл тәсілдердің оқушыға қалай әсер еткенін кері
байланыста жазылған оқушы пікірінен бақылап отырамын.     Қазақтың ұлы ағартушысы Ы.Алтынсаринның  «Мұғалімнің
жұмысы – балалар. Ендеше балалар түсінбейтін болса, онда оқытушы олардың көкейіне қондыра алмағаны. Ол өзін-өзі
кінәлауы тиіс. Ол балалармен сөйлескенде ашуланбай, жұмсақ сөйлеп, шыдамдылық көрсетуі тиіс, мәнерсіз сөз, орынсыз
терминдер пайдаланбау керек» деуінде  мән-мағына  жатыр  емес  пе?  Бұл,  сөз  жоқ,  қазіргі  мұғалімнің  қасиеті.  Мұғалім
оқушыны жалықтырып алмау керек. Әрбір баланың психологиясын сезе білу қажет. Оқушының қабілетіне қарай тапсырма
беріліп,  «жеңілден  қиынға»  ауысқанда  оқушыға  тапсырма оңайырақ  болады.  Әрбір кәсіп  иесі  өз  мамандығының асқан
шебері болуы үшін онда зерттеушілік ынта , қабілет болуы тиіс. Бұның өзі көп еңбектенумен , тер төгумен келетін іс екені
анық.
      Математикалық біліктілік - әр түрлі дәрежеде - ойлаудың математикалық нысандары мен ұғымдарын пайдалана білу
мүмкіндігі.  Адам негізгі  математикалық қағидаттар  мен процестерді  күнделікті  жағдайда,  үйде,  жұмыста қолдана білуі,
дәйектемелер тізбегін анықтап,бағалай алуы тиіс. Сондықтан, менің оқушыларым сабақта алған білімдерін өмірде қолдануы
үшін сыни тұрғыдан ойлай отырып, есте сақтау қабілеті дамиды деп есептеймін. 
   Білім берудегі  құзырлылықты ізгілендіруде мұғалімнің рөлінің орны орасан зор болып отыр.  Балаға деген құндылық
қатынас пен баланың дамуы мектептің басты мақсаты екендігі белгілі. Ендеше, білім берудегі шешуші рөл – мұғалімдікі
екені айқын.
       Мен дәстүрлі сабақтан   гөрі,  сын тұрғысынан ойлау және сөйлеу қабілеттері жетілген оқушыларды  қалыптастыру
үшін өзімнің сыни 
ойлауымды қалыптастыруға  көп күш салдым.  Менің  сыни ойлауға  және сөйлеуге  бағыттау арқылы оқушылардың есте
сақтау қабілетін жетілдіру жұмыстарымның нәтижесі - жан-жақты ақпараттанған, өз идеялары мен күш-қайраттарын ізгі
істерге арнайтын азаматтарды тәрбиелеуге көмектеседі деген ойдамын.

Қолданылған әдебиеттер:
3. Мұғалімге арналған нұсқаулық  ( «НЗМ» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2013 жыл).
4. Қазіргі сабақты жобалау және ұйымдастыру. «Өрлеу» біліктілігін арттыру ұлттық орталығы АҚФ ОҚО ПҚБАИ 

(Шымкент-2014 жыл)

*****
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Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс ауланы, Сырдария елді мекені
С. Адамбеков жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

 Айдарова Салтанат Оспаналиевна

Адамбеков атындағы жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 
С.Айдарова мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  

М. Асированың  қысқа мерзімдік жоспары

Сабақтың тақырыбы:Қазақ батырлары . Ер қаруы-бес қару. Заттың санын білдіретін сөздер
Сабақтың мақсаты:Заттың санын білдіретін сөздер туралы білімдерін пысықтау. Қазақ батырлары 
туралы мағлұмат беру.Жаттығулар орындау арқылы балалардың тіл байлығын дамыту. 
Оқушыларды елін, жерін сүюге елжандылыққа тәрбиелеу.Қазақ тіліндегі сөздерді ағылшын тіліне 

аударып айтып отыруға дағдылану
Сабақтың нәтижесі: Заттың санын білдіретін сөздер туралы білімдерін пысықтайды.Қазақ батырлары туралы мағлұмат 
алады. Жаттығулар орындау арқылы балалардың тіл байлығын дамиды. Қазақ тіліндегі сөздерді ағылшын тілінде айтуға 
дағдыланады
Сабақтың әдіс-тәсілдері: «Идеялар себеті», «Таза тақта», «Доп лақтыру», «Өкіл», «Кубизм» бағалау техникасы
Сыныбы: 1 а
Өтілетін күні: 22.04.2016 ж

Уақ
ыты

Сабақтың 
кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Қолданылатын 
ресурстар

5мин Топқа бөлу

Топ ережесін 
құру

«Идеялар 
себеті» әдісі

І.Топ басшыларына оқушыларды бір-бірлеп
шақыртып,қазақ және ағылшын тілінде  
анықтама бере отырып топқа біріктіру.Топ 
1,2,3, сандар арқылы  топқа бөліну.
Сыныпта жағымды атмосфера 
қалыптастыру және сабақтың сәтті шығуы 
мақсатында сыныпта топтық ереже 
ұйымдастыру. 
Сабақ барысында не істейтіндерін стикерге 
жазып себетке толтыру.

Топ басшылары 
оқушыларды бір-бірлеп 
шақырып,қазақ және 
ағылшын тілінде  анықтама 
бере отырып топқа 
біріктіреді. 

Сабақ барысында не 
істейтіндерін стикерге 
жазып себетке толтырады.

Белгі 
парақшалары

Стикерлер,себетті
ң суреті

5 
мин

Үй 
тапсырмасын 
сұрау
«Доп 
лақтыру» 
ойыны

Доп лақтыру арқылы «Абылай хан» туралы 
сұрақтарға жауап алу.

Сұрақтарға жауап береді. Доп

7 
мин

Жаңа сабақ
«Сұрақ-
жауап» әдісі

«Төлін тап»
Төрт түліктің төлін тапқызады.Оның ішінен
қозыны тапқызу.Қазақ,ағылшын тілдерінде 
айтқызу.

Қанша?Неше?Нешінші? сұрақтары заттың 
санына қойылатынын білдіру

Дәптермен жұмыс.142-жаттығуды 
орындату. Ондағы заттың саны мен түсін 
білдіретін сөздерге сұра5ына жауапалу,
көшіріп жазу.
Ағылшын тіліне аудару

Суреттерді  көріп, 
ойланады.Ойларын ортаға 
салады. Сұрақтарға жауап 
береді.
Төрт түліктің төлін табады, 
оның ішінен қозыны 
табады.Қазақ,ағылшын 
тілдерінде айтады.
Қанша?Неше?Нешінші? 
сұрақтары заттың санына 
қойылатынын біледі.
142-жаттығуды орындайды. 
Ондағы заттың саны мен 
түсін білдіретін сөздерге 
сұрақ қояды,көшіріп 
жазады.
Ағылшын тіліне аударады.

Интербелсенді 
тақта,түрлі-түсті 
суреттер, дәптер

5 
мин

«Миға 
шабуыл» 
әдісі

143- жаттығуды орындау.
Өзіндік  жұмыс жүргізу. Қабырғадағы 
сандар мен суреттерді ретімен әкеліп 
орналастыру.
Сандар мен сөздерді қазақ және ағылшын 
тілінде айтқызу.

Қабырғадағы сандар мен 
суреттерді ретімен әкеліп 
орналастырады.
Сандар мен сөздерді қазақ 
және ағылшын тілінде 
айтады.

Түрлі-түсті 
суреттер

8 
мин

«Таза тақта»
әдісі

144-жаттығу орындату.  Неше? Нешінші? 
сұрақтарына жауап беретін сөздерді өз 
бағанына тауып жазғызу. Оқушыларға 
топта орындатып, тақтаға әр топтан  бір 
оқушы шығып жазу. Дұрыс орындалған 
тақтаны өшіру
Салыстыру арқылы заттың санын табу, 

Неше? Нешінші? 
сұрақтарына жауап беретін 
сөздерді өз бағанына тауып 
жазады. Оқушылар топта 
орындап, тақтаға әр топтан  
бір оқушы шығып жазады. 
Салыстыру арқылы заттың 

Тақта,бор,кітап,дә
птер,ручка
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өзгешілігі сұрақтарында екенін білу. санын табу өзгешілігі 
сұрақтарында екенін біледі.

5 
мин

«Өкіл» әдісі Бейнефильм арқылы тақырыпты ашу.
Сұрақ қою:
-Батыр дегеніміз кім?
-Батыр не істейді?

Мәтінді түсініп іштей оқыту, топта 
талқылау, айту 
тттттттопташшшшшйтубарыптүсінігін 
айтқызады.
Мәтіндегі Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай 

Бейнефильмнен қазақ 
батырларын көреді, 
батырдың кім екенін біледі.
Оқушылар сұрақтарға 
жауап береді.

Мәтінді түсініп іштей 
оқиды, топта талқылайды, 
әр топтан біреуі айтады 

Бейнефильм, 
кітап, суреттер

5 
мин

«Сәйкестенді
ру»  әдісі

«Ер қаруы- бес қару» тақырыбына 
байланысты қаруларды сәйкестендіру  
арқылы орналастыру.

Қорытынды:ауызша    мақал-мәтелдер 
айтқызу.
Сабақ соңында «Туған жер» әнін тыңдату.
«Астана» бейне фильмін көрсету

Батырдың  жауға  шапқанда
астында  ат  ,  қолында  қару
болатынын
біледі,түсінеді.  Батыр
қаруларын  атайды.Оларды
өз  аттарына  сәйкестендіріп
қояды.
Тақырыпқа сай мақал- 
мәтелдер айтады.
Оқушылар ән айтады, 
бейнефильм көреді.

Түрлі-түсті 
суреттер, баян, 
бейнефильм

3мин Кері 
байланыс     
«Кубизм» 
әдісі

Мұғалім сұрақ қою арқылы рефлексия 
алады.
Не қызық болды?
Не қиын болды?
Не үйрендің?
Не ұнады?
Сабақта қалай жауап бердің?
Кімнің жауап бергені ұнады?

Оқушылар «кубизм» әдісі 
бойынша тиісті сұрақтарға  
жауап береді.

кубик

2 
мин

Бағалау
Үй 
тапсырмасын 
беру

Оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма беру.
143-жаттығу: Мақал
Қазақ батырларын жаттау

Балалар тиісті бағаларын 
алады.
Үй тапсырмасын жазады.

.

Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы
                            С.Адамбеков атындағы жалпы орта мектебі

тарих пәнінің мұғалімі  Акимов Кайрулла Шамшатдинович 

«Тас дәуіріндегіндегі Қазақстан» тарауын қайталау
    Сабақтың мақсаты:
  Білімділік: Оқушылардың алған білімдерін толықтыру, өткен сабақтарды пысықтау ретінде 
қосымша деректер арқылы тас дәуіріндегі Қазаұстан тарауын қайталау, сыни тұрғыдан ойлауға 
қалыптастыру,өз білімін бағалауға, ұжым болып жұмыс істеуге дағдыландыруға;
  Тәрбиелік:Алғашқы қауымдық кезеңдегі адамдардың тарихын, шаруашылығын, мәдениетін, 
еңбек құралдарын олардың жасалу тәсілін археологиялық ескерткіштерін талдай отырып 
құрметтиеуге тәрбиелеу;
  Дамутышылық:Оқушыларды ойлантуға, өз ойларын ашық айтуға, пікір таластыруға өз бетімен

жұмыс жасауға, шығармашылығын дамытуға.
      Сабақтың түрі: Аралас сабақ.     Сабақтың әдісі: ТСО, баяндау.
      Пәнаралық байланыс: Еңбек, география, информатика
      Көрнекі құралдар: Тас шапқылар (макет), кесте, видеопроектор.
           Сабақтың барысы.  
      І.Ұйымдастыру бөлімі.         ІІ.Үй тапсырмасын тексеру.
      Еңбек пәнінен тас шапқылар жасау,олардың жасалу тәсілдерін түсіндіру.
      ІІІ.Кіріспе сөз.  Балалар! Бүгінгі сабағымыз күнделікті сабағымызға қарағанда өзгешелеу өтеді.Ерекшелігі сіздер бір-
біріңізді бағалайсыздар, топ болып жұмыс атқарасыздар. Сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыптар бойынша 
сұрақтар қоямын.

• Ежелгі Қазақстан тарихы неше кезеңнен тұрады?
• Адамзат дамуындағы ең ұзақ уақытты қамтыған тарихи кезең?
• Не себепті тас дәуірі деп аталды?
• Алғашқы адамдардың қандай тас құралдары болған?
• Алғашқы адамдар қалай аталады?
• Тас дәуірі неше кезеңге бөлінеді?

      –Олай болса балалар сабағымызды жалғастыру үшін,өздеріңіз атап өткендей, тас дәуірінің кезеңдеріне бөлінеміз. 
Үстелдеріңе атау қоямын, кім қай топты таңдайды,соған ауысып отырасыздар.
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      –Не үшін осы топты таңдадыңыздар?(жауабы тыңдалады)
     Балалар,бағалау парақтарыңызды үлестіре отырып мынандай талап қоямын.

• Жауап берген оқушыны тыңдау.   Топтағы оқушыға көмектесу.  Әділ бағалау.
• Қатыспай қалған оқушы болмау керек

      Сабағымыздың мақсаты: Өткен тақырыпты қайталай отырып, білімімізді саралау,топпен жұмыс жасау, қосымша 
деректермен танысу.
      Кесте үлестіру.І Қызығушылықты ояту. (бүгінгі сабақ туралы оқушы не біледі, не айта алады, бұрынан білетінін еске 
түсіру, ой қозғап әсер ету кезеңі).
1.Ауызша дөңгелек үстел. Мұнда негізінен әр топтың оқушылары өз кезеңі бойынша мағлұмат береді. Бұл тапсырмада 
бірінің сөзін қайталамайды. Тақырыпты еске түсіру.
       2. «Сандар сөйлейді» ойыны. Жылдар жазылған карточкалар көрсетемін. Ойынның шарты бойынша ешкім 
үндемейді,қол көтеріп айтады.
       1891 ж. Б.з.б., 2 млн-140 мың жыл, б.з.б. 140-40 мың жыл, 1-2 см, б.з.б. 40-12 мың жыл, 10 мың жыл бұрын, 100-13 мың 
жыл бұрын, б.з.б. 12-5 мың жыл, б.з.б. 5-3 мың жыл, 500-200 мың жыл, 100-35 мың жыл.
       Кестелеріңізге хронологиялық ауқымын жазыңыздар.
       ІІ.Мағынаны ажырату. (сұрақ арқылы өз бетімен ойларын айтуға,тапсырмалар орындауға бағытталады).
        1.Тас дәуірінің кезеңдеріндегі ерекшеліктер.Ассоциация құру
        Ерте палеолит–тас еңбек құралдарын жасай білу,аң аулау,терімшілікпен айналасу, тобыр болып бірігу, хайуаннан 
еңбек құралдарынжасау арқылы бөлініп шығу.
        Орта палеолит–от алуды үрену,аналық рулық қауым п.б. неандерталдық адам п.б.
        Кейінгі палеолит–кроманьонның қалыптасуы, баспана сала білу, жеңіл найза, ілмекті сүңгі, болас жасай білу.
        Мезолит(орта тас ғасыры)– жебе мен садақ,бумеранг,гарпун,балық аулау,қайық шықты,дәнді дақылдарды өндіру, 
жануарларды қолға үйрету.
        Неолит (жаңа тас ғасыры)–жер өңдеу, мал шаруашылығымен айналысу,қыш құмыра жасау, өнімді еңбек т.б. 
«Неолит төңкерісі» – деп атаған.
       2.Еңбек құралдары мен жасалу тәсілдерін атау.
       Ерте палеолит –жарып түсіру тәсілі.Чоппер,чоплинг.
       Орта палеолит –Нуклеустік тәсіл.Қырғыш.
       Кейінгі палеолит–Ретуштік тәсіл.Жеңіл найза,ілметі сүңгі,болас.
       Мезолит–пышақ тілгіге сап орнату.Садақ,жебе,бумеранг,гарпун.
       Неолит–тасты кесу,жону,жылтырату.Балта,кеппен,дән үккіш.
       3.Сызбаны толтыру.
       Қоғамдық құрылысы
       Ерте,орта палеолит– тобыр болып біріккен.
       Кейінгі палеолит–Рулық қауым.
       Археологиялық ескерткіштері
       Ерте палеолит–Маңғыстау түбегіндегі Шақпақ ата, Арыстанды өзені бойындағы ескерткіштер
       Орта палеолит–Оңтүстік Қазақстан,Орталық Қазақстан, Шығыс Қазақстан.
       Кейінгі палеолит– Шығыс Қазақстан Шульбинка, Оңтүстік Қазақстан Арыстанды өзені бойындағы ескерткіштер.
       Кәсібі         Терімшілік,аңшылық.
       Қоғамдық құрылымы
       Мезолит–Рулар мен тайпалар
       Археологиялық ескерткіштері
       Солтүстік Қазақстан: Мичурин, Боголюбово, Явленка,Тельман.
       Орталық Қазақстан: Әкімбек,Қарағанды.
       Кәсібі     Терімшілік, аңшылық, балық аулау,  жануарларды қолға үйрету,т есемен жер өңдеу.
              Қоғамдық құрылымы          Неолит– рулық қауым ыдырап, көршілер қауымы пайда болды.
        Археологиялық ескерткіштері
       Солтүстік Қазақстан:  Пеньки селосында–Еңбек құралдары.
       Орталық Қазақстан: Қарағанды,Зеленая Балка–үй малының қаңқасы
       Жезқазған өңірінен –150-ге жуық тұрақ табылған.
       Шығыс Қазақстан аймағынан – құрал-саймандар.
       Кәсібі         Жер өңдеу, тоқымашылық,  жіп иіру, қыш құмыра.
       ІІІ. Ой толғаныс.
       5. Мақал-мәтел. Міне балалар, біздер бүгін кесте мен сызбаны толтыру арқылы тас дәуіріндегіҚазақстан тарауын 
қайталадық. Соның ішінде алғашқы қауымдық кезеңіндегі адамдардың дамуы сатысын, еңбек құралдарын, арх.ескерткіштер
мен шаруашылығын, қоғамдық құрылымын білдік. Адамдар ненің арқасында дамып жетілді?
        – Еңбек арқылы.Халық– «Еңбек–адамның екінші анасы»дейді. Еңбек арқылы адам өседі, жетіледі.Еңбек адамды 
үйретеді,пысытады,ширатады,бірлікке шақырады. Сондықтан біз «еңбек- әрі мұғалім, әрі тәрбиеші»дейміз.Осы еңбек 
арқылы алғашқы бірлесе отырып дамып,жетіліп, білгенін бір-біріне үйреткен.
        –Олай болса, кім-қандай еңбек туралы мақал-мәтел біледі.
        6.Көп нүктенің орнынатиісті сөздерді қойып жазу
        7.Сұрақ-жауап. Әр топ бір-біріне сұрақ қояды.
        ІХ.Қорытынды.   Не білемін? Не білдім? Не білгім келеді?
        Х.Бағалау
        ХІ.Үйге тапсырма. Тарихи шығарма «Адамды адам еткен еңбек»

Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Казталов ауылы
«Нұрбалапан» бөбекжай – балабақшасы «Ертөстік» тобы    

Адиетова Айнагүл Талгатовна
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Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы.
                                                 

         Тақырыбы: Үй құстары(балапан).
Білім беру салалары: Шығармашылық
Бөлімдері:Мүсіндеу
Мақсаты:Балалардың үй құстары туралы білімдерін кеңейту,үй құстарының пайдасы туралы түсінік беру, балаларға осы 
түсініктерді бере отырып,ақыл-ойларын дамыту,үй құстарына қамқор болуға, оларды күте білуге,еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу.Тауықтың балапандарын мүсіндей білуге үйрету.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:Балаларға үй құстарының суретін 
                                                                  көрсетіп,құстармен таныстыру.
Әдіс-тәсілдер:Түсіндіру, көрсету, сұрақ-жауап,әңгімелеу, т.б.
Қажетті көрнекі құралдар:Тауық, әтеш, жұмыртқа,балапан,
                                                  дидактикалық  материал.      
Қостілділік компонент/билингвальный/: Тауық-курица, балапан-цыплёнок.

Іс-әрекет
Кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-
әрекеті

Себепті 
қызығу-
шылығын
ояту 
кезеңі

Сәлеметсіздер ме, балалар!
Көңіл-күйлерің қалай?
       Ертеңгілік жиын.

       Шаттық шеңбері.
Күннің көзі ашылсын,
Көкке шуақ шашылсын.
Құтты қонақ келіпті,
Төрімізге еніпті.
Амандасу үлкенге,
Тәрбиенің мәні гой.
Ал, кәнекей, бәріміз,
«Сәлем» дейік үлкенге.
-Балалардан жыл мезгілдерін сұрау.
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Қыс мезгілінде неше ай бар?
-Кәне, атайықшы балалар?

-Сәлеметсіз ба, 
апай!
-жақсы.

-Балалар шаттық 
шеңберін қимыл-
қозғалыс арқылы 
жасады.

-қыс.
-үш ай бар.
-желтоқсан,қаңтар 
ақпан.

Ұйымдас-
тырушы-
лық
ізденіс
кезеңі

-Балалар өткен оқу іс-әрекетін естерімізге түсірейік.
-Не туралы екенін.
-Жаңа оқу іс-әрекеті.
-Ендеше бүгінгі оқу іс-әрекетіміздің тақырыбы:Көгалдағы балапандар.
-Балалар, біз қандай құстарды білеміз?
-Құстар екіге бөлінеді.Үй құстары және дала құстары болып.
-Үй құстарына қандай құстар жатады?
-Үй құстары пайдалы етін жиміз, мамығынан жастық жасаймыз,жұмыртқаларын 
дәмді тағамдарға пайдаланамыз.
 -Ал балалар дала құстарына аққу,қарлығаш,қараторғай,көгершін т.б жатады.

-Дала құстардың айырмашылығы балалар етін, жұмыртқасын 
пайдаланбаймыз.Бірақ оларға қамқор болуымыз керек.
-Үй құстарымен дала құстарының дене мүшелері бірдей болады.

-Ал дала құстары өз бетінше өмір сүре алады.Өте биік ұшады,аң аулайды.
-Құстардың дене мүшелерін айтайық.
-Денесі,басы,тұмсығы,қанаты,аяғы.
    
            Ғажайып сәт
-Балалардың назарын топтың шетінде тұрған кішкене тауық күркеге аудару.
-Балалар, қараңдаршы, тауық күркенің есігі жабық тұр.Біз тауыққа көмектесейік. 
Ол үшін сендерге жұмбақ жасырамын. Сендер шешуін дұрыс тапсаңдар мына 
тауық күркенің есігі ашылады.

                Жұмбақтар
Бұрап қойған сағаттай,
Айғайлайды таң атпай.
Табаны бейне алақан,
Мынау қандай балапан.
Ақ сарайын талқандап,
Шықты біреу,томпаңдап.
-Ал , балалар, мінекей тауық күркенің есігі ашылды.Енді бірігіп жаттығу жасайық.
             

-Құстарға арналған
жемдер.
-Құстар туралы.

-Тауық,қаз, үйрек, 
балапан.

-Денесі 
тұмсығы,басы,
қанаты,аяғы 
болады.

-(Әтеш).

-(Үйрек).

-(Балапан).

-Балалар сергіту 
сәтін қимылмен 
жасады.
-Сары болады.
-Сары түсті 

25



               Сергіту сәті
Қане, қанат жазайық,
Қарлығаш боп ұшайық.
Ұшып-ұшып алайық,
Орнымызға қонайық.
-Балалар тауықтың мамықтай балапандарын көріп жүрсіңдер және тауықтар өз 
балапандарын өте жақсы көреді. Олар бағып,қарайды.Біреуі артта қалып қойса, 
мазалана қыт-қыттап оны күтіп тұрады.Жерден бірнәрсе тауып, алса балапандарын
қасына шақырады.
-Балапандардың түсі қандай болады?
-Балалар осы балапанның бейнесін мүсіндейік.Ермексаздан қандай түсті 
аламыз.Денесін үлкендеу дөңгелек жасап,ал басын кішкентай дөңгелек жасап 
балапанның мүсінін келдіреміз тұмсығымен,аяқтарын
орнатамыз.Осылайша балапанның мүсінін мүсіндедік балалар.
Ойын: «Ұшты -ұшты»
-Шарты:Балалар дөңгелек болып тұрады.Ұшатындарды айтсам қолымызды 
шапалақтаймыз.Ал енді ұшпайтын заттарды айтсам шапалақтамаймыз.
-Балалар ойынның шартына түсіндіңдер ме?
-Ойын әрі қарай жалғаса береді.

ермексазды

-Иә түсіндік.

Іс-әрекетті 
бақылау 
кезеңі

-Балалар бүгін біздер немен таныстық?
-Үй құстардың айырмашылығы балалар адамдар үйде суын,жемін беріп күтіп 
бағады.
-Үй құстары да, дала құстары да балапандайды.
Біздер нені мүсіндедік?
-Ненің балапанын?
-Балалар, біз құстарды әрқашан қамқорлыққа 
алуымыз керек.
-Балалар бүгінгі оқу іс-әрекетіне белсене қатыстыңыздар. Мен сендерге жұлдызша 
таратамын.
-Бүгінгі оқу іс-әрекетімізді «Бала,бала балапан» әнімен аяқтаймыз.
-Балалар сау болыңыздар!

-Үй құстары мен 
дала құстары және 
балапанмен 
таныстық.
Балапанды.
-Тауықтың 
балапанын.

-Сау болыңыз!

Күтілетін нәтиже:
Нені біледі:  Балапан жасаудың ерекшелігін.
Қандай түсініктерді игерді: Үй құстары мен дала құстарын ажыратуды.
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Ермексаз арқылы балапанның бейнесін жасай білуді.

*****
Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала мектеп-гимназиясының 

жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Борашева Салтанат Жанғалиқызы

Заманауи сабақтарды дамыту- мұғалімнің басты міндеті

Елбасымыз  Н.Назарбаев  Қазақстан  халқына  арналған  жылдағы  дәстүрлі  Жолдауындағы  «100
нақты қадам» бағдарламасында білім саласының қызметкерлері  алдына үлкен міндеттер қойды.
«Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр...
Мектеп  түлектері  қазақ,  орыс  және  ағылшын  тілдерін  білуге  тиіс»-  деп  атап  көрсетті.  Осы
бағытты Бағдаршамдай ұстанып еңбектену - басты мақсатымыз.
Қазақстан күн сайын қарқынды дамып келеді. Бұл жайт елдің білім беру жүйесіне де ықпалды
әсер етуде. Бүгінгі таңдағы білім беру жүйесі терең де сатылы стратегиялық жаңғырту кезеңін

бастан өткеруде. Бұған әр ұстаз өз бағыты мен тәжірибесін толық ұсынып, жаңалықтарын осы сала барысында қолдануға
шек қойылмаған. 
Қазіргі таңда білімді шәкірт - қоғам және мемлекет дамуындағы басты, сенімді тұлға ретінде қарастырылады. Заманауи
жағдайлардағы оның нақты мақсаты – шығармашылыққа, өзгеріске толы  заман жағдайында өз тағдырын және қажетті
кезеңде халық жағдайын да өзі шешуге қабілетті әлеуметтік құзыретті тұлға қалыптастыру. Білім беру жүйесіндегі үрдістер
халықтың  жалпы  білім  деңгейінің  өсуімен,  білім  беру  жүйесінің  үзбей  қалыптасуымен,  тілдерді  меңгеруге  деген
құлшыныстың  ұлғаюымен  сипатталады.Сәйкесінше  елімізде  білім  беру  жүйесінде  оқытудың  әдіснамасын  жаңарту
үрдістері, білім беру мазмұның құру әдістерінің өзгеруі,  білім беру мазмұнындағы жетілдірілген модельдердің жасалуы,
білім беруді басқарудың тиімді тәсілдерін іздеу және т.б. жағдаяттар толық байқалу  үстінде. Бүгінгі таңдағы педагогика  ел
қажеттілігіне  жауап  беретін,  қоғамның  қарқынды  дамуына  ілесе  алатын  білім  беру  мақсатына  және  жеке  тұлғаның
жаңартылған әлеуметтік рөліне баса назар аударады. 
Мұғалім деген кім? Алдымен осы сұрақтың жауабын тағы да бір айқындап бағайық. Мұғалімге тән ең бірінші қасиет –
баланы  құрметтеу.  Оның  адамшылық  ар-ожданын,  намысын,  тұлғасын  жасына  қарамай  сыйлау,  құрмет  тұту.  Бұл
мұғалімнің  терең  дүниетанымы  мен  үлкен  жүрегінен  келіп  шығады. 
    Ал, ХХІ ғасырдың нағыз ұстазы қандай болмақ керек? Әрине, ол өз кәсібінің майталманы, осы мақсатқа рухани күш-
жігерін, парасат-қуатын салу керектігі айтпаса да түсінікті. Бұл - әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет
ететін, бай қиялды адамға тән қасиет. Сондай-ақ ұстаз күнбе - күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі кездейсоқ
жайттардың туындап отыратынын алдын ала сезіп, болжап және оның оң шешімін табуға дайын болуға тиіс. Сондықтан да
ұстазды әрі баланың жан-дүниесін танып-білуші,  әрі оны жеке тұлға етіп қалыптастырушы,  ел болашағының мүсіншісі
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деуге болады. «Ұстаз» сөзінің екі түрлі сипаты бар. Бірі – белгілі пәннен сабақ беретін оқытушы да, екіншісі – жоғары
беделді  адамдарға ықпал етуші  дана адам.  Мектептегі  ұстаз  – баланың екінші  ата-анасы,  болашаққа айқын жол сілтер
ақылшысы. Оның мейірімге толы жүрегі шәкірт бойындағы талай ағаттықты кешіре біледі.  Оның бойындағы білім мен
ақыл,  ойының  қуаты  талай  тентекті  жуасытып,  небір  еркені  сабасына  түсіреді,  тәртіпке  баулып,  есейтіп,  ержеткізеді.
Сондықтан әрбір шәкірт өзіне үлгі-өнеге болған сүйікті мұғалімін ұстазым деп атайды. Осы тұста Абайдың:      
   «Ақырын жүріп, анық бас, 
   Еңбегің кетпес далаға. 
   Ұстаздық еткен жалықпас, 
   Үйретуден балаға»,- деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. Егер әр шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан
шәкірт озып жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе?! Қазіргі білім беру саласы қызметкерлерінің алдында
тұрған  басты  проблема  –  жаңа  формацияның  жаңа  ұстазын  қалыптастыру.  Жаһандану  дәуірі  –  әлемдегі  елдердің
бәсекелестік жағдайында халықаралық деңгейде өзара кірігу үрдістерінің жандану дәуірі де болғандықтан, білім – пайдалы
инвестиция  саласы  ретінде  еліміздің  экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси  даму  тұрақтылығын  қамтамасыз  етеді.
Елбасымыз: "Біз білім-ғылым саласында бәсекеге қабілетті болмасақ, өз мақсатымызға жете алмаймыз. Барлығы мектептен,
ал  Қазақстан  үшін  ауыл  мектебінен  басталады”,  -  деген  болатын.  XXI  ғасыр  ұлттық  бәсеке,  ақпараттық  сайыс,
инновациялық  технологиялар,  күрделі  экономикалық реформалар сияқты көріністерімен ерекшеленеді.  Сол кезеңге сай
интеллектуалды,  дені  сау,  ой-өрісі  жоғары дамыған,  халықаралық  деңгейге  сәйкес  білімі  бар  азаматты  тәрбиелеу  -  әр
мұғалімнің міндеті. Мұғалім – барлық білім беру жүйесінің негізі, жаны және жүрегі.   Мұғалімнің негізгі басты мақсаты -
рухани бай, іздемпаз, адамгершілігі мол адамды қалыптастыру болып табылады.
   Уақыт дөңгелегі тоқтаусыз алға жылжып,  өркениет дамыған сайын, қоғам қозғалысының қарқыны күшеюде.Үздіксіз
ақпаратты  қоғамда  өмір  сүру,  мәдени  аралық  қатынас  ауқымының  кеңеюі,  ғаламдық  мәселелердің  туындауы,
бәсекелестіктің тез өсуі  – ел болашағы жастардың бойына білім мен біліктіліктің жаңа сапасын қалыптастыруды қажет
етеді.  Қай қоғамда  да  қандай кезеңде де  ұрпақ  тәрбиесінің  алатын  орны ерекше.  Әрбір  атар  таң озгеріске толы қазігі
жауапты  кезеңде  замана  көшінен  қалып  қоймағаныңыз  жөн-ақ.  Білім-теңізді  нарық  дауылы  шайқап-шайқап  өтетініне
қарамастан,  мектеп-кеме  әзірге  бағытынан  жаңылған  жоқ.  Әзірге  ...  деп  көңілімізді  күдік  ұялата,  сенімімізден
қорқынышымыз басымдау бүгінгі, дәл қазіргі сағатта шешімін табар мәселелердің көбі-ақ педагогика еншісінде.
    Қазіргі білім беру жүйесінің  заманауи кезеңінің негізгі мақсаты – әр адамды өмір бойы оқуға, жаңа білім және дағдылар
алуға, технологияларды меңгеруге, инновация және кәсіпкерлік рухын дамытуға, тәуекел етуге және өзіне жауапкершілік пен
міндеттеме ала білуге, нәтижелі еңбектену үшін ынталы  ортаны құру болып табылады. Бұл кезеңнің мәнін мектептегі білім
беруде  әр баланың қабілетін және дарынын анықтау мен дамытудың жан-жақты механизмдерінің жасақталуымен сипаттауға
болады
      Білім берудегі сауаттылық мәселесі, біріншіден,  елдегі халықтың әлеуметтік жағдайына, екіншіден, мемлекеттің экономикалық
дамуына, үшіншіден, елдегі мәдени ахуалға тәуелді болатындығы айқын. Бүгінгі өркениеттің даму деңгейі білімділік пен
сауаттылықтың сара жолдарын іздестіруді қажет етіп отыр. Ғылыми еңбектерде сауаттылық ұғымының белгілі бір деңгейде
ана тілінің грамматикалық нормаларына сай оқу, дұрыс жаза алу дағдыларын игеру екені байқалады. Әйтсе де адамның өмір
сүруіне қажетті деп танылып, меңгеруге ұсынылған бастауыш мектеп деңгейіндегі белгілі бір білім, білік пен дағдылардың
жиынтығы  (оқу,  жазу,  санау,  сурет  салу  және  т.б.)  ретіндегі  тілдік  сауаттылық  қазіргі  кездегі  әлеуметтік  сұраным
талаптарымен сәйкес келе бермейді.  Сындарлы оқыту жүйесі  мектептік  білім беру жүйесін жаңа уақыт  талабына орай
өзіміздің ұлттық болмысымызға, негізге алынған ұстанымдарымызға сай жетілдіру үшін «Нәтижеге бағдарланған білім»
моделін ұсынады. Мектеп түлектерін өмірде болып жатқан өзгерістерге дайындау және білім беруді заман ағымына сай
өзгерту мақсатында оқытудың түпкі нәтижесі ретінде оқушылардың игерген игерілген білім, іскерлік,  дағды және білім
беру салалары бойынша құзыреттіліктер. 
     Мұғалімнің  міндеттері:  басқарушы,  ұйымдастырушы,  жетекші,  “оқытушы”,  қамқоршы,  көмекші,  тексеруші,
оқушылардың  жаңа  ақпаратты  өз  бетінше  меңгеру  дағдысының  қалыптасуына  жауап  береді.  Оқушының  міндеттері:
басқарушы, ұйымдастырушы, іске асырушы, ақпаратты өз бетінше меңгеруге және оның нәтижесіне жауап береді , т.б.
     Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың ұсынысымен қолға алынып жатқан білім берудің  жаңа талаптарына сай- адам капиталын
дамыту бүгінгі  мектеп  мұғалімдерінің  кәсіби  деңгейіне  тікелей  тәуелді.  «2030  жылға  қарай  Қазақстан  Орталық  Азия
барысына айналады және өзге дамушы елдерге үлгі болады» деген қанатты сөзі шындыққа айналып, экономикалық көшіміз
екпінді  елулікке еніп,енді  озық отыздықтың ордасына бет бұрдық.Осыған орай оқушылардың білімін,  қызығушылығын
ескеріп , әр мұғалім нақты жағдайға сай бағдарламаны өзінше толықтырып, өзгертіп отырғаны жөн. Бұған жол ашық.
     Қазақ халқы – қашан да саналы салтын шыңдап өскен халық. Бүгінгі таңда қайырымдылық, мейірімділік, шешендік,
ақындық, имандылық, өнерпаздық сияқты ғасырлар бойы  қалыптасқан ұлттық қасиеттерімізді жоғары бағалауға ниеттеніп,
құлшынып, өркениетті өмірге өрлей бастадық.
     Халық педагогикасының нәрімен сусындаған, күні бүгінге дейін жоғалтпай келе жатқан бірден-бір  киелі мұра-ауыз
әдебиеті. ХХІ ғасырдағы компьютерлік ғылымның дамуы және ғаламдану үрдісі ұлттық әдебиетімізді, оның жанрларының
сақталу және даму мәселелеріне ықпал етпей, айналып өтеді деу қиын. Халқымыз ұлды ерекше қастерлеген. Бөлек тәрбие
жүргізген. «13-те отау иесі» деген. Сәл нәрсеге иелік ету адамға жауапкершілік жүктейді, ал отбасына иелік ету… Кешегі
атасына бүгін мүлде ұқсамайтын қазіргі жас ұрпақ, өзімдік «Мен-ін» қорғап шыға алмай, жаһандану аждаһасының аузына
жұтылып кетпесе игі еді?! - деген күдікті һәм қасіретті ой көңілімізге қорқыныш ұялатады. Сондықтан ұстаздар қауымы
ерекше күшпен, толыққанды азамат тәрбиелеуге бар күш жігерімізді жұмсаймыз. Ата-бабаларымыз өмір сүрудің өзіндік
ұстанымдары мен қағидаларын, заңдылықтары мен ережелерін өздері жасап, оны ұрпағының толық меңгеріп бұлжытпай
орындалуына жеке қадағалап отырған. Соның нәтижесінде «Азамат» тұлғасын қалыптастырған. Біз де сол ізбен жүруге
және «жүргізуге» тырысып бағамыз.
    Өмірде  өз  ерекшеліктерімен  еріксіз  көз  тартатын  «киіз  үй»  -  бабалардың  баспанасы,  өзге  өркениетті  елдердегі
тұрғызылатын тұрғын үйлерге түгел анти (қарама-қарсы) бағытта құрастырылған.1

    Шаңырақтан  басталатын  баспана  уықтың  басын  бекітеді,  уық  кереге  мен  шаңырақ  арасын  қосатын  негізгі  бөлік,
«Ұрпағым саған айтам» атты кітабында Ділда Тасмағамбет келіні: «шаңырақ-әкең, уық-шешең, кереге-балалар, бірінсіз-бірі
кәдеге аспайды, өзара бірін-бірі толықтырып тұрады деген өнегесін тіл сабағында да,әдебиетте де қолданамын.  (37 бет)
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    Шаңырақ көкке жақын, ал осы үйдің отағасын біздер «көке» дейміз. Салт бойынша да, астрология ілімі бойынша да өзара
байланысы бар.
    Қазақта «Шаңыраққа қара!» деген тиым сөз бар. Мұның мағынасы әр қазаққа етене таныс.
     Осындай бабаларымыздан берілген ұлағатты тәрбиеші әр сабақ сайын өз тәжірибемде пайдалануға тырысып келемін.
Мәселен 5-сыныпта М.Жұмабаевтың  «Қысқы жолда», «Сағындым», «Балалық шақ» деген өлеңдеріне қоса «Мен жастарға
сенемін», «Мен кім?», «От» өлендерін қосымша оқытып, түгелге жуық жаттап алдық.
    «Арыстандай айбатты, 
    Жолбарыстай қайратты,
    Қырандай күшті қанатты,
    Мен жастарға сенемін.» 
    «Атамұра» баспасынан авторлар жинағымен шыққан «Әдебиет» оқулығында «Еліңді,  жеріңді сүйсендер Мағжандай
сүйіп, Мағжандай жаза біліңдер» деп берілген таныстыру өмірбаяны да тегін жазылмаса керек.     
    Сондықтан осы 7-сыныпқа «Сүйемін» өлеңіне, 8-сыныпта «Сағындым» деп жалғасатын Мағжан шығармашылығы, 11-
сыныпта  поэмалары  мен  дастан,  өлең  жырларына  түгел  талдау  жасалынады.  Оқыту  барысында  әдебиеттегі  көптеген
шығармаларға азаматтық тәрбиеге баса көңіл бөлінеді, алайда соны талдап жеткізу, мазмұндау өз алдына бір үлкен парасат
пайымдауды қажет етеді. Елбасымыз  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  Қазақстан халқына арнаған дәстүрлі Жолдауында
қазіргі білім сапасы жоғары халықаралық талаптарға жауап беруі қажеттігін және 2020 жылға дейін орта білім беруде  12
жылдық оқыту моделінің табысты жұмыс жасауы үшін барлық қажетті шаралардың қабылдануы қажеттілігін,   бәсекеге
қабілетті білімді ұрпақ тәуелсіз еліміздің жарқын болашағы екендігіне баса назар аударған болатын.
     Осы орайда «оқушы, оқытушы, ата-ана үштігі» үлкен роль атқаратынын баса айтқым келеді. Сабақта сіңіре алмағанын
немесе айтылғандарды ұғып қорыта алмаған жағдайда ата-ана көмекке келуі  керек.  Бұл жерде тапсырманы ұл-қыз деп
бөлместен бәріне ортақ бірге талданып, өршіл рухтағы өлеңмен намысымызды қайрай түсуіміз керек. Біздің халқымызда
азаматтық тәрбиенің атадан балаға мирас болып келе жатқан сабақтастық екендігі даусыз. Қазақ тілі сабағы бойынша да
тәрбиеге бағытталған материалдармен жұмыс кезінде тұтастай талдау жүргізуге болады. Сәйкесінше жаттығулармен де осы
бағытта жұмыстанамыз. Лексика, Морфология бөлімдерін оқығанда ұлылар өмірінен алынған мәтіндер, даналық, шешендік
сөздер, дәстүрлерге байланысты мәтіндер мен жаттығулар, диктанттар т.б. осы тәрбие негізін ашуға болатын жағдаяттар.
Мысалы: «Көнерген сөздер» тақырыбында бүгінгі таңда мағынасы көптеген өзгеріске ұшыра отырған «Тәбәрік» «Аманат»
сөздері туралы мол түсінік берілсе. «Аманатқа қиянат жүрмейді» қағидасын түсіндіру барысында, әдебиет пен қазақ тілін
байланыстыра   Мұхтар  Мағауиннің  «Аласапыран»-ындағы  Ораз  Мұхаммедтің  Сібір  хандығына  аманатқа  берілгенін,
өнермен  байланыстырсақ,  Абдолла  Қарсақбаевтың  киносындағы  қызды  аманатқа  алмайтындығы  көрсетілетін,
(М.Мақатаевтың «Сәби болғым келеді» әні орындалатын) батыр Ораздың (актер Т.Жаманқұлов.) қасындағы нөкерлеріне
соншама ренжіп,  салтты бұзғандары үшін атып тастауға  дейін жеткені  жөніндегі  фильмді  баяндасақ та жеткілікті.  Кей
жағдайда сынып оқушыларына түгел «найзағай соққандай» қатты әсер ететін жалынды жырлар болады. Мұндай өлеңдер
Махамбетте  аз  емес,  әсіресе  соғыс  кезеңіне  арналған.   Ондай  сәттерде  бәріміз  рухтанып,  көзімізден  «от  жанып»,
аузымыздан «жалын атқылап»  тура  Махамбет бабамыздың қасында жүргендей саңқылдап өлең оқып,  зерделей-ойлана
талдап, кезексіз асыға сөйлеп,  айтқанымызды дабыралай дәлелдеп, бір-бірімізді нақтылай шегелеп, топтасып талқылап
барып  –  бір  шешімге  келіп,  қорытындылаймыз.  Сол  себепті  өзім  де  үнемі  ой  үстінде  жүріп  тапсырманы  сатылай
күрделендіруге  тырысамын  да  (слайд,  ойындардан  басқа)  түрлі  кестелермен  жұмыстануға  бағыт  беремін.  Өздеріне  де
осындай  бағытта  жұмыстануға  кеңес  беремін.   Мақсат-ұлы  ақын  шығармаларын  терең   оқу  арқылы  елжанды,  халық
әдебиетін, өнерін, салт-дәстүрін, мәдениетін, тілін биік талғаммен өте үлкен құндылық ретінде бағалайтын, білімін, таным-
түсінігін,  ақыл-ойын  өз  халқына  жұмсайтын,  өркениетті  әлемде  дамыған  елдер  қатарында  өмір  сүруге  лайықты,  білім
бәсекесі нарығында өз «МЕН»-ін дәлелді қорғап шыға алатын тұлға қалыптастыру.
    Қ.Жұмаділовтің (8-сынып) «Қаздар қайтып барадысындағы» бас кейіпкер қарттың туған жеріне жету үшін бар күш-
жігерін, соңғы қуатын жинап, отанына жететін тұсын толқымай оқыту мүмкін емес. Нарықтық бәсекеге сай, елінің ертеңі
үшін жұмыстанар жас-осы шығармадағы кейіпкердің шексіз ел жандылығынан үлгі алуға тиіс. Автор жазатын «уыз татыған
Айна  бұлақ  суын  бір-ақ  сімірген»  кейіпкер  бейнесінен  ұлттық  салтымыз  анық  көрінеді.  «Уыз»  сөзі  оқушы  санасына
жылдағы мал төлдейтін уақытты, үйде пайда болатын әрбір төл үшін қуанатын ата-анасын, тәлтіректеген жас төлді сәбидей
мәпелейтін отбасы мүшелерін, жаңа піскен уызды дастарханға қойып, құран оқып, қуана, жабыла ауыз тиетін үй-ішін еске
түсіреді. «Уыз» делінетін қасиетті ас атауы- қай өркениет өресінде жүрсек те бірге жүретін ұлттық дәстүр екендігі даусыз.
Соңғы жылдары оқытудың теориясы мен әдісінде білім беру сапасын бағалау проблемасы өзекті сипат алып отыр. Мәселені
зерттеу бұл бағытта мектеп түлектерін даярлау сапасын бағалау бойынша білім мазмұнының міндетті минимумы, мектеп
түлектерін даярлауға қойылатын талаптар көрсетілген жұмыстар жарияланғанын көрсетті. Білім беру процесі нәтижесінің
сапасын бағалау проблемасы жағдайын талдау қорытындысы біздің қоғамның жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайлары, білім
берудегі бұрынғы құндылықтар мен басымдықтардың дағдарысы, білім беру жүйесінің пәнді оқыту сапасын бағалаудың
озық үлгілері мен технологияларына көшуі оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалаудың заманауи теориялары
мен әдістерін құру қажеттілігін көрсетті.
     Қазіргі өркениет ақпарат құралдарының қарқынды дамуымен, есепсіз түрленуімен ерекшеленеді. Ақпараттар ағымының
тасқыны, олар дайындаған материалдарды сыни тұрғыдан қарап елеп, екшеуге мүмкіндік берместен кеңінен насихатталуда.
Сіз бен біз заманауи технологияларды меңгере отырып, қай өркениет өрісінде жүрсек те өзіміздің қазақи болмысымызды,
ұлттық дәстүрлерімізді жоғалтпауымыз керек. Ұлтымыздың ұлылары өзіміз құлай құрметтейтін әрісі Әз-Жәнібек, Әз-Тәуке,
хан  Абылай,  Кеңесары хан,  ақын  Абай;  берісі  ғұлама  Ахмет,  ғалым Қаныш,  жазушы  Мұхтарлар  мұра  етіп  қалдырған
азаматтық үрдісті жалғастыру – міндетіміз.                                      «Олардың кіндігі киіз үйде кесілген. Әрқашан жаңа жерге
қоныс аударып, жаңа жерге тігілген үйдің саф ауасы , аспан-жер,тау-сумен астасып жататын қасиетті қара шақырақтың
киесі мүмкін осындай ұлылардың көкірегіне нұрлы сәулесін құйған болар» дейді профессор Сейіт Кенжеахметов өзінің
«Жеті қазынасында».  Азаматтарын жоғары деңгейде тәрбиелеп қана қоймай «Жігітке жеті өнер де аз» деп талап қойып, сол
үрдістен шыға білуге жұмыстанған халқымыз саяткерлік, қол өнері, домбырашылық, әншілік, айтыскерлік т.б. өнерлерді әр
жігітке білуге, меңгеруге тиіс парызы деп есептеген.
    Ұлт мақтанышы А.Байтұрсынов  заманында  «Қазақтың бас ақыны»деп әділ бағасын берген ұлы Абайды мүшелден
жаңа асқанда, сол Абайға ата ақылын тыңдату үшін, ел сөзін екшеу үшін әкесі Құнанбай қасынан қалдырмай алып жүреді.
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Нәтижесінде бала Абайдың дана Абайға дейінгі өсу жолын көреміз. Мұның барлығы-бүгінгі ұрпақ ешбір естен шығаруға
болмайтын қағида дер едім. Ұзақ жылдық педагогикалық ізденістер нәтижесінде аздаған ілгерлеушілік те бар. Бұған ауыл
балаларының тәрбиесіндегі ұлттық педагогика негіздерінің қалануын жатқызуға болады.
    Замана бағытына сәйкес оқушымыз, соның ішінде, қазіргі таңда білім- құнды инвестицияға айналған осындай кезеңде, өз
ұлтын сүйетін елжанды, сөздік қоры мол-шешен, әдеби мұраны зерттеуші -ізденімпаз, өзіне сын көзбен қарауды дағдыға
айналдырған әділетті адам болуға тиісті. Шәкіртімізге оқу тәрбиені  осы жолда бергіміз келеді  және өзіміз  де осы межеден
көрінуіміз  үшін талмай еңбектеніп іздену жолдарын қарастырамыз.
                           Пайдаланылған әдебиеттер:

4) ҚР білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 
5) Негізгі ережелері. 
6) Қ.Бітібаева «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» (37-41беттер)
7) «Қазақ әдебиетіжәне мем.-к тіл.» Республ. Әдіст. Журнал №4 2013ж.
8) С.Кенжеахметов «Жеті қазына» 2-кітап.  (6-7бет.)
9) Ділда Матайқызы Тасмағанбеткеліні «Ұрпағым, саған  айтам». (37 бет)
10) Қ. Мырза-Әлі.  «Шымыр жаңғақ, Көш.»   (31-48беттер.) (52-59беттер)

*****
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы

№ 1 орта білім беретін мектептің жоғары білімді 
ІІ санатты   мектепалды мұғалімі Сембиева Айнур Хамитовна

Ұйымдастырылған оқу іс – әрекетінің технологиялық картасы
Білім беру саласы: «Шығармашылық»
Бөлімі: Сурет салу
Тақырыбы: «Ағаш»
Мақсаты: Балаларды ағаш түрлерімен таныстыра отырып батик әдісімен балаларды 
таныстыру, қолдануын үйрету. Балалардың қызығушылығын,шығармашылық қабілеттерді 
арттыру. Байқампаздығын, ойлау қабілеттерің, тілдерің дамыту. Тиянақтылыққа тәрбиелеу.
Құрал - жабдықтар: ағаш оюы суреті, керілген ақ түсті мата,тұз, жай 
қарындаштар,субояқтар, қылқалам.
Сөздік жұмыс: ою - өрнек, әшекейлеу, безендіру,батик әдісі, өрнектер.

Қостілділік компонент: ағаш-дерево, әшекейлеу, безендіру - украшать,өрнек – орнамент.

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

І. Мотивациялық – 
қозғаушылық

Шаттық шеңбері:
Қуан шаттан алақай,
Қуанатын күн келді
Қайырлы таң
Қайырлы күн
Күліп шықты кун бүгін

Балалар шеңберге тұрып, 
Қуан шаттан алақай,
Қуанатын күн келді
Қайырлы таң
Қайырлы күн
Күліп шықты кун бүгін

ІІ. Ұйымдастырушылық – 
ізденістік

Педагог кіріспе әңгіме өткізіп, балалардан қандай 
ағаш түрлерін білетіндерін сұрайды.
- Шынар, қайың, қарағай
- Балалар, мынасуретте не көріптұрсыңдар? Бұл 
ағаш деген ою балалар.Ою - өрнек – сан алуан ұлт 
адамдарының тұрмысынан өз көрінісін тапқан өте 
ежелгі өнер. Ою - өрнек ерте замандардан бері 
тұмар болып саналған. Ыдыс - аяқты, киімдерді 
жиһаздарды ою - өрнекпен әшекейлеген. Біздің ата -
әжелеріміз ою - өрнек символдарының құпия 
мағынасын оқи білген. Көбінесе өрнектер ақ пен 
қара болған. Бұдан кейінгі кездері қазақтың ою - 
өрнегіне әр түрлі ашық түстер қосыла 
бастайды.Бұлқазақтыңұлттықшеберлерініңбіртүрі 
Батик –ыстық балауызбен сурет салу.Бұл матаны 
ерітілген балауызбен әшекейлеу әдісі.Жібек, 
синтетика, жүн маталарына арнайы бояумен 
салынады. Бүгінгі ұйымдастырылған іс –әрекетте 
біздер ақ матаға батик әдісімен ағаш оюын саламыз.
Оған қажетті құралдар : ақ  мата, субояқ, 
тұз,қылқалам.
Жұмысты орындаудың реті
11) Матамызға жай қарандашпен ою ағашын 
бейнелеп аламыз.
12) Суға тұзды саламыз.
13) Қылқаламды тұзды суға батырып алып 
субоятан керек түсімізга маламызда матамызды 
бояймыз. Бірінші ашықтау етіп жасаймызда үстіне 
қайта бояу арқылы түсін қанық қыламыз.

Балалардың жауаптары. Балаларға 
ағаштарды қарастырылады.Қайың, 
қарағай ағаш аттарын айтады.
- Ағаш.
Балалар педагогтың айтқанын 
тыңдайды.

Балалар педагогтың артынан 
қайталап отырып 
орындайды.Балалар сурет салуға 
кіріседі.
1) Матамызға жай қарандашпен ою 
ағашын бейнелеп аламыз.
2) Суға тұзды саламыз.
3) Қылқаламды тұзды суға батырып 
алып субоятан керек түсімізга 
маламызда матамызды бояймыз. 
Бірінші ашықтау етіп жасаймызда 
үстіне қайта бояу арқылы түсін 
қанық қыламыз.
Сергігу сәтін орындайды:
Ал балалар тұрайық,
мойнымызды бұрайық.
Қолымызды созайық,
Жел сияқты қалықта,
Оңға, солға иіліп
Денемізді бұрайық. 
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Сергігу сәті:
Ал балалар тұрайық,
Мойнымызды бұрайық.
Қолымызды созайық,
Жел сияқты қалықта,
Оңға, солға иіліп
Денемізді бұрайық.

ІІІ. Рефлексивті – 
түзетушілік

Балалар шығармалары көрмесі және талдау.  Іс - 
әрекет соңында соңыңда төрт - бес  үздік жұмыс 
балалардың көмегі мен таңдалынуы және мына 
сұрақтар бойынша талдау өткізілуі тиіс:
- Ою - өрнектің қандай элементтері қолданылған?
- Жұмыс ұқыпты орындалған ба?
- Бүгінгі әдіс сендерге ұнадыма?

Балалардың жауаптарын 
қорытындылап, барлық жұмыстарды
мақтанады.
Балалар салған суреттерін, алған 
әсерлерін көрсетіп айтады.
Сурет салуға деген 
қызығушылықтарын 
білдіреді.Қойылған сұрақтарға 
жауап береді.

Күтілетін нәтиже:
Біледі: ағаш оюы, ою - өрнек туралы түсінік алады және маңызын біледі.
Игереді:батик әдісі арқылы ағаштың суретін салуды  игереді;
Меңгереді: ағаш ою - өрнекпен әшекейлеуге меңгереді.

*****
 Орал қаласы №1 ЖОББМ ІІ санатты мектепалды даярлық мұғалімі

Имашева Бахтыгул Файзуллиевна 
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттің технологиялық картасы  

Тақырыбы: «Ою - өрнек әлемі» 
Мақсаты: Ұйымдастырыған оқу қызметінде қазақтың ұлттық бұйымдары, тұрмыстық 
қолданбалы заттар туралы түсінік беру. Ою - өрнек туралы мағлұмат беру. Дәстүрлі емес әдіс - 
тәсілдерді қолдана отырып, саусақпен ою - өрнекті салуды үйрету.Баланың есте сақтау қабілетін, 
елесін дамыту. Балаларды шыдамдылыққа, ұқыптылыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу.

Қолданатын әдіс - тәсілдер:Көрсету, түсіндіру, көркем сөз, жұмбақ шешу, ойын ойнату, 
қайталау, мадақтау.
Көрнекіліктер:Киіз үй, үй жабдықтары әже суреттері; түрлі түсті картоннан қиылған ұлттық киім-кешектер мен 
жиһаздардың пішіндері; тіс пастасы, дымқыл шүберек.
Билингвизм:  ою-орнамент, өрнек-узоры

Іс-әрекет
кезеңдері

Тәрбиешінің әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Себепті 
қызығушылығ
ын ояту кезеңі

Амандасу
Армысың шұғылалы алтын күн!
Армысың мейірімді жер ана!
Сәлеметсіздер ме қонақтар!
Бәріміз күндей жарқырайық!
Бәріміз тату дос болайық!
Қазір балалар, біздер киіз үйде тұратын Әженің үйіне қонаққа 
барамыз. (кедергілерден өтіп әженің үйіне келу.)
Әженің бізге арналған тапсырмасы бар екен орындаймыз ба?

Армысың шұғылалы алтын 
күн!
Армысың мейірімді жер ана!
Сәлеметсіздер ме қонақтар!
Бәріміз күндей жарқырайық!
Бәріміз тату дос болайық!

Балалар кедергілерден мұқият
өтіп әжесінің үйіне келді.

Ұйымдастыру
шылық ізденіс 
кезеңі

Әже: Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғалы отырмын қане 
табайық жауаб ын
1.Кіруге адам батпайды
Затыңды аман сақтайды. 
2.Текшелеп төрге
Жиғаным не? 
Тәрбиеші:Бұрынғы кезде біздің ата - бабаларымыз киіз үйде өмір 
сүрген. Сол киіз үйдің ішінде қазақтың ұлттық тұрмыстық 
бұйымдарын ұстаған. Қазақтың ұлттық тұрмыстық бұйымдарына 
сандық, көрпе, жастық, киіз, торсық,; киім-кешектерге - кимешек, 
кажекей, мәсі, сырмақ жатады.
Қазақтың қай ұлттық бұйымы болмасын, ою - өрнексіз болмаған. 
Бүгін біздер ою - өрнектің «Қошқар мүйіз» деген түрімен танысамыз.
«қошқар мүйіз» - ата бабаларымыздың отар - отар қойы болсын 
деген арман тілегін, молшылықты білдіреді.
 Тақпақ жаттату:
Қазақта бір ою бар -«Қошқар мүйіз»
Орын алар тұрағы, көрпе - киіз.
Шеберлер осы өрнекпен сәндегенде
Көз тартып құбылады оюымыз.
Балалар! Қараңдаршы, әжеміздің киім-кешектеріне, жиһаздарына не 

Балалар жұмбақты мұқият 
тыңдайды.

(сандық)

(көрпе, жастық)

Ою – өрнектер

Тәрбиешінің артынан 
қайталап отырып 
саусақтармен тіс пастасын 
жаға отырып ою-өрнек 
бейнелейді.
Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Қылқаламды қояйық
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жетіспейді? 
Олай болса әженің киім-кешектері мен жиһаздарына ою - 
өрнектермен безендіріп берейік. Біздер бүгін әдеттегідей бояумен 
немесе түрлі - түсті қарындаштармен салмаймыз. Бүгін біз кәдімгі 
тіс пастасымен, саусақтарымызбен саламыз(Тәрбиеші алдымен өзі 
үлгі ретінде көрсетеді.) 

Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Қылқаламды қояйық
Қолымызды созайық
Оңға қарай иіліп,
Белімізді жазайық.
Айналаға қарайық
Отырайық, тұрайық
Бір тынығып алайық.
Тынығып біз болған соң
Әсем сурет салайық

Қолымызды созайық
Оңға қарай иіліп,
Белімізді жазайық.
Айналаға қарайық
Отырайық, тұрайық
Бір тынығып алайық.
Тынығып біз болған соң
Әсем сурет салайық

Іс-әрекеттің 
бағалау кезеңі

Қимылдық ойын: «Тақия тастамақ»
Қорытындылау, сұрақтар қою, тақпақты қайталау. Балаларды 
мадақтау.

Балалар түрлі - түсті қағаздан 
қиылған киімдер мен 
жиһаздарға ою салып болған 
соң, әжеге сыйға тарту етеді.

Күтілетін нәтиже:  
Білім:       Мүйіздердің түрлерімен танысады.
Білік:       Саусақпен жұмыстанады
Дағды:     Тіс пастасымен саусақпен бейнелеп үйренеді.

*****
Орал қаласы  Подстепный №1 ЖОББМ   өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

Муратова Айдана Бисенғалиқызы
Мерзiм 
Тақырып:   «Текті білу тегін емес» (2-сағат)
Құндылық:   дұрыс әрекет
Қасиеттер:   тектілік
Мұғалiм:    Муратова Айдана Бисенғалиқызы   Сынып  

Сабақ мақсаты:
«Сыйластық», «туыстық» адамгершілік құндылықтары  туралы түсініктерін кеңейту.
Міндеттері:
-ата тегі, жеті ата туралы түсінік беру;
- ата тегін білуге деген қызығушылықтарын арттыру;
-ата тегін қастерлеуге тәрбиелеу;

Ресурстар:
(құралдар, 
мәлiметтер)

Сабақ барысы:
Ұйымдастыру кезеңi.
 Оқушылармен амандасып, «Өзін- өзі тану» сабағының ережесін  «5-Т» қайталап, сабаққа 
қатысқандары үшін әр балаға 20 ұпайдан беремін
.Оқушылардың оқу құралдарын «5 затты» тексеріп, ұпайларын түгендейміз.
Тыныштық сәті           
Жаймен көзіңізді ашуға болады. Рахмет.  
Үй тапсырмасын тексеру 
Е.Өтетілеуовтың «Текті болу тегін емес» өлеңі
Сұрақтар:
«Жеті ата» дегенді қалай түсінесіңдер?

Сабақ барысын 
талдау

Дәйексөз.
  «Өзіңді танығың келсе, тегіңді біл». Халық мақалы
 -Дәйексөздің мағынасын қалай түсінесіңдер?
Әңгiмелеу (мұғалімнің сыйы)

Абайдың он тоғызыншы сөзі
   Адам ата – анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, 
жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған ада білімді болады. Естілердің айтқан 
сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден 
естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда ісе жарайды, сонда адам дее 
болады.
Сұрақтар:

5. Әңгіме барысында не ұқтыңыздар?
Шығармашылық жұмыс
Отбасы мүшелерінің туған күндерін жазу;
Өз отбасындағы мерекенің жақсы өтуі үшін дәптерде берілген іс-әрекет және заттарды 
маңыздылығына қарай орналастыру
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Топпен ән айту.
Мен әдепті баламын

Сөзі: У.Бекетов
Әні: И.Нүсіпбаев

Мені үлкендер әдепті деп мақтайды,
Мінезімнен теріс қылық таппайды.
Ал егер сен жалқау болсаң тілазар,
Ондай әдет жақсылыққа жатпайды.

Қайырмасы:
Айтқан тілді аламын,

Айтқан жерге барамын,
Мен әдепті, мен әдепті баламын!

Қарсы алдынан кесіп өтпей көлденең,
Қашанда мен үлкендерге жол берем.
Абайсызда қалса біреу сүрініп,
Сол заматта сүйеніш боп қол берем.
Үй тапсырмасы.
«Обал деген не?» әңгімесін оқу
Соңғы тыныштық сәтi. 
Баяу әуен қойылады.  Оқушылар денесін, басын тік ұстап, көзін жұмып отырады.
Мұғалім жәй дауыспен:
   - Әрқайсымыз оң қолымызбен жүрегімізді ұстап көрейік. Өз жүрегіміздің жылылығын сезініп, жүрек
жылуымызды адамдарға, айналамызға жеткізу үшін іштей оларға жақсы тілектер тілейік.  Жақсы ой 
ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық! Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді    жүректеріңізге 
түйіп алыңыздар.  Рахмет! Көздеріңді ашуға болады.

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,  Төменарық ауылы
№223 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті  пәнінің мұғалімі

Майлыбаева Жадыра
  Қысқа  мерзімді  жоспар

І тоқсан 15.09.2016ж Пәні: Қазақ әдебиеті 5а – сынып

Сабақтың тақырыбы: Мақал-мәтелдер

Сабақтың мақсаты: 1. Мақал - мәтелдер туралы түсіндіру, мағыналарын ашу, ұғындыру                                                  
2. Сауатты жазуға, ана тілін сүюге, құрметтеуге, сөз арасында мақалдарды орынды қолдана 
білуге үйрету.
3. Өз халқының әдебиетін, мәдениетін дәріптеуге тәрбиелеу, ұлттық сананы қалыптастыру, 
табиғатты сүюге, аялауға тәрбиелеу 

Күтілетін нәтиже:      1.      Сын тұрғысынан ойлауға үйренеді.
2.      Шығармашылық қабілеттері өседі.                                                        
3.      Зерттейді, салыстырады, ой бөліседі                                                                 
4.      Оқушылар топта бірге жұмыс жасап, көмектеседі.

Негізгі идеялар: Топта бірге жұмыс жасау арқылы оқушылар бірін бірі оқытады.ЖАДА жүзеге асады.Оқушылар 
жұптағы бірлескен әрекетке икемделеді.

Оқыту әдістері: Жаңа әдістер
СТО
Оқыту үщін бағалау

1.Диолог
2.Жеке жұмыс
3.Топтық жұмыс.
4.Постер қорғау

Көрнекілігі: Үлестірмелі қағаздар, стикерлер, маркерлер,қаламдар,тірек сызбалар, суреттер,5-сынып қазақ 
әдебиеті

Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі. а) Амандасу, түгелдеу, оқу құралдарын тексеру, оқушы назарын сабаққа аудару
 Ойтолғау.Оқушыларға бірнеше сұрақтар қоямын
1. «Әдебиет» деген сөз қай тілден енген?
2. Әдебиеттің өнердің басқа түрлерінен айырмашылығы неде?
3. Ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетіне тән ерекшеліктерді ата?                                                                   
4. Тұрмыс –салт жырларын ата?
ІІ.Сергіту сәті.«Мен кіммін?» ойыны  арқылы оқушы көңілін көтеру
ІІІ.Сынып оқушыларын түрлі жемістер суреті арқылы топтастыру.
ІҮ. Жаңа сабақ
   Ауыз әдебиетінің бір түрі - мақал - мәтелдер. 
Мақал – халық поэзиясының бір түрі,үлкен ойдың ықшамдалып,дәл айтылған нұсқасы.Мақал ойдың тура мағынасын да 
кейде астарлы мағынасында береді.Мысалы, «Ердің атын еңбек шығарады» деген мақалойды білдірсе, «Шабан үйрек 
бұрын ұшар» деген нақты ойды білдіреді.
 Мәтел – мақалдың сыңары,халық поэзиясының бір түрі.Мәтел мақалға жақын,алайда өзіндік ерекшелігі де жоқ 
емес.Мәтелде көбінесе айтылатын ойдың тұспалы ғана болады.Мәтелде айтылатын сөіңе лайықты сөз қосып 
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жеткізесің.Мысалы, «Сабақты ине сәтімен», «Қорыққанға қос көрінер»т.б
Ү.Мағынаны таныту.                                                                                                                                
І топ Мақал –мәтелдердің зерттелуі, тәрбиелік мәні /зерттеу/
ІІ топ Мақал мен мәтелдің айырмашылығы /салыстыру/                                                                                      
ІІІ топ Мақал-мәтелдердің құрылымдық ерекшелігі /дәлелдеу/                                       
Қорғау.«Қарлы кесек» әдісі.                                                                                                                        
Бағалау.Смайлик арқылы.
ҮІ.Дәптермен жұмыс.                                                                                                                        
 І топ Жазылған әр сөзден жаңа сөз жасап тұрған әріптерді тап. Сол әріптерді жалғастырып жазғанда жасырынған мақал 
шығады. Сол не мақал?                                                        
ІІ топ Сәйкестендіру тесті.                                                                                                                              
ІІІ топ Мына мақал-мәтелдерді аяқта
Рефлексия. «Жетістік баспалдағы»
Кейінгі тапсырма:
І топ «Мақал-мәтел –ғасыр шежіресі» /эссе жазу/
ІІ топ Көркем шығармалардағы мақал-мәтелдердің қолданылуы
ІІІ топ Мақал –мәтелдердің тәрбиелік мәні

Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы  «Ғ.Абдуллин атындағы ОЖББМ» КММ
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі

Машанова Гүлсара Қисашқызы

Мектебі БҚО.Жәнібек ауданы «Ғ.Абдуллин атындағы ОЖББМ» КММ
Пән мұғалімі Машанова Гүлсара Қисашқызы
Сыныбы 7 «а»
Пәні Қазақ әдебиеті 
Сабақтың 
тақырыбы

С.Сейфуллин «Сыр сандық»өлеңі

Сілтеме Оқулық, өлеңнің толық нұсқасы, ( интернет материалынан) «Аққудың айырылуы» А-ты, «Атамұра» 
2003

Мақсаты  Ақынның  «Сыр  сандық»  өлеңін  оқи  отырып,  шығарманың  тақырыбы  мен  идеясына,  тілі  мен
мазмұнына талдау жасайды.
Өлеңнің  мазмұны  арқылы  оқушылар  адалдыққа,  шынайылыққа,  адал  достықты  қадірлеуге
 тәрбиеленеді, әсемдікті сезіне біледі. 
Оқушының ойын, қиялын дамыту, шығармашылықпен жұмыс жасай білу, өз көзқарасын әдеби, жүйелі
тілмен жеткізе білу дағдылары жетілдіріледі.

Міндеті 1. Мәтінмен жұмыс жасай отырып «Сыр сандық» өлеңінің мазмұнын меңгереді; 
2. Өлең мәтіні арқылы оқушылардың адамгершілік қасиеттерінің көзін аша отырып, рухани бағдар 
беріледі; 
3. Оқушының тіл байлығы мен дүниетанымын дамытып, шығармашылық қабілеттері ұшталады.

Күтілетін 
нәтижелер

А) Ақынның өзіндік мұратын таниды өмірінен үлгі алады;
В) Сыни ойлауға үйрене отырып, өз пікірін айтуға дағдыланады;
С)  Ақын шығармаларында көтерілген адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген тұлға 
дайындалады,адал достық пен жалған достықтың ара жігін ажырата алады; 
Д)Сөз өнерінің құдіретін түсінеді. 

Керекті  
жабдықтар

 интерактивті тақтадағы слайдтар, постер, маркерлер, түрлі түсті 
қағаздар,стикерлер

Сабақ  бойынша мұғалім мен оқушының іс-әрекеті
Сабақ кезеңдері 
(тапсырма)

Мұғалім әрекеті  Оқушы әрекеті

Оқушыларға 
психология
лық ахуал туғызу

Оқушылармен амандасу. Сыныпты топқа бөлу. 
2 минут

Түс таңдау арқылы 
3 топқа бөлінеді. 

Кіріспе Ой шақыру
 «Стикердегі диалог» 

«Стикердегі диалог» әдісімен 
Сәкеннің өмірі мен шығармашы-
лығы туралы мәлімет-
тер алмасады.

Негізгі
бөлім

 Өмірде жан екенсің қия алмайтын, 
Өлеңнің құшағына сия алмайтын. 
«Қазағың кәне?»- десе, «Мінеки!»- деп 
Көрсетсе жер жүзіне ұялмайтын,- деп ақын Сырбай 
Мәуленов жырласа, 
«Буденныйдың мұртындай қайырып тастаған мұртты, қара 
толқынды келген шашты, өзі аққұба, көз қиығы ерекше, 
денесі сом, ердің ішіндегі аса бір сымбаттысы, кісілігінде 
еш міні жоқ»  деген екен  Ғабит Мүсірепов.
(«Ескірмейді естелік»кітабынан). 

Интерактивті тақтадағы слайдтар
арқылы ақын бейнесі көрсетіледі. 

«Сыр сандық » сөзінің мағынасы 
ашылады.
Түсіндірме сөздік: 
сыр- әркімнің өзіне тән, өзгеге 
белгісіз ойы;
сандық- әр түрлі бұйым салуға 
арналған, ағаштан жасалған үй 
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 – Осындай сырты сұлу жанның іші де сұлу. Ішкі жан 
сұлулығынан шыққан өлеңдерінің бірі – «Сыр сандық».   
Балалар, жан сұлулығы дегенді қалай түсінесіңдер?
«Сыр сандық » сөзінің мағынасын ашайық.
«Сыр» деген не?
«Сандық» деген не?     «Сыр сандық» дегендегі «сандық» 
сөзі қандай мағынада тұр?
Ал, «адамның сыр сандығы» дегенді қалай түсінесіңдер?
Олай болса, Сәкен ағаның айтайын деген сыр сандығы 
адамның ішкі құпиясы екен.
Символ (рәміз) – әдебиетте ойды астарлап суреттейтін 
ерекше балама бейне. 
Бұл «Сыр сандық» өлеңі 1926 жылы жазылған.Ақын өлеңін 
«Досқа жазылған хат» деп атаған.Ақын өміріндегі 1923 
жылы Қызылжар қаласында болған жағдайға байланысты 
туған.Халық комиссары Сәкенді бір сапарында вокзалдан 
күткен досы Шәріпжан Тотаев аяғын сындырып алады.Бірақ
кейінгі бір кездесуге Сәкенді жаңағы досы танымайды,
шақыртқанына келмепті.Сонда көңілі қалған Сәкен ақын: 
«Үлкен шенділерге табынғыш,
жарамсақ.Былтыр күтіп,аяғын сындырған доссымағым ұлық
болсам ғана шырқ айналар соқыр тауық болғаны ма?» 
дегенді ойлапты.
Әрине,бұл дерек Сәкен туралы естеліктерде  
(фил.ғыл.докторы  С.Талжанов) осылай 
сақталғанымен, Сәкен бұл өлеңінде шынайы адал достықты 
тілге тиек еткен.
Мәтінмен жұмыс. 
1.«Сыр сандық» өлеңін мәнерлеп оқып, мазмұнын ашу.
 Өлеңді топтың оқу жүйесі: 
І топ- 1,2, 3,4;
 ІІ топ- 5,6,7,8,9,10,11; 
ІІІ топ- 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 шумақтары. 
2.Өлеңді талдау. 
І топ: Өлеңге әдебиет теориясы бойынша сатылы кешенді 
талдау. 
 ІІ топ:  Өлеңнің тіліне талдау жасап, айшықты сөздер мен 
сөз тіркестерін табады. 
ІІІ топ:  Екі жақты түсіндірме күнделігі .
Сатылы кешенді талдау:
1.Авторы: С. Сейфуллин 1894-1938 жылдары өмір сүрген 
ақын, қоғам қайраткері;
2.Тақырыбы: Адал достық пен жанама достық;
3.Идеясы: Адамгершілік асыл қасиеттерді 
дәріптеу,адалдыққа,
 шынайылыққа үндеу; 
4.Жанр түрі: Лирика (көңіл- күй лирикасы); Лирикалық 
кейіпкер: ақынның өзі;
5.Шумақ саны: 21;
6.Тармақ саны: 84;
7.Бунақ саны: 2;
8.Буын саны: 7- 8 буынды;
9.Ұйқас түрі: а-б-а-б шалыс ұйқас;
Әдеби- теориялық ұғымдар: 
 а) Эпитет: Нағыз дос, сымбатты тау, құзды шат, аққан су, 
сылдыраған бұлақ, шың басы, алтын жазу, қымбат жасау, 
асыл сым,алтын сарай, сұлу сым, мұз бұлақ, берік қойма, 
т.б.
ә) Омоним, көп мағыналы сөздер: қол, кілті, беті, жасау, 
т.б.
 б) Еспе қайталау:
Сыр сандықты ашып қара, ашып қара, сырласым,
Сым пернені басып қара, басып қара, жырласын.
Екі жақты түсіндірме күнделігі

жиһазы;

Өлеңнің жазылу тарихымен 
танысады. 

Лирикалық кейіпкер-өлеңдегі ішкі 
сезімін көңіл-күйін білдіретін 
ақынның өз бейнесі,жиынтық 
образы.
Символ – әдебиетте ойды астарлап 
суреттейтін ерекше  балама бейне.

Сынып оқушылары топпен жұмыс 
жасайды. Әр топ өлеңді 
композициялық, сюжеттік 
құрылымына сәйкес оқып, 
мазмұндайды. Топ мүшелері 
толықтырады.

Қорытынды

«Ой талқы сұрақтары» 
1Достық дегенді қалай түсінесің?
2. Жақсы досты қалай табу керек?
3. Досыңның білместігін кешіруге бола ма?

Оқушылар өз ойларын білдіріп, 
пікір алмасады. 
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Бағалау. 4. Досыңның кім екенін ата - анаң білуге тиіс пе?
5. Досыңның қандай болғанын қалайсың?
Сарыарқаның бір тауы бар,
Бір тауы бар сымбатты.
Сол таудан сен сыр тауып ал,
Сыр тауып ал, қымбаттым! – деп, Сәкен өмір қызығы – 
достықта, достастықта. Туған топырағыңда досың көп 
болсын! – деп тілеген екен. Менің де тілегім - сендерге осы 
достық,- деп сабақты қорытындылаймын.

Үйге тапсырма 1. С. Сейфуллиннің «Сыр сандық» өлеңінен 
үзінді жаттап келу.

2.  “Досқа айтылар сыр” ішкі толғаныстарын монолог
ретінде жазу. 

Оқушылар берілген тапсырмаларға 
дайындалып келеді.

 
Оңтүстік   Қазақстан  Облысы, Арыс  қаласы

С.Сейфуллин  атындағы  жалпы  орта  мектебінің
                география пәнінің мұғалімі Мұстафаева Кенжекүл  Мұзапбарқызы

Білім беруде озық технологияларды пайдалану

        Жас ұрпақ-ел тірегі ертеніміздің кепілі.  Әрбір ұстаздың міндеті мектеп оқушыларын отан
сүйгіштікке,  ақыл-ойын жан-жақты дамытуға,  ұмтылуға  тәрбиелеу.  «Қыран-түлегіне  қайыспас
қанат  сыйлайды,  ұстаз-шәкіртіне  талап  сыйлайды»  деген  халқымыздың  қанатты  сөзі  ұстаз
арқылы дарыған талаппен ұрпақтың алысқа ұшатынын меңзеген.
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында»

деп  білім  қызметкерлерінің  бірінші  құрылтайында  сөйлеген  сөзінде  Елбасы  айтқандай  ұстаздарды  өз  Отанын  шексіз
сүйетін, еліміздің болашығына, оның гүлденуіне аянбай үлес қосатын білімді жеткеншектерді даярлау міндеттері күтіп тұр.
Қазіргі  танда біздің  Республикада  білім берудің  жаңа жүйесі  дайындалып,  әлемдік білім беру кеңістігінде енуге  батыл
қадамдар  жасалынуда.  Білім  берудің  мазмұны  жаңарып,  оларды  технологиялық-педагогикалық  тұрғыдан  жетілдіру
қажеттігі  туындауда.  Білім  беру  деңгейіндегі  озық  технологияларды  пайдаланудың  мақсаты  –  үйрете  жүріп,  үйрену.
Білім  беру  саласында  озық  технологиялардың  енуі  мұғалімнің  ойлану  стилін,  оқтыту   әдістемесін   өзгертеді.
  География  пәнін  оқытуда  озық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты – оқушыларға  білім беру процесінде
көмектесу. Оған: оқыту бағдарламалары, оқытуда қолдануға арналған электрондық оқулықтар, тексеру бағдарламалары мен
тестік, өзіндік жұмыстар ерекше орын алады.
География  – оқушылардың ойлану қабілетін қалыптастырып және дамытатын негізгі буын. Ол оқушылардың интеллектін,
логикалық  ойлауын  және  шығармашылық  қабілеттерін  дамытуға,  табиғат  заңдылықтарын  толығымен  түсінуге  ықпал
жасайды. Оның мақсаты: жаңа ақпараттық дамыған қоғамда оқушыларды белсенді шығармашылық іс-әрекетке дайындау.
Бұл мақсатқа жету үшін жаңа ақпараттық технологияларды сабақ беру процесіне енгізу қажет.
Сабақта  озық  технологияларды  тиімді  пайдалану  оқушылардың   география  пәніне  деген  қызығушылығын  арттырады,
шығармашылық қабілетін дамытады, қоршаған ортаны танымдық зерттеу барысында дидактикалық мақсаттар іс жүзінде
асырылады.  Педагогикалық ізденіс  барысында  оқушыларды тәрбиелеу мен оқытуда  жаңа  әдістемелерді  қолдануды  оқу
үрдісіне  енгізудің  маңызы  ерекше.  Осыған  орай  жаңа  тақырыпты  түсіндіру  барысында  электрондық  оқулықтағы
мысалдарды  көрсете  отырып  түсірінділсе,  интерактивті  тақтаның  көмегі  арқылы  тест  тапсырмаларының  жауаптарын
тексеруге болады. Сабақтың тиімділігін оқушылардың танымдық қызуғушылығын арттыру үшін тақырып материалдарын
оқып  үйренуде,  олардың  әртүрлі  ізденушілік  бағыттағы  тапсырмаларды  орындауының  үлкен  маңызы  бар.  Әрине
оқушылардың зерттеу жұмыстарының тақырыбы ғылымда бұрыннан белгілі. Бірақ оқушының зерттеушілік тапсырмаларды
орындауын  ұйымдастырудың  маңызды  мәселе  болып  табылады.  Оқушылардың  зерттеу  жұмыстарын  ұйымдастырудың
негізі мезеттерін айқындау шығармашылық процестің ерекшеліктеріне байланысты. Зерттеушілік сипаттағы тапсырмалар
оқушыларды  пәнге  қызықтырып  материалдың  теренде  тиянақты  меңгеруін  қамтамасыз  етеді.
Оқытудың  осындай  жаңа  әдіс-тәсілдерін  пайдалану  мұғалімі  табысқа  жетелеп,  білімін  шыңдай  түседі.
Жас ұрпақтың жаңаша ойлануына,  олардың біртұтас  дүниетанымының қалыптасуында  әлемдік сапа деңгейіндегі  білім,
білік негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жанаша білім мазмұнын құру жалпы білім беру жүйесіндегі өзекті мәселе . Бүгінгі
орта білім беру ісіне қойылар талаптар қай кездегіден де күрделі маңызды. Өйткені бізді дамудың жаңа кезеңі күтіп тұр.
Сол кезеңге  лайық  ұлттық  санасы жаңғырған  жаңа  ұрпақ  тәрбиелеу  міндеті  мойынымызда.  Барлық  кедергілерді  жеңу
табысқа талпыну өз қолымызда деп білеміз. «Оқусыз – білім жоқ, білімсіз күнің жоқ» деген халық даналығы ешқашан мәнін
жойған емес.

*****
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Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы, Төле би  ауданы 
«Ленгір көмекші мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

педагог психологы Кошенова Гулзира Шерхановна

МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ОЙЫНДАР

Психологиялық ойындардың мақсаты –психотеропевтік ойындар мұғалімдік ішкі әлемінің үйлесімділігіне себеп 
болады,оның психикалық күйзелісін төмендетеді, ішкі псикалық күйін дамытады, кәсіби өзіндік санасын көңейтеді. Ойын 
жаттығулары мұғалімдерге өзінің псикалық куйін бағдарлауға, өзін –өзі игеруге , өзінің психикалық денсаулығын сақтауда 
өзін-өзі н-өзі басқаруға  көмектеседі.
Психотехникалық  ойындарға көп уақыт және арнайы  орындар қажет емес .Мұғалім бұл жаттығуларды өзі немесе  
қасындағы жұбымен үзіліс уақытында , сабақта , жұмысқа бара жатқан жолда немесе үйде де жүргізе алады.
Релаксация  ойындары
Психотехникалық жаттығуларға жіберген  3-5 минутта мұғалім өзін жәңіл және бір қалыпты сезінеді.
1 «Көңіл куй» жаттығуы
Мақсаты :жағымсыз кәңіл-күйден арылу,куш қуат жинау.
Бірнеше минут бұрын сіз тәртіпті бұзатын,сабаққа қатыспайтын оқушының анасымен жағымсыз әңгімені аяқтап 
шықтыңыз.Әңгіме сіз баланы тәрбиелеп ,бақылау керектігін айттыңыз. Осы әңгіменің аяғында оқушының анасы оны 
мектепте тәрбиелеу  керектігін оның бала тәрбиелеуге жоқ екенін айтты. Сіз өзіңізді ұстай алмай әңгіме бұзылды.
Осы әңгімеден кейін сіз жағымсыз қылқтан қалай кұтылуға болады?
Түрлі – түсті қарандаш пен таза парақ қағаз алыңыз .Жеңілдетіп , сол қолыңызбен абстракты сюжет –бір сызық , түрлі –
түсті таңдап салыңыз,сіз өзіңіздің көңіл күйіңізге байланысты түсті таңдап алыңыз,сіз өзіңіздің көңілсіз көңіл-күйіңізді 
қағазға түсіріп  жатырмын деп ойлаңыз.
Сурет салу аяқталды.Енді қағазды ауыстырып , оған сіздің көңіл-күйіңізді білдіретін 5-7 сөз жазыңыз,Ойланбай,ойыңызға 
келгенді жазыңыз.
Осыдан кейін суретіңізге қайта карап,сөздерді рақаттана оқып,эмоциялы түрде қағазды жыртып ,лақтырып тастаңыз.
5 минут ішінде сіздің эмоционалды-жағымсыз
көңіл- күйіңіз  қағаз бетіне түсіп,барлығы жоқ болды.
Енді сіз сабаққа дайынсыз!Сіз жақсы дем алдыңыз!
2 «Ырғақ» жаттығуы
Мақсаты: Өзгенің ішкі  сезімін түсіне білуге  уйрету.
Бұл ойынды жұп болып басқа мұғалімммен немесе үйде басқа жақындарыңызбен орындауға болады.
Екі адам бір -біріне  ұарап, өздерінің ролдері туралы келіседі.Бірінші-жүргізуші,екінші  - « айна».Қатысулардың қолдары 
кеудесіне дейін көтеріліп,алақандары бір-біріне қарап тұрады.Жүргізіші қолын қозғалтқанда,айнаның рөліндегі ойыншы  да
сол ырғақты қайталайды.Ролдер бірнеше рет ауысады.
Бұл психологиялық ойынның мәні басқа адамның психологиялық ішкі «ырғағын» сезіне білу.Осы кезде әрбір адам  -жеке 
тұлға деп ойлаңыз,адамды жақсы түсіну ушін оның күш-қуатын ,мінез-құлқвн,динамикасын,ішкі экспрессиясын,бағытын 
сезіне білу қажет.
3 «Мақал-мәтелдер » жаттығуы.
Мақсаты:Қиындықтан жол  таба білуге,дұрыс шешім қабылдауға үйрену.
Бұл жаттығу сіздегі ішкі куйзелісті,нашар көңіл күйді,қиын проблемаларды,жақсы шешуге көмектеседі.Бұл проблемв сіздің 
мамандығыңызбен,жанұялық өміріңізбен,достарыңызбен қарым-қатынасқа байланысты болуы мүмкін.
Бір кез келген кітапты алыңыз: «Мақал – мәтелдер» немесе «Қанатты сөздер» кітапты қарап,мақал фразаларын оқыңыз 
немесе қанатты сөздерді 25-30 минут ішінде ішкі босаңсуды сезінгенше жасаңыз.
Мүмкін , психологиялық релаксациядан гөрі мақал-мәтелдер сіздің оң шешім қабылдауыңызға мумкіндік берер , осы сізді 
тыныштандыратын шығар.

*****
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы 

№7 Қ. Спатаев атындағы мектеп-лицейінің
 ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Салиева Акерке Рустамбековна

ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ – БІЛІМ БЕРУДІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ БІР ЖОЛЫ

Бүгінгі таңда ағылшын тілін оқыту үлкен шығармашылық ізденіс пен біліктілікті талап етеді. Мұғалім педагогикалық 
заңдылықтарды неғұрлым жақсы білсе, оқу технологиясының талаптары соғұрлым нақты орындалады. 
Деңгейлеп оқыту технологиясы – білім беруді жетілдірудің бір жолы. 
Оқу – тәрбие саласының барлық сатысында жас жеткіншектерге сапалы білім мен саналы тәрбие беру басты мақсатым. Оқу 
үрдісінің тиімділігін арттыруда әсіресе әдіс тәсілдерді дұрыс таңдай білу,оқушыларға бірыңғай талап қою,дидактикалық 
білім мен тәлім тәрбие беру, ой өрісін дамыту, білімнің мазмұнын дәл тиянақты анықтау және өз бетімен оқи білуге, білім 
алуға үйретемін.
Мақсаты: әр оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне қарап оқыту мен білім деңгейі ерекшелігіне қарай бейімдеу. 
Ерекшелігі: 1. Озат оқушылар өздерінің қабілетімен икемділігін одан әрі бекіте түседі.
2. Әлсіздер оқуға ниет білдіріп, сенімсіздіктен арылады.
3. Оқушылардың оқуға деген ынтасы артады.
Оқушы бір, екі адаммен немесе топпен қарым-қатынасқа түсу арқылы диологты, монологты, сұраққа-жауапты және т.б 
меңгере келіп, жұптық, топтық, ұжымдық қатынастарға үйренеді. 
Деңгейлік оқыту мәселесі өз алдына жеке бір ғылыми зерттеуді қажет етеді. Біздің зерттеу объектіміз деңгейлік тапсырма 
арқылы оқыту мәселесі. Сонымен, деңгейлік тапсырмалар оқушылардың әртүрлі білім дәрежесіне сай ұсынылады. 
Деңгейлік тапсырмаларды орындағанда мұғалім – бақылаушы, кеңесші. 
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Ағылшын тілінде оқушының білім сапасын жетілдірудегі жетістіктерін деңгейлеп оқыту технологиясында жүйелі, әрі 
үзіліссіз дамытуды көздеген төмендегідей жұмыстар құрылыммен іске асады. 
Оқытудың үш өлшемді жүйесінің педагогикалық технологиясы оқытуды ізгілендіру мен демократияландыру жағдайында 
өздігінен дұрыс шешім қабылдай алатын тұлғаны қалыптастыруды көздейді. 
Дыбыстарды қайталау барысында үлгерімі төмен оқушылармен төмендегідей жұмыстар жүргіздім. 
1.Мына сөздерді көшіріп жазда, қай әріптің орны алмасып тұрғанын аңғарып, астын сыз.
cake – take big - bag ball - hall
plate – place nine – fine cup - cap
six - sit cat - rat milk- silk
2. Сөздің бірінші әріпін тауып жаз. 
- ed ( bed ), - ar ( car ), - ench, - ree, - poon, - helf, - itchen, - able, - ace, - ie; 
3. Мына сөздердегі дауысты дыбыстардың астын бір, дауыссыздардың астын екі сыз. 
stone, kite, hat, back, stand, late, hand, my, turn, pupil, green, name, so. 
Орташа оқитын оқушыларға осы тақырыпта төмендегідей тапсырма берілді.
1.Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді жаз. 
Su.t, ch.ld, pict…, fr.end, ni..t, .rite, ha.f, w.ich, .nife, ans.e.
2.Сөздерді екі топқа бөліп жаз ( айтылу ерекшелігіне қарай ). 
Go, box, text, bus, five, she, desk, stop, make, kitten, pupil, red, sofa, bedroom.
3.Төмендегі сөздерді айтылу ерекшелігіне қарай төрт бағанға бөліп жаз. 
th t ( ch ) sh sk 
chalk, thank, back, shoe, shirt, arm – chair, third, month, short, sock, teeth, brush, blackboard, chair, which, shope, watch, child.
1. Сөйлемдерді көпше түрге айналдыр.
1 – бағана 2 – бағана 
This is on old woman These are old women
This is a young man
This is a white scarf
This is a little child
1.Затқа зейін қойып, оны суреттеп, басқа екінші затпен салыстыр. 
Заттың қандай белгілері, ұқсастығы және айырмашылығы бар? 
Қарбыз доп сияқты домалақ
Water – melon is as round as a ball.
Қарбыз ауыр да, доп жеңіл.
Water – melon is heavy but the ball is light.
2.Суретке қарап қысқа әңгіме құрап жазып, зат есімдердің астын сыз.
Деңгейлеп оқытудың тиімділігі – 45 минөттің ішінде деңгейі әр түрлі оқушылармен жұмыс істеу жүзеге асады. Бұл әдістің 
қаншалықты тиімді жүргізілуі мұғалімнің шеберлігіне, ізденімпаздығына байланысты.

*****
Атырау  облысы, Махамбет  ауданы , Талдыкөл селосы

Талдыкөл мектеп – балабақша кешенінің   дене  тәрбиесі  пәнінің мұғалімі
Ғабитова   Алтын    Ғабитқызы

  7- сынып       24.10.2017 Уақы
ты

Сабақтың  
тақырыбы

 «Теңге»,  «Асық ату» «Арқан тартыс»  

15 
мин

Сабақтың  
мақсаты

Ойындардың икемдiлiктi, жылдамдықты, шапшандықты, күштiлiк, 
ептiлiк пен тапқырлығын, ой-өрісінің  дамытуын  жетiлдiредi. 
Ұлт ойына деген қызығушылығы арттып, ұлттық сана сезімі оянады.

Оқу  нәтижелері Оқушылар өздерінің осы бастан, еңбекке араласуына жағдай жасайды.

Оқушылар  үшін
оқу  нәтижелері 

- Ұлттық ойындардың  алуан  түрін үйренеді;
-Қазақтың ұлттық  ойындары жайлы білімдерін тереңдете отырып,  шығу тарихын 
меңгереді. Зерттеу жұмыстарына деген қызығушылықтары оянады.
- Өзара топтасып, жұмыс жасауға үйренеді. Бір –біріне деген көзқарасы қалыптасып, 
достық, бауырмалдық, ұйымшылдық қасиеттері басым болады. Берілген тапсырмаларды 
бірігіп орындайды.  

Жаттығулар
I бөлім
№1.Жаттығулар: дайындық жұмыстары;
Сынып оқушыларын сапқа тұқызып, рапорт тапсыру
1)Сап жаттығулары: “Он-ға”, “сол-ға”,
     “Ай-нал” т.б.
2) Жүружаттығулары. “Алға бас” 
     “Қолымызжоғары, аяқтыңұшыменжүру”,
     “Қолымызжелкеде, өкшеменжүру”,
     “Қолбелде, жартылайотыру”,
     “Қолтiзеде, толықтайотыру”
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3) Жүгiру жаттығулары. “Оң жақ қапталмен, сол жақ қапталмен”,
 “жартылай отыра жүру, толықтай отыра секiру”, “артқа қарап жүгiру”, 
   “тез жүгiру”
4) Жай жүгiрiспен жүгiру, жүгiре отырып, жай жүгiрiске көшу.
      Жүре отырып тынысты қалыпқа келтiру 
      жаттығулары.
5) Ортадан 4 тiзбекке бөлiнiп келу.  Жалпы дамыту жаттығулары.      
      Бiр, екi, үш, төрт.
      Сынып тоқта.             Сол-ға немесе оң-ға
6) Бір орында жасалынатын жаттығулар: 

ЖДЖ – жалпы дамыту жаттығуларының түрлері.
Б.к. Қол белде, аяқ сәл ашық,иық тұсында
Б.к. 1-4 бастысолға, 5-8 бастыонғаайналдыру.
Б.к. Қолиықта 1-4 алға, 5-8 артқаайналдыру
Б.к. Қолкеудетұстаберiлу, 1-де бүгiпсермеу;
       2-де оңнемесесолжаққажазыпсермеу.
    3-те бүгiп сермеу,4 – оңжәнесолжаққасермеу
Б.к. Солқолжоғары, оңқолтөмен, 1-2 солқолды
жоғарыкөтерiпсермеу, 
     3-4 оңқолдыжоғарыкөтерiпсермеу.
Б.к. Солқолжоғары, оңқолбелде 1-3 онғаиiлу;
     4-Б.к. 5-7 солғаиiлу; 8-Б.к.
Б.к. Қолдыбiрiктiрiп 1 – оңаяққатигiзу;
      2 – ортаға; 3- солаяққатигiзу; 4-қол белде;
Б.к. 1-сол қолдыоңаяқтыңұшынатигiзу
       2 – қолбелде; 3 – оң қолды сол аяқтың ұшына тигiзу;    4 – қолбелде;
Б.к. Қол бел де солаяқпен 15 рет, оң аяқпен 15 рет, қосаяқпен 15 рет
II бөлім. СТО
 «Ойлау орталығы»
№2.Топқа бөлу.
Сынып оқушылары ұлттық ойындардың,  спорттық құралдардың фото суреттерін суырады.
Сол арқылы ұлттық нақыштағы сурет бойынша бір топ, спорттық құралдардың суреті 
бойынша бір топ болып  бөлінеді.
Осылай  екі топқа бөлінеді.    
№3. «Ұлттық» деп аталатын сөзжұмбақты шешу.
Викториналық, логикалық сұрақтар және фото суреттер арқылы шешіп, сабақтың 
тақырыбын ашу.
1.Қызықтырған есепшіні ойлыны,
Бабалардың -  бұл ежелгі ойыны.
Екі адамға тең бөлінген «мал-жайы»,
Ойнау үшін тақтасы бар арнайы.
(Тоғызқұмалақ)
2. Слайдтан  фото сурет арқылы ойынды табу. Бұл ойын қалай  аталады?
(Орамал тастау)
3. Шебер жігіт, ұшқыр ат,
Жұлдыз болып ағады.
Ілген жігіт мықты нақ,
Жерден өзі алады. ( Теңге)

4. Жинап алар балалар.
Оны ойнаған –жүректі.
Мерген бала сыналар,
Талай түрі бар оның.
Ойнапбілгенбалалар. (Асық, ханталапай)

5. Балалардың қолында, 
Арқан  мен жіп жүреді.
Кірісіп сан ойынға,
Бұтаққа арқан іледі. (Алтыбақан)
6. Қазақстанда  алғашқы рет 1923 жылы  өткізілген  ұлттық ат спорты ойыны  қалай 
аталады? (Қыз қуу)
«Ғылым» орталығы.  
№3«Теңге» ойыны.
Сөре сызығы бойынша екі топ қатар орналасады. Белгі бойынша екі топтан бір-бір 
оқушыдан жүгіреді, жол бойындағы шытқа түйілген бірнеше теңгелерді жинап қайтады. 
Ойын ептілікті, икемділік, ширақтылықты талап етеді. Орамалдағы түюлі теңгені 
қарсыластарынан неғұрлым көп алып, алға шыққан адам жеңімпаз атанады. Егер теңгені 
ала алмаса, жеңілгені. Жүгіруші оқушы қатты жылдамдықпен жүгіре отырып, мәреге 
бірінші болып жету керек. Жеңімпаз топ, жүгірген оқушылардың жинаған теңгелері 

25ми
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бойынша анықталады.
«Асық ату»
Асық ойыны – біздің ұлттық спортымыздың бір түрі.  Ертеде мұны қазақтың ұлы да, қызы 
да қызыға ойнаған. Өйткені асық ойындарының тәрбиелік мәні зор. Мысалы, асық ойыны 
ептілікке, мергендікке, шапшаңдыққа, сергектікке баулиды. Асық ойыны өзінің түрлеріне 
қарай баланың күш-жігерін арттырып, мергендігін, шапшаңдығын, ептілігін және 
қырағылығын жетілдіреді. Асық ойыны түрлерінде асықтың әдемісін сақа қылып алуға 
болады. 
«Арқан тартыс» 
Ойын үшін оқушылардан 5 баладан топ-топқа бөлу;
Оқушылар бірінің артынан бірі тізбектеліп тұрады.
Екі топты қарама-қарсы тұрғызамыз.
Екі топты жер сызығының қақ ортасынан мәресіне келтіріп, дайындыққа келтіреміз.
Белгі берілген соң әр команда өзіне қарай тартып, қарсылас команданы сызықтан алып 
шыққанда, жеңіске жеткен болып саналады.
Сызықтан алып шыққанда жеңіске жеткен болып саналады.
Арқан тартыстың ұзақтығы 30-40 сек
Тартыс аралығында 1-1,5 минут үзіліс жасайды;
Оқушылар бір-бірінің белінен жұлқып тартуға болмайды;
№ 4«Венн диаграма»  «Топтастыру» әдісі
«Сергіту  орталығы»
№ 5. Сергіту сәті,әннің  ырғағымен  қазақтың   ұлттық  биі  «Қаражорға».
III бөлім
№ 6.Қорытынды.
«Ыстық орындық» әдісі  бойынша сабақты қорытындылау
Формативтік бағалау,  өзін-өзі бағалау.
Үйге тапсырма. 5 мин
№7. Кері байланыс.
Стикер парақшасы арқылы  оқушылардан   кері байланыс алу.

*****
Жамбыл облысы Байзақ ауданы Қостөбе орта мектебі

I санатты география пәнінің мұғалімі   Абдуллаева Эльмира Есенқызы

Сабақтың тақырыбы:«Сарыарқа»
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға Сарыарқа аласа таулы өлкесінің географиялық орны,геологиялық құрылысы,жер бедері,пайдалы 
қазбалары. Климаты, өзендері, табиғат зоналары туралы білім беру.
Дамытушылық:Оқушылардың картамен жұмыс істеу,шығармашылық дағдыларын дамыту.
Тәрбиелік:Өз елін,жерін сүюге,оны қорғауға тәрбиелеу.
Сабаққа қажетті құрал-жабдықтар:
1.карта-атлас
2.кеспе қағаздары
3.электрондық оқулық
Сабақтың түрі:ашық сабақ
Сабақтың әдісі:жеке,топтық,тапсырма,сұрақ-жауап
Сабақтың барысы:
1.Ұйымдастыру бөлімі:
а)Сынып оқушыларының сабаққа қатысуын тексеру;
б)Сынып оқушыларының сабаққа дайындығын тексеру;
I.Ұйымдастыру бөлімі
II.Қызығушылықты ояту
1.«Миға шабуыл»
-Солтүстік қазақ жазығының географиялық орны
-Солтүстік қазақ жазығының жер бедері қандай?
-Қандай табиғат зонасында орналасқан?
-Топырағы қандай,шаруашылықтың қай түріне қолайлы?
-Қандай экологиялық проблемалары бар?
2.Сандар сөйлейді...
200 м...     10-15м.....    4...   130-140м...   1934...   30-50 см...   350мм...  1700 м.
Жауабы:
-Солтүстік қазақ жазығының географиялық орны?
-10-15 м.Жалдардың биіктігі
-4-Солтүстік қазақ жазығы 4 ауданға бөлінеді.
-Есілдің жазық орманды даласының биік беті 130-140 м.
-1934 ж.-Наурызым қорығы ұйымдастырылған жыл.
-30-50 см.—қардың қалыңдығы
-350 мм.---жауын-шашын мөлшері
-Есілдің Қазақстан жеріндегі ұзындығы
III.Мағынаны тану.
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Әбден мүжіліп,үгілген өте көне таулы өлке.Қазіргі кезде таудың тек негізгі ғана сақталып қалған.Мұнда жартасты,басы 
сүйір және жіңішке келген қырқалар мен үгілген қорым тас сияқты формалар кездеседі.Бұл қандай өлке?
Құрманғазы Сағырбайұлының «Сарыарқа» күйін тыңдап отырайық.
Айналмалы бекет
Жаңа тақырып:
3. Жаңа сабақ  Оқушылар біз Қазақстанды 9 ауданға аудандастырылғанын білеміз.Оның 3-уі жазық:Шығыс 
Еуропа,Тұран,Солтүстік қазақ жазығы,сонымен қатар аласа және биік таулар бар екенін білеміз.Қазақстанның аласа 
тауларының бірі-Қазақстан ұсақ шоқысы-Сарыарқа өлкесімен бүгін танысамыз.
Постермен жұмыс:
1.1-топ:-географиялық орны,геологиялық құрылысы,жер бедері
2.2-топ:-пайдалы қазбалары,климаты,өзен көлдері.
3.3-топ:-табиғат зоналары,өсімдіктері мен жануарлары,шаруашылық маңызы мен қорғалатын аймақтары.
4.Дәптермен,атласпен жұмыс.
5.Сарыарқа жайлы оқушыларға видеоролик көрсету.
Сөйлемді толықтыр:
1-топ

Географиялық орны Жер бедері мен геологиялық құрылысы
Батыстан-шығысқа дейінгі ұзындығы 1200 км,ені шығыс 
бөлігінде 400 км,батыс бөлігінде 900 км шамасында.

Мұндағы ірі ойыс Теңіз-Қорғалжың қазаншұңқыры.Ол 
Сарыарқаның батыс бөлігін екіге бөліп жатыр.Оның 
Солтүстік батысында Көкшетау,Оңтүстік Батысында 
Ұлытау тау жүйелері орналасқан.

2-топ
Пайдалы қазбалары Климаты

Қарағанды мен Екібастұз көмір өндірудің ірі 
ошақтары.Жәйремде сирек металдар 
өндіріледі.Мысалы,темір,марганец кен орындары 
Жезқазған,Қарсақпай,Атасу,Саяқ

Сарыарқаның климаты құрғақ континентті болып 
келеді.Қысы суық,жазы құрғақ.Жылдық ылғал мөлшері 
200-300 мм.
Суық күндері температура -40 дейін төмендейді.Ұсақ 
шоқылы тауларда ылғал мол түседі.

3-топ
Ішкі сулары Климаты

Тұщы көлдер Көкшетау 
аймағында. Өзендерінің көбі қар 
суымен қоректенеді.Тұрақты су 
ағыны тек Есіл өзенінде.

Шөлейт зона мал жайылымына қолайлы. Шөл 
өсімдіктерітобылғы,қараған,боз,бетеге,ақселеу,бұйырғын,қара жусан.Қазақстанның
ең көрікті жерлері Көкшетау.Қорғалжың қорығы 1968 жылы құрылды.

Сәйкестендіру:
1-топ    Қызыларай---------------Ақсораң 1565 м.    Баянауыл-------960 м.
Қарқаралы----------------1403 м.                    Шыңғыстау----1300 м.
Кент------------------------1460 м.                   Ұлытау-------1134 м.
Артығын тап:
2-топ Қарағанды, Өскемен, Атырау, Екібастұз, Жезқазған, Балқаш, Павлодар, Жайрем, Теміртау, Қарсақпай, Атасу, Саяқ, 
Шымкент.
3-топ   Жауап сенен....
1.Шоқ-шоқ қарағай,биші қайыңдар қайда өседі? (дала зонасында)
2.Ұлытау,Қарқаралы,Шыңғыстау қай зонаға кіреді?(шөлейт зона)
3.Ақбөкен,қасқыр,түлкі мекендейтін зона?(дала мен шөлейт)
4.Қазақстанның ең көрікті жерлері?(Баянауыл,Көкшетау,Қарқаралы)
Сарыарқаның мыңдаған жылдар бойы жел,су әсерінен үгілген,мүжілген аласа таулары мен олардың баурайындағы көлдерде
нешге  түрлі  пішіндегі  тас  мүсіндер:Көкшетаудағы  шөккен  бура,Жеке  батыр  бейнелері,Жұмбақтас,
Оқжетпес,Қарқаралыдағы тас  құрбақа,Баян тауындағы мыстан  кемпір  және  т.б.  ұшырайды.Теңіз-Қорғалжың көлдерінің
табиғаты мен аң-құстары ЮНЕСКО тарапынан қорғауға алынған.Қорғалжың қорығы солтүстікпен оңтүстіктің арасында
ұшып жүретін жыл құстарының өніп-өсетін негізгі аймақтарының бірі.Бұл жерде ең әсем құстардың бірі қызғылт қоқиқаз
тірщілік  етеді.Сарыарқа  өңірінің  әсем табиғатын қазақтың талай ақын жазушылары әңгімелеріне арқау еткен.Сарыарқа
ежелден аты шыққан өлке.Қазақтың тұңғыш ғалымы Ш.Уәлиханов Көкше маңында дүниеге келген.Қ.Сәтпаев Баянауыл
маңында дүниеге келген.Құрманғазы Сарыарқаға арнап «Сарыарқа» атты күй шығарған.
IV кезең.«Сіз білесіз бе?».Сынып оқушылары қосымша әдебиеттерді, энциклопедияларды пайдалана отырып,Сарыарқаның
табиғаты,керемет жердері туралы аңыз-әңгімелер жайындағы деректерді келтіреді.
Қорытынды: «Ой-тоғаныс»
Сабақты қорыту:Т-кестесін құру
1-топ 

Сарыарқа Ең биік шыны Шығысында қандай тау 
жүйесімен шектеседі

Сарыарқада көмір 
өндірілетін жер

Ақсораң 1565 м Сауыр-Тарбағатай Қарағанды,Жезқазған
2-топ

Сарыарқа Басты өзендері 1968 жылы құрылған 
қорық?

Басты экологиялық 
мәселесі қандай?

Есіл,Нұра,Сарысу,Сілеті,Шідерті Қорғалжың Ауыз су
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3-топ
Сарыарқа Ертіс-Қарағанды каналы қандай 

мақсатпен салынды?
Қорғалжың қорығының 
символы

ЮНЕСКО тарапынан 
қорғауға алынған көл

Орталық Қазақстанды сумен 
қамтамасыз ету мақсатында

Қоқиқаз Теңіз-Қорғалжың

Бағалау парағы 
Рефлекция:Бағдаршам
1.№43 оқу.
2.Кескін картаға жер бедері мен пайдалы қазбаларын түсіру.

*****
Батыс Қазақстан облысы  Теректі ауданы 

Подстепный № 1 ЖОББ мектебі    
Аяпбергенова  Мөлдір Жұмагерейқызы

Пәні:  Қазақ тілі
Сыныбы: 2ә
Сабақтың  тақырыбы: Хабарлы  сөйлем
Сабақтың  мақсаты:  Оқушыларға  хабарлы  сөйлем  туралы  түсінік  беріп, хабарлы  сөйлем  жайындағы  білімдерін, 
байқағыштық  қабілеттерін каллиграфиясын  жетілдіру,  сөздік  қорларын, сөйлеу тілдерін  дамыту, сонымен  қатар  ұқыпты
болуға, әдемі,  таза  жазуға  тәрбиелеу.
Сабақтың  көрнекілігі: сабақтың  тақырыбына  байланысты  суреттер, кестелер,интерактивті тақта
Сабақтың  әдісі: сұрақ-жауап  әдісі,  топпен  жұмыс
Сабақтың  барысы:
І.Ұйымдастыру  бөлімі
- Сабаққа  қажетті  құралдарын  әзірлеу
- Қане балалар,бәріміз ортаға шығып дөңгеленіп тұрайық.
-Балалар біздің елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақ тілді –дамытамыз,орыс тілін-қолдаймыз,ағылшын тілін-үйренеміз» деген 
болатын. Сондықтар біздерде үш тілде келген қонақтарымызбен амандасып алайық.
-Сәлемесіздерме. Здраствуйте. Hello 
-Бүгінгі сабақты бастауға көңіл күйлерің қалай? (бас бармақ әд көрсету)
-Балалар сөйлем соңына қандай тыныс белгілер қойылады?
-Ендеше менің қолымдағы тыныс белгілер арқылы топқа бөлінеміз. (үлестіріп беру). Топ басшысын сайлау.
ІІ. Үй  тапсырмасын  тексеру.
168-жаттығу.Ребусты шешіп. Шешуі болған сөзге әңгіме құрап жазу. 3 топтан 3 оқушы оқиды. (әрбір оқушыға 
смайликтер  беру)
Сөйлем  туралы  ережені  сұрау. 
-Балалар,біздер қандай топтарға бөліндік? Нүкте,сұрақ белгісі,леп белгісі.
1 топ Нүкте туралы не білеміз?
2 топ Сұрақ белгісі туралы не білеміз?
3 топ Леп белгісі туралы не білеміз?
ІІІ. Жаңа  сабақ. 
-Ендеше, бүгінгі  өтетін  сабағымыз  «Хабарлы  сөйлем»  деп  аталады.
-Мен  қазір  сендерге  өз  сыныбым  туралы  мынадай  сөйлемдер  айта  аламын.
Менің  сыныбымда  19  оқушы  бар. Оның 13-і  ұл, 6-ы  қыз.  Балалардың  бәрі  ақылды. Сабақтан  қалмайды.  Мұғалімді  
сыйлайды. Сабақта  тыныш  отырады...
-Мен  қандай  тыныс  белгісімен  аяқталатын  сөйлемдер  айттым? (нүкте)
-Мен  бұл  сөйлемдерде  не  туралы  айттым? (сынып)
-Ендеше  осы  сөйлемдерді  хабарлы  сөйлем  дейміз. Сонда  хабарлы  сөйлем  дегенді  қалай  түсіндіруге  болады? (ережені 
қорытып  шығару)
Электронды оқулықтан тыңдатып, түсіндіру.
Кітаппен жұмыс. 
169-жаттығу. Мәтінді оқы. Әр сөйлемде не туралы айтылған? Сөйлем соңындағы тыныс белгілеріне назар аудар
       Итбалық балықпен қоректенеді. Ол өте жақсы жүзеді, керемет сүңгиді. Аяқ орнында жүзу қанатшалары бар. 
Итбалықтың күшіктері де аппақ. Сондықтан оларды ақүрпек деп атайды.
Топтық жұмыс. 1 топ. Мәтіндегі сөйлем саны
2 топ. Бірінші сөйлем неше сөзден құралған.
3 топ. Үшінші сөйлемнің бірінші сөзіне дыбыстық талдау жасау.
170- жаттығу. Мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Мәтінге ат қой. 
       Бұлбұл- кішкентай құс. Ол таңертең ағашқа қонып алып сайрайды. Бұлбұлдың үні құлаққа өте жағымды.
Сергіту сәті. 
Ендібалалар орыс тілін-қолдап,сергіту сәтін жасайық.
171-жаттығу. (ауызша) Сөздерді оқып,әйелдердің киімін білдіретін сөздерді бір бөлек, ерлердің киімін білдіретін сөздерді 
бір бөлек топтастыр.
172-жаттығу.Алдыңғы жаттығудағы қарамен жазылған сөздерді қатыстырып сөйлем құрастырып жаз. (тақтаға жазу)
1 топ  Орамал     2 топ Құлақшын    3 топ Камзол
Жаулық, Жейде,Сәукеле  сурет бойынша хабарлы сөйлем құрау.
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-Қане балалар, бәріміз бері қарайық. Біздің сыныпқа хат келіпті. Ол хат 3 топқа үш түрлі. Топ басшысы ашып барлығымыз 
оқып көрейік.
-Хатта не жазылған?
1 топ: «Бізге келген хатта Нүкен өз жағдайын хабарлап, біздің хал – жағдайымызды сұрапты»
2 топ: «Бізге келген хатта Білгішбек өзінің қуанышты жағдайын хабарлапты»
3 топ: «Бізге келген хатта Ақылбек жақында туған күні болатынын хабарлап. Соған келесіңдерме деп сұрапты.»
-Өте жақсы балалар, демек хат хабар арқылы біз бір-бірімізбен хабарласып,жағдайымызды баяндай алатынымызды білдік. 
173-жаттығу. (ауызша талдау)
Берілген сөйлемдердің хабарлы сөйлем екенін дәлелде.
1 - топ: Бірінші сөйлемді дәлелде.
2 - топ: Екінші сөйлемді дәлелде.
3 - топ: Үшінші сөйлемді дәлелде.
Оқушылар бірлесе жұмыстана отырып, бір ортақ шешімге келеді.
Бекіту. «Тез хабар айт »ойыны. Доп беру арқылы тобы жаиында хабар аиту керек
 Табиғат  
1)1 топ Хабарлы сөйлем
2 топ Лепті сөйлем
3 топ  Сұраулы сөйлемге айналдыру
2) Табиғат сөзін 3 тілде айту
Табиғат-природа-nature (нейче)
VІ. Үйге  тапсырма (Күнделікке  жазу)
174-жаттығу  Ережені  жаттау
VІІ.Сабақты  қорытындылау. Бағалау. Смайликтерді санаймыз

• Х-дан  егер  бастасаң,  сәлемін  досқа  жолдаған.
• Қолы  жоқ, сурет  салады. Тісі  жоқ тістеп  алады.
• Сырттай  ұқсас  малтаға,  қаламның  бұл  ғажабы  жылтыр  қара  тақтаға. Аппақ  сүтпен  жазады.
• Күнде  оған  қараймын. Қара  шашты  тараймын.
• Әрі  шешен,  әрі  әнші,  әрі  күйші,  әр  үйде  бар, тапқышым,  кәне,  тапшы!
• Ешкінің  төлін  қалай  атайды?
• Күнделікті  тамақ  дайындауға  қолданатын  нәрсені  ата.

                     Сөйлем Хабарлы  сөйлем
 Хабарлы     лепті сұраулы          Бірдеңе Сөйлемнің  

             жайында соңына  нүкте
             хабарлау қойылады.

                 мақсатымен
        айтылған Мен  мектепке  бардым

*****
Атырау облысы  Исатай ауданы  Аққыстау  ауылы  «Балдырған » бөбекжай-

балабақшасының   жоғарғы   санатты
тәрбиешісі Өтеғалиева Гүлнар Мүтиқызы

Логикалық ойынды есептер арқылы балалардың математика 
пәніне деген қызығушылығын танымдық қасиеттерін арттыру

Балалардың математика пәніне деген қызығушылығын тудыратын негізгі іс- әрекет ойын, әрекет ойын, еңбек, сабақ.
Логикалық ойындар арқылы балалардың математика пәніне деген қызығушылық танымдық қасиеттерін арттыру.
а) Логикалық ойлауды дамытушы ойын жаттығулар. 
ә) Логикалық есептерді шығару.
б) Қызықты есептер
в) Кеңістікті бағдарлау ойын жаттығулары
г) Пішін, көлем, салыстыру ұғымдарына байланысты ойынды есептер.
ғ) Графикалық диктант.
д) Ауызша диктант.
е) Интеллектуалдық іс әрекет машығы
 «Балаларға жүргізілген бақылау-диагностикалық кесте-балалардың білімін тексеруші нұсқа.»
Балабақша өмірінде  оқу-тәрбие  үрдісінде  ойынның маңызы зор.  Ойын баланың мінез-құлқына,  эстетикалық тәрбиесіне
үлкен әсерін тигізеді. К.Д.Ушинский баланың ойынға деген қызығушылығы жөнінде былай дейді:
Ойын балалар үшін шындық. Ал шындық қоршаған ортадан да қызық, бала үшін қызықты болу түсінікті, өйткені онда
өзіндік іс- әрекеті көрінеді. Бала ойын әлемінде өмір сүреді, оның ізі шындық өмірге қарағанда терең қалады.
Ойын баланың мінез-қүлқының қалыптасуына, техникалық процесс кезіндегі гармониялық жетілуіне әсер етеді.
Бір ойын ойлау және қабылдай білуін жетілдірсе, ал екінші бір ойын ойлау қабілетін, ал үшіншісі есте сақтау қабілетін
жетілдіреді. Ойындар сюжетті-рольдік, қимыл-қозғалысты, ойын жаттығулар, дидактикалық ойындар болып бөлінеді.
Ойын есептеріне сабақ материалын тереңдетуге және бекітуге арналған ойындар жатады.
Балалар ойын-есеп кезінде сабақ мазмұнындағы оқиғаны әңгімелейді. Балалардың белсенділігі сұрақ-жауап, әңгімелеу, өз
ойларын жеткізе білу кезінде көрінеді. Ойын түрлерін балабақшада жас ерекшеліктеріне байланысты қай сабақтарда да
қолдануға болады.
Ойын есптерінде балалардың сөйлеу, ойлау, есте сақтау қабілеті дамиды.
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Мектепке дейінгі іс-әрекетінің бір түрі-ойын.
Әсіресе математика сабағында ойын есептерін енгізу сабақтың әсерлілігін арттырады.
Математика сабақтарында ғылыми тұрғыдан негізделген ойын есептер мен санамақтар, қызықты жаттығуларды логикалық
есептеуде тиімді пайдаланудың маңызы зор. Ойынды пайдалану жиілігін тәрбиеші анықтайды, және шығармашылықпен
түрлендіре отырып, балалардың мінез-құлық, даму ерекшеліктерін ескеріп, жаңа тақырыпты өткенде, өтілген материалды
қайталағанда, білімді тиянақтау және тексеру мақсатында, яғни сабақтың кез келген сәтінде оқыту әдісінің құрамды бөлігіне
айналдыруға болады. Бірақ ойын процесі мен оқу процесін бір-біріне етене жақын байланыстырып, ұйымдастырған жөн.
Бала ойын іс-әрекеті үстінде қандай да білімді игеріп жатқанын, ал оқу процесінің өзінде қалай ойынға ұласып кеткенін
аңғармай қалуы тиіс.  Сонда ғана ойын және оқу іс-әрекеттері табиғи бірлікте болып, пәндік білім, білік және дағдыны
игеруге  толық  ықпал  жасайды.  Осы  шарт  орындалған  жағдайда  ойын  есеп  шын  мәнінде  оқыту  әдісі  деңгейіне  дейін
көтеріледі.
Математика  сабағында  ойынды  сабактың  басында  қолдану  үй  тапсырмасына  балаларды  түгел  қатыстыру  мақсатын
көздейді.  Егер  ойын  сабақтың  ортасында  қолданылатын  болса,  онда  балалардың  көңіл-күйін  сергіту,  шаршағанын
ұмыттыру  мақсатында  өтеді.  Ойын  сабақтың  соңында  ойналса  тақырыпты  бекіту  немесе  сол  сабақтан  алған  білімді
жинақтау мақсатында енгізіледі.
Математика сабағында (“аз”) , (“кем”), (“артық”) ұғымдарын баланың зердесіне ұялату оңай емес. Оны қарапайым ойын
есептер арқылы түсіндіре бастасақ, онша қиындық келтірмейді. Даярлық топтарында математикадан сандар қатарын оқып
үйрене  бастағанда  балалар  түсінігін  жеңілдетіп,  математика  пәніне  қызықтыра  жетелеу  үшін  “Санамақ”,  “Он  саусақ”,
“Жұмбақ тапсырмалар” шешіп, жаттатып, мазмұнын түсіндіру арқылы балалардың тілін дамытып, логикалық ой жүйелерін
қалыптастыруға  болады.Мектепке  дейінгі  МАД  топтарының  математика  сабағында  бүгінгі  күннің  талабына  сай  жаңа
технологияға  толы  түрлі  ойындар  жүргізіледі.Оның  ішінде  дидактикалық  ойын,  комбинаториялық  ойын,  лабиринт,
математикалық диктант т.б.  ойындарының маңызы зор.  Балаларға  осы ойындарды ойната  отырып,  олардың танымдық
қасиеттерін  ашуды тәрбиешілер мақсат етеміз.Балалардың логикалық ойлау қабілетін арттыратын төмендегідей жаңаша
ойындарды ұсынамын.
“Жеті күлте жапырақша” ойыны.
Ойын мазмұны:
Балаларды  логикалық  есептерді  шығара  білуге  үйретуді  жаттықтыру.  Апта  күндерін  (бүгін,  ертең,  арғы  күні...);
геометриялық фигураларды білуін бекіту. Екі кіші саннан сан құрау, ақиқаттықты дәлелдеу машығын дамыту.
Ойынның жүрісі:
-Балалар, біздің топтан қандай жаңалық байқадыңдар?
Балалар:
-Түнде тобымызда ғажайып гүл өсіп шығыпты.
Тәрбиеші:
-Жай гүлден қандай айырмашылыгы бар?
Балалар:
Күлте жапырақтары әр түрлі-түсті.
Тәрбиеші:- Қанша күлте жапырақтары бар?
Балалар:- 7 күлте жапырақтары бар.
Тәрбиеші: -Оны қалай атар едіңдер?
Балалар:- Жеті түсті гүл деп атауға болады.
Тәрбиеші: -Бұл гүл қай ертегіде бар?
Балалар:- Жеті түсті гүл ертегісінде қыздың барлық тілегін орындайды.
Тәрбиеші:- Біздің тілегімізді орындай алама екен?
Гүл:- Балалардың барлық тілегін орындай аламын.
Тәрбиеші:- Олай болса бірінші жапырақты үзіп алайық. Ол жапырақта қандай сан тұруы керек?
Айдан жапырақты алып, онда 1 саны тұратынын айтады.
-Бүгін аптаның қай күні? Ертең ше? Арғы күні? Ең жақсы көретін күнің қай күн?
Балалар: -Аптаның 1-ші күні, 2-ші күні, 3-ші күн. -деп жауап береді. 
Айдана:- Аптаның 3-ші күнін жақсы көремін .-деп жауап береді.
Ғажайып гүлдің екінші жапырағындағы сұрақ:
“Фигураларға  қарада,  оларды тез атап шық.” Үстелде жазылып жатқан фигуралардың қасына барады да,  “Не  өзгерді?”
ойынын ойнайды. Балалар фигураларды естеріне сақтайды. Тәрбиеші фигуралардың орнын өзгертіп қояды. Соны балалар
айырады. Үшінші жапырақты жұлып алайық.
“Таяқшаларды санайық”
Тәрбиеші  балаларды  үстелдерге  алып  келеді.  Үстелде  таяқшалар  мен  онға  дейінгі  сандары  бар  үйлердің  сызбалалары
берілген. Тоғыз таяқшаны тең бөл. 9 саны қандай екі кіші саннан түрады?
Бұл тапсырманы Аида тақтаға орындайды. Қалған балалар орындарында орындайды.
Төртінші жапырақты алайық. Бұл жапырақта “Ойын” жазу көпіршіктері.
Бір бала көпіршіктерді үрлегенін салады, ал қалғандары көпіршіктер ұша бастайды.
5-ші жапырақ: “6-шы жапырақты ашайық”
Балалар 6-шы жапырақты ашады. Мұнда “Сыйлық” деп жазылған. “Суық-ыстық” ойыны көмегімен балалар витамині бар
көпіршіктерді табады.
Тәрбиеші:  -Балалар  бізде  бір  жапырақ  қалды.  Онда  “Бүгінгі  сабақта  не  ұнады?  Қай  тапсырма  қиын  болды?  Ең  оңай
тапсырма ше?” деген сұрақтар бар.
Балалар өздеріне ұнағанын, қиыны да болғанын, ішінде оңай тапсырмалар да кездескенін айтып, қорытындылайды.
Балалар бұл біз үшін өте маңызды, себебі біз қазір Математика еліне аттанамыз. Бұл елдерде біздерді қиын сынақтар мен
оқиғалар күтіп тұр. Ол біздер екі топқа бөлініп капитандарымызды сайлап алайық. Бір команда үшбұрыш ∆, екінші команда
төртбұрыш □.  Ал,  топтар  дайын.  Математика  еліне аттанайық.  (Музыка  ойналады) -Балалар біз  лабиринт ішіне  кірдік.
Лабиринттен менің тапсырмаларымды орындағанда шығасыңдар.
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1-ші тапсырма
“Үшбұрыш тобының оң жағынан табасыңдар.”  1-ден 10-ға дейін қандайда бір тәсілмен санаңдар,  санау түрін атаңдар.
Балалар тапсырманы тура, кері санап береді де, алға жүреді.
Тәрбиеші: -Балалар шаршаған болармыз, ойын ойнайық.
Ойын аты “Білсең әрі қарай жалғастыр” ойыны (кез келген саннан бастап)
Тағы музыка ойналады.
Лабиринт  иесі  екінші  тапсырмасын  береді.  Бұл  тапсырмада  капитандар  цифрлар  жиынтығын  алып  топ  мүшелеріне
таратады. Берілген белгі бойынша “1-ден 10-ға дейінгі ретпен сапқа тұр және керісінше” тапсырманы балалар орындайды.
Тәрбиеші:- Бұл не? Бізге ғажайып бар деп еді, ал біз оны көрмейміз. Осы кезде тағы да лабиринт иесінің дауысы естіледі. Ол
“Сандық бар” дейді. Балалар “Ыстық-суық” ойыны арқылы сандықты табады. Тәрбиеші оның ішінен кішкене сандық алып
шығады.  Оның ішінде қағаз  цифрлармен таңбалар жиынтығы салынған.  Қағазды оқыса ішінен “Математика  сабағынан
білімдеріңді тексеремін: артық, кем деген таңбаларды дұрыс пайдаланасыңдар ма? Егер дұрыс пайдалана білсеңдер сыйлық
беремін.”
(Екі топтың балалары тапсырманы орындайды)
Тәрбиеші тағы да сандықтың ішін ашып, жұмбақтар алып шығады. “Қар еріді, су ақты, күн ұзарды. Бұл қай кезде болады?”
Балалар: -Көктем кезі. -деп жауап береді “Күн ысыды, арпа пісті.
Бұл қай кезде болады?”
Балалар:-Жаз мезгілі.-деп тағы да жұмбақтың шешуін айтады. Тәрбиеші:- Балалар ойнайтын уақыт келді ау деймін.-деп
ойын ойнатады. Ойын ойналып болғасын тәрбиеші сандықтан қағаз алады.
-Бұл не?
-Геометриялық фигуралар.
-Бұл фигуралардан не құрастыра аласыңдар?
Балалар  фигуралардан  үй,  балапан,  машина  т.б.  құрастырады.  Тәрбиеші:-Балалар,  біз  лабиринт  иесінің  қойған  барлық
тапсырмаларын  толық  орындадық  деп  ойлаймын.  Көптеген  қызықты  ойындар  ойнадық.  Лабиринт  иесі  де  бізге
ризашылығын білдірді.
Көлемді  өлшеуге  берілген  тапсырманы  орындау  үшін  тиімді  әдіс  таңдап  алу.Қиялын,  зейінін,  логикалық  ойлауын,
біліктілігін тексеру. Талдау. Белсенді ойлауға негізделген қолданатын амал тәсілін таңдап алуға интеллектуалдық іс әрекет
машығын қалыптастыру.
Күтпеген жағдай. Топқа президент Өсетүс келіп, балалармен танысады.
-Мен Ғылым Академиясын ашпақшымын. Жай ғылым емес, басқатырғыш ғылымның! Мен, әрине президент боламын, ал
сендер болғыларың келсе академик болуға болады.
Алдымен басқатырғыш ғылыми Академиясының жарғысымен таныстырайын.
Кез келген ойлауды, ой қорытуды жақсы көретін кез келген адам Академия мүшесі бола алады.
Академиктерге көңілсіз болуга, орынсыз қыңқылдауға болмайды.
Академиктер шаршамай еңбектенеді, біріне-бірі көмектеседі. Академик болғыларың келе ме?
Балалар:- Иә, болғымыз келеді.
-Олай болса , мен сендерге тапсырма беремін.
1-ойын “Ойла да жаса” жаттығу ойыны.
Сол жақтағы фигураны қалай Атауға болады?
Балалар:- Көпбұрыш, алтыбұрыш- деп жауап береді.
 -Үшбұрыш шығу үшін көпбұрыштарға таяқшаларды қалай орналастыру керек?
-Үш тақшаны былай қолданғанда үшбұрыш шығады.- деп балалар көрсетеді.
2-ойын
Балаларға 1-ден 7-ге дейін цифрлар жазылған ұзындықтары әр түрлі жолақтар мен 1 үшбұрыш беріледі. Жолақшаларды
ретімен орналастыр, алдына үшбұрыш қой, неге ұқсайды?
Балалардың жауабы: -Реттеп орналастырғанда кемеге, қайыққа ұқсайды.
Қай жолақ ең ұзын?
Қай жолақ ең қысқа?
Жауабы: 4- жолақ ең ұзыны, ал 1-ші жолақ ең қысқасы.
Балалардың ойлау қабілетін тексеруші нұсқа-бақылау диагностикалық тапсырмалар.
Бақылау диагностикалық жұмысты жүргізу-жеке және топтық түрде өтіледі.
Бақылау диагностикалық жұмыстарды қыркүйек, қаңтар, мамыр айларында өткізіп тұру керек.
Осы бақылау диагностикалық жұмыстарды кеспе сызбаға түсіріп алған тиімді.
Айдың бірінші аптасында:
Есті дамытуга арналған дидактикалық ойын “Лабиринт”
Айдың екінші аптасында:
Дидактикалық ойын “Өзің құрастыр” ойыны, дидактикалық жаттығу “Не артық”
Айдың үшінші аптасында:
Есті дамытуға арналған дидактикалық ойын “Шытырман сурет” Айдың төртінші аптасында:
Дидактикалық ойын “Өзің құрастыр” дидактикалық жаттығу “Айырмашылыгын тап”
Бұл бақылауда мектеп жасына дейінгі бала қиналатын болса, ойынды өзгертіп, бірнеше рет қайталауға болады. Балалар
жеке сабақтарда тәрбиешісімен бірге ойнауға төселгеннен кейін, ойынды өз бетінше қолдануға болады.

Бұл кесте  сызбаны толтырғаннан  кейін әрбір  тәрбиеші өзінің  алдындағы балалардың математикалық,  логикалық ойлау
қабілетін немесе танымдық қасиеттерін айтқызбай-ақ, кесте -сызба арқылы айнымай ажырата алады.
Сондай-ақ,  тәрбиешілер  жұмысының  құрамды  бөлігіне  айналган  ата-  анамен  жұмыс  түрінің  бірі-  “Ата-аналар
жиналысында” айтылатын негізгі қорытынды жұмысын бақылау диагностикасы болып есептелінеді.
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Ата-аналармен жұмыс.
1. Тәрбиешінің тексеріс  қорытындысы  және  балалармен  жүргізілетін  жұмыстар  түрлері  тізбегі  ата-аналар

жиналысында айтылып талқыға түседі.
2. Балаларды үйде үйрету үшін тәрбиеші ата-аналарға ойындар мен суреттер тізбегін ұсынады. Ол жаңа жоғарыда

айтылып кеткендей “Лабиринт”, «Шытырман-сурет», “Өзің жалгастыр” т.б ойындары.
3. Сол сияқты, тәрбиешінің бағалау нәтижесінің дұрыс және бұрыс екенін тексеру үшін ата-аналарға арнайы

балалармен  жүргізілетін  жұмыс  түрлерін  көрсетіп,  нақтылай  түсуіне  болады.  Талдау  жұмыстарының  үлгі
материалдарын таратуға да болады. Ұсыныс-пікірім: Осы жоғарыда қолданған ойын түрлерін өз сабақтарыңызда
пайдалансаңыздар екен деймін.

*****
Атырау облысы  Исатай ауданы Аққыстау  ауылы   «Балдырған » бөбекжай-

балабақшасының   жоғарғы   санатты
тәрбиешісі Өтеғалиева Гүлнар Мүтиқызы

Тақырыбы «3   цифрымен    танысу .   Цифрды  заттың    санымен  сәйкестендіру. Жыл   мезгілдері  (күз)  .

Мақсаты  Математикалық     жұмбақтарды    көрген   мәліметтер    негізінде    шешуге   үйрету:                            
3 цифрын   3  санының    таңбасы    ретінде     таныстыру :  Нүктелерді    қосып ,    3  цифрын    
салуды   үйрену : Өзге   цифрлардың   арасынан    3  санын    табу : 1, 2, 3  цифрларын  санын    
сәйкестендіру, 3 санын қанша бірліктен тұратынын ажырата білгізу.  Балалардың     жыл  мезгілі   
білімін   пысықтау(күз ):

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, түсіндіру, ойын, құм терапиясы, мантессори технологиясы

Қажетті құрал-
жабдықтар

Үлестірмелі материалдар, сандар, цифрлар карточкасы, ойынға қажетті суреттер, құм, жіп, 
жылжымалы тақта, құрастырмалы сандар, аудиожазба.

Іс-әрекет 
кезеңдері

Педагогтің  іс-әрекеті Балалардың  іс-әрекеті

Мотивациялық
қозғаушылық

Шаттық шеңбері
Күннің көзі ашылып,
Көкке шуақ шашылсын
Құтты қонақ келіпті
Төрімізге еніпті
Амандасу үлкенге
Тәрбиенің бастауы
Ал кәнекей бәріміз
Сәлем берейік үлкенге
Сәлеметсіздерме апайлар!

Балалар шаттық шеңберіне тұрып, 
өлең жолдарын тәрбиешімен бірге 
қайталайды.

Ұйымдастыруш
ылық-ізденістік

Тәрбиеші балалардан апта күндерін сұрайды.
-Қазір жылдың қай мезгілі?
-Күз  айларын атайықшы.
-Күз мезгілінде ауа-райы қалай болады?
-Күзде қандай жұмыстар жасалады?
-Көкөністерге нелер жатады?
-Көкөністер қайда өседі?
-Жемістер қайда өседі?
-Күз туралы тақпақ білеміз бе

Балалар ,жарайсыңдар! Күз туралы толық түсінік алдық деп
ойлаймын.
Математика  ұйымдастырылған  оқу  қызметінде  біздер
сандармен танысамыз.Олай болса, өткен сандарымызды еске
түсірейікші.
Осы кезде ішке «1» саны кіреді.
-Балалар,бізге қандай сан келді?
-«1»- саны неше бірліктен тұрады?
Олай  болса  алдарыңдағы  сандар  арасынан  «1»  санын
көрсетіңдер.
«1» -санына сәйкес заттарды көрсетіңдерші.
-Жарайсыңдар, балалар.
-1 санынан кейін қандай сан?
Ішке «2» -саны кіреді.
-«2» -саны неше бірліктен тұрады?
-2- санын көрсетіңдерші
-2-санына сәйкес келетін заттарды көрсетіңдер.
-Балалар «2» саны «1» санынан кейін тұрады.
«2» саны досын іздеп келіпті.Ендеше балалар, біз бүгін «2»
санынан кейін тұратын «3» санымен танысамыз.
Ішке «3» саны кіреді
-Балалар,  бұл  сандарды  біз  бұрыннан  да  білеміз.Есімізге

Балалар сұрақтарға жауап 
береді.Апта күндерін атайды.
-Күз мезгілі.
-Қыркүйек, Қазан, Қараша.
-Ауа-райы құбылмалы 
болады,жаңбырлы, салқын болады.
Егін жинау, шөп шабу науқаны 
басталады.
-Картоп, жуа, сәбіз, қызылша.
-Көкөністер бақшада өседі.
Жемістер ағашта өседі.Алма ағашы, 
алмұрт, жүзім жемістерге жатады.
Айкөркем:
Жел тынымсыз гуілдеп
Болып кетті тым бұзық
Шуылдайды тал терек
Жапырағын жұлғызып
Саябек:
Ағаштардан жамырап
Ұшты жерге жапырақ
О, алақай тамаша
Шашу шашты жапырақ
Рахим:
Келші,келші алтын күз
Келші ,келші жарқын күз
Мерекені жалғастырып
Ойнап, күлші алтын күз
Балалар өткен тақырыпты естеріне 
түсіреді.
-«1»- саны
«1»-саны 1 бірліктен тұрады.
Балалар 1 алманы көрсетеді.
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түсірдік.Енді   біз  «2»  санының  досы  көршісімен
танысамыз.Ол  «3» саны.Үш санының таңбасы алфавиттегі 42
әріптіішіндегі  «З»  әрпіне  ұқсас  келеді  екен.Үш  саны  үш
бірліктен тұрады.Үш санын көрсетіңдерші.Үш санына сәйкес
заттарды көрсетейік.
-Балалар  тура  санаған  кезде  1,2,3,  болып
саналады.Қолымызбен  үш  санын  көрсетейік.3  саны  қай
саннан кейін тұрады?
Алдарыңдағы сандарды ретімен орналастырыңдар.
Сергіту сәті
Орнымыздан тұрамыз
Алма ағаштан алма теріп
Себеттерге салайық
Себетімізді қолға алып
Бақшамызға қайтайық
-Енді  балалар,бүгінгі  өткен  үш  санына  байланысты  ойша
есептер шығарайық.
1.Алма ағашта үш алма
Жерге түсті екеуі
Ағашта қалды нешеуі?
-Ағашта алмалар көбейді ме азайды ма?
2. Сымда отыр бір торғай
Қасына келді қос торғай
Сымда болды қанша торғай?
3.Отырғыздым үш ағаш
Жайқалып өсті екеуі
Өспей қалды нешеуі?
4.Қолымдағы алманы
Үш досыма сыйладым
Қолымда алма қалмады
Қолымдағы алманың
 Нешеу сонда болғаны
Қимылды ойын:«Сандарды топтастыр»
Шарты:музыка  әуенімен  балалар  қозғалып  тұрады.2,3,1
сандары  көрсетілген  кезде  балалар  2,3,1  болып  топтасып
қалады.
-Ойын ұнады ма балалар?
-Балалар үш саны қай саннан кейін тұрады?
Ендеше тура санайық
Жарайсыңдар балалар. Ендеше кері санайық.
Тәрбиеші балаларды орталықтарға бөледі.Бірінші орталыққа
жіптен  1санын  2  санын  3  санын  құрастыруды
тапсырады.Екінші  орталыққа   сандарды құм  бетіне  салуды
тапсырады.Үшінші  орталыққа  қиындылардан  сандар
құрастыруды,келесі орталыққа нүктелерді қосу арқылы санды
жазуды,келесі  топқа  жылжымалы  тақта  арқылы  сандарды
жазу тапсырылады.
-Жарайсыңдар балалар өте жақсы

-«1» -санынан кейін «2» саны 
тұрады.

«2»- саны 2 бірліктен тұрады.
Балалар 2-санын көрсетеді.
2-қызанақты көрсетеді.
Балалар тәрбиешіні мұқият 
тыңдайды.
Балалар алдарынан 3 санын тауып 
көрсетеді. 3 санына сәйкес затты 3 
қиярды көрсетеді.

«3»- саны «2»- санынан кейін 
тұрады.
Балалар сандарды 
орналастырады.1,2,3
3,2,1
Балалар өлең жолдарына сәйкес 
қимылдар жасайды.

Балалар есептің жауабын айтады.
Алма ағашында 1 алма қалды.
Балалар жауабы.
Ағашта алмалар азайды.

Сымда 3 торғай болды.
Торғайлар көбейді.
1 тал өспей қалды.
Ағаштар азайып жатыр.
3-алма болған
Балалар ойынды қызыға ойнайды.
-Ойын ұнады
3 саны 2 санынан кейін тұрады.
1,2,3 тура санайды. Балаларды 
ретімен орналастырамыз. 
3,2,1- балаларды кері санау.
Балалар орталықтарға бөлініп  
тапсырмаларды қызыға орындайды.

Рефлексиялық-
түзетушілік

Тәрбиеші   балалардың  бүгінгі  оқу  қызметінен   алған
әсерлерін,  көңіл  күйлерін,  немен  айналысқандарын,  не
үйренгендерін сұрайды.
Ендеше  көңіл-күйлеріңді  смайликтер  арқылы
көрсетіңдер.Балалар бірауыздан көңілді смайликті көрсетті.
Тәрбиеші балаларды мақтап ,мадақтады. .Белсенді балаларды
атап  өтеді. Ұйымдастырылған  оқу  қызметін  «Күз  жомарт»
әнімен аятайды.

Балалар бүгінгі оқу қызметінен 
алған әсерлерін көңіл күйлерін 
әңгімелейді.
Көңіл күйлерін смайликтер арқылы 
көрсетеді.
Тәрбиеші мақтап мадақтағанға мәз 
болысады.
«Күз жомарт» әнін хормен 
орындайды.

                             Күтілетін нәтиже:
Біледі: 1,2,3 санын цифрын түсіне біледі;
Игереді: 3 санының үш бірліктен тұратынын, заттардың көп аз ұғымдарын:
Меңгереді: 3 санының жазылуын санын.

*****
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    Атырау   облысы, Исатай ауданы  «Бәйтерек»  бөбекжай -  балабақшасының
     жоғары   санатты  әдіскері Махатова  Ақлима  Абсатырқызы

  
Балаларына   қамқорлық   жасау   және  оларды 

 тәрбиелеу – ата – ананың табиғи құқығы әрі  парызы
                                            Қазақстан Республикасы Конституциясынан 

Мектеп  жасына  дейінгі  баланы  толыққанды  тәрбиелеу  отбасы  мен  балабақшаның  тығыз
ынтымақтастығы кезінде ғана мүмкін болады. Ата – аналардың балаларға тәрбие беру міндеті ҚР
Конституциясында,  ал  балалардың  отбасындағы  құқығы-  бала  құқықтары  туралы  конвенцияда
белгіленген. Отбасы- барлығының басы, жан – жақты дамуының негізі болатын тәрбие институты.
Отбасының  балаға  тәрбие  берушілік  қызметінің  мақсаты  –  баланың  жасын,  жеке  ерекшелігін,
психологиялық  дамуын  ескере  отырып  жарасымды жетілген  ұрпақ  тәрбиелеу.  «Баланы  жастан»,
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген даналық сөздердің мағынасы өте терең. Есейіп кеткен

соң баланың теріс мінезін, қалыптасқан қате көзқарасын өзгерту өте қиын. Осы кезде «Балаңыздың тәрбиесін бастамас
бұрын өзіңіздің мінез – құлқыңызды, өмірге көзқарасыңызды ой елегінен өткізіп бақыладыңыз ба ?» деген сауал туады. Ұлы
педагог А.С. Макаренко «Балалардың алдында беделді болуды қаламайтын ата – ана жоқ. Бірақ қалай, қай бағытта өнеге
беріп,  өсіріп келе жатқанын ойламастан,  бала санасына рухани  өктемдік жасап тәрбиелейтін  ата – ана баршылық.  Бұл
беделді болудың қандай жолы ? Мұндай жолмен келген адал баланың санасы жетілгенде өздігінен жойылады » деген.
Отбасындағы ата – ана мен баланың қарым - қатынас нәтижесінде адамгершілік, эстетикалық, дене тәрбиесінің алғашқы
үлгілері қалыптасады. Ал әке мен шеше – баланың алғашқы тәрбиешілері. Ата – аналар бала бақытының шынайы бағбаны
балуы тиіс. Бала бақыты – білімде. «Білім – бір құрал. Білімі көп адам құралы сай ұста сықылды, не жасаса да келістіріп
жасайды » дейді Ахмет Байтұрсынұлы. Бүгінгі таңда болып жатқан өміріңіздегі өзгерістерге байланысты ұстаздар мен ата –
аналардың  бала  тәрбиелеудегі  жауапкершілігі  арта  түсуде.  Балаларды оқыту  мен тәрбиелеуде  отбасының  басым рөлін
мойындай бірлесе жұмыс атқару керек.  Бала психикасы үйдегі көрген – білген, естіген мәліметтермен толығады. Әрбір
ұстаз ата – аналармен қарым – қатынас жасауда түрлі тәсілдерді, қазіргі жаңа технологияларды пайдалана отырып ата –
ананың  қызығушылығын  арттыру  мақсатында  жұмыс  атқарса,  ата  –  ананың  балабақшаға,  тәрбиешіге  деген  көзқарасы
өзгерер еді.
Қазіргі уақытта жұртшылықтың балаларды тәрбиелеуге қатысы кеңейе түсіп, тәрбие жұмысы еңбек ұжымының күнделікті
ісіне  айналуда.  Тәрбиешілердің  практикасында  ата  –  аналармен  және  көпшілікпен  бірігіп  жұмыс  істеудің  иәртүрлі
формалары  қалыптасып,  жемісті  түрде  қолданылуда.  Отбасы  тәрбиесіндегі  кездесетін  сәтсіздіктер  ата  –  аналардың
педагогикалық  –  психологиялық  сауатсыздығынан  және  оларда  тәрбие  жұмысын  жүргізуге  қажетті  тәжірибенің
жоқтығынан болады. Балаларды тәрбиелеудің дұрыс жолын табу үшін ата – аналарға көмектесу – тәрбиешілердің міндеті.
Ата – аналармен жүргізілетін жұмыс түрлерін қалай ұйымдастыруға болады ? Ол үшін біз, яғни психологтар, тәрбиешілер
ата – аналармен  жақынырақ танысып,  отбасының  әлеуметтік  жағдайын ,отбасы мүшелерінің бала тәрбиелеудегі рөлін
анықтау үшін ата – аналардың ұсыныс – пікірлерін, ойын бөлісу мақсатында сауалнамалар, анкеталық сұрақтар алуымызға
болады. Сонымен бірге жыл бойғы жүргізілетін жұмыс түрлерін ата – аналармен бірлесе отырып жасаған тиімді, себебі ата
– аналар заман талабына сай өзекті  мәселелерді,  отбасы тәрбиесіне байланысты тақырыптартарды өздері  ұсына  алады.
Сонымен қатар ата – аналардың ұсыныс – пікірлерімен санаса отырып ата – аналарға арналған әңгімелер мен лекциялар,
консультациялар,  сұрақ – жауап  кештері,  тәрбие  жұмысын алмасу жөніндегі  конференциялар,  психологиялық  тренинг-
сабақтар,  ата  –  аналарды  педагогикалық  әдебиеттермен  таныстыру  әдіс  –  тәсілдері  қарастырылады.  Мұхтар  Әуезов
айтқандай : «Қай істің болсын өнуіне үш түрлі шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек».
Өмірлік тәжірибе ұлы жазушымыздың сөзінің құдіреттілігін байқатады. Отбасы мен балабақша арасындағы байланысты
күшейтіп, бағытты жұмыс жүргізу, ұйымдастырылатын мерекелік іс – шараларға, ата – аналарға және топ жиналыстарына
ата  –  аналарды  тартудың  қажеттілігі:  балаларда  іс  –  әрекетті  таңдаудың  үлкен  мүмкіндігі  болады,  балалар  маңызды
жетістіктерге жете алады; балалар еліктеудің жаңа үлгісін алады ; ересектер тәрбиешінің жұмысымен жақын танысып, оны
бағалай біледі.  Әрбір отбасының мықты жақтары болады , әр адам жақсы ата – ана болғысы келеді, барлық отбасы көмекті
қажет  етеді,  көмек  түрі  отбасының  нақты қажеттіліктеріне  байланысты  болады.  Ата  –  анамен жұмысты  ұйымдастыру
барысында  ата  –  ананы,  яғни  отбасын  тәуелді  ете  емес,  оны  қиыншылықтарды  жеңу  мүмкіндігін  нығайтуды  көздеу,
баланың дамуы туралы ақпарат ата – аналарға бала тәрбиелеуде өз рөлін жүзеге асыруға ықпал етеді. Ата – аналармен
бірлесе атқаруға болатын жұмыстар: тақырыптық кеңес (ата – аналарды психологиялық, педагогикалық білім және тәжірибе
жаңалықтармен  таныстыру,  кеңес  беру,  ой  қозғау,  ой  қорыту),  педагогикалық  семинар  (отбасылық  тәрбиенің  әдіс  –
тәсілдеріне арналады), шығармашылық кештер (балабақша және топішілік болуы, озық қабілетті, танымал ата – аналарды
үлгі тұту, насихаттау мақсатында ұйымдастырылады).  Әке мен шеше өзін тәрбиешімін дей отырып өздері де тәрбиеге енуі
қажет.  Қазіргі  таңда  баланы  тәрбиелеуде,  бала  психологиясының   дұрыс  қалыптасуында  ата  -  ананың  да,  тәрбиеші-
ұстаздың да атқаратын рөлі зор. Сондықтанда отбасы мен балабақша ынтымақтастығының  өсіп  келе жатқан болашақ ұрпақ
өміріне тигізетін әсері өте зор. «Ұстаз – бағбан, бала - гүл» деген қағида әр тәрбиешінің ұстаздың  ұстанымы. Осы қағиданы
ата – ана мен ұстаз бірігіп пайдалансақ балабақша балалары үшін ең сүйікті мекенге айналар еді. Бағбанға гүлдің әйтеуір
өскенінен  әдемі  болып  өскені  қажет,  ата  –  ана  мен  ұстазға  да  баланың   әйтеуір   ержеткенін  әдепті  болып  есейгені
қажеттірек. Бағбан өзінің  өсірген гүлінің  санымен емес, сапасымен  мақтанады,  ата – ана да баласының әдептілігімен
мақтануы тиіс.
  Егер  біз адамгершілігі зор, дені сау ұрпақ тәрбиелегіміз келсе, онда бұл мәселені «бүкіл әлеммен»: балабақша, отбасы, 
қоғам болып шешуіміз қажет.  
       Жоғарыда айтылған отбасылық қатынастарды жүзеге асыру үшін келесі тәрбиелік міндеттерді орындау бойынша 
жұмыстар жүргізілу қажет.
Сонымен бірге, балабақшаның отбасына  үнемі ашық,  яғни  олар қалаған кезінде өздерінің мәселелерін талқылауға, 
консультация мен көмек алатындай болғаны жөн. 
Педагогтың  жұмысы  ата-анамен  және  балалармен жұмысқа үйлестірілген болуы міндетті.  
Тәрбиешілер мен ата-аналар арасында іскер әріптестік үшін жағымды қарым-қатынас орнағаны жөн. Педагог ата-аналармен
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жұмыста олар қызыға қатыса алатын, бала бейнесінің жағымдылығын қалыптастыратын жұмыстар өткізуі қажет.  
Мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру үрдісін жоспарлауға ата-аналарды қосуды келесі бағыттармен жүзеге асыруға 
болады: 
Ата-аналармен жұмыс формалары: 
Форма – (латын сөзі forma) – құрал, бірнәрсенің құрылымы, ұйымдастыру жүйесі. 
Бүгінгі күні ата-аналар педагогикалық білімін ағартудың дәстүрлі емес, жаңашыл деп саналатын әртүрлі әдістері мен 
формалары қолданылып келеді: 
- көрнекі   насихаттау; 
- оn-line бақылау; - отбасына қатынау; 
Осындай ата-аналармен өткізілген (Тренингтер мен ойындар)
Тренингтің өту жоспары:
Мақсаты:  Тәрбиешілермен  ата-аналар  арасында  өзара  достық  ,  сыластық,  ынтымақтастық  қарым-қатынасын
жақсарту.Баланың  дамуына  жеке  тұлға  болып  қалыптасуына  балабақшаның  әдістемелік  жұмысын  жұзеге  асыру
шараларына ата-аналарды жұмылдыру. Бір-біріне жылы ілебіздерін білдіру.
Міндеттері: Балабақша мен отбасының тығыз байланысын арттыру.
Көрнекілігі: Музыка жазылған үнтаспа қағаз-қаламдар, ағаш, алмалар ,шарлар,себет,гүлдер.
Әдіс-тәсіл: Пікір алмасу,сұрақ-жауап, психологиялық жаттығулар
Тренингтің бағдарламасы:
                        1. Ата-анаға арналған кеңес
                         2. Шаттық шеңбер
                         3.Ой толға
                         4.Ситуациялық сұрақтар
                         5.Отбасы мен балабақша бірлігі
                         6. «Жанұя шашуы» ойыны
                       Ортаға 8ата-анамен4 тәрбиеші шығады
Шаттық шеңбері: Ата-аналар  және  тәрбиешілер  ортаға  шығып  шеңбер болып дөңгеленіп  тұрайық.  Кәне  бәріміз  бір-
біріміздің қолымызлан үстап шеңбер құрайық. Шеңберге тұрудың ұлкен қасиеті бар. Шеңберде тұрып бір-біріміздіжақсы
көре  отырып  жақсылықпен  жылулығымызды  сыйлай  аламыз.  Міне  сондықтан  бұл  шеңберді  танысу  ,достық  шаттық
шеңбердеп атаймыз. Мына гүлді бір-бірімізге біреу арқылы аттарымызды атап танысып алайық . Себеттегі гулдердің түсін
таңдау арқылы үш топ құрып орынымызға жайғасайық .Топта топ басшысын сайлап алайық
Дөңгеленіп тұрайық
Керегені құрайық
Уықтар боп иіліп
Шаңыраққа киіліп
Киіз үйді құрайық
Ой жинау.
Үш топқа тақырып беріледі
Топ мүшелері пікірлесіп тақырып бойынша ойларын ортаға салаотырып қорғайды:
1-топ Бала ұшін тәрбиеші мен ата-ана арасында қандай байланыс болуы керек.
2-топБала білімді, тәрбиелі, мейірімді болып өсуі үшін ата-ана мен тәрбиешінің ролі
3-топ Баланың теріс әркеттеріүшін ата-ана ментәрбиешінің жазалау түрлері.
Ситуациялық сұрақтар:
1.Әртоптағы ата-аналар үстел үстінен үлестірмелі қағаздарды бәліп алып ,сұрақтарға жауап береді.
Баламен сөйлесе білуде өнер.Мысалы:Түн неге қараңқы?
Күн қайда кетті?
Ұшақ аспанда қалай ұшады?
деген сияқты балаңыздың сауалына жауап беруге тырысасыз ба, әлде елеусіз қалдырасызба?
2.Баланы тәрбиелей білуде үлкен өнер. Мысалы: Сізге балабақша тәрбиешілері «Сіздің балаңыз басқа баларды ұрады» деген
шағым айтты Қандай шара қолданар едіңіз?
3. Баланы сыйлай , қадрлей білуде үлкен өнер. Мысалы:Қасыңыздабір ата-ана баласының іс-әрекетіне көңілі толмай: «Сен
ештеңе білмейсің , сен ештеңе істей алмайсың»- деп айтып жатқанын байқадыңыз.Бала «с-әрекетіне теріс баға беруді қалай
қарайсың?
      Отбасы бір-біріне қамқорлық жасайтын , бәрі бірге тұратын, бірі мұңайса бәрі мұңайатын, бірі қуанса бәрі қуанатын
үлкен  ұжым.  «Табиғатсыз  адамдардың  күні  жоқ,  оны  айтуға  табиғаттың  тіліжоқ»  демекші  адам  табиғатпен  тығыз
байланысты табиғаттың бір бөлігі бұл ағаш, енді сол ағаштың иесіболар едіңіз тамыры ма, әлде діңгегі ме,әлде жапырағы
ма?
Тамырлар бір бөлек, жарырақтар бір бөлек, діңгектер бір бөлек отырамыз. Сіздердің бұл таңдауларыңыз кездейсоқтық емес,
психологиялық  сәйкестік.Ағаштың  тамырын  таңдағандар  істің  нәтижесіне  мән  беретіндер  адамдар.  Ағаштың  діңгегін
таңағаңдар  берік  мықты  біреуге  тірек  бола  алатын  адамдар.  Ағаштың  жапырағын  таңдағандар  сұлулықты,  әсемдікті,
ұқыптылықты қалайтындар. Егер тамырдан нәр алып, діңгегі мықты болып, бұтағы жапырағын жайса ағашымыз жеміс
береді. Топ мүшелері мына ақ қағазға: «Тамыр тобы»,  «Діңгек тобы»,  «Жапырақ тобы»жемістерді  жапсырамыз. Мәуелі
ағашымыздың тамыры бар, діңгегі бар, жапырағы бар, енді жемістер өсіріп шығарамыз , ол  үшін «Жанұя шашуы» ойыеын
ойнаймыз.  Әр топқа шар беріледі, шардың ішінде жемістер бар.Жемістерге әр кім балаларына тілек жазып ағашымызға
жапсырамыз.
Қорытынды: Ағаштың тамыры –ата-әже,
                    Діңгегі –ата-ана,
                   Жапырағы – тәрбиеші,
                  Жемісі – балалар.
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       Осылай жан-жақты бірігіп жұмыс жасасақ нәтижесінде білімді, ақылды адамгершілігі мол, инабатты , мейірімді жас
ұрпақ тәрбиеленіп өседі.
 Осындай  ұжымдық  жұмыс  немесе  осындай  шараларда  ата-аналар  балабақшадағы  белгілі  бір  жас  тобындағы  және
отбасындағы  тәрбиенің  мақсаты  және  міндеттерімен,  түрлі  әдістерімен  жүйелі  түрде  таныстырылып  отырады.Белгілі
жазушы Мұхтар Әуезов: «Қай істің болсын өнуіне үш түрлі шарт бар; Ең алдымен ниет,онан соң күш, содан кейін тәртіп
керек»-деген Өмірлік тәжірибе қаламгер сөзі даналығының дәлелі.
   Біздің балабақшада ата-аналарға арналған кеңес пункті ашылған онда ата-аналар өзіне бала тәрбиесіне қажетті ақпаратты,
сондай-ақ психолог, мамандардан кеңес ала алады.
     Өскелең ұрпақ тәрбиесі қашанда маңыздылығын жоғалытқан емес.Бүгінгі заманның  педагогына  қойылатын  талап  та
өте  жоғары.  Педегог  үнемі ізденісте жүрсе, ал ата-ана бұл үрдісте қолдау көрсетіп, көмекке келетін болса , жұмыс табысты
болмақ

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

№ 93  Абылай хан  атындағы  жалпы  орта мектебі  математика   пәні  мұғалімі
Эгамбердиева  Кулия  Дуисенбаевна

Тақырыбы: Өрнектерді түрлендіруде негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолдану
Сабақтың ақпараттық картасы:

Мақсаты:
1) Білімділік:  Тригонометриялық өрнектерді  түрлендіру жайлы алған білімдері мен біліктерін  
жүйелеп жалпылау.
2) Дамытушылық: Есептеу дағдыларын , шығармашылық және стандарттан тыс ойлау қабілеттерін, 
шығармашылық белсенділіктерін дамыту.

3) Тәрбиелік : Пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өзіндік және өзара бақылау дағдыларын, коммуникативтік 
құзырлықтарын қалыптастыру.
Типі: Жалпылау сабағы
Сабақ түрі: жаттықтыру- практикум
Әдісі: ізденушілік, зерттеу, практикалық, және өзіндік жұмыс
Бақылау түрі; өзіндік және өзара, мұғалім тұрғысынан бақылау
Көрнекі құрал: Слайдтар,формулалар
Сабақтың құрылымы:
І. Ұйымдастыру кезеңі- 3мин
ІІ. Тригонометриялық өрнектерді түрлендіруде қажетті  анықтамалар мен формулаларды қолданудағы білім мен біліктің 
практикада қажеттілігін сезіну, сабақтың тақырыбы, мақсаты, міндеттерімен таныстыру. Сабақта одан әрі жұмыс істеудегі 
оқушылардың белсенділіктерін арттыру -10 мин 
ІІІ. Берілетін тапсырмаларды орындауда  мазмұны мен жүйенің бірізділігі-16 мин
ІV. Мұғалімнің бақылауымен өзіндік жеке тапсырмаларды орындатуы- тест/ 8 мин
      V. Орындалған тапсырмаларды  жалпылау және жүйелеу-3 мин
      VІ. Сабақты қорытындылау және үй жұмысына нұсқау беру-5 мин 
      Резерв тапсырмалары 

Сабақтың моделі/барысы 
І. Ұйымдастыру кезеңі 
Уақыт аралығы 3 мин

6. Ұйымдастыру кезеңі. Сабаққа әзірлік
 ІІ. Сәлеметсіздерме! Оқушыларға сабақтың  тақырыбы, мақсаты, құрылымы айтылады.

14) Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы: « Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру »
Біздің сабағымыз  « Қазақстанға саяхат» яғни ......
1)  блиц- сұрақтардан тұрады.
Мұғалім:  Сіздердің назарларыңызды мынадай мәселеге аударғым келеді. 
« тригонометрияға»  байланыстының бәрін жаттап есте сақтау қажет емес, тек сандық шеңберде қалай іздеу керек екенін 
түсіну жеткілікті.
1-сұрақ : 
Градустық өлшемде берілген бұрышты радиандық, ал радиандық өлшемде   берілген бұрышты  градустық өлшемге 
айналдыру формуласын атаңдар.?
Жауап:  -градустық өлшем     ,  а-радиандық өлшем 
2 тапсырма :
Оң және сол бөліктерде тұрған тұжырымдарды сәйкестендіріп бағыт арқылы анықтама шығатындай етіп 
қосыңдар.
Жауап:
3- сұрақ 
У= sin  функциясының анықталу және мәндер аймағын атаңыздар
Жауап: 
У= sin  функциясының анықталу облысы  аралығы, ал мәндер облысы  аралығы
Тапсырма №4 
 бұрышы қай ширекке тиісті екенін бағыт арқылы қосып көрсетіңдер  / сәйкес жауаптарды байланыстырыңдар/
Жауап:
 5- сұрақ  /3 мектеп/
Қандай тригонометриялық функцияларды жұп функциялар  қайсысын  тақ функциялар деп атаймыз  ?
Жауап:
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Жұп функция- косинус,ал тақ функциялар :синус, тангенс, котангенс 
6 –тапсырма  /3 мектеп/
Негізгі тригонометриялық теңбе- теңдіктерді  жалғастырыңыздар :
Жауап:
«Сыңарын тап» ойыны арқылы формуланы толықтыру:
Ш . Жаттығулар кезеңі
№1 есеп
Өрнекті ықшамдаңдар: 
1) 
Жауабы: 
1) =
№2 есепті/ 5-мектепке/  жолдаймыз 
1) 
жауабы ; 
1) 
Рахмет! Бәрекелді жарайсыңдар!
№3 есеп
 , мұндағы  болса f(x)- табыңыздар
Жауабы: 
№4 есеп 
Өрнекті ықшамдаңдар
Жауабы: 
 №5 есеп
Тепе-теңдікті дәлелде:

.1
sincos

sincos
44

22








.
sin1

cos

cos

sin1












Өрнекті ықшамда:
.cossinsincos 33  

Оқулықпен жұмыс:
№320
№321
№324
№325 

IV-кезең
Енді, бүгінгі сабақтан алған білім ,біліктерімізді тиянақтау үшін қазір тест тапсырмаларын орындайсыңдар. 
Тапсырмалардың әрқайсысын орындау барысында сәйкес торларда «белгі»  қойып отырыңдар. /Кері байланыс/
                                     (      -қайталауды қажет етпейді бәрін түсіндім)
                                     (        – келесі сабақта  осы тапсырма жайлы есіме түсірсе екен)
                                      (          -қиын, сыныпта тағыда ұқсас есеп шығарғым келеді)
Тест 

№ Тапсырмалар Жауаптар
1 800 бұрыш қай ширекке тиісті А) I B)II C)III D)IV
2 Cos 600 –ң мәнін табыңдар А)  B)   C)   D)
3 Сандардың қайсысы  нөлден кіші А)  sin1500B)cos 1200 C) sin 600 D)cos 500

4 Егер  , болса , онда  табыңдар А) B) C)0 D)1
5
 

Өрнекті ықшамдаңдар А)  B)0 C) D) 2

V. Орындалған тапсырмаларды жүйелеу
Мұғалім :Оқушылар, мұндай тест тапсырмаларын орындау барысында тек анықтамалар мен тригонометриялық 
функциялардың таңбасын ғана емес,  өрнектерді ықшамдауда формулаларды да білуді талап етеді . Мұндағы 4 есепті мен 
көрсеткен әдіспен есептесеңдер уақыт үнемдеуге көмектеседі. Ал  2-ші тапсырманы орындағанда  кестедегі мәндерді есте 
сақтау үшін өзіміздің алақанымызды пайдалансақ болады. 
Синусты табу ережесін қарастырайық. – Үлкен бармақ пен ең кіші саусақтың қиылысуында Ай  ортасы бар. Саусақтарды 
кеңірек айқара ашу керек. . Егер саусақтарды Ай  ортасы  шығатын сәулелер десек, онда кішкентай саусақтың бағыты 00  
береді. 
№0 мен №1 арасы 300 , №0 мен №2 арасы 450 ,№0 мен №3 арасы 600 №0 мен №4 арасы  900

Саусақтарды нөмірлесек, 
 1)  №0                сәйкесінше  00

2) №1                  сәйкесінше 300

3) №2                сәйкесінше 450

4) №3                сәйкесінше  600

5) №4                сәйкесінше 900

Мына формуланы есте сақтау керек: , мұндағы n- саусақ нөмірі.
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 Sin 450 =№2/2  =, ал косинусты табу үшін кері нөмірлейміз. 

Тест тапсырмаларының жауаптары 
№ Жауаптар 
1 А
2 А
3 В
4 А
5 С

IV . Сабақты қорытындылау және үй тапсырмасына нұсқау беру
1. Мұғалім - Ал, енді бүгінгі сабақтан алған білімдерің мен біліктеріңді үй тапсырмасын орындағанда дұрыс қолдана 
білесіңдер деп ойлаймын. 
1. Теориялық материалдарды қайталау 
2.    В.№318 
       В.№ 322 
       С.№328 
2 . Мұғалім : - Балалар, бүгінгі сабақ туралы қандай ойларың бар және келер сабақтарды құрғанда қандай  тапсырмаларға 
көңіл бөлсек деп ойлайсыңдар 
Жауап : /Оқушылардың сабақтағы, топтағы және өздерінің жұмысы жайлы жауаптары 

Сабақ аяқталды! Сау болыңыздар!
*****

Оңтүстік  Қазақстан  облысы  Сайрам  ауданы   Ақсукент  ауылы
     № 93 Абылай хан  атындағы  жалпы  орта  мектебі  математика   пәні  мұғалімі
                                                      Маханова  Майрамгуль  Шарапатовна

Сыныбы:   10  сынып

Сабақ тақырыбы: Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу.

Мақсаты: Тригонометриялық теңсіздіктер ұғымымен танысып,  оларды шешу әдістерін үйрену.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар тригонометриялық теңсіздіктер ұғымымен танысып, оларды шешуде 

алгоритмді қолдана алады.
Сілтеме 10 сынып алгебра және анализ бастамалары
Ресурстар Интернет сайдтары, 10 сынып алгебра және анализ бастамалары оқулығы, 

критериалды бағалау бетшелері.
Тапсырмалар • Ұйымдастыру

• Ауызша жаттығулар
• Шығармашылық тапсырма.
• Алгоритммен танысу.
• Деңгейлік тапсырма.
• Өзіндік жұмысы.
• Қорытындылау, бағалау.
• Рефлексия.

Жүргізілетін жұмыс.
Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті
5мин 1.Ұйымдастыру.

Оқушыларды топқа бөледі, сабақ тақырыбы және  
мақсатымен таныстырады. Бағалау бетшелерін таратып, 
бағалау критерийлерімен таныстырады.

Топқа бөлінеді , сабақ тақырыбымен танысады.

3 мин 2.Ауызша жаттығу. 
Теңдеуді шешіңдер.
a) sin x=1.             ә) tg x=0.
б) ctg x=-1.           в) sin x=0.
г) cos x=-1.

Берілген теңдеулердің шешімін ауызша табады.

10 мин 3.Шығармашылық тапсырма.
Қарапайым тригонометриялық теңдеулерді бірлік 
шеңбер көмегімен шешу.

Әр топтан бір оқушы интерактивті тақтада 
тапсырманы орындайды. Тапсырманы орындау 
барысында тақтаның мүмкіншіліктерін ( сызғыш
көмегімен координаталық жазықтық сызу, 
циркуль көмегімен шеңбер сызу, әр түрлі сызық 
түрлерін қолдану, фигура бөлігін түспен толыру,
т.б.) қолдана отырып , шығару барысына 
түсіндірме жүргізеді.

12мин Анықтама.  sin x <0,   sin x ≤0, sinx>0 , sin x≥0, cos x< 0, 
cos x > 0, cos x ≤0, cos x≥ 0, tgx < 0, tg x > 0,  tg x ≤ 0, tg x 
≥ 0, ctg x < 0, ctg x > 0, ctg x ≤ 0, ctg x ≥0 түріндегі 
теңсіздіктерді тригонометриялық теңсіздіктер деп  

Оқушылар алгоритммен танысып, топпен 
алгоритмді қолданып мысалдар орындайды.

51



атаймыз. 
Алгоритм.

1. Теңсіздікті қарапайым теңсіздікке келтіру.
2. Кординаталық жазықтыққа теңсіздікке 
тригонометриялық функциялық графигін және у=а 
түзуін жүргізу . 
3. Қиылысу нүктелерін табу.
4. Теңсіздікті қанағаттандыратын қисықтың бөлігін және
бас аралықты анықтау.
5. Кері тригонометриялық функцияның мәнін ескеріп 
абциссаның мәнін табу.
6. Тригонометриялық функциялалардың периодтылық 
қасиетін пайдаланып теңсіздігінің жалпы шешімін жазу.

Топ басшылары 
топтың шығарған мысалдарын сыныптастарына 
түсіндіріп, шығару жолымен таныстырады. 
Қойылған сұрақтарға жауап береді.
 

7мин  Деңгейлік тапсырма
І деңгей.  №108 (а, б), №109 (ә, в).
ІІ деңгей  №110 (ә, в)
ІІІ деңгей №115 (а)
 

Деңгейлік тапсырманы орындай отырып ұпайлар
жинайды.

5мин  Өзіндік жұмыс. Оқушылар өзіндік жұмысты орындап, бірін-бірі 
тексереді.

2мин Қорытындылау, бағалау.
Сұрақ-жауап ретінде алгоритмді еске түсіреді, үй 
тапсырмасы беріледі.

Бағалау бетшелеріндегі ұпай сандары бойынша 
критерийді қолданып бағалайды.

1мин  Рефлексия  "Интервью„.
1) Сізге сабақ  ұнады ма?
2) Сіз не үйрендіңіз?
 

Сұрақтарға жауап береді. 

*****
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ БАУЛУ

Султанова Гулжауган Кадирбековна
Атырау облысы Қызылқоға ауданы №75 бастауыш мектебі

Бастауыш  мектеп-оқушы  тұлғасы  мен  санасының  дамуы  қуатты  жүретін,  ерекше  құнды,
қайталанбас кезең. Сондықтан бастауыш білім-үздіксіз білім берудің алғашқы басшысы, қиын да
жауапты жұмыс. Бастауыш мектеп балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы дамыту,
яғни, сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, жағдайларды объективті
түрде бақылап, талдау жасауға үйрету,  ойын дұрыс айтуға,  салыстыра білуге,  дәлелдеуге,  сөйлеу
мәдениетіне  үйретеді.  Дамыта  оқытудың  да  басты  мақсаты-  баланы  оқыта  отырып,  оны
шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту.
Бастауыш мектеп оқушысының жеке тұлғасын қалыптастыру, оның рухани әлемін байыту, сабаққа
ынта-жігерін арттыру, жеке дарындылығын дамыту-бүгінгі таңдағы негізгі мәселелердің бірі.
Өйткені, қазіргі кезеңдегі қоғамның жедел дамуы ғылым мен техниканың дамуымен байланысты
болса,  ал  болашақта  ғылым  мен  техниканы,  өндірісті  дамытатын  бүгінгі  мектеп  оқушылары.
Сондықтан мектеп оқушылары үлкен жауапкершілік пен білімдарлықты қажет етеді. Оқушылардың
өз-өзіне сенімін арттыру,  олардың шығармашылығын дамыту,  өтілетін сабақтың оқу-материалын

терең ұғына білуге баулу-мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне де байланысты.
Мұғалімнің әрбір өтілетін сабағы қазіргі кездегі оқыту талаптарына сай болып келуі қажет. Бұл аталған талаптармен бірге
мұғалімнің күнделікті өтілетін әрбір сабағы ғылыми түрде негізделіп, оның тәлім-тәрбиелік мәні жан-жақты ашылуы тиіс.
Осы талаптардың орынды атқарылуында ғана оқушыда шығармашылық қабілет дами түсіп, оқушының оқуға, білімге деген
құштарлығы  дамып  отырады.  Оқушы  құлшынысын  ұдайы  дамытып  әрбір  өтетін  сабағын  жаңаша  ұйымдастыра  біліп,
оқытудың  озық  әдіс-тәсілдерін  қолдана  білгенде  ғана  бастауыш  сынып  оқушыларының  шығармашылық  қабілеті  дами
түседі. Шығармашылық дегеніміз-адамның өмір шындығына, өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін
дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі.
Оқушылардың  белсенділігі  мен танымдық  іс-әрекеттері  арқылы шығармашылығын  дамыту,  қажетті  жағдайда  айрықша
шешім қабылдай алатын жеке тұлғаны дайындау,  осыған орай оқытуды ізгілендіру мектептерінің алдында тұрған үлкен
міндет екені белгілі. Уақыт талабына сай оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту үшін, оқытудың жаңа ақпараттық
технологиясын пайдаланған жөн деп ойлаймын. Шығармашылыққа үйрету үшін мынадай жағдайларды ескеру тиіс.
Мұғалім ең алдымен, сыныпта шығармашылық көңіл-күй тудыру үшін баланың назары бір нәрсеге бағытталуы керек.
-Әрбір шығармашылық тапсырманы оқушыға  ұсынудың мазмұны жеткіншектердің жас ерекшелігіне,  қызығушылығына
үлесуі керек.
- Оқушының шығармашылықпен айналысуына мектепте, сабақ үстінде, үйде қолайлы жағдай туғызу.
- Шығармашылық бағытқа баланы жүйелі, сапалы түрде қалыптастырып отыру қажет.
Сондықтан баланың шығармашылығын дамытуда ұстаз көп еңбек сіңіру керек.
Баланың  қиялын  дамытып,  ойын  ілгері  жетектеуде,  түрлі  лингвистикалық  жаттығулардың  да  ролі  зор.  Сабақ  үстінде
материалды салыстырып қарама-қарсы қою әдісі арқылы да ұғындыру өз нәтижесін береді.
Мұғалім  сабақта  әдіс-тәсілдерді  пайдалана  отырып,  балалардың  ұсыныс  пікірлерін  еркін  айтқызып,  ойларын  ұштауға
өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отыру қажет. Әдіс-тәсіл көмегімен өткізген әрбір сабақ оқушылардың
ойлауын және қиялын, ойын дамытып, оларды сөйлеуге үйретеді. Түрлі әдістемелік тәсілдер пайдалану арқылы балалардың
ортасынан қабілеті жоғары бала іздеп, онымен жұмыс жасау, оны жан-жақты тану, оқушылардың шығармашылық деңгейін
бақылап отыру-әрбір мұғалімнің негізгі міндеті.
Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі тануына
көмектеседі.
Оқушының өз болмысын тануға көмектесіп, қабілетін ояту,  жаңа рухани күш беру білімнің ең маңызды мақсаты болып
табылады.
Бастауыш сынып оқушысының зейіні тұрақсыз, импульсивті, қабылдау мүмкіндіктері де әр түрлі болады. Дегенмен де әр
баланың бір нәрсеге бейімі болады. Бейімділік-оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі. Оқушының шығармашылық
қабілетін дамытуға мектеп қана мақсатты түрде ықпал ете алады.
Оқушыларды  шығармашылық  жұмысқа  баулып,  олардың  белсенділіктерін,  қызығушылығын  арттыра  түсу  үшін,
шығармашылық қабілеттерін сабаққа және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады. Олар
мынадай:

 Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау.
 Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру.
 Логикалық  ойлауын  дамытатын  ойындармен  берілген  тапсрымаларды  шешу  /ана-грамма,  сөзжұмбақ,

құрастырмалы ойындар т.б./
 Берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс /кері  есеп қарастыру,  мәтін  мазмұнын өңдеу,  шығарма,

шағын әңгіме, мәтін құру, т.б./
 Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу.
 Ұнатқан кейіпкеріне мінездеме беру.
 Ой шапшандығын, сөз байлығын дамытуда өлең шумақтарын құрастыру.
 Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау.

Ал сабақтан тыс уақытта оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудың жұмыс түрлері:
 Әр түрлі кездесулер өткізу.
 Әр түрлі тақырыптарда сайыс, пікірталастар өткізіп, алған әсерлері бойынша шығарма жазу.
 Балаларға арналған журналдарға жаздырып, оны сабақ кезінде үнемі пайдалану.
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 Әрбір оқылып отырған шығармалардың авторлары туралы толық мағлұмат жинау, реферат жазу.
Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа баулуға, шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін
байытуға,  қиялын  ұштауға,  өз  бетінше  ізденуге  зор  әсерін  тигізеді.  Бала  бойындағы  қабілетті  ашу  оқушының
шығармашылық бағытта дамуына жете мән беру болып табылады.
Қазақ  тілі  сабағында  сөзбен  жүргізілетін  жұмыс,  сөздерді  байланыстырып  сөйлеуге,  әңгіме  айтуға,  шығарма  жазуға
көмектеседі.  Сөздік  жұмысы  оқушыны  бір  жағынан  қызығушылығын  оятып,  шығармашылық  қабілетін  арттыруға,
белсенділікке ынталандырады.
Қорыта келгенде,  бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың танымдық,  шығармашылық қабілетін дамыта
оқыту олардың сабаққа деген қызығушылығын оятып, ойын, ынтасын дамыта түседі.
Баланы оқу -тәрбие үрдісі негізінде дамыту мәселесі –бұл жылдар бойы көптеген ғалым-психологтардың, педагогтардың,
практик-мұғалімдердің арасында пікірталас тудырып келе жатқан және күні бүгінге дейін күн тәртібінен түспей жүрген
мәселе.
Теориялық мәселелерге сүйенсек, баланың жалпы дамуы негізгі  үш факторға сай жүзеге асады. Біріншісі- биологиялық
фактор, екіншісі-әлеуметтік орта және үшіншісі-тәрбие, яғни оқу-тәрбие үрдісі. Ғалымдардың пікірінше, осы фактордың
ішінде тәрбиенің, яғни оқу-тәрбие үрдісінің ролі зор. Көптеген ғалым-педагогтардың,практик мұғалімдердің тәжірибесіне
сүйенсек,  оқу-тәрбие  үрдісі  негізінде  дамыту  мәселесінде  басты  рөлді,  ең  алдымен,  оқушының  өз  бетімен  әрекеті,
белсенділігі  атқарады.  Себебі,  сабақ  қаншалықты  сапалы болсын немесе  мұғалімнің  білімі,  тәжірибелік  шеберлігі  мол
болсын, бірақ бала тарапынан өзіндік белсенділік, әрекет болмаса жұмыстың нәтижелі, сапалы орындалуы мүмкін емес.
Өз дәрежесінде жете мән берілмей келген өзіндік жұмыс жасауға соңғы жылдары сапалы түрде бетбұрыс жасалуда. Оған
дәлел-оқушыны дамытуға бағыттала құрылған жаңа бастауыш білім алып, дамуына жете мән беріле бастады. Кезінде өз
бетіндік  жұмыстың бала дамуындағы рөлін жете  көре білген және ол жөнінде еңбек жазған қазақ ғалымдарының бірі,
ағартушы-ғалым Ахмет Байтұрсынов болды. Автордың пікірінше, бала білімді тәжірибе арқылы өз бетімен алуы керек. Ал
мұндағы мұғалімнің  қызметі-балаға  орындалатын  жұмыс  түрлерін  шағындап  беру және  қойылған  мақсатқа  жету  үшін
бағыт-бағдар көрсету.
Бұдан  біз  А.Байтұрсынұлының  1920-30  жылдардың  өзінде-ақ  кейінгі  жылдары  Ресей  ғалымдары  В.Давыдов  пен
Л.Зенковтың  дамыта  оқыту  теориясының  негізі  болған-өз  бетіндік  танымдық  әрекеттің  рөлін  көре  біліп,  оның  бала
дамуындағы маңызын өз кезінде қозғағандығын байқаймыз. Бастауыш сыныптарда өз бетімен жұмысты ұйымдастыруда,
оның бағдарлама мазмұнына, талапқа сай болуы, түрлі мазмұнда және формада көрініс табуы, оқушыны шығармашылық
бағытта жұмыс істеуге бағыттауы, сондай-ақ бағаланып, марапатталауы сияқты мәселелерге жете мән беріледі.
Өз бетіндік жұмыс-бұл шығармашылық жұмыстың бастамасы. Сол себепті де оқушылардың шығармашылық қабілеттерін,
олардың өз бетінше жұмысынсыз дамыту мүмкін емес. Бастауыш мектепте өз бетімен жұмысты тиімді ұйымдастыруға жол
ашатын  қолайлы  жағдай-бұл  оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  өзіндік  ерекшеліктері.  Өйткені  бұл  жастағы
балалардың  ойлау  қабілеті  жоғары  және  қиялдау,  елестету,  шығармашылық  жұмысқа  талпынысы  басым  болады.  Сол
себепті  де  бұл  жұмысты тиімді  ұйымдастыра  білген  мұғалімге  оның берер  маңызы зор.  Өз  бетіндік  жұмыс  түрлеріне
қатысты материалдарды саралау және өз  тәжірибеміздің қорытындысы негізінде біз  шығармашылық жұмысқа баулуда,
оқушылардің белсенділіктерін, қызығушылықтарын арттыра түсетін негізгі үш жұмыс түрін атай аламыз. Олар:

1. Логикалық дамытушы ойындармен берілген тапсырмалар өз бетімен жұмыс түрлері;
2. Берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс түрлері;
3. Өз ойынан еркін тақырыпқа құрастыруға берілген әдеби шығармашылық бағыттағы жұмыстар.

Мұнда басты назар аударатын нәрсе – оқушылардың ауызша,жазбаша тілдерінің өзара ұштастырыла отырып және соған
сәйкес жұмыстың ауызша,жазбаша түрде көрініс табуларын талап ету.  Соның негізінде ғана біздіңше, тіл байлығы мол,
сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз.
Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің басты талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу
–тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың маңызы
ерекше. Қазіргі таңда оқытудың елуден астам технологиясы бар екенін ғалымдарымыз айтып, осылардың кейбіреуі біздің
білім беру жүйемізге еніп, тәжірибемізден орын алуда. Қазіргі ұстаздар қауымының алдында тұрған үлкен мақсат-өмірдің
барлық  саласында  белсенді,  шығармашылық  іс-әрекетке  қабілетті,  еркін  және  жан-жақты  жетілген  тұлға  тәрбиелеу.
Өмірдегі  сан алуан қиындықтарды шеше білу тек шығармашыл адамның қолы нан келеді.  Оқушының шығармашылық
қабілетін дамыту үшін бірнеше шарт орындалуы тиіс. Олар:
Шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алу.
Жүйелі түрде шығармашылық әрекет жағдайында болу.
Шығармашылық іс-әрекетке жағдай тудыру.
Оқушының  шығармашылық  іс-әрекетіне  жағдай  тудыру  дегеніміз-оқушыны  ойлай  білуге  үйрету  екені  сөзсіз.  Мектеп
табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіннен шығармашылық іс-әрекетті талап етпес бұрын, оны соған үйреткен жөн. Осыған
байланысты «Оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып оқушылардың шығармашылық қабілеттерін  дамыту»
тақырыбын  алдыма  келелі  мәселе  етіп  таңдап  алдым.  Бұл  мәселені  алудағы  басты  мақсатым-оқытудың  жаңаша  әдіс-
тәсілдерін  қолдану  арқылы  баланың  кішкентай  кезінен  дүниеге  өзіндік  көзқарасының  қалыптасуына  жол  ашу,
шығармашылығын дамыту.  Оқушының шығармашылығына бағыт- бағдар беруді  ең алғаш білім мазмұнына енгізген М.
Жұмабаев болатын. «Ойлау жанның өте бір қиын терең ісі-деп атап көрсете келіп, тәрбиеші баланың ойлап, үйренуіне көп
күш жұмсау керектігін ескертеді. Шығармашылыққа баулудың, өзіндік іс-әрекетін ұйымдастырудың төмендегідей түрлері
бар
- Тақырыпты мазмұнына сай жинақтау.
- Арнайы бір тақырыпта пікірталас тудыру.
- Шығарма, шағын әңгіме құру.
- Сөзжұмбақ құру, шешу
- Қиялдау арқылы сурет салу, рөлдерге бөлу.
- Мазмұндама түрлерін жазу.
Сондай жұмыстарды үнемі жүргізу шығармашылыққа баулуға, шәкірт бойындағы талант көзін ашып, тілін байыту, қиялын
ұштаумен өз бетінше ізденуге зор әсерін тигіздік.
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Болашақ данышпандарды тәрбиелейтін, дарындылардың талантының көзін ашатын бірден бір орта-мектеп. «Білім –теңіз,
мектеп-кеме» демекші, оның тереңіне сипатын жетік білетін, сырын менгерген, құпиясын ашатындар ғана бойлай алмақ.
Ондай адамдарды дайындайтын- мұғалім.
Олай болса,  қоғамымыздағы әрбір адам өз ойын өз тілінде-өз ана тілінде білдіріп,  білімнің жемісін сол тілде таратады.
Халықтың мәңгі ғұмыры-тілінде. Ендеше білім беру мен тәрбиеге қатысты нәрсенің бәрі де шығармашылыққа бет бұруы
керек. Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы,
шапшандығы мен еркіндігі, шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі.
Қорыта  айтқанда,  оқушылардың  шығармашылығын,  танымдық  белсенділігін  арттыруда  шығармашылық
сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденіп, шығармашылық ой-өрісін арттыруда алатын маңызы ерекше.

*****
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы

Балқұдық жалпы орта мектебі
химия пәні мұғалімі Ниетқалиева Гүлбану

Сабақтың тақырыбы: Алюминий
Сабақ  мақсаты :
1.Оқушыларда алюминий қасиеттеріндегі ерекшеліктері, табиғи қосылыстары, алынуы, қолданылуы
туралы білім қалыптастыру;
2.Оқушылардың   металдардың  қасиеттері  туралы  білімдерін  дамыта  отырып,  өзіндік  ойлау
дәрежелерін арттыру. 
3.Оқушыларды   сабақтың   мазмұны   бойынша   ұйымшылдыққа,   өз   бетінше  ізденуге,  алған
білімдерін өмірде қолдана білуге, елін, табиғатты сүюге тәрбиелеу.  
Сабақ типі: Жаңа білімді меңгерту

Сабақ әдісі: жеке, жұптық, өзбеттік, баяндау
Көрнекілігі: АКТ, тірек сызбалар
Пәнаралық байланыс: физика, математика
Сабақ барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі   Психологиялық ахуал қалыптастыру
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру  «Серпілген сауалдар»  слайд  №1
                                                            қандай су?
1.  Судың кермектігі                неге байланысты болады?
                                                            пайдалы ма?
                                                              неше түрі бар?
      2. Кермектіктің түрлері            уақытша кермектік деген не? 
                                                              тұрақты кермектік деген не?  
      3. Кермектікті жұмсарту(жою) деген не? Уақытша кермектікті қалай жұмсартады? Тұрақты кермектікті ше?  
      4. Егер судың кермектігі кальций нитратының қатысуынан туса, оны қалай кетіруге болады?  Сәйкес реакция теңдеуін 
жаз. 

«Ой шақыру»  слайд  №2
Кейде тамақ дайындауға крандағы ыстық суды пайдаланады. Бұл дұрыс па?
Шайнекте қақ қайдан пайда болады?
Ішінде қағы бар шайнектегі су тез қайнай ма? Түсіндір. 
                                                 ІІІ. Жаңа сабақ    слайд  №3
Жоспары:
             І. Алюминийге жалпы сипаттама беру
                                                  «Кім шапшаң?» ойыны
             ІІ. Алюминийдің табиғатта кездесуі
ІІІ.Физикалық,  химиялық қасиеті
             ІV. Алюминийдің алынуы, қолданылуы  

a) «Кім шапшаң?» ойыны          слайд  №4

1) Алюминийге жалпы сипаттама беру
        -химиялық таңбасы
        -периодтық жүйедегі орны
        -реттік нөмірі
        -ядро заряды
        -электрон саны
        -протон саны
        -нейтрон саны
        -Ач = 
        -атом құрылысы, электронды формуласы
        -валенттілігі
        -тотығу дәрежесі 
2) Алюминийдің табиғатта кездесуі     слайд №5
  а)   -тек қосылыс түрінде
        -барлық элементтер арасында ІІІ орын
        -металдар арасында І орын
        -жер қыртысындағы мөлшері 8,8%
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   ә)   Кестеге алюминийдің маңызды табиғи қосылыстарын жаз. 
        Оқулықпен жұмыс
3) Физикалық  қасиеті         слайд №6
                       «Талдау»
                                d=2,7г /см.куб
                                tбалқу=660°С 
4) Химиялық  қасиеттері        сдайд №7
                           жай зат →белсенді металл 
                        а)AI      химиялық элемент→екідайлы → тотықсыздандырғыш
                        ә) Оксид қабықшасы туралы түсінік 
       5) Алюминийдің алынуы, қолданылуы   слайд №8
                           Үлес қосқан ғалымдар             слайд 9    
  Алюминиийді  алюминий  оксидінің  криолиттегі  балқымасын  электролиздеу 
  арқылы  алады. 
  Электролиздеу  процесінің   қорытынды  теңдеуі: 2 Al2O3  эл. тоғы 4Al + 3O2 
                                        
ІV. Бекіту
a) Деңгейлік тапсырмалар        слайд №10
          1-деңгей 
                Оқулықтан 44-сурет арқылы №4 тапсырманы орындап, кестені толтыру
          2-деңгей 
               Оқулықтан 44-сурет арқылы №4 тапсырманы орындап, кестені толтыру
         3-деңгей 
               Оқулықтан №7, 9 тапсырманы орындау

b) Қайталау тапсырмалары     слайд №11
                  1.  Электролит дегеніміз-
                     Мысалы:
                  2. Бейэлектролит дегеніміз –
                     Мысалы:
                  3. Электролиттік диссоциациялану дегеніміз-
                  4. Мына заттардың диссоциациялану теңдеуін жаз
V. Қорытындылау   слайд № 12
                    «Тобықтай түйін»      (Топтастыру)
VІ. Үйге  тапсырма        слайд №13

VII. Бағалау
*****

Альдешова   Баян   Бақтығалиқызы
Атырау облысы,Махамбет ауданы

«Жауқазын» бөбекжайының әдіскері

      Альдешова  Баян Бақтығалиқызы.  1975 жылы Атырау облысы  Махамбет ауданында   дүниеге келген. 1993 жылы
Атырау педогогика университетіне   түсіп ,  Халел Досмұхамедов атындағы университеттің  мектепке дейінгі педагогика
және  психология  ,оқытушы  тәрбиеші  әдіскер  мамандығы  бойынша  1997  жылы  бітірген.  Еңбек   жолын    2001  жылы
«Жауқазын» бөбекжайында  бастаған. 2002 жылы аудандық  «Жыл тәрбиешісі» сайысына қатысып, 3-ші орынды иеленді.
2006 жылы Тараз қаласында өткен «Өзін - өзі тану пәнінің  «Қазіргі жағдайы мен келешегі» атты республикалық семинарға
қатысты.

 2007  жылы  Атырау  қаласынан
«Балбөбек  »  бағдарламасының
авторлық курстан өтті  және «Жаңарған
елге  –  сапалы  білім»  тақырыбындағы
аудандық  педагогика  оқуда  ІІІ
дәрежелі дипломмен марапатталды. 
2008 жылы Білім беру жүйесінде, сала
қызметкерлерін  әлеуметтік  қорғауда
сіңірген жемісті  еңбегі және қоғамдық
жұмыстағы белсенділігі үшін аудандық
кәсіподақтың  Құрмет  грамотасымен
марапатталды. 
2011 жылы  аудандық «Құзыреттілікке
баулу  жағдайында  оқыту  мен  тәрбие
процесінде  жаңа  инновациялық
технологияларды  пайдалану»
тақырыбындағы  педагогикалық
оқуларда  оқыту  мен  тәрбиелеудегі
шебер  әдістері  үшін   І  дәрежелі
дипломмен  марапатталды
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ОСШ  им  М. Сапарбаева ЮКО, Сайрамский  район, село  Карасу
Магарова  Насиба  Сахадиновна   учитель химии  и  биологии

стаж 21 год,  І  категория                                                             

Тема: «Нуклеиновые кислоты». 10 класс
(Личностно-ориентированное обучение)
Цели: Сформулировать знания об особой роли нуклеиновых кислот в     живой природе хранение и
передаче  наследственной  информации.  Охарактеризовать  особенности  строения  молекул
нуклеиновых кислот как биополимеров, локализацию этих кислот в клетке.
 Воспитать уважительное отношение друг к другу, взаимопомощь.
           Ход урока.
Организация класса.
Изучение нового материала.
Вступительное слово учителя:

-  Сегодня  урок  мы  посвятим  главной  загадке  жизни.  Что  превращает  крошечный  комочек  вещества  в  согласованно
функционирующую  клетку,  способную  регулировать  свой собственный химический состав,  расти и размножаться?  Что
вынуждает  оплодотворенное  яйцо,  т.е.  ту  единственную  клетку,  из  которой  происходит  каждый  из  нас,  делиться,  а
возникающую массу клеток перегруппировываться, расти, вбирать в себя питательные вещества и, наконец, обретать форму
единственного в своём роле индивидуума. Что делает каждого из нас непохожих на других индивидуумов и вместе с тем
наделяет  всех  нас  неким  изначальным  средством  как  представителей  одного  вида  homo   sapiens?  Что  заставляет
родственников, собравшихся вокруг новоприбывшего члена клана, с такой уверенностью узнавать в нем знакомые черты -
отцовский нос или материнскую чуть кривую усмешку. На этот вопрос есть только один ответ: генетическая информация.
  -  Давайте вспомним, какие структурные компоненты клетки отвечают за наследственную информацию? (хромосома)
-   Из чего состоит хромосома? (ДНК)
-   А что такое ДНК?
-  С какой ещё нуклеиновой кислотой вы встречались или слышали при изучении клетки? (РНК)
-  Итак, сегодня на уроке, мы рассмотрим нуклеиновые кислоты.
По окончании урока вы должны:

• Иметь данные в пользу того, что ДНК служит генетическим материалом;
• Уметь описывать строение нуклеотида и как они взаимосвязаны друг с другом?
• Описывать строение молекул ДНК и РНК. В чем их сходство и различие?

- В ходе урока вы должны показать свои творческие способности, эрудицию, работоспособность, взаимовыручку.
- Сегодня на уроке вам будет предложено ряд заданий, из них вы выберете те, которые вам бы хотелось выполнить.
-  Давайте еще раз посмотрим на названия этих кислот. Как вы думаете, почему их так назвали? (нуклеус – ядро, видимо они
были обнаружены в ядре)
- Нуклеиновые кислоты были открыты в 60-х годах 19 века швейцарским ученым Мишером. Он их обнаружил в ядрах
клеток и назвал нуклеином (ядро по-латыни нуклеус).
Однако в связи с недостаточным уровнем развития лабораторной технике установить точное химическое строение нуклеина
Мишер не смог.
Лишь к концу 30-х годов 20 столетия был уточнен химический  состав нуклеиновых кислот,  а  также установлено,  что
имеется два типа нуклеиновых кислот ДНК и РНК и что они входят состав клеток всех без исключения живых существ на
Земле.
Однако  детали  строения  нуклеиновых  кислот  оставались  неясными  вплоть  до  середины  50-х  годов  20  века.  К  этому
времени, по словам известного американского ученого Уотсона: «относительно ДНК, в отличие от белков, имелось очень
мало точно установленных  данных. Ею занимались считанные химики, и за исключением того факта, что нуклеиновые
кислоты представляют собой очень большие молекулы, построенные из более мелких строительных белков – нуклеотидов,
об их химии не было известно ничего такого, за что мог бы ухватиться генетик».
Лишь  в  1953 году в  апрельском журнале  «Натур»  Уотсоном,  Криком  и  Уилкинсом  была  описана  трехмерная  модель
пространственного строения ДНК.
2. – Сейчас, за несколько минут вы должны будете узнать особенности строения нуклеиновых кислот, а помогут вам в этом
упражнения.
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- Даю три задания на выбор, вы выбираете то, с которым вам удобнее работать.
(Зрительные, слуховые, тактильные).
I задание.
   Заполните пропуски в тексте.
В клетках имеется … типа нуклеиновых кислот … и … . Эти биополимеры состоят из … . Каждый … состоит,  в свою
очередь, из  (1,2,3,4) компонентов, соединенных … связями.  В состав ДНК входят следующие азотистые основания … . В
состав РНК - … . Число цепочек в ДНК … , а в РНК - …
II задание.
    Из предложенных компонентов составь таблицу.
         Строение ДНК  и РНК.

Виды 
НК

Местонахождение в клетке Нуклеотиды

углевод азотистое
основание

Фосфорная
кислота

III задание.
     Из предложенных ответов выберите правильные.

1. Что представляет собой мономер нуклеиновых кислот (аминокислота, нуклеотид, молекула белка)?
2. Что входит в состав нуклеотида (аминокислота, азотистое основание,  остаток фосфорной кислоты, углевод)?
3. Какие вещества входят в состав нуклеотидов ДНК (аденин, гуанин, цитозин, урацил, тимин, фосфорная кислота,

рибоза, дизоксирибоза)?
4. Какие вещества входят в состав нуклеотидов РНК (аденин, гуанин, цитозин, урацил, тимин, фосфорная кислота,

рибоза, дизоксирибоза)?
5. Какую спираль представляет собой молекула ДНК (одинарную, двойную)?
6. Какую спираль представляет собой молекула РНК (одинарную, двойную)?

Проверь себя по алгоритму. Оцени.
- Где, кроме ядра, находятся в клетке нуклеиновые кислоты?
- Что является мономером нуклеиновых кислот?
- Что входит в состав нуклеотида ДНК?
- Что входит в состав нуклеотида РНК?
3. По исследования психологов известно, что большинство мальчиков имеют аналитический склад ума, т.е они способны
общее разложить на составные части, а ум девочек чаще всего склонен к синтезу, к обобщению, к систематизации.  Поэтому
мальчики будут составлять схему и помогать девочкам, а девочки помогут мальчикам сделать выводы, ответить на вопрос,
почему ДНК носитель наследственной информации, а РНК только лишь посредник.
- Для этого я вам предлагаю следующее задание. Из предложенных компонентов составить схему взаимосвязи нуклеотидов
ДНК и РНК.
- А теперь посмотрим на мои цепочки, и сравните: правильно ли вы составили.
- Как соединены нуклеотиды в ДНК и РНК (фосфатная группа каждого следующего нуклеотида образует ковалентную связь
с сахаром предыдущего нуклеотида).
- Из скольких цепочек состоит РНК и ДНК?
-Почему  ДНК  двухцепочная  (потому  что  азотистые  основания  соединены  в  нем  комплементарно.  Между  азотистыми
основаниями возникает водородная связь).  
Правило Чаргаффа (1949г.). Количественное отношение гуанина всегда равны содержанию цитозин, а количество аденина
равно тимину.
4.  Лишь  после  открытия  двойной  спирали  ДНК  в  1953  году  и  установления  роли  нуклеиновых  кислот  в  передачи
наследственности наступила пора бурного расцвета исследований нуклеиновых кислот.
- Сейчас я вам предлагаю задания, их которых мы с вами выясним функции нуклеиновых кислот (лево,  правополушарные).
I задание.
Представьте себе, что ДНК в клетке исчезло. К чему это может привести. Вы можете придумать сказку, историю, научно-
фантастический рассказ.
II задание.  
   Заполните пустующие клетки в таблице.

Название Содержание 
в %

Местоположение в клетке Функции

и-РНК 25% содержат информацию о
структуре белка

т-РНК 15% цитоплазма, рибосомы
60-80% ядрышко, рибосомы Участвует в синтезе белка,

образует рибосомы
Проверь себя по алгоритму. Зачитать самые интересные истории.
- Почему же ДНК является носителем наследственной информации?
- Как соединены основания в ДНК, т.е.  к чему способна ДНК? (к самоудвоению)
РНК – одноцепочная  к самоудвоению не способна, т.к. принцип комплементарности  по равенству содержания основания
не выполняется.
5. Френсис Крик: «Значение ДНК столь велико, что никакое знание о ней не будет полным».
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Итоговая самостоятельная работа.
 Состоит из нуклеотидов: А, Т, Г, Ц.
 Состоит из нуклеотидов: А, У, Г, Ц.
 Углевод в составе нуклеотида – дезоксирибоза.
 Углевод в составе нуклеотида – рибоза.
 Молекула имеет вид одиночной спирали.
 Молекула имеет вид двойной спирали.
 Обеспечивает хранение и передачу наследственной информации
 Участвует в биосинтезе белка.

Проверка. Оценка.
6. Итог.
- Все ли задания были выбраны в соответствии с вашим настроением, желанием?
-   В какой группе заданий хотелось бы выбрать другое?
-   Комфортно ли чувствовали на уроке?
-   Что бы хотелось выполнить ещё раз, а что сделать по-другому?
7. Домашнее задание.
ДНК→ РНК→ белок
-  Кто мне сможет объяснить эту схему?
-  Это наша работа на следующий урок. Дома вы должны рассмотреть первый этап – удвоение ДНК. Но сначала вам нужно
ещё раз просмотреть все задания, выполненные на уроке.

*****
ОҚО., Түркістан қаласы School-lyceum №4 named by S.Seifullin 

   Teacher: Junisova Guljamal 

School-lyceum №4 named by S.Seifullin    Teacher: Junisova Guljamal
Level: 8th form
Date:28.11.2016
The theme of the lesson: There may be rocket cars.
Aims and objectives of the lesson: 1 Teaching students the use of the modal     verbs may and might.  Doing writing and oral
exercises, to encourage students to make predictions  for the future. 2.Students will be able to discuss Aggie and Sunil’s points of
views and make their own predictions for the future. 3.Bringing up the students to be close to the environment and to use eco-friendly
technology in everyday life.
The visual aids: Slides,  posters, computer, CD .
The type of the lesson: Lesson discussion  
Interaction: Kazakh , Russian.
The procedure of the lesson: 
I.The Organization moment:
1. Greeting Marking absentees.
2. Talking to duties
3. Organizing classroom activities.
II.Checking up the homework
Exercise 6 p.33 (Student’s book) What would you do in these situation?
What would you do if … 1) be a rock star

2) become president of your country
3) meet am alien
4) win a trip to anywhere in the world
5) live in the North Pole

1.Second conditional.
Asking the structure of second Conditional 
If + Past Simple + would + infinitive 
2.Exercise 2. p 33.       What would you do if . . . 
3.Exercise 7. p 33.       Check your English.  Use the prompts to write second conditional sentences.
III.The Main Stage of the lesson:
 There + may + be + rocket + cars  
Can you put the words in order?
How do you understand the theme?
2.Grammar spot.
Modal verbs:  may/might

1. Used to speculate about the future, used for future predictions (болжам)
Ex:   There may be rocket cars.
         We might not go to picnic unless it stops raining.  Grammar spot
- Modal verbs: may/might
Ex: There may be rocket cars
We might not go to pick nick unless it stops raining
- Will 100% It will rain
- May 50% It may rain
- Might 30% It might rain
- Won’t 0% It won’t rain
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Speaking and Discussing. 
3.Making an acquaintance with Sunil and Aggie. 
This is Aggie, aged 14 and Sunil who is 15. They are the same age as you, they are teenagers like you. Now we are going to listen to 
the text. There they make some predictions for future. Listen to their predictions and then we shall discuss whose prediction you like 
most. They are speaking about what may or might happen in the future.
4.Vocabulary Expansion.

Rocket |ˈrɒkɪt| ракета 
Road |rəʊd| жол 
Accident |ˈaksɪd(ə)nt| оқыс оқиға, апат 
Webcams |ˈwɛbkamz| веб-камера 
Communicate |kəˈmjuːnɪkeɪt| байланысу 
Natural disaster |ˈnatʃ(ə)r(ə)l  dɪˈzɑːstə |  табиғи апат 
Hurricane |ˈhʌrɪk(ə)n| дауыл 
Community |kəˈmjuːnɪti| қоғамдастық 
Eco-friendly |eko ˈfrɛn(d)li|  экологиялық зиянсыз 
Local |ˈləʊk(ə)l| жергілікті

5.Listening to the text: Visions of the future.
6.Reading and translating.
7.Who thinks what? Ex:1(a). p34.
Write correct names for predictions.
 A: what does Aggie think?
8.Group works:
B: What Does Sunil think?

Aggie think that ….
1.There will be much faster cars.
2.the cars might fly through the air.
3.the roads may be busier.
4.the children won`t go to school.
5.there may be online classrooms.
6.children might use webcams to communicate
with their teachers.
7. We might have robot teachers.

Sunil think that …..
1. People may turn against technology.
2. People will form small communities.
3. People might live a simpler eco-friendly way of life.
4. People might grow their own food.
5. People make their own clothes. 
6. Life may be simpler.
7.  We might miss the good things technology.
8. It may be more difficult to find out information without the internet.

9.Writing.
Group A:  Ex:4. p24. Complete the sentences.
Group B:  Ex:5.  P25. Complete the sentences.
10. Conclusion:
a. Write your predictions for future. Try to use the modal verbs may/might.
That group who writes more predictions will get one score.
b. Answer the questions: 
1.How may cars travel in the future?
2.What may the classrooms be like?
3. How might children communicate with their teacher?
4. Why may there be fitness problems in the future?
5. What might cause hurricanes?
6.What`s Sunil`s predictions for future?
7.What is bad in Sunil`s prediction?
8.Whose prediction you like most? Why?
c. Video – Visions of the future.
d. Giving homework: Ex:6, 7. p25. (activity book)
e. Results and comments.
f. Feedback.  “How are you after this lesson?”
What you learned, what you want to learn?  

*****
Ақтөбе  облысы, Шалқар  ауданы Бозой  орта  мектебі

бастауыш  сынып  мұғалімі Мұратова Гулстан

Математика.   2 - сынып.                                                                
Сабақтың  тақырыбы: Қайталау
Мақсаты:
Білімділік: Оқушылардың өткен сабақтардан алған білімдерін пысықтап, қайталауға арналған есептер шығару. 
Оқушылардың білім  деңгейін тексеру, есепті әр түрлі тәсілмен шығару; кестелік қосу және азайтуды тиянақтау амалдардың
орындалу  ретін анықтауға  машықтандыру,
Дамытушылық:  Оқушылардың логикалық ойлау, есептеу қабілеттерін, танымдық қызығушылығын арттырып, ой өрісін 
кеңейту, өз бетінше шешім  қабылдап, қорытынды  шығару,  ой-пікірін білдіруін дамыту .
Тәрбиелік: Оқушыларды тапқырлыққа, жылдам ойлауға, ойын қорыта білуге тәрбиелеу, сабаққа белсенділікке, 
шапшаңдыққа баулу
Сабақтың типі: дәстүрлі сабақ
Сабақтың түрі: қайталау
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Сабақтың әдісі: Сұрақ - жауап, ойын, түсіндіру, қайталау,  ішінара ізденушілік
Қажетті құрал –жабдықтар:  тақта, оқулық, үлестірмелі карточкалар.
Сабақтың көрнекілігі: таратпа материалдар, ойындар,  слайдтар.
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі.    
 Психологиялық дайындық.
Математика қызық қой,
Есептерін сызып қой.
Математика үйренсең:
Озат бала боласың,
Космосқа да ұшасың,
Айға барып қонасың!
Үй тапсырмасын тексеру .  № 6 есеп.

Сабақтың барысы:   І. Алғашқы ұйымдастыру.

Қызықты есептеулер:
-Ағаш басында 2 балық отыр еді. Оларға тағы 2 балық ұшып келді.  Барлығы неше балық болды?
-Ертайдың бірнеше жаңғағы бар, ал Ақтайда одан 2-еуі артық. Оларда барлығы 6 жаңғақ болса, әр балада неше жаңғақ 
бар?
Серік пен Дулат  ыдыстағы  жаңғақты 3-тен бөліп алайын десе, бір жаңғақ жетпейді. Ыдыста неше жаңғақ болған?
Дәптерімізді ашайық
Қолға қалам алайық
Түп - түзу боп отырып,
Көркем етіп жазайық.
01            23        45         67      89    
Жаңа сабақ.   Қайталау.
Оқулықпен    жұмыс.        «Білегіңе  сенбе, біліміңе сен»
1-тапсырма.      Есептің шарты, сұрағы оқылады. Қысқаша жазу орындалады.
Қатысқандар -32 (о)
Келгендер -? 10 қыз  және 20 ұл
Келмегендер -?
-Есептің сұрағына бірден жауап беруге бола ма?  Неліктен?
-Өйткені  келген оқушылардың жалпы  санын білу керек . Ол үшін 10+20 жазуы орындалады.
-Сонда есеп неше амалмен орындалады?
-Есеп екі амалмен орындалады, Өйткені екі сұрақ бар.
32- (10+20)  = 2                  Жауабы : 2 оқушы хорға келмеген.
Осы есепті әр түрлі  тәсілмен шығару талап етіледі.
(32 -10 )  - 20  = 2
(32 – 20) - 10 =  2 
 2-тапсырма.   Үйірмелерге қатысқаны - 16
Қобызға – 2               Оқушылар өз  пікірлерін  дәлелдейді:   2+4 –екі үйірмеге қатысқан оқушы саны
Сырнай – 4                16- (2+4)  домбыраға  қатысқан оқушы саны
Домбыра-?     
Шешуі:     16 - ( 2 + 4 ) = 10
       1.       ( 16 – 2 ) - 4 =  10
        2.      (  16 – 4 ) - 2  =  10      
Жауабы:  домбыраға  10 оқушы  қатысады. 
 Сергіту сәті
                          Бір аттайық, екі аттайық
                          Орнымызда айналайық.
                          Бір аттайық, екі аттайық
                          Қарлығаш боп ұшайық.
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3-тапсырма.  «Конверт - тапсырма»   Әр оқушы  конверттегі  тапсырманы  
орындайды.

Тиісті  жерге  жақша қой:

                    
(13 + 6 ) – 2 = 17            (17 – 2 ) + 3 = 18      19 - (9 + 2 ) = 8  

17 - (2 + 3 ) = 12             (16 – 2 ) + 2 = 12      15 - (1 + 1 ) = 13  

4- тапсырма.   «Ойлан,  жұптас, талқыла»    Жұптық   тапсырма.
Амалдардың  таңбасын және  жақшаларды  қой.                
        50 + 40 – 20 = 70                 20 – 10 + 80 = 90
       30 + 3 + 60 =  93                   75 + 4 – 30  = 49  
        96 – 40 + 6 = 50                    78 – 50 – 10 = 18
 Бекіту.    
 « Білгір  болсаң  шешіп көр,
Тапқыр  болсаң  тауып  көр!»
№ 6 тапсырма  орындалады.
9 + 5                       * - 5
19 + 5                     * - 5
29 + 5                     * - 5 
        Азамат,Ержан, Тоқтар бақылау  жұмысынан қандай баға  алғанын мұғалімнен  сұрағанда,  ол: «Ешкім  «2 »  алған  
жоқ,  бірақ  бағалар  әр  түрлі. Тоқтар  «3»  алған  жоқ,  Ержанның  бағасы  «3 »  те,  « 5 »  те  емес », - деді.  Балалардың  
әрқайсысы  қандай  баға  алған?

Жасыл қоршаудағы  тапсырманың     жауабы:    А- «3»,     Е-«4»,     Т- «5».
Бағалау 
Үйге тапсырма.    93 –бет, № 5  есеп.

Оқушының  өз жұмыстарын  бағалауы
Аты-жөні --------------------------------------------------------------------------2-сынып------------

Тапсырмалар Мен жақсы
орындадым

              
жасыл

Мен  жартылай  орындадым,
бірақ  тағы

жұмыс  істеуім  қажет

сары

Маған  көмек  керек

қызыл

Түркістан қаласы
 Ж.Еділбаев атындағы  № 18 мектеп - гимназиясы

Тақырыбы:  “Ақ бесік – үй ішіндегі  үй”  
Жоба авторлары, сыныбы:  2“ә”сынып оқушысы Бекболат Мая Саматқызы                           

 Жетекшісі:  Бейсенбиева Гулайна 

Мақсаты:
1. Қазақтың киелі мүлкі бесіктің пайдасын анықтау және дәлелдеу.
2. Бесіктің бала дамуына әсерін зерттеу.
3. Бесіктің құрылысымен танысу. 
4. Бесікке байланысты салт-дәстүрлерді зерттеу
5. Сауалнама жүргізу

Міндеті:
1. Бесіктің нәресте денсаулығына пайдасын  насихаттау.
2.  Бесікке қатысты салт-дәстүрлерді жаңғырту.
3.  Қазіргі жастарды баласын бесікке бөлеуге үндеу

Өзектілігі:  Қазіргі кезде жас жұбайлар нәрестесін бесікке салуды азайтып бара жатыр. Заманауи жиһаздар ата-бабамыздан 
қалған қастерлі де киелі мүлік бесікті ысыруда, сонымен бірге салт-дәстүріміз де ұмытылуда. Сондықтан жастар арасында 
бесіктің пайдасын кең насихаттап, ақылды жиһазды қолдануға шақыру.

62



Кіріспе:
4.     Бесік жасау алдында шеберлер ата-бабалары мен ұстаздарына сыйынып, Алла Тағаладан жұмыстың сәтті 

аяқталуын тілейді. Бесікке пайдаланылатын ағаштарды арша түтінімен үш қайтара айналдырып, аластап тазартып 
алғаннан кейін ғана іске кірісетін. 

5.       Бесік –  ағаштан жасалатын қаңқа материалдарының, бөлшектерінің жалпы атауы. Ертеректе бесікті талдан иіп 
және қарағай, шырша, самырсын ағаштарының тақтайынан жіңішке етіп тіліп,  иіп жасаған. бесік жеңіл, берік, 
атқа өңгеруге ыңғайлы болады..

6.     Қазақ бесікті ұрпақтан-ұрпаққа мұраға қалдырған. Кездейсоқ жағдайға байланысты қирап қалмаса, оны 
өздігінен отқа жағуға болмайды. Себебі ұрпақтың ғұмыры қысқа болады деп ырымдаған 

Бесіктің құралдары: Біздің асыл аналарымыз “Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді” ғой. Содан қазақ 
халқында “Бесіксіз үйде береке жок” деген аталы сөз бар. Және де данагөй бабаларымыз: “ Ел боламын десең, бесігіңді 
түзе”, “Тәрбие тал бесіктен басталады”  деп ұрпағына аманат етіп айтып кеткен. Қазақтың бесікті қатты қадірлейтіні 
соншалықты, атасы жатқан бесік немере, шөбере, шөпшегіне дейін де қастерлі мүлік ретінде сақталып,олардың бәрі де сол 
бесікке бөленіп, сол бесіктен өсіп ержетеді. Тіпті, қазақ өзінің кіндік қаны тамған атамекенін “Туған жерім – алтын бесігім”,
- деп атайды. “Әлди,әлди, ақ бөпем, Ақ бесікке жат бөпем”, деп басталатын “Бесік жырымен” нәрестені тербететін бесік – 
Орталық Азия мен Кавказ, Үндістан, Қытай жерін мекендеген көп халықтың, оның ішінде негізінен, қазақтардың ұл-қызын 
бөлеп, тербетіп ұйықтататын,  оянғанында емізіп, қолын шешіп ойнататын, балаласын суық, тіл көзден сақтайтынқасиетті 
ағаш төсегі. 

БЕСІК ЖЫРЫ
        1.Бесік жырының көбінесе айналып, толғану, еркелету түрінде айтылады. Бірақ, ананың өмірлік тәжірибесі - ауыл-
аймақ, қоршаған  табиғи ортаға байланысты көзқарасы көрініс береді 

Көзімнің ағы қарасы, 
Жүрегімнің парасы,
Дүние қамды ойлатпас,
Көңіліңнің данасы,
Әлди, балам, әлди-ай.
Айналайын балам-ай,

2. Бесік жырының осындай үлгісінде көшпелі этномәдени ортада  ерекше қастерленген мәрттік, батыршылдық, 
ізгілік, адалдық, еңбеқорлық сияқты кісілік қасиеттер нәрестенің жарқын болашағының, оның азамат тұлғаға айналуының 
ілкімді ұстанымдары ретінде әспеттелінеді 
3. Бесік жырының сондай-ақ, диалогқа құрылған қайымдасып айтатын түрі де кездеседі:
     Менің балам қайда екен?
     Биік әсем тауда екен 
4. Бесік жырының авторлық нұсқалары да жоғарыда айтып өткендей дәстүрлі құрылымнан алшақ кетпейді 
Бесіктің бала дамуына әсерін зерттеу
Бесік не үшін керек болған? Сол көне замандарда да, дәл бүгінгі күндері де халқымыздың ақ бесігі — миллиондаған ата-
әжелеріміздің шыр етіп жерге түскен кездегі құт-мекені болды. Ақ бесік — үй ішіндегі “үй”. Яғни, бесік — бұрындағы киіз 
үй ішіндегі, (қазіргі стандарттармен салынған үйлердегі) нәрестенің өзіне лайық “бөлмесі”. Шаруасы қат-қабат қазақ 
отбасында бесіктегі баланы анасы мезгіл-мезгіл қоректендіріп, өзге уа- қытта тиісті ісімен айналыса береді. Бұрын да, қазір 
де бесіктің нәресте мен қазақ ұрпағына пайдасы сан-алуан.
БЕСІК ӘЛЕММЕН БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ 
Үндістан мен Кытай арасындағы Памир тауында саны мыңнан аспайтын шағын ғана халық бар. Мен осы халықтың табиғи 
жөргегі жөнінде естігенде таңғалдым. Өздері түрік тілінде сөйлейді екен. Егін салмайды. Сауда жасамайды. Аздаған ұсак 
мал ұстайды. Қодас сиырлары бар. Қыста таудың күнгей бетін, жазда теріскей бетін мекендейді. Өз алдына дербес ел. Ешбір
мемлекетке карамайды. Осы халық қойдың кұмалағын үгітіп, електен өткізіп, әбден жұмсартып, жаңа туған баланың астына
төсейді екен. Мүмкін біздің ата-бабаларымыздың да алғашқы табиғи жөргегі осы шығар? Мұны да терең зерттеу кажет. Мен
казак бесігінің сырткы жобасының емес, касиетінің кайта келуін айтып отырмын.   
Бесікке қатысты тыйымдар мен ырымдар
1. Бос бесікті тербетуге болмайды.
2. Бесікті сатуға болмайды. Бесікті саудаламайды. Айтқан бағасына сатып алу керек.
3. Кез келген адамға беруге болмайды.
4. Аяқ астына тастауға болмайды.
5. Бесіктің өзін отпен аластап қояды.
6. Бос бесікті еш уақытта жабусыз қалдырмау керек. Үстіне ақ мата жауып, ең болмағанда ұршығына орамал 
байлап қою қажет.
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7. Бесіктің теріс жағына отырмайды.
Қорыта айтқанда, бесік – сан ғасырлар бойы ұлттың ұясы, қазақы тәлім-тәрбиенің қайнар көзі, бабамыздан қалған киелі 

мүлік, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай тіршіліктің белгісі іспетті екендігін түсіндім. Қазақ бесікті қатты 
қадірлейтіндігі соншалықты, атасы жатқан бесікке бала, немере, шөбере, шөпшек, тіпті туажатына дейін бөлейді. Қазақтар 
мықты азаматқа риза болғанда: “Уа, шіркін, бесік көрген!” деп мадақтайды. “Бесік көрмеген” деп берекесіз, сұмпайы, 
қанішер адамдарды айтқан. “Ел боламын десең — бесігіңді түзе!” (М.Әуезов). Осының барлығы жоғарыда мен айтқан: бесік
дайындау, бесік керту, бесікке салу, бесікке бөлеу, бесік жыры секілді ұлттық тәрбиеміздің әлем халықтарының біразының 
деңгейінен әлдеқайда артық екендігіне тағы да көзімді жеткіздім. 

*****
Түркістан қаласы №18 Ж. Еділбаев атындағы мектеп-гимназиясы

Усербаева Баян Шарипбековна

Пәні:Дүниетану
Сыныбы: 2 «Д»
Сабақтың тақырыбы: Өсімдік-тірі ағза
Сабақтың мақсаты: Балаларға өсімдіктің тірі ағза екенін түсіндіру, 
                                       дәлелдеу. Өсімдіктің тұқымнан өсетіні, жер бетіне 
                                       шығуы жайлы түсінік беру.
Негізгі идея: өсімдіктің өсіп жетілуі, өсімдікті қорғау.
Табыс критерииі: өз ойын ашық айтады, табиғатты қорғауға ұмтылысы 
                                  артады.Сабаққа қызығушылығын арттырады.
Модульдер: СТО,АКТ,ОБ көшбасшылық, жаңашыл әдіс-тәсілдер.
Дерек көздер: оқулық, плакатқа салынған өсімдіктің суреттері, стикер, 
                         маркер, нұсқаулық, өсімдіктің өсу кезеңдері

Уақыт
өлшемі

Сабақтың
барысы

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының әрекеті ресурстар

2 мин І. Ұйымдастыру 
кезеңі

1. Шаттық шеңберін құру
2. Топқа бөлу

1. Бір-біріне сәттілік 
тілейді

Түстермен

5 мин ІІ. Үй 
тапсырмасын 
сұрау

1-топ: Топырақ деген не?
2-топ: Топырақтың құрамы
3-топ: Қарашірік қалай пайда болады?
4-топ: Топырақты қорғаудың жолдары

Сұраққа жауап 
айтады. Мазмұнын 
айтады.

Кеспе қағаздар

2 мин

3 мин

7 мин

ІІІ. Негізгі 
бөлім. 
Жаңа сабақ.
Ой қозғау.

Миға шабуыл

Жер бетіне сән беретін не?

Табиғат аясында суреттер
7. Өсімдік қандай топқа бөлінеді?
8. Өсімдіктер қалай өсіп-өнеді?

Суретпен жұмыс жүргізу

Анықтайды, көз 
жеткізеді.
Көреді, танысады.
Суретке қарап 
өсімдіктің қалай өсіп-
жетілетінін 
әңгімелейді.

Плакат суреттер

3 мин Оқулықпен жұмыс. Мәтінді бөлікке бөліп 
оқиды.

Түсініп оқиды оқулық

5 мин зерттеу Өсімдіктің тіршілік ету кезеңдері. Әр топ 
әр кезеңдегі өсімдіктің өзгерісін 
анықтайды.

1-топ: балауса кезі.
2-топ: жапырақ жаю
3-топ: жайқалған кезі
4-топ: қартайған кезі.

Құмырадағы 
гүлдер

8 мин Топтық 
тапсырмалар

1-топ: «Болжам» ағашы Өсімдік топтарын
ата. Өсімдік неден өседі? Өсімдік қандай 
мүшесімен дем алады?
2-топ: Суретте көрсетілген өсімдік  
атауын тауып, оның мүшелерін атайды, 
жазады, әңгімелейді.
3-топ: Өсімдік өсу үшін қажетті 
жағдайлар, суретті түрлі түспен бояп, 
қажетті жағдайды тауып жазады.
4-топ: «Фишбоун» әдісі. өсімдіктің тірі 
ағза екенін дәлелдейді.

Ойларын ашық, 
еркін, дәлелді айтып, 
тиянақтайды. Көз 
жеткізеді, дәлелдейді.

Постер, маркер, 
бояу қаламдар.

3 мин Сергіту сәті Қимылды әуен әуенге ілесіп билейді Бейнекөрініс АКТ
3 мин Миға шабуыл

Жеке жұмыс
Өсімдік бізге не береді? Өз ойларын 

білдіреді?
Плакат стикер

1 мин Үйге тапсырма Оқулықтың 52-беті. Мәтінді оқу. Мәтін 
соңындағы сұраққа дайындалу. Сурет 
салу.

Оқиды, сұраққа 
жауап іздейді., сурет 
салады.

Оқулық, дәптер

2 мин Бағалау Топтық бағалау, басбармақпен бағалау, 
бағдаршаммен бағалау.

Бағдаршам түстері Қызыл, жасыл, 
сары түстер

2 мин Рефлексия Сабаққа кері байланыс жасату Балалар стикерге өз 
ойларын жазып 
білдіреді.

стикер
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«Абай атындағы №31 жалпы орта мектеп» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы

 шағын орталықтың тәрбиешісі  Дауленбаева Әлия Тұрғанбаевна

Білім саласы: Денсаулық
Білім бөлімі: Қауіпсіз мінез-құлық негіздері 
Тақырыбы: Күн, ауа және су - біздің ең жақсы достарымыз
Мақсаты:. балаларды табиғи факторлардың, алуан түрлі жаттығулардың көмегімен ағза-
ны шыныктыру ережелерімен таныстыру. Мәдени-гигиеналық дағдыларды жетілдіру; салауатты өмір салтын, өз 
денсаулығын сактау дағдыларын дамыту.өзінің денсаулығына және қоршаған табиғатқа ұкыпты қарауға тәрбиелеу
Қажетті құрал –жабдықтар: көрнекіліктер, слайд, «Денім сау болсын десең - шыныққын» әнінің аудиожазбасы.
Әдіс тәсілі: Түсіндіру,әңгімелеу, сұрақ-жауап,дидактикалық ойын

Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті
Мотивациялық –
қозғаушылық

Ұйымдастырушы
лық-
ізденістік

Балалардың шеңберге тұрып, өзара сәлемдесуін 
ұйымдастыру . 
«Шардың ішіне не жасырылғанын табыңдар.Оның ішінде не
болуы мүмкін?»
Шардың байланған жібін шешіп,ішіндегі ауаны жайлап 
шығару
-Меніңше,шардың ішінде бір нәрсе бар сияқты.Өйткені 
оның жібін шешкенде,дыбыс шыққан секілді болды.
-Біз немен тыныс аламыз?
-Яғни мұрын арқылы ауа біздің өкпемізге өтеді.
Тынысты шығарғанда пайдаланылған ауа қайтадан ауыз 
немесе мұрын арқылы сыртқа шығарылады.
Кәне бәріміз тексеріп көрейік .
-Енді түтікті суы бар  стаканға салып үрлейік.Стакан 
ішіндегі суға не болды?
-Енді осы тәжірибені қорытындылайық.
-Үстелдің үстінде ұсақ тастар жатыр.Осы тастарды 
стакандағы суға тастап көріңдер.Суда не болады?
Балаларға «Денім сауболсын десең...» ойынын ойнату
Балаларға алдын ала дайындалған, ішіне малтатас, құм, ұсак
тас, қарағай қылқаны салынған жәшікті, суы бар ыдысты 
көрсетіледі.
Балалардан жәшіктің ішіндегі заттар туралы,оларды қайдан 
табуға, қайда қолдануға болатыны туралы сұрайды.
Жәшіктен жәшікке жалаңаяқ аттап жүріп, өздерінің не 
сезінгендерін бақылауды ұсынамын.
Балалардың тәжірибесі мен біліміне сүйеніп,жалаңаяқ 
жүрудің пайдасы туралы әңгімелеймін.
Су кұйылған ыдысты көрсетіп, балаларменбірге судың 
денсаулыққа пайдасы туралы пікіралысады.
«Су кімдерге немесе нелерге қажет?» дидактикалық 
ойынын ұйымдастыру.
Слайд . Жағажай бейнеленген суретті көрсетіп, онда 
адамдардың неге жүргенін (шомылады, күнге 
кыздырынады), оның денсаулыққа пайдасын сұраймын. 
Шомылу, күн және ауа ваннасы арқылышынығудың 
пайдасы мен ережесі туралыайтып түсіндіру.
Жұмыс дәптеріндегі суретті көрсетіп, тапсырманы 
орындатамын

Шеңбер бойымен түкті қолғапты 
аралатып, сөз тіркесін айтып, 
сөйлемдіаяқтайды.
Шарды босатқандағы ысылдаған 
дыбысты тыңдайды.
-Шардың ішін босатқанда ,одан ауа 
шықты.
-Біз мұрнымызбен тыныс аламыз.
-Біз ауамен тыныс аламыз.
Балалар түтік арқылы стакандағы 
суға ауа үрлейді.Көпіршіктердің 
пайда болғанын байқайды
-Тынысты ішке тартқанда ауаны 
жұтамыз,тыныс шығарғанда ауа 
қайтадан сыртқа шығады.
-Балалар ұсақ тастарды стакан ішіне 
тастайды.Тастарды суға тастағанда 
көпіршіктер пайда болады.
-Тас суға батып кетті де , одан 
көпіршіктер пайда болды.Бұл-ауа.
Жәшіктердің ішіндегі заттарға 
қызығушылық танытады.
Тыңдайды, жауап береді.
Жалаңаяқ жәшіктен жәшікке өтеді.
Не сезінгендерін айтады.
Тәрбиешіні тыңдайды, жауап береді,
мысалдар келтіреді, өз көзқарасын
білдіреді.
тыныс алу әдістерін сипаттайды, 
көрсетеді.
Үстел  үстінде әртүрлі заттардың 
суреті бейнеленген 
карточкалардың ішінен суды 
қажет ететін заттардың суретін 
таңдап алады.
Суретті көреді, жауап береді, 
тәжірибесінен мысалдар келтіреді, 
пікірін
айтады.

Балаларға еркін жүріп-тұруды, 
«Денім сау болсын десең - шыныққын» әнінің музыкасына 
билеуді ұсынамын. 
«Дұрыс - бұрыс» ойынын ойнату (шынығу жаттығуын 
дұрыс және бұрыс жасау бейнеленген суреттерді көрсету).
Шынығу кезіндегі қауіпсіздік талаптарына балалардың 
назарын аудару.

Музыка әуенімен кимылдар 
жасайды.Ойынға қатысады, шынығу
жатты-
ғуларының дұрыс әлде бұрыс екенін 
айтады

Рефлексивті-
тузетушілік

Балаларға шеңберге тұрып, алған әсерлерін,ненің ұнағанын 
және есте қалғанын айтуды ұсынамын. Балаларды мадақтап,
жақсы жұмыстары үшін алғыс айтамын.

Шеңберге тұрып, алған әсерлерімен
бөліседі, ненің ұнағанын және есте
қалғанын айтады.

Күтілетін нәтиже:
Нені білу керек: шынығу жаттығуларын жасаудың негізгі ережелерін; шынығу түрлерінің адам денсаулығы үшін 
маңызын. 
Нені игереді:табиғи факторлардың көмегімен қарапайым шынығу түрлерін өз бетімен қолдануды. 
Нені қолданады: өмірде шынығудын қарапайым түрлерін қолдануды.

*****
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Түркістан қаласы А. Югнаки атындағы жалпы орта мектебі
Тақырыбы: « Математикадан логикалық есептерді шешу жолдары» 

Бағыты: Математика.
Жетекшісі: Раманова Гулмира Суннатиллаевна. 

Орындаған: 7 -сынып оқушысы Махамматкаримов Диёр.

Кіріспе
Біздің заманымызда қоғамды дамыту үшін жеке тұлғаның алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі - қоғам құруға өзінің бар 
мүмкіндігін жұмсайтын шығармашыл, қабілетті маман болу. Қазіргі таңда есептеу машиналарының математикалық 
ақпараттарды техникада, медицинада, экономикада, биологияда т. б кең қолданылуы, түрлі мәселелерді математикасыз 
шешуге болмайтындығын көрсетіп отыр.
Сондықтан да, әрбір оқушы математикалық сауатты болу үшін мынадай мақсаттар жүзеге асырылу керек. Ақыл - ойды 
дамыту. Математикалық іс - әрекеттің сипатына сай ойлауды қалыптастыру. Қоғамдық өмір практикасына қажетті 
математикалық ойлауды қалыптастыру. Математикалық білімді игеру мақсатында практикада қолдану. Болмысты, табиғат 
пен қоғамды тануға қажет математикалық мазмұндай білу.Алдына қойылған сұрауға немесе есепті шығаруға оптималды 
(жылдам, сенімді және дұрыс) жауап беруге дағдылану, ұмтылу. "Математика – ғылымдардың патшасы" деп ұлы ойшылдар 
айтқандай, бұл ғылым өте терең біліктер мен үлкен ізденушілікті талап етеді. Бірақ бұл ғылым өзінің қызығушылығымен 
қызықтыра түсетін жұмбақ тәрізді. Қиын жұмбақтың шешуін табу адамды қандай қанағаттану сезіміне бөлесе, қиын есептің
шешуін тапқандығы, адамның сезімдері одан асып түспесе, кем болмайды.
Математика тарихына көз жүгірте отырып, оның ғалымдардың бос қиялының жемісі емес, тікелей өмірдің қажетілігінен 
туындаған ғылым екеніне көзін жете түседі.Математиканы оқыту арқылы мәселені талдай білуге, нақтылауға, ұғымдарды 
анықтауға, ой қорытулар жасауға, дәлелдеуге тағы басқа іс – жүзінде қадам сайын логикалық білім беріледі.
Математиканың өмірмен байланысы анық. Миды жаттықтыру үшін адамға математиканы үйрену, есеп шығару, 
математиканың бүкіл заңдарын басқа ғылымдарды оқығанда пайдаланады. Біздің өміріміз дегенің бәрі бір – бірімен өзара 
байланысты. Тіршілік құбылыстарын бір – бірінен бөліп зерттеуге болмайды. 
Математиканың басқа ғылымдармен байланысын анықтайық. Оның химиямен, физикамен, биологиямен, информатикамен 
тығыз байланыстылығына дау жоқ. Ал тарихпен ше? Тарих толығымен даталардан және оған сәйкес оқиғалардан тұрады. 
Оларды есте сақтау үшін ойлау қабілеті немесе оқиғалардың логикалық тізбегін қадағалай білу қажет.
Географиямен байланысына келсек, қалалардың ара қашықтығын анықтағанда масштаб, қолда бар карталар есепке 
алынады, қарапайым математикалық есептеулер арқылы қажетті деректерді алуға болады.
Әдебиетпен байланысы: көз алдымыздағы логикалық ойлау қабілеті жақсы дамыған адамды келтіреді. Егер ол шығарманың
авторын аса жақсы білмесе де, оның туған, өлген жылын білу арқылы сол уақыт арасында болған оқиғалармен логикалық 
түрде ұштастыра алады.Мұндай логикалық ойлауды логикалық және математикалық есептердің көмегімен жүргізу керек.
Логика дегеніміз – спортшыға да, бишіге де, жазушыға да керек. Өз атыңды сезіміңді логикалық тұрғыда жеткізе білу де 
үлкен өнер.
Ой – әрекетті дамыту үшін оқу материалдарына теориялық талдау жасауға, өз бетінше қорытындыға келу айрықша мән 
беріледі. Өз бетімен, кітаппен жұмыс жасау оқу материалдарының қандай түрлерін есте сақтау керектігін білуге, өз бетінше 
білімді тәжірибеде пайдалану дағдысын арттыруға мүмкіндік береді.
Математика пәні ең бірінші оқушылардың қызығушылығын туғызуды талап етеді. Осы мақсатпен әр тақырыпты бастамас 
бұрын оқушының қызығушылығы мен белсенділігін арттыру мақсатында немесе сабақ ортасында, соңында шығармашылық
есеп ретінде логикалық есептер, не болмаса тапсырмалар беріледі.Математика сабағында оқушының қызығушылығын 
тудыру үшін логикалық есептерді шығару шығармашылық есеп түрінде беріледі.Математиканың сан алуан сырын сандар 
әлемінің қызық құбылысын, осылай өрнектеген сабақ, не сабақтан тыс жұмыс қызықты әрі ұтымды болады. Логикалық 
тапсырмалар қарапайымнан басталып, біртіндеп қиындап оқушылардың танымдық қызметін белсендіруге назар аударады. 
Сабақта алған білім дағдысы ойлау барысында қолдану мүмкіндігі оқушының зор ынтасын тудырады, білгенін тереңдетіп, 
жаңа іс – қимылға жетелейді. Белсенді емес оқушылар жолдастарынан кейін қалмау үшін алға ұмтылады.Логикалық есептер
5-6 сыныптарда, шығармашылық жұмыс ретінде, әр тақырыпта немесе келесі тақырыпқа дайындық ретінде беріледі.Әрбір 
шығармашылық есеп логикаға негізделген. Логикалық ойлау арқылы оқушының пәнге деген қызығушылығы артады. 
Білсем, үйренсем дейді, тіпті математикаға қабілеті жақсы, зерек оқушылардың өздері логикалық есептерді 
құрастырады.Логикалық есептердің оқу процесіндегі маңызы зор. Мұндай есептер оқушының ойлау қабілетін, математикаға
деген қызығушылыған арттыру үшін өте тиімді. Логикалық есептер математикалық олимпиадаларда, әр түрлі жарыстарда 
жиі қолданылады.Шығармашылық деңгейдегі есептер жоғары сыныптарда да беріледі.Осы мақсатты ескере отырып, 
математикаға қызығушылығымды арттыру барысында ойлау қабілетімді дамыту үшін әртүрлі логикалық есептерді шешуді 
жүзеге асыруда мүмкіндіктерді есептеудің тәсілдерін көрсету жөн көрдім.
Арнайы формуланы қолдануға келмейтін әрқайсысына өзінше талдау жасауды қажет ететін есептерді логикалық есептер 
деп атаймыз.
Біздің заманымызда қоғамды дамыту үшін жеке тұлғаның алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі - қоғам құруға өзінің бар 
мүмкіндігін жұмсайтын шығармашыл, қабілетті маман болу . Осы талапқа сай мамандарды дайындауды мектеп 
қабырғасынан бастау керектігі белгілі. 

Қазіргі таңда есептеу машиналарының математикалық ақпараттарды техникада, медицинада, экономикада, биологияда т.б 
кең қолданылуы, түрлі мәселелерді математикасыз шешуге болмайтындығын көрсетіп отыр. 
Сондықтан да, әрбір оқушы математикалық сауатты болу үшін мынадай мақсаттар жүзеге асырылу керек. 

1. Ақыл-ойды дамыту. 
2. Математикалық іс-әрекеттің сипатына сай ойлауды қалыптастыру.
3. Қоғамдық өмір практикасына қажетті математикалық ойлауды қалыптастыру.
4. Математикалық білімді игеру мақсатында практикада қолдану.
5. Болмысты, табиғат пен қоғамды тануға қажет математикалық мазмұндай білу.
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6. Алдына қойылған сұрауға немесе есепті шығаруға оптимальды (жылдам, сенімді және дұрыс) жауап беруге 
дағдылану, ұмтылу
Осы мақсатты ескере отырып, математикаға қызығушылығымды арттыру барысында ойлау қабілетімді дамыту 
үшін әртүрлі логикалық есептерді шешуді жүзеге асыруда мүмкіндіктерді есептеудің тәсілдерін көрсету жөн 
көрдім. Логикалық есептер математикалық олимпиадаларда, әр түрлі жарыстарда жиі қолданылады.

Негізгі бөлім.
2.1. Логикалық есептер және оларды тез есептеудің жолдары. 
Арнайы формуланы қолдануға келмейтін әрқайсысына өзінше талдау жасауды қажет ететін есептерді логикалық есептер   
деп атаймыз.
• Логикалық есептерді таблициалық тәсілмен шешу
• Ребус түрінде шешу
• Сіріңке шырпысын қолданып шешу
• Әр түрлі есептер 
Мысал: Есеп шартында Анар мен Маралдың көйлегі көк емес, олай болса Анар, Марал, Нұргүлге (-) қоямыз. Көк көйлекті 
Гүлнар. Олай болса Гүлнардың көйлегі көгілдір, қызғылт, ақ емес. Маралдың көйлегі көгілдір(+)
қоямыз. Ақ көйлекті қыз қызғылт көйлекті қызбен Маралдың арасында тұр. Демек есеп шартынан ақ көйлекті Анар (+), 
қызғылт көйлекті Нұргүл (+) қоямыз. Есеп шешілді.
Логикалық есептерді бірнеше жолмен шешуге болады.
• Логикалық есептерді таблициалық тәсілмен шешу.
Мысал: Көшеде төрт қыз Анар, Марал, Нұргүл, Гүлнар дөңгелене тұрып әңгімелесті. Көк көйлекті қыз (Анар Марал емес) 
көгілдір көйлектегі қызбен Нұргүлдің арасында тұр. Ақ көйлекті қыз қызғылт көйлекті қызбен Гүлнардың арасында тұр. 
Әрбір қыз қандай көйлек киген?
• Ребус түрінде шешу
Ребус шешу дегеніміз мысалдың алғашқы жазылған қалпына келтіру.
Ребустың түрлері:
1. Арифметикалық ребус
2. Әріпті ребус 
3. Жұмбақ суретті ребус
Ребустарды алғашқыда ақсүйектердің ермек ойыны ретінде ΧVI ғасырда Францияда шыққан. Ресейде бірінші рет 
«Иллюстрация» журналында «Жұмбақтар» деген атпен 1845 жылы басылып шықты.
1. Арифметикалық ребус
Кейбір цифрлары жұлдызшалармен, әріптермен алмастырылған амалдар қолданылатын есептеулерді арифметикалық 
ребус деп атаймыз. Ребустың бұл түрде арифметикалық амалдарға ерекше назар аударуды және логикалық ойлаудың белгілі
бір жүйесіне сүйенуді талап етеді.
 Көбейткіштер 90 санынан үлкен. Шынында да, көбейткіштер 90 санынан кіші болса, онда олардың көбейтіндісінен 9000-
нан кіші сан шығады, бірақ көбейткіш 90-нан үлкен болса, онда көбейткіштің 1 цифры 9. Егер 1 цифрды 8 десек, онда 81-ге 
көбейтіп 8100 кіші сан аламыз. Сонымен, бұл мысалдағы бір көбейткіш үшін 98 алсақ онда 98x91=8118 шығады. Демек, екі 
таңбалы көбейткіш 98-ден үлкен
99: (99x91)=9009
• Сіріңке шырпысын қолданып шешу.
Төмендегі теңдік сіріңке шиі арқылы жазылған.
YIIY=IΧ Тек бір шиді қозғау арқылы дұрыс теңдікті қалай алуға болады?
Шешуі: Ол үшін Y+IY=IΧ
• Әр түрлі есептер
Бір тонна мақта ауырма әлде бір тонна темір ауыр ма?
Шешуі: Екеуі тең, себебі бір тоннадан
2.2. Ұлттық мазмұнды логикалық есептерді шешудің жолдары.
Математика пәніне қызығушылықты арттырудың негізгі бір жолы –ұлттық мазмұнды есептерді шығару. Жүйелі түрде 
ұлттық мазмұнды есептерді шығару ата-бабамыздан бізге жеткен баға жетпес байлығымыз, өткен күн мен бүгінгі өмірді 
байланыстырып, салыстыратын асыл қазынамыз. Ендеше, ұлтық мазмұнды есептерді шығару - бұл адамның ойлау қабілетін
дамытып, логикасын жетілдіріп, тез ойлауға, алғырлыққа, тапқырлыққа тәрбиелеп, халқының өткен өміріне көз жібертеді.
Ұлттық мазмұнды логикалық есептерді шығару үшін:

1. Есептің шартымен танысып, оны элементар шарттарға ажыратып, қандай талаптар қойылғанын анықтап есепке 
толық талдау жасау;

2. Берілген есепті схема түрінде жазу;
3. Есепті шығару тәсілін іздеу;
4. Табылған тәсіл бойынша есепті шығару;
5. Есептің нәтижесін тексеру;
6. Есепті зерттеу;
7. Есептің жауабын тұжырымдау керек.

Мысалы-1 «Алты қанат киіз үйге екі мысық келіп кірді де, бірінші керегенің түбіне екеуі балалап, әрқайсасы 
алтыдан балалады. Олардың бәріде мысық болып өсті де, тағыда алты- алтыдан балалады, т.с.с. осылайша әр 
керегенің түбіне барып балалап шықты».Сонда киіз үйден неше мысық өсіп шығады?
Есепті талдау
а)Алты қанат киіз үй туралы түсінік.
ә) Мысықтардың өсімталдығы туралы
б) Әр кереге түбіне әрқайсысы алтыдан мысық шығаратыны туралы түсінік беру.

 Есепті схема сурет түрінде жазу.
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 Шығару тәсілі – әр керегенің түбіне 6-дан балалайтын болғандықтан, әр керегедегі мысықтар санын 6-ға 
көбейту.

 Есепті шығару: Әр керегедегі мысық саны.
12+72+432+2592+15552+93312=111972

Есептің нәтижесін тексеру:
2·6=12 432·6=2592
12·6=72 2592·6=15552
72·6=432 15552·6=93312
Есепті зерттеу: Әр керегеде мысықтар саны өсіп 6 есеге көбейіп отырады.
Есептің жауабы: алты қанат киіз үйден барлығы 111972 мысық өсіп шығады.
Мысалы-2 «Екі сегіз он алты, және сегіз, және алты жанап жүрген бір алты, қосындысы неше алты?»
Шешуі:2·8=16+8+6+6=36=6·6
Ұлттық мазмұнды есептер адамдарды аңғарымпаздыққа, алғырлыққа, ой ұшқырлыққа тәрбиелейді.
Ұлттық мазмұнды есептер шығаруда теңдеу құру арқылы 
шығаратын есептерді шығару алгоритмі:
Есептің құруға берілген есептерді шығару үшін;

1. Белгісіз шамаларды анықтау.
2. Теңдеу құру;
3. Теңдеуді шешу;
4. Теңдеудің шешімдерін зерттеу.
5. Есепті тексеру;

Есептің толық жауабын жазу, шарттарын орындау қажет.
Мысалы: 7- сыныптағы: Тендеулер жүйесін құру тақырыбына: «Қаз бен түлкі» ертегісін оқи отырып, мына теңдеуді
шешеміз:
«Түлкісін аярлыққа бермейтін дес,
Көрейін сенде қанша ақыл мен ес.
Балапан, көжек санын өзің тапшы
Аяқтарды 94, басы 35»
Есептің мәтінін түсіну.
Түлкінің айлакерлігі, қаздың ақылдылығы, балапанда- 2 аяқ, көжекте -4 аяқ.

1. Теңдеу құру: Балапан саны – х.
Көжек саны - у
Балапанда 2 аяқ – 2х.
Көжекте 4 аяқ – 4х.

Сонда  Теңдеулер жүйесі шығады.
a) Теңдеулер жүйесін шешу.

 

  

5. Теңдеудің шешімдерін зерттеу:
Балапан – 23
Көжек – 12 
Бастарының саны 23 + 12 = 35 
Аяқтарының саны 2·23+4·12=46+48=94
Есептің жауабы: 23 балапан, 12 көжек.

5–сыныптағы: «Теңдеулер шешу» тақырыбына ұсынылатын есептер:
  «Барлығы қанша қарға?»

Келеді ұшып екі қарға,
Топ достарын ертіп талға
Болды елу әлгі жиын
Санағанда демей қиын.
Болмаңыздар әбігер,
Шешімі табылар бәрі бір. 
Айтпай есеп шарты кім,
Теңдеу құру тәртібін?
Жауабы: 2+х=50, х=48 қарға

  «Кетті бірге нешеуі»
Кездесіп бір топ аңменен, 
Болды 30 бас малменен. 
Олар кетті қоштасып,
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Үш түлкімен достасып.
Теңдеуді ойлап құрыңыз,
Мал санын айта тұрыңыз.
Жауабы: х+3=30, х=27 бас мал.

 Шахерезада саны. 1001 түн 
Бұл санның ерекшелігі неде?
Мұның ерекшелігі: бұл 1001 саны 7?11?13 сандарына қалдықсыз бөлінеді, немесе 1001=7·11·13 болады. Бірақ бұл санның 
ерекшелігі бұнда емес. Кез келген үш таңбалы санды 1001-ге көбейткенде шығатын көбейтіндіні осы үш таңбалы санды екі 
рет қайталап жазса жеткілікті болады. Мысалы: 873 · 1001 = 873873
236 · 1001 = 236236 т.с.с.
Орыстың халық есебі 
Жеті шал келе жатты.
Әрқайсысының жеті балдағы бар. 
Әр балдақта жеті бұтақ бар. 
Әр бұтақта жеті дорба бар. 
Әр дорбада жеті самса бар. 
Әр самсада жеті торғай бар 
Барлық торғай қанша? 
Жауабы: 137256

 Қиынырақ есептерді шешу жолдары.
Мысал-1 
Қыңыр есепке құмар кісіден біреу оның жасын сұрапты, онда ол былай деп жауап беріпті: Менің 3 жылдан кейінгі жасымды
3 еселеңіз, содан соң 3 жыл бұрынғы жасымды 3 еселеңіз, ақыры алғашқы көбейтіндіден соңғы көбейтіндіні шегеріңіз. 
Сонда дәл менің жасымды табасың . Ол кісі неше жаста ?
Шешуі: Х – жаста дейік. Сонда 3 жылдан кейінгі жасы (х+3) және 3 жыл бұрынғы жасы (х – 3 ) болады
3 (х+3) - 3(х – 3 ) = х
3х+9 – 3х+9 – х =0
х - 18 =0
х =18
Мысал-2 Бес тоғыздықты пайдаланып 10 – ды жазыңыздар. Кем дегенде 2 әдісін көрсетіңіз.

Шешуі: 9+ =10 - = 10
Мысал-3 Қосындысы 498 · к санына, ал бөліндісі бес санына еселік болатын үш таңбалы екі санды табу керек

Шешуі: Ол сандарды а және b деп алайық және а< b болсын. Шарт бойынша 100  а< b<1000
b +а = 498к және b=5а бұдан 6а=498к, а=83к, ал b=415к

біріншіден к 2, екіншіден к 2, ендеше к=2.

Жауабы: 168 және 830
 Шырылдауық шегіртке.

Шегіртке түзу бойымен қатты және жай ырғиды.
Қатты ыршыса үш елі жерге, ал жай ыршыса екі елі жерге түседі. Сонда шегіртке бірінші қарақшыдан қарғығанда одан бір 
елі жердегі екінші қарақшыға дәл қалай түседі?
Әзіл айтсаң да,
Әділ айт.
Шешуі: Айталық, шегіртке бірінші қарақшыдан екінші қарақшыға түсу үшін Х рет қатты, У рет жай ыршулар жасасын. 
Сонда шегіртке 3х + 2у аралыққа қарғиды. Бұл аралық 1 елі.

Демек, 3х + 2у= 1

Бұдан 

х-тің орнына 0, 1, 2,... – бүтін сандарын қояйық.

Шегіртке артқа қарғыса х пен у теріс сан, ал алға қарғыса х пен у оң мән қабылдайды деп түсіндіріп, х=1,у=-1,у=2 екенін 
табамыз.
Бұл есепке қарағанда қазақ халқы теріс сандар мен де амалдар қолдана алған деген қорытындыға келеміз.
 Шекпен киген қара мен қарқаралы хан.
-Мейірімді алдияр! Өз бағыңыздан бір алма алуға рұхсат етіңіз, - деді қара. Хан алуға рұхсат етті. Қара баққа келсе, бақ үш 
рет қоршауға алынған екен. Әрбір қоршау қақпасында жасауыл тұр.
Қара бірінші жасауылға келіп:

5)
Хан маған бір алма алуға мейірімділік жасады, - деді.
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6)
Ал, бірақ шығарда алған алмаңның тең жартысын, және бір алма бересің, - деді жасауыл.

7)
Қақпадағы екінші және үшінші жасауылда оған осылай деді. Жасауылдарға сұраған алмаларын беру үшін, қара 
бақтан неше алма алуы керек?

Өзінің шарқын білген,
Өзгенің нарқын біледі.
Шешуі: Бірінші қақпадан шығарда жасауылға барлық алманың жартысын және бір алма беруі керек. Ал өзінде бір алма 
қалуы тиіс. Осы жердегі 2 және 1 алма – жасауылға беретін алма. Демее, қараның бірінші қақпадан шығар алдында 4 
алмасы болуы керек. Екінші қақападан шығарда қара жасауылға барлық алманың жартысын және бір алма беруі керек. 
Бұрынғы 4 алма мен жасауылға берілетін бір алма бес алма құрайды. Демек, екінші қақпадан шығарда қараның 10 алмасы 
болуы керек.
Осы сияқты талқылап, үшінші қақпа алдында 22 алмасы болуы керек екендігін табамыз.

Есепті теңдеу құрып та шығаруға болады. Мұнда Х деп қараның жұлып алатын алмасының саны десек, - =1

теңдеуіне келеді. Мұнан х = 22.

 Қыңырдың жасы.
Есепке құмар бір кісі қыңырдан: 
- Жасың нешеде? – деп сұрапты. Сонда ол:

3.
Менің 3 жылдан кейінгі жасымда үш еселеңіз, содан соң 3 жыл бұрынғы жасымды үш еселеңіз. Алғашқы 
көбейтіндіден соңғы нәтижені шегеріңіз. Сонда меніңжасымды табасыз. Ол кісі нешеде?

Жетесінде жоқ,
Жете сыйламайды.
Шешуі: Қыңырдың қазіргі жасын -х десек, есеп шарты бойынша:
3(х+3) – 3(х-3) = 3х+9 – 3х + 9 =18
Тексеруі:
18+3=21;
18 – 3=15;
21 х 3 – 3 х 15 = 63 – 45 =18.
Жауабы: Қыңырдың жасы. 18-де.

 Мерген.
Мерген нысанаға 10 рет атып, 90 ұпай жинады. Оның төртеуін ондыққа, сегіздікке және жетілікке тигізді. Ол тоғыздыққа 
нешеуін, сегіздікке нешеуін, жетілікке нешеуін тигізді?
Аң таппаған,
Атынан көреді.
Ата алмаған
Мылтығынан көреді.
Шешуі: 7 х 1 + 8 х 2 + 9 х 3 + 10 х 4 =90 болғандықтан, жетілікке біреуін, сегіздікке екеуін, тоғыздыққа үшеуін, ондыққа 
төртеуін тигізгені
Тоғыз тарау иірімдерінің бүге-шігесін меңгеріп, зерде тезіне салып, керегенің көгіндей атқаратын қызметін түсіну, көген 
түймесін табу-есепті шешудің алтын балдағы. Оны көп, із кессең табасың. Міне ,бұл қазақ халқының ауыз екі тараған 
есебінің артықшылығы. Қазақ халқының математикалық білімінің тамыры терең. Ол қазіргі тілмен алғанда санаудың 
әртүрлі жүйесін, мәселен үштік, ондық, тоғыздық пайдаланған. Тоғыздық жүйе ешбір жалықта кездеспейді. Қазақтың мұра 
есебі – Симплекс әдісіне келсе, мүшел есебі, зекет есебі, бітір есебі, тоғыз құмалақ есебі - өз алдына бір төбе. Қазақтың қара 
есебі өмір қажеттілігінен туындаған. Қазақ халқының тәрбиесінің математикалық астары да түрліше.
Олар: 1. Жұмбақ есеп
2. Өлең есеп
3. Ертегі есеп
Ғасырлар бойы даналығымен, өміршеңдігімен дәлелденген халықтық есептер үлгілері- тәрбиенің қайнар көзі болып 
табылады. Қанша уақыт өтсе де маңызын жоймаған халықтың ұлттық мұрасын тәлім-тәрбиенің түп қазығына айналдыру – 
біздің де асыл борышымыз. Сондықтан халқымыздың ауыз әдебиетінде, ертегілерде, шешендік тапқыр сөздерінде, салт-
дәстүрінде оқушылардың ақыл-ой зердесін тәрбиелеуде ұлттық мазмұнды есептер шығарудың маңызы зор. 

*****
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Батыс Қазақстан облысы  Казталов ауданы
Г.Бегалиев атындағы ОЖББМ

І санатты технология пәнінің мұғалімі  Айткалиев Зейнур

Технология                                                                                                                        Сыныбы: 6
Сабақтың тақырыбы:  Ағаш сүрегінің қасиеттері.
                                      Діңгектің көлденең қимасындағы сүрек құрылымы.
Сабақтың мақсаттары: 
Оқушылардың сүрек және оның физикалық, механикалық қасиеттері туралы білімін қалыптастыру. Оқушыларға сезу 
мүшелерінің қатысы арқылы сүректің әр түрлі қасиеттерін еске түсіруіне мүмкіндік тудыру. Діннің көлденең қимасын 
зерттеу.  Оқушылардың іс тәжірибелік жұмыстар барысында іс әрекеттерде осы алған білімдерін пайдалануын 
ұйымдастыру.
Білімімен біліктілігіне қойылатын талаптар:
   Оқушылар білуі тиіс:

 сүректің физикалық қасиетін;
 сүректің механикалық қасиетін;
 дінің көлденең қиғандағы сүректің құрылымын;
 ағаш неліктен жуандап өсетіндігін 

Оқушылар игерген болуы тиіс:
 сүректің әр түрлі үлгілерін ажырата білуді;
 ағаш түрлерін текстуралық атауына, түсіне, иісіне қарай ажырата білуді
 сүректің қаттылығын анықтауды;
 діннің негізгі кесіндісін үлгісіне қарап табуды.

Саймандар 
Әр түрлі сүрек түрлерінің үлгілері.

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру.
ІІ. Үй тапсырмасына шолу \Ауызша\.
ІІІ. Жаңа сабақ.

Сүректің қасиеттерін  ұғындыру үшін кесте сызба арқылы түсіндіріліп, оқушылар топшамаларды ретімен 
орналастырады.

     Сүректі дайындау әдістері \мұғалім түснідіреді\.
 1) Сыртқы түрін таңдау.
2) Өлшеу.
3) Өлшемін алу,
4) Кептіру.
     3.  Практикалық жұмыс.
Екі ағаш сүрегінің механикалық қасиеттерін айыру.

Діннің көлденең құрылымы Топтастыру, оқулықпен және суретпен жұмыс.
Діңді аралаудың негізгі түрлері.
Тақтадағы сурет бойынша түсіндіріліп, практикамен ұштастырыла көрсетіледі.
Қорытындылау.
Ағаш сүрегінің  қандай қасиеттері бар?

р\с Анықтамасы Физикалық Механикалық 

түсі жылтырлылығ
ы

текстурасы ылғалдылығ
ы

беріктіг
і

қаттылығ
ы

1 Ол өзек сәулесінің жиілігіне, 
орналасуына байланысты 
болады

+

2 Жүктемелерге қирамай шыдау 
қасиетіне байланысты болады.

+

3 Ол сүрек түріне, діңнің қабаттар
мен талшықтарына қатысты 
аралау бағытына байланысты.

+

4 Ағаш түріне, жасына, өсіп 
тұрған жағдайына қатысты 
қасиет.

+

5 Ол қарсыласу қаблетімен 
сипатталады.

+

6 Мұндай қасиеті  жоғары сүрек 
нашар өңделеді.

+

Үй тапсырмасы: қайталау
Ұзындығы: 50 см. ағаш сүректерін таңдау және дайындау.

7. Бағалау
*****
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Батыс Қазақстан облысы  Казталов ауданы
Қараөзен мектеп-лицейінің математика пәнінің мұғалімі

Хайрошева Гаухар Талапкалиевна

Сыныбы: 5 Пәні: математика
Тақырыбы: Ондық бөлшетерді көбейтуге есептер шығару

Мақсаты: Ондық бөлшектерді көбейту ережесін  қолданып есеп шығару қабілеттерін арттыру
Күтілетін нәтиже: Ондық бөлшектерді көбейту ережесін біледі; Ондық бөлшектерді көбейту ережесін қолданып, 

есептер шығарады; Жоғары деңгейлі есептерді шығарады.
Керекті 
жабдықтар:

Оқулық, рефлексия парағы, бағалау парағы, интерактивті тақта

Сабақ кезеңдері: Мұғалім әрекеті: Оқушы әрекеті:
Кіріспе: - оқушылармен амандасу;

- сыныпты түгендеу;
- кезекшілік қызметін қадағалау;
- оқушылардың назарларын сабаққа 
аудару.
Ондық бөлшектерді көбейту ережелерін 
қайталау үшін «Жалғасын тап» ойыны 
арқылы жұпқа бөлінеді. Бірдей 
ережелерді тапқан оқушылар топ болып 
отырады.
-үй жұмысын тексереді.

№ Табыс критерий
1 Бөлінгіш табу ережесін біледі
2 Ондық бөлшектерді көбейту ережесін 

біледі
3 Есепті толық шығарған, бірақ 

есептеуінде қате бар
4 Есеп қатесіз дұрыс орындалған

Барлығы

-мұғаліммен сәлемдесу;
- жоқ оқушыларды айту
- кезекшілік қызметін атқару;
- сабаққа зер салу.
Жұпқа  бөлінеді
- оқушылар бір-бірімен дәптерлерін алмастырып, 
тақтадағы дайын жауап арқылы үй тапсырмаларын  
тексереді. Бағалау парақтарына табыс критерийлері 
бойнша балдарын қояды.

Тұсаукесер: Тақырыпты хабарлайды. Мақсатын, 
табыс критерийлерін оқушылармен бірге
анықтайды. «математикалық диктант»

Қатесін тап ойыны
2,585                   0,0091             89,701
       7                            5                       3      
17,195                  5,0445             259,104 

Тақырып бойынша ережелерді айтады.
Математикалық диктант жазады. Тақтада берілген 
есептердің қатесін табады.

Негізгі бөлім: Қас қағым сәт. Әр топқа тапсырмалар 
беріледі. Кім жылдам Әр топқа есептер 
беріледі. Мәселе есептер 

№ Табыс критерий
1 Ондық бөлшектерді көбейту ережесін 

біледі
2 Ондық бөлшектерді дұрыс көбейткен, 

бірақ үтір қойғанда қате жіберген
3 Есепті толық шығарған, бірақ 

есептеуінде қате бар
4 Есеп қатесіз дұрыс орындалған

Барлығы

Қас-қағым сәт (1 мин)

    І топ 
1,83 × 10=1 8 3                        
12,085 × 100=1 2 0 8 5                     
7,5492 × 1000=7 5                                                
ІІ топ 
  1,51 × 10= 1 5 1
  91,065 × 100=9 1 0 6 5
   2,1561 × 1000=2 1 5 6 1
           ІІІ топ 
 0,103 × 10=1 0 3
2,758 × 100=2 7 5 8
63,0457 × 1000=6 3 0 4 5 7         
Мәселе есептер (2 мин)
І топ: Меншікті жылдамдығы 19,5 км/сағ моторлы 
қайық ағыс жылдамдығы 2,8км/сағ өзенде ағыспен 2 
сағ, ағысқа қарсы 3 сағ жүзді. Моторлы қайық барлығы
қанша қашықтыұты жүзіп өтті?
ІІ топ: Жолаушылар поезында 15 вагон бар. Оның 0,6-
сы купелі вагондар, қалғандары плацкарт вагондар. 
Жолаушылар поезында неше плацкарт вагон бар?
ІІІ топ: «Ту-134» ұшағы 900 км/сағ жылдамдықпен, ал 
0,4 сағ 850 км/сағ жылдамдықпен ұшты. Ол барлығы 
қанша қашықтықты ұшты?

Қорытынды: Арифметика кілтінің авторы
К.                    Ә.               А.                        

Әр оқушы есептерді жеке шығарып, арифметика 
кітабының авторын табады.(5 мин)

72



Л.                   И

11,46 34,6 34,65 73,6 106,26 
Ш 

Бағалау: Табыс критерийлері бойынша өз-өздерін
бағалатады.
Интервью әдісі бойынша сабақты 
қорытындылайды.
Рефлексия парағын толтырады
Рефлексия «Алақан »

Табыс критерийлеріне сәйкес өз-өздерін бағалайды.

Үйге тапсырма №803
*****

КЕМБРИДЖ  ОҚУЛАРЫ МАҒАН НЕ БЕРДІ?

 Изтлеуова А.А.
№23 орта мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

       2013  жылдың  ақпан  айында  Ақтөбе  қаласындағы «Өрлеу»  педагогтардың біліктілігін  жетілдіру  және  арттыру
институтында Кембридж университетінің  ғалымдарының бірлесуімен дайындалған бағдарлама бойынша мен 3 деңгейлі үш
айлық білім жетілдіру курсынан өттім. Осы курс өмірімде алатын орны ерекше болмақ. Олай дейтінім, осы курстан көп
нәрсені үйрендім. Осы курс  бағдарламасы сындарлы оқыту теориясына негізделген.  Қазіргі білім беру жүйесінің басты
мақсаты оқушыға тиімді білім беру болса,  сындарлы оқыту – оқушылардың ойлануын дамыту,  олардың бұрынғы алған
білімдерін ұштау және өмірде қолданыс табатындай, кез - келген әрекетте ұтымды пайдалануына бағытталған. Яғни, білім
құндылығын ажырата алуы.  Бұл жағдайда мұғалімнің ұстанымы нақты, ұйымдастыруы жүйелі, білімі айқын болуы қажет
деп білемін. Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі  негізгі   тұлға  - мұғалім. (Strong,Wart & Grant,
2011)   Мұғалім заман талабына сай білім беруде өзіндік ой – пайымы, негізгі көзқарасы, іс – әрекеттегі баламалы шешімі
және оқытудың жаңа технологияларын жетік меңгеріп шебер қолданатын, үнемі іздніс үстінде білімін жетілдіріп, алдына
мақсат қоя отырып табысты оқытуды көздеген құзырлы тұлға болуын көздейді. «Ғылымды үйренем деген  адамның ақыл
– ойы айқын,  ерік  – жігері,  тілек – мақсаты ақиқат пен әділдік  үшін талап жолында болуы шарт» -  деген Әл-
Фарабидің пікірі Шульман ілімінің «мұғалімнің үш көмекші» қасиеттерімен ұштастыруға болады. Осы қасиеттерді  бойына
сіңірген мұғалім сапалы оқыту мен оқушының жетістіктерін, олардың өрістеуін  мүмкіндігінше қалыптастырады.Сондықтан
осынау  жаһандану заманында АКТ-ны игеріп, сонымен қатар,сабақта жаңа әдістерді пайдалану арқылы жаңашылдыққа
ұмтылу  басты  мақсатқа  айналды.  Кембридж  университетінің  тәсілі  негізінде  жасалған  бұл  Бағдарлама  жеті  модульді
басшылыққа  ала  отырып  білім  беруді  көздейді.  Теория  практикаға  ұштасып  жатыр.  Бұл  бағдарламаның  ерекшелігі-
сабақтың  топтық  формада  өтуі.  Дәстүрлі  оқытуда  да   топтық  жұмыс  түрлері  бар  және  біз  өз  сабағымызда  оны
қолданатынбыз,  бірақ көбінесе олар жарыс түрінде ұйымдастырылатын. Ал, курста үйренген қазіргі жаңа тәсілдің бірі-
топтық  таныстырылым  бәсекелестікті  мүлдем  көздемейді,  керісінше  серіктестік  негізінде  қарастырылады.Оны  курс
барысында және мектептегі тәжірибе кезінде өткізген сабақтарымда көз жеткіздім.«Ырыс-алды ынтымақ» дегендей, курста
үйренген ынтымақтастықпен жұмыс жасауды мен оқушыларыма да үйреттім. Яғни,шеңберге тұрып, бір-бірлеріне жылу
лебізді тілектерін айта білді. Сонымен қатар,түрлі әдістермен топқа бөлінді.Мысалы:мозайка,санмен т.т.Күнде бірнеше рет
топқа  бөлініп  жұмыс  жасаудың  өзі  ынтымақтастық  пен  бауырмашылдық  орын  алып  отырды.  Шеберлікпен
ұйымдастырылған  топтық  жұмыс  оқытуда  өте  тиімді   деп  ойлаймын,  өйткені  жұмыстың  бұл  түрі  көпшілдікке,
ауызбіршілікке үйретумен қатар тақырыпты жан-жақты қарауға,  талқылауға,  талдауға,  көп ойдан маңыздысын сұрыптай
білуге үйретеді. Әр топ мүшелері өз ойын ашық айта білді. Сыни тұрғыдан ойлауға үйренді. Демек, оқушыларым постер
қорғауда ортаға шығып, көпшіліктің алдына сөйлеуге де үйренді. Бір-бірлеріне  2 жұлдыз,бір тілек айта білді. Үнсіз оқушым
да бір-екі ауыз сөз айтуға тырысты. Сабақта үнемі АКТ-ны қолданып отырдым. Мысалы:бейнефильмнен үзінді, электронды
оқулықпен жұмыс т.т  Ең қызығы, оқушылар сабақтың тақырыбын өздері аша білді. Бұл бағдарлама бойынша  мұғалім тек
бағыт-бағдар  беруші  ғана.  Бағыт-бағдар  беріп,  оқушыларды  өз  бетінше  білім  алуға  үйретеді.
Қорыта     келе,   өскелең  ұрпақты  жаңа  әдістермен  оқыту  арқылы  білімді  де,  білікті   оқушыларды  тәрбиелеу  біздің
міндетіміз.Оқушыларым біліммен қаруланған болса,алдында кездескен кедергілерден сүрінбей өтері сөзсіз. Бағдарламада
айтқандай,  оқушылар  да,мұғалімдер  де  сыни  тұрғыдан  ойлау керек  дегендей,  мен  де,  оқушыларым  да  сыни  тұрғыдан
ойлауға  ұмтыламыз.  Оқушыларымның өзіндік  пікірі  қалыптасып,кез  келген жерде өз  ойын ашық айта алатын тұлғаны
қалыптастыруда  көп   еңбек  етіп,  ізденіп,түрлі  әдістерді  қолдана  отырып,  сабақтарымды  жоғары деңгейде  өткізетініме
сенемін. Cонымен қатар,оқытудағы жаңа тәсілдерді  өз орнымен қолдану мұғалімнің шеберлігі деп ойлаймын және  осы
бағдарлама идеясын жүзеге асыруда өзімнің педагогикалық қызметіме жоғарыда атап өткендей біршама өзгерістер енгізе
алдым деп сеніммен айта аламын. «Өзгені үйрете жүріп,өзім де үйренемін» деген Сенеканың сөзімен өз ойымды  аяқтағым
келіп отыр. 

Пайдаланылған әдебиеттер:

Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші (негізгі) деңгей. 2012 жыл    
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 Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы,
Қармақшы аграрлы-техникалық колледжі, 

биология пәнінің оқытушысы   ЖҮСІПОВА ҰЛМАН ЖАЙЫЛХАНҚЫЗЫ
ІІ санат

Сабақтың тақырыбы: Қосарланып ұрықтану
Сабақтың мақсаты: 
а)  білімділік: студенттерге  ұрықтану  процесін,  өсімдіктердегі  эндосперге,  диплоидты  және  триплоиты  жасушалардың
дамуын, Навашин, аталық және аналық гаметалардың дамуын түсіндіру
ә)  дамытушылық: Оларға  ұрықтану  туралы  ғылыми  тұрғыдан  түсіндіріп,  ой-өрісін  дамыту  және  сабаққа
қызығушылықтарын арттыру;
б)  тәрбиелік:  студенттерге  көбеюдің   және  тозаңдану  мен  ұрықтанудың  күрделі  екенін  айту.  Салауаттылықты
қалыптастыру, біліктіліктерін қалыптастыру.
Сабақтың түрі: аралас сабақ     
Сабақтың типі: жаңа сабақты түсіндіру 
Сабақтың әдісі:   түсіндіру, әңгімелеу, сұрақ-жауап, физминутка т.б.
Оқулықтар, әдебиеттер: Жалпы биология   Т.Қасымбаева, К.Мұхамбетжанова
Құрал-жабдықтар:  Жабық тұқымды өсімдіктердің қосарланып ұрықтануы сурет, интербелсенді тақта, үлестірмелер, 
электронды оқулық.

Сабақ/оқу  барысы
Ұйымдастыру кезеңі.  Студенттермен сәлемдесу, сабаққа дайындығын тексеру, топқа бөлу, назарын сабаққа аудару.
Өткен сабақтар бойынша білім деңгейлерін тексеру
І топ  Жасушаның бөлінуін сызба нұсқа арқылы түсіндір. Жасуша қандай жолмен бөлінеді
ІІ топ  «Көзбен көріп ойланайық» - өткен сабаққа шолу жасау, экранда көрсетілген суретті бейнелеп, айтып беру. Жыныс
жасушасының бөлінуі. Мейоздың биологиялық маңызы.                                              
ІІІ топ      Ұрықтану, оның генетикалық маңызы. «Сәйкестікті көрсет» үлестірмелер. Жеке студенттермен жұмыс.
Жаңа сабақты (материалды) түсіндіру.  Қосарланып ұрықтану

Жоспары:
Гүлді өсімдіктердің қосарланып ұрықтануы.
Аналық жыныс жасушаларының дамуы.
Аталық  гаметалардың   дамуы.    
       Гүлдің құрылысын еске түсіру. (студенттерден сұрау) 
Гүл сағағы, 2) гүл табаны, 3) тостағанша, 4) күлтесі, 5) аталықтар, 6) аналық
Гүлді  өсімдіктердің қосарланып ұрықтануы. Жануарлар мен жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің жыныс жасушаларының
дамуы мен ұрықтануда көптеген ортақ қасиеттерімен  бірге айырмашылығы бар. Оны дара жарнақты гүлді өсімдіктердің
жыныс жасушаларынан байқауға болады.
Электронды оқулық. Аналық жыныс жасушаларының дамуы.  Аналық жыныс жасушалары аналық түйінінде дамиды.
Оның ішінде тұқым бүршігі орналасқан. Бұл тұқым бүршігіндегі пісіп-жетілген жұмыртқа жасушасы мейоз жолмен екіге
бөлініп, гаплоидті жиынтығы бар төрт жасуша пайда болады. Осы төрт жасушаның үшеуі тіршілігін жояды да, қалған біреуі
митоз жолмен үш қайтара бөлініп, гаплоидті жиынтығы бар сегіз жасуша түзеді. Сегіз жасушаның бесеуі ұрықтың қабығын
түзуге қатысса, ал қалған үшеуінің біреуі жұмыртқа жасушасына айналады.
Қалған екеуі  гаплоидті хромосома жиынтығы бар жасушаларға қосылып, диплоидті жиынтығы бар жасушаға айналады.
Осындай жолмен пісіп-жетілген гаплоидті және диплоидті жиынтығы бар жұмыртқа жасушасы ұрықтануға дайын тұрады.
Аталық жыныс  жасушаларының  дамуы.   Аталық  жыныс  жасушалары  тозаңқапта  дамиды.  Жасуша  мейоз  арқылы
бөлініп, төрт гаплоидті жасуша пайда болады. Біреуі  митозді бөліну арқылы екі гаплоидті жасушу пайда болады. Оның
біреуі  генеративті,  екіншісі  вегетативті.  Генеративті  жасуша  тағы да митоз  арқылы екіге  бөлінеді.  Соңында  спермийге
айналады.  Вегетативті  жасушадан  тозаң  түтігі  пайда  болады.  Ал  генеративті  жасушаның  біреуі  аналықтың  гаплоидті
жиынтығын  ұрықтандырса,  екіншісі  аналықтың  диплоидты  жиынтыққа  қосылып,  триплоидты  жасуша  пайда  болады.
Диплоидті  жасушадан зигота пайда болады, ал триплоидті жасушадан эндосперм. Эндосперм ұрыққа қажеті қоректік зат.
Жабық  тұқымды  гүлдердегі  қосарланып  ұрықтануды  1898  жылы  Сергей  Габрилов  Навашин  ашты.  Ал  эндоспермнің
триплоидты табиғатын 1915 жылы оның баласы Михаил Сергеевич  Навашин ашты.
        Видео ролик. 
        Физминутка (Термин сөздермен жұмыс)  
        Вегетативті жасуша – өсімді жасуша.
        Генеративті жасуша – жыныс жасушасы.
        Қосарланып ұрықтану – бір мезетте диплоидты хромосома жиынтығы бар жасушадан ұрық дамып,  триплоидты
хромосома жиынтығы бар жасушадан эндосперм қабатының түзілуін айтады.
15) Өтілген  сабақты (материалды) бекіту.
Топтық жұмыстар.
І топ – Гүлдің құрылысы, олардың тозаңдануы.
ІІ топ – Жабық тұқымды өсімдіктердің қосарланып ұрықтануын түсіндір.
ІІІ топ – Қосарланып ұрықтануды ашқан ғалымдар, олардың еңбектері.
«Табиғат аясына саяхат» сергіту сәті.
16) Үйге тапсырма.  §34.Қосарланып ұрықтану оқып түсінік айту тақырып  соңындағы сұрақтар мен тапсырмаларды
орындау.
17) Сабақ/оқу қорытындысын жасау, бағалау.
Сабаққа белсенді қатысқан студенттерді бағалау.
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ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҒЫНДА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Қармақшы аграрлы-техникалық колледжі, 
дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Абдулаев Нұрлыбек Серікбайұлы

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың халқына арнаған жолдауында: «жедел дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті; ұлттық
тілді,  тарихты жетік меңгерген,  отандық мәдениетті  бойында қалыптастырған;  шығармашылығы дамыған жеке тұлғаны
қалыптастыру» деп атап өткен болатын. Бүгінде білім - қоғамның әлеуметтік-экономикалық, интеллектуалдық және рухани
дамуының стратегиялық бағдары ғана емес, сонымен қатар біздің қоғамымыздың қауіпсіздігінің кепілі. 
Оқытудағы  жаңа  технология  аса  қажетті  педагогикалық  мәселелердің  шешімдерін  табуға,  ой  еңбегін  арттыруға,  оқу
процесін тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. 
Жаңа технологияларды оқыту үрдісінде қолданудың негізгі ерекшелігі ол оқытушылар мен оқушыларға өз бетімен және
бірлесіп шығармашылық жұмыс жасауға көп мүмкіндік береді және оны педагогикалық мақсатта пайдалану оқушылардың
зердесіне, сезіміне, көзқарасына әсер ете отырып оның интеллектуалдық мүмкіншіліктерін арттыруға көмектеседі. 
Дене  тәрбиесінің  әлеуметтік  жүйе  және  қоғамдық  құбылыс  есебінде  дене  тәрбиесі  жүйесін,  оның  қалыптасуы  мен
дамуының негізгі заңдылықтарын, оның қызметі мен құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім мен тәрбие талаптарына
сәйкес өсіп келе жатқан ұрпақтың дене тәрбиесін қамтамасыз ету үшін керек. 
Дене  тәрбиесі  тек  мектептегі  дене  шынықтыру  сабағы  ғана  емес,  ол  сабақтан  тыс,  мектептен  де  тыс  денсаулыққа
байланысты  шаралар  жүйесі  екенін  ескерсек,  қазіргі  кезеңдегі  білім  беру  орындарындағы  дене  тәрбиесінің  жүйесі
жастардың денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға бойындағы биологиялық-психологиялық қажеттіліктердің жан-жақты
жетілуіне, өмірге белсенді ұстаным мен ізгілікті қатынастарын дамытуды меңзейді. Мұндай маңызды әдістеме ғылыми және
оқу пәні ретінде жетекші рөл атқаратын, дене тәрбиесі саласындағы кәсіптік бағытта болашақ мұғалімдерді дайындауды
жүзеге  асыратын  жоғары  оқу  орындарындағы  оқыту  жүйесіне  тікелей  байланысты.  Қазіргі  кезеңде  жалпы  орта
мектептердегі оқу бағдарламаларын құрастыру бағыт-бағдары өзгерді. Алайда, бұлардың бәрінде мектеп оқушыларын қайда
оқитындығы  ескерілмейді,  олардың  меңгеруі  тиіс  негізгі  дағдылар  мен  қабілеттер,  оқу  нормасын  тапсыруға  арналған
шарттар көрсетілген. 
Денені шынықтыру жаттығуларының орындалуы қозғалыс дайындығының деңгейі туралы мәлімет береді.  Дегенмен, бұл
бағдарламалар базалық, үлгілік сипатқа ие, сондықтан оларды әрбір педагог жергілікті жағдай мен салт-дәстүрлерге орай
өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, өзгерте алады. Дене тәрбиесі мәселелерін шығармашылық тұрғыда шешуге, өзгермелі
өмір жағдайында инновациялық процестер мен жаңашыл бағыттарды дер кезінде меңгере отырып, тәжірибеге сын көзбен
қарап, дене тәрбиесі міндеттерін жүзеге асыруға белсенді, салауаттылық пен дене мәдениетін меңгерген маман даярлаудың
маңыздылығы артуда. 
Дене  тәрбиесін,  жаңа  технология  мен  озат  тәжірибені  ұлттық  және  жалпыадамзаттық  құндылық  қағидаларымен
сабақтастыра зерттеу – бүгінгі күн талабынан туындап отырған педагогика ғылымының міндеттерінің бірі. Дене тәрбиесінің
мәнін бүгінгі жаңа заман талабына сәйкес қарастыру – бұл адамды өзі өмір сүрген ортаның жемісі ғана емес, сол ортадағы
дене  мәдениеті,  адамгершілік  қарым-қатынасы  әрекетімен  көрінетін  субъект  деп  танылуымен  айқындалады.  Қоғамның
елеулі өзгерістерге түсуі, адамның мақсат-мұраттарына, тұрмыс-тіршілігі мен мінез-құлқына, сондай-ақ өзінің жеке басына
да субъект ретінде өзгеріс енгізуде.  Оның үстіне қоғамдағы салауаттылық, дене мәдениеті мен рухани құндылықтардың
табиғаты,  мәні,  шығу  тегі  және  атқаратын  қызметтері  туралы  жан-жақты  зерттеу,  оқушылардың  дене  тәрбиесін
салауаттылық дене мәдениеті мәселесімен байланыста қарастыру қажеттігі біздің тақырыбымыздың өзектілігін айқындай
түседі. 
Елімізде бәсекеге қабілетті білім – білім беру саласының ең басты міндеті болып отыр.  Дамудың алдыңғы қатарындағы
елдердің білім дәрежесімен теңесу – еліміздің біліми саясатының негізгі  көздегені.  Дамыған елу елдің қатарына енудің
алғышарттарының бірі  де осы сапалы да бәсекеге қабілетті  білім.  Сондықтан да еліміздегі мектептердегі  білім берудің
басты ұстанымдары мен міндеттері, әрекеттері, жолдары осы мақсатқа орай ұйымдастырылады. 
Жалпы орта мектептердегі «Дене тәрбиесі» пәнінің мақсаты әлі күнге дейін толықтыруды қажет етеді, осыған орай оның
ғылыми негізделген  бағыт-бағдарын жасау  қажеттілігі  туындайды.  Осы бағыттағы  ізденістердің  тиімдісі  дене  тәрбиесі
сабағында дәстүрлі емес оқыту құралдарын қолдануды зерттеу болып табылады. 
Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір тармағы болып табылады және ол жеке
тұлғаның  жан-жақты  дамуына,  күшті  де  қуатты  болып  өсуіне,  ұзақ  уақыт  шығармашылық  еңбекке  жарамды  адамды
қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді. 
Республикамыздағы  білім  беру  саласында  және  әртүрлі  қолдану  салаларына  байланысты  жаңа  бағыттағы  спорт,  дене
тәрбиесі  жүйесі  бойынша  мамандарға  деген  сұраныстардың  артуы,  оларды  дайындаудағы  білімділігі  мен  қабілеттілігі,
біліктіліктің  қазіргі  талаптарға  сай  болуы  өте  үлкен  маңызды  жұмыстарды  атқаруды  талап  етеді  және  болашақ
педагогтардың кәсіби даярлығын, білім стандартына, мазмұнына сай жетілдіру мәселелері көкейкесті мәселе болып отыр. 
Көрсетілген міндеттерді толық жүзеге асыру дене тәрбиесі жүйесіне тікелей байланысты. Дене тәрбиесін жүзеге асыру –
денсаулықты нығайту, білім беру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін шешуге арналған педагогикалық жұмыстардың бірі бола
отырып, жеке тұлғаның денсаулық деңгейін арттыру, табиғи күш-қуатын нығайту,  дене мүшелерін гигиеналық негіздері
мен  дене-  қозғалыс  қабілеті  мүмкіндіктеріне  сай,  өз  бетінше  қимыл-қозғалыс  жаттығуларын  орындап,  өзін-  өзі  үнемі
дамытып, көңілді де сергек жүруге баулиды. 
Болашақ ұрпағымыздың денсаулығының мықтылығы, салауатты өмір сүруі мектеп мұғалімінің жеке басымен оның жоғары
оқу орнындағы теориялық жеке тәжірибелік дайындығының дәрежесіне тікелей байланысты. Осыған орай оқушылардың
дене тәрбиесі жүйесін жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастыруға болашақ мұғалімдерді даярлау ісін кәсіби дайындықтың
ажырамас бөлігі ретінде қарастыру керек. 
Дене  тәрбиесі  және  спорт  мамандары  күрделі  әлеуметтік  міндеттерді  шешуге  араласумен  бірге  оқушылардың
психологиялық ерекшеліктеріне сай, оқу-тәрбие міндеттерін шешуде олардың рухани жетекшісі де болуы тиіс. Оқушыларға
дене шынықтыру сабақтарында жаңа технологияны пайдалану оқыту мен тәрбиелеудің жалпы заңдылықтарына бағынған.
Сондықтан  оны  іске  асыру  барысында  дене  тәрбиесінің  жас  және  жыныстық  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  осы
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заңдылықтарды көрсететін  жалпы педагогикалық ұстанымдарды басшылыққа  алу қажет.  Ол ұстанымдарға жататындар:
жан- жақтылық, саналылық пен белсенділік, бірте-бірте жасалатын әрекет, қайталамалық, көрнекілік, жеке даралық. 
Оқу үдерісінің үздіксіздігі негізгі үш қағидаларда көрініс тапқан:
а) оқу-тәрбие үдерісі көп жылғы және жыл бойындағы сипатқа ие болуы тиіс;
ә)  сабақ  барысында  әрбір  келесі  сабақтың  әсері  алдыңғы  сабақтың  ізінше  қатпарлы  әсер  қалдыруы  тиіс,  себебі  жас
оқушының ағзасында алдыңғы сабақтардың әсерінен пайда болған жағымды өзгерістер беки түсуі және жетіле түсуі қажет; 
б) демалыс жұмыс қабілетін қалпына келтірудің арта түсуі үшін жеткілікті болуы тиіс. Дене жүктемелерін бірте-бірте және
жоғары  деңгейге  арттыру  ұстанымы  олардың  көлемі  мен  қарқындылығының,  оқушыны  дайындауға  қойылатын
талаптардың бірте-бірте күрделенуінің үздіксіз арта түсуімен байланысты болып келеді. Сабақтарды бір-бірте күрделендіру
оқушыны дайындаудың мүмкіндіктері мен деңгейлеріне сәйкес келіп, олардың спорттық жетістіктерінің үздіксіз арта түсуін
қамтамасыз етуі тиіс. Дене жүктемелерінің толқынды түрде өзгеру ұстанымы олардың динамикасының толқынды сипатын
көрсетеді, себебі ол салыстырмалы алғанда оқу – тәрбие үдерісінің кіші-гірім үзіндісіне, немесе сабақтардың кезеңдері мен
тұтас бір дәуіріне де тән болуы мүмкін. 
Спорттық техника мен оны жаңа тұрғыда жетілдіруге үйрету әдістерінің кез-келген түрінің жағымды жақтары бар, бірақ ол
жеке  қалпында  шапшаң  әрі  тиімді  үйретуді  толық  қамтамасыз  ете  алмайды,  сондықтан  спорттық  техниканы  меңгеру
барысында барлық әдістер бірін-бірі толықтыратын түрде қолданылады. Олар жиірек бір уақытта пайдаланылады.
Қимыл-қозғалыстарды белгілі реттілікте игеру.  Атап айтқанда: дайындалып жүрген оқушылардың оқуға деген жағымды
ынтасын қалыптастыру; қозғалыс қимылының мәні туралы білімді қалыптастыру; әрбір спорт түрлері бойынша үйренетін
қозғалыстар туралы толық түсінікті қалыптастыру; үйренетін қозғалыс қимылын тұтастай игеру. Сөйтіп, қимылға үйрету
дегеніміз  -  бұл  білім  алу,  қозғалыс  икемділігін  қалыптастыру  және  тиісті  дене  жағынан  қалыптасудың  қасиеттерін
тәрбиелеу. Талдау,  жалпы  білім  беру  мектептерінде  оқу-тәрбие  үдерісін  ұйымдастыру  мен  басқаруға  білім  беру  мен
спорттық мекемелерге тән құрылымдар - мақсат, жалпы және арнайы (арнайылық) міндеттер, әдістер мен қағидалар, оқу
кеңістігінде жүзеге асатын, нақты бағыттылығы бар,  оқу материалының теориялық және тәжірибелік мазмұны кіретінін
көрсетті. Оқушы-спортшының осы білім беру кеңістігіндегі таңдаған жолының басы, мектептегі оқу мерзіміндегі бастапқы
кезеңнің де нақты құрылымы немесе мазмұны болады. 
Дене  тәрбиесі  сабағында оқытудың дәстүрлі  емес  құралдарын қолдану барсында  оқушылардың дене  тәрбиесін  дамыту
технологияларын жетілдіруге; дене тәрбиесі сабақтарында оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеуге, дене тәрбиесі арқылы
жеке  тұлғаның  психофизиологиясын  өзгеруге:  өзін-өзі  реттеуін  қалыптастыру;  дене  тәрбиесі  сабақтарын  пәнаралық
байланыс  арқылы  жетілдіру;  дене  қабілетін  рухани  құндылықтар  арқылы  дамыту;  релаксация  арқылы  жеке  тұлғаның
психофизиологиялық қабілеттерін дамыту; психикалық қуат мүмкіндіктері мен дене тәрбиесін сабақтастырып дамытуға т.б.
қол жеткізуге болады.
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Урок  по истории Казахстана
Дата: 13 декабря 2016г.
Тема: "Участие казахстанцев в решающих сражениях войны"
Класс-9 «А» 
Количество  учащихся  ______ 
Присутствуют: _____

Цель: 
доказательно обосновать огромный вклад Казахстана в общее дело победы над фашизмом;
развивать умение работать и самостоятельно добывать знания, 
формировать навыки публичной речи;
воспитывать патриотические чувства, показать подвиги героев фронта как образец мужества, стойкости 
и патриотизма.
Форма урока: урок-практикум
Методы и приемы: заслушивание сообщений, «мозговой штурм», синквеин.
Межпредметная связь: литература, казахский язык, география.

Ресурсы:
(материалы,
компьютер,
источники)

Ход урока:
Слайд № 1
1.Орг. момент
Учитель: Великая Отечественная война была составной частью Второй Мировой войны. Казахстан 
участвовал в Великой Отечественной войне как составная часть СССР. Потому, с точки зрения 
современного суверенного Казахстана, она является частью нашей истории. Из последних работ, 
посвященных этой проблеме следует отметить монографию доктора исторических наук П. С. 
Белана«На всех фронтах». В планах гитлеровской Германии по завоеванию Советского Союза значительное
место отводилось и Казахстану.
( аудиозаписью голоса Левитана о нападении Германии на СССР)
Сегодня урок посвящен героям Казахстанцам павшим в боях сражений.
Давайте почтим их память минутой молчания.
Проверка домашнего задания:

9. слайд №2
7. Как вы считаете, в какой войне участвовали казахстанцы — в Великой Отечественной или Второй 
Мировой войне?
✓ Сколько казахстанцев было направлено в армию? (1 366 тыс. человек)
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✓ Сколько дивизий было сформировано на территории республики? (12 стрелковых дивизий, 7 стрелковых
бригад  и  4  кавалерийские  дивизии.Кроме  того  здесь  были  созданы  2  артиллерийских  дивизиона,  4
минометных, 3 авиационных полка, 14 отдельных батальонов.)
✓ Сколько казахстанцев  погибло на фронтах В.О.В? (601 011 человек)
✓ Кто стал первым Героем Советского Союза из Казахстана? (Семенченко Кузьма Александрович (22 июля
1941 года)
✓ Кто была первой женщиной-казашкой – лётчиком боевого самолёта? (ХиуазДоспанова)
✓ Самый молодой казах – Герой Советского Союза? (18-летний ЖанибекЕлеусов)
✓ Полными  кавалерами  Ордена  Солдатской  Славы  первой,  второй  и  третьей  степени  стали?  (110
казахстанцев)
✓ В Заилийском Алатау ледник и вершина носят имя славной дочери Казахстана?  (МаншукМаметовой)
8. Что такое «Гросс Туркестан»?
9.  Какие  еще  колонии  должны  были  быть  образованы  гитлеровской  Германией  по плану
«Барбаросса» после захвата    советского Союза?
Мотивация познавательной деятельности: Слайд №4.
Мозговой штурм:
? – Какую войну называют «Отечественной»?
? – Почему Германия вначале завоевала страны Западной Европы, а только потом устремила всю свою 
военную мощь против СССР и Казахстана в частности?
(ответы учащихся)
18 декабря 1940 г. А.Гитлер на секретном совещании утвердил «план Барбаросса».
? – Что представлял собой «план Барбаросса»?
(ответы учащихся)
Учитель: В начальный период войны гитлеровцы сконцентрировали свои удары в трех направлениях:
 Группа армий «Центр» — основной удар нацелила на Москву;
  Группа армий «Север» должна была окружить и захватить Ленинград;
  Группа армий «Юг» — двигалась в южном направлении на Кавказ.
В годы войны Казахстан превратился в мощный военный лагерь, где формировались лучшие части 
и соединения Красной Армии. В Казахстане было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизий, 
7 стрелковых бригад, около 50 полков и батальонов различных родов войск. Одной из известных страниц 
Великой Отечественной войны является организация спецшколы близ Алма-Аты, готовившей горных 
стрелков для Красной Армии.
За годы войны в действующую армию было призвано 1196164 казахстанцев. Для работы 
в промышленности мобилизовано 670 тыс.человек. на территорию Казахстана прибыло эвакуированных 
и репрессированных 1,5 млн. человек. Казахстан в тот момент играл большое стратегическое значение как 
для фронта, так и для экономики страны. (работа со схемой «Причины стратегического значения 
Казахстана в годы ВОВ»)
В первые 5 месяцев враг оккупировал районы, где проживало 40% населения страны, производилось 68% 
чугуна, 58% стали и алюминия, 65% угля.
В первых числах октября гитлеровские войска снова двумя сходящими линиями двинулись на Москву. 
К этому времени были оккупированы почти вся Украина, вся Белоруссия и Прибалтика. На фронт 
с Казахстана ушел каждый 5 казахстанец. Казахстанцы проявили подлинный патриотизм на фронтах 
Великой Отечественной войны.
Воины-казахстанцы проявили себя в битвах за Москву. Под Москву сражалась прославленная 316 
стрелковая дивизия под командованием генерал-майораИ. В. Панфилова.
(Cообщение учащихся о И. В. Панфилове)
Всему миру известен бессмертный подвиг группы истребителей танков 1075 стрелкового полка, 
остановившей врага в ноябре1941 г. у разъезда Дубосеково. Находившийся в этой группе политрук роты В. 
Г. Клочков произнес слова, облетевшие весь фронт: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва».
В битве за Москву исключительную стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы батальона под 
руководством старшего лейтенанта Б. Момыш-улы, М. Габдуллин, Т.Тохтаров, Б. Бейсекбаев.
(Сообщение учащихся о Б. Момыш-улы)
Вспоминая о боях за Москву, легендарный герой великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 
известный писатель Б. Момыш-улы писал: «Мы — советские люди, наши сердца не стальные. Но огонь 
нашей мести может расплавить, сжечь любую сталь… у нас есть самое сильное оружие, побеждающие 
страх,- это любовь к Родине».
У стен Ленинграда воевали воинские части сформированные в Казахстане. Среди них Д. Шиныбеков, С. 
Баймагамбетов — удостоены звания Героя Советского Союза.
В тяжелые сентябрьские дни 1941 года казахский народный поэт Ж. Жабаев обратился к ленинградцам 
со стихотворением «Ленинградцы, дети мои!», в котором выразил мысли, чувства и переживания, всех 
трудящихся нашей многонациональной страны.
(Ученица читает стихотворение Ж. Жабаева «Ленинградцы, дети мои!»)(сообщение 
о Сталинградской битве)
Осенью 1942 г. шли ожесточенные бои под Сталинградом. Пламя небывалых по своим масштабам 
сражений под Сталинградом коснулось и степей Казахстана. Казахстан граничил со Сталинградской 
областью на протяжении 500 км, поэтому в театр военных действий Сталинградского фронта были широко 
втянуты ресурсы Западно-Казахстанской области. Осенью 1942 г. в бассейне Каспия было введено военное 
положение, так как впервые немецкие самолеты появились в небе и над нашей Республикой.
В период Сталинградской битвы осенью 1942 г. Западно-Казахстанская область стала прифронтовой. Здесь 

Слайд №7

Слайд №9

Слайд №10

Слайд №11

Мультфильм
«316
стрелковая
дивизия»

Слайд №12

Слайд №13

Слайд №14

Слайд №15
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были размещены личный состав и службы более 120 частей Сталинградского фронта. В Сталинградской 
операции учавствовали5 стрелковых, а также кавалерийская дивизии, морская стрелковая бригада, 
минометный полк и отдельный мостостроительный батальон, сформированные в Казахстане.Сталинград 
был ключом на Восток. Ценной собственной жизни при Сталинградской битве совершили подвиги Герои 
Советского Союза летчик-карагандинец Н. Абдиров, минометчик К. Спатаев, лейтенант Г. Рамаев.
(Сообщения учащихся о Героях Сталинградской битвы)
В ходе Сталинградской битвы Советская Армия внесла решающий вклад в коренной перелом во Второй 
Мировой войне, приблизив неизбежное поражение гитлеровской Германии и всего блока фашистских 
государств. Битва на Волге вписала незабываемые героические страницы в летопись всемирной истории

Тысячи посланцев Казахстана шли в бой за освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. 
Казахстанцы самоотверженно освобождали братские республики. Нельзя не отметить судьбу тех, кто 
оказался в окружении, был ранен и попал во вражеский плен. Тысячи казахстанцев были активными 
участниками партизанского движения и движения Сопротивления. В годы войны их количество достигло 
3,5 тысячи. Широко известны имена героев-партизан Ф. Озмителя, К.Кайсенова, С. Тулешева и др.
(Сообщение учащихся о Ф. Озмителе, К. Кайсенове)
Советские войны, в числе которых были казахстанцы, вписали немало героических страниц в историю 
Великой Отечественной войны. Около 500 казахстанцев были удостоины звания Героя Советского Союза. 
Среди них две девушки Востока М. Маметова и А. Молдагулова.
(Сообщения учащихся о М.Маметовой, А.Молдагуловой) (чтение стиха)
Дважды звания Героя Советского Союза получили летчики-штурмовики Т. Бегельдинов, Л. Беда, И. 
Павлов, совершившие свыше 200 боевых вылетов каждый. Уничтожившие в воздухе и на земле более 
десятка самолетов, много танков и других видов боевой техники и несколько сотен фашистов, 
а также летчик-истребитель С. Луганский, сбивший лично 37 и в групповых боях еще 6 самолетов 
противника.
Перед народом Казахстана впервые дни войны встала задача создания «военной экономики» на востоке 
страны. В июне—декабре 1941 г. в тыловые регионы было перебазировано 1530 предприятий, 
в Казахстан — 220 заводов и фабрик, цехов и артелей. За 1941—1945 гг. в Казахстане появилось 450 
предприятия. Республика стала давать 85% свинца, 35% меди, 60% молибдена, 65% висмута. За годы война 
было добыто 34 млн.тонн угля, на 39% увеличилась добыча нефти.
Мобилизация взрослого мужского населения на фронт резко сократила количество работников сельского 
хозяйства. Обеспечение фронта продовольствием, сырьем легло практически на плечи женщин, детей, 
стариков. Сюда необходимо добавить то, что транспорт и техника тоже были сосредоточены 
на обслуживании обороны странны. Не имея рабочих инструментов, приходилось работать в ручную. 
Несмотря на эти трудности, работники села республики трудились умело и эффективно. Выросли посевы 
озимых, зерновых культур, проса, свеклы. Во время войны Казахстанская ССР превратилась в крупнейшую 
базу животноводства СССР. По всей стране гремела трудовая слава звеньевых Ч. Берсиева, И. Жахаева, 
Ким Манн Сама, А. Доцковой, С. Онгарбаевой. Наиболее выдающиеся успехи казахстанских колхозников 
отмечало Советское информбюро в своих сообщениях. «В суровое время Советская страна и Красная 
Армия не испытывала серьезной нехватки в продовольствии,- отмечала газета „Правда“, — в этом большая 
заслуга сибирских и казахстанских колхозников и советских организаций.»
(аудиозапись о подписании пакта о капитуляции Германии)
Как бы тяжело не было, мы всегда должны держать в своей памяти и в своих чувствах весь ход войны, все 
ее испытания и победы. Нельзя ничего выбрасывать из истории, потому что любые изъятия искажают 
общую картину. Только изобразив всю меру наших несчастий и весь объем наших потерь, можно показать 
всю длину нашего пути до Берлина. И всю меру усилий, которых потребовал от казахского и других 
народов этот бесконечно длинный и бесконечно трудный день Победы.

Слайд №16

Слайд №17
Слайд № 18
Слайд № 17
Слайд № 18
Слайд №19
Слайд № 20

VI. Рефлексия
«Мозговой штурм»
1. Какие факторы способствовали разгрому Германии?
2. Почему Берлин 1945 г. не стал для Германии тем, чем была для нашей страны Москва 1941 г. ?
3. Нужно ли было казахстанцам участвовать в Великой Отечественной войне?
4. Когда закончилась Великая Отечественная война?
5. Почему Великая Отечественная война была составной частью Второй Мировой войны?
6. Когда закончилась Вторая Мировая война?
Составить синквейн со словами «война», «герои», «победа»
Подведение итогов. Выставление оценок.
Домашние задание параграф 27-28
заполнить таблицу.
Задания по выбору: 
. Выяснить кто из ваших родных или близких участвовал в битвах в годы ВОВ. Подготовьте сообщение: 
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»

2. Представь, что хорошо знакомый тебе дошкольник спрашивает: «Почему надо уважительно 
относиться к ветеранам Великой Отечественной войны?» постарайся максимально искренне, 
точно и подробно описать свои мысли и чувства, чтобы ответить на этот вопрос (можно ответ дать
в письменной форме)                   

Слайд № 21
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 Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы 
А.С.Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназиясының  бастауыш сынып мұғалімі 

Кошкинбаева Феруза Тулбасиевна

  Арнайы сыныптарда жаңартылған бағдарламаға сай білім беру- заман талабы

    Білім саласындағы бірлестік тек мұғалім мен оқушының арасында өзара байланыс болғанда ғана  дамып, өркендей алады. 
Сондықтан, мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға- мұғалім. Мен өзімде  осы  қағидаттарды 
негізге ала отырып жұмыс жасаймын.  Жаңартылған бағдарлама мазмұнына сай  білім және ҰМЖ,ОМЖ,ҚМЖ өзгерістерді 
өз сабақтарыма  кіріктіру барысында үлкен өзгеріс орын алатынын байқадым, сабақтар мысалында білім саласындағы 
өзгерістерді  атап айтсам; Дәстүрлі оқытуда  басыңқы рөлі мұғалімде болса, Қазір белсенді қызметті оқушы атқарады, 
оқушыны оқытпайсың, ол өзі оқиды. Дәстүрлі оқытуда  мұғалім оқушыға дайын, дұрыс ақпаратты берген, ал оқушы тек 
қана тыңдап, ақпаратты қабылдап отырған. Сабақта көбіне тиімсіз әдістер қолданған.Ал сындарлы оқуда оқушы өзі 
ізденеді, өзі оқиды, өзі үйренеді әрі бір-біріне үйретеді, бағалау үдерісіне  оқушының өзі де қатысады. Мұғалім балаларға  
бағыт пен бағдар беріп тұрады.Өз сабақтарымда қолайлы орта мен ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру үшін 
«шаттық шеңберін» пайдаландым.Бір- біріне көмек қолын созуға, достастықтары мен ынтымақтастықтарының артуына, 
сыйластыққа және бірін- бірі тыңдай білуге. Ол үшін шеңбер бойында тұрып, жылы тілектерін білдірсе, келесі күні олар 
«Жаңа көрші» әдісі арқылы сыңғырлай күліп,қимылды әрекеттер жасап, топтарға бөліну ережелеріне сай бөліну арқылы 
ыстық ықыластарын білдірді. Алғашқы күнмен салыстырғанда оқушыларымның бойында өзгеріс пайда болып, мұндай іске 
дағдылана бастағанын байқадым. Оқушылардың ойын жинақтап, бар ықыластарын сабаққа арнауларына ықпал етті. 
Сыныбым тіл кемістігі бар балаларға арналған сынып болғандықтан алғашқы екі аптада бірқатар қиындықтар болғаны рас, 
бірақ уақыт өте оқушыларды дағды қалыптаса бастады.  Оқушыларды топқа бөлуді жоспарлауда олардың жас 
ерекшеліктеріне және тақырыпқа байланысты болғанын қаладым. Бірде  гүлдер, ағаштар, жауарлар, жәндіктер, гүлдердің 
суреттермен қағаз қималары арқылы «Өз тобыңды тап»  әдісі арқылы, бірде түстер арқылы бөліп, сол түстерді мезгілге 
теңеу арқылы сабақтың тақырыбын ашуға бағыттадым.Бұл іс-әрекеттің өзі де оқу мен оқытудағы өзгеріс деп айта аламын, 
өйткені оқушы өз әрекеттері арқылы сыни ойлануға, құрдастарымен тіл табысуға, сабақ барысында өзінде еркіндік сезімін 
сезіне алады. Топтық жұмыс жүргізу үшін топтық ереженің маңызды екенін айтып, алғашқы күннен топтық ережені 
оқушылармен бірге түзіп: тақтаға ілдік.   Топтық  әрі жұптық жұмыс барысында оқушылар Выготскийдің «ЖАДА» 
аймағында достарының көмегімен бірлесе жұмыс жасап, белсенділік таныта білді.  Тапсырмаларды орындауда жылдамдық 
танытып, сабаққа деген қызығушылықтары артты.
   Бағалау- оқушы үшін оқуда алға қадам басуда және одан кейінгі даму сатыларында қандай іс-әрекеттер жасауы үшін де ой
пікір жүргізуге итермелейтін, оларды ынталандырып, қызығушылығын арттыра алатын жетелеуші күш беретін іс-әрекеттің 
түрі деп есептеймін. Бірінші сыныптарда оқушының бағаланбайтынын және бірінші жарты жыл бойы оларға баға 
қойылмайтыны бәрімізге белгілі, дегенмен күнделікті сабақ барысында оқушының ынтасын,қызығушылығын,өзіне деген 
сенімін арттыру үшін- қалыптастырушы бағалаудың мәні ерекше екенін ұғына алдым.  
 Өз біліктілігімді асыру курстарында алған теориялық білімнің негізінде бағалаудың екі түрі барын, олар: қалыптастырушы
бағалау  және жиынтық бағалау болып екіге бөлінетінін білдім.Соңғы зерттеу жұмыстары қалыптастырушы бағалаудың
тиімді  қырларын  көрсетіп  отыр.Қалыптастырушы  және  жиынтық  бағалау  арасындағы  айырмашылық  1960  жылдардан
бастап белгіленген, бірақ белгіленген екі терминннің  мәні нақты анықталмаған.
Оқытуды және оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру
түрлерін аықтауға бағытталған бағалау- қалыптастырушы бағалау деп аталады.
Егер бағалау мақсаты  баға қою, сертификаттау немесе оқытудың алға жылжуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын
шығару болса, онда өзінің функциясы бойынша бағалау жиынтық бағалау деп аталады. Мен  өз сабақтарымның  басым
жағдайында  оқу  үшін  бағалау  немесе  қалыптастырушы  бағалап  отырдым,  өйткені  бағалаудың  бұл  түрі  оқушының
қызығушылығын арттырып, сабаққа деген ынтасын ұштап,сабақ барысында оқушының белсенділік танытуына оң септігін
тигізетінін  байқадым.  Өз  сабақтарымда оқушылардың  өзара  бағалаулары  үшін  «Бағдаршам»,  «Басбармақ»,топтық  және
топаралық бағалаулар үшін «Бағалау парақшалары»,  өздерін бағалаулары үшін «Баспалдақ»,  «Бес  саусақ»,   «БББ» «Екі
жұлдыз бір тілек» «Критерий арқылы бағалау» әдістерін пайдалана отырып, түрлі смайликтер мен жұлдызшалар арқылы
бағалап отырдым.
Сонымен қатар әр сабақта кестелік бағалау түрімен бағалау да оқушының сабаққа ынтасын арттыруда  оң нәтижелер 
көрсете бастады,мәселен сауат ашу сабағында Тік бағанға оқушының атын жазып, ал көлденең бағандарға бағалау 
критерийлерін: Әріпті тану, айту, сәйкестендіру; Буындап оқу;Жазылым;Сұрақ қою; Жауап беру;Тақтамен жұмыс; 
Оқулықпен жұмыс сияқты кесте түзіп. Бағалау критерийлері өтілген тақырыптардан оқу мақсаттарына сай түрде 
түрлендіріп отырдым.  Математика сабағында : Тура және кері санау; Сандарды жұппен санау; Қосу компоненттері; 
Санның құрамы; Белгісіз азайғышты табу; Геометриялық фигураларды сызу; Геометриялық фигураларды өлшеу, 
салыстыру.Сол критерийлер бойынша оқушыларды смайликтер, жұлдызшаларды желімдеу арқылы кейде өзім бағалап 
отырсам, келесі сабақта  оқушының өзі  өз жетістігін смайликтер мен жұлдызшаларды өз есімінің турасына желімдеу 
арқылы  солардың санын көбейту арқылы өз білімінің алға ілгерлеуін байқап отырады.
Әдебиеттер:

1. Білім беру жүйесінде заманауи технологияларды колдану. Шымкент-2016жыл.
2. АсқароваА.Т.Райымқұлова Ж.Ә.
3. Жеті қазына. Алматы-2007жыл. С.Кенжеахметұлы.
4. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық-2016жыл.
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Оңтүстік Қазақстан Облысы Түркістан қаласы
А.Үсенов ауылы А.Үсенов атындағы жалпы орта

мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Дүйсенбаева Айгүл

Сабақ: Сауат ашу Тақырыбы: Мен және табиғат. К к дыбысы мен әрпі.

Күні: 09.12.2016ж Мұғалімнің аты-жөні: А. Дүйсенбаева

Сынып:  1 «А» Қатысқандар саны:
Осы сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаттары:

1.2.9.1 Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру
1.1.4.1 Мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау
1.3.8.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп 
элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Жаңа білімді меңгереді

Оқушылардың басым бөлігі: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы 
талқылайды.
Кейбір оқушылылар: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Ойлау 
дағдыларының
деңгейі:

Білу және түсіну
Қолдану

Тілдік мақсат: Оқушылар орындай алады:  К к дыбысы мен әрпінен келетін сөздер үйреніп, сөздік қорлары 
молайды. 
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: (анықтама берілуі керек сөздер) 
К дыбысы мен әрпінен келетін сөздер
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сай келетін тіл стилі: Талқылауға арналған сұрақтар: 
Дыбыс деген не?
Әріп деген не?
К дыбысынан келетін қандай сөздер білесің?
Жазылым:  К к кесе ескі

Бағалау 
критерийлері:

Әріптерді таниды және ажыратады.
Әріпті дыбыспен сәйкестендіріп оқиды.
Буындап немесе тұтас сөздермен оқиды.
Түсініп оқиды

Алдыңғы оқу Өткен әріптерді еске түсіру 

Жоспар

Жоспарлаған
уақыт есебі

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Басы 3 минут – Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын сезініп үйренген қандай 
тамаша, қандай қуаныш!
 Мейірімді жүрекпен,
Ақпейілді тілекпен,
Амандасып алайық,
Бір жадырап қалайық! 

Ортасы 10 
минут 

Оқылым.
5 минут 
Сергіту сәті
2 минут
Жазылым
5 минут
Тапсырма.
3 минут

Үлестірмелі 
кеспе
5 минут

Сабақты бастамас бұрын бағалау критерийін құрып алу.
Ең көп стикер жинаған оқушы ең биік балл алады.

1. Сұрақтарға нақты жауап беру.
2. Дыбыс түрлерін ажырата алу.
3. Буындап немесе тұтас сөздермен оқиды. 
4. Жазу каллиграфиясына көңіл бөлу
5. Сауатты, қатесіз жазу

Өткен сабақты еске түсіру.
Мозайка құрастыру. 
Суретпен жұмыс.
Суреттен не көріп тұрсыңдар?
Әли қайда шықты?
Әлимен серуенге не шықты? 
Күшік сөзіне дыбыстық талдау жасау.
Бейнекөрсетілім. К дыбысымен танысу. 
№1 Оқылым.
 Ой сергек! Видеодағы әуен ырғағымен билеу
Жазылым. Дәптермен жұмыс.

 

К к кесе ескі (көркем жазу)
№2 Жаңылтпашты жатқа айт.
Шеше,шеше
Неше кесе
Сынды кеше?  Осы жаңылтпашқа өз нұсқаңды ойлап тап.
№3 Кім? Сұрағына жауап беретін сөздерді тап.
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Аяқталуы 2
минут

Кері байланыс

Қосымша ақпарат: Интернет, АКТ

Саралау – сіз қосымша көмек көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары 
оқу-шыларға тапсырманы күрделендіруді 
қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру 
жоспарыңыз? 
 

Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша 
тапсырмалар беремін.

Сұрақ-жауап арқылы тексеру

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

Дескриптор сөздерді дұрыс оқиды;
көп нүктенің орнына қойылатын әріпті анықтайды және белгілейді.
сөздерді буындап немесе тұтас оқиды;
сөздерді сәйкес суреттермен байланыстырып сызады

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

Сабақта оқу мақсаттары мен  міндеттері орындалды.
Оқушылар к дыбысы мен әрпін таныды. Сөздік қорлары молайды.
Сабақ жоғары деңгейде өтті.
Тиімді болды.
Үлгердім 

Ешқандай түзетулер енгізбедім.

Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласы
А.Үсенов ауылы «Алтын ұя» балабақша

Тәрбиешісі: Ушкулакова  Айжан Адиловна

Сауат ашу. Технологиялық карта
      
 Тақырыбы « Е е » дыбысы мен әрпі

Білім беру салаcы «Қатынас»

Бөлімі: Сауат ашу және жазу негіздері

Тақырыбы: «Е е» дыбысы мен әрпі

Мақсаты:

«Е» дыбысы және әрпі жайлы түсініктер қалыптастыру.
  «Е» дыбысы мен әрпін оқуды, жазуды меңгерту; Балаларды адамгершілікке, ізеттілікке, білім 
алуға тәрбиелеу;  Ойын арқылы балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін, оқуға, жазуға 
қызығушылықтары мен ынта-талаптарын арттыру, ой қозғау, әңгіме құру арқылы сөздік қорын 
молайту.

Алдын ала жұмыс: ойын, сөздік, көрнекілік, сұрақ-жауап.

Сөздік жұмыс: Сел,шет,ескек

Қажетті құрал –
жабдықтар,көрнек
іліктер

суреттер,  әр баланың алдында сөз белгісі,кішкене тау тас, дыбыстық талдауға арналған қызыл,көк 
дөңгелектер.

Іс-әрекет  
түрлері

Тәрбиешінің  әрекеті

Себепті-
оятушы

Балалар сабақты бастамас бұрын, қонақтарға амандасып,бір-бірімізге сәттілік тілейік.
Амандасу үлкенге,
Тәрбиенің басы ғой.
Ал, кәнеки,бәріміз,
Сәлем дейік үлкенге
Сәлeмәтсіздер ме қонақтар!
Шаттық  шеңбер.
Балалар  дөңгелене тұрып.
Тәрбиеші  доп лақтырып  сұрақ қояды. 
«Ой  қозғау»
-Қазір  жылдың  қай  мезгілі?
-Қыс  мезгілінде неше  ай бар?
-Қазір  қай  ай?
-Бір  аптада  неше  күн бар?
-Бүгін  аптаның  қай  күні?
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-Сауат  ашу іс-әрекетінде  не үйренеміз?
Жарайсыңдар  орындарыңа отырыңдар.
Бүгін бізде сауат ашу сабағы ерекше сабақ болмақ. Бізге көптеген конақтар келіп, сендердің білімдеріңді, 
тәртіптеріңді, алғырлықтарыңды тексеруге келіп отыр. Ендеше өз өнерімізді көрсетіп, сабағымызды 
бастайық. Бүгінгі сабақта жаңа әріппен, оның дыбысталуымен танысамыз, ол әріпті сабақ барысында 
білетін боласыңдар. Сөздер оқып, дыбыстық талдау жасаймыз. Ал ендеше  сабағымызды  басталық.
Балаларды  топқа  бөліп  отырғызу
«Ине,жіп»  әдісі.Арқылы   балаларды  топқа  бөлу.
1 Топ  «Дауысты  дыбыстар»
2 Топ  «Дауыссыз  дыбыстар»
3 Топ  «Әріптер»

Ұйымдас
тырылып
негізделген

І. Қызығушылықты ояту, ертегі тыңдату. 
Балалар  сендер  ертегі  тыңдағанды  жақсы көресіңдер ме?  
Жеті лақ пен қасқыр.
Ерте, ерте, ертеде бір ешкі болыпты, оның жеті лағы болыпты. Олар ормандағы үйшікте тұрыпты. Ешкі 
орманға кетерде лақтарын үйіне қалдырып кетеді екен. Кетерде өзінің лақтарына:
 Балаларым, үйде отырыңдар, есікті ешкімге ашпаңдар. Әйтпесе қасқыр келіп сендерді жеп қояды.
Кешке ешкі үйіне келіп есікті қағып, былай деп әндетеді:
Анасы: 
Лақтарым, шұнақтарым,
Анаң келді есік аш.
Мүйізіме орап шөп әкелдім,
Желінімді толтырып сүт әкелдім.
 Лақтар есікті ашады. 
Бір күні ешкінің қалай әндеткенін естіген қасқыр ешкі кеткесін есікті келіп қағады. Ешкінің даусымен 
былай әндетеді:
Лақтарым, шұнақтарым,
Анаң келді есік аш.
Мүйізіме орап шөп әкелдім,
Желінімді толтырып сүт әкелдім.
Лақтары есікті ашып,қасқыр оларды өзінің қабына салып орманға әкетеді.
-Ал енді  балалар  қасқыр лақтарды жеп қоймау  үшін қасқырдың тапсырмаларын орындайық. Онда біз  
балалар  қасқырдың берген  тапсырмаларды дұрыс орындап  отырсақ,  лақтарды  босатып  отырады  екен. 
Ендіше   тапсырмаларды  орындайық.
Балалар  мына бір  бейне  баянға  көңіл   аударайық.  Мұқият  тыңдаймыз.
Видео  көрсету.
-Өте  керемет  балалар   біз  қазір  қасқырдан  бір  лақты  құтқарып  алдық  жарайсыңдар.
 Дидактикалық ойын 
«Кім байқағыш»
 Ойынның шарты:экранға шыққан сөдздердегі дыбыстардың орнын табу дауысты болса қызыл текшені, 
дауыссыз болса көк текшені қойып шығу.Кім байқағыш екенін  қасқыр байқасын.
Жарайсыңдар  балалар  қасқырдың  тағы  тапсырмасын  дұрыс  орындап    тағыда  екі лақты  
құтқардыңдар  балалар.
Ойын: « Кір жинау»
-Балалар  қасқыр  енді  бізге  тағыда  мынадай  тапсырма  беріпті  егерде кірді әдемілеп   
жинасаңдар тағыда  екі  лақты  босатамын. Біздер қазір осы емен жаңғағын жинауға  кірісейік. 
Әр киімнің астында сұрақ бар
- Әріп дегеніміз не?
- Дыбыс нешеге бөлінеді?
- Дыбыс не  істейміз?
Қандай  болып екіге  бөлінеді
-Дауысты дыбыстар деп неге атаймыз?
 –Дауыссыз дыбыстарды   қалай   айтамыз?
-Дауысты дыбыстар  қандай  текшемен  белгілене ді?
-Дауыссыз дыбыстар  қандай  текшемен  белгіленеді?
-Ал-ма сөзін оқып бер. Неше буын бар?
-Ң дыбысы қандай дыбыс? 
-Р,П,Л әріптерін иілгіш  таяқшалар арқылы  әріптер  жазу.
-Ешкінің  неше  лағы  бар
Міне  балалар көп  кір жинау  арқылы
 біз ешкіге көмектесіп.Тағы  екі  лақты  аман алып  қалдық.Сендерге  ешкі  үлкен рахмет айтып 
жатыр.
- Ендеше, ешкі,екі сөзі  қандай дыбыстан басталып тұр?.
Білімімізді әрі қарай жалғастырайық. Бүгінгі сабағымызды ой қозғау тапсырмасы арқылы анықтап, 
қандай дыбыспен танысатындарыңды білетін боласыңдар. Мына тақтаға назар аударайық! Тақтада сөздер 
жазылады (етік, жер, бес, ел, ер, жел, кесе, емен, есен) осы сөздерден қандай дыбысты көп естідіңдер! 
Тақтадағы сөздердегі «Е» әрпінің астын сызып көрсетемін. Сонымен бүгінгі өтетін «Е» дыбысы мен әрпі.
-Дұрыс, енді е дыбысын айтып көрейік.(айнаға қарап,айтқызу)
Е дыбысын артикуляциясына сай дұрыс дыбыстатып, қайталау.
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Дұрыс тауып айтқандарың үшін   қасқыр  тағы  бір  лақты  босатты  жарайсыңдар балалар.
Сергіту жаттығуы:
Отырып-ақ орнымда
Айдың көлді кешемін
Сен білмесең, егерде
Былай ескек есемін 
Енді балалар дұрыстап тыңдаңдар!
Е-МЕН, Е-ДЕН, Е-ЛІК, КЕ-СЕ бұл сөздерде Е дыбысы қалай естіледі? Е әндетіп, еш кедергісіз, ұзақ 
айтылса оны дауысты дыбыс дейміз. Сендер білесіңдер дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып 
бөлінеді. Дауысты дыбыстар қандай түспен белгіленеді?
 Жуан дауысты дыбыстарға – А, О, Ы, Ұ.
 Жіңішке дауысты дыбыстарға бүгінгі өткен Е дыбысын жатқызамыз.
 -Е дыбысын қай үйге кіргіземіз?
Жұмбақ
Жарға шығып ойнайды, 
Ойынға бір тоймайды.
Болса-дағы сақалы, 
Секеңдеуді қоймайды.

Қанаты жоқ – ұшады,
 Аяғы жоқ – қашады. 
Ал осы сөздерде е дыбысы қай жерде естіледі?
Басында,ортасында,аяғында
Дидактикалық ойын: 
«Жоғалған буынды тап»
Себет,жебе,белбеу

Балалар Е дыбысының жазылуына қарайық. Үлкен Е дыбысының бас әрпінің баспа түрі 4 элементтен 
тұрады, ал кіші е дыбысы 2 элементтен тұрады.
Ауада көрсету
тақтаға жазып көрсету
Құмда  жазу
Иілгіш  таяқшамен  жазу
 Ал, балалар қолдарына қалам алып ауаға жазыңдар. Енді оқулығымызға Е әрпін жазыңдар!. 5 мин
Жаңылтпаш жаттайық:
Шеше,шеше!
Неше кесе сынды кеше
-Өте  керемет  балалар   біз  қазір  қасқырдан  бір  лақты  құтқарып  алдық  жарайсыңдар.
 Е дыбысына байланысты  
«Білім  минуты» ойыны.
-Сабақты қорытындылау: е дыбысынан буындар құрау
-Е дыбысы қандай дыбыс ?
 -Е дыбысы жуан дауысты ма, әлде жіңішке дауысты дыбыс ма?
 -Е дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі?
 -Е дыбысы бар сөздерді атайықшы?
 Меңгерген білімдеріңді өздерің бағалайсыңдар? Алдыларыңда тұрған жасыл, қызыл және сары 
бағдаршам  арқылы бағалау. Кім бүгінгі сабақты өте жақсы білсе ол жасыл  көтереді, ал кім сабақты  
ештеңе түсінбедім деген қызылды көтереді. Сөйтіп балалар өздерін бағалайды.
«Тосын сый»

Рефлексті 
түзеткіші

Сабақты бекіту:  Сабақ ұнады ма?
Ешкіге көмектесу  арқылы лақтарды  қасқырға  жегізбендерін  айту. Барлық тапсырмаларды орындау 
арқылы білімдерін көрсете білгендерін жеткізу. Жануарларға қамқорлық жасау жөнінде айту.
Қонақтармен қоштасу

Күтілетін нәтиже
Нені білу керек:  Е е  дыбысы мен әрпі туралы түсінді, білді.
Нені игерді: Е е дыбысы бар сөздерге талдау жасау, айтылуы мен жазылуын
Нені біледі: .Үй жануарларын қамқорлық жасауды біледі.

*****
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Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласы А.Үсенов ауылы 
«Алтын ұя» балабақша Тәрбиешісі: Сарсенбаева  Жанат  Ынтымаковна

Сауат ашу. Технологиялық карта .    
 Тақырыбы « Н н » дыбысы мен әрпі

Білім беру салаcы «Қатынас»
Бөлімі: Сауат ашу және жазу негіздері
Тақырыбы: Н дыбысы және әрпі

Мақсаты:

Н дыбысын сөз ішінде дұрыс оқуға жаттықтыру, мақал-мәтел айтуға, оның мазмұнын ашып 
түсінуге, сонымен қатар қандай? сұрағына дұрыс жауап беруіне үйрету.
 Ойын арқылы балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін,
 оқуға, жазуға қызығушылықтары мен ынта-талаптарын арттыру, ой қозғау, әңгіме құру арқылы 
сөздік қорын молайту.

Алдын ала жұмыс: ойын, сөздік, көрнекілік, сұрақ-жауап.
Сөздік жұмыс: Наубайхана, дән,науа,нар
Қажетті құрал –
жабдықтар, 
көрнекіліктер

Үлестірмелі суреттер, плакат кеспе әріптер, нан және нан өнімдері, нар, анар, науа суреттері, 
слайдтар мен флипчарттар, «Наубайхана» туралы видео.

Іс-әрекет  
кезендері

Тәрбиеші  әрекеті Балалардың   іс — әрекеті

       
 Психология-
лық ахуалды 
қалыптастыру
 
 
 

Фигуралар  арқылы   балаларды  топқа  бөлу.
1 Топ қызыл текше  «Дауысты  дыбыстар»
2 Топ көк текше «Дауыссыз  дыбыстар»
3 Топ сары дөңгелектер «Әріптер»
Мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Кәнеки, былай 
деп айтайық:
Кел, балалар, күлейік,
Күлкіменен түлейік.
Қабақ түйген не керек?
Көңілді боп жүрейік.

Балалар алдағы өтетін сабаққа 
дайындық жасайды.

Ұйымдастыру  
іздестіру       
 Жаңа сабақ
 
 
 
 

«Қызығушылық  ояту»
-Қазір  жылдың  қай  мезгілі?
-Қыс  мезгілінде неше  ай бар?
-Қазір  қай  ай?
-Бір  аптада  неше  күн бар?
-Бүгін  аптаның  қай  күні?
-Сауат  ашу іс-әрекетінде  не үйренеміз?
 «Ас атасы - нан» деген әңгімемен бастау
«Бірде Науан әжесіне еріп, егіс даласына келді. Ол шашақты 
басы иіліп тұрған бидай сабақтарын көріп, әжесінен:
—Мынау өсіп тұрған не? — деп сұрады.
—Наужан, бұл пісіп тұрған - нан, - деп, жауап берді әжесі.
—Нан болса, таба наны қайда?
—Таба нан да осы дәннің ішінде.
—Ал тоқаш ше?
—Ол да осы дәннің ішінде.
—Бауырсақ ше?
—Бауырсақ та дәнге сыйып тұр.
—Әже, кіп-кішкентай қауызды дәнге осынша көп нан қалай 
сыйып
тұр? — деп Науан таңғалды.
«Ас атасы — нан, нан атасы — дән» деген. Осынша мол дүние, 
тоқшылық әрбір дәннің ішінде, — деді әжесі.
Бұл жерде мұғалім оқушылардың назарын нан, дән деген 
сөздерге аудара отырып, дыбысының әрпімен таныстырады.
Баған түріндегі буындарды, сөздерді оқушыларға дауыстап 
оқытады.
Мұғалім оқушылардың суретке қарап, белгілі бір жүйемен 
әңгіме құрауларына басшылық жасайды. Мұнда да нанның 
қайдан келетіні жөнінде әңгіме болады.
«Наубайхана» туралы видео көрсету.
─ Наубайханада не дайындалады?
─ Наубайханада жұмыс жасайтын адамды қалай атайды?
─ Нан дастарханға қалай келеді?
Дидактикалық ойын:
«Дыбыстың орнын тап»

Сұрақтарға жауап береді
-Қыс  мезгілі
-Үш  ай  бар 
-Қазір  ақпан  айы
-Бір  аптада  жеті  күн  бар
-Сауат  ашу іс әрекетінде әріпті  
және  дыбысты үйренеміз  

Балалар  барлық  қимылдарды  
тәрбиешіге  қарап, қайталайды. 
Берілген тапсырмаларды 
орындайды.
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Балаларға қорапшадан  графикалық сөзді және бір тау тасты алу
ұсынылады.

Сергіту сәті «Күн мен түн».
Мақсаты: сөйлеу тілін дамыту, қажет ұғымды іздеуде зейінді 
ұмтылдыра білу.
Мазмұны: педагог сөз айтады, балалар оған мағынасы қарама-
қармсы сөз айтады: 
«Күн-түн, тәтті – ащы және т.б.».

Оқушылар ойын ойнайды

 Рефлексивті — 
түзетушілік 

Мәтінмен жұмыс мынадай жұмыс түрлері жүргізіледі:
─ Хормен оқу
─ Тізбектеп оқу
─ Сөйлемдегі сөздердің санын анықтату.
Тапқышбектің тапсырмасын орындау.
Шарлардың топтамасындағы буындардан сөздер құрау. 
            Ауада көрсету
            Аяқ  ұшымен  жазу
Тақтаға жазып көрсету
Құмда  жазу
Иілгіш  таяқшамен  жазу 
-Әріп дегеніміз не?
- Дыбыс нешеге бөлінеді?
- Дыбыс не  істейміз?
Қандай  болып екіге  бөлінеді
-Дауысты дыбыстар деп неге атаймыз?
 –Дауыссыз дыбыстарды   қалай   айтамыз?
-Дауысты дыбыстар  қандай  текшемен  белгілене ді?
-Дауыссыз дыбыстар  қандай  текшемен  белгіленеді?
-Сонымен балалар Н дыбысы  қайсы үйдің  тұрғыны?

Тапсырмаларды әр  бала  өз 
алдына ерекше орындады.

- Әріп дегеніміз дыбыстың 
таңбасы.
- Дыбыс екіге бөлінеді
-Дыбысты  естиміз.
 -Дауысты  және  дауыссыз
-Дауысты  дыбыс   кедергісіз  
айтылады.
–Дауыссыз дыбыстарды  
 -Кедергімен  айтамыз.
-Көк  үйдің  тұрғыны

Күтілетін  
нәтиже:

Білу Тапсырма  мазмұнын  толық  есте  сақтады.

Өзіне үйренгені Н дыбысын оқып,жаза алады

Үйрену Сұрақтарға толық жауап беруге  үйрену.

Оңтүстік Қазақстан Облысы  Түркістан қаласы А.Үсенов ауылы
А.Үсенов атындағы жалпы орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі  Нұрмышева Гүлнар

Сабақтың тақырыбы: 5-ті қосу және азайту
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: Ондықтан атап5-ті  және азайту тәсілдерімен таныстыру, 5-ті  қосудың  және азайтудың кестелік жағдайларын 
екі амалдан тұратын өрнектермен , есептесулермен байланысты іс-әрекеттерде қолдануға машықтандыру , екі амалмен 
шығарылатын есепті шығару.
Дамытушылығы:Жас ұрпақтың дара ерекшелігін ескере отырып ойлау , есте сақтау,өз бетімен шешім қабылдау , 
белсенділігін, танымдық қабілетін дамыту.
Тәрбиелік мәні:Оқушының берілген  тапсырма бойынша оқушының өз бетімен ойлау нәтижесінде жүзеге асыруын 
қалынтастыру. Сыйластыққа қалыптастыру.
Сабақтың  көрнекілігі:Суреттер,сызбалар,5-ті қосу азайту кестелері, жұбын тап ,кім жылдам, матиматикалық диктант.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдісі: Сұрақ-жауап,ойын, сто элеметтері.
Сабақтың барысы:
I.Оқушыларды түгелдеу, сабаққа назарын аудару.
II.Үй жұмысын сұрау.

«Жұбын тап»ойын арқылы үй жұмысын қорыту.
7                ? 4

11 12 13
                     ? 4 ?
III.Жаңа сабақ:Бүгін өтетін сабағымыз 5-ті санға қосу және азайту.

-Балалар сендер еңбекеткенді жақсы көресіңдер ме?
                           (алма ағаштың суретін ілу)

-Бірінші алма ағашында неше алма бар?
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-Неше алма теріп алдың? (6)
-Екінші алма ағашының алмасын кім терді?
-Неше алма алдың? (5)
-Дұрыс 6+5=11
-Екі алма ағашында барлығы неше алма бар екен?
-Міне 11 алма жинап алдық .Осы есепті жақша арқылы жазып көрейік.
(7+3)+1=11
-Енді осы алмадан бінеуін таңдап алайық
11-5=6
(11-1)-4=6
Сергіту сәті: Бір,екі,үш
                     Бойға жинап күш
                     Жалқаулықты тастаймыз
       Жаңа сабақ бастаймыз
       №1(ә) «Кім жылдам» ойын арқылы шығарып  көрейік
7+5  12-5  8+5  13-5  9+5  14-5
№2»Кім біледі?» ойын орқылы қосындының және айырманаң мәнін табу.
6+5     11-5     5+6     11-6     11-6     7+5      12-5     5+7     12-7
№3 Матиматикаклық дтктант
(7+3)+2          (13-3)-2                            
        (12-2)-3          (9+1)-4
(8+2)+3         (14-4)-1
№4 «Ойлан тап» ойны орқылы есепті шығару.
Шопан - ? 5-еуі арық             ? Малшы
Жылқышы – 6                                            6+(6+5)=17 малшы
№6 «Кім тапқыр?» ойын  арқылы   6+5=11теңдейтін пайдаланып қандай екі таңбалы сандарға 5 – тік қосыуға болады.

Сабақты қорыту: Тест жумысы
1)Өрнектің мәтінін тап (7+3)+2
   а)12
   ә)11
   б)13
2)Қосындың мәнін тап 9+4
   а) 11
   ә)13
   б)12
3)Айырымның мәнін тап 14-5
   а)9
   ә)10
   б)11
Оқушылардың білімін бағалау.
Үйге тапсырма №2(3,4)

* * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан Облысы Түркістан қаласы А.Үсенов ауылы

А.Үсенов атындағы жалпы орта мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі Қайназарова Ұлданай

Сабақ: Сауат ашу Тақырыбы: Мен және табиғат. Е дыбысы мен әрпі.
Күні: 07.12.2016ж Мұғалімнің аты-жөні: Ұ. Қайназарова
Сынып:  1 «Б» Қатысқандар саны:21
Осы сабаққа негізделген оқу
мақсаттары:

1.2.9.1 Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру
1.1.4.1 Мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы 
бойынша болжау
1.3.8.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және 
төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға 
сай жазу.

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Жаңа білімді меңгереді

Оқушылардың басым бөлігі: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші 
сұрақтар арқылы талқылайды.

Кейбір оқушылылар: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Ойлау дағдыларының
деңгейі:

Білу және түсіну
Қолдану

Тілдік мақсат: Оқушылар орындай алады:  Е е дыбысы мен әрпінен келетін сөздер 
үйреніп, сөздік қорлары молайды. 
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: (анықтама берілуі керек сөздер) 
Мен – я – i

86



 Табиғат – природа – nature
Дыбыс – звук – sound
Әріп – буква – letter 
Е дыбысы мен әрпінен келетін сөздер
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сай келетін тіл стилі: Талқылауға 
арналған сұрақтар: 
Дыбыс деген не?
Әріп деген не?
Е дыбысынан келетін қандай сөздер білесің?
Жазылым:  Е е  мен  сен  ерте  Есен

Бағалау критерийлері: Әріптерді таниды және ажыратады.
Әріпті дыбыспен сәйкестендіріп оқиды.
Буындап немесе тұтас сөздермен оқиды.
Түсініп оқиды

Алдыңғы оқу Өткен әріптерді еске түсіру 
Жоспар

Жоспарлаған 
уақыт есебі

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Басы 2 минут Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын сезініп үйренген 
қандай тамаша, қандай қуаныш!
 Мейірімді жүрекпен,
Ақпейілді тілекпен,
Амандасып алайық,
Бір жадырап қалайық! 

Өтке сабақты еске 
түсіру
3 минут 

Жаңа сабақ
Суретпен жұмыс
4 минут 

Дыбыстық талдау
5 минут

Жазылым
4 минут

Үлестірмелі кеспемен 
жұмыс
2 минут

Сергіту сәті
2 минут
Оқылым 
7 минут
 

Тапсырма
2 минут

Сабақты бастамас бұрын бағалау критерийін құрып алу.
Ең көп стикер жинаған оқушы ең биік балл алады.

 Сұрақтарға нақты жауап беру.
 Дыбыс түрлерін ажырата алу.
 Буындап немесе тұтас сөздермен оқиды. 
 Жазу каллиграфиясына көңіл бөлу
 Сауатты, қатесіз жазу

«Сұрақтар жаңбыры» ойыны
Сауат ашу пәнінен не үйренеміз?
Дыбыс деген не?
Әріп деген не?
Дыбыстар нешеге бөлінеді?
Дауысты дыбыс қандай текшемен белгіленеді?
Дауыссыз дыбыс ше?
Дауысты дыбыс деген не?
Дауыссыз дыбыс деген не?
Өткен сабақта қандай әріптермен таныстық?
Жаңа сабақ
Ой қозғау. Суретпен жұмыс.
Суреттен не көріп тұрмыз?
Табиғатты ластауға бола ма?
Табиғатқа қалай көмектесуге болады?
Суреттен қандай аңды көріп тұрсыңдар?
 Жаңа сабақ.    Е е дыбысы мен әрпі.
Елік сөзіне дыбыстық талдау жасату.
№4. Жазылым. Дәптермен жұмыс.

 

Е е мен сен Есен (көркем жазу) 
№1 Тыңдалым. 

-Мен атам мен әжеме кім боламын?
Суреттердің алғашқы әріптерінен жауабын табамыз.
Ой сергек! Видеодағы әуен ырғағымен билеу
№2  Оқылым. 
Ар  ал  да  та  са  ла  ма 
ер  ел  де  те  се  ле  ме 
Мен  сен  не  ер  Есен 
Емен   сенім  немере ерте  Ерлан 
№3 Сұрақтың жауабын суреттің көмегімен болжа

Аяқталуы 2 минут
Қорытынды 
2 минут

Кері байланыс
Қорытындылау
Стикерді санап, қанша балл арғанын хабарлау. Сабаққа белсенді қатысқан оқушыларды 
мадақтау. 

Қосымша ақпарат: Интернет, АКТ
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Саралау – сіз қосымша көмек көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті 
жоғары оқу-шыларға тапсырманы 
күрделендіруді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру жоспарыңыз? 
 

Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша 
тапсырмалар беремін.

Сұрақ-жауап арқылы тексеру

Дескриптор сөздерді дұрыс оқиды;
көп нүктенің орнына қойылатын әріпті анықтайды және белгілейді.
сөздерді буындап немесе тұтас оқиды;
сөздерді сәйкес суреттермен байланыстырып сызады

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

Сабақ/оқу мақсаттары мен міндеттері 
орындалды ма? 

Бүгін оқушылар не білді?
 Сабақ қалай, қандай деңгейде өтті?
 Жоспарлаған шаралар тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер 
енгіздім және неліктен?

Сабақта алдыма қойған мақсатыма жеттім. 
Оқушылар әріпті таныды, дыбыстық талдау жасады.  Буындарды, сөздерді 
буындап, кейбір сөздерді тұтас, түсініп оқыды.
Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын 
сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазды.
Оқушылар табиғатқа қамқор болуды және  е дыбысы мен әріпі туралы білді.
Сабақ жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын.
Жоспарланған шаралар өте тиімді болды.
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім.
Мен өз жоспарыма түзетулер енгізбедім.

Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Төребай би ауылы
№ 199 орта мектеп Бастауыш сынып мұғалімі

 Шегебаева Ақыл Бисекенқызы
Пәні: Әдебиеттік оқу
Тақырыбы: Ақша қар.  З.Шүкіров
Мақсаты: 
Білімділік: Ақын-жазушылардың  балаларға  арналған  шығармаларының  басты  тақырыбын  және  негізгі  мазмұнын
айқындау, әдеби теориялық білім негіздерін қалыптастыру,  әдеби функционалдық сауаттылыққа баулу және әдеби тілде
еркін сөйлеуге баулу;
Тәрбиелік: Жалпыадамзаттық құндылық пен адамгершілік тәрбие беру;
Дамытушылық: Көркем-шығармашылық және танымдық қабілеттерін дамыту.
Түрі: шығармашылық сабақ.
Көрнекілігі: портрет, слайд.
Әдісі: топтық жұмыс, баяндау, сұрақ-жауап, ой шақыру, ассоциация.
Пәнаралық байланыс: дүниетану, қазақ тілі.
Сабақ барысы: І.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылардың көңіл-күй ахуалын орнату, сабаққа әзірлілігін тексеру.
Қандай суық қыс деген,
Қалтырайды құс деген.
Құлақшынды кимесе,
Құлағыңды тістеген.
Қандай қызық қыс деген
Бәрін шебер істеген.
Бақша-бауды, тауды да,
Бояған ақ түспенен.
Бүгінгі сабағымыз неге арналатынын аңғардыңдар ма?
ІІ.Үй тапсырмасын сұрау: Үйге берілген М.Дулатовтың «Қыс» және М.Жұмабаевтың  «Балапан қанат қақты» әңгімелерін
баяндату.
І топ: «Аяз»
«Қыс» әңгімесі бойынша баяндату.
1)Нағыз қыс.
2)Қыстың жайсыздығы.
3)Малшылар еңбегі.
ІІ топ: «Жел»
«Балапан қанат қақты әңгімесі бойынша баяндату.
1)Балапанның жағдайы.
2)Балапанның аянышты халі.
3)Көмек.
ІІІ.Үй тапсырмасын қорытындылау: 
1.Жылқышылардан басқа қыста қиыншылық көретін қандай кәсіп иесін білесіңдер?
2.Қыстап қалатын қандай құстарды білеміз?
3.Қыс мезгілінің пайдасы мен зияны не?
4.Қыс сендерге несімен ұнайды?
ІҮ.Жаңа сабақ: Жұмбақ шешу.
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Қанттай ақ
Мамықтай ұлпа
Қыста жер бетін басады,
Жазда сайға қашады.   (қар)
10. Балалар, қардың түрлерін білгілерің келе ме?
11. Ендеше, оқулықтағы жаңылтпашты оқиық.
1.Бұл қар – 2.Қырбық қар құрғақ па?
Сұр қар Құрғақ қар құрғақ па?
Сұр қар – Қырбық қар да құрғақ,
Кір қар. Құрғақ қар да құрғақ.
Үстінде ойнама,
Үстіңді былғар.
Жаңылтпаштардан қардың қандай түрлері бар екенін білдік. Енді оны топтап жазайық.
                          Қырбық   қиыршық     көбік  жапалақ  ұлпа  сонар   ақша

Қ А Ң Т А Р

Қ Ы С

Ш А Н А

А Қ Қ А Л А

А Қ П А Н

Қ А Р Ғ А

Б О Р А Н

-Тағы қандай қар болатынын көргің келе ме? Ендеше, бейнероликтен 
қардың жаууын тамашалайық.
Сөзжұмбақ шешу:
1.Жылдың алғашқы айы.
2.Жыл мезгілі.
3.Қысқы ойын құралы.
4.Қардан соғылатын бейне.
5.Қыстың үшінші айы.
6.Қыстап қалатын құс.
7.Ұйытқып соғатын жел.
 «Ақша қар» сөзін қай кезде естиміз? 
Жаңа жылда. Себебі біздің шыршамызда Аяз атамен бірге Ақшақар да келеді.
Мағынаны тану: Бүгін біз  З.Шүкіровтың «Ақша қар» өлеңімен танысамыз.
Автор туралы мәлімет:
    Зейнолла Шүкіров бала кезінде түйеден құлап, соның кесірінен қатты науқастанады. Мүгедектік халіне өзін жеңдірмей,
өмірінің соңына дейін қолынан қаламын тастамаған жазушының тағдыры бәрімізге үлгі боларлықтай. 
    Зейнолла Шүкіров атамыз 1927 жылдың 16 ақпанында Қызылорда облысы Арал ауданы Бөген ауылында дүниеге келген.
Екінші сыныпты аяқтаған жылы ол ауыр науқастанып,  өз бетінше білім алады.  Ақындық пен жазушылықты қатар ала
жүріп, сан түрлі тақырыптардағы туындыларын өскелең ұрпаққа, яғни бізге мұра етіп қалдырған. Ол 1977 жылы Қазақстан
Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасымен марапатталады. «Менің достарым» атты алғашқы жинағы 1955 жылы жарыққа
шыққан. 
Түсіндірілетін сөздер: қалт-құлт, жалт-жұлт, айқара.
Сөздікпен жұмыс. Ақша қар – жаңа жауған қар.
Қырбық қар – жұқа жауған қар.
Қардың түрлері:
Жапалақ қар – ірі түйіршікті жапалақтап жауған қар.
Сонар қар – алғаш жауған қалың қар.
Ұлпа қар – түйіршікті үлбіреген жеңіл қар.
Омбы қар – ат бауырлайтын қалың қар.
Күпсек қар – қалың жауған ұлпа қар.
Мұздақ қар – үстін мұз торлаған, көкшіл түсті беті жылтыр сырғанақ қар.
Ү.Сергіту сәті: Боран соғар оң жақтан,

Боран соғар сол жақтан.
Қар лақтырып ойнасақ,
Су өтеді қолғаптан.

Шығармашылық тапсырма:
Ұйқас өлең құрастыру
Аппақ _____ қар жауар,
___________ қуанар.
Аққала соғып, жарысып,
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_____ ______ балалар.

Балалар, бүгінгі сабағымыз жылдың қай мезгіліне арналған?
Ал сендер қысқы табиғат құбылыстарын білесіңдер ме? (қар жауу, аяз, боран, қырау)
Қандай қысқы ойын түрлерін білесіңдер? (шана, шаңғы, коньки, хоккей, аққала соғу)
Қысқы адам еңбектерін ше? (қар күреу, ауылшаруашылық техникаларын жөндеу)
Ал, қыс мезгілінде атап өтілетін қандай мерекелерді білесіңдер? (Тұңғыш Президент күні, Тәуелсіздік күні, Жаңа жыл)
ҮІ.Сабақты бекіту: 

Білемін Білдім Білгім келеді
Қар ақ болады
Қыста жауады

Қардың түрлері
Күнтізбе

Қансонар

ҮІІ.Сабақты қорытындылау:  Ақын жырлаған қыс бейнесін өз өлкеміздегі қыспен салыстыра отырып, қыстың сипатын
ашатын 3 дәлел айтайық.
ҮІІІ.Үйге тапсырма: өлеңді жаттау.
ІХ.Бағалау.

*****
Қызылорда облысы  Қармақшы ауданы Алдашбай ахун ауылы

№111 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі 
Ләззат Медебаева Сәдуақасқызы

Сабақтыңтақырыбы : Жай және құрмалас сөйлем  .51-56 жаттығу.
Сабақтың мақсаты :а) Құрмалас және жай сөйлемді ажырата білу,дұрыс сөйлем құрауға үйрету.Сөйлем мүшелеріне 
талдай білу.
ә)Оқушылардың ойлау қабілетін, есте сақтауын дамыту.
б)Ұқыптылыққа, ұйымшылдыққа,өзіндік ізденіске баулу.
Сабақтың түрі:дәстүрлі сабақ
Сабақтың типі:жаңа  материалды  меңгерту.
Сабақтың әдісі: баяндау,сұрақ-жауап ,түсіндіру .
Көрнекілігі: кестелер,суреттер ,тақта,топтамалар.
Өту барысы:  I .Ұйымдастыру кезеңі
Психологиялық дайындық
«Күн сәулесін шашырату» жаңа күнге сәттілік тілеу.
Балалар ,қазір бізде қандай сабақ?

• Қазақ тілі
• Ендеше ұранымызды еске түсірейік

Қазақ тілім ,өз тілім,ана тілім,
Абай ,Мұхтар сөйлеген дана тілім
Қастерлейді ұл-қызың мәңгі сені
Болашағым, бақытым дара тілім.
II.Үй тапсырмасын сұрау.
 47-жаттығу
III .Өткен сабақты бекіту.
«Себетті толтыр»  ойыны. 
«Жай сөйлем» себеті және «құрмалас сөйлем »себеті.
IV .Жаңа сабақ. 
10. Тақырыбын, мақсатын хабарлау
11. «Ойлан, тап » ойыны .
Оқулықпен жұмыс:
51-жаттығу Жұмбақтың шешуін тауып оны жатқа жазу.
Дәу қара құс көрінді,
Көзінің жасы төгілді.             (бұлт)
52-жаттығу Сөйлемдерді көшіріп жазып жай және құрмалас сөйлемдерді ажырату.
Жай сөйлем:  Құсбегі бүркіт салды.   Оқу-білім бұлағы, білім-өмір шырағы.
Құрмалас сөйлем: Абай сәлем беріп үйге кіргенде, кең үйдің іші лық болған кісі екен.
Біз далаға шықсақ, боран басылыпты.
Топтық жұмыс  .
Оқушыларды салт –дәстүрлерге байланысты үш  топқа бөлу .
«Шілдехана »тобынашілдехана туралы айтып беру .
«Бесікке салу» тобына  бесікке салу туралы айту.
«Тұсау кесер »тобына тұсау кесер рәсімі жайлы айтып беру .
1-топқа тапсырма . Оқулықтағы мәтінге ат қойып,мазмұндау .
2-топқа тапсырма .Мәтіннен құрмалас сөйлемдерді теріп жазу.
3-топқа тапсырма .Сурет бойынша шағын өңгіме құрау .
Сергітусәті:
«Көңілді күн »
Жұптық жұмыс:
Семантикалық карта. Сөйлем түрлерін ажырату .
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 Жай сөйлем                         Құрмалас         сөйлем
Қар жауды .                          Қоңырау соғылды да,сабақ басталды 
Бүгін мен ерте келдім.   Ауылдан атам келді де,мені циркке апарды.       Айгүл сабақ оқыды.             Апам жіп иірді де,одан 
күртеше тоқыды.
Ой толғаныс.
55-жаттығу. «Жалғасын тап» ойыны
1. Олбүгінүйгеертекеліп, бізге ас әзірледі.
2. Лездеаспандыбұлтторлап, жаңбыржауабастады.
3. Жазыстықболса, қысқаттыболады.
4. Ақылжастаншығады, асылтастаншығады.
5. Күшіңесенбе, адалісіңе сен.
Қорытындылау:
Вен диаграммасы.
Үйгетапсырма:
56-жаттығу. Сөйлемніңекітүрі-жайжәнеқұрмалассөйлемдертуралыойыңды, біліміңдіжинақтап, сызбағатүсіру.
Бағалау.  

* * * * * *
Тастамбекова Айымгүл Тұрсынқызы.

              «Сарыарқа жалпы білім беретін орта мектеп» КММ жанындағы шағын орталық тәрбиешісі

Ұйымдастырылған  оқу қызметінің  технологиялық  картасы
Күні:                   
Білім беру  саласы:   Шығармашылық
Бөлімі:      Мүсіндеу                                                                                                                                           
Тақырыбы: Қояндарға сәбіз
Мақсаты:
1.Білімділік:  Қоян туралы түсінік беріп,қоршаған орта туралы  түсініктерін кеңейту.
2.Дамытушылық: Ермексазбен сопақша денені мүсіндеу машығын дамыту.
3.Тәрбиелік: Аңдарға,айналаны қоршаған ортаға деген қамқорлыққа, әдемілік,ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Әдіс- тәсілдер: түсіндіру,көрсету,сұрақ-жауап.
Сөздік  жұмыс: Қоян 
Көрнекіліктер:  балалардың санына қарай үлестірмелі материалдар,қоянның ,сәбіздің суреті,тақтайша ,тұзды қамыр,сулық.
Билингвальды компонент: қоян-заяц-хеа
Әрекет кезеңі                                      Тәрбиешінің  оқу қызыметі Балалардың  оқу қызыметі
Мотивациялық- қозғаушы Балалар б үгінгі біздің оқу іс-әрекетіміз ерекше болмақ.Себебі бізге қонақтар келіп
отыр.Қонақтарымызбен,достарымызбен сәлемдесейікші.                                Шаттық шеңбері.

Үлкенге де сіз,кішіге де сіз,
Баршаңызды құрметтеп ,                                                                                Бас  иеміз біз.

Амансың ба,алтын күн!
Амансың ба туған жер!
Амансың ба достарым!

Амансың ба ұстазым!
Сәлемдеседі.  -Сәлеметсіздер ме ,қонақтар?
Ұйымдастыру- іздестіру
Рефлексивті –түзету.  
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Қыс мезгілінде табиғатта қандай ерекшеліктер болады?
Мен сендерге қазір бір жұмбақ жасырайын. Сендер жауабын тауып көріңдер.
Жұмбақ.
       Қалқиып екі құлағы ,
       Елеңдеп үркіп тұрады.Ол не екен балалар? (қоян)
-Қоян қайда жүреді?
-Қоян қандай аң?
-Тонының түсі қандай?
Қояндар жауларынан қорғану үшін жыл мезгілдеріне байланысты тондарын ауыстырып отырады екен.
Мысалы: Қыс мезгілінде қар сияқты аппақ,
Көктемде көкше қоян болады екен.
Балалар кәне қоян туралы қандай тақпақ білеміз? 
                                                                                                                                           Ақ қоян тұршы,                                               
Бетіңді жушы                                                                                              Айнаға қарашы                                                                     
Шашыңды тарашы                                                                                              Әйбат көйлек киші.                                                      
-Өте жақсы балалар. Сендер қоянның үйінеқонаққа барғыларың келе ме? Олай болса біз алдымен қоянға  қандай сыйлық 
апаратынымызды біліп алайық.                                                       Интерактивті тақтадан «Маша мен аю» мультихикаясынан 
үзінді көрсету.   Көрдіңдер ме балалар қоян  нені жақсы көреді екен? Біз қояндарға сыйлыққа сәбіз апарайық.     
Жұмыс  столын дайындау. 
                                         Сергіту сәті.
Ұзын құлақ сұр қоян,
Естіп қалып сыбдырды.
Ойлы –қырлы жерлермен
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Ытқып-ытқып секірді
Қарап еді артына
Қиығын салып көзінің
Келе жатқан  томпаңдап,
Көжегі екен өзінің.
-Балаларға сәбіздің суретін көрсету.                                                                                        -Сәбіз қайда өседі?                               
–Сәбіздің түсі қандай?                                                                          -Пішіні сопақша екен. Тұзды қамырдан жұмыстың 
орындалу тәсілін түсіндіре отырып көрсету.
Қажет болған жағдайда балаларға көмектесу. Сабағын бекітіп,себетке салу.
-Сәбізімізде дайын болды ,енді қонаққа барсақ та болады.
Сәбіздерді қоянға ұсыну.
-Балалардың  жұмысын бағалау ,мадақтау.
Қоштасу шеңбері.
Қол ұстсып тұрайық
Шеңберді  біз құрайық
Кездескенше күн жақсы 
Сау сәлемет болайық.
Сау болыңыздар.
Көжектерді балаларға сыйға беру.
Жұмбақты шешеді.
Сұрақтарға жауап береді.
Тақпақ айтады.
Сергіту жаттығуын жасайды. Қоштасады.
Күтілетін нәтиже
Нені білді
Нені игерді. Қояндар туралы, сәбіз туралы білді.
Ермексазбен мүсін жасауды.

*****
 

ОҚО.Шымкент қаласы, Ж.Баласағұн атындағы 
№6 жалпы орта мектептің технология пәні мұғалімі Л.А.Кадырбаева

Сынып: 5 а
Сабақтың тақырыбы: Мата түрлерімен танысу және тоқыма талшықтарын жіктеу.
Сабақтың мақсаты:  Оқушыларға  оқытудың   жаңа   әдіс-тәсілдері  арқылы   өз  бетінше   және  топпен   жұмыс   істеу
дағдыларын қалыптастырып дамыту.
Білімділік: Матаның физикалық, механикалық қасиеттерімен толық таныстыру
Дамытушылық : Маталарды ажырата білуге үйрету, олардың  негізгі қасиеттерімен таныстыру.
Тәрбиелік: оқушылардың сабаққа деген құлшынысын  арттыру, ынта қойып тыңдату. Теориялық және практикада  алған
білімдерін күнделікті өмірде пайдалана білуге үйрету.
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, мата түрлері, лупа, тарелка, шырпы.
Сабақтың  әдісі:  Ой  қозғау»,   «Топтық  жұмыс»;  «Жұппен  жұмыс», «Жеке  жұмыс»;  «Шығармашылық  жұмыс»,
«Рефлексия»; «Өзара бағалау»; «Диалогтік оқыту
Сабақтың барысы: 
І Ұйымдастыру
 1.Сәлемдесу. Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру.
 2.Сынып тазалығын тексеру.
 3.Оқушылардың құрал- жабдықтарын тексеру
 4. Өткен сабақты қайталау
«Қайталау–оқу айнасы»   
Топ топқа өткен тақырып бойынша әр түрлі  деңгейдегі сұрақтар қояды 

Аспаздық жұмыстар кезіндегі сақталатын қауіпсіздік ережелері.
Ыстық сусындар түрлері . Мысалдар

Дайын бутерброд сапасына қойылатын талаптар.
Жарма тағамдары: сүт және сүт өнімдері туралы. Төрт түлік малдан алынатын өнімдері туралы
ІІ. Жаңа сабақ
Жүн  және  жібек  маталар  жануардан  алынатын  табиғи  талшықтардан,  сонымен  қатар  химиялық  жолмен  алынатын
талшықтарды қосу арқылы дайындайды.
Маталардың талшықтық құрылымы немесе тағайындалуы бойынша таңдау маталар ассортименті деп аталады.
Талшықтар.  Мата  дайындауға  арналған иірілген жіп алудың шикізаты.  Мата қиындыларын мұқият қараған кезде оның
жіптерден тұратынын көруге болады. Жіптер өзара ұзындық бойы және көлденең өріліп жатады.
Жүн талшықтары – қой, ешкі, түйе және басқа да жануарлардың түк жамылғысы.
Тоқыма өнеркәсібі өңдейтін жүннің негізгі бөлігі қойдан алынады.(95%). Қойдың жүнін арнайы қайшы қырықпен немесе
электр  машинамен  біртұтас  қылып  қырқып  алады.  Қырқылған  жүн  қатты  ласталған  және  сапасы  да  біріңғай
болмайтындықтан, оны фабрикаға жіберер алдында сұрыптайды, түтеді, жуады және кептіреді.
Жүн талшықтары жіңішке, қатты иірімделген, ал ұзындығы 20мм-ден 450мм-ге дейін жетеді. Жуандығы әр түрлі болады.
Жүн талшығы неғұрлым жіңішке болған сайын күн сәулесі әсеріне төзімділігі өсімдік талшықтарына қарағанда жоғары.
Жанған кезде күйдірілген мүйіз немесе қауырсынның иісіне ұқсас иіс шығарыды, талшықтардың ұш жағында саусақпен
жеңіл үгіп жіберуге болатын қара күйген түйіршік қалады.
Жүн талшықтардан көйлектік, костюмдік және пальтолық маталар дайындайды.
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Табиғи жібек – тұт жібегі құртының қуыршақтарынан алынатын ұзын жіңішке жіп. Көбелек қуыршақтан шыққаннан соң
жұмыртқа  салады.  Жұмыртқадан  құрт  пайда  болады,  ол  құрттың  қуыршаққа  айналатын  мезгілі  келгенде  өзінен  жіп
шығарып, бұтаққа бекітіп, өзіне ұя немесе қуыршақ дайындайды. Қуыршақ жібінің ұзындығы 700- 800 метрге жетеді.
Жібек мата атаулары:
Шифон (жұқа ,нәзік, мөлдір);
Атлас (жұқа,құбылмалы түсті);
Бархыт немесе панбархыт (тұтас түкті немесе шифон фонында өсімдік немесе геометриялық сурет құрайды);
Табиғи жіпте жүн сияқты жоғары гигроскопиялық қасиетке ие. Ол ылғалды тез сіңіріп алады және тез кебеді. Ылғалды
жағдайда беріктігін жоғалтпайды, ал жоғары температура мен күн сәулесі әсерінен басқа табиғи талшықтарға қарағанда,
тезірек бүлінеді. 
Тоқыма фабикаларында жүн мен жібек талшықтарынан жіп иіреді. Иірілген жіп тоқыма өндірісіне жеткізіліп, онда түрлі
маталар тоқылады.
Маталардың  қасиеті  олардың  талшықтық  құрамына,  талшықтарының  өрілу  әдістеріне  және  өңдеу  ерекшеліктеріне
байланысты болады. 
Матаның негізгі қасиеттеріне жатады:
• Физикалық- механикалық
• Гигиеналық
• Технологиялық
Физикалық – механикалық қасиеттерге жатады:
Беріктік – бұл матаның жылтырауға қарсы тұру қасиеті.
Қыртысталуы – матаның қысқанда немесе қысым түсіру кезінде пайда болатын ұзақ қатпарлар құруы.
Шаршаулануы – бұл матаның ілініп тұрған кезде жұмсақ қатпарлар құру қасиеті.
Тозуға төзімді – бұл матаның үйкелу, созылу, қысылу.ылғал, жарық, температура, тер әсеріне қарсы тұру қасиеті.
Жүн маталар әдемі және мықты болады. Олардың жылу ұстағыштық және тозуға төзімділік қасиеті жоғары болады, аз
қыртысталады.
Жоғары шаң жұтқыштық қасиетке ие.
Табиғи жібек маталар – өте берік, әсем, жағымды жылтыр түсті, сипап көргенде тегіс әрі жұмсақ, аз қыртысталатын болып
келеді.
Матаның оң және теріс жағын мына тәсілмен табуға болады.
1. Мата жиектерінің шерттерінде тесікшелері болады. Тесікшелердің маңындағы мата іш жағына қарай дөңестеу болады.
2.Тегіс маталардың теріс жағы түктілеу болып келеді.
ІІІ.Сарамандық жұмыс:
Жүн және жібек талшықтарын айырып тану.
Металдар мен құралдар: «талшықтар» коллекциясы, үлкейткіш шыны (лупа), отқа төзімді тостаған, оқулық, жұмыс дәптері.
ІV.Қорытынды. 
 1. Табиғи жібек дегеніміз не?
2. Жібек мата қандай қасиеттерге ие?
3. Қуыршақ жібінің ұзындығы қанша болады?
4. Жүн маталарының негізгі қасиеттері?
5. Матаның негізгі қасиеттерін ата
VБағалау: Үйге тапсырма: Мата түрлерінің коллекциясын жасау.

*****
Ж.Баласағұн атындағы жалпы орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі   Ибрагмова Г.А.

«XXI ғасыр  көшбасшысы»

 Мақсаты : 1.Оқушылардың әр салада білімдерін кеңейту, білім деңгейін, шығармашылық ізденісін байқау.Оқушыларды 
қазақ тілінен басқа пәндерден алған білімдерін өмірде қазақ тілінде пайдалануға үйрету.
2.Сұрақтарға толық жауап беру дағдысын қалыптастыру.  Сөйлеу  шеберлігін жетілдіру, белсенділігін арттыру.
                     3.Қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру.
 Көрнекі құралдар: суреттер, сұрақтар комьютер арқылы көрсетіледі.
Әдіс-тәсілдер: ойын, сұрақ-жауап.
 Іс-шараның барысы. 

 Ойынға қатысушылармен танысу.
-          Құрметті мұғалімдер, оқушылар! Қазақ тілі пәні бойынша 10 «В» сынып  оқушыларының арасында «XXI 
ғасыр  көшбасшысы» деген интеллектуалдық ойынды өткіземіз.
-          Ең алдымен сайысқа қатысушылармен танысып өтейік.
1-ші қатысушы -
2-ші қатысушы -
3-ші қатысушы -
4-ші қатысушы -
5-ші қатысушы -
6-шы қатысушы -
7-ші қатысушы -
8-ші қатысушы
- Әділқазылар алқасымен таныстыру.
     2. Кіріспе сөз.
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- Тіл- өте маңызды құрал. Тіл болмаса адам өз ойын жеткізе алмас еді. Өткен тарихымыз, халқымыздың әдет ғұрыптары, 
салт-дәстүрлері, бізге ана тіліміз арқылы жетеді.Қазақ тілі- өте бай әрі көркем тілдердің бірі. Мемлекеттік тілді меңгеру – 
ҚР азаматының парызы.
    - Бүгінгі интеллектуалды ойын бес асудан тұрады:
I асу – «Бәйге»
II асу – «Полиглот»
III асу – «Жұмбақ»
IV асу – «Көкпар»
V асу - «Жорға»
3. Ойынның барысы:
 1 кезең Бәйгеде  сұрақтар берілген оған оқушылар бірінші болып тетікті басқан оқушы жауап береді. Егер де ал жауап 
бере алмаса келесі тетікті басқан оқушы жауап бере алады. Әр жауп 3 баллдан есептеледі. Ұпайы аз екі оқушы ойыннан 
шығарылады.
2 кезең «Полиглотта» әртүрлі сұрақтар берілген оған оқушылар қазақ-орыс-өзбек тілінде жауап беруге тиіс. Қазақ және 
орыс тілдерінің жауаптарына бір-бір балдан беріледі, өзбек  тілінде жауап берілген жауапқа 3 бал беріледі. Толық 
жауапқа 5 бал. 1 кезеңде балы аз 2 оқушы келесі 2 кезеңге өте алмайды.
3 кезең  «Ғажайып жетілікте» оқушылар әр тор көзден өзі білем деген тор көзді таңдап, егерде жауап берген жағдайда сол
балдық жүйе беріледі. 2 кезеңде қалған 6 оқушыдан балы аз екеуі ойыннан шығады.
4 кезең «Көкпар» Берілген сөзден көп сөз жасау.
5 кезең «Жорғада» балы жоғары 2 оқушы қалып сайысқа түседі. «Жорға» ережесі бойынша оқушылар жеке-жеке 
сұрақтарға жауап беруге тиіс.
І кезең - «Бәйге»
      Сұрақтар:
 1. Құрмалас сөйлемнің түрлері. Жауабы: Салалас, сабақтас, аралас
2. Үндестік заңы. Жауабы: дыбыс, буын үндестігі
3. “Оян қазақ!” өлеңінің авторы кім? Жауабы:М.Дулатов
4. Буынның түрлері. Жауабы: ашық, тұйық, бітеу
5. Қазақтан шыққан алғашқы саяхатшы, ғалым, географ. Жауабы: Ш.Уәлиханов
6. Қазақстан Республикасының тілдер мерекесі қашан? Жауабы: 22 қыркүйек 
7. Абайдың шын аты. Жауабы: Ибраһим
8. Оқшау сөздерді ата. Жауабы: Қаратпа, қыстырма, одағай
9. М.Өтемісұлы қай жылы дүниеге келеді? Жауабы: 1803-1846 жж.
10. Жүз жасаған ақын кім? Жауабы: Жамбыл 
11. Фонетиканың зерттейтін саласы. Жауабы: Тіл дыбыстары
12. Күрделі сөздердің жасалу жолдары. Жауабы: Сөздердің бірігуі, қосарлануы, тіркесуі
13. Қазақстан қай қаласының жанында ядролық  полигон орналасқан?
Жауабы: Семей
14. “Зар заман”  өлеңнің авторы кім? Жауабы: Шортанбай Қанайұлы
15. Көмекші есім сөздерді ата. Жауабы: асты, үсті, жаны,қасы
II кезең – «Полиглот»
 1.Гүл өссе – жердің көркі,
   . . . өссе – елдің көркі (қыз-девушка- )
     2.Ел іші – алтын ... (бесік – колыбель - )
     3.Білімді өлсе,  Қағазда ... қалар (есімі- имя -)
     4. Үзуге қимайсың,  Достарыңа  сыйлайсың ( гүл,цветок) 
     5. Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? ( тоғыз, девять)
     6.... – отбасынан басталады (отан – родина-)
     7. ... – ақылдың көркі (Білім – знание -)
     8. ... -  білім бұлағы (оқу - учеба)
     9. ... – ғылым – тілсіз мұғалім ( кітап – книга-)
     10.... алды – қызық тіл (өнер – искусство-)
- Қорытынды жасаймыз. Ең коп ұпай жинаған 4 катысушы қалады.
     Сөз әділқазы алқасына беріледі.
    III кезең – «Ғажайып жетілік»
ӘДЕБИЕТ - 10 Сүйінбайдың шәкірті 
ӘДЕБИЕТ– 20 Орынборда жарық көрген “Қазақ хрестоматия” кітабының авторы кім және қай жылы шыққан? 
ӘДЕБИЕТ – 30 Абайдың неше поэмасы бар?
ТАРИХ – 10 1836-38 жылдары Батыс Қазақстанда әділетсіз байларға қарсы Исатай Тайманұлы бастаған шаруалар 
көтерілісі. Көтеріліс көсемінің бірі, оның бас ұраншысы, ақын кім?
ТАРИХ – 20 Жамбыл Жабаев “Ленинградтық өренім!”  өлеңін қай жылы жазды? 
ТАРИХ – 30  Желтоқсан құрбандарын ата.
ҚАЗАҚ ТІЛІ – 10 -на, -не қай септікте жазылады? 
ҚАЗАҚ ТІЛІ – 20 Қос сөз дегеніміз не?
ҚАЗАҚ ТІЛІ – 30 Салалас құрмалас сөйлем мен сабақтас құрмалас сөйлемнің 
айырмашылығын ата.
ӘР ТҮРЛІ – 10 Отбасында 7 ұл бала бар. Әрқайсысының қарындасы бар. 
Отбасында неше бала бар?
ӘР ТҮРЛІ – 20 Компьютердің негізгі құрылғылары. Жауабы: Жүйелік, блок, монитор, пернетақта, тышқан
ӘР ТҮРЛІ – 30 Қазақстан қай мемлекеттермен шектеседі? 
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    IV кезең – «Көкпар»
Берілген «рақаттанушылық» сөзінен көп сөз жасау. Әр сөзге он ұпай беріледі
Ең коп ұпай жинаған 2 катысушы қалады.
 Жанкүйерлерге сұрақ:
Бала туғанда жасайтын той. (шілдехана)
«Тәуелсіз Қазақстан» сөз тіркесі қалай аударылады?
Қазіргі өмір талабына қойылатын үш тіл (қазақ, орыс, ағылщын)
Асар дегеніміз не?
Наурыз мерекесінің басты асы (наурыз көже)
V кезең - «Жорға».
Әр сайыскер бір минут арасында берілген сұрақтарға жауап берсе, әр жауапқа 10 ұпай жинайды.
1-ші ойыншыға қойылатын сұрақтар:
1.Қазақтың ұлттық музыкалық аспабы (домбыра)
2. Жалғаудың түрлері. (1. көптік, 2. септік, 3. жіктік, 4. тәуелді)
3.Халқаралық тіл (ағылшын)
4.Шоқанның шын аты кім? (Мұхаммедханафия)
5. Үш байлық деген не?(денсаулық, ақ жаулық, он саулық)
6. Лексика нені зерттейді? (тіл біліиін)
7. Сөйлем құрлысына қарай түрлері. (жәй және құрмалас) 
8. Фразология нені зерттейді?( тұрақты тіркестер)
9. Дыбыстың түрлері.(дауысты, дауыссыз)
10. Астана қаласының символы (Бәйтерек)
11.Одағайдың түрлері. (Көңіл күй, жекіру, шақыру)
12. “Төбе шашы тік тұрды” сөзінің мағынасы. (қорқып кету)
13.  Буынның түрлері. (ашық, тұйық, бітеу)
14. Наурыз көжеден ауыз тию қандай ұғымды білдіреді? (тоқшылық)
15. 61 жас неше мүшел (5)
2-ші ойыншыға қойылатын сұрақтар:
 1.4-ші мүшел неше жас? (49)
       2. Жұрнақтың неше түрі бар? (1. Сөз түрлендіруші; 2. Сөз тудырушы)
3. Сөйлем мағынасына қарай түрлері. (Хабарлы, сұраулы, бұйрықты, лепті)
4.Қазақтың ішекті аспабы (домбыра)
5.Қалт етістіктерін ата. (отыр, тұр, жүр, жатыр)
6. “Диуани хикмет” еңбегінің авторы кім?(Қожа Ахмет Иассауи)
7. Тұйық етістіктің жұрнағы.(-у)
8. Қазақ жеріндегі ең алғаш мектеп ашқан кім? (Ы.Алтынсарин)
9.Қазақ алфавитінде неше әріп бар? (42)
10. Орфография, орфоэпия нені зерттейді? (дұрыс айтылу және жазылу)
11. Қазақ қыздарының ұзатылғанда киетін бас киім (сәукеле)
12.Есімшенің жұрнақтары. ( -ған, -кен,-атын,-итін,-ар,-р,-с)
13.Сүйекті пайдаланып ойнайтын ойын (ақсүйек)
14.Етістіктің шақтары. (осы шақ, өткен шақ, келер шақ) 
15.Сөйлем мүшелері және оның түрлері. (Бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, пысықтауыш, анықтауыш) 
Қорытынды: жеңіске жеткен оқушы «Жеңіске жеткені үшін», ал қалған оқушыларды «Қатысқаны үшін» марапаттайды. 

*****

МҰҒАЛІМ ШЕБЕРЛІГІ –ОҚУШЫ ЖЕҢІСІ

Тажиев Абдирашид Абдимажитович 
№12  Т.Рүстемов атындағы мектеп-гимназия тарих  пәні мұғалімі

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Арыс ауылы

Заман  ағысына  сай  біліммен  қаруланған  ой-өрісі  жоғары,  зерделі,  жан-жақты  дамыған  мұғалім  болу  -  уақыт  талабы.
«Мұғалімдер- қоғамның ең білімді, ең отаншыл, білгілеріңіз келсе, ең «сынампаз» бөлігі болып табылады», - деп Елбасы Н.
Ә. Назарбаев бекер айтпаса керек. Сондықтан да бүгінгі таңда тәуелсіз елімізге білікті маман, өз ісінің шебері қажет. Шебер
педагог білімді, тәжірибесі мол, жан-жақты бола отырып, оқушыларды жеке тұлға етіп қалыптастыру мақсатында білім мен
тәрбиені ұштастыра алуы қажет.  Әр оқушының дарындылығын айқындау,  олардың дамуына қолайлы жағдайлар жасау,
мектеп, жанұя, мұғалімнің ролін анықтау - педагогикалық шеберлікті жетілдіруге негізделеді. Мұғалімдердің 80 пайызы
ескі бірсарынды сабақтарын жаңа бағытқа бүрды.

                   Дәстүрлі сабақ                             Заманауи сабақ

Бәрін үйретуге болады. Бәрін үйренуге болады.

Белсенді қызмет орталығы мұғалім. Белсенді қызмет орталығы оқушы.

Оқушы пассивті қадағалаушы. Оқушы белсенді қадағалаушы.
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Мұғалім тер төгіп жұмыс істейді. Оқушы тер төгіп жұмыс істейді.

Мұғалім пәнін меңгерген. Мұғалім  тиісті  материалды  оқушының  қабылдау  ерекшеліктеріне  бейімдеу
біледі,пәнді  өзіндік  заттан  оқушыға  арналған  затқа  айналдыра  алады.Пәнді
өмірлік маңызды біліктерді қалыптастыру үшін пайдалана біледі.

Сабақта мұғалім білімді жеткізуші. Оқыту үдерісі орталықтандырылған емес

Сабақ-моноспектакль,мұғалім  осы
спектакльдің  режиссері  әрі
орындаушысы.Мұғалім  функциясы-
білім беру

Мұғалім-ұйымдастырушы,жоспарлаушы,режиссер  және  бірге  қатысушы.Оқу
деп аталатын пьесаның басты әрекет етуші тұлғасы-оқушы.

Сабақтың құрылымы қалыптасқан. Мұғалім-сабақтың менеджері.
Мұғалімнің функциясы-процесті
Оқушының білімді алуға мүмкіндігі
Болатындай етіп ұйымдастыру.                                                                   

Мұғалім оқу материалын құрылымдау
іскерлігін меңгерген.

Мұғалім педагогика мен психология білімдерін меңгерген.

Сабақ  жақсы  өтті-бұл  мұғалім  өзіне
риза болғанда.

Сабақ  жақсы  өтті-бұл  әрбір  оқушы  өзінің  интеллектуалдық  және
шығармашылық қабілеттері шегінде барынша әрекет етіп,өзі үшін пайдалы әрі
маңызды бірдеңе алғанда.

Сабақта оқушы диалог жүргізеді,бірақ
мұғалім сұрақ қоюға,ықпал етуге және
анықтауға құқылы.

Мұғалім мен оқушы серіктестер.Өз оқушысының позициясында болу,өйткені
сонда және тек сонда ғана мұғалім мен оқушы сұхбаттасуда нағыз серіктестер
бола алады,мұнда әрқайсысының сұрауға, жауап беруге,ықпал етуге, анықтауға
құқы да, жауапкершілігі де бар.

Сыныпта  мүлгінің  тыныштық
болуға,оқушылар  бір-біріден  сөйлеуге
тиіс-тәртіп болуы керек.

Сабақта  сырттай  қарағанда  тынышсыз,тіпті  шулы  ахуал  болуы  мүмкін,бұл
жерде көп нәрсе стихиялы түрде болжамсыз жүріп жатыр,мұғалім тәртіптім
сақтау  тыныштық  болып  бір-бірден  сөйлету  туралы  ойламайды  деген  әсер
қалуы мүмкін

Педагогикалық  шеберліктің  негізі  –  балалардың  өз  еркімен  дамуына  жол  ашу,  оқу–  тәрбие  процесінде  оқушылармен
педагогикалық  ынтымақтастықта  жұмыс  атқарудың  формаларын,  әдістерін  дамыту,  шәкіртке  деген  қамқорлық  пен
сүйіспеншілікті арттыру педагогикалық шеберліктерінің басты сипаты болып табылады. Сонымен қатар мұғалім шеберлігі
үнемі жетіліп отыруды қажет ететін балаларды оқыту мен тәрбиелеу өнері. Ол өнерге балалардың ерекшеліктерін ескере
отырып, оларды түсіне және сүйе білетін, өз қалауымен жұмыс істейтін әр ұстаздың қолы жетуі мүмкін. Мұғалім - өз ісінің
шебері,  жоғары мәдениетті,  өз пәнін терең меңгерген,  ғылым мен өнердің тиісті  салаларынан хабардар,  жалпы,  әсіресе
балалар психологиясының мәселелеріне қанық, оқыту мен тәрбиенің әдістемесін жетік игерген маман. Қазіргі қарқынды
дамып отырған әлемде туындап отырған білім беру саласына қойылған міндеттерге сай осы жүйе жұмысын да жаңаша,
қайта қарау қажеттіліктерінің туындауы, Қазақстандық білім жүйесінің Кеңестік білім жүйесі формативінде қалып қоюы
және тағы да басқа көптеген шешімін таппаған мәселелер - «Мұғалімдер XXI ғасырда оқушыларды қалай дайындайды?»
деген күрделі мәселені туындатты. Осы мәселелерді шешу бағытында Экономикалық  Ынтымақтастық және даму Ұйымы
жасаған   Құзіреттерді   Анықтау  және  Іріктеу  Жобасы  дағдыларының  моделі  негізінде  жасақталған  қазақстандық
мұғалімдерді оқушының білімі мен дағдыларын дамытуда ғана емес, оқуын барынша жекешелендіру және бала бойында
метасананы  қалыптастыруға  арналған  бағдарлама  қабылданды.  Оқитын  пән  қаншалықты  бағалы  болса  да,  мұғалімнің
шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді.
Оқушының адам ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі -
баланы оқыта отырып,  оның еркіндігін,  белсенділігін қалыптастыру,  өз  бетінше шешім қабылдауға  дағдыландыру.  Бұл
ұстанымның негізгі факторы мұғалімнің оқушының тақырып мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай білуі болып
табылады. 

 Мұғалімнің келбетін сипаттап көрейік:
 

Менің  ойымша  мұғалімнің  бойында  осы  қасиеттердің  барлығы  болса,  мұғалім  оқушыларына  толыққанды  білім
береді.Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған келелі мәселе – білім беру, ғылымды
дамыту,  өркениет  біткеннің  өзегі,  білім,  ғылым,  тәрбие  екендігіне  ешкімнің  таласы  жоқ.  А.Байтұрсыновтың  «Мектеп
керектері» еңбегінде былай делінген:  «...Мұғалім  қандай болса,  мектеп һәм осындай болмақшы.  Яғни,  мұғалім білімді
болса,  ол  мектептен  балалар  көбірек  білім  алып  шықпақшы.  Солай  болған  соң,  ең  әуелі  мектепке  керегі  –  білімді,
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педагогика әдістемеден хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім».Ұстаз қолында адам тағдыры, болашақ ел тағдыры тұрады,
мұғалім өсіп, дамып келе жатқан ұрпақпен жұмыс істейді. Сол жас бүгінгі күннің жаңалығынан сырт қалмай ізденісте болу
үшін  заман  талабына  лайық  жаңа  білім,  жаңа  тәрбие  керек.  Мұғалім  сөзімен,  ісімен,  мәдениетімен,  білікті  білімімен,
ұйымдастырушылық қабілетімен, балалармен тіл табысудағы қасиетімен асқақ, өз кәсібін қадірлеген ұстаз ғана педагогтік
мәртебесін биік ұстай алады.Қазіргі қоғамда қажетті де осындай ұстаздар.
«Маған жақсы мұғалім  бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі» - деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай: қазіргі
мектеп  алдындағы  міндеттерді  шешуде  мұғалімнің  кәсіптік  мәдениеті  басты  шарт  екені  аян.  Бүгінгі  таңда  мұғалімнің
ұстаздық тұлғасын қалыптастыру күшеймесе, кеміген жоқ. Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл,
зерттеуші,  жаттандылықтан  аулақ,  практикалық  қызметте  педагогикалық  үйлестіруді  шебер  меңгерген  психолог  –
педагогтік диагностика қоя білетін іскер мұғалім керек.
ХХІ ғасыр мұғаліміне қойылатын талаптар зор.
Мұғалім жеке көзқарасы бар, соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік,  ойшылдық қасиеті бар маман, білімді де
білікті, көп оқитын, білімін күнделікті ісіне шебер қолдана білетін, өзінің оқушысын өз бетінше білім алуға үйрете алатын
болу керек. Бұл - өмір талабы. Мұғалімде ұйымдастырушылық, құрылымдық, бейімділік, сараптамалық қабілеті болу шарт.
Ол сонымен  қоса  ұлттық  құндылықтарды  яғни  этнопедагогика,  этнопсихология  негіздерін  меңгеру қажет,  ғаламдасуға
байланысты «Ғаламтор» жүйесін жетік меңгерген, әлемдік білімге сай, мәдениеті жоғары жеке тұлға тәрбиелей алатын ұстаз
болу қажет. Оқушыларым мектепішілік, аудандық, облыстық, байқауларда жоғары дәреже көрсетіп, менің еңбегімнің жемісі
бағаланды. Бұл ұстаз үшін үлкен жетістік. Елбасымыздың да ұстаз  мәртебесін көтеруіміз қажет деген сөзіне дәлел болады.
Жаңалықтың жаршысындай өзіме зерделеп, зерттеп- қазір бой жарыстыратын заман емес-ой жарыстыратын заман деген
қағиданы басты назарда ұстаймын, оқушыларымның білім сапасын жете қадағалап отырамын. Мен тәрбиелеген оқушылар
функционалды сауатты, патриоттық рухы жоғары, отандық біліммен сусындаған болашақ ел тізгінін ұстайтын жеке тұлға
болып қалыптасатынына сенімім мол.
ҚР  орта  білім  беру  жүйесі  дамуының  мемлекеттік  тұжырымдамасында  «Кез-келген  білім  бағдарламасының  табысты
орындалуы  мұғалімге байланысты.  Оның кәсіби шеберлігі  нысаналы бағдарламаны да,  оқу жоспарын да биік  деңгейде
жүзеге асыруға ықпал ете алады, ал кәсіби дәрменсіздігі істі құлдыратады...» делінген. Жеке тұлғаны тәрбиелейтін адам –
мұғалім, мұғалімге сенім білдірмесе, оқу игі жеміс бере алмайды, сондықтан қоғамымыз мұғалімге үлкен сенім артып отыр.
Осыған  сүйене  отырып,  мен  білім  беру  барысында  оқушыларымның  функционалдық  сауаттылығын  дамытуды  жолға
қойдым.  Мұғалім  даму  жұмысының  көшбасшысы  екенін  ескерсек,  менің  жұмыс  жүйем:  жаңа  бағдарлы  оқытудың
барысында алдымда тұрған келелі міндеттердің бірі – оқушылардың өз бетімен жұмыстануына, ойлауына мүмкіндік жасау.
Практикалық білімнің маңыздылығын ашатын әрүрлі интерактивті және топтық жұмыс түрлерін ұйымдастырамын, оқыту
әдістерін  өзгерту,  үнемі  іздене  отырып,  жаңалықтарды  біртіндеп  жұмыс  жүйеме  енгізіп  отырамын.  Білікті  білім  беру
жағдайында  білім,  іскерлік,  дағдының міндеті  өзгереді.  Мен сабақтарымды 7  модульді  қолдана  отырып,  жүргізіп  келе
жатырғаныма 2 жыл болды, осы аралықта оқушылар сабақ барысында  бір-бірімен әріптестікте жұмыс жасай отырып, өзара
білім  алмаса  білді.  Жұптық,  топтық  талқылау  барысында  ұйымдастырушылыққа  үйренді,  бірін-бірі  түзетеді,  оқытады.
Сыныпта белсенді ашылып өз ойын білдіре қоймайтын оқушылар білек сыбанып, қызу жұмысқа кіріскенде шынымен де өз
жұмысыма сырттай рахаттанып, сүйсінетін кездерім көбейді.
Мұғалім – қоғам айнасы. Ертеңгі күнімізге аттамас бұрын  ұстаздың кім екендігіне баға беріп көрелік. Бүгінгі мұғалім ана,
бала  бағбаны,  қоғам қайраткері.  Мұғалім оқытушы,  мұғалім-ұстаз,  мұғалім-оқулық  авторы,  мұғалім-технолог,  мұғалім-
жаңалықты дәріптеуші, таратушы.
Ұлттық мемлекеттің дамуы, өркениеті негізгі үш шешуші кезеңнен тұрады:
1. Жаңа ғылыми жаңалықтарды игеруі
2. Білімнің деңгейін көтеруі
3. Мамандардың кәсіби білімімен айқындалуы
Белгілі  педагог  К.Ушинский:  «Мұғалім-өзінің  білімін  үздіксіз  көтеріп  отырғанда  ғана  мұғалім.  Оқуды,  ізденуді
тоқтатысымен  оның мұғалімділігі  де  тоқтайды» -  деген.  Сондықтан  ұстаз-шәкірт-ұстаз  болуы  қажет.  Белгілі  ағартушы
педагог ғалымдар:  С.Қалиев,  Ә.Нысанбаев,  Ш.Т.Таубаева,  Қ.Жарықбаев,  Б.Барсай тағы басқа ғалымдардың еңбектеріне
сүйене отырып, мұғалімнің мәдениеті мен шеберлігін, интеллектуалдығын бірнеше бөліктермен анықтауға болады.
1. Мұғалімнің сыртқы келбетінің мәдениеті
2. Мұғалімнің өзін-өзі басқару шеберлігі
3. Мұғалімнің кәсіби мәдениеті, әдебі, сөйлеу шеберлігі, шешендік қасиеті, демалуы, дауыс ырғағы, сазы
4. Ілтипаттылығы, сенімі, әділдігі, төзіммен сабыр сақтауы
Ұстаздық қызметтік қыры мен сыры мол, сондықтан да ұстаздар өз ісінің әрбір қыр-сырын жетік меңгеру, игеру жолында
кәсіптік шеберлікті толық меңгерсе ғана бүгінгі қоғамымызды байытатын, дамытатын, жаңартатын адам тәрбиелеуге мол
мүмкіндік ашылатыны күмәнсіз.
Мұғалімнің кәсіби білік дағдылары оның жеке кәсіби педагогикалық мәдениетін көрсететін өлшем. Олай болса жаңаша
өмірге бет бұрып, жаңаша ой түзеген егемен еліміздің ұрпағын білім нәрімен сусындататын саналы тәрбие, сапалы білім
беретін жеке тұлға, мәдениеті мен кәсіби шеберлігі шыңдалған мұғалім – ғасыр көшін бастаушы болап табылады.
Мұғалім — бүгінгі оқушы — ертеңгі қоғамның, елдің тірегін өмірге дайындаушы. Мұғалім мамандығының құндылығы да
осында деп түсінгеніміз дұрыс.
Білімді  де білікті  маман даярлаудың мақсаты — маманның бойында іргелі де жүйелі  білім,  кәсіби іскерлік  пен дағды,
шығармашылық белсенділік пен еркіндік, мәдени ойлай білу қабілеттерін қалыптастыру болса, білім ғасырындағы білім
берудің  жаңа  жүйесі  нені  оқыту  (білім  мазмұны),  қандай  жүйеде  оқыту  (құрылымы),  қалай  оқыту  (педагогикалық
технология) мәселелерін шешуге бағытталуда.
Жалпы  бала  жаны  жаңалыққа  құмар,  білмегенін  білгісі  келіп,  белгісіз  нәрсені  ашуға  тырысатын  болғандықтан,
оқушылардың сүйіспеншілігін арттыру мақсатында сабақ барысында тиімді әдіс-тәсілдерді енгізіп, күнделікті өтілетін әрбір
сабақты  ұтымды  ұйымдастыра  білу  -  мұғалімнің  басты  міндеті  екені  белгілі.  Мұндай  жағдайда  мұғалімнің  шеберлігі,
ұйымдастырушылық қабілеті үлкен рол атқарады деп түсіндіреді .
«Ұстаз  туысынан  өзіне  айтылғанның  бәрін  жетік  түсінген,  көрген,  естіген  және  аңғарған  нәрселерінің  бәрін  жадында
сақтайтын, олардың ешбірін ұмытпайтын, алғыр да зерек ақыл иесі, өте шешен, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны
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таза және әділ, жұртқа жақсылық жасап, үлгі көрсететін, қорқу мен жасқануды білмейтін батыл, ержүрек болуы керек» —
деп, шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әл Фараби ұстаз болмысын айқындаған екен. Олай болса, жауапкершілігі шексіз,
қадірі мол мамандық иесінің ұрпаққа білім мен тәрбие берудегі алар орнын әр мұғалім бар болмысымен сезінгені абзал.
Өйткені, бәсекеге қабілетті тұлға даярлауда білім сапасын көтерудің негізгі тетігі — білімді ұстаз. Яғни мұғалімнің кәсіби  
шеберлігі жоғары болған жағдайда – білім сапасы да артады.
Қоғам дамуында білім берудің ең маңызды мәселе екендігі белгілі. Әрбір мемлекеттің өсіп-өркендеуінің, бәсекеге қабілетті
болуының ең басты ошағы  ұстаз берген білім. Сондықтан да дамудың ең биік көкжиегінен көрінгісі келетін кез келген
мемлекет, ең алдымен, білім беру саласын жолға қойып, сапасын көтеруді мақсат етеді. Ендеше осындай бәсекеге қабілетті,
рухы биік ұрпақ тәрбиелеу жаңа формация мұғалімінің еншісіне тиері анық. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау»
бағдарламасының қазіргі таңда білімді, білгенін өмірге пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын орны ерекше. Қытай
философының «Маған жәй айтсаң – ұмытамын, көрсетсең есімде сақтаймын, ал өзімді іс – әрекетке қатыстырсаң үйрене-
мін»  деген  даналығы  білім  алушының  білімге  ықыласын  артыруда  ақпараттық  –  коммуникативтік  технологияларды
пайдалана отырып, өзіндік ізденіс жүргізуді практикада жүзеге асырудың маңызды екендігін көрсетеді. Сапалы білім негізі
–  жан-жақты  ақпараттық  материалдарды,  көрнекі  құралдар  мен  ұтымды  технологияларды,  тиімді  әдіс  –  тәсілдерді
пайдалана отырып, білім алушыға ешбір кітаптан таба алмайтын білім беру.
«Педагогтік  шеберлік»  –  дарынды  талант  емес,  үйрену,  ізденудің  нәтижесі.  Ендеше,  іздену  мен  үйренуді  ешқашан
тоқтатпайық дегім келеді. Өркениет көшіндегі білім кемесінің сапары сәтті болғай. 

*****
Сабытжан Элмира Аралбайқызы 

Учитель математики ЧЛГ «Ай-Нур» 
поселка Отеген Батыр Илийского района Алматинской области

Предмет: алгебра   Класс: 8
Тема урока: Решение неполных квадратных уравнений
Цель урока: 
1. Образовательная: усвоение  и  закрепление  навыков  и  умений  решения  неполных  квадратных  уравнений;
осуществление контроля знаний учащихся по пройденному материалу
2. Воспитательная: формирование активной жизненной позиции, честности и порядочности, уверенности в своих
силах, умения работать в коллективе
3. Развивающая: развитие  мышления,  творческих  способностей,  культуры  речи;  продолжить  развитие
самостоятельности учащихся при решении задач
Тип урока: урок закрепления
Вид урока: урок практических работ
Форма организации учебной работы: работа в парах, индивидуальная работа
Методы обучения: 
b) Репродуктивный метод – интенсивное укрепление ЗУН с помощью повторения
c) Целевой метод – практическое решение задач для достижения цели урока
Дидактическое  обеспечение  урока: проектор,  экран,  карточки  с  разноуровневыми  заданиями,  листы  ответов,  лист
оценивания, смайлики, доска «У меня возник вопрос»

План урока
1. Организационный этап                                                               
2. Подготовка учащихся к сознательному усвоению знаний                                                               
3. Закрепление знаний учащихся                                                                  
4. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению                                           
5. Оценка знаний учащихся                                                                             
6. Рефлексия. Подведение итогов урока

Ход урока

6. Организационный этап: подготовка кабинета к уроку,  проверка наличия учебных принадлежностей, создание
рабочей обстановки

7.Подготовка учащихся к сознательному усвоению знаний 
    2.1. Постановка задачи к уроку:
- Ребята, давайте начнем урок с того, что мы с вами составим «Золотые правила урока». У кого есть какие предложения?
8) Все отключаем сотовые телефоны и уберем в сумку
9) Создадим только рабочий шум
10) Не бездействовать во время работы в паре
11) При решении задач вложиться во времени
12) Уважать друг друга, не перебивать товарища
13) Не забывать о взаимопомощи
Эти правила будут действовать до конца урока. Так что, прошу ими не пренебрегать.
Так же не забывайте о главной нашей цели – уметь применять формулы и решать неполные квадратные уравнения
a. Проверка домашнего задания (заранее заготовленное решение домашнего задания проецируется на интерактивной
доске, самопроверкой учащиеся проверяют свои решения) 
1. Приведите уравнение   
Решение: 
2. Составьте уравнение вида 
Решение:    
3. Найдите коэффициенты и свободный член уравнения 
Решение:   
4. Приведите уравнение  к виду 
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Решение: 
5. При каких значениях х значение выражения  равно нулю?
b. Воспроизведение учащимися ЗУН, для выполнения самостоятельной работы. 
Устный теоретический опрос методом «Горячего стула» (из каждой пары на  «Горячий стул» приглашается по одному
ученику,  задается по 3 вопроса, касающиеся пройденной темы. Ученик сидящий на «Горячем стуле» должен правильно
ответить на все вопросы)
Примерные вопросы:

4. Что такое квадратное уравнение?

5. Назовите коэффициенты квадратного уравнения

6. Какие виды квадратных уравнений знаете?

7.Назовите неполные квадратные уравнения

8. Способы решения неполных квадратных уравнений

9.Что такое приведенное квадратное уравнение?
Ребята, в листах оценивания пожалуйста выставьте оценки за домашнее задание. Спасибо, продолжаем урок.
d) Закрепление знаний учащихся. 
3.1. Выполнение разноуровневых заданий. 
А теперь настало время выполнять разноуровневые задания. За правильное решение первого уровня выставляется оценка
«3», второго – «4», и третьего – «5». На выполнение заданий группы А отводится 5 минут, группы В – 6 минут, группы С –
8  минут.  Придерживайтесь  «Золотых  правил  урока».  После  выполнения  каждого  уровня  выставляйте  оценки  в  лист
оценивания.

1 – вариант
Уровень А
c) Решите уравнения: (за каждое правильно выполненное задание 1 балл)
а) 
б) 
в) 
г) 
      д) Укажите в квадратном уравнении его коэффициенты: 4х²+ 5х-17=0 

Уровень В
d) Решите уравнения (за каждое правильно выполненное задание 2 балла)
а) 11х²-6х-27=8х²-6х
б) х²-2=(4-х)(4+х)

Уровень С
(за каждое правильно выполненное задание 3 балла)
e) При каком значений а один из корней данного уравнения равен 1:
 
f) Решите уравнение графическим способом: х²-х-2=0 

2 – вариант
Уровень А

a) Решите уравнения: (за каждое правильно выполненное задание 1 балл)
а) 
б) 
в) 
г) 
д) Укажите в квадратном уравнении его коэффициенты: -7х²+ 9х+11=0 

Уровень В

b) Решите уравнения
а) 10х²-7х+2=8х²-7х+4
б) х²-7=(5-х)(х+5)

Уровень С

c) При каком значении а один из корней данного уравнения равен 1:
 

d) Решите уравнение графическим способом: 
3.2. Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция
После каждого уровня учащиеся проверяют свою работу с помощью листа ответов. Так же после каждого уровня на доске с
надписью «У меня возник вопрос» вывешиваются задачи, с которыми учащиеся не справились. За тем, у доски решают эти
же задачи с помощью других учащихся. 
4. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
Ребята, дома повторить виды неполных квадратных уравнении и способы их решения. Выполнить упражнения №         
5. Оценка знаний учащихся.  Выставляются оценки за каждую уровень и итоговая оценка в лист оценивания.  С
этого листа оценки выставляются в журнал.
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6. Рефлексия. Перед каждым из вас лежат смайлики с двумя изображениями, одно улыбающееся, другое хмурое.
Пожалуйста, повесьте на доске тот смайлик, который соответствует вашему настроению. 

Приложение 1
ЛИСТ ОТВЕТОВ

 ВАРИАНТ 1
А
1. Решите уравнения:
а) 
б) 
                                                                х=-2 
                                                                                                 Ответ: 0;  -2
в) 
г) 
д) 4х²+ 5х-17=0;   а=4,   в=5,   с=-17

В
2. Решите уравнения 
а)  11х²-6х-27=8х²-6х 11
б) 
С
3. При каком значении а один из корней данного уравнения равен 1:
4. Решите уравнение графическим способом: 
                                                                                                         Ответ: 1;2

Приложение 2
Лист оценивания

№
п/п

ФИО
ученика

Оценка за
д.з.

Уровень А Уровень В Уровень С Баллы 

а б в г д а б а б

Школа «Мурагер» со специализированными классами для 
одаренных детей с обучением на трех языках г. Кызылорда

Шопанова Гульжазира Раушанбековна

Урок: Русский язык
Раздел:  Путешествие 
Тема: Транспортные средства 
Дата: Ф.И.О. преподавателя: 

Класс: 1 Л Количество присутствующих: Количество отсутствующих:

Цели обучения, 
которые
необходимо 
достичь на данном 
уроке

 С1. Понимание устной речи (аудиовизуального материала).
С2.Понимание значений слов и терминов по заданной теме.
Ч.1. Понимание текстов  разных  жанров (сказка, стихотворение, 
загадка) 
Г4. Построение устного высказывания, участие в диалогах.
Г6. Оценивание  устного высказывания.

Цели урока: Все учащиеся смогут: 
запомнить ключевые слова по изучаемой теме;
называть новые слова и использовать их в речи;
внимательно слушать, понимать речь и правильно реагировать на нее;
участвовать в диалоге; 
узнавать, изученные буквы и слышать, изученные звуки в словах.
Большинство учащихся смогут: 
составлять   простые предложения ;
формулировать простые вопросы;
использовать в речи знакомые слова;
высказывать  простые  оценочные  суждения о прослушанном  \
прочитанном материале.
Некоторые учащиеся смогут:создавать речевые  высказывания из5-6 
предложений;
определять тексты разных жанров
отвечать на вопросы и подбирать соответствующие  иллюстрации;
обсуждать значение новых слов.

Языковая цель: Использовать слова, связанные с  транспортом (летает, едет, плавает).
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Предшествующие
знания:

Учащиеся  умеют  использовать  слоги  для  составления  слов,  умеют
отвечать на вопросы по теме «Транспорт».

План:
Планируемое
время:

Запланированная деятельность Ресурсы

Начало урока
Создание 
коллаборативной 
среды
3 минуты

Приветствие.
Ставим перед учащимися четкую цель обучения.
Сегодня мы  с вами продолжим  развивать свои языковые навыки по теме 
«Транспортные средства» 
Разминка "Самолет"
Деление на группы.
Стратегия "Пазл". 
Собрать разрезанные картинки, назвать виды транспорта на русском и 
казахском языках.

Середина урока

2 минуты

3 минуты 

2 минуты

5 минут

7 минут

2 минуты

5 минут

8 минут 

4 минуты

4 минуты

Сегодня на уроке мы будем говорить о видах транспорта и путешествии.
(К) Предварительная беседа о транспорте: 
1.Что такое  «транспорт»? 
2.Как на казахском? ( көлік- транспорт-transport) 

(К)Назови транспорт.
Ученики  называют  вид  транспорта  и  букву  с  которой  начинается  слово.
Определяют гласный или согласный  звук дает буква.

(К) Беседа
Для чего нужен транспорт?
Какие виды транспорта вы знаете?
Назовите наземные, водные и воздушные виды транспорта.

(И)  Упражнение "Раскрась транспорт"
Каждый ученик получает раскраску с изображением транспорта. Ученики 
раскрашивают и определяет вид транспорта. Прикрепляют раскраску на  
постеры  с изображением неба, воды, дороги.
 (И)Чтение стихотворений о транспорте.
Ученики читают стихотворения о транспорте.
Слушают  видеостихи на тему "Транспорт"
- К какому жанру относится данное  произведение: стихотворение,  загадка,  
песня или  сказка.

Просмотр видеоролика о транспортных средствах: 
Ученики выбирают нужный вид транспорта
О чем вы узнали из видеоролика? 
Какие виды машин вы увидели?

(К) Работа по учебнику.
Просмотр и работа по учебнику.
Совершить вместе с Санатом и его семьей путешествие по Казахстану.
Словарная работа.
Путешествие - саяхат
Путешественники -  саяхатшылар
Это транспорт -  бұл көлік
Едет  -  жүреді.
Летает - ұшады.
Плавает - жүзеді.
Ответить на вопросы:
- Назови города, где были путешественники
- Назови транспорт, на котором они путешествовали.
- Сколько видов транспорта они поменяли?

(П) Графический органайзер "Карта истории".
- Пары воспроизводят этапы путешествия, прикрепляя картинки городов и 
транспорта на постеры.

Физминутка
Загудел паровоз
И вагончики понес
Чу-чу! Чу-чу!
Далеко я укачу.

Оценивание 
"Большой палец"

Презентация
Картинки  с  
видами 
транспорта  и 
буквами

Раскраска, 
постеры с 
изображением 
дороги,воды, 
неба

Видео  стихи
«Транспорт»

Видеоролик 
"Транспорт"

Полуватман,
клей, цветные 
карандаши. 

Полуватман, 
карандаши

Постеры

Оценивание 
"Большой палец"
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(Г) Создание постеров  «Определи вид транспорта»: 1 группа  - наземный
транспорт. «Что едет?»; 2 группа – Воздушный транспорт. «Что летает?». 
Ученики пишут на постере слова-глаголы:
Поезд что делает? Едет.
Самолет что делает? Летает.
Защита постеров.
Критериальное оценивание:
(Ф)1.Умение объяснять:
1.1.Использовать 2-3 слова
1.2.Использовать словосочетания и простые предложения;
1.3.Использовать  в  речи  оценочные  суждения  при  составлении  связного
высказывания (плохо, хорошо, неправильно…
2.Правильность речи:
2.1.Правильно подобрать слова, правильно произнести их;
2.2.Правильно построить словосочетания и предложения;
2.3.Правильный подбор оценочных суждений при построении высказывания.
 (Г) Расскажи о своей работе
(Г,П)  «Отгадай загадку» 
( Отгадывать загадки на тему "Транспорт")
- К какому жанру относится данное  произведение: стихотворение,  загадка,  
песня или  сказка.

Презентация
"Загадки"

Конец урока
2 минуты

Итог урока. Рефлексия.
Укажи,  как ты работал на уроке. 
Помести самолетик на нужную высоту.

Картинки - 
фигурки

Домашнее задание: отработать правильное произношение новых слов по теме.
2 минуты
Дополнительная информация

Дифференциация 
Усложнение 
задания: учащиеся 
описывают свой 
транспорт простыми 
предложениями, 
используя 
соответствующую 
лексику. 
Упражнение  для
менее
способных:учащиес
я  используют
отдельные слова при
описании  своего
транспорта.

Оценить, могут ли учащиеся: 
использовать слова, связанные с транспортом;
описывать  свои  картинки  простыми  предложениями,  используя
изученную лексику;
слушать других с пониманием.

Межпредмет-
ные связи:

«ИЗО»,
Казахский язык
«Самопознание»

«Английский язык»

НУМЕРОВАННЫЙ И МАРКИРОВАННЫЙ СПИСОК

Кызылординская  область, г.Кызылорда,
Школа «Мурагер» со специализированными классами для одаренных детей

 с обучением на трех языках,
Балтабекова Галия Игиликовна, учитель информатики, ІІ категория

Тема урока: Нумерованный и маркированный список
Цель урока:
система знаний по работе в текстовом процессоре Word.
Задачи урока: 
образовательная: повторить  основные  приемы  форматирования  текста;  знать  способы  создания  нумерованного  и
маркированного  списков,  способы  преобразования  текста  в  список;  уметь  применять  свои  знания  для  решения
поставленной задачи;
развивающая:  совершенствовать  культуру  оформления  документа,  формировать  и  развивать  творческие  способности;
развивать познавательный интерес, операционное мышление и внимание учащихся;
воспитывающая: прививать  учащимся  навыки  самостоятельности  в  работе,  воспитывать  трудолюбие,  формировать
информационные компетентности учащихся
Оборудование: 
компьютеры, интерактивная доска, презентация.

Ход урока:
I. Организационный момент.
II. Мотивационное начало урока. Постановка цели урока (2 мин.).
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Вы уже встречались со списками в текстовом редакторе WordPad. При помощи кнопки Список в этом редакторе вы могли
составить маркированный список. Такая кнопка есть и в процессоре MS Word, она находится на вкладке ленты Главная.
Сегодня на уроке мы продолжим изучать возможности текстового процессора  Word, знание которых нам помогает при
создании различных текстовых документов.
Тема  нашего  урока  «Нумерованные  и  маркированные  списки».  Сегодня  мы  познакомимся  со  способами  создания
нумерованного и маркированного списков, способами преобразования готового текста.
II. Проверка д/з.
- Вам нужно было ответить на вопросы. 

7. Какая команда помогает вставить символ, отсутствующий на клавиатуре?
8. Что такое кегль?
9. Что такое межсимвольный интервал? Как его настроить?
10. Как сделать текст цветным?
11. Для чего нужны верхний и нижний регистры шрифта?
12. Каким правилом надо руководствоваться, чтобы грамотно набрать текст?
13. Какие способы выделения фрагмента текста вы знаете?

14. Что такое форматирование?
15. Какие виды выравнивания текста в абзаце вы знаете?
 Как изменить расстояние между строками?
IV. Объяснение новой темы (10 мин.)
Список – это совокупность абзацев, которые содержат перечисления и оформлены в виде пунктов.
Выделяют три вида списков: нумерованный, маркированный и многоуровневый.
Маркированный список
В  ниспадающем  меню  кнопки  маркированного  списка  можно  выбрать  вид  маркера  для  списка,  который  вам  больше
нравится.  Для создания своего списка  выбирают команду Определить новый маркер.
Если вас не устраивает ни один из предложенных вариантов, то можно нажать на кнопку Символ или Рисунок для вызова
расширенного перечня маркеров. Например, в качестве маркера можно поставить значок  V. Кнопка  Шрифт настраивает
размер, цвет и другие характеристики шрифта для маркера.

            

Нумерованный список
Маркированные  списки  встречаются  в  документах   не  так  часто.  Наиболее  распространенный  вариант  списка  -  это
нумерованный. В этом списке строки начинаются с порядковых чисел: 1, 2, 3 и т.д. Для создания такого списка можно не
набирать номер в начале каждой строки, а задать автоматическую нумерацию строк при помощи кнопки Нумерованный
список,  которая находится в пункте меню  Главная. Эта кнопка проставляет последовательные числа в начале каждого
абзаца, то есть нажатие на клавишу Enter вызывает следующий номер списка. Для того чтобы закончить список, достаточно
удалить клавишей Backspace лишний номер.
- Как можно воспользоваться клавишами Enter и Backspace для создания списка?
Иногда требуется  в качестве  номера проставлять  буквы а,  b,  с или римские цифры  I,  II,  III. Другими словами, список
необходимо настраивать по определенным параметрам (нумерация, шрифт, начальный номер и т.д.).
В  процессоре  предусмотрена  возможность  настройки  вида  списка.  Если  возникает  такая  необходимость,  то  кнопкой
Нумерованный список открывают ниспадающее меню, в котором выбирают нужный вид списка.
Аналогично  выбору  маркера  вам  предоставляется  возможность  выбрать  вид  нумерованного  списка:  числа,  буквы,  со
скобкой или точкой. Команда Определить новый формат номера вызывает диалоговое окно по настройке нумерованного
списка вручную.
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Вывод:
6. В текстовом процессоре доступны три вида списков: маркированный, нумерованный и многоуровневый.
7. Получение следующего элемента списка - клавиша Enter.
8. Для того чтобы закончить список, достаточно удалить клавишей Backspace лишний номер.
9. Для создания своего маркированного списка выбирают команду Определить новый маркер.
10. Для  создания своего  нумерованного  списка  выбирают команду Определить новый формат номера.
11. Для каждого вида списка можно настроить маркер (номер), формат номера, отступы.

V. Первичное закрепление (5 мин.)
Мы  познакомились  с  3  видами  списком,  узнали  способы  их  создания.  Но  прежде  чем  приступить  к  выполнению
практической работы, давайте выполним задание, чтобы еще раз вспомнить изученные нами сегодня операции. 
Задания на развитие функциональной грамотности:

2. Определите вид списка. (Знание)
 2. Определите, правильно ли данное высказывание (да – нет). (Понимание)

Утверждения Варианты ответа да - нет
В  текстовом  процессоре  доступны  три  вида  списков:  маркированный,
нумерованный и многоуровневый.

да

Получение следующего элемента списка - клавиша Backspace. нет
Для того чтобы закончить список, достаточно удалить клавишей  Enter лишний
номер.

нет

Для  создания  своего  маркированного  списка  выбирают  команду  Определить
новый маркер.

да

VI. Выполнение практической работы. (20 мин.)
 Страница 117
Уровень В,С

Используемые кнопки и
клавиши

Функции

1. 

A. Получение следующего элемента списка.

2. 

B. Создание маркированного списка.

3. 

C. Удаление лишнего номера для окончания списка.

4. Enter D. Создание нумерованного списка.
5. Backspace E. Создание многоуровневого списка.

Пример ответа: 1-Е 2-А ... 
VII. Домашнее задание. (1 мин.)
§ 19 читать, ответить «Проверь себя» тест
VIII. Подведение итогов урока. (2 мин.)
А теперь подведем итоги нашего урока.
- Когда используются списки?
- Какие виды списков Вы знаете?
- В каких случаях используется многоуровневый список? 
- Как представить текст в виде списка?
Рефлексия.

e) Поднимите руки те, кто считает, что работал на уроке на «5».
f) Поднимите руки те, кто считает, что работал на уроке на «4».

Выставление оценок.
*****
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Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Жетісай қаласы
«№5 А Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Бастауыш сынып мұғалімі:  Асанбаева Гүльбахар Алимжановна

Пәннің аты: дүниетану

Сабақтың 
атауы

Сезім мүшелері: көз, құлақ, мұрын, тіл, тері. Олардың адам өміріндегі маңызы мен қызметі.

Мақсаты Сезім мүшелері: көз, құлақ, мұрын, тіл, тері және оның маңызы мен атқаратын қызметі туралы түсінік
қалыптастыру. Жұппен, топпен жұмыс істеуге үйрету. Басқаның пікірімен санасуға баулу. Өз пікірін 
ашық айта білуге машықтандыру.

Күтілетін 
нәтиже

Адамның сезім мүшелері жайлы түсінік қалыптасады.
Өз ойын еркін айтуға үйрене түседі. Бір - бірінің пікірін тыңдауға, санасуға бейімделе түседі. Жұппен,
топпен кедергілерден бірлесіп шығудың жолдарын іздестіреді.

7 модульдің 
қолданылуы

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

Сабақ  әдісі: Топтастыру әдісі, «Миға шабуыл»  сұрақ-жауап әдісі, тест тапсырмалары, «Пайдалы-Зиянды» ,  
«Тауып айтыңдар!» ойындары

Көрнекіліктер Интербелсенді тақта, кеспе қағаздар, тест, бағалау парақшалары, алма, лимон, телефон, әтір

Топқа бөлу Жаңбыр жауар себелеп, 
Тығылады көбелек. 
Біз қолшатыр астында, 
Би билейміз дөңгелеп-деп өлеңді іс-қимыл арқылы жасатып, 5 оқушыдан тұратын топ құрғыздым.

Психологиялы
қ ахуал

Мынау- менің жүрегім
Бәрі осыдан жаралған
Мынау- басым ақылды
Бәрін осы басқарған
Мынау менің -оң қолым
Мынау менің -сол қолым
Барлық істі атқарған

Әр топ бір-
біріне  бүгінгі 
сабаққа сәттілік 
тілейді.

Үй 
тапсырмасын 
сұрау

Ас қорыту жүйесі. Жүйке жүйесі.
Тест тапсырмалары 
1-топ
1. Адамның ішкі мүшелеріне нелер жатады? 
а) бас, мойын     ә) ми, өкпе, жүрек, бауыр    б) қол және аяқ 
2. Ағзаның қорғаныш мүшелері не? 
а) тамыр    ә) бұлшық ет   б) тері 
3. Егер жарақат үлкен болса... 
а) барлық адамдарға көрсетем    ә) дәрігерге көрінем    б) қатты жылаймын 
4.  Адам қанқасына нелер жатады? 
а) бас, мойын, кеуде, қол және аяқ, сүйек     ә) жүрек, бауыр    б) бүйрек, қарын 
2-топ
1. Адамда неше жұп қабырға болады? 
а) 10 жұп   ә) 12 жұп    б) 8 жұп 
2. Жүрек кеуде қуысының қай жағында орналасқан?   
а) сол жағында  ә) оң жағында    б) төменгі жерде 
3. Тыныс алу мүшелеріне нелер жатады? 
а) мұрын қуысы, кеңірдек, кеңірдекше, өкпе   ә) бас, мойын, омыртқа б) құлақ, қол, 
аяқ, тамыр 
4.Ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, қарын, ішек қандай мүшелер? 
а) тыныс алу   ә)  ас қорыту   б) жүйке жүйесі 
3-топ
1.Балалар қанша сағат ұйықтау керек? 
а)10 сағат     ә) 18 сағат    б) 10-12 сағат 
2. Жас балада неше литр қан бар?
а) 3 л   ә) 8 л   б) 10 л 
3.Адамда неше омыртқа бар?
а)  33-34   ә) 20-22    б) 10-12 
4. Адам денесінде неше буын бар
а)150-ден  астам    ә) 100-ден астам    б) 80-нен астам
4-топ
1.Үлкен адамдарда неше сүйек бар?
а) 300    ә)  206    б) 400
2. Адамның дене қызуы неше градус болу керек?
а) +250     ә) +370    б) +400 
3. Сипап сезу қай мүшеге жатады? 
а) тері      ә) дәм сезу      б) мұрын 
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4. Гитара, радио, музыка қай мүшеге жатады? 
а) есту мүшесі    ә) дәмін тату  б) дәмін сезу

Мағынаны тану  
Проблемалық сұрақ.
Бабалар даналығынан: «Айналадағы дүниені көретін көз емес, дыбысты 
еститін құлақ емес, иісті сезетін мұрын емес, ол ми!» Дәлелдеу
Топтық тапсырма.
1-топ Балаларға көрсетпей, шүберек жағу, әтір, иіс су себу.
- Не байқадыңдар?
- Жанған шүберектің иісін, әтірдің иісін сездік.
- Дұрыс. (Иіс сезу мүшесі – мұрын туралы айту)
2-топ.  Балаларға айран  мен балдың дәмін таттыру.
Не байқағандарын сұрау.
- Бал – тәтті, айран – ащы екенін сездік.
- Дұрыс. (Дәм сезу мүшесін – тіл туралы айту)
3-топ. Балалар көзін жұмып,қолдарына берілген заттар  қолмен сипап табу.
 Қол сипап сезу мүшесі. Көз көру мүшесі
Қол – адамның еңбек ету мүшесі. Қол саусақтарының ұшындағы теріде сипап сезу жақсы жетілген. Көзі көрмейтін 
мүгедек адамдар осындай сезімнің арқасында айналадғы әр түрлі заттарды танып біледі. 
4-топ. Телефонмен әуен тыңдау.
Құлақ –есту мүшесі.
   Біз сезім мүшелері арқылы сыртқы дүниемен байланысамыз. Сезім мүшелері өзара байланыса қызмет етеді. Олар бір-
біріне көмектесіп, бір-бірін толықтырып отырады. Барлық сезім мүшелерінің жады (есте сақтау қабілеті) болады. 

   Барлық сезім мүшелерін ми басқарып отырады. Сезім мүшелері өздеріне келіп түскен дабылды миға жеткізеді. Ми 
келген дабылды қабылдап, мүшелерге бұйрық береді.
Сезім мүшелері туралы  видеоролик көру.   
Ойын. «Пайдалы-Зиянды»

Пайдалы + Зиянды -
1 Күніне 1-2 сағат теледидар қарау.    
2 Жатып кітап оқу.
3 Өте жақыннан теледидар көру.
4 Дымқыл аяқ киім мен киімді кию
5 Кір қолмен көзді уқалау.
6 Көлікте,қараңғы жерде оқу
7 Ыстық затты қолмен ұстау
8 Таңертеңгілік жаттығу жасау

Сергіту сәті Екі көзің не үшін керек?
Жақсыларды көру үшін.
Екі құлағың не үшін керек?
Ақыл кеңес тыңдау үшін.
Екі қолың не үшін керек?
Елге көмек беру үшін.
Екі аяғың не үшін керек?
Туған жерде жүру үшін!-
«Қол шапалақ»  қолмен әуен шығару

Ой сергітеді,шашағандары
басылады

Ой толғаныс «Тауып айтыңдар!»  ойыны
12. Көз – қорқақ, қол – батыр

2. Көзің ауырса, қолыңды тый.
Ішің ауырса, аузыңды тый.
3. Адам тілі тас жарады,

Тас жармаса бас жарады.
4. Ақпа құлаққа айтсаң, ағып кетеді,
     Құйма құлаққа  айтсаң,құйып кетеді.

Үйге тапсырма Сезім мүшелері туралы оқып келу.Эссе жазып келу. Күнделіктеріне жазып алады

Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау Бағалау парақшасын толтырады.

Кері байланыс Қайықтың желкенін
1.Егер сабақ ұнаса  «Жасыл»   түспен   боя
2. Егер сабақта бір қиындықты кездестірсең   «Сары»   түспен   
боя
3. Егер сабаққа түсінбеген болсаң   «Қызыл»   түспен   боя

*****
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Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Жетісай қаласы
«№5 А Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебі» КММ

коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Мұғалімі: Тағабайқызы Ұлжалғас

Тақырыбы:Жаным толған жақсылық
Құндылығы:Сүйіспеншілік
Қасиеттері: Бәрін жақсы көру,бауырмалдық,отбасындағы сүйіспеншілік
Сыныбы: 3

Мақсаты:Оқушыларға жаны жақсылыққа толы екендігін «Сүйіспеншілік» құндылығы арқылы 
ұғындыру.
Міндеттері:
-Оқушыларды бәрін жақсы көруге үйрету;
-Оқушылардың бойында бауырмалдық қасиеттерін дамыту;
-Оқушыларды отбасындағы сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

Ресрустар:
Оқулық,дәптер,
Шарлар,плакат,
Көрнекіліктер,
слайт

Сабақтың барысы
1.Талап
2.Тәртіп
3.Татулық
4.Тазалық
5.Тыныштық
І.Ұйымдастыру кезеңі.Сәлемдесу,оқушыларды түгендеу,оқу құрлалдарын тексеру.
ІІ.Тыныштық сәті.Сергіту сәті.
Орнымыздан тұрайық,
Белімізді жазайық.
Жоғары төмен қарайық,
Оңға-оңға тік тұрып.
Солға-солға тік тұрып,
Алға қарай бір адым.
Артқа қарай бір адым,
Бойымызға жинап күш.
Бір дем алып алайық.
ІІІ.Үй тапсырмасын тексеру.Қ.Қайымовтың «Ақын деген кім» әңгімесін оқу.
1.Сендер әңгімеден не түсіндіңдер?
2.Сендер үшін ақын деген кім?
3.Қандай ақындарды білесіңдер?
4.Өнерлі адамның бойында қандай қасиеттер болады деп ойлайсыңдар?
5.Өздеріңқандай өнер түрін қалар едіңдер?

Сабақ барысын 
талқылау

Дәйексөз.Оқушылармен бірге дәйексөзді  3-рет айту керек.
Біреуге жақсылық етсең,ол жақсылығыңды міндет етпе.
                                                                             Ы.Алтынсарин
1.Сендер өзгелерге жақсылық жасаған кездерің болды ма?
2.Жасаған жақсылықтарыңа ақы сұрайсыңдар ма?
3.Жақсылық жасаған кездеріңде қандай сезімде боласыңдар?
4.Сендерге жақсылық жасаған адамдарға не айтасыңдар?
5. «Біреуге жақсылық етсең,ол жақсылығыңды міндет етпе» дегенді қалай түсінесіңдер?
Адамдарға жақсылық жасағанда риясыз жасау керек.Өйткені ол жанашырлықпен,шын көңілмен
,адал ниетпен жасалған іс.Оған ақы сұраудың,жақсылығымды қайтар деудің қажеті 
жоқ.Жасаған жақсылық бәрәбір алдыңнан шығады.Сондықтан да Ыбырай Алтынсарин атамыз 
«Біреуге жақсылық етсең,ол жақсылығыңды міндет етпе» деп айтқан.

Дәйексөзді 
талқылау

Әңгімелесу.Мұғалімнің сыйы.
                                       Жан Ана
                                                                        Енгін Көсеоғлұ
                          Түрік тілінен аударған С.Дағайқызы
 Ерте,ерте,ертеде қалаға жақын ауылда бір Жан Ана өмір сүріпті .Жан Ананың негізгі есімін 
ешкім білмейді екен.Алтындай жүрегі болғандықтан ауыл адамдары оны Жан Ана деп атап 
кетіпті.
  Жан Ананың баласы жоқ екен .Бірақ  ол ауылдың бүкіл баласын жанындай жықсы көріп ,оларға 
ертегі айтып ,ойыншық жасап береді екен.Сондықтан да ауыл адамдарына қол ұшын беруге 
әрқашан дайын болыпты.Жұмыстары басынан асып жатқандар да Жан Анаға : «Бүгін ісіміз кқп 
,келіп көмек бересің бе?» - деп өтініш білдіреді екен.Жан Ана ақыл сұрағанына ақыл,көмек 
сұрағанына қуана – қуана қол ұшын береді екен.Уақыт өте келе ауылдағылар Жан ананың 
жақсылығын ұмытып,көмектесу оның міндеті деп ойлай бастапты.Әрі Жан Анаға барып 
бұрынғыдай өтінудің орнына «Жан Ана ,бізге келіп көмек бер!» - деп бұйыра бастапты.
 Жан Ана олардың бұл қылықтарына мүлдем ренжімейді екен.үлкен бір ауыл,жалғыз бір Жан 
Ана ,қайсыбірінің ісіне жүгіріп ,қайсыбірінің дертіне ортақ болсын.Қанша тырыссы да 
барлығының ісіне үлгермепті.Тіпті жанындай жақсы көрген балаларға да көңіл бөле алмапты.Жан 
Ана көмекке бара алмаған ауыл тұрғындары есігіне келіп «Ей,Жан Ана ,неге бізге көмекке 
келмедің?Біз сені жақсы бір адам екен деп жүрсек», - деп жазғыра бастайды.Бейшара Жан Ана  
ешкімнің көңілін қалдырмайын деп жүріп күндердің бірінде науқастанып қалады.

Әңгімені талқылау
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Ауыл  Тұрғындары оған көмектесудің орнына «Кішкене бір аурудан төсек тарып жатуға бола ма?»
- деген екен.Бұл сөздерді естіп Жан Ана қапа болыпты. «Ертегі айтып,ойыншық та жасаймын.Ең  
жақсысы бұл ауылдан кетейін» деп ойлаған екен .Түн ортасы киімдерін ,жейтін азығын алып,үн-
түнсіз ауылдан кеткен екен.Ертеңіне ауыл тұрғындары әлеттегідей азанымен Жан Ананың үйіне 
барған екен.Үйге келсе ешкім жоқ,бос тұрғанын көріп таң қалыпты. «Енді Жан Анасыз қалай күн 
көреміз?Ісімізге кім көмек беріп,бізге кім ақылшы болады?» - деп қайғырады.Міне ,осы кезде 
қателіктерін аңғарады,Жан Ананың қадірін түсінген екен.Жан Анаға бір ауыз рақмет айта 
алмағандарына қатты өкініпті.
  Оны қайта іздеп тауып ,онымен жақсы қарым – қатынаста болуды ұйғарыпты.Бірақ қаншалықты 
іздеседе Жан Ананы көрген ешкім болмапты.Қымбатты балалар!Іштеріңде оны көргендерің бар 
ма?Егер Жан Ананы көрсеідер,жасаған жақсылықтары үшін алғыс айтуды ұмытпаңдар,жарай ма?
1.Сендер осы әңгімеден қандай ой қорыттыңдар?
2.Ауыл тұрғындарының іс әрекеттеріне не айтасыңдар?
3.Жан Ана қандай адам?
4.Не себепті ауыл адамдарына ақыл айтып,көмек береді?
5.Ауыл адамдарының орнында болсаңдар не істер едіңдер?
6.Жан Ана не себепті кетіп қалды?
7.Жан Ананы сендер көрсеңдер ауылға қалай қайтаратын едіңдер?
8.Бізге қол ұшын берген адамды ренжітуге болады ма?
Шығармашылық жұмыс.Жақсылық тамшылары.
Оқушылардың санына сәйкес алдын ала дайындалған тамшы үлгісінде қиылған қағаздар 
үлестіреді.Әр бала тамшыға өзі жасаған істерін сурет салып немесе жазып жеткізеді.Мұғалім 
тақтадағы қағазға тамшыларды ілуді ұсыныды.Балалардың әр қайсысының жақсылық 
тамшыларынан үлкен дария  пайда болады.Балалар әрқайсыңның тамшыдай жасаған 
жақсылықтарыңды қосқанда үлкен дарияға айналады.Яғни әр адамның жаны жақсылыққа толы
болса,жер бетінде бейбітшілік орнап,адамдар бақытты өмір сүреді.
2.Ойын.Кешірім гүлін сыйлау.
Балалар қолымыздағы гүлдерге ренжіткен достарымыз болса кешірім сұрап гүлді ұсынамыз.
Топпен :»Ана жаным»

Үйге тапсырмасы.1.Дәптермен жұмыс.Дәтерде берілген «Жақсылық бастауынан» тармақтарына 
мына сұрақтардың жауабын жазыңдар.1.Айналаңдағы адамдарға қандай жақсы тілектер айтып 
жүрсіңдер?2.Өз бойыңдағы жақсы қаиеттеріңдісанамалап жазыңдар.
Соңғы тыныштық сәті.
Тыныштық сәтін ұйымдастыру.
Бүгінгі сабақтан игенген жақсы қасиеттеріңді естеріне түсіріп,жүректерімізге  сақтаймыз.

 Пайдаланылған әдебиеттер.
1.  «Өзін – өзі тану» оқулық 3- сынып «Бөбек».Алматы баспасы
2. «Өзін – өзі тану» мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал 3- сынып «Бөбек».Алматы баспасы
3. Аңыз әңгімелер жинағы
4. «Өзін – өзі тану» оқушы дәптері 3- сынып «Бөбек» баспасы.Алматы баспасы
5. «Өзін – өзі тану» журналы «Бөбек».Алматы баспасы

*****
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Жетісай қаласы

«№5 А Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

бастауыш сынып мұғалімі: Нагимбетова Зулфия

Қазақ тілі   Тақырыбы: Есімдік
Мақсаты:  Білімділігі: Оқушыларға есімдікті толық меңгерту. Есімдік тақырыбы бойынша алған білімдерін 
толықтыру, тиянақтау. Таза және сауатты жазуға үйрету.
Дамытушылығы: Оқушылардың сөздік қорын молайту. Ойларын анық айтып, сауатты сөйлеуге баулу.
Тәрбиелігі:  Оқушыларды Отансүйгіштікке, адалдыққа, шыншылдыққа тәрбиелеу
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап
Сабақтың көрнекілігі: слайд, ребустар, сөзжұмбақ, түрлі-түсті қима қағаздар.
Пәнаралық байланыс:әдебиеттік оқу, дүниетану
Сабақтың барысы:  Ұйымдастыру кезеңі
1.Оқушыларды алма түстері бойынша 3 топқа бөлемін. Топ басшыларын сайлау
2.Психологиялық дайындық
Қайырлы күн күнім,
Қайырлы таң далам.
Қайырлы таң құрбым,
Қайырлы таң достарым.
 Үй тапсырмасын тексеру
485-жаттығу оқып, есімдікті табу.
1-топ «Ауа райы» жайлы әңгіме құрып келгендерді оқыту
2-топ «Ол» септеп айту
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3-топ  «Орман» сөзін тәуелдеп беру
Сергіту сәті: Түзу отыр партада,
                        Қыры батпас арқаңа.
                        Мынау сынып тақтасы,
                        Бар жазатын ақ тасы.
                        Оқуық бір-ақ жылға ма,
                        Бүктеме, сызба тырнама.
 Жаңа сабақ
Оқушы деңгейі
Мұнда оқушының мүмкіндігіне қарай жаттығу жұмысын деңгейлеп беру тәсілі қолданылады
Алгоритмдік деңгей
Оқушы өзі жинаған білімін ортаға салып көрсетеді, жауап береді.
Эвристикалық деңгей
Эвристикалық деңгейде оқушылар жағалықтармен танысады.Әр оқушы өзіне білмейтін нәрселердә үйренеді.
Шығармашылық деңгей
Шығармашылық деңгейде оқушы өз бетінше жұмыс істеуге дағдыланады
                489-жаттығу   Шығармашылық деңгей
                 488-жаттығу Эвристикалық деңгей
                       487-жаттығу    Алгоритмдік деңгей
                     486-жаттығу Оқушы деңгейі
«Кім білгіш?» ойыны
Тест сұрақтары
Берілген сөйлемнен есімдікті тап:  Мен тәртіпті оқушымын
А. мен       Ә. Тәртіпті    Б. Оқушымын
Бос орынға қажетті есімдікті қой ....... тәртіпті оқушымыз
А. Мен    Ә. олар   Б. Біз
3. Жіктеу есімдіктерін тап
А. өзі, өзің    Ә.  Кім? қанша?  Б. Сен, олар   
486-жаттығу «Әріп қысқарса» 
Палау: алау, лау, ау, у
Қанар; анар, нар, ар.
Жолақ: олақ, лақ, ақ.
Қатаң: атаң, таң, аң.
Ашық: шық, ық.
487-жаттығу.  «Кім жылдам?» ойыны  «мен, сен,ол» есімдңктері беріледі
Ойынның шарты:  жазылған есімдіктің әрбір әрпімен басталатын есәмдікке сөйлем құрау-жаттығу
Мен Назгүлді еркелеттім.
Сен Серік нағашысына ерді.
           Ол: ол лауазымды.
489-жаттығу Сөйлемді көшіріп жазу.
Сабақты бекіту. «Сөзжұмбақ» шеш
 Жіктеу есімдігі
 Тынығатын күн
 Сан есім
 Сын есім
 Жыл атауы
 Зат есім
 Жыл мерзімі
Ребус шешу
Шешуі: балық, мәтін, қызғалдақ, ел құлағы елу
«Кубизм» тәсілі бойынша сабақты қорытындылау
 «Тіл өнер» мақалды жалғастырып, есімдікті табу.
 «Адасқан сөздер» сөйлемді реттеп, есімдікті табу  
 «Менің орным қайда?»  әңгімені реттеп, есімдікті табу.
Рефлексия: Сұрақ-жауап Не үйреніп? Не білдік?
Үйге тапсырма беру  490-жаттығу
1-топ Тест құру   2-топ Сөзжұмбақ  3-топ Ребус
Оқушылардың білімін бағалау

Оқушының 
аты-жөні

Үй тапсырмасы Оқулықпен 
жұмыс

Кім білгіш? Кім жылдам? Топпен 
жұмыс

*****
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Шығыс Қазақстан облысы,Үржар ауданы,Үржар ауылы
КММ «Абылай хан атындағы орта мектеп-балабақшасы»

«Балдәурен» балабақшасының тәрбиешісі: Темиралина Г.Б.

Тақырыбы: Балабақшадағы әдістемелік жұмыстың ұйымдастыру тәжірибесі 

Кең байтақ, көз жетпейтін жерім менің,
Таулы орман, жасыл жайлау көлім менің
Бүгінде бар әлемге даңқың жетті
25 жыл Тәуелсіз Қазақстан – елім менің
Армандарды жақындатып тым алыс
Біздің жаққа жеткен екен жылы алғыс.
Егемендік – ел бақыты ертеңі
Тәуелсіз Қазақстан! Құтты болсын қуаныш.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасында «Мектепке дейінгі тәрбие – үздіксіз 
білім берудің алғашқы сатысы. Ол баланың жеке бас ерекшілігін ескере отырып дамытатын орталық»[1] делінген.
Білім беру жүйесінің алғашқы баспалдағы мектепке дейінгі тәрбие ұйымы болғандықтан тәрбиешілерге мәдениетті, білімді, 
белсенді жеке тұлға тәрбиелеу міндеті жүктеледі. Әлемдік білім кеңістігінде мектепке дейінгі педагогикалық мәселелерін 
шешуде тәрбиелеу мен білім берудің жаңаша жетілдірілген әдіс-тәсілдерін іздестіру, үнемі жаңалыққа жол ашу бағыттары 
қарастырылуда. Сондықтан да қазіргі кезде болып жатқан тарихи – әлеуметтік өзгерістер, ғылымдағы жаңалықтар бүгінгі 
ұрпақ тәрбиесіне, оның ішінде, мектепке дейінгі жастағы сәбилердің дамуына, тәрбиелеуіне жаңаша көзқараспен қарауды 
қажет етеді.
Демек, біздің қоғамда, бүгінгі таңда жас сәбидің өмірін толыққанды ұйымдастыру үшін балабақшаның орны ерекше. Міне, 
осындай жеке тұлғаны қалыптастыруда мақсатқа жеткізетін сара жолдың бірі жаңаша балабақшада оқу-тәрбие жұмысын 
ұйымдастырып жүргізу. Ол кейінгі жылдары педагогика ғылымында жиі пайдалана бастаған жаңа ұйымдардың бірі- 
инновациямен байланысты.
«Біз, бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек. 
Әлемнің озық мемлекеттерінің жетістіктерін өзіміздің елімізде іске асыра отырып, біріншіден, қандай да бір табыстарға 
қолымыз жеткен бағыттарды жаңырта жаңарту қарқынын жеделдете түсуіміз қажет, екіншіден, жаңғырта жаңғыртуды 
ешқандай алалаусыз Қазақстан экономикасы мен әлеуметтік өмірінің барлық салаларына тарату керек» деп ҚР Президенті 
Қазақстан халқына «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан»[2] Жолдауында көрсетілгендей қоғамдағы өзгерістер мектепке дейінгі 
білім беру жүйесіне де елеулі жаңалықтар әкелді. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев “Қазақстан 2050: стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты” атты Жолдауында 
мектепке дейінгі білім беру жүйесіне 3 нақты тапсырма берген болатын, олар: 

• Мектеп жасына дейінгі тәрбие мен білім беруге оқытудың қазіргі заманғы әдістемелерін енгізу;
• Балаларды мектепке дейінгі білім беру мен қамту мәселелеріне  қатысты жүйелі ұсыныстарды егжей-тегжейлі 

әзірлеу;
• Мектеп жасына дейінгі білім беру деңгейінде  үш тілді оқытуды жаппай енгізуді қамтамасыз ету; 

Білім мен оның нәтижелілігі – педагогиканың өзекті мәселесі. Балабақшадағы оқу-тәрбие жұмысының нәтижелі болуын
қамтамасыз ететін педагог және оның кәсіби шеберлігі. Сондықтан, әдістемелік жұмыстың басты бағытының бірі – педагог-

тәрбиешінің кәсіби шеберлігінің деңгейін көтеру. Әдістемелік жұмыс мазмұны мен педагогтің жұмыс нәтижесінің үнемі
байланысы әр тәрбиешінің кәсіби шеберлігін жүйелі жетілдіру үрдісін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, әдістемелік жұмыс
педагогика мен психология ғылымдарының жаңа жетістіктеріне сәйкес баланы дамыту мен жетілдіруге бағытталған барлық

жұмыс түрлерін қамтиды
Бала шығармашылығын арттырудың маңызды мәселелердің бірі бейнелеу өнері саласындағы программа мазмұнын анықтау

болып табылады. Сурет сабғы өмір жайлы таным қасиетін оятатын мейлінше белсенді құрал. Бұл арқылы ол өзінің нені
қалайтынын, өзінің талғам деңгейін, арман мақсатын,тіпті қандай мамандықты сүйетінін, психолог мамандардың айтынша

мінезін де өзінің деңгейінен жоғары көрсете алады.
Қорытындылай келе, педагог мамандармен сауатты ұйымдастырылған интерактивті әдістердің жұмыс жүйесі-мектепке 
дейінгі мекемеде тәрбиелеу мен оқыту деңгейінің сапасын көтеруге әсерін тигізіп қана қоймай, педагогикалық ұжымда 
ынтымақтастық қарым-қатынас орнатып, оқыту-тәрбиелеу үрдісі барысында проблемаларды бірлесе шешуге ықпалын 
тигізеді. «Әлемдегі әр адамның тағдыры әртүрлі, планета тарихы тәрізді, әрқайсысында өзіне тән ерекшелік бар және 
олардың өмірі бір-біріне мүлде ұқсамайды». Бұл жұмыста ең бастысы-әр педагогтің алтын кілтін табу және оны сол кілтпен 
аша білу...
Бүгінгі  сіздердің  алдарыңызға  атқарылған  мерекелік  іс – шаралар  мен түрлі  сабақтармен  таныстыру.
Мақсатым: Осындай іс- шаралар  арқылы тәрбиеленушілердің  шығармашылық   қабілетін  дамыту, оқу іс – әрекетін  
дағдыландыру,  адамгершілікке тәрбиелеу.

1. Алтын күз
2. Тәуелсіз желтоқсан
3. Аналар күні
4. Наурыз мерекесі
5. Балаларды қорғау күні т.б.

Өткізілген ашық сабақтан «Гүлдер» тақырыбына тоқталып өтсем.
1. Слайдтан көрсету (көзбен көру)
2. Слайдты өшіру (қолмен ұстау)
3. Қағаз бетіне түсіру (есте сақтау қабілетін жетілдіру)

1.Слайдты  көрсету арқылы   гүлдің өсу реті туралы мағлұмат беру.
Слайдты өшіріп осы кезеңде тәрбиеленуші көзбен көргендерін есте сақтау қабілетін арттыру, және көзбен  көргендерін  
қолмен ұстау  сезіну  арқылы  құммен  жұмыс жасау. Яғни  тұқымды  егу  арқылы  өнімді  өндіру. Енді көргендерін және 
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қолмен  ұстағандарын  қағаз бетіне түсірту. Мұнда саусақ буындарын дамыту және есте сақтау  қабілетін  жетілдіру. 
Бейнелеген суреттерін қадағалау және тексеру  арқылы мен өз мақсатыма жеткенімді  көрдім. 
Ғылыми жоба: Қызыр Алтынай
Тақырыбы:  «Сүттің адам өмірінде пайдасы»!
Мақсаты: Тәрбиеленушіге  зерттеушілік жұмыстар атқарта отырып, сүттің пайдасын айта келе  терең  ойлауға,  көргендерін 
есте сақтауға,  қорғау  кезінде  тіл  байлығын  дамытуға  тәрбиелеу.
Атқарылу  барысы:  Топ ішінде  өзінің жұмысын  қорғай отырып,  жануарлардың  айырмашылығын  ажыратты.  
Үйжануарларының   барлығынан сүтті  алуға  болатынын айқындады.  Сүт адам  өмірінде  пайдасы  орасан  зор екенін  
көрсетіп  дәлелдеп  берді. Ондағы   ақуыз,  кальций  дәрумендерінің  пайдасы  нақтылау  арқылы  өз  жұмысын   
қорғады.Осындай  іс  - әрекеттерді  таныстыру  барысындағы  баяндамамды  аяқтадым. Назарларыңызға  рахмет!

*****
Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы  Көктерек орта жалпы білім беретін 

мектебінің технология пәні мұғалімі  Галимов Арман Максимұлы

Пәні: технология  Сыныбы: 6    
Сабақтың тақырыбы: Тегіс бедерлеп ағашты өрнектеп ою
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушылардың тегіс бедерлеп ою техникасы жөніндегі білімі пен икемділіктерін қалыптастыру.                             
Дамытушылық: Балалардың көркемділікті сезінуге, көркемділікке деген ұмтылысқа тәрбиелеуді жүзеге асыру. 
Тәрбиелік: Еңбекке ұмтылысты қарапайымдылық және тапсырманы орындаудың қолайлылығы арқылы жүзеге асыру, 
сабырлыққа тәрбиелеу.
Типі: аралас
Түрі: жаңа сабақ
Әдісі: сөздік, практикалық
Көрнекіліктер: Сызба нұсқа, плакат  т.б.
Құрал-жабдықтар:   -бор, -тақта, пышақ, қашаулар,  қарындаш, сызғыш. 
Пәнаралық байланыс:  математика,  биология, география, бейнелеу т.б.
Сабақ барысы: 
І.Ұйымдастыру.  Сәлемдесу 
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру.
1.Контурлық ою дегеніміз не?
2.Контурлық оюдың өзіндік ерекшеліктері?
3.Оюлар түріндегі сурет сызықтарын қалай орындаймыз?
4.Оймалау кезіндегі еңбек қауіпсіздігі  ережелерін атаңдар? 
ІІІ. Жаңа сабақ:  Білімі мен біліктілігіне қойылатын талаптар:
Оқушылар білуі тиіс:
- тегіс бедерлі ағашты өрнектеп оюдың өзңндік ерекшеліктерін ;
- тіп-тік қырларының түрлі дәрежесінен болып борозданың шеттері сопақ болатындығын;
- фонның суретпен бір деңгейде орналасатынын.
Оқушылар игерген болуы тиіс: 
- кесуде фон мен оюлардың үйлесімділігін сақтауды;
- қашаумен төмен деңгейдегі фонды таңдауды;
- сурет контурларын сопақшалауды.
Сабақтың барысы:  
       Жастықша фоны бар тегіс бедерлі ою – оны контурлық оюмен салыстыруға болады, бірақ борозданың барлық шеттері 
сопаяды, мұнда кейде әр түрлі дәрежедегі құламалық болады (сурет жағынан неғұрлым өткір, фон жағынан ақырындап 
жайпақ). Осындай сопайған контурлардың есебінен фон жастықшадан жасалған сияқты көрінеді және осыдан оның атауы 
шыққан. Фон суреттермен бір деңгейде тұрады. Таңдалған фоны бар жалпақбедерлі бұранда, бірақ фоны бір деңгей төмен 
қашаумен таңдалады. Суреттің контурлары да дәл солай сопаяды.
       Бұрыштап ою – геометриялық оюға тән болып келеді. Сүрекке көлемді үш қырлы фигуралар салынады. Сурет ойып 
салынады. Мұндай ою түрімен бұйым бетіне ромб, үшбұрыш, квадрат, секторлар, сегменттер, сәулелер, көзше және т.б. 
фигуралардың комбинациялары салынады. 
   ІҮ. Бекіту сұрақтары:
Тегіс бедерлеп ою дегеніміз не?
Тегіс бедерлеп оюдың өзіндік ерекшеліктері?
Бұрыштап ою дегеніміз не?
Оюлар түріндегі сурет сызықтарын қалай орындаймыз?
  Оймалау кезіндегі еңбек қауіпсіздігі  ережелерін атаңдар? 
Ү.Қорытындылау:  
ҮІ. Үйге тапсырма:   Тегіс бедерлеп ою.
-Сабақ аяқталды ,
-Сау болыңыздар!

*****
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Қарағанды облысы Балқаш қаласы «С.Сейфуллин атындағы
 №7 мектеп -гимназиясы» Бастауыш сынып мұғалімі

Рахимова Рауан Толеухалымовна

Күні:7.09.2016
Сынып: 1А

Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны:

Мұғалім: 

Сабақтың тақырыбы Сыныптағы танысу.Сөйлем.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу бағдарламасына 
сілтеме)

1.1 Тыңдалған материалдың  мазмұнын түсіну
1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту  
1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді  (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) 
ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну

Сабақтың мақсаттары Барлығы:Жаңа білімді меңгереді.
Көбі:Тақырыпты түсініп, 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 Менің сыныбым-мой класс-myclass

Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру
5 минут

Бала, бала, балапан
Қане, қайсы, алақан.
Саусақтарың әйбат,
Былай-былай ойнат.
Бала, бала, балапан
Қане, қайсы, алақан.
Саусақтарың әйбат,
Былай-былай ойнат.
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің 
жылуын сезініп үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!

Шаттық шебері

Сабақтың ортасы
8 минут

№1 Бүгін бір-біріңмен танысасыңдар. Өздерің сияқты оқушылардың 
танысқан  кезінде не айтқанын тыңда.
№2 Көңілді танысу. Әр шардағы суреттің көмегімен балалардың атын
тауып көр.
Дәптермен жұмыс

Таныстырылым, 
оқулықпен жұмыс

Сергіту сәті
1 минут

Тарсылдатпай едендi
Орнымыздан тұрып ап
Жүгiрейiк бiр уақ.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.
Аяқты алға созайық
Тiк көтерiп, қозғайық.
Тым сылбыр да болмайық
Алға қарай озбайық.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.

Сергіту сәтіне 
арналған жинақ

Қызықты тапсырма
8 минут

Сурет бойынша тапсырма Түрлі тапсырмалар

Аяқталуы

16 минут

Жаттығу «Менің алдыға қойған мақсатым»
Шарты: Қатысушылар өздерінің алдыға қойған мақсаттарын айтып, 
сол мақсатқа қалай жету үшін не істеу керек екенін айтады. Уақыт 3 
мин. беріледі.
Жаттығу гимнастика «КЕЗДЕСУ»
Шарты: Екі дос көптен бері көріскен жоқ. Екі достың кездесу 
арманы болған. Ал, енді сендерге тапсырма, мына екі достың 
кездесуін , елестетіп көрсетулеріңізді сұраймын.

Оқулық, дәптерлер.

Сабақтың соңы
2 минут

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

Бас бармақтар

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

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру 
жоспарыңыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы 
АКТ 
Құндылықтармен 
байланыс (тәрбие)

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)

Өнер, ана тілі сабағы
Оқушыларды бір-
біріне деген құрмет 
көрсетуіне тәрбиелеу.

№32 Ә.Жангелдин атындағы жалпы орта мектебі
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Тілепова Күлпан Ошақбайқызы

Блум таксономиясы бойынша қысқа мерзімді сабақ жоспары.    әдебиет   10 – сынып
Сабақтың тақырыбы: А.Құнанбайұлы «Ескендір» дастаны.
Сабақтың мақсаты: 1. Абайдың Шығыс әдебиеті шығармалары негізінде жазған дастанының мамұнын түсіндіру. 
                          2. Шығармашылық, ізденімпаздық, қабілеттерін шыңдау.
                          3. Жауыздық пен зұлымдыққа қарсы күресіп, еңбек пен ерлікті, 
                          ғылым мен білімді дәріптеуге баулу. 
Әдіс – тәсілдер: диалогтік әдіс, сұрақ – жауап, талдау, Джиксо.
Күтілетін нәтиже: 1. Дастанның мәнін ұғынады.
                                  2. Ізденеді, талдайды. 
                                  3. Топтық жұмысқа төселеді.
Ресурстар мен құрал – жабдықтар: интерактивті тақта, оқулық, стикер, 
                                  Абай шығармаларының жинағы.

Сабақ
кезеңдері

Жұмыс түрі
уақыты

Мұғалімнің
іс – әрекеті  

Оқушының   
іс - әрекеті

13. Кіріс
пе 
бөлі
м

Психологиялық 
дайындық, 
топқа бөлу.  

2 минут

Оқушыларды түгелдеу, Абай өлеңдері арқылы 
топқа бөлу. 
Топ ережесімен таныстыру.

Оқу – құралдарын 
дайындайды, топқа бөлінеді, 
топтық жұмыс ережесімен 
танысады.

      Білу Миға шабуыл

Үй тапсырмасын 
сұрау.

Ұлы ақын Абайдың өлеңдерін өлеңдерін жатқа 
мәнерлеп айтқызу. Сұрақтар беру:
1.Абай қай жылы дүниеге келді?
2. Алғашқы өлеңдері кімнің атынан және қай 
жылы жарияланды?
3. Семей кітапханасында кіммен танысты?

Оқушылар осыған дейінгі 
Абай туралы алған 
білімдеріне сүйене отырып 
сұрақтарға жауап береді.

Негізгі бөлім.
     Түсіну

Жаңа сабақ
Абайдың 
«Ескендір» 
поэмасының 
мағынасын ашу, 
түсіндіру

«Джиксо» әдісі арқылы өз түсінгенін талқылау 
(оқулықты пайдалану)

 Қолдану Топтық 
тапсырма

Абайдың Шығыс әдебиеті негізінде жазған 
шығармаларын талдату, үндестігін тапқызу.
1.Ескендірдің протатипі кім?
2. Фирдоусидің қай жинағында Ескендір 
туралы жазылған?
3. «Ескендір қорғаны» дастанының авторы?
4. Құран кітабында Ескендір қандай атпен 
берілген?

«Масғұт», «Әзім әңгімесі», 
«Ескендір» поэмалары туралы
талдау жасайды. «Ескендір» 
поэмасымен үндестігін 
табады. 
1.А.Македонский
2.»Шахнама»
3.А.Науаи
4.Зұлқарнайын
 (қос мүйізді)

  Талдау Тапсырманы ой 
елегінен өткізу, 
өмірмен 
байланыстыру.

«Ескендір» поэмасын Низами жазған «Ескендір
қорғаны» дастанымен салыстыру.

Берілген мәтіндерді оқып, топ
мүшелері талдап, 
салыстырады.

Қорытынды.
Жинақтау.

Ойбөліс. 1.Поэмадағы қу сүйек деталі шығыс халықтары 
өмірінде, тіршілік философиясында қандай 
роль атқарады?

Берілген сұрақтар төңірегінде 
өз ойларын ортаға салып, ой 
бөліседі.
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2.Бір уыс топырақ ненің символы.
   Бағалау  Формативті 

бағалау
Стикермен   бағалау Өз бағасын қорытындылайды.

Рефлексия Оқушыны рефлексивті есеп жазуға үйрету. 
18) Өзіңнің жауабыңа көңілің толды ма?
19) Сен үшін кімнің жауабы сәтті болды?

 Рефлексивті есеп жазады.

Өзгені бағалайды.
                        Үйге:   А.Құнанбаев  «Ескендір» поэмасы.

*****

Қысқа мерзімді жоспар
САБАҚ:  
Тіктөртбұрыштың 
ауданы

Атырау қаласы
Мектеп:  В.И. Ленин атындағы №1 орта мектеп

Күні: Мұғалімнің есімі:   Смагулова  Задагүл Жоламанқызы
СЫНЫП: 5 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақ негізделген оқу 
мақсаты(мақсаттары)

Тіктөртбұрыштың ауданының формуласы туралы мағлұмат  алу

Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар:
Сабақ мақсаттары Тіктөртбұрыштың, шаршының ауданының формуласын біледі 

Оқушылардың басым бөлігі:
Формулаларды қолданып есептер шығара алады
Кейбір 
оқушыла
р:
Формулаларды кез келген жағдайда  қолдана біледі

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: Ережесін айта алады, тұжырымдалай 
алады, сұраққа жауап береді.
Негізгі 
сөздер 
мен 
тіркестер
S=a·b;     S=a2   
Сыныптағы диолог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:

Талқылауға арналған тармақтар:
-  Аудан   ұғымын  қалай түсінесіздер? 
- "Аудан" терминін қайда қолданамыз?
Жазылым бойынша ұсыныстар:

Тіктөртбұрыштың, шаршының ауданының формулаларын жазады
Сызбаларды ұқыпты сыза алады

Алдыңғы тақырып Аудан

Жоспар

Сабақ
кезеңдері

Уақыты Жоспарланған жаттығулар мен тапсырмалар Ресурстар/
Оқу үшін бағалау 

Басталуы
10 мин

2 Сергіту сәті:  Бір-бірімізді үйрету
Мақсат:  сыныпта жағымды ахуал қалыптастыру

2 Топқа бөлу:  оқушылар номерлері бойынша 1, 2, 3  топқа бөлінеді

6 Үй тапсырмасын тексеру.  "Миға шабуыл"
Оқушыларға өтілген материалдар бойынша сұрақтар қойылады.
1. Шаршының периметрінің формуласын көрсетіңіз?
2. Тіктөртбұрыштың периметрінің формуласы
3. Үшбұрыштың периметрінің формуласы
Мұғалімнің кіріспе сұрағы.  
1. Аудан   ұғымын  қалай түсінесіздер? 
2. "Аудан" терминін қайда қолданамыз?

Табыс критерийі

Оқушыларды 
смайликтер арқылы 
бағалау. 
"Миға шабуыл" 
әдісінде
қате болған 
жағдайда «қайта 
бағыттау» 
сұрақтарын беру.
Табыс критерийі 

114



№ Дескриптор Ұпай
1 Тіктөртбұрыштың ауданының формуласын 

жазады
3

2 Шаршының ауданының формуласын жазады 3
3 Үшбұрыштың периметрінің формуласы 3

арқылы ұпай санын 
анықтап, өзін-өзі 
бағалайды.

Оқушыларды 
смайликтер арқылы 
бағалау. 

Ортасы
30  мин

15 Топтық жұмыс
Әдісі: "ЖИГСО" 
Тапсырма: 
Формуланың теориялық білімін тексеру үшін топқа тапсырма 
беріледі. Мысалы: бір топта 5 оқушы болса, 1-ші оқушыға формула 
теңдігінің сол жақ бөлігін жазу, 2-ші оқушы теңдігін жазады, 3-ші 
оқушы осы формулаға сәйкес мысал құрайды, 4 оқушы мысалды 
шешеді, 5-ші оқушы формуланың ережесін айтады
1 топ Тіктөртбұрыштың ауданы
2 топ  Шаршы ауданы
3 топ Үшбұрыштың периметрі

Табыс критерийі
№ Дескриптор Ж Т Ұпай

Топты
қ

жұмы
с

Тіктөртбұрыштың, шаршының 
ауданының формуласын жазады

3

Есеп құрастырады 4
Формуларды қолданып есептер 
шығарады

5

Оқушылар 
сұрақтарға жауап 
беруде қателескен 
тұстарын 
сыныптастарының  
өзара бағалауы 
арқылы түзетеді

Бағалау шкаласы
12-10-«5»;  
  9-7-«4»;   
 6 -3-«3»; 

   2-0-«2»;    

15 Жағдаяттық  деңгейлік тапсырмалар беру
Жұптық жұмыс
А деңгейі
1. Оқулықтың ұзындығы мен енін өлшеп, ауданын табыңдар.
2. Тақтаның ауданын табыңдар
3. Партаның бетінің ауданын табыңдар
В  деңгейі
1. Линолеумның 1 м2 - ы 1200 тг. Сынып бөлмесіне қанша теңгеге 
линолеум  сатып алуға болады?
2.  Ұзындығы 16 см, ені 4 см тіктөртбұрыштың ауданы квадраттың 
ауданына тең. Квадраттың периметрін табыңдар.
Жауабы: 32 см.
С деңгейі
Тікбұрышты үшбұрыштың макетінің ауданын табыңдар

Табыс критерийі
№ Дескриптор Ж Т балл
Д
е
ң
г
е
й
л
і
к
т
а
п
с
ы
р
м
а
л
а
р

Оқулықтың, тақтаның, партаның 
ұзындығы мен енін өлшеп, 
ауданын таба біледі.

3

Сынып бөлмесінің 
линолеумының бағасын есептей 
біледі

4

Тікбұрышты үшбұрыштың 
макетінің ауданын таба біледі

5

Тіктөртбұрыштың ауданы 
арқылы периметрін табады

5

Табыс критерийі 
арқылы ұпай санын 
анықтап, өзара 
бағалайды.

Бағалау шкаласы
17-14 ұпай-«5»;

13-10 ұпай -«4»;   
9- 6 ұпай-«3»; 
5-1 ұпай-«2»;
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Аяқталуы
5 мин

ЖБ бағалау
Аты-жөні Үй 

тапсырмасы 
Топтық 
жұмыс

 Деңгейлік 
тапсырма

Қорытынды

 
Бағалау шкаласы

38-34- "5"
33-28- "4"
27-20 -"3"

20-дан төмен  ұпай  жинағандар "2"-лік алған оқушылар.

Табыс критерийлері бойынша  бағалау бетшесі  қорытындыланады.

Кері байланыс: 
«Бағдаршам» әдісі. Оқушы түстер арқылы өз деңгейін  көрсетеді.  "Менің сұрағым бар" 
және "Мен түсінбедім" деген оқушылармен жұмыстар жүргізіледі. "Мен түсінбедім" 
деген оқушыларға жасыл түстер көмекке келеді.  Ал " Менің сұрағым бар" – деген 
оқушыларды жауаптары тыңдалады. Бұл сұрақтардың жауаптарына оқушыларда, 
мұғалімде жауап береді.
Маған түсінікті - 

Менің сұрағым бар – 

Мен түсінбедім -

Қосымша ақпарат                 

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

А деңгейі     №516
В деңгейі   №523
С деңгейі   №528

Бағалау – оқушылардың үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

     Суммативті бағалау: Критерий арқылы бағалау
Формативті бағалау: Өзін - өзі бағалау,  өзара бағалау, «Бағдаршам» 
әдісі           

Пәнаралық байланыс. Қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау ережелері. АКТ-мен 
байланыс. Құндылықтардағы  байланыс

 География, физика 
Интерактивті тақта 
Тұрмыста қолданылуы

Қармақшы аграрлы – техникалық  колледжі
Шерипова Гулсим Жусупбековна

Дене шынықтыру пәнінің  ІІ санатты оқытушысы
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы

Сабақтың тақырыбы:  100 метр қашықтыққа жүгіру

Сабақ/ оқу мақсаттары: 
Білімділігі:   Жеңіл атлетикада  100метрге жүгіру әдіс-тәсілдерін,техникасын үйрету.
Дамытушылық:  Адамның басты байлығы денсаулық.Сондықтан оқушыларға денсаулықты сақтап,нығайтып,салауатты 
өмір салтын ұстануға,ағзаның дұрыс дамуына ықпал жасайтын гигиеналық ережелерді үнемі орындауға дағдыландыру.
Тәрбиелік :  Оқушыларға жеңіл атлетика жаттығуларының адам өміріне қажеттілігін түсіндіру
Әдісі: Түсіндіру, сұрақ жауап.
Түрі: Аралас сабақ
Типі: Сабақтың тақырыбын меңгерту
Сабаққа қажетті:
Оқулықтар/әдебиеттер: Дене шынықтыру  пәнінің оқыту әдістемесі
Құрал-жабдықтар:  секундомер,ысқырық,жалауша.

Сабақ/оқу барысы
Реттік    
№

Сабақ/оқу  кезеңі                             Мазмұны

1
Ұйымдас
тыру кезеңі

1.Сапқа тұру. Рапорт беру, Журналға  белгі соғу.  Назарларын  сабаққа 
аудару. 2 мин

2 Өткен сабақтар 
бойынша білім 
деңгейлерін тексеру (үй 
тапсырмасын сұрау)

Гранат лақтыру 

1. Лақтыратын құралдардың  қандай түрлері бар?
найза,диск,балға,граната, ядро,доп,тағы басқалар жатады. 
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2. Лақтыру гранаталарының салмақ өлшемдері қандай болады?  700гр 
және 500гр
3. Граната лақтыру кезінде дене салмағы қайда түседі? Дене салмағы бұл 
кезде көбіне оң аяққа түседі.     3мин

3
Дайындық бөлім
10 мин

2.Саптағы жаттығулар.
«Оңға» «солға» «Артқа» бұрылу командаларын орындау.
 3.Жүру. а) қолды жоғары созып,аяқтың ұшымен жүру.
б) Қолды белге қойып өкшемен жүру.
4. Жүгіру түрлері:  
а) Жай жүгіру; 
б) Сол қапталмен жүгіру; 
в) Оң қапталмен жүгіру; 
г) Арқамен жүгіру
д) Қатты жүгіру
 Шеңбер жасап тұрып жан – жақты денені дамытатын жаттығулар жасау.
Б.Қ. – қолымыз белімізде.
1-2 басты оңға қарай айналдырамыз.
3-4 басты солға қарай айналдырамыз.
Б.Қ. – қол иықта .
1-2 қолды алға айналдырамыз.
3-4 артқа айналдырамыз
Б.Қ. негізгі тұрыс.
1-2 оң қолды жоғары көтеріп артқа сермейміз.
3-4 сол қолды жоғары көтеріп артқа сермейміз.
Б.Қ.негізгі тұрыс.
Қолды белге қоямыз,
1 – 2 белді оңға айналдырамыз
3 – 4 белді  солға айналдырамыз
Б.Қ. негізгі тұрыс.
1- қолды белге қоямыз
2- отырып қолды созамыз
3- тұрамыз. 
Б.Қ. – екі қолды белге қоямыз.
5 рет оң аяқпен, 5 рет сол аяқпен секіреміз.
Жаттығу аяқталды 
Сапқа тұру                                                         10мин

4 Негізгі бөлім 100метрге жүгіру
Жоспары:
1.Жеңіл атлетика (жүгіру) тарихы
2. Жүгіру техникасын және әдіс-тәсілдерін түсіндіру,көрсету
3. Сөреде тұру техникасы (сурет арқылы 
көрсету)                                        
4.Сөреден шығу техникасы
5.Мәре сызығын кесіп өту техникасы   (сурет арқылы 
көрсету)                                    
   6.Жеңіл атлетиканың түрлері          
  Жаңа сабақтың тақырыбымен таныстыру. 

Жүгіру — қысқа, орташа және ұзақ қашықтық болып үшке бөлінеді. 
Қысқа қашықтыққа — 100, 200, 400 м және 110 м кедергілі қашықтық 
жатады. Орташа қашықтыққа800,1000, 1500, 2000, 3000 м жүгіру және 
3000 м кедергілі қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзақ қашықтыққа — 5000, 
10000, 20000, 42 шақырым 192 м марафондық қашықтық және 50 
шақырым кросс (дала жарысы) жатады.

Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығуы — жүгіру. Ол жеңіл атлетиканың 
барлық жаттығуларында қолданады. Сондықтан, кім болсын, жеңіл 
атлетикамен шұғылданғанда, ең алдымен жүгірудің айла-тәсілін меңгеруі 
керек.
Әдетте, жүгірудің әдісін білетін спортшылар төменгі сөреден шығудың 
әдісін жақсы меңгерген болса, жылдамдықтан көп ұтады. Бұл деген 
жүгіріс әдісін меңгерді деген сөз. Ал жоғарғы сөре жүгіріс әдіс-тәсілін 
меңгеруге айтарлықтай әсер ете қоймайды. Бірақ орта және ұзақ 
қашықтыққа жүгіргенде аяқты көтеріп алып, алға соза басудың өзіндік 
ерекшелігі бар. Мәселен, біреу қысқа адымдайды, енді біреу жүгіргенде 
адымын ашады. Жүгірушінің жылдамдығы, міне, негізінен осы жағдайдың
орындалуына байланысты. 
Жеңіл атлетиканың түрлері:
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 Сөреден шығу техникасын үйрету.           «Сөреге» деген бұйрық 
берілгенде сөре сызығына келіп бір, бір жарым қадам санап алып қолды 
сөре сызығынының үстіне қойып итеретін аяқты алдығы ұшына қойып 
итермейтін аяқтың тізесі итеретін аяқтың табанының орта тұсында 
тұрады, бас пен иық бір деңгейде, салмақ қолға түсіп тұрады.
«Дайындал» деген бұйрықта сәл көтеріліп алға қарап тұрады. «Жүгір» 
деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп 20 
метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.
 Жүз метрге жүгіру 4 фазадан тұрады.

 Сөреге тұру
 Сөреден шығу

• Берілген қашықтықты жүгіру
12. Мәре сызығынан өту

«Сөреге» деген бұйрықта сөреге тұру. «Дайындал» деген бұйрықта 
көтерілу. «Жүгір» деген бұйрықта аяқ қолды тез тез қимылдатып 20 
метрге дейін аяқты жиі жиі басып максимальді қарқын алғанша сөйтіп 
жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп мәре сызығын кесіп 
өту қажет.  12мин

5
Өтілген сабақты
(материалды) бекіту

Топты жүгіру алаңына шығарып үйретілген әдіспен  100метрге жүгірту.
10мин

6
Сабақ/оқу қорытындысын 
жасау, бағалау Үйге тапсырма

           
Сапқа тұру
Оқушыларды бағалау
Үйге тапсырма беру
Баскетбол добымен дайындалу
Спорт залдан саппен шығу                          3 мин

*****
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Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы Қармақшы аграрлы – техникалық  колледжі
Қартаңбаева Аманкүл  Көшекбайқызы Өндірістік оқыту шебері  ІІ санатты 

Сабақтың  тақырыбы: Желілерді  изоляторға  бекіту  әдістері
Сабақтың білімділік мақсаты: Білім  алушыларды  желілерді  изоляторға  бекіту  жұмыстарын   жасаудың   негізгі   
әдістеріне  үйрету.
Сабақтың тәрбиелік мақсаты: Студенттердің  өз  мамандықтарына  деген  қызығушылығын арттырып,сапалы  еңбек  
етуге  үйрету.
Сабақтың дамытушылық мақсаты:Білім алушыларды  желілерді  изоляторға  бекіту   жұмыстарын   жасаудың  негізгі  
жұмыс принциптерін  білуге  қалыптастыру.       
Сабақтың материалдық-техникалық жабдықталуы:  Желілерді  изоляторға  бекіту  жұмыстарын    жасаудың  бейне  
баяны,изоляторлар,істікшелі  темір  ілгектер,АПВ  сымдары,  ,технологиялық  нұсқау  карталар
Оқу өндірістік  базасы: «Электржабдықтарға  қызмет  көрсетуші  электромонтер»  шеберханасы

Сабақ барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:  1400- 1405

1.Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен дайындығын тексеру
2.Білім алушылардың арнаулы киімдерін тексеру
ІІ. Кіріспе нұсқау:  1405-1445

1. Білім алушыларға  жаңа  сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау және түсіндіру
2. Өткен сабақ бойынша білім алушылардың білімін тексеру:

1) Сәйкестендіру тесті.

2) Кеспе  қағаздары  арқылы  сұрақтар
А)  Ағытқыш   дегеніміз  не?
Ә)  Ағытқышты  не  үшін  пайдаланамыз?
Б)   Орналасу  биіктігі  қандай?

Жаңа сабақ бойынша   білім  алушыларға  нұсқау беру:
1. U= 1000 В –қа  дейінгі  ток желілеріндегі  изоляторлар
2.Изоляторлардың     қызметі
3.Темір  ілгекке  орналастыру ,бекіту   жұмыстары.
4.Изоляторлардың   пайдалану  жерлері.
5.Қауіпсіздік  техникасы.
ІІІ. Ағымдық нұсқау:  1450-1845

Білім алушыларға  технологиялық  нұсқау  карта  беріп, жұмыс орындарына бөлу.
Тексеру мақсатында  білім  алушылардың  жұмыс орындарын аралау.
Білім  алушылардың  өзіндік  жұмыстары:
а) Изоляторларды   таңдап  алу
ә) Оның  сыртқы  кескінімен  танысу.
б)  Изоляторлардың  орналасу  жерлеріне  байланысты  түрлерін  таңдап  алу.
в) Изолятордың   орналасу  жерін  анықтау
г) Темір  ілгектерді   орнату,реттеу жұмыстары.
д)  Темір  ілгектерге  изоляторларды  орналастыру   техникасы.
4.Жұмыс қалпының дұрыстығын  тексеру.                                                                                                                
5.Жаттығу жұмыстарын орындау барысында қауіпсіздік ережелерінің                                сақталуын қадағалау                          
6 .Орындаған жұмыстарын қабылдап алу, тексеру,
7.Жұмыс орындарының тазалығын, құрал-аспаптардың дұрыс жиналуын тексеру
ІV. Қорытынды нұсқау:  1845 -1900

1.Жіберілген  қателіктерді  жою,талдау,түзету.
2. Білім  алушылардың  білімін  бағалау.
3. Үйге тапсырма беру:
Б.Дурманов «Электрмонтер»
Қ.Қосыбаев «Өндіріс  мекемелерінің  электр  жабдықтарын  жөндеу  және  құрастыру»
Г.П. Прищеп «Учебник  сельского  электрика»

    *****
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   Қызылорда облысы  Қармақшы ауданы «Күншуақ» І кіші тобы 
№ 21 «Тоғжан » ясли –бақшасы  Уатаева Аманкүл Мылтықбайқызы

                  Тәрбиеші  ІІ-санатты

Ашық ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті
                                 Тақырыбы : «Ертегілер елінде»
Білім беру саласы: Қатынас.
Ұйымдастырған оқу іс-әрекеті: Тіл дамыту.
Мақсаты: Балаларды ертегіні тындауға үйрету.
Балаларға ойлау, сөйлеу қабілеттерін дамыту.
Ертегіге деген қызығушылығын арттыру.
Адамгершілікке, достыққа тәрбиелеу, ертегіні сақыналау.
Әдіс-тәсіл: Оқып беру, мазмұндау, сұрақ жауап,көрнекілік бойынша жұмыс, достық ұғымын қалыптастыру.
Қажетті зат құралдар: теледидар, ертегі кейіпкерлерінің суреттері, кітаптар.
Пәнаралық байланыс: Жапсыру оқу іс-әрекеті.
 Жылулық шеңбері:
-Балалар бір-бірінің қолдарын ұстап тұрып,
 жылы лебіздерін білдіреді.
-Еліміз аман болсын!
 Достарымыз көп болсын!
 Жылулық шеңберін құрды.
-Ерте,ерте,ертеде деп балалар не 
 басталады? Қане кім айтады?
 Ертегі басталады.
-Қане кім қандай ертегі біледі?
-«Қотыр торғай», «Жеті лақ», «Шалқан» 
-Жарайсындар,олай болса бүгін өткен сабағымызда
 «Шалқан» ертегісін өттік.
-Қазір кейпкер болып ойнайық.
-Атасы,әжесі,қызы,мысығы,тышқан 
 барлығы шалқанды жұлып алады.
-Балалр «Шалқан»
 ертегісін өте жақсы ойнап шықтыңдар,
 Рахмет сендерге.

Сергіту сәті:
Қоян болып секірейк,
Аю болып қорбандайық,
Қасқыр болып ырылдайық,
Түлкі болып бұраңдайық.
-Балалар көңілді күйде сергіті сәтін құрды. 
-Балалар ертегіні телидидардан
 тамашалайды.
-Ертегіні көріп, 
 көрнекіліктер арқылы сұрақ-жауап
 жүргізу. 
-«Сәулетті үйшік» ертегісін балаларға оқып беру.
-Балалар ертегіні тыңдау.
 Ертегіні тыңдап болған соң,көрнекіліктер арқылы
 сұрақ-жауап жүргізу.
-Балалар достық дегенді
 қалай түсінеміз?
-Блалардың жауабы.
-Балалар мына мақал-мәтелді есімізден
 шығармайық:
 «Доссыз-адам қанатсыз құсқа тең».
 Бірге мақал-мәтел айту.
-Балалар қазыр мен сендерге жұмбақ жасырамын,
 соны сендер шешіңдер: 
 Далада жүр шапқылап,
 Керемет тым сақ құлақ.  (Қоян)
Сулы жерде мекендер
Құрлыққа да секендеп,
Шыбын – шіркей аңдиды,
Жемге қашан жетем деп.  (Бақа)
-Дұрыс балалар өте жақсы шештіңдер. 
-Балалар қазыр біз 
 Дидактикалық ойын ойнаймыз:
-Ойын өте қызықты болды.
  ойын сендерге ұнадыма? 
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-Ұнады.
-Балалар біз кәзір жапсыру сабағынан
 аңдар мен бірге үйшікті жапсырамыз. 
-Өте жақсы жапсырдыңдар.
-Балалар бүгін қандай 
 ертегімен таныстық?
             «Сәулетті үйшік» ертегісімен
 таныстық.
-Балалар әрқашан да бір-бірімізге
 көмектесуміз керек, 
 сонда біз дос болады екенбіз.
-Сабақты қорытындылау.
-Балаларды мадақтау.
 Балалар өте көңілді күйде. 
Күтілетін нәтиже:
1.Білу керек: Ертегі туралы біледі
2.Меңгеруі: Кейіпкер болып ойнауды.
3.Білді: Жаңа ертегіні түсіне білді.

*****
 Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы № 21 «Тоғжан » ясли –бақшасы 

«Еркетай» ортанғы тобы  Тәрбиеші  ІІ-санатты Тасбулатова Тұрар  Орынбекқызы

Тақырыбы:  «Қыс»
 Мақсаты: . 
Білімділік: Қыс мезгілінің табиғи ерекшеліктерін меңгерту  Балалардың қыс туралы түсінігін кеңейтіп, жыл мезгілдерінің 
ерекшелігін айтуға,сөздік қорын молайтып,байланыстыра сөйлеуге үйрету..Қыс мезгілі,қысқы ойындар,қысқы 
табиғат,қысқы еңбек жайлы түсінік беру. 
Дамытушылық:Танымдық, шығармашылық қасиеттерін,тілін,сөздік қорын дамыту.Сабаққа қызығушылығын арттыру 
Тәрбиелік : Табиғатқа, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттыру.Шыдамдылыққа тәрбиелеу. 
Қолданылған әдіс-тәсіл:Сұрақ-жауап ,көрнекілік,ойын әңгіме құрау. ТРИЗ-тех-сы
Көрнекіліктері: Кыс көрінісі туралы тақырыптық сурет, слайд
Қостілділік компонент: Қыс –зима, қар –снег,ақ-белый,

Іс-әрекет кезеңі Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті 
Мотивациялық-
қозғаушылық

Ұйымдастырушылы
қ ізденушілік 

Балалар мен бірге келген қонақтар мен амандасу 

     Шаттық шеңбері
–  Қымбатты балалар!  Барлығымыз бірге тұрып шаттық 
шеңберімізді орындайық 

 Қайырымды жандар айнала,
                   Шеңберге келсін жайлана.
                   Жалықпастан қайта бiз,
                   Достық  сөзін айтамыз.
                   Сүйеміз барлық әлемді,
                   Әлемдегі бар елді.
                   Бақыттымыз осы біз
                    Қасымызда досымыз!
Өткен оқу қызметін қайталау 
«Қолғап » ертегісін  еске түсіру 
Балалар енді бүгін біз  «Коммуникация» «,Көркем әдебиет»  оқу 
қызметі бойынша  «Қыс» тақырыбына  әңгіме құраймыз 
 Балалар 1 жылда неше мезгіл бар? - 4 мезгіл
Қазір жылдың қай мезгілі? - Қыс мезгілі.
Қыс мезгілінде неше ай бар? -3 ай 
Балалар осы ақпан айы қыстың соңғы айы болып есептеледі 
 Бір екі үш күннен кейін  бізге қандай мезгіл келеді ?
Балалар осы қыс мезгілінің басқа мезгілдерге қарағанда қандай 
ерекшеліктері бар ?
Қыс айлары жайлы біз не білеміз?. 
Желтоқсан айы - жыл аяғы қыстың басы ол,суық,ызғарлы 
болады. 
Қаңтар айы -жыл басы қыстың ортасы ол ең қарлы ай.Бұл айда 
қатты суық,үскірік аяз болады.
Ақпан айы -жел мен боранның айы.Бұл айда ең ауыр,әрі суық 
дүлей борандар болады 
Сурет бойынша балалар мен бірге әңгіме құрау 
Қыс мезгіліндегі  адамдардың еңбегі жайында әңгімелеу
Қыстап қалатын құстар жайында әңгімелеу. 
Құстар жайында тақпақ айту 

Балалар қонақтар мен 
амандасты 

Шаттық шеңберін құрды 

Өткен оқу қызметін еске 
түсірді 

4 мезгіл бар 
Қыс 

3 ай бар 
Желтоқсан ,қаңтар , ақпан .
Ақпан айы 

Көктем 

Балалар өз ойларын айтады
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Тұрсын
 Қарға қарға қарғалар 
Қар үстінде жорғалар.
Боран соқса қар болар,
Бұтаға келіп қарғалар.
Сымбат 
Торғай ,торғай торғайсың
Бері келіп қонғайсың.
Жем шашайың теріп ал
Енді аязға тонбайсың.
Балалар мен бірге қос тілді компонентті қайталау 
Қостілділік компонент: Қыс –зима, ай –месяц, қар –снег,ақ-белый,
Ғажайып сәт : «Қар ханшайымының келуі »
1  Балалар мен бірге жұмбақ шешу
20) Қыста ғана болады,
Ұстасаң қолың тонады. (қар)
2-Суда қалқиды,жылыда балқиды.               
 (Мұз) 
3 Көзіңе көрінбейді,
   Тоңдырып қызартады.
   Күні –түні ерінбейді,
   Өзенге мұз артады. (Аяз)
2«Қыс туралы мақал –мәтел»
     Қыс –қысыларсың,
    Жаз жазыларсың.
    Сықырлаған аязда,
     Сары қамысты панала.
    Қыстың қамын жаз ойла,қыс     азығын жаз жина.
21) қыс жайында тақпақ айту 
  Аяулым
Далада қар борайды,
Ақ мамыққа орайды
Мұз болады, қатады
Жып жылтыр боп жатады
Арай
Балалар шықты далаға,
Ойнап, күліп жүр енді.
Шаналармен озады,
Аққаланы соғады.
     Сергіту сәті 
Ойын: «Сөйлейтін доп» Мақсаты: Доп арқылы қыс 
ерекшеліктерін айту.

Ойын : «Қайсысы артық?» Суреттер көрсетіледі олар суреттерге 
қарап артығын табады.
Бұл жерде артық-доп. Қыста далада шаңғы, шана, коньки тебеміз. 
Ал доппен ойнай алмаймыз.
ТРИЗ-тех-сы бойынша ойын
Тақырыбы :Айналма 
Шарты :3-4 бала айналманың шетіне түрып  айналып жүгіреді 
тәрбиеші тоқта деген белгі бергенде  балалар  тоқтап текшелердегі 
сурет бойынша  жауап береді .

Балалар сурет бойынша 
әңгіме құрайды 

Балалар қар 
ханшайымының 
тапсырмасын орындайды 

Жұмбақ шешеді 

Мақал-мәтел айтады 

Тақпақ айтады 

Балалар сергіту сәтін 
орындады 

Балалар ойын ойнады 

Балалар ойынға қатысады 

Рефлексивтік-
түзетушілік 

Балалар мен бірге өткен оқу қызметін қайталау ,еске түсіру  
Оқу қызметіне  белсен қатысқан балаларды мақтау –мадақтау 

Балалар өткен оқу қызметін
естеріне түсірді 

Күтілетін нәтиже:
Білу керек: Балалар қыс мезгілі туралы кеңінен ұғынып, ерекшеліктерін ажырата алады.Қысқы ойындарды айтып, сурет 
бойынша әңгімелейді.
Игереді: қар ериді, суға айналады,су мұзға айналады.
Меңгереді: мақал мәтел,жұмбақтарды шешіп,тілдерін жаттықтыруды меңгереді.

*****
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«Спортқа дарынды баларға арналған мамандырылған
облыстық мектеп – интернаты» КММ – сі

Серікбай Айдана Бершінбайқызы 

Пән аты:   Информатика  Сыныбы: 8«а»       Күні:17.02.2017ж.      
Мұғалімі: Серікбай Айдана Бершінбайқызы 
Сабақтың тақырыбы: «Жас информатиктер» сайыс сабақ
    Сабақтың мақсаты: Word Pad редакторымен жұмыс істеуді үйрету. Сонымен қатар, графикалық редактор Paint-та 
жұмыс істеуді үйрету. Осы тақырыптар бойынша алған теориялық білімдерін тапсырмаларды орындау кезінде тиімді 
пайдалану, алдына қойған мақсаттарына жету. Өз бетімен жұмыс істеуге үйрету оқушылардың оқушылардың информатика 
пәніне  қызығушылығын, ойлау қабілеттерін арттыру.
Сабақты өткізу тәсілі: практикалық тапсырмалар, сұрақ – жауап, ойын
Сабақтың түрі: дәстүрлі емес сайыс сабақ 
Сабақтың типі: сабақты қайталау
Сабақтың әдісі: сұрақ – жауап, практикум, көрсете баяндау, жеке жұмыс.
Сабақтың көрнекілігі: Компьютер, интербелсенді тақта, қима қағаздар.
Cабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі (1-2 минут)
- оқушылармен сәлемдесу;
       - компьютердің негізгі және қосымша құрылғылары жазылған қағаз қиындысын   тандап екі топқа бөлінеді
- сәттілік тілеу.
- Әділқазылар алқасын сайлау. 
Сәләматсыздарма құрметті ұстаздар, әділ-қазылар, оқушылар. Сіздермен бірлесе отырып «Жас информатиктер» атты 
сайысымызды бастауға рұксат етіңіздер.
Ойын толық, айналған қатты ағысқа 
Табылғандай танымда, жат дауыс та.
Біреу озып келеді қатарынан,
Біреу қалып жатады асығыста.
Ойын толық жатқандай асып, тасып,
Біреу мығым, біреулер шалыс басып.
Бұл ойыннан өтеді ғұлама ойлар,
Жеңсең де жеңілсең де қал ма жасып. – деп сайысқа қатысушы оқушыларға сәттілік тілейік.
Сайысымызды бастамас бұын оқушыларды мына киынды қағаздардан копьютердің негізгі және қосымша құрылғылары 
атты екі топқа бөліп алайык.
     Олай болса бүгінгі сабақ екі топ арасында сайыс түрінде өтеді. Әр топ кезеңдерден өтіп, онда тапсырмаларды орындап,
әрі қарай өтуі керек. 
    Сайыс барысы:
І. «Біз білемізбе?» сұрақ - жауап 
ІІ. «Ертегілер елінде» - есепті шешу
ІІІ. «Көркем сурет» - уақытқа сурет салу 
IV. «Сергіту сәті»
V. «Сиқырлы пернелер» - жасырын ұяшықтағы перненің атқаратын қызметін айту.
VI. «Ғажайып қалам» - тақырыпқа байланысты 4 жол өлен шығарып, теру
VІI. «Эврика» - жұмбақтың шешуін табу.
    Техника қауіпсіздік ережелерін қайталау.
     І. «Біз білемізбе?» 
    Мұнда әр топ берілген сұрақтарға жауап беріп, алға жылжып отырады.
1. Компьютерге мәтін енгізу құрылғысы.   (Пернетақта)
2. Информацияның өлшем бірлігі (бит, байт)
3. Сурет салуға арналған программа (paint) 
4. Деректерді сақтауға арналған құрылғы (жады)
5. 101 ондық жүйеде қандай сан? (5)
6. Ақпаратты өңдеу құрылғысы (процессор)
7. Қағаздағы кескінді түсіріп дисплей экранына шығаруға арналған құрылғы. (Сканер)
8. Компьютердің миы. (Процессор).
9. Іске қосу- батырмасын ата. (Пуск)
10. Жыпылықтап тұратын тік сызықша (курсор)
11. Компьютер іске қосылған кезде жүктелетін және оның барлық құрылғыларының жұмысын басқаратын арнайы 
программа. (Операциялық жүйе)
12. Ақпаратты шығару құрылғысы (принтер)
13. Ақпаратты енгізу құрылғысы (пернетақта)
14. Мәтіндік құжаттар құруға арналған программа (мәтіндік редактор)
15. Баспа құралы. (Принтер)
16. Интернетке телефон арқылы шығу құрылғысы.   (Модем).
    ІІ.  «Ертегілер елінде» 
    Бір күні сиқыршы компьютерді сиқырлап тастады. Ол оны компьюктус деген кактусқа айналдырып, өзінің дүкенінің 
сөресіне қояды. Кактус бейнесінде болу компьютерге тіпті ұнамады, себебі мұндай әдеттен тыс келбетте ол ақпараттық 
процестерді орындайтын басты құрал бола алмайтын еді. Бақытына қарай дүкенде бір ақпейіл қыз жұмыс істейтін. Ол 
компьютусқа көмектескісі келді. Егер ол этикетке дұрыс жазулар жазып, кактустың тікенектеріне ілсе, онда компьютерді 
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алғашқы қалпына келтіруге болатынын білетін. Өкінішке орай, бұл қыз бала информатика пәнін білмегендіктен, 
компьютердің неден тұратынын білмеді. Мүмкін сендер этикетке дұрыс жазу жазып, сиқыршыны бірге жеңіп 
шығарсыңдар? 
Тапсырма: Мен 1111 жастамын. Мектеп табалдырығын 111 жасымда аттадым. Мен... 10001 мектептің 1001 сыныбында 
оқимын. Біздің сыныпта  барлығы 11001 оқушы. Менің арманым келешекте атақты компьютер маманы болу.
Дұрыс жауабы: Мен 15 жастамын. Мектеп табалдырығын 7 жасымда аттадым. Мен..71 мектептің 9 сыныбында оқимын. 
Біздің сыныпта барлығы 25 оқушы. Менің арманым келешекте атақты компьютер маманы болу.
    ІІІ. «Коркем сурет» Бұл турда компьютерден Paint графикалық редакторында тапсырма орындайды.
    1 топ:  Теңіздегі арал. 2 топ: Теңіздегі желкенді салу керек 12 минут уақыт беріледі.
ІV. Сергіту сәті: «Көзге арналған жаттығулар» (3 минут)
    Сергіту сәтін ұйымдастыру қадағалау.
    Көздерді оңға – солға, солдан оңға қарай қозғалту;
    Көз қарашығын көкке одан төменге қарату;
    Сағат тілі бойымен көзді айналдыру;
    Тез арада көзді ашып – жұму;
    Көздерді солжақ астыңғы бұрыштан, оңжақ үстіңгі бұрышқа қарату. Дәл солай бірақ енді керісінше жасау.
        V. «Сиқырлы пернелер» . Бұл турда  оқушылар тақтадағы ұяшықтарды таңдап,  пернелер белгісі жазылған ұяшыұты 
алып, оның атқаратын қызметі туралы баяндап береді. Әр топтан барлық оқушы қатысады. Бұл аралда 5 минут тоқтаймыз.
    VI. «Ғажайып қалам».  Word Pad мәтіндік редакторында берілген тапсырманы тереді.  Бұл аралда оқушылар осы өтіп 
жатқан тақырыпта 4 жол өлең шығарып жазады. Әр топқа берілген тапсырма мынадай қаріппен терілуі керек.
     14 қаріп, kz Times New Roman.
    Бұл турда 6 минут уақыт беріледі.
    VII.  «Эврика»  Сөзжұмбақ шешу. 5 минут.
Жануарға ұқсас атым бар,
Бағдар көрсетер затым бар.
Кілемше үстінде тұрамын.
Ең қажетті құралмын.
Білсеңдер, қане айтыңдар! (Тышқан -  компьютердің енгізу құрылғысы)
Батырманы басасың,
Қажетіңді ашасың.  («Еnter» батырмасы)
Компьютермен енеді,
Қағазға басып береді. (Принтер)
Ақпаратты сақтап таратқан,
Жұртты өзіне қаратқан    (Тасымалдаушы дискілер)
Бір сарайда тұрады екен,
Бес атаның балалары.
Қыдырмашы біреуі
Бір бар да, бір күн жоқ.
Соны есепке алсақ,
Ұзын саны жүз жеті (Пернелік)
Экранның бетінде оның тұрағы,
Қашан болсын жыпылықтап тұрады (меңзер)
VІІІ. Бағалау. Ендігі кезекте әділқазылар алқасына сөз берейік. 
IХ. Қорытындылау.
Теректей тамырыңды жайып терең,
Жете бер жақсы күнге халықпенен.
Тулаған толқындардан тайсалмасын,
Ақпарат мұхитында алып кемең, - дей отырып бүгінгі сайыс сабағымызды аяқтаймыз. Уақыт бөліп келгендерінізге рахмет.

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

№ «Қарасай батыр» шағын жинақты орта мектебінің технология  пәнінің мұғалімі  
Байқонысов Махамбет Тілеубердіұлы

Еңбек
Сабақтың атауы Табиғи материалдардан тауыс құсын жасау

Сілтеме Еңбек  оқулығының әдістемесі
Сабақтың 
жабдығы

Табиғи материал түрлері, дайын бұйымдар, тақта, т.б.

Жалпы мақсаттар
Оқыту  нәтижесі

Білімділік: Табиғи материалдардан әр түрлі бұйымдар, ойыншықтар, бейнелер жасап үйренудің 
әдіс-тәсілдерін үйрете отырып,табиғи материалдардың қасиетін меңгерту.
Дамытушылық: өз бетінше жұмыс жасауға,ізденуге, логикалық ойлау қабілетін дамыта отырып, 
жасаған бұйымның сапалы болуын қадағалау, еңбекке құштарлығын,қызығушылығын дамыту.
Тәрбиелілік: Табиғи материалдармен жұмыс істеу кезінде қолөнерімізді дәріптей келе, оларды 
әдемілікке, шеберлікке, ұқыптылыққа, үнемділікке, табиғатты аялауға, ұйымшылдықпен жұмыс 
жасай білуге тәрбиелеу.

Топқа бөлу Сыныпты жыл мезгілдеріне қарай төрт топқа бөлу. Күз айында туылғандар 1 - топ, қыс айында 
дүниеге келгендер 2 - топ, көктем айындағылар 3 - топ, жаз айындағылар 4 - топ болып бөлінеді.

Ынтымақтастық Оқушылар шеңбер жасап тұрады. Мұғалім келесі оқушыға үлкен 
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атмосферасы жүректі ұсынып тұрып,бүгінгі күніне сәттілік тілейді. Оқушылар 
бір-біріне жақсы тілек тілеп, сыныпта жақсы ахуал 
қалыптастырады.

Оқушылар мұғаліммен 
қосылып тақпақты айтады

Үй тапсырмасын 
сұрау

«Құпия пошта» ойыны

Мағынаны тану Өте ерте заманда адамдар тағам өнімдерін алу үшін дақылдар өсіріп, оның сабағын(сабанын) 
қолданған және шаруашылық қажетіне пайдаланған.Сабаннан жасалған төбе жабындысы, егер 
дұрыс және шеберлікпен реттеліп жабылса, ондаған жылдарға жарамды қызмет етеді.
Сабаннан жасалған қалпақ, төсеніш, себет, шаруашылық керек-жарағы, балалар ойыншықтары 
тұрмыста кеңінен пайдаланылады.
Көптеген шеберлер қазіргі кезде де сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын даярлау үшін сабанды 
арнайы өңдеуді үйренді. Өңдеуден өткізгеннен кейінгі сабан өте жақсы жылтырап, түсі 
құлпырып, реңі әр түрге енеді. Сабанның сапалысынан тоқу өнерінде әртүрлі заттарды тоқу, 
жапсыру, безендіру, әсемдеу жұмыстарын жасайды. Оны тігін бұйымдарында да әшекейлеуге, 
түстерді безендіруге қолданады.
Шеберлер сабанды маусымның соңы немесе шілдеден бастап, күз бойы, өсімдіктің масағы өсіп 
шыққан уақытқа дейін даярлайды.
Табиғи материалдарды қазіргі кезде 4 топқа бөледі.
Өсімдік материалдары (дәнді дақылдар, ағаш бүрлері, сүйекті ағаш, түрлі өсімдік ұрықтары)
Жануар материалдары (сүйек, жүн, тері)
Гоеграфиялық материалдар (тас, ұлутас, құм) 
Пластмасс материалдар (целофан, пластмасс)                   

Сергіту сәті Еңбек етсең терлеп оның аты – еңбек,
Гүл өсірсең терлеп оның аты – еңбек,
Кесте тіксең зерлеп оның аты – еңбек,
Ағаш ексең терлеп оның аты – еңбек,
Қиындықтың бәрін еңбек қана жеңбек.

Оқушылар денелерін 
жатықтырады

Ой толғаныс                                                   Сөзжұмбақ
Табиғат сөзіне құрастыру

22) Бұйым пішілетін зат? (мата)
23) Тігін құралы (Қайшы)
24) Белдемше бұйымының үстіңгі бөлігі (белдік)
25) Тігін құралы (ине)
26) Бұрғылау аспабы (бұрғы)
27) Ұлттық киім (камзол)
28) Үтіктеу құралы (үтік)

Үй тапсырмасы Табиғи материалдар қайдан алынады?
Қандай түрлерін білеміз?
Қандай бұйымдар жасауға болады?
Бөліктер қалай бекітіледі?
«Вологода икебанасы» суретін құрастыру

Күнделіктеріне жазады

 Бағалау Бағалау парақшаларын тарату Парақшаларды толтырады
Кері байланыс

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

Мухутдинова Манзура  Кахрамановна

Мавзу: Сифат – сўзтуркуми
Мақсад: 1. Ўтилганмавзуларнимустаҳкамлаш;
2. Имлосаводхонлигиникузатишватезкорфикрлашни, тўғрижумлалар
тузишгаўргатиш;
3. Она тилигамеҳр-муҳаббатуйғотиш,эстетикруҳидатарбиялаш,ижодий
изланувчанликқобилиятлариниошириш.
Дарснингуслуби: янгитехнологияларнингайримэлементлари, ижодкорлик, изланувчанлик.
Дарсусули: гуруҳлимусобақа
Дарснингжиҳози: Интерактив доска, таблица жадваллар.
Дарснингбориши:
Машғулотбошлашданолдиночиқдарснингшартларибилантаништириш.
Очиқдарсшарти:

• Уйгаишниўқитиш
• “Ақлингничархла” ўйини
• Янги мавзу(оғзакиваёзмамашқларбажариш)
• Сирлисандиқчасаволлари.
• Хотирамашқи
• Семантик жадвал
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• “Ким биринчи” ўйини
• Кубизм стратегияси
• Ижодийиш
• Ўқувчиларнибаҳолашвауйгаишбериш.

Шартиэълонқилингач, ўқувчиларнииккигуруҳгабўлиболаман. “Ғунча” ва “Ниҳол” гуруҳлари.
Гуруҳларгабўлгачўқувчиларгауйгавазифаўқитилиб, иккигуруҳўқувчиларига “Ақлингничархла” ўйинибошланади. 
Ундаиккалагуруҳўқувчиларигасаволларайтилади.
“Ғунча” гуруҳисаволлари

• Синонимлардебнимагаайтилади?
• Иборадебнимагаайтилади?
• Янги пайдобўлгансўзлардебнимагаайтилади?
• Ўзакдебнимагаайтилади?
• Сўзясовчиқўшимчадеганимизнима?
• От дебнимагаайтилади?
• Мавҳумотлардебнимагаайталиди?
• Атоқлиотлардебнимагаайтилади?
• “Ниҳол” гуруҳисаволлари
• Омонимлардебнимагаайтилади?
• Антоним сўзларқандайҳосилбўлади?
• Шевагахоссўзлардебнимагаайталиди?
• Жуфтсўзларқандайёзилади?
• Сўзўзгартувчиқўшимчаларнечатурли?
• Аниқотлардебнимагаайтилади?
• Турдошотлардебнимгаайатилади?
• Атоқлиотларқандайёзилади?

Янги мавзунибошлашданаввалўтганмавзуларнимустаҳкамловчисаволлар:
Мустақилсўзтуркумлариқайсилар?
Уларнингбошқасўзтуркумлариданфарқиқандай?
Сиз қайсимустақилсўзтуркумлариниўргандингиз? – кабисаволларгажавоболинади.
Янги мавзу: “Сифат – сўзтуркуми”
Сифатнарса – буюмнинг ранги (оқ,кўк,сариқ), ҳажми(катта-кичик), шакли(юмалоқ, узунчоқ), мазаси(ширин, аччиқ), 
хусусияти(яхши, қўпол), ҳислати(чаққон, моҳир), ўринёкипайтгамуносабати(ёзги, кишки) кабиларниифодалайди.
Шахсванарсабуюмларнингбелгисини, хусусиятини, рангини, хажмини, мазасини, 
туринибилдирадигансўзлартуркумисифатдебаталади. Қандай? Қанақа? Қайси? кабисўроқларгажавоббўлади.
Сифатлармаъносиваайрим грамматик белгисигакўрааслийванисбийсифатларгаажралади.
Белгинибевоситаанглатиб, унидаражалабкўрсатаоладигансифатлараслийсифатҳисобланади. Масалан: баланд, яхши.
Нарса-буюмбелгисиниўринёкипайттушунчасиганисбатлаш, мўлжаллаш, 
бошқанарсагаўхшатишкабимаъноларорқалиифодаланадигансифатларнисбийсифатлардейилади. 
Нисбийсифатбелгинидаражалабкўрсатмайди. Масалан: боғдаги (мева), ташкилий(масала) каби
Нисбийсифатлар-ий, -вий, -симон, -лик, -чи, -ки, -қи, -дагиқўшимчаларивоситасидаясалади. Гапдааниқловчи, кесим, 
ҳолвазифаларидакелади.
Шахс, нарса-буюмваҳодисаларгахосбелгиларнимиқдорижиҳатидансолиштириб, бир-
бириданфарқланишсифатдаражаларидейилади. Сифатларюқоридагихусусиятигакўраоддий, 
қиёсийваорттирмадаражаларгабўлинади.
“Ғунча” гуруҳи

 Предметнингучшахснинг
эгасинибилдирар,
Бирлик-кўплик, учшахсда
От сўзларгакўшилар?

 Нарсаларникичрайтар,
Айримларниэркалар
Улар қайқўшимчалар,
Кимларномларинайтар?

• Аташ бор маъносида,
Бешҳарф бор маъносида?

13. –нинг,-дан,-да,-гани
Ким дегани?
“Ниҳол” гуруҳи

2. Московборади Ахмад,
ТошкентборарМуҳаммад.
Москов, Тошкент, Муҳаммад.
ВаАҳмадқандайсўзлар

3. Маъносиданарсаноми,
Ҳам ким? нима? сўроғи

16. Бош ҳарфдандўпписи бор,
Қўштирноқдантўни бор?
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Кейингишартимиз “Семантик жадвал” дебномланади, бунда от васифатнианиқлашкерак.
Семантик жадвал

Сўзлар                     От                              Сифат
Анвар   +        Кўк      +    Баланд    +    Қалам    +      Ўқувчи    +   Аччи   +
Ширин   +    Бола    +     Китоб   +   Мовий    +    Карам   +   Олма т    +
Унданкейингишартимиз “Ким биринчи” дебномланади. Бунда берилганҳарфларгакимларкўпроқсўзлар(сифат) 
ёзишмусобақаси
Ким биринчи
с, т, а, б, к, қ, и, о, у
ш, а, к, у, н, д, я,
с, м, ч, п
Сариқ, тўқ, анқов, баланд, кўк, қаттиқ, ифлос, аччиқ, кичик, узун, нордон, доира, яхши, салқин, мўрт, чиройли, пишиқ.
Унданкейингишартимиз “Кубизм стратегияси” дебномланади. Ундаўқувчиларкубикнитанлайди. 
Ундачиққансонларсаволиайтилади, саволгажавоблариайтилади.

8. Сифатдебнимагаайтилади?

9. От қандайсўроққажавоббўлади?

10. Аслийсифатдебнимагаайтилади,

11. Сифатдаражаларинечатурли?

12. Нечтакелишик бор?

13. Сифатгапдақандайвазифадакелади?
Бушартгаҳариккалагуруҳўқувчиларижавобберишади. Унданкейинўқувчиларижодийишбиланшуғулланади. 
Берилгансифатларниқатнаштирибгаплартузиш.
Берилгансўзлар: сариқ, катта, баланд, чиройли, ширин, узун, қизил, юмшоқ, тоза, кенг
“Ғунча” гуруҳи
Бизнингмактабимиздагисинфлартозавакенг.
Боғдагисариқ, қизилгулларочилди.
Салиманинг сочи жудаузун.
Дўкондаюмшоқва ширин нонларсотилмоқда.
“Ниҳол” гуруҳи
Бизнингмактабимиз баланд экан.
Баҳоркелишибиланмактаббоғичиройликўринарэкан.
Мактабимиз спорт заликаттавачиройлиэкан.
Ўқувчиларкенгваёруғсинфлардаўқийди.
Дарснингякунидаўқувчиларбилиминиизоҳлашвағолибгуруҳнианиқлаш. Бунда “Ниҳол” гуруҳи I ўрин, “Ғунча” гуруҳи II 
ўринниолишди. Ғолибгуруҳаниқлангач, ўқувчиларнибаҳолаш.

Уйгаиш 300-машқ.
*****

Южно - Казахстанская область, Сайрамский район
КГУ ОСШ. Имени М. Горького №5

Учитель русского языка и литературы
Мирзакулова Назакат Хайруллаевна

                                      Сложноподчинённое предложение 
                     Тема. сложноподчинённое предложение с придаточными степени и образа действия, сравнительными.
                  Цель: ознакомить учащихся с придаточными предложениями образа действия и степени, сравнительными; 
показать их отличительные признаки; совершенствовать учебно-языковые и пунктуационные навыки; расширять и 
углублять предметную компетенцию учащихся; способствовать воспитанию личности, способной на самостоятельную 
деятельность. 
                 Оборудование:учебник, учебные тексты, раздаточный материал, схемы.
                 Тип урока: комбинированный урок.
                          Прогнозируемые
                      результаты:учащиеся знают отличительные особенности сложноподчинённых предложений с придаточными 
степени и образа действия, сравнительными; различают             
                                                                способы связи придаточных обстоятельственных с главным предложением; применяют
полученные теоретические знания на практике.
     ХОД УРОКА
    I. Организационный этап
   II. Актуализация опорных знаний
   1.Проверка домашнего задания(выборочно)
    2. Наблюдение над языковым материалом
      (карточки разложены на каждой парте.)
        Задание. Прочитайте. Найдите в текстах сложноподчинённые предложения с придаточными места. В каких стилях 
литературного языка используют эти конструкции? Для чего?
        Карточка № 1
      1.Русская равнина не имеет общего наклона на север. Она приподнята в центральной части, как раз там, где выпадает 
много осадков. 2.Уклоны обычно согласуются с рельефом местности. Там, где река протекает по низменности или равнине, 
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они малы. 3.Южнее, где среди хвойных лесов появляются диственные породы деревьев, луговые поляны, более густой 
травяной покров, подзолотистые почвы уступают место дерново-подзолотистым. 4.Пустыня начинается там, где уже 
больше половины поверхности земли остается не покрытой растительностью   (А.В.Соловьёв) 
        Карточка № 2
        Представьте себе, что вы летите на самолете из города Мурманска в одну из республик Средней Азии. Чудесная 
панорама открывается вашему взору. Сначала, куда не кинешь взгляд, всюду расстилается безлесная тундра с седыми 
пятнами лишайников, зарослями мелких кустарников и болотами. Затем тундру сменяет полоса лесотундры с корявыми 
низкорослыми деревьями по далинам рек. Потом появляются хвойные леса.
                                                         (В.А.Корчагина) 
III.Сообщение темы и цели урока   Слово учителя
    - В стилистическом отношении сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и степени 
отличаются большей экспрессивностью, чем предложение с другими видами придаточных. Их широко используют в 
разговорном, художественном, публицистическом стилях, где очень важна качественная характеристика действия. Сложные
предложения с этими придаточными-одно из ярких средств образной конкретизации и эмоциональной оценки явлений 
действительности.
       Объединение придаточных степени и образа действия с придаточными сравнения не случайны, поскольку конструкции 
с придаточными сравнительными-это своеобразная разновидность сложноподчинённых предложений с придаточными 
степени и образа действия. В них придаточная часть также указывает на образ действия, но только при помощи сравнения 
или сопоставления. Сегодня на уроке вы убедитесь в этом.
   IV. Работа над темой урока
  1.Объяснение учителя   (Учащиеся составляют тезисы.)
        Придаточное образа действия отвечает на вопросы как? каким образом?, относится к одному слову в главной части - 
указательному местоименному наречию так или сочетание таким образом(иногда они бывают опущены) и присоединяется
к главной части- указательному местоименному наречию так или таким образом (иногда они бывают опущены) и 
присоединяется к главной части союзным словом как: Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно 
(А.Н.Толстой). Придаточные образа действия располагаются за главной частью. 
        Придаточные меры и степени обозначают меру или степень того, что можно измерить с точки зрения количества, 
качества, интенсивности. Они отвечают на вопрос до какой степени?и присоединяются к главной части союзами что, 
чтобы, как, словно, будто и др. или союзными словами сколько, насколько.
        Придаточные с союзами что, чтобы, имеют отношение к словам так, такой, настолько, столь и оборотам до такой 
степени, в такой мере и имеют дополнительное значение следствия:
        Он стоял на такой высоте, что люди снизу должны были смотреть на него, закинув головы (Д.С.Мережковский).
        Отдельную группу среди СПП с придаточными меры и степени составляют такие, в которых придаточная часть 
присоединена к словам столько, настолько с помощью союзных слов сколько, насколько. Эти предложения выражают 
только значение меры и степени, в них отсутствует дополнительный оттенок следствия: Я огорчился настолько, насколько 
это только было возможно.
        Придаточные меры и степени могут иметь дополнительный оттенок сравнения; в этом случае они присоединяются 
сравнительными союзами: такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде 
вёз на рельсу, а оглушительную музыкальную ноту (И.Ильф и Е.Петров).
         Придаточное сравнения распространяет всю главную часть. Содержание главной части сравнивают с содержанием 
придаточной. От главной части к придаточной можно поставить вопросы как? как что? подобно чему?придаточное 
присоединяют сравнительными союзами как, будто, словно, точно, подобно тому как, так же как, как будто, как бы, 
будто бы, словно бы, как будто бы: Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь 
(А.Н.Толстой).
         Особую группу внутри СПП со сравнительными придаточными образуют такие, которые относятся не ко всей главной
части, а к одному слову в ней - к форме сравнительной степени прилагательного или наречия или к словам иной, другой, по-
иному, по-другому, иначе. Придаточную часть присоединяют к главной с помощью союзов чем, нежели. Отношения между 
частями - сравнительные или сопоставительные: Время шло медленнее, чем ползли тучи по небу (М.Горький).
      2.Ознакомление с теоретическим материалом учебника по теме урока
      3.Коллективная работа над составлением схемы
     Сложноподчинённое предложение с придаточными степени и образа действия, сравнительными ( запись на доске и в 
тетрадях)
       Придаточное образа действия
1.[ Наступление шло так], (как было предусмотрено в штабе).
2.[ Полярное лето промелькнуло], (как его и не было) (А.А.Первенцев).
3.[ Старик и говорил так], (как будто было очень холодно с расстановками и не раскрывая как следует рта) (А.П.Чехов).
       Придаточное сравнительное 
1. Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы(Л.Н.Толстой).
2. Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небелопнул пузырь(А.Н.Толстой)
  V.Обобщение, систематизация знаний и умений учащихся
    1.Наблюдение над языковым материалом
      Задание. Найдите в текстах конструкции с придаточными степени и образа действия; выразительно прочитайте и 
укажите в конструкциях слова, на которые падает логическое ударение. В каком стиле написаны эти тексты?
         1. Притяжение между молекулами жидкости не настолько велико, чтобы жидкости сохраняли свою форму и были 
прочными, как твёрдые тела. Даже руками можно сжать воздух в мече так, что объем его заметно уменьшится. К рычагу по 
обе стороны от точки опоры подвешивают различные грузы так, чтобы рычаг каждый раз оставался в 
равновесии.  (А.В.Пёрышкин, Н.В.Родина)
         2.Все вещи, которые мы считаем железными, -вилки, гвозди, подковы, кочерги- на самом деле сделаны не из железа. 
Вернее, не из одного железа, а из сплава железа с углем или другими веществами.
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         Чистое железо ценится так дорого, что простая кочерга, сделанная из него, стоила бы больших денег. И эта кочерга 
была бы не только дороже, но и хуже той, которая сделана из обыкновенного железа.
         Чистое железо слишком мягкое. Сделанная из него кочерга согнулась бы при первой же попытке пустить ее в ход. 
Чистое железо настолько мягкое и так легко растягивается, что из него можно бы было делать "железную бумагу"- легче и 
тоньше папиросной.
  ( По М.Ильину)   2.Практическая работа с языковым материалом
         Задание №1. Из каждой пары простых предложений составьте сложноподчинённое предложение с придаточным 
образа действия или степени. Сравните полученные конструкции с предложенными и скажите, какие из них более 
эмоциональны
1. Во дворе бушевал сильный огонь. Всякая попытка перебежать в соседнее помещение привела бы только к ненужным 
потерям. 2.Густой едкий дым плотно наполнял кабинет. Нельзя было даже различить окно на противоположной стороне 
комнаты. 3. Появление катера было неожиданным. Никто даже не попытался стрелять. 4.Первый удар орудий был 
оглушителен. Казалось, берега пошатнулись от этого грома. 5.Воздух становился редок. Было больно дышать.
              VI.Рефлексия.Подведение итогов урока
        Фронтальная беседа с использованием интерактивного приема"Микрофон"
В каких стилях речи чаще всего используют сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, степени, 
сравнения?
Какими способами эти типы предложений прикрепляют к главному предложению?
На какие вопросы отвечают придаточные образадействия и степени, сравнения?
В чем особенность придаточных сравнительных?
    VII.Домашнее задание
  1.Выучить теоретический материал учебника по теме урока.
   2.Выполнить(письменно) упражнение(по выбору учителя).

*****
Омарова Сабира 

 Сабақ тақырыбы:  Саяси қуғын сүргін  және  халықтар депортациясы
Мақсаттары:     

- 1. Білімділік: Белсенділігін арттырып, білімін жетілдіру, саяси қуғын-сүргін, халықтар депортациясы,кеңес 
үкіметінің ұлттық саясаты туралы түсіндіре отырып, тереңдете оқыту.  ҰБТ-ға дайындық. 
2. Дамытушылық: Танымдық қабілеттерін  қалыптастырып, өзін- өзі басқаруға дағдыландыру. 
3. Тәрбиелік:  Ұлтжанды, елін, жерін сүйетін, адамгершілік қасиеттерді бойына жинақтаған, батыл, иманды жеке 
тұлға тәрбиелеу. 

I. Сабақ түрі:  аралас сабақ
II. Әдісі:   интербелсенді.
III. Көрнекілігі:   интерактивті тақта, тарқатпа материалдар.  
IV. Пәнаралық байланыс: қазақ әдебиеті,география,құқық. 

Сабақтың   барысы: 
 І.Ұйымдастыру  кезеңі 

• Оқу құралын  тексеріп  түгелдеу 
Үй тапсырмасы

a.i. Таңдамалы    тест.              
1. 1937 жыл   Қазақстанға көшірілгендер: 
    А) Орыстар       В)Немістер               С)Кәрістер 
2.1961-1965 жылдары республикаға жоба арқылы көшірілгендер саны  
     А)100 мың адам      В)200 мың адам         С)160 мың адам  
3.1943жыл  бұйрық бойынша Қалмақ  АКСРдан 2.2 мың адам көшірілген облыс.
    А)Қызылорда       В)Семей               С) Павлодар 
 4. 1960 жылдың  ортасынан 1980 жылдың ортасына дейінгі мерзімнің шартты атауы; 
      А) Ұжымдастыру жылдары   В) Тоқырау жылдары   С) Социализм жылдары 
     5. Тоқырау жылдарында қатты зардап шеккен ғылым саласы: 
А) Техникалық ғылым  В)  Қоғамдық ғылым        С)Педагогика 
6.1954-1962 жылдары тың игеруге   Қазақстанға  келгендер саны.
     А.1млн.адам               В.2.5млн.адам            С.2млн.адам
7.1944 жыл Чечен-Ингуш   АКСР орнына құрылған облыс 
     А) Грозный облысы     В)Нальчик облысы       С) Армавир облысы 
8. 1953-1963жылдары  Қазақстандағы  ауыл тұрғындарының саны қаншаға көбейді?
      А. 1млн                  В. 2млн                  С.2.5млн   
9. Қазақстан  Халықтары Ассамблеясы  құрылған жыл.
   А) 1995жыл  1 тамыз      В) 1995жыл 1 ақпан       С)1995жыл  1 наурыз 
10.Қазақстан Халықтар Ассамблеясы 1997 жылды қандай жыл деп жариялады?
А) Жалпыұлттық татулық және саясый қуғын – сүргін құрбандарын еске алу жылы 
В)Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылы 
С) Денсаулық жылы 
Тест жауаптары 
1.   С ;  2.   С;  3.   А;  4.   В;5.   В
6.   С;7.   А; 8.   В; 9.   С; 10.  А 
Жаңа сабақ бойынша тірек сөздер
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Депортацияның басталуы.
  Ұлы Отан соғысы кезіндегі көшіру саясаты.
 Тың және тыңайған жерлерді игерудің демографияға әсері. 
Хронологиялық    тест
     Степлаг жабылған жыл.                                                  1957-жыл 
Қарағанды еңбек түзету лагері құрылған жыл.                1930    жылдар 
15 жастан 50 жасқа дейінгі жалпыға 
бірдей міндетті сауат ашу енгізілді                                    1931  жыл 
КСРО Ғылым академиясының Қазақстандағы
 базасы құрылды                                                                    1932  жыл 
Сталин қайтыс болған жылы.                                              1953  жыл 
1922 жыл  19 май                                                                                
                                                                     В.И.Ленинатындағы пионер                                     
                                                                      ұжымы  құрылды.
1954  жыл                                                   Тың игеру басталды 
1934 жыл                                                   Қазақстан мемлекеттік      
                                                                             Университеті ашылды. 
1960 жыл                                                                 Д.Қонаев Қазақстан КП Орталық Комитетінің    
                                                                                     бірінші хатшысы болып сайланған жыл. 
1924 жыл                                                              Сауатсыздықты жою қоғамы ұйымдастырылды. 

1 Карлактың үлкен бөлімшесі Жезқазған жерінде орналасқан. Амангелді 
2 Қазақ ҒА тұңғыш президенті кім?   Батыс Қазақстан 
3 Аяқтың балтырға киілетін қорғасын қарудың аты? Спартак 
4 1938 жыл “Ленфильм” киностудиясы суретке түсірген фильм.  Пионер журналы 
5 Пионер ұжымының алғашқы атауы. Кеңгір
6 Капустин Яр атом полигоны орналасқан облыс.  Қ.Сәтбаев
7 Оренборда 1925 жылы шыққан пионер ұйымының органы Семей, Павладар,Қарағанды 
8 Семей ядролық  полигоны  орналасқан жер Балтырлық 

     Психологиялық үзіліс
-Мен ақылдымын. 
-Менің жаным тыныш. 
-Мен қиындықтан қорықпаймын. 
-Мен жаспын , қандай әдемімін. 
 -Менің қолымнан көптеген жақсылық келеді, бәрі келеді. 
-Маған сенімділік күш береді . 
-Мен дайынмын. 

Толықтыру тесті
КСРО
КАРЛАГ 
СТЕПЛАГ
ГУЛАГ
АЛЖИР

Миға шабуыл
-1946 жыл БК(б) Орталық Комитетінің қай журналдары туралы қаулысы шықты 
-« Звезда »,     «Ленинград» 
-1943ж Алматыда жарық көрген «Қазақ КСР тарихы» атты  көлемді еңбектің авторы
-Бекмаханов.Е 
ХХ ғасырдың 40-50 жылдар басында  биология, геология,медицина саласында кейбір ғалымдарға тағылған айып 
Космополит
Қазақстандағы полигондар мен әскери  объектілер аумағы                          
18млн. 
1960 жылдың ортасы 1980 жылдардың ортасының шартты атауы                                 
тоқырау жылдары 
«Адамға табын,жер енді»  поэмасының авторы  О.Сүлейменов 
Әйелдер қозғалысының көрнекті қайраткерлерінің бірі   А.Оразбаева 
Байқоңыр ғарыш алаңынан тұнғыш жасанды жер спутнигі ұшырылған жыл  1957 ж
Жер-су реформасы жүргізілген жыл  1921 жыл 
Қазақ АКСРның тұңғыш астанасы   Орынбор 
Қазақ КСР жоғары кеңесінің 1-ші сессиясын ашқан ақын Ж.Жабаев 
Семей ядролық полигонында ең алғашқы сынақ өткізілген жыл  1949 жыл 
Батыс Қазақстандағы атом полигоны Капустин  Яр 
Қазақ жерінде ядролық қалдықтарды көметін орындар саны 300
Қазақ жерлерін біріктіруде Қазақстан мүддесін жақтаған тұлға   В.И.Ленин
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Сөздік
1. Қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш
2. Таъқиб қилиш
3. Жамоалаштириш
4. Таркибий қисми
5. Қатоғонлик йиллари
6. Ер-сув ислохоти
7. Сургун қилинди
8. Мажбурий кўчириш 

     ( депортация)
 Шахсга сиғиниш
 Фавқулотда ҳолат

1. Тың және тыңайған жерлерді игеру
2. Қудалау
3. Ұжымдастыру
4. Құрамдас бөлігі
5.  Тоқырау  жылдары
6. Дер-су реформасы
7. Қуғын қылынды
8. Зорлықпен жер аударту
9. Жеке адамға табыну
10. Төтенше жағдай 

                              Қорытындылау тест
1.«Қазақстан  тарихы мәселелерін маркстік – лениндік тұрғыдан баяндайық» мақаласы қай газетте жарияланды? 
А) «Правда»     В) «Звезда»     С) «Известия» 
2. «Өзгеше  ойлайтын» деп  жаза  тартқан  кеңес  азаматтары саны: 
А)30 мың    В) 90 мыңнан астам  С) 40 мыңнан астам
3. 1950  жылдар  басында  ұжымшар  мүшелері  айына  ортаесеппен  қанша  алды? 
А) 52.4 сом     В) 62.4 сом    С) 16.4 сом 
4. 1960 жылы  Қазақстан КП ОК бірінші  хатшысы кім? 
А) Д. Қонаев   В) Л.Брежнев   С) П. Пономаренко 
5. БҰҰ  Арал проблемасын шешуді  жолын үйрене  бастаған жыл.
А) 1980 жыл    В) 1993  жыл   С) 1990  жыл
6. Пионер ұйымын кім  бақылау  жасаған. 
А) Коммунистік  партия    В) Комсомол ұйымы
   С) Социалистік партия 
7. 1937 жылдан комсомол  атауы. 
А) ҚЛКЖО     В) КПСС    С) КСРО 
8. Тіл тұралы  Заң  қабылданған  жыл. 
А) 1990 жыл    В) 1995 жыл    С)1989 жыл 
9. «Қан мен тер»  романының  авторы. 
А) М. Әуезов    В)Ә. Нұрпейісов     С) М.Жұмабаев 
10. Ақша  реформасы  жүргізілді. 
А) 1947 жыл    В) 1950  жыл   С) 1949  жыл 
                                 Тест жауаптары
1. А;2. В;3. С;4. А;5. В;6. В;7. А;8. С;9. В;10. А
1.Бағалау.    

1. Үйге тапсырма:
Саяси  қуғын -сүргін және халықтар депортациясы.

* * * * * * 
ОҚО, Шымкент қаласы,

№47 Т. Тәжібаев атындағы мектеп- гимназиясының  дене шынықтыру пәнінің мұғалімі  
ТОРЕГЕЛДИЕВ ЖАКСЫБАЙ  КУРАЛБЕКОВИЧ

Сабақ жоспары № 1             10 сынып
Сабақтың тақырыбы:     Қысқа және орта қашықтықтаға жүгіру техникасын жетілдіру.
Сабақтың мақсаты:        1. Арнайы жеңіл атлетика жаттығуларының техникасын меңгеру.
                                         2. Қимыл қозғалыс сапасын арттыру.
                                         3. Жеіл атлетика сабағындағы техника қауіпсізідік ережесімен таныстыру.
Керекті-құрал жабдықтар:    Секундомер, ысқырық.

№ Сабақтың мазмұны Уақыты Әдістемелік нұсқаулар
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Кіріспе
дайындық

бөлімі 10 мин
Сапқа тұру, рапорт тапсыру,сәлемдесу, сабақ мақсатын 
түсіндіру, жеңіл атлетика сабағындағы техника қауіпсіздік 
ережесімен таныстыру.
      Бұрылу тасілдері. (оңға, солға , кері бұрылу) бұйрықтарын 
орындау.
     Жайлап бір қалыпты жылдамдықпен спорт алаңды бір рет 
айнала жүгіріп өтү.
     Тыныс алу жаттығуларын орындау

ЖДЖ-ры
 Б.қ – н.т
1-қолдарды алға созу
2-жоғары көтеру
3-жанына созу
4.-б.қ келу
       2.     Б.қ – н.т. қолдарды желкеге қою.
    1-2 денені солға қарай бұру
o денені оңға қарай бұру
       3.    Б.қ – н.
             1-4 қоладрды алға қарай айналдыру
             5-8 артқа қарай айналдыру
 4. Б.қ. – аяқты алшақ қою, қолдарды кеуде        
 тұсына қою.
            1-2 бүгілу қолдарды артқа қарай сермеу
            3-4 қолдарды жазып денені солға қарай 
бұрып қолдарды артақа ақарай сермеу
       5.    Б.қ – аяқтың арасын ашып           
           қою,қолдарды жоғары көтеру.
             1-2 денені солға қарай иіліп еңкейту
3-4 оңға қарай иіліп еңкейту
       6.    Б.қ –н.т.
            1- денені артқа қарай еңкейту
            2- денені алға қарай еңкейту
            3- отырып, қолды алға қарай созу
            4- б.қ. келу
       7.    Б.Қ.- н.т.
           1-2-3-оң аяқты алға шығарыптізеден 
           бүгіп серпіле отыру.  4-б.қ келу
       8.    Б.қ. – н.т.
             Толық отырған қалыптан биіктікке қарай    
             секіру.

1м

30сек

3 мин
10-15м

5мин
6-8 рет

6-8 рет

6-8 рет
6-8 рет

6-8 рет

6-8 рет

6-8 орет

6-8рет

Оқушылардың спорт 
киімдеріне зер салу

Бұрылыстарды бірдей 
жасауын тексеру

1-4 тыныс алу
5-8 тыныс шығару

Денені түзу үстау, 
қолдардың үшін созу

Басты көтеріп үстау, 
йықтарды жазып тұру, 
қолдардың 
шынтақтарын жоғары 
көтеріп тұру.
  Санақты 
жылдамдырақ санау.

Қолдарды күшпен 
артқа қарай сермеу, 
шынтақтарын иық 
деңгейінде үстап тұру

Денені неғұрлым төмен
иіліп еңкеуін 
қадағалау.

Аяқтың тізесі, аяқтың 
үшынан аспау керек.

Биіктікке секірген 
кезде, қолдармен 
шапалақтау. Әр 
санаққа қарай секіру.

Негізгі бөлім
30 мин

Арнайы жеңіл атлетика жаттығуларын орындау
Аяқты артқа қарай сермеп жүгіру
Аяқты алға ақалрай сермеп жүгіру
Аяқты жанына сермеп жүгіру
Тізені жоғары көтеріп жүгіру
Биіктікке қарай секіре жүгіру
Оң иықпен алға қарай жылжу
Сол иықпен алға қара» жылжу
Оң аяқпен алға қарай секіре жылжу
Сол аяқпен алға қарай секіре жылжу
Толық отырған қалыптан алға ұзындыққа қарай 
секіру 
Арқамен алға қарай жүгіру
Бар жылдамдықпен шапшаңдата алға қ

10мин

2х10м
2х10м
2х10м
2х10м
2х10м
2х10м
2х10м
2х10м
2х10м
2х10м

2х15м
2х30м

Жаттығуларды 
орындау барысында 
әдістемлік нұсқаулар 
беру.

Сол иықтан алға қарап 
жүгіру
Жүріп келе 
жатып,бірдестен 
жүгіру

Жоғарғы және төменгі сөре тәсілі
Мәреге келу тәсілі
Қайталап жүгіру тәсілі 3х10м
30м жүгіру
Орта қашықтықтарға жүгіру техникасын үйрету

4 мин
3мин
3мин
7 мин

 3мин

Уақытқа жүгіру   
Ұлдар:   «5»-4,5 – 4,3   
«4»-5,2-4,6
«3»-5,5 – 5,3
Қыздар:   «5»-4,9 – 4,6  
«4»-5,8-4,6
«3»-6,2– 5,9
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Қорытынды
бөлім  5 мин

Жайлап жүру тыныс алу жаттығуларын орындау.
      Сапқа тұру, қорытынды жасау.
Үиге тапсырма беру.

Денсаулығына 
байланысты 
анықтамалар туралы 
түсінік беру
ЖДЖ-ры

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

әдебиет пәнінің мұғалімі  Мурадова Умида 

Сабақтың тақырыбы:  Сөз таптары Зат есім.
Мақсаты:  сөз таптарының түрлерін, оларға сұрақ қоюға, сөйлемдегі сөз таптарына талдау жасауға үйрету; таным қабілетін
дамыту, сөздік қорларын, дүниетанымын дамыту; ақыл-ой, адамгершілік  тәрбиесіне баулу.
Сабақтың түрі: қалыпты сабақ. 
Сабақтың әдіс-тәсілдері: көрнекілік, ішін-ара іздену, сұрақ-жауап.  Сабақтың көрнекіліктері: тірек сызбалар, мазмұнды
суреттер.
Сабақтың барысы: І Ұйымдастыру кезеңі: сабаққа даярлық.
       Адамның күлкісі – әлемдегі ең ғажайып құбылыстардың бірі. Адам күлкінің көмегімен  таныса да, қоштаса да алады.
Жымиыс біздің сезіміміздің сарасының ашылуына жол ашады.     Күлкі арқылы көңіл күйлеріңді білдіріліп көріңдер. Бір -
біріңе жымиыңдар, күлкілеріңді сыйлаңдар. Рахмет! Ендеше сабағымызды бастайық.
ІІ  Үй тапсырмасын тексеру:  38-жаттығудағы   Ребустың шешуін таптық па?Дәптерлерінен тексеріп шығамын.
ІІІ  Мақсат қою кезеңі: сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау.
ІҮ Жан-жақты білімдерін тексеру

Сызбаға сүйене отырып  40-жаттығудағы сөздерді  талдау.Сөздерді мағыналарына қарай топтап айтып, оларға сұрақ қой?Әр
топтағы  сөздерге  қойылатын  сұрақтың  әр  басқа  болуы  неліктен  деп  ойлайсың?Сызба  бойынша  сөз  таптары  туралы
білетініңді айт. Анықтаманы еске түсіру. Зат есім -  заттың, құбылыстың, іс-әрекеттің атын білдіреді. Сұрақтары :  Кім?
Не? Кімдер? Нелер?
Сын есім дегеніміз – заттың сынын білдіреді. Сұрақтары: Қандай? Қай?
Сан есім – заттың ретін, санын, мөлшерін, қатарын білдіреді. Сұрақтары:  Неше? Қанша?
Етістік – заттың қимылын білдіреді. Сұрақтары: Не істеді? Қайтті? Жалқы есім дегеніміз -  біркелкі заттарды жекелеп
айтатын атау,  жеке заттарды айтамыз. Сонымен қатар, жер-су аттары, адамдардың аттары, жануарлардың аттары барлығы
бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Алатау, Балқаш. 
Жалпы  есім дегеніміз  біріңғай  заттарды  жаппай  атайтын  атау,  ұқсастығы  бойынша.  Жалпы  есімдер  кіші  әріптерден
басталып жазылады. Мысалы, қыз, қала, құс. 
Ү Жаңа материалмен жұмыс: а) оқулықпен жұмыс  41-жаттығудағы  Кестені толықтыр.

Зат  есім

Жалқы есім

...

Баянауыл
...

Жалпы есім

Адам
...
өзен

Негізгі зат есім

Көл
...
орын

Туынды
Зат есім
...
Достық
...

42-жаттығу   Жақшадағы  сөздерге  тиісті  тәуелдік  жалғауларын  жалғап,  өзінің  алдындағы  сөзбен  байланыстырып  жаз.
Мысалы:  Кітаптың  беті,  жаңбырдың  суы,  қуыршақтың  көйлегі,  бөлменің  ауасы.43-жаттығуды   Өлеңді  мәнрлеп
оқы.Тәуелдеулі зат есмідерді тап.
ҮІ  Қорытындылау   Балалар,  бүгін  біз  не  үйрендік?  ҮІІ   Үйге  тапсырма:  44-жаттығу  Ребусты  дәптерлеріңе  жазып
шешімін тап?Ребустың шешуіндегі сөзді жекеше, көпше түрде үш жақта тәуелдеп жаз. ҮІІІ Оқушыларды бағалау

*****
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы

№47 Т. Тәжібаев атындағы  мектеп- гимназияның   
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі   Мауленкулова Гүлбала  

 Сабақтың тақырыбы:   Денсаулық ел байлығы 
Сабақтың  мақсаты :Салауатты өмір салтының негіздерін, денсаулықты  нығайтудың механизмдері және  дене әдістері 
туралы білім беру, өз  денсаулығына  жауапкершілікпен қарауға  үйрету .Оқушылардың салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға шақыру
Көрнекілігі: Денсаулық  елінің  картасы 
Сабақтағы  пән  аралық  байланыс Биология «Дәрумендерді адамға тигізер  әсері тарих спорт тарихына шолу
Сабақтың барысы: Бүгінгі  сабақтың тақырыбы «Денсаулық – ел байлығы» 
Сабақты мына өлең жолдарымен бастасақ 
Денсаулық ол – күлудің, 
Көңіл күйің жадырай 
Денсаулық ол жүруің 
Ешбір жерің ауырмай
Кіріспе 
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Денсаулықтан асқан бақыт та,  байлық та жоқ. Адамның  дененің сау болуы өзіне  байланысты. «Ауру біртіндеп кіріп, 
мысқылдап шығады» демекші, денсаулықтан айырылу оңай да, сауығу тіпті қиын. 
Денсаулық әлеуметтік байлықтың негізі, сондықтан оны сақтап, нығайтуға барлық жағдайлар жаауымыз керек. Демек, әр  
адамның  өзінің де, өзгелердің  де денсаулығы үшін қоғам алдында моральдық  жағынан жауапты. 
І. Сызба 
Салауатты өмір салты – денсаулық кепілі.  Олар мыналардан  тұрады. 

• Қозғалыста 
• Дұрыс тамақтанудан 
• Оқу гигиенасынан 
• Еңббектен тынығудан 
• Демалыстан 
• Зиянды  әрекеттердің болмауынан 
• Аурудың алдын алудан 

Қоршаған ортаның  денсаулыққа 
    ІІ. Практикалық сабақ 
1. Валеология ғылымы  нені  зерттейді? 
      а)Қоршаған ортаны 
            б)Жан – жануардан 
в) Өсімдікті 
г) Адам тануды 
2. Темекі  тартқанда  қай  мүшелеріміз алдымен ауырады? 
а) Өкпе 
б)қол 
в) аяқ 
г) бүйрек 
3. Деніміз сау  болсын десең төмендегі  аталғандардың  қайсысын қолдануға болмайды? 
а)арақ 
б) дәрумен 
в) тәтті тағамдар 
г) көкөніс 
д) суда қолдану 
4. Тәулігіне адам 4 мезгіл тамақтанады, сонда қай мезгілде  көбірек тамақтанады 
а) таңертең 
б) сәскеде 
в) түсте 
г)кешке 
д)ұйқыашар алдында 
5. Есірткі тарту ағзаның қай мүшесіне зиян тигізеді? 
а) аяқ 
б) қол 
в)жүйке жүйесі 
г)өкпе 
д) жүрек 
6. Жұқпалы ауруларды зерттейтін ғылым қалай аталады? 
а)кардиология 
б)терапевт 
в) эпидемиология 
г) стомотология 
д) неврология 
7. Қобыр ауруы неден жұғады?
а) тазалық сақтамаудан
б)жан – жануарлардан
      в) өсімдіктен
г)дәруменнен
д) адамнан 
8. Бала неше жастан жаттығу үйрену керек 
а) 10 жас 
б) 7 жас 
      в) 5 жас 
г) Иммунитеті қай шілден алынған а араб 
10. Ауыр атлетика түрлері қандай? 
Штанга көтеру 
11. Футболдағы ойыншылар саны 11х2 
12. Қазақстандағы ұлттық спорт түрлері 
Көкпар, тоғызқұмалақ 
7. Қобыр ауруы неден жұғады?
а) тазалық сақтамаудан
б)жан – жануарлардан
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в) өсімдіктен
г)дәруменнен
д) адамнан 
8. Бала неше жастан жаттығу үйрену керек 
а) 10 жас 
б) 7 жас 
в) 5 жас 
г) Иммунитеті қай шілден алынған а араб 
10. Ауыр атлетика түрлері қандай? 
Штанга көтеру 
11. Футболдағы ойыншылар саны 11х2 
12. Қазақстандағы ұлттық спорт түрлері 
Көкпар, тоғызқұмалақ 
13. Волейбол ойынында қанша ойыншы қатысады 
6х2 
14. Волейбол ойыны  қанша  уақытқа  созылады 
Уақыт есептелмейді 
15. Боскетболды  ойыншы  неше  мәрте  ойын ережесін бұзғаны үшін ойыннанойын аяқталғанша құтылады 
5 доп
16. Баскетболшы  қолымен  допты  қанша қадам жасай алады? 
2 қадам 
17. Футбол ойынында ойын добы қанша метрден соғады 
11м 
18. Ә.Юсупова  қай спорт  түрімен шұғылданады? 
Көркем гимнастика 
19. Афина  олимпиадасында Ә.Юсупова нешінші  орынды алды? 
4 орны 
20. Қай мемлекеттте  олимпиадалық  ойындар пайда болды? 
21. Жеңіл атлетикадағы  ең  қысқа  қашықтық? 
30м 
Гигиенаны ерте кезден бастаған елді ата?(Үнді)
Тазалық сақтау туралы ғылымды не дейді?(Гигиена)
Денсаулықты сақтау үшін немен шұғылдану керек?(денешынықтыру)
Адамға ең қажетті тағамдардың бірі?(Су)
Адам не жетіспегенде өмір сүре алмайды?(Ауа)
Денсаулықты әлсіретуші жағдайлардың бірі?(Шылым шегу)
Дені сау адамның денсаулықты сақтау туралы қандай ғылым бар?(Валеология)
Адамның денсаулығына ең керекті не нәрсе?(Ұйқы)
Американ ғалымы П.Брегг адамдарда болатын аурулардың 99%-ы неден
болатынын зерттегенде?(Тамақтанбаудан) 
     Міне, бүгінгі  сабақта  айтылғанның бәрі денсаулық үшін  істелінетін жұмыстар. Спортпен шұғылдану, тазалық 
сақтау, денені  күту,  дұрыс тамақтану барлығы да салауатты өмір салтына жатады. Осы  айтылғандарға  күнде 
өмірімізде  мықтап ұсталып, аурудың  алдын алсақ. Саналы салауатты азамат болып өсесіздер. 

Әрқашан дендерің сау болсын! 
*****

Ораз Жандосов атындағы  жалпы орта мектеп
Мұғалім:  Сыздыкова Айшолпан Егемкуловна

Сабақтың тақырыбы:   Қос сөздер.    
Сабақтың мақсаты:
1) Білімділік: Сөйлем ішінен бір сөздің қайталануы арқылы және екі түрлі сөздің қосарлануы арқылы жасалған қос сөздірді
табу. Сұрақ-жауап әдісімен өткен сабақтағы білімдерін қайталау;
2) Дамытушылық:  Оқушылардың топпен жұмыс істеулерін,  логикалық ойлау қабілеттерін дамыту,  іскерлік дағдыларын
қалыптастыру;
3) Тәрбиелік: Оқушыларды тапқырлыққа, алғырлыққа, ізденімпаздыққа тәрбиелеу. 
Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту.
Сабақтың түрі: Жарыс сабақ.
Сабақтың әдісі:Түсіндіру, баяндау, сұрақ-жауап, жинақтау, талдау, әңгімелеу, ойқозғау.
Көрнекілігі: Дидактикалық ойындар, суреттер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, кестелер.

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Үй тапсырмасымен жұмыс.
ІІІ. Бүгінгі сабаққа назарларын толық аударып, оқушыларды екі топқа бөлу.
І топ – «Сұңқар» ІІ  топ -  «Тұлпар»
Ұрандары:   «Сұңқар» «Тұлпар»
Топтың аты сұңқар бұл, Тұлпар атты тобымыз,

Келдік біздер жарысқа. Көп нәрседен хабармыз.
Қазақ тілі сырларын, Сұңқар атты топпенен
Баяндаймыз сайыста. Сайысуға дайынбыз.
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ІV. Жаңа сабақ. Ой қозғау.
Сұңқар.  Біріккен сөз дегеніміз не? Мысал келтір.
Екі  не одан көп түбірден құралған сөздерді біріккен сөздер деп атайды. Олар бірігіп жазылады. Мысалы:  тасбақа, қосаяқ,
балмұздақ.
Біріккен сөздер екі түбірден құралғанымен бір ғана мағынаны білдіреді, бір ғана сұраққа жауап береді.
Тұлпар.  Қос сөздер дегеніміз не? Мысал келтір.

Екі сөздің қосарлануынан жасалған күрделі сөздерді қос сөздер деп атайды. Жазуда қос сөздің арасына дефис (-)
қойылады. Мысалы: мая-мая, қора-қора, әке-шеше.
1 – жаттығу (Өлеңді оқып жатқа жаз). 
Қос сөздер бір сөздің қайталануы және екі түрлі сөздің қосарлануы арқылы жасалады: айта-айта, кезек-кезек, ар-ұят, киім-
кешек.
2– жаттығу. (Жаңылтпашты оқып, жатқа жаз).
Қос сөздердің арасына дефис қойып теріп жаз.
V. Ойын. «Әрі қарай жалғастыр».
1. Ғылым таппай мақтанба, 2. Кел, балалар,  оқылық,
    Орын таппай баптанба ... Оқығанды көңілге ...

(Абай) (Ыбырай)
- Абай кім? – Абай қазақтың ұлы ақыны.
- Ыбырай кім? – Ыбырай  қазақтан шыққан тұңғыш ағартушы ұстаз.
1. 3 – жаттығу. (Қос сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз).
2. 4– жаттығу. (Мәтінді оқып, қос сөздерді тап.)
Қос сөздерді теріп жаз.
VI. Ойын. «Төл шақыру».
Төл өріске кетті. Кеш болды. Енді біз оларды шақырамыз.
- Әукім-әукім. Шөре-шөре. Құрау-құрау. Көс-көс – бұл сөздер, бір сөздің қайталануы арқылы жасалған.
5– жаттығу. (Төмендегі сөздерді кестеге орналастыр).
VII.  Жұмбақтар сайысы.
1. Қабат-қабат киінген, 2. Жерге тырс-тырс тамады,
Төбеден шашы түйілген. Сайға қарай ағады.
Жеп көріп ем өзінен, Шешуін кім табады?
Жас шығарды көзімнен. (Пияз) (Жаңбыр).
VIII.  Мақал –мәтелдер сайысы.
1.  Ақылың болса арыңды сақта, 2. Тамшыдан тама-тама 
Ар-ұят керек әр уақытта. дария болар.
IX.  Жаңылтпаштар сайысы.
1. Ала –ала алашалар, 2.Көктем жауын-шашынсыз болмас,
Тамаша олар, Жауын –шашынсыз болмаса,
Оған кім таласа алар. Жасынсыз болмас.
Алашаларды 
Таба алса, алар.
X.Сабақты қорытындылау.Сөзжұмбақ шешу арқылы сабақты қорытындылаймыз.
ХІ.   Балаларды бағалау.

ХІІ.  Үйге тапсырма.Жауабы қос сөз болатын өз ребус құрастыру.
*****

 Қызылорда облысы Жаңақорған  ауданы,  Сунақата  аулы  
№194 орта  мектебі  Абуов   Мырзабек   Шайхисламович

Дене  тәрбиесі  пәнінің мұғалімі

      Сынып: 5. 
     Сабақтың  тақырыбы: Жарақаттанған және зақымданған кездегі алғашқы медициналық көмек көрсету ережесі.
Сабақтың  іс   жүзіндегі   мақсаты:  Оқушылардың   өздерінің   жеке    басының  және   қоршаған  адамдардың
қауіпсіздігіне  жауапкершілікпен   қарауға,  болуы  мүмкін  апат,  қирау  және  алапат   зардаптарынан   дұрыс
қорғана  білуді   қатерлі  жағдайларда  сауатты  шешім қабылдай  және  болжай  алу, сондай-ақ  адам тіршілігінің
барлық  саласындағы  қауіпті   жағдайлардың   алдын-  алып,  өзіне   және  басқаларға   көмек   көрсете  білуін
қалыптастыру.
Сабақтың мақсаты: .-білімділік- Жарақаттанған және зақымданған кездегі алғашқы медициналық көмек көрсету ережесі.
-тәрбиелік- Балаларға экологиялық мәдениет, салауатты өмірді тәжірибеде бекіту және түсіндіру, қауіпті заттармен абай 
болу, көшеде өзін дұрыс ұстау Төтенше жағдайда ескерту шараларынан кейін өздерінің әрекеттеріне сенімділікті енгізу 
Оқушыларды табиғатты  қорғауға, аялауға өздерінің ондағы      тіршілік иелеріне қамқорлық жасауға тәрбиелеу
-дамытушылық- Жауапкершілікті арттырып, қайратты, тапқыр, сабырлы, жігерлі болуға шыңдау. Оқушыларды табиғатты  
қорғауға, аялауға өздерінің ондағы      тіршілік иелеріне қамқорлық жасауға тәрбиелеу Оқушылардың  бойында  білім, 
көзқарас , сенім жүйесін қалыптастырып , сол арқылы олардың қоршаған ортаға деген жауапкершілік қарым-қатынасын жан
жақты дамыту.
Сабақтың  түрі:үйрету сабағы.
Сабаққтың    әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, деңгейлік тапсырмалар.  
Сабақтың көрнекілігі: кітап, суреттер,плакаттар.     
Пәнаралық  байланыс:биология,география.  
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Күтілетін нәтиже: бір және бірнеше көзден ақпарат ала алады,алынған ақпаратқа  сыни  қорытынды жасай білуі,ақпаратты 
мазмұнына  қарай    топтастырады,өзіне-өзі сенімділікпен және жауапкершіліктен қарайтын тұлға қалыптасады.
                                                    Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру  бөлімі. Оқушылармен  сәлемдесу, түгелдеу.Оқушыларға  сабақтың мақсаты  мен міндетін 
түсіндіру.Ынтымақтастық  атмосферасын  құру,бағалау  ерекшілігін  түсіндіру.Психологиялық  сәт.
II.Үй  тапсырмасын  сұрау. Табиғи  жағдайда алғашқы  медициналық  көмек  көрсету ережесіне түсінік беру.
ІІІ. Жаңа сабақ. Жарақаттанған   және  зақымданған  кездегі  алғашқы  медициналық  көмек  көрсету  ережесі.
Мұғалім:  ЕГЕР ЖАРАҚАТ ЖЕРІНДЕ БӨТЕН ЗАТ БОЛСА.Егер жарақат жерінде бөтен зат болса, мысалы шынының бір
бөлігі, онда оны алмаңыз. Олай сіз жарақат алған адамға зиянды келтіресіз. Мүмкін бұл зат қан ағымын үстап тұрған шығар.
Сіздің іс-әрекетіңіз:
1.Жараның айналасына он минуттай қатты қысып қанды тоқтатыңыз.
2.Кольцевой (сақиналық) повязкамен жарақат жерінің айналасын ораңыз.
3.Бинт жарақат жеріндегі повязканы жоғары және төмен жағынан қатты үстап тұру керек.
4.Жедел жәрдемді шақырыныз.

АРТЕРИЯНЫ БАСУ ЖӘНЕ ЖГУТТЫ САЛУ.
Егер  қысып устап  тұрған  повязка  көмектеспесе,онда  жарақатқа  қанды  апаратын  артерияны  басып  қөрініз.Ең  алдымен
артерияны қолмен басып қөріңіз.Егер бұл көмектеспесе,онда адамға жгут салуға тура келеді.Ол үшін шүбірекпен, шлангпен
немесе жүқа арқанмен жарақат жерінен жоғары жағын байланыз. Сосын жгуттің астына жүқа таяқшаны, карандаш немесе
қаламды кіргізіп қатты бұра бастаңыз. Содан кейін қарапайым қысатын повязканы байланыз.Артерияны 10 минуттан артық
қысып үстауға болмайды. Әйтпесе тканьдарда қан бармағаннын себебінен өзгермейтін құбылыстар пайда болады да оны
кесіп тастауға (ампутировать) тура келеді.
Жгут салғаннан кейін адамға су ішкізу керек.

АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ / ЖАРАҚАТ ЖЕРІҢ ҚАЛАЙ ОРАУ КЕРЕК.
Орайтын заттар бұл:
1.Бинттер (стерильді және стерильді емес).
2.Мақта  тазартылған (гигроскопическая)  және  қарапайым.  Тазартылған мақта ылғалды (влагу)  және  ірікті  (гной) тарту
қабілетіге ие.
3.Таза орамалмен,кесілген матамен (простынянымен), салфеткалардың көмегімен  қан тоқтатуға және жарақат жеріне кір
кірмеуге жағдайын жасауға болады.

ЖАРАҚАТ ЖЕРІН ҚАЛАЙ ДҰРЫС БАЙЛАУ КЕРЕК:
1.Бинттін шетің жарақат жеріне қойып, бір толық айналым жасаңыз, упаковканы сыртқы жағын жараға қарай ұстаңыз:солай
орауға ыңғайлы болады. Жарақат жерінен төмен 2-3 рет толық айналым жасап, 2-3 рет жарақаттан жоғары байланыз.
2.Сосын бинттің шетің екіге кесіп, содан екі жіпті жасап байлап қойыныз (тек қана жарақаттың астында емес).Дұрыс емес
жасалған повязка қатты қысып тастап және қан айналымына кедергіні жасау мүмкін. Сол себептен жарақат алған адам
саусақтармен  қозғаалады  ма,  саусақтын  ұштарының  (подушечки  палец)  түсі  өзгерген  жоқ  па,  және  сезім  қабілеттері
жоғалған жоқ па перевязка жасағаннан кейін тексеру керек.
АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ .  Дайындалу: 1.Адамның кеудесің киімнен босатып, арқаға жатқызады. Жаурынның (лопатканың)

астына бас төмен ал кеудежоғары тұру үшін оралған киімді кою керек. 
2.Керек болса аузыны тазартып, ал басын қисайту керек.
3.Тіл демалатын тамағына түспеу үшін, оны тартып жіберіңіз.

АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ / КЕУДЕНІҢ ЖАРАҚАТТАНУЫ/.
Бұл жарақат көбіне көлік апаттарда, құлағанда, өндірістерде төтенше жағдайларда пайда болады.
ЕГЕР КЕУДЕ ӨТКІР ЗАТПЕН ТЕСІЛГЕН БОЛСА.
Белгілері:
1.Кеуденің ауырғаны.    2.Дем алу қиындағаны.   3.Қаны бар көпіршіктерінің шығуы.
4.Дем алғанда ысқырық  дауысты есту(жараға ауаның кіріп жатқаның белгісі 
5.Еріннің және терінің қөгергені.Сіздің іс-әрекетіңіз:
6.Зардап шеккен адам дем алу үшін, жараны тезірек жабуға ұмтылыңыз. Мұны ең алдымен қолмен, сосын кез келген ауаны
өткізбейтін затпен (полиэтилен, фольга) соның үстінен пластырьмен жабыстыра салу керек.
7.Алғашқы көмекті жасағаннан кейін, жедел жәрдемді шақырыңыз.

СЫНҒАН   ҚАБЫРҒАЛАР.
ҚАБЫРҒАНЫҢ ҚАРАПАЙЫМ СЫНУЫ .

Белгілері:
1.Сынған жері тез іседі (опухает).
2.Жөтелгенде немесе терең дем алғанда күшейетін ауру (острая боль при глубоком вдохе или кашле).
3.Дем алғанда арнайы дыбыстың (хрустящий звук) шығуы. Бұл бірнеше қабырғаның сынғанының белгісі.
4.Жай демалуда ауру онша қатты емес (при обычном дыхании боль небольшая).
Сіздің іс-әрекетіңіз:
5.Сынған қабырғалар жағынан қолыңды аз қимылдау үшін, бекіту керек.
6.Зардап шеккен адамды травпунктке апару керек.
                                  ҚАБЫРҒАНЫҢ   КҮРДЕЛІ  СЫНУЫ.
Олар ішкі органдардың жарақат алғанының белгісі. Сол себептен ішкі қан ағымы (внутреннее кровотечение) пайда болады.
Белгілері:

3. Ауызынан қанның ағуы.  Дем алудың қиындай түсуі (затрудненное дыхание).
4. Шөлдеу (жажда).

Сіздің іс-әрекетіңіз:   Тез жедел жәрдемді шақыру. 
4. Ол келгенше: зардап шеккен адамның күйін жеңілдету керек, бинттармен немесе басқа шүбіректермен жарақат

алған жағынан адамның колын бекітіп тастау керек. (согнутую в локте руку перебинтовать или притянуть руку к
туловищу повязкой)
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КЕУДЕ  АУРУЫ.
Олар адам денесінде өзгерістер болғаны туралы айқындайды және мұны зейін аудармай қалдыруға болмайды.Дәрегерлерді
келесі жағдайларда шақыру керек:
қатты және тоқтамайтың кеудесіңдегі аурулар, жоғары температура,  қан түкіру,
терлеу және беттің ағаруы (сильная бледность и испарина на лбу).

АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ / ІШТІҢ ЖАРАҚАТАНУЫ/ .
Іште адамда мочевой пузырь,шектер,және әйелдерде матка бар.Бұл мүшелер де қөп қан тамырлары бар. Олардың жарақат
алуы өте қауіпті болуы мүмкін.
    АШЫҚ  ЖАРАҚАТ.Егер жарақат іргемен (вдоль) өтсе, онда ол ашылмау үшін іштің бұлшық еті қысылып тұру 
(напряжены) қажет. Ол үшін адамды арқаға жатқызып, созылған аяқтарды кішкене қөтеріп астына оралған қөрпені, 
куртканы немесе пальто салу керек. Егер жарақат қөлденең (поперек) болса,онда керісінше бұлшық еттері кысылып 
тұрғанда жара ашылып кету мүмкін. Бұлшық еттерді әлсірету үшін, бүгілген аяқтың астына және бастың астына бір зат қою
керек. 
                 Жарақатқа өңдеу жасау үшін:
1.Инфекцияны кіргізбеу үшін жараға жөтелмей және дем алмай жараны ақырын ашу керек. 
2.Қан ағымын тоқтату үшін, жараға бірнеше қабатқа оралған марляны салу керек. Содан кейін бинтті пайдаланып, жараны
қатты қыспай, кеудені байлап тасту керек. Матаның узелі жараның астында болмау керек. Егер матаны арқадан өткізуге
болмаса, онда оны пластырьмен жабыстыра салуға болады.
    Дем алуға және қанның айналымына қедергі болмау үшін түймелерді ағытыңыз және белбеуді шешіңіз.Қолдарды сыртқа
қалдырып зардап шеккен адамды қөрпемен жабыңыз. Жедел жәрдемді шақырыңыз және де ол келгенше адамды назарсыз
қалдырмаңыз.Зардап шеккен адамға суды ішкізбеңіз, өйткені ауруханада оған жалпы анестезияны жасау мүмкін. Егер адам
шөлдесе, оның ернін ылғалдаңыз.Егер адам санасыз болса онда оны есіне түсіріңіз. Егер адам жөтеліп жатса немесе оның
жүрегі айнып жатса онда оның жарасын ақырын ұстай тұрыңыз (придерживайте рану).
Егер жарадан ішкі органдар қөрініп жатса, оларды қайтадан ішке салмаңыз және оларға мүлде тимеңіз. 
ІШТІҢ  ЖАРАҚАТ  АЛҒАНЫНЫҢ  БЕЛГІЛЕРІ:
1.Ішке тигізгенде оның ауыруы.
2.Іштің қатаю (напряжение) және де спазмалар.
3.Іште қанның белгілері (кровоподтеки) және жырылып кетулер (ссадиналар). 
4.Беттің ағаруы, салқын терленген маңдай.
5.Әлсіздігі.
Жоғарыда айтылған белгілер (симптомдар) ішкі қан ағымының белгілері.  Осындай жағдайда тез жедел жәрдем шақыру
керек.

АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ / СЫНЫҚТАР ЖӘНЕ ЖАРЫҚТАР/.
Ашық  және жабық түрдегі сынықтар ажыратылады. Ашық сынық кезінде сүйек сынықтары жұмсақ теріні кесіп сыртына
шығады.
Жабық сынық кезінде тері бұзылмайды, сынған жерде ішкі қан кету, ісік және ауру пайда болады.
ҚАЛАЙ   АЛҒАШКЫ  ЖӘРДЕМ  КӨРСЕТУ  КЕРЕК?
Ашық сыңық кезінде: 
1.Сынған  жерден киімді  шешіп  (керек  болса  кесіп),  терінің  зақымданбағанына  (не  повреждена)  қөз  жеткізу.  Егер  тері
зақымданған болса, онда оны бірден орау керек.
2.Қан кетуді  тоқтатып,  саусақпен үлкен тамырларының жараның төменгі және жоғары жағын басып, немесе жгут  салу
қажет.
3.Ластанудан сақтау үшін, жараның айналасың йодпен немесе спиртпен өндеп, залалсыңдандырылған бинт таңу.
Жабық сынық кезінде:1.Салқын компресс қою.
2.Зақымдаған жерін, сүйек қозғалысы болмау үшін, уақытша шинаға байлау.
3.Сынықтың кез келген түрінде жарақаттанушыны толық қимылсыз тыныштықта қалдыру керек.
Шина  салу:1.Егер қол астында арнайы шина болмаса, орнына тақтайшаны, фанера тілімін, таяқты қолдануға болады.
2.Шина  тағу:тақтайшаны  дайындау,  сынықтан  бір  буынға  жоғары  және  төмен  қамтитындай.Жарақаттанған  жерді
тақтайшамен қозғалмайтындай етіп бинтпен немесе оны алмастырушы материалмен байлау керек. 
3.Егер шина үшін материал болмаса,  мысалы, қол жарақатталса, пиджактың жеңінің шынтақ жерін бүгіп, қолды денеге
асылатындай етіп  байлауға  болады.Иық сынғанда  алғашқы көмекті  екі  адам көрсету керек:  біреу жарақаттанған қолды
ұстап, иықты сәл төмен тартады, екіншісі  бір шинаны ұшы қолтыққа жететіндей етіп ішкі жағына қозғайды, ал екінші
шинаны сыртына салады. Шиналар дұрыс қойылған соң, байлайды. Колды байланған орамалға іледі.

АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ / СОЗЫЛУЫ/.
Бұлшық  еттің,  связкалардың,  сіңірдің  созылуы  –  олардың  зақымдалуды  атайды.  Созылуы  ауыр  зақым,  буындардың
ауруымен қатар, тері іседі.
Алғашқы көмек: зақымдаған жерді жоғары көтеріп, ісік орынына салқын компресс басу керек. Жарты сағаттан соң буынды
бинтпен байлап, дәрігерге жіберу керек.
СІҢІРДІҢ  СОЗЫЛУЫ.Көп жағдайда тізе буын сіңірі созылады. Бірақ иықты да,  қолды да созылып алуға  болады. Бар
жағдайда зақымның ауруы сынғандай аурады, әсіресе, сіңір жыртылғанда. Сондықтан соңғы диагнозды рентгенографиядан
кейін ғана қоюға болады.
Белгілер:

g) Қатты ауруы.
h) Ісінуі.
i) Тері түсі өзгеруі.

Емдеуі:Созылған терге қысымды азайту. Запястья зақымдағанда қолды байлау арқылы оның ауруын жеңілдетуге болады.
Тобық сіңірі созылғанда жатып, аяқ астына жастық қою керек. Алғашқы кезде салқын, кейін жылы таңу керек.Егер ауру
және ісік басылмаса дәрігерге барған жөн.
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Бұлшық ет созылуы:Оның көрінісі сіңір созылуына ұқсайды: тез ауру (резкая боль), ісік және ішкі қан кету (көгеру).Әдетте
онымен ауыр атлеттер, футболистер, баскетболистер, рэгбистер зақымданады.

АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ / ОМЫРТҚАНЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫ /.
Белгілер:1.Зақымдаған жерден төмен ештеңе сезбеу, немесе дененің екіге бөліп тастағандай сезіну.
2.Аяқ-қолдың ашуы (бұл мойының зақымданудың белгісі)
3.Аяқ және қолдың саусақтардың, олар сынбаса да, қатты ауруы.
4.Тердің жансыздануы. Шымшығандағы ештенені сезінбеу.
5.Дем алудың қиындауы.
Сіздің іс-әрекетіңіз:1.Ауруды қозғалмауын сұраңыз.
2.Оны қөрпемен жауып, жедел-жәрдем шақырыңыз.
3.Егер адам ессіз, шалқасынан жатса, оны аударманыз. Тек қана ауызынды тексеріп қөріңіз.
4.Оның дем алуын қадағалаңыз.Егер дем алу тоқтаса жасанды түрде ауыздан-ауызға дем алдырыңыз. Бұл кезде аурудың
басын қозғамаңыз, өйткені одан да қатты зардап шугуініз мүмкін.

АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ / БАСТЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫ/.
Бастың соғылуы бас сүйегінің жарылып, мидың зақымдануына әкелуі мүмкін.

БАС  СҮЙЕГІНІҢ  ЖАРЫЛУЫ .
Белгілері:1. Жарадан қатты кетуі.
2.Мұрыннан сарғайған сүйық пен қаннын кетуі. (Кровотечение из носа, смешанное с желтоватой жидкостью.)
Сіздің іс-әрекетіңіз:1.Қанды тоқтатуға ұмтылу. Залалсыздандырылған таңытқышпен (марлей), матамен немесе орамалмен
жаралған жерін жабу.
2.Жараны қозғалмай. Байлау. Ауруды травпунтке жеткізу.

МИДЫҢ   ҚОЗҒАЛУЫ .
Белгілері:1.Қысқа мерзімдік ессіздік.

5. Әлсіздік.
6. Әлсіз пульс, дыбысты дем, бет қызаруы, жоғары температура.
7. Қөз қарашығының екі түрлігі. 
8. Журек айнуы. (Тошнота).
9. Ориентацияның жоғалуы. 

Сіздің іс-әрекетіңіз: Тез арада жедел-жәрдем шақыру.
АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ / ЭЛЕКТРОЗАҚЫМДАНУ /.

Электротогымен зақымдану пайда болады:
7. Екі ашық электросымды үстау.
8. Бір сымды үстап суда немесе ылғалда тұрсаңыз.

Сіздің іс-әрекетіңіз:
1. Бөлмеде электр қуатын түгел айырып, тоқтан шнурды айырып қою керек.
2. Егер бұл мүмкін болмаса:
 Өзінді  токті  өткізбейтін материалға (резинадал жасалған коврик,  құрғақ ағаш тақтайға,  қалың қағаздар)  тұрып

сақтау.
 Электр тогын өткізбейтін материалды қолданып, жарақаттанған ауруды алып шығу.
 Жарақатталған адамды қауіпсіз жерге алып кету.
3. Егер ток адамға әлі әсер етіп жатса ағаш тақтайға немесе құрғақ киімге тұру керек, қолды құрғақ матаға орап,

қалған матамен жарақаттанған адамды шығару керек.
4. Содан кейін егер жарақаттанған адам ессіз болса, оның жағасын, түймесін ағытуы керек.
5. Нашатыр спиртпен иіскету.
6. Жедел жәрдемді шақыру.

  АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ / ТРАВМАЛЫҚ ШОК /.
Ағзамың қанайналысының жай жүруінен травмалық шок пайда болады.

1. Ағзаның әлсізденуі.
2. Бас айналуы. Жүрек айнуы.
3. Қатты сусау.
4. Терлеу.
5. Ақырын және біркелкі емес пульс.
6. Тез дем алу (учащенное дыхание).

Сіздің іс-әрекетіңіз:
1. Науқасты басын төмен, аяғын жоғары қаратып жатқызу.
2. Оны тыныштандыру.
3. Белдігін, түймелерін босату.
4. Жедел-жәрдем шақырту.
5. Науқасты көрпемен орау. Грелканы қолданбаған жөн.
6. Ерін сулау, бірақ су ішкізбеу. Өйткені ол адамның ауруханаға барғанда анестезияны уақытына жасамауға апарады.
7. Адамды қозғатпау керек.
8. Егер демалу қиындыққа түссе, онда адамды кеудеге жатқызып, басынды қисайту керек.
9. Егер адам дем алмаса, онда оған жасанды түрде дем алдыру.

IV.Қорытынды.
VI. Үйге  тапсырма.
VІI. Бағалау   бөлімі.
VІІI. Сабақты  қорытындылау.

*****
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Атырау облысы.  Индер ауданы, Индербор кенті.
 МКҚК "Балдаурен" бөбекжайы.

Психолог:  Жалғасбаева  Анель Құрманқызы.

«Бала құзыреттілігін дамытуда балабақша психологының рөлі»
Мақсаты:
1.Мектеп жасына дейінгі балалардың тілдік құзыреттілігін дамыту.
2.Коммуникативті  құзыреттілікті  қалыптастыру,балалардың  бір-бірімен,психологпен  ,тәрбиешімен  әрекеттесуге
талпынысын жандандыру.
3.«Құм терапиясы» арқылы балалардың  танымдық,психикалық процестерін дамыту.

Міндеті:      
Мектепке  дейінгі  балалардың  ойын  дағдылары  мен  шығармашылығын    тренинг  пен  ойындар  арқылы,балалардың
дамытушы шығармашылық қабілеттері арқылы  шыңдау;
 Өзара әрекеттестікте серіктесін естіп,түсіне алатын,өз денесі мен сөзін игере алатын қарым-қатынасқа тез түсетін баланы
дамытуға және өзіндік шығармашылығын іске асыруға жағдай жасау;      
Әрбір баланың әлемді тануына және тұлғаның өзін-өзі тануына түрткі болатын дамытушы,танымдық ойындарды белсенді
қолдану,бала құзыреттілігін дамыту.   

       Қ. Р.Президенті Н.Назарбаев «Қоғамның  нарықтық  қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси экономикалық  және рухани
дағдарыстарды жеңіп шыға алатын ізгіленген 21-ғасырды құрушы, іскер, өмірге икемделген , жан-жақты мәдениетті жеке
тұлғаны  қалыптастыру-  біздің басты мақсатымыз»-деп өзінің жаңа әлемдегі жаңа  Қазақстан атты жолдауында тұжырым
жасады.Қазіргі өскелең  талап бойынша әрбір оқу пәні бойынша білім, білік және дағдыны игеру бала құзіреттілігі үшін
жеткіліксіз,жеке тұлғаның қалыптасуында  ең тиімді  жол жаңа тұлғаны қамтитын,  қабілет,  білім,  икем, дағды, тәжірибе
көзқарас  болып табылады.
Құзыреттілік- оқу нәтижесінде меңгерген білім мен дағдыны тәжірибеде қолдана алу,яғни бала дайындығының сапасын
сипаттайтын жаңа сапалық белгісі.Білім берудің негізгі нәтижесі ретінде жеке тұлғада  төмендегі құзыреттіліктер болуы
тиіс.
-Құндылықтарды бағалау құзыреттілігі
-Коммуникативті
-Мәдениеттану
-Оқу-танымдық
-Әлеуметтік еңбек
-Тұлғаның өзін-өзі дамыту
-Ақпараттық технологиялық
1.Құндылықтарды бағалау құзыреттілігі-жаңа қоғам өмірінде өз рөлін таба білу біліктілігі,азаматтық белсенділік Отанының
патриоты болу.
2.Мәдениеттану  құзыреттілігі  –өз  халқының  және  әлем  елдерінің  мәдениетін  білу,бағалау,түсіну  жалпы
адамзаттың,мәдениеттің жетістіктері мен этномәдени құбылыстарды тану.
3.Оқу-танымдық құзыреттілігі-баланың әрекетімен өзіндік оқу-танымдық процесін қамтамасыз ететін кешенді құзырлылық.
Қарапайым эксперименттік іс-әрекетті ұйымдастыруды қарастырады.
4.Коммуникативті  құзыреттілік-адамдармен  өзара  іс-әрекет  және  қарым-қатынас  жасау  тәсілдерін  білу,  қарым-қатынас
ортасының кеңеюіне жағдай жасау.
5.Ақпараттық-технологиялық құзыреттілігі өз бетінше іздей білу,талдау,таңдап алып өзгерте білу,ақпараттық технологияны
игеру.
6.Әлеуметтік еңбек құзыреттілігі-жанұяда, еңбекте саяси, қоғамдық ,азаматтық тәжірибе мен білімге ие болу. Әлеуметтік-
қоғамдық жағдайларға нақты талдау жасап,шешім қабылдай білу.
7.Тұлғаның  өзін-өзі  дамыту  құзыреттілігі-өзіндік  қадір-қасиет  сезімін  ұйымдастыра  білу,  бала  мүмкіндігін  нақты  даму
жоспарларымен салыстыра білу.
Құзыреттілік  бала  төрт  жасында  әлеуметтік  құзыреттіліктің  белгілі  деңгейіне  жетеді,басқа  адамға  қызығушылығын
білдіреді,оған сенеді,ересектермен және құрдастармен өзара қарым-қатынас жасауға тырысады. Басқа адамдармен байланыс
орнату үшін қатынасудың тілдік және тілдік емес (көзқарас,ым,ишара) тәсілдерін қолданады.
Интеллектуалдық  құзыреттілік  баланың  қоршаған  әлемді  танып-білу  мақсатында  әрекеттері  сұрақтар  қойып,белсенді
қызығушылық  танытуынан  көрінеді.  Ол   әртүрлі   тұрмыстық  заттар  мен  ойыншықтарды  ерекшеліктеріне  (түсі,
пішіні,көлемі, құрылымы)қызметіне қарай қолданып байқайды.Ана тілін меңгеру негізгі грамматикалық категориялар және
сөйлеу  тілі  сөздіктерін  қолданумен  сипатталады.Мектепке  дейінгі  кіші  жаста  екінші  тілді  меңгеру  баланың  тікелей
қабылдауымен,өзге тілді адамдармен ашық қарым-қатынас жасаумен байланысты.
Мектеп жасына дейінгі бала оған екінші тілді білу не үшін керек екенін түсінбейді.Балалардың мотивациясы осында және
қазір ұстанымы бойынша әрекет етеді,яғни бала алыс мақсат қоймайды.Сондықтан екінші тілді меңгеру процесі  баланың
тұлғалық,танымдық,ойын іс-әрекеті қажеттіліктерін қанағаттандыру  барысында құрылады.Осы мақсатта  қарым-қатынас
баланың  тілдік  ортаға  тікелей  қатысуымен  жүргізілуі  керек.Бірлескен  іс-әрекет  қуану,  ересектермен,құрдастармен
ынтымақтасу,қарым-қатынасына қанағаттану негізінде қалыптасады.
Балалардың тілдік құзыреттілігін дамытуда көңіл бөлу керек.Атап айтқанда берілген тақырып көлемінде оқу,сөйлеу,жазу
және тыңдап түсінуде мәдениетаралық  қарым-қатынас құруға жаттықтыру.Сабақ барысында тілдік құзыреттілікті дамыту
балалардың  лексико-грамматикалық  білімдерін  тақырып  бойынша  ұсынылған  жағдайларда  қолдану  арқылы  іске
асады.Балалардың  бойында  коммуникативті  құзыреттілікті  қалыптастырып,дамыту  үшін  тақырыпқа  сай  ойындар
ойнау,қойылымдар  әзірлеу,тапсырмаларды  орындатуға  болады.Жалпы  коммуникативті  құзыреттілікті  дамытуда  рөлдік
ойындардың орны ерекше,себебі ойын балалардың бір-бірімен,психологпен,тәрбиешімен әрекеттесуге деген талпынысын
жандандырады  және  әңгімелесу   барысында  теңдік  шартын  тудыру  арқылы  тәрбиеші  мен  бала  арасындағы  дәстүрлі
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кедергіні жояды.Ойын өз-өзіне сенімсіз,ұялшақ балаларға сөйлеу арқылы сенімсіздік кедергісін жоюға көмектеседі.Ойын
арқылы балалар әңгімені бастау,оған ілесу,қолдау,әңгімелесушінің сөзін бөлу,оның ойымен келісу немесе келіспеу,сұрақтар
қою сияқты қарым-қатынас элементтерін меңгереді.Рөлдік ойын сезімтал болуды үйретеді.
-Ойын арқылы баланың қисынды ойлау қабілеті дамиды.
-Өздігінен жұмыс істеуге үйренеді.
-Сөздік қоры баийды,тілі дамиды.
-Зейіні қалыптасады.
-Байқампаздығы артады.
-Өзара сыйластыққа үйретеді.
-Ойынның ережесін бұзбау, яғни тәртіптілікке баулиды.
-Бір-біріне деген сенімі артады.
-Сабаққа қызығушылығы артады.
Жалпы ойын балалардың танымдық мүддесінің қалыптасуына жағымды әсер етеді және олар бала бойындағы дербестік,
талапшылдық сияқты қасиеттерді дамытып ұжымшылдық сезімін тәрбиелейді.
Мектепке  дейінгі  балалардың  құзыреттілігін   дамыту   барысында  «Құм  терапиясын»  қолданудың  маңызы:Бала  өзі
жайлы,қорғалған  күйде   сезініп,  шығармашылық   белсенділік  танытатын  табиғи  стимулды  орта  қалыптастырады  және
танымдық,психикалық   процестерді  дамытады  ол  түйсік,есті,зейінді,қиялды,кеңістік  түсінікті  қолдарының  ұсақ
моторикасын дамытады.Құм терапиясы арқылы баланың қандай құзыреттіліктері дамиды.
-Шығармашылық  -Танымдық  -Интеллектуалдық  -Қарым-қатынас
Мектепке  дейінгі   ересек  жастағы балалардың  танымдық құзыреттілігін   дамытуға  ықпал  ететін   ойындардан  мысал
келтірсек,Ханзада  орманда келе жатты,Көгалда  ойын жаттығуларын ойнауға болады.
Құм терапиясын қолданудың әдіс-тәсілдері:
1.Әңгімелесу  2.Түрлі-түсті құммен сурет салу   3.Танымдық ойындар
4.Коммуникативті ойындар  5.Пікірталастар.
Құм терапиясының маңыздылығы:
-Сөзбен айтып жеткізе алмайтын ойлаумен қобалжуларды  сыртқа шығаруға көмектеседі.
-Іште туындаған қиын жағдайларды,шығармашылық потенциалдарын босатады.
        Сонымен,мектеп жасына  дейінгі  балалардың танымдық  құзыреттілігі  қоршаған  орта   туралы білімі,сенсорлық
мәдениеті,олардың  қолдану  біліктілігі,дағдысы  және  тәжірибесінің   жиынтығы.Дегенмен,мектеп  жасына  дейінгі
балалардың танымдық құзыреттілігінің  қалыптасу  ерекшелігі зерттелуі күрделі мәселе болып  табылады.

*****
Дене шынықтыру маманы

Краубаева Турар Есимбековна

Шынықсаң  шымыр   боласың!

Мақсаты:Салауаттыөмірсүрумендемалысұйымдастырудағдыларынқалыптастыру
Тәрбиелік:ұйымшылдықты, тәртіптілікті, саналықтыжәнебелсенділіктітәрбиелеу
Дамытушылық:Оқушылардыңбойындакүштілік, ептілік, төзімділікқабілеттеріндамыту
Керектіқұрал - жабдықтар:кедергілер 2 шт., тунель 2 шт., корпешелер
 8 шт., құрсаулар 6 шт., доптаркішкенекөлемдегі 20 шт., себет 2 шт., доға 6 шт.
Жүргізуші:Құрметтіқонақтар!  Бүгінгібіздіңспорттықжарысымызғақошкелдіңіздер!   Сіздергезорден  -  саулық  «жарыста»
сәттіліктілейміз. ОртағажарысқатүсетінАқбота II – кішітоптышақырамыз: 
Жүргізуші:Алақайдегенұрандыбізортағатастаймыз.
Жарысымыздыденеқыздырубиіненбастаймыз!
Жүргізуші:  Ал, балаларөздеріңдітанытыңдар,
Ептілік, мықтылық, батылдықкөрсетіптабанда!
Балаларекі топқа  тұрады. 1 топтын аты «Жас қыран», екінші топтың аты «Сұңқар».
Эстафета 4 этаптан тұрады: 
1 – этап:   «Кім мықты?»
Шарты: корпешеден корпешеге секіріп, шеңбердегі допты алып себетке дәлдеп  лақтыру.
2 - этап: «Кім епті?»
Шарты: доғалар астымен еңбектеп өту, қайта өз тобына жүгіріп келу.
3 - этап: «Кім жылдам?»
«Тунель »  Шарты: Ортаға қойылған тунельден жылдам өту.
4этап: «Құрсау»
Шарты: құрсауды басынан айналдыра өткізу.  Содан өткізіп қайта сапқа оралу.
                         (Музыкалық әуенмен - Би)
Жүргізуші: ал енді балалар бізге кәзір Альбина мейірбекеміз қонаққа келіп тұр сендерге балалар дәрумендер алып келіпті.
Шақырайық !

Жүргізуші: Бүгін міне, оң болып әр ісіміз,
Жоғары боп күш жігер намысымыз.
Осылайша қуанышпен думандатып,
Аяқталды халайық жарысымыз!

*****
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Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданы 
С. Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебінің физика пәні мұғалімі 

Өмірбекова Сұлухан Кәрімқызы
         
  Қысқа мерзімді сабақ жоспары

Сабақтың  тақырыбы: Жылу
берілу түрлері. Жылу 
өткізгіштік

Мектеп: С.Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебі 

Күні: 13.09.2016ж Мұғалімнің аты-жөні: Өмірбекова Сұлухан Кәрімқызы
Сынып:8А

Пәні: физика
Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақ негізделген оқу 
мақсаты: (мақсаттары)

Жылу берілу түрлері. Жылу өткізгіштік  жайлы мағлұмат беру, күнделікті өмірде  
қолдана білуге үйрету

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар:С 

Жылу берілу түрлері. Жылу өткізгіштік  жайлы мағлұмат беру
Оқушылардың басым бөлігі  В
Өмірден мысал келтіре білу, логикалық ойлау қабілетін арттыру.

Кейбір оқушылар: А

Тәжірибе жүзінде анықтау, күнделікті өмірде  қолдана білуге үйрету

Алдыңғы оқу Ішкі энергия және оны өзгерту тәсілдері.
Жоспар 
Уақыт Жоспардың 

мазмұны
Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Ресурстар 

4 мин Ұйымдастыру 
кезеңі:

1.Оқушыларды түгендеу.
2.Ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру. «Жүректен 
жүрекке».
3.Оқушыларды топтарға бөлу.

 Шеңбер бойымен  тұрған 
жанындағы  оқушыға  жақсы 
тілегін арнайды.
Оқушылар «Молекулалар» 
ойыны арқылы  топ құрап  
 4 топқа бөлініп орындарына 
жайғасады 

Гүл

8 мин «Қайталау- оқу 
айнасы»

1.«Сұрақтар бұрқасыны» ойыны 
арқылы  әр түрлі деңгейдегі 
сұрақтар беріледі. 
2.«Көршіңді тексер» әдісі: үйге 
берілген тапсырманы тексеру

Әр топ қарсы топтарына 
сұрақ дайындайды және 
сұрақтарға  жауап береді.
Оқушылар дәптерлерін 
көршісіне беріп үй 
тапсырмасын тексереді.

Интербелсенді 
тақта, сұрақтар, 
бірін-бірі 
бағалау

3 мин «Ой шақыру» 
стратегиясы.

Жаңа сабақтың тақырыбын 
анықтау.

Бейнежазбаны көргеннен соң,
сабақтың тақырыбын табады.

Интербелсенді 
тақта, 
бейнекөрініс

15 мин «Мағынаны 
ажырату»  стр-сы

Жаңа тақырыпты «Ойлан, бірік, 
бөліс»  әдісі арқылы тақырыпты 
бөліктерге бөліп, оқуға тапсырма 
береді.
І-топ. Жылу берілу түрлері, 
мысалдар келтіру. 
Жылуөткізгіштік құбылысы-ның 
мәні.
ІІ-топ. Әртүрлі қатты денелердің 
жылу өткізгіштігін анықтау.
ІІІ- топ. Газ және сұйық заттардың
жылу өткізгіштігін анықтау.
ІV- топ. Заттың үш күйінің 
жылуөткізгіштік қасиеті.

Топтық талқыға салады, 
ойланады. Идеялар, 
тәжірибелер және ойлармен 
бөліседі.
І- топ.  Постер қорғау.
ІІ-топ. Әртүрлі қатты 
денелердің жылу 
өткізгіштігін  тәжірибе жасау 
арқылы түсіндіреді.
ІІІ- топ. Газ және сұйық 
заттардың  жылу 
өткізгіштігін тәжірибе жасау 
арқылы  анықтайды.
ІV- топ. «Фишбоун» әдісін 
қолданады.

Оқулық, 
тапсырмалар, 
маркер, 
флипчарт.
Физикалық 
құралдар: мыс, 
темір таяқшалар,
шамдар,штатив, 
су құйылған 
ыдыс, пробирка, 
мұз, 

9 мин «Ой толғаныс» Сабақты қорытындылау. 
Талқылау үшін сұрақтар беріледі :
-Жылу берілуді және түрлерін 
қандай өндірісте немесе күнделікті
тұрмыста қолдануға болады? 

Әр топ оқушылары ауызша 
сұрақтарға өз ойларын 
жеткізе жауап береді.
 

Интербелсенді  
тақта, 
В.И.Лукашик 
«Физика 
сұрақтары мен 
есептер жинағы»

4 мин Бағалау «2жұлдыз 1тілек» 
Әр топқа берілген бағалау парағы 
бойынша сабақтың соңында 
жиынтық бағамен бағалаймын.

Топтар басқа топтардың 
сабаққа қатысуы туралы баға 
береді. Өзара және өзін- өзі 
бағалайды.

Бағалау 
парақшалары

1 мин Кері байланыс Бүгін не үйрендің? Не білгің Оқушылар пікірін білдіреді. Стикерлер, кері 
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келеді? Сабақ несімен қызықты 
болды?

байланыс парағы

1 мин Үй жұмысын беру. §5 -тақырыпты оқу.
Күнделікті өмірде тапсырмаға 
байланысты өзің байқаған 
құбылыстар жайлы шағын эссе 
жазу

Тапсырманы  түсініп 
дәптерге жазып алады.

Ораз  Жандосов  атындағы  №30  жалпы  орта  мектептің 
бастауыш сынып  мұғалімі  Керимбекова  Гульмира  Толебековнаның  

 4 "Ж"  сыныпта   математика пәнінен  өткізілген   ашық  сабағы

Сабақтың тақырыбы:  Үш таңбалы санға жазбаша  көбейту және бөлу тәсілдері.
Сабақтың  мақсаты:   оқушыларды  үш таңбалы санға жазбаша  көбейту және бөлу  тәсілімен  таныстыру ;  есептеу 
дағдысы  мен  әртүрлі  есептерді  шығару  қабілетін   жетілдіру , үйрету. 
Сыныпта ынтымақтастық орната отырып пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. Ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Пәндік  нәтиже: оқушылар  үштаңбалы санға  жазбаша  көбейту   тәсілінің  алгоритмін  біледі . Ынтымақтастық 
атмосферасын құрады. Алған білімдерін өмірде пайдалана алады.
Сабақтың түрі: жаңа білімді меңгерту , : БжС технологиясындағы «Алгоритм» картасын қолдану.
Оқыту әдісі: сұрақ - жауап, талдау, салыстыру, ажырату, жинақтау, жаттықтыру, көрнекі, ізденіс әдісі, жазба жұмысы, 
өзіндік жұмыс.
Көрнекіліктер: слайд, сызба,  карточка, фигуралар сурет
І. Геометриялық фигуралар арқылы топқа бөліну
Әр оқушы өзіне ұнаған фигураны таңдап топ бойынша отырады.
Ұйымдастыру кезеңі: 
- Сабақтың мақсаты мен тақырыбын хабарлау.
- Сыныпты белсендіру үшін  жылдамдық санағын жүргізу .
7326, 9060, 7961, 34800, 52173, 53980, 842752, 234124, 964823, 875645
Үй  тапсырмасын тексеру ,бағалау.
Математикалық  диктант алу оқушылар өз ойларын білдіру үшін "ИЯ -ЖОҚ"  немесе "+"   "-" таңбасын  қояды.  Жауабын   
тексереді .
1-цикл  Байқау.
ОӘЖӘ сызбасы бойынша 1-түсіндіру. Түсіндіру уақытын У1=х тақтаға жазу.
(есептің барлығы мен қалғанын табу үшін ережені тірек сызба арқылы түсіндіру)  кестемен айту.
Бір шапалақ ұру. «Байқау» сөзін дәптерге жазу, жұмысқа кірісу.Уақытты белгілеу.

4178 * 133=555674                     4153* 221 = 917813

         х    4178                                х     4153                              
                133                                          221                                         
                                                                        
                                                                                                                                                                                                                      
- Жұмыстың  аяқталу  уақыты  5 бала  + 30 сек
- Ұғынуды ұйымдастыру. Түсіну
Жұмыс аяқталған соң оқушылар дәптерлерін алмастырады. «Қолда қалам-бұл қателік» бұйрығы беріледі. Тапсырмаларды 
орындаудың кезеңді тексеру, орындау сапасын анықтау. Тақтаға тапсырма жауаптарын жазу: 40%
2-цикл  Бекіту.
 Түсіндіру уақыты 2 есе кем біріншіден. Зерек оқушыға түсіндіруге мүмкіндік беру.
Қабылдауды ұйымдастыру.
Екі рет шапалақ  ұру. «Бекіту» сөзін дәптерге жазу, жұмысқа кірісу.
         х    2541                                х     2311                              
                234                                          235                                         
                                                                        
                                                                                                                                                                                                                      
- Жұмыстың аяқталу уақыты  5 бала  + 30  сек
- Ұғынуды ұйымдастыру. Түсіну
Жұмыс аяқталған соң оқушылар дәптерлерін алмастырады. «Қолда қалам-бұл қателік» бұйрығы беріледі. Тапсырмаларды 
орындаудың кезеңді тексеру, орындау сапасын анықтау. Тақтаға тапсырма жауаптарын жазу:45 %
3-цикл Есте сақтау.
 3-түсіндіру. Түсіндіру уақыты 2 есе кем екіншіден. У3=х тақтаға жазу.
Қабылдауды ұйымдастыру.
Үш рет шапалақ ұру. «Есте сақтау» сөзін дәптерге жазу, жұмысқа кірісу.
         х    1253                                х     5261                              
                132                                          157                                         
                                                                        
- Жұмыстың аяқталу уақыты 5бала +30 сек
- Ұғынуды ұйымдастыру. Түсіну
Жұмыс аяқталған соң оқушылар дәптерлерін алмастырады. «Қолда қалам-бұл қателік» бұйрығы беріледі. Тапсырмаларды 
орындаудың кезеңді тексеру, орындау сапасын анықтау. Тақтаға тапсырма жауаптарын жазу: 50 %
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Түйсіну: материалды меңгеру деңгейін анықтау.
 Сергіту сәті.  Сол қолмен сандар жаздыру.
1 топ "үшбұрыш "  елімізде өткізіліп отырған  Қысқы Уневерсияда туралы  3 тілде қысқаша жаңалық айтады.№5 
тапсырманы орындауға отырады .
2 топ "шаршы" елімізде өткізілетін ЭКСПО туралы 3 тілде қысқаша жаңалық айтады.№6 тапсырманы орындауға отырады .
3 топ "көпбұрыш " Отан туралы 3 тілде қысқаша жаңалық айтады.№7 тапсырманы орындауға отырады .
6. Шығармашылық тапсырманы орындау. Жазуды аяқтау. 
V. Үйге тапсырма:№8 түсіндіру
VI. Бағалау:  жетістіктері  бойынша мадақтау, өздерін бағалау.
Естелікке  уневерсиаданың  бойтұмарының    суретін  сыйлау.
Қысқа мерзімді жоспар
Ортақ тақырып:   Отбасым       
Бөлімше: 1.1. Мен және менің отбасым. Сабақ жоспары

*****

Сабақ: дүниетану Мектеп: Жамбыл облысы Жуалы ауданы №28 Амангелді атындағы орта мектебі
Күні: Мұғалімнің аты: Кисебаева Ақмарал Мейрханқызы
Сынып: 1 Қатысқандар: 15 Қатыспағандар:

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 
асатын оқу 
мақсаттары

1.1.1.2 отбасы мүшелеріне қатысты туыстық байланыстар жүйесіндегі өз орнын анықтау.

Бағалау 
критерийлері

1.Отбасы мүшелеріне қатысты туыстық байланыстар жүйесіндегі өз орнын анықтайды.
2. Отбасы мүшелеріне қатысты туыстық байланыстар жүйесіндегі өз орнын түсіндіреді.

3. Отбасы мүшелеріне қатысты туыстық байланыстар жүйесіндегі өз орнын салыстырады.
Дескрипторлар 1. Отбасы мүшелеріне қатысты туыстық байланыстар жүйесіндегі өз орнын анықтай алады.

2. Отбасы мүшелеріне қатысты туыстық байланыстар жүйесіндегі өз орнын түсіндіре алады.

3. Отбасы мүшелеріне қатысты туыстық байланыстар жүйесіндегі өз орнын салыстыра алады.

Тілдік мақсат Үйіне, өз отбасына, өзінің қауымдастығына қатынасы бойынша өз ойлары мен сезімдерін 
сипаттайды және түсіндіреді 

Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: нағашы, ата, әже, апке, аға, әке, ана.
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сай келетін тіл стилі:
 Ана – мама – mother
Әке – папа – father
Ата – дедушка - grandfather
Апа – бабушка - grandmother
Талқылауға арналған сұрақтар: 

29) Отбасы дегеніміз не?
30) Отбасы мүшелерін ата 
31) Туыстық қарым-қатынасқа кімдер жатады?
32) «Нағашы» деп кімдерді айтамыз?
33) Әкеңнің әкесі саған кім болады?

Ишара:   түсетер бойынша
Қызыл түс – түсінбедім, сары түс- көмек керек, жасыл түс - тамаша

Алдынғы оқу: 1.1. Мен және менің отбасым 
1.1.1.1. түрлі дереккөздерді зерттей отырып, «отбасы» ұғымын түсіну 
және мәнін түсіндіру.
«Менің отбасым» ( әр оқушы өз отбасының суретін салып келеді) 
шығармашылық жұмыс. 
 Кері байланыс: «Серпілген доп» 
Бағалау: мадақтау
Смайликтер арқылы

Суреттер доп

Жоспар

Жоспарланған 
уақыт есебі

Жоспарланған  жаттығу түрлері (төмендегі жазбаларды сіз
жоспарлаған жаттығу түрлерімен ауыстырыңыз)

ресурстар

Басы Психологиялық ахуал:
Күн жарығын алақанға саламын,
Жүрегіме басып ұстай қаламын.
Ізгі әрі нәзік, жарық, мейірімді,
Болып кетер сонда дереу жан- жағым.
ЖҰМБАҚ ШЕШУ: ТУЫСТЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС
Сыныпты топқа бөлу:

АКТ – ны қолдану

Отбасы мүшелерінің 
аттары жазылған 
қима қағаздар
А) шағын отбасы 
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Отбасы мүшелерінің аттары жазылған қима қағаздар арқылы сыныптағы
оқушылардың  санына  сәйкес  бөліп,  оларды  араластырып,  оқушыларға
таратып  беру.  Оқушылар  отбасы  мүшелерінің  аттары  жазылған  қима
қағаздар арқылы бөліп, сол бойынша топ құрайды.

(сары)
Ә) үлгілі отбасы 
(көк)
Б) көп балалы отбасы
(жасыл)

Ортасы
Тапсырма  - 1   Суретпен жұмыс
Әр топ өз аттарын қорғау.
І-топ «Шағын отбасы»
ІІ-топ «Үлгілі отбасы»
ІІІ-топ «Көп балалы отбасы»

Кері байланыс 
«Мен саған, сен маған» әдісі
Бағалау: мадақтау 
Тапсырма  - 2
 «Кім жылдам?»  сұрақ-жауап
Отбасы мүшелерінің үйдегі өз орны. Суреттер көрсету арқылы.      

1 топ                                   2топ                         3 топ 
                                        әкенің мінд.          баланың мінд. 
Атаның міндеті              ананың мінд.        апкеңнің мін.
Апаның міндеті             

Кері байланыс
«Ыстық картоп» әдісі
Бағалау:
Сергіту сәті:   «Көңілді күн» 

Тапсырма  - 3  «СӨЗЖҰМБАҚ»
Топтық тапсырма ретінде беріледі.

12. Қой деген де бар, лақ деген де жоқ,                           Ойда бар, 
бақта жоқ

13. Рәміздің бірі
14. Еңбек құралы
15. Ең жақын адам
16. Уақытты немен білеміз?
17. Ырыс алды....

Кері байланыс
«Ыстық картоп» әдісі
Бағалау:

Ақ қағаз, түрлі-түсті 
қалам.

 Ата, апа, ана, әке, 
бала суреттері 
арқылы

 
«СӨЗЖҰМБАҚ»

Соңы Кері байланыс «Сен маған, мен саған»
Бүгін сендерге  бәрінен  де не ұнады?
Отбасының сен үшін  маңызы қандай?
Бүгін үйренгендердің  ішінен сен үшін не айтарлықтай құнды?
Отбасының туыстық қарым-қатынастарын ата.

Қосымша мәліметтер

Саралау-оқушыға мейлінше қолдау 
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
 Қабілетті оқушыға тапсырманы  
қалай түрлендіресіз?
А-сөзжұмбақ
В-суретпен жұмыс

Бағалау – оқушы білімін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?
Топты бағалау,   баланы бағалау. 
Смайликтер.
 

Пәнаралық байланыс –  сауат ашу және 
жаратылыстану, бейнелеу өнері 
 Құндылықтармен байланыс (тәрбие 
элементі) 
Отбасы, адамгершілік, эстетикаға 
тәрбиелеу.
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С-Кім жылдам?

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

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

Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (оқыту мен оқуға қатысты)
1. Сөзжұмбақ
2.  «Кім жылдам?»
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
1. Ресурстармен тиімді жұмыс жасау, өмірмен байланыстыру.
2. Ата-аналарды қатыстырған да, сабағым одан ары қызықты  өтер еді. 
Осы сабақтың барысында келесі сабағыма қажет болуы мүмкін барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы  
қандай ақпарат білдім?
1.Сөзжұмбақ және Кім жылдам? әдісі арқылы  үдемелі жұмыс жүргізе білдім.

Ералина Шынкүміс Төлепқызы 
бастауыш сынып мұғалімі

Ораз Жандосов атындағы №30 жалпы орта мектеп 

 Өтетін уақыты: 05.02.2015 ж
 Пәні:       Қазақ тілі
 Сыныбы: 4 «в» сынып
 Тақырыбы:   Етістік
 Сабақтың  мақсаты:
 Білімділігі:  Етістік туралы берілген білімді еске түсіру және толықтыру,   оқушылардың  өзіндік іс-әрекет  дербестігін
арттыру 
 Дамытушылығы: Оқушылардың  сөздік  қорын  молайтып, ойын, тілін,шығармашылығын  дамытып, дербес  жұмыс  
жасауға  үйрету. Өз ойын  тез  әрі   жүйелі жеткізуге  дағдыландыру.
Тәрбиелігі:            Оқушыларды  ұқыптылыққа,  шығармашылыққа, еңбекқорлыққа   тәрбиелеу.
Көрнекіліктер:  проектор,А-3 форматтар,фломастерлер,стикерлер,магнитті тақта
Сабақтың  түрі: Дамытушылық
Сабақтың  әдісі: Сұрақ-жауап  әдісі, топтастыру, тірек-сызба.

Сабақтың барысы:
Топқа бөлу:1) Зат есім 2) Етістік  3)  Сын есім

 Психологиялық дайындық.Қайырлы күн балалар! Қане,жаңа сабақтың алдында тез тілек тілей қояйық.   Мен 
сендерге сәттілік тілеймін! Сабақтарың сәтті өтсін!Мен сендерге сенемін! Ал құрметті апайлар,4 «в» сыныбына қош 
келдіңіздер!       (2минут)
Баяу музыка қойылады (Слайд 1-12)

-Осындай жүрекке жылы тиер жұмсақ сөздермен өз-өзімізге деген сүйіспеншілігіміз бен сенімімізді арттыра отырып 
сабағымызды бастайық.
Үйге берілді:Зат есімнің жіктелуі.114-жаттығу.Оны топ болып тексеріп жіберейік.(7 минут)
Үй тапсырмасын сұрау:114-жаттығу.Сызбаға қарап,дәрігер сөзіне жалғанған жалғау түрлерін ажырату
1-топ оқиды дәрігер-мін, -сің, дәрігер-ге,-ден.
2-топқа тапсырма Жіктік жалғаулары мен септік жалғауларының  айырмашылықтары қандай? 3-топқа тапсырмаЖіктік 
жалғаулары зат есімге қай кезде жалғанады?(Зат есім сөйлемде баяндауыш болған кезде1,2-жақтың жалғаулары 
жалғанады.)  1-қадам
Үй жұмысын бекіту.
Жіктік жалғауларын белгіле: Төбесіне атымызды жазамыз,болған баланы көршісі тексеріп,бағалайды.(жеке-жеке беріледі.)
(тақтаға жауабын жазып,тексеру)

Жіктік жалғауларын белгіле:
а)-лар,лер,дар,дер,тар,тер
ә)-мын,-мін-бын,-бін,сың,-сің,-сыз,-сіз.
б)-ның,-нің,дың,-дің,тың,тің
в)-да,-де,-та,-те,ны,-ні,ды,ді
«Зат есім туралы не білдік?» алған білімдерін топтастыру арқылы ортаға салу

ЗАТ ЕСІМ
Жаңа сабақтыың тақырыбын ребусты шешу арқылы білеміз.

1-жаттығуда берілген ребусты шешкізу. (5 минут)
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    Шешуі: ЕТІСТІК
-Жарайсыңдар!Осы  жаттығуды  орындау  арқылы  сендер  бүгінгі  сабақтың  тақырыбын  өздерің  жарияладыңдар.Бүгінгі
сабақта  біз  етістік  туралы  2-сыныптан  бері   алған  білімімізді   еске  түсіреміз,толықтырамыз.Шығармашылығымызды
дамытып, өзіндік іс-әрекет  дербестігімізді арттыратын боламыз.      
Әуелі етістік туралы не білетінімізді еске түсірейік.               
Ережені сұрау. Сызбасын дайындау.Топтастыру.Әр топтан оқушылар кезек-кезек шығып маркермен жазу.бір-бірін 
қайталамау үшін кезек сақтау.
Мұғалім оқушылардың жұмыстарын  төмендегі сызба арқылы бекітеді.(3 минут)
Етістіктің жіктелуі мен шақтары туралы алдағы келесі сабақтарда танысатынымызды ескертеді.
Тамаша, мына тапсырмаларды тез орындап жіберейік.(2-қадам)
Кестелер(етістік)
Оқулықпен жұмыс жасау.
   Дәптерді ашамыз,күнді,тақырыпты жазамыз. (тақтаға жазып қою) 
2)3-4-жаттығуларды орындау.(3-қадам) (10 минут)
І топқа:     3-жат.Жатқа жазу, дара  етістікті   тауып астын сызу
ІІ топқа:   4-жаттығу.Туынды етістікті тауып,теріп жазу,туынды етістік екенін дәлелдеу.
ІІІ топқа:   4-жаттығудан туынды етістіктерді қатыстырып,сөйлем құрау. 
Сергіту сәті. Ой сергіту жаттығуы: «Тез бөгелмей айт»  (Айтылған етістікті қимылмен көрсету.Музыка ырғағымен)
(6 минут)
Мұғалім төмендегі зат есімдерді біртіндеп оқиды.Оқушылар оларға әр түрлі етістіктер тіркеп,бөгелмей айтып қимылмен
көрсетулері керек.

Жел --.Ағаштар-.Найзағай--.Қой-.Қоңырау-.Мен--.Палуандар-.Құс—Біз орнымызға әдемі-----.

3) Шығармашылық диктант.(3 минут)
Берілген тірек сөздерді пайдаланып,сызба бойынша өлең құрастыру
            .....            сайрайды,                 немесе                   ......... көңілді,
.....            жайнайды.                                                ......... өңірді,
.....            құлпырып,                                               ......... төгілді,
.....            сыйлайды.                                               ......... көрінді. 

4) (Бекіту жаттығуы) Сәйкестендіру тапсырмасы: (3 минут)
аю              қорбаңбай      секірді
көйлек       ұзын                киді
сурет          әдемі               салды
пышақ       өткір                кесті
жол            тура                 жүрді
кітап          қызық              оқыды
Жарайсыңдар,балалар! Бүгінгі сабақ көңілдеріңнен шықты ма?
 Сабақ қаншалықты қиын болды?
Сабақтың соңында  қандай сезімде болдыңдар?Өз сезімдеріңді стикерлердің көмегімен көрсетулеріңді  сұраймын.Бүгінгі
сабақ туралы ойларыңды 1сөйлемге сыйғызып жазып,білім ағашына ілулеріңді сұраймын. (1 минут)
 Бағалау.Бағалау парақтары бойынша талдау.(3 минут)
Үйге тапсырма: (2 минут) 6-жаттығу. «Туған жер»тақырыбына әңгіме құрау,етістіктердің астын сызу.
Рахмет балалар,сабақ аяқталды.

Тапсырма Туынды
етістік

Дара етістік Негізгі
етістік

Болымсыз
етістік

Күрделі
етістік

Болымды
етістік

1          
2         
3           
4          
5           
6           

*****
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Низамова Гулчехра, орыс тілі және әдебиеті пәні мұғалімі,   
Яссауи жалпы орта мектебі

Тема: Падеж имён существительных.
Цели урока: Обобщить знания и умения различать падежи по совокупности их
признаков.
Задачи урока:  Отрабатывать умение употреблять существительные
  в нужном падеже, совершенствовать навыки учащихся
  в употреблении существительных в различных падежах.
 Развивать орфографическую зоркость, творческое и крити-
 ческое мышление, интерес к языку; развивать устную и
 письменную речь и зрительный память учащихся.
 Воспитание уважительного отношения к родному языку;
  воспитание нравственности, коммуникативных умений и 
 навыков. Воспитать в детях умение видеть и творить 
прекрасное. Воспитывать культуру речи и письма.
Тип урока: изучение нового материала 
Вид урока: комбинированный
Методы: практический, объяснительный, словесный, частично-поисковый,
Межпредметная  связь:  с казахским  и  узбекским   языками 
Оборудование: интерактивная доска, слайды, таблица, ребусы, игра «Помоги
                           зайчонку», стихи про падежей, портрет М. В .Ломоносова, 
                           оценочные звёздочки, стих Г. Граубина «Ленительный падеж».

Ход урока
I.Организационный момент.
Приветствие учителя.Отметка отсутствующих.
Проверка готовности класса к уроку.
Я желаю вам всем удачи и хорошего настроения. Я надеюсь, что мы
сегодня хорошо поработаем!
   - Что мы проходили на прошлом уроке и что было задано на дом?
II.Опрос домашнего задания.
Индивидуальный опрос. Упражнение 5.
Образец: Единственное число                               Множественное число
             Завтрак                                                       глаза
Фронтальный опрос.
Вопросно-ответная беседа по пройденным темам.
1.Что такое имя существительное?
2.На какие вопросы отвечают имена существительные?
3.На какие две группы можно разделить имена существительные?
4.Сколько родов в русском языке? Назовите их.
5.Какие окончания имеют слова мужского,женского и среднего  рода?
6.Сколько чисел в русском языке? Назовите их. Приведите примеры.
III. Новая тема.
-Ребята , скажите  мне,  пожалуйста,  когда  изменяются  окончания  слов? 
 -Конечно,  когда  они  изменяются  по  падежам  и числам.
-А  сколько  падежей  в нашем  родном  языке?
-Молодцы, конечно же  шесть.
-А в  казахском  языке  есть  падежи?  -Да. 
В русском языке,  как в узбекском   6 падежей. 
Стихотворение о падежах.
У слова есть шесть падежей,
Шесть верных маленьких пажей.
Они проходят чередой,
За слово в бой готов любой.
     Впервые о падежах заговорили много лет назад знаменитый русский ученый 
Михаил Васильевич Ломоносов. Он написал более 200 лет назад «Российскую 
грамматику».(Портрет М. В. Ломоносова)
    Все падежи, кроме Именительного падежа называются косвенными падежами. 
   Сказка про падежей.
 В русском языке 6 падежей. Он ещё не родился, а уже думали, какое имя ему дать, и решили назвать - именительный. 
Родился - стал родительный. Это имя ему ещё больше понравилось. Но он был малышом, ему всё давали, и он стал 
дательным. Но он был ещё большим озорником, за всякие проделки его винили, и он стал винительным. Потом подрос, стал
творить добрые дела и называться стал творительным. Он всем предлагал свою помощь, о нём заговорили и назвали теперь 
предложным…
   Стихи детей про падежей.
1.Именительный падеж – кто? что?Предлогов нет!

    В Именительном падеже существительные всегда 
являются подлежащим.

Пример: Львёнок поёт песенку.
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                   Поёт (кто?) львёнок.
2.Родительный падеж – кого? чего?
  Вспомогательное слово – нет.  Предлоги – из, до, с, без, для,

3. Дательный падеж – кому? чему?
    Вспомогательные слова – даю, подошёл.
    Предлоги – к, -по.

4.Винительный падеж – кого? что?
     Вспомогательное слово – вижу.
     Предлоги – в, под, на, за, через.

5. Творительный падеж – кем? чем?
     Вспомогательные слова – творю, горжусь.
     Предлоги – под, перед, с, над.

6. Предложный падеж: - о ком? о чём?
    Вспомогательные слова – мечтаю, думаю.
    Предлоги – о, об, в, на.

-Ребята, а вы знаете сколько падежей в других языках?
В  Эстонии -14 падежей.
В  Дагестане -50 падежей.

В  Китае  и Англии – падежей  нет.

IV.Закрепление нового материала.
Задание 1. Игра «Помоги зайчонку правильно собрать падежи и 
                   вопросы к ним».
Именительный  падеж  кого? чего?
Родительный  падеж   кто?  что?  
Дательный падеж   кем? чем?

Винительный  падеж  о ком ? о  чем?
Творительный падеж  кого? что?
Предложный  падеж  кому? чему?

Задание  2. Игра  «Займемся  делом».Дети  определите  падеж  слова  «дело».
Дело шуток  не любит.
От слов  до  дела  целая  верста.
Не  по сути дело, а  по делу  суть.
Задание 3.   Прочитать  стих Г. Граубина  «Ленительный падеж».
V.Вопросно- ответная  беседа.
1.Что такое  склонение?
2.Сколько  падежей  в русском  языке?
3.Для  чего  нужны  падежи?
VI. Домашнее задание.
Упражнение 3. стр. 94. Выучить название падежей и их вопросы. 
VII. Выставление и комментирование оценок учащихся.

*****
Батыс Қазақстан облысы  Казталов ауданы

Жас негізгі жалпы білім беретін мектебі
Ғылыми жоба тақырыбы: Қына

Ғылыми жобаны дайындаған: Зинуллин Саят Нартайұлы
Жетекшісі : Хайруллина Римма Бақытқызы 

(бастауыш сынып мұғалімі)

2015-2016 оқу жылы
Мазмұны

                І.   Кіріспе сөз ---------------------------------------------------------------------1
      Негізгі бөлім
                  Қыналар ------------------------------------------------------------------------3

Қынаның құрамы------------------------------------------------------------4
                  Қынаның түрлері ........................................................................................5
                Қыналардың табиғаттағы, шаруашылықтағы маңызы.............................12
                  Қынаның тасқа бітуі .................................................................................  14
Қынаның қоректенуі ..................................................................................14
                  Қыналардың көбеюі .................................................................................15
                 Қынаны тәжірибеде қолдану---------------------------------------------------16
   ІІ.  Қорытынды...........................................................................................   17
       ІІІ.    Әдебиеттер тізімі.................................................................................17

Мақсаты:  Тау тасына өсетін қынаның сырын ашу және оны ата  
                    бабаларымыз қалай пайдаланды, қынаны қазір біз қалай        
                    пайдалануға болатынын анықтау
Міндеттері:

•  Тасқа қынаның қалай өсетіні туралы ақпараттар жинақтау;
• «Өлі» дүниеден «тірі» органиканың қалай пайда болатынын анықтау;
• Ертеде қынаны шарушылыққа, тұрмыс-тіршілікке қалай пайдаланғанын анықтау;
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•   Қынаны қолданысқа қалай пайдалануға болатынын зерттеу.
•   Болжам:     Егер,  біз қынаның құпиясын аша білсек, онда қазіргі кезде тау
•                тасындағы қынаны қалай қолдануға болатынын, қандай
•                пайдасының бар екеніне көз жеткіземіз
• Зерттеу жүйесі:  Ақпарат көздерін жинау, табиғаттағы қынаны,  өсетін жерін 
•                                бақылау және қынамен тәжірибе жасау, қорытынды шығару.
• Тәжірибелік кезең:   деректерді жинақтау, талдау, бақылау, жүйелеу, салыстыру, тәжірибе жасау, ойқорыту 
• Зерттеу жұмысының жаңалығы:    қына  барлық тастарға бірдей өсе бермейді, яғни  «таза ауа индикаторы», 

ауасы ластанбаған жерде ғана  өседі,  түрлі-түсті болып өседі,  мал азығы болады және  қынадан  бояу  алып, 
пайдалануға  болады 

                                          Кіріспе

       Табиғаттағы барлық нәрсе өзара тығыз байланыста болады. Өзі табиғаттың бір бөлшегі болатын адам да қоршаған 
ортамен тығыз байланыста. Біз өзімізге залал келтіріп алмау үшін осынау аса нәзік өзара байланыстарды айқындап, танып-
білуіміз керек. 
       Бүтін жаратылысты «тірі табиғат» пен «өлі табиғат» деп жіктеп, жіліктеп бөліп тастаған қазіргі заман ғылымы ежелгі 
заманнан бері бүтін бірлік ретінде қарастырылып келген болмыс бірлігін жоғалтып алғаны ақиқат. «Табиғат өлі және тірі 
болып  екіге бөлінеді. Өлілерге тау, тас, су т.б., тірілерге жан-жануар, өсімдіктер» - деген қағида санамызда бекіп қалғаны 
да рас. Әсем табиғатпен біте қайнасып, шерін тарқатқан қазақ үшін табиғатты өлі деп атау ешқашан ақылға сыйған емес.  
                        Жата алмас ем топырағыңда тебіренбей,
                        Ақын болмай, тасың болсам мен егер –      
деп ақын Қасым Аманжоловты тебіренткен қара тастың тілсіз болса да, жанды екенін атам қазақ бұрыннан байқапты.  
      Тілсіз болғаны үшін әлі күнге дейін «өлілірдің» қатарында келе жатқан тастың мән-жайын анықтап 
көрсек.                                                                                                 
       Қазіргі кезде 500-ге жуық сала-салаға жіктеліп кеткен жаратылыстану ғылымдарының жартысынан астамы тастармен 
жұмыс жасайды. Ғылымның тілімен айтсақ, тас – минерал, кен. Тас – құраушысы Менделеев кестесіндегі әртүрлі химиялық 
элементтерден тұратын күрделі, қатты зат. Химиялық элементтер минералда белгілі ретпен орналасып, өсіп, керек десеңіз, 
тіпті, жаңасын тауып отырады. Минералдың құрамында ең көп кездесетін – оттегі, сутегі. Олар тасқа су арқылы немесе 
жеке дара ене алады. Сутегі жаңбыр, жер асты сулары арқылы енсе, оттегінің көп мөлшері ауадан алынып отырады. 
Қарапайым түрде тастар да дем алып, су ішеді деген сөз. Тастың ішіндегі байланыстар берік, әрі элементтердің арасы 
жақын болғандықтан, тас қатты болады  
Негізгі бөлім. Қыналар
        Қына (араб.: حنا) – төменгі сатыдағы споралы өсімдіктерге жататын талломды организмдер тобы.
       Саңырауқұлақтар мен балдырлардың cелбесе тіршілік ету нәтижесінде пайда болған. Қынаның 400-дей туысы, 26 мың 
түрі бар. Олардың қазба қалдықтары жоғарғы бор кезеңінен белгілі. Қазақстанда Қынаның 491 түрі анықталған, 1 түрі (Бұғы
кладинасы) Қазақстанның “Қызыл кітабына” енгізілген. Қына денесі бір клеткалы балдырлар тіршілік ететін саңырауқұлақ 
гифтерінен (жіпшелерінен) құралған. Саңырауқұлақ фотосинтезге қабілетсіз болғандықтан дайын көмірсуларды 
балдырлардан алады да, есесіне балдырларды сумен, минералды заттармен қамтамасыз етіп, әрі сыртқы ортаның қолайсыз 
жағдайларынан қорғап тұрады. Сондықтан Қыналар басқа организмдер тіршілік ете алмайтын орта жағдайларына жақсы 
бейімделген. Қынаны құрайтын саңырауқұлақтар, негізінен, қалталы саңырауқұлақтар класына, ал Қынаның екінші бөлігін 
құрайтын балдырлар көк-жасыл балдырлар және жасыл балдырлар бөлімдеріне жатады. Бұлардың бір ерекшелігі — жеке 
(саңырауқұлақсыз) де тіршілік етуге қабілетті. Қынаның сыртқы пішіні әр түрлі: кішкене жұқа қабықша сияқты, жиегі бір 
шама тілімделген, сырты тегіс, немесе бұдырлы қалақша тәрізді; кішірек бұталарда, таста өседі, немесе ағаштарда өсіп 
төмен салбырап тұрады. Түсі қоңыр, қара, сұр, сары, қызғылт, ақшыл, т.б. болып келеді де қайнатпа (қабыршақты), 
жапырақша және бұта тәрізді.
   Қыналар көбінесе тірі табиғаттың жеке дүниесі ретінде қарастырылады. Олар - ерекше және ғажап ағзалар. Бұлар сырттай 
қарағанда бір ғана өсімдік болып байқалғанымен, екі ағзаның селбесуінен құралған. Қынаның денесі саңырауқұлақтай және 
балдырдан түзілген. Саңырау - құлақтың жіпшумағы көк-жасыл балдырды (цианобактерия) орап жатады. Қына түсінің 
жасыл болуы құрамындағы көк-жасыл балдырдың түсіне байланысты. Қынаны төсемікке саңырауқұлақ орнықтырады. 
Оның құрамындағы балдырларды ауалан ылғал мен шаңды сіңіру арқылы минералды заттар түзеді. Осыған орай 
саңырауқұлақ зерттеушілер (микологтар) қынаны саңырауқұлақтар дүниесінің бөлімі ретінде қарастыруда.
     Қазіргі кезде қыналардың 26 мыңға жуық түрі белгілі. Қынаны зерттеушілер лихенологтар (гр. лихен - қына, - гр. логос -
ілім) деп аталады.Қыналар табиғатта басқа өсімдіктерге қолайсыз, құнарсыз жерлерде өседі. Тастың үстінде, шөлді-
шөлейтті жерлерде, тундрада және ор май д арда тіршілік етеді. Антарктидадан 350 түрі, Оңтүстік полюске жақын жерден 7 
түрі табылған. Бұлай таралу себебі, өте ыстық ортала өсетіндері жоғары температурада тез кеуіл кететіндіктен, тіршілігі 
уақытша тоқталады. Қайтадан қолайлы жағдай туса, кеуіл қалған қыналар қалпына келіп, тіршілігін жалғастырады. Өте 
салқын жерлерде өсетін қыналарды айрықша тығыз қалың қабықша қорғап тұрады.
    Қыналар саңырауқұлақтар мен балдырлардың бірігіп, еелбесіп тіршілік етуінен пайда болады. Саңырауқұлақ жіпшелері 
балдырларға құрамындағы су және минералды заттарын береді. Өздері балдырлардың фотосинтезі нәтижесінде түзілген 
ағзалық заттарымен қоректенеді.Қыналар бір топ саңырауқұлақ жіпшелері арқылы төсемікте орнығады. Оның құрамындағы
саңырауқұлақтар тек қынадан ғана табылған. Ал қына құрамындағы балдыр түрлерінің табиғатта өз бетінше тіршілік 
ететіндері де бар.
Қынаның құрамы.  Қынаның құрамында бір жасушалы көк-жасыл балдырлар кездеседі. Балдырлардың жасуша 
хроматофорлары көмір қышқыл газын, суды сіңіріп, фотосинтездің нәтижесінде ағзалық заттар түзіледі. Балдырлар және 
саңырауқұлақтың жіпшелері ағзалық заттармен қоректенеді.
Ғалымдар  қыналардың  құрамындағы  саңырауқұлақтар  мен  балдырларды  қоректік  ортала  жеке-жеке  өсірген.  Сонда
саңырауқұлақтардың  жіпшелері  ғана  пайда  болып,  спора  түзілмеген.  Балдырларда  көбеюдің  барлық  түрлері  болған.
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Сондықтан  қыналардың  құрамындағы  саңырауқұлақтар  паразитті  қоректенуге  бейімделе  бастайды  деген  қорытындыға
келген. Жалпы қыналардағы қышқылдардың саны 230-ға жетеді.              Қыналардың құрамына кіретін фикобионттардың
көпшілігі жасыл, көк-жасыл, сирек әр түрлі талшықты және қоңыр балдырлар. Табиғатта бос тіршілік ететін балдырларға
қарағанда  олар  аз  өзгерген.  Жасыл  балдырлардың  ішінде  көпшілігі  хлорококтар  қатарына  жататын  –  цистококк  -
Cystococcus  не  Trebouxia  туыстары.  Цистококк  өзіне  жақын  хлорококк  туысынан  хлоропластасының  дененің  орталық
бөлімінде орналасу арқылы айырылады. Басқа бір клеткалы жасыл балдырлардың ішінен хлорелла – Chlorella т.б. кездеседі.
Жіп тәрізді жасыл балдырлардың ішінде трентополия – Trentepholia және кладофора - Cladophora туыстары қыналардың
құрамында  жиі  кездесіп,  олардың  талломына  жасыл  түс  беріп  тұрады.  Көк-жасыл  балдырлардың  ішінде  қыналардың
құрамында Nostoc, Gloeococapsa, Chroococcus, Hyella, Anabaena, Calothrix, Dichothrix, Stigonema, Rivularia, Scytonema т.б., ал
басқа түрлер аз кездеседі. Жасыл-сары балдырлардың фикобионт есебінде қына құрамына Heterococcus енеді.  Қыналардың
әрбір түріне балдырлардың белгілі бір туыстарының қатысуы, олардың негізгі айырмашылық қасиеті. Мұның әрбір түрінің
құрамында  кездесетін  фикобионт  түрлерін  бір-бірінен  айыру  өте  қиын,  себебі,  олар  өте  ұсақ,  сондықтан  олардың
айырмашылықтарын  көрсету  әзірше  мүмкін  емес. Қыналардың  құрамына  кіретін  микобионттардың  басым  көпшілігі
аскомицеттердің  ішіндегі  пиреномицеттер  мен  дискомицеттер.  Тек  тропикте  өсетін  он  шақты  қына  түрлерінде  ғана
бизидиомицеттердің  ішіндегі  телефора  –  Telephora  туысы  қатысады.  Саңырауқұлақ  гифалары  көлденең  перделерге
бөлінген.  Гифа  клеткасының  протоплазмасы  клетка  қабықшасындағы  тесіктерінен  шығып  жататын  жіңішке
цитоплазматикалық жіпшелер арқылы байланысып жатады.  Кейбір гифалардың суды сіңіріп ісінетін қасиеті  бар қалың
қабығы  болады.  Гифа  қабықтарына  қыналарға  әр  түрлі  түс  беретін  бояулар  жиналады.  Қыналардың құрамына  кіретін
микробионттарды табиғатта бос күйінде кездесетін саңырауқұлақтардың белгілі бір түрлеріне ұқсату мүмкін емес. Оның
басты себебі  микобионттар  фикобионттармен бірігіп тіршілік  етуі  нәтижесінде  балдырға  қарағанда тек физиологиялық
жағынан ғана өзгеріске ұшырап қоймай морфологиялық және анатомиялық жағынан өзгеріске ұшырауында.    Қыналардың
анатомиялық  құрылысы.  Бұларды  қабаттарының  анатомиясына  қарай  гомеомерлі  және  гетеромерлі  болып  бөледі.
Гомеомерлі құрылысты қабаты бар қыналар қарапайым, оларда саңырауқұлақ жіпшелері мен балдыр клеткалары біркелкі
таралған.  Бұлар көбінесе балдырлар бөліп шығаратын кілегейге байланысты,   кілегейленіп жатады. Кепкен уақытта  тез
сынғыш,  қабыршақ,  жапырақ  немесе  белгілі  бір  пішіні  жоқ  жастықша  тәрізді  келеді.  Егер  суға  салса,  тез  ісініп
кілегейленудің нәтижесінде көлемі ұлғаяды. Мысалы, түсі қара, жастық пішінді, оңтүстікте жартастарда өсетін коллеманы –
Collema алуға болады.   Оны көлденең кесіп қарағанда кілегейдің өн бойына тарап жатқан ностоктың колониясын, ондағы
гетероцист клеткасын және саңырауқұлақ жіпшелерін көреміз. Лептогиум қынасында анатомиялық құрылысының біртіндеп
күрделене  бастағандығы  байқалады.  Мұнда  қабықтың  жоғары  және  төменгі  қабаты  болады,  олар  саңырауқұлақ
гифаларының тығыз өрімденуінен құралады және төменгі жағынан субстартқа бекіну қызметін атқаратын резиналар кетеді.
Ортаңғы  бөлімі  коллемаға  ұқсас,  онда  саңырауқұлақ  гифалары  мен  балдыр  клеткалары  ретсіз
орналасады.                                      
    Гетеромерлі қабаты бар қыналардың құрылысы күрделі келеді. Оның көлденең кесіндісін микроскоппен қарағанда үстіңгі
бетінде  саңырауқұлақ  гифаларының  өзара  тығыз  өрімделуінен  құралған  плектенхима  деп  аталатын  қабығы байқалады.
Плектенхиманың (жалған паренхима) астында гифалардың бос матасуынан құралған гонидиальды қабаты жатады, олардың
арасында  балдыр  клеткалары  орналасады.  Гонидиальды  қабаттан  кейін  ауаға  толы  кеңістіктері  бар  саңырауқұлақ
жіпшелерінің бос оралуынан құралған «өзектік» қабат орналасады. Оның астыңғы жағындағы қабықты қабат құрылысы
жағынан  үстіңгі  қабатқа  ұқсас  келеді.  Қабықты  қабаттан  субстартқа  бекініп  тұрады.   Қаспақты  қыналардың  астыңғы
қабығы болмайды, сондықтан олар субстартқа гифаларының төменгі жағы арқылы тығыз орналасады. Радиальды (сәулесі)
құрылысты бұталы қыналардың шеттерінде  қабығы,  оның астыңғы  жағында  гонидиальды қабат,  ал  ортаңғы бөлімінде
«өзегі» болады.         Қыналардың көбеюі. Бұлар әр түрлі жолмен көбейеді. Олардағы балдыр клеткалары жай екіге бөлінуі
немесе қозғалмайтын автоспоралар түзу арқылы көбейеді. Қыналардан бөлініп алынған балдырлар бұрын ата тегінде бар,
бірақ кейін жойылып кеткен зооспоралар құруға қабілеттілігі, кейде гаметалар арқылы жынысты көбеюді қайталайтындығы
байқалады.     Қыналар құрамындағы саңырауқұлақтар өздеріне сай спора құратын орган түзеді. 
Перитецийлер қына қабатына  еніп жатады және оны қара нүкте түрінде томпиып жатуынан  айырады.  Апотецийі  қына
қабатының  үстіңгі бетінде кішкене дөңгелек не төмпешік түрінде жатады. Апотецийлер лецидеиналы және леканориналы
болып  екіге  бөлінеді.  Бұл  апотецийлердің  аттары  лецидея  және  леканора  қыналары  туыстасының  атына  байланысты
қойылған. Лецидейналы апотеций саңырауқұлақ гифаларынан құралған бір ғана  реңде болады. Леканориналы апотецийде
балдырлардың болуы гимений қабатының қоректік заттармен жақсы қамтамасыз етілуіне әсерін тигізеді. Бұл – қыналардың
эволюциялық дамуының бір белгісі.        
Біраз қыналарда қалталы спора түзуші орган пайда болудан бұрын жыныс процесі байқалады. Ол уақытта аскоген қынадан
аздап шығып тұрған трихоген арқылы спермациямен ұрықтанады. Спермация – бір клеткалы спора, кейде оны пикноспора
деп те атайды. Олар ерекше спорангиялардың немесе пикнидалардың ішінде жетіледі. Қыналардың көбінде нағыз жыныс
процесі редукцияланған, бірақ дикарион  ядролары  және олардың қосылу процесі әр уақытта орын алады.Аскомицеттердегі
сияқты  қалталардан  төгілген  аскоспоралар  қолайлы  жағдайларда  өсіп,  мицелий  түзейді,  егер  ол  жерде  саңырауқұлақ
гифалары оны жан-жағынан орап, біртіндеп қынаның жаңа қабатына айналады.    Қыналар қабаттардың үзіліп түсуі және
соредий, изидий деп аталатын ерекше органы арқылы вегетативтік жолмен көбейеді. Соредий арқылы көбею жапырақты
қыналарда  және  бұталы  қыналарда  жиі  кездеседі.  Соредий  гонидиальды  қабаттарда  түзіледі.  Балдырдың  бірнеше
клеткаларын  саңырауқұлақ  гифалары  жан-жағынан  шырмайды,  одан  соредий  деп  аталатын  оқшауланған  шумақтар
құралады.     Ол  қабықтық  қабаттың  жыртылуы  нәтижесінде  сыртқа  шығып,  жел  мен  су  арқылы  таралады.  Қолайлы
жағдайға кез болса соредийлер өсіп, қынаның жаңа қабатына айналады. Изидий арқылы көбею, соредийге қарағанда сирек
кездеседі.  Мұнда  қынаның  жоғарғы  қабаттарынан  саңырауқұлақ  гифалары  мен  балдыр  клеткалары  бар  қоңыр  түсті
өсінділер пайда болады. Осы өсінділер үзіліп, жаңа қабатқа айналады.         
 Соредий және изидий арқылы көбейетін қыналарда қалталы спора түзуші органы сирек кездеседі. Қыналардың соредий
және изидий арқылы көбеюі эволюция процесінің нәтижесінде кейін пайда болған.                     
 Қына организмінде балдырлар мен саңырауқұлақтардың селбесіп тіршілік етуі  ондағы балдырдың құрылысына аз әсер
еткен.  Сол  себепті  қынаның  құрамындағы  балдырлар  өз  беттерімен  тіршілік  етулеріне  байланысты  аз  өзгерген.  Ал
саңырауқұлақтар  бұл  селбесуде  басым болғанымен  жаңа  тіршілік  жағдайына  бейімделгендігі  сонша,  табиғи  жағдайда
балдырсыз өз беттерінше дұрыс дами алмайды. Саңырауқұлақтар мен балдырлардың қыналардағы өзара қарым-қатынасын
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жиі  мутуалистикалық  селбесу  деп  атайды.  Бұл  қарым-қатынаста  екі  организм  бір-бірімен  бәсекелес  болған  жағдайда,
мұндай үйлесімді қарым-қатынастың болуы өте күмәнді. Кейбір тәжірибелерге қарағанда, қарапайым құрылысты қыналарда
саңырауқұлақ гифалары балдырлардың тіршілігіне зиян келтіретіні, яғни оның клеткасының ішіне қарай өтетін не жанасып
жататын  гаусториялар  түзетіні  байқалады.  Сондықтан  қыналардағы  қарым-қатынасты  жеңіл  паразитизм  немесе
аллелопаразитизм деп атайды.
Қыналар суды жаңбыр жауғанда және ауадағы судың буын бүкіл  денесіне сіңіреді. Ол су гифалардың арасындағы 
кеңістікте және олардың ісінетін қабықтарында сақталады.  Көмір қышқыл газын ауадан алады. Ал басқа органикалық және 
органикалық емес қоректік заттарды су ерітінділерінен барлық денесімен қабылдайды. Қына ауадағы шаңмен де 
қоректенеді. Қоректену процесінде қабықты немесе қаспақты қынадан, жапырақты, одан бұталы қыналардан ауадағы 
шаңның маңызы арта түседі. Төсемік – қына үшін тек бекіну орны ғана болып есептеледі.  Барлық қоректік затты қыналар 
ауадан, ондағы ылғал мен шаң-тозаңнан алады.  Қыналар – күй талғамайтын өсімдік, ол өте баяу өседі, көпшілік 
жағдайларда олардың мөлшері бірнеше сантиметрден артпайды, тек кейбір түрлерінің ғана ұзындығы жарты метрге жетеді. 
Тіршілік ету ұзақтығы бірнеше ондаған жылдарға созылады. Олар жақсы өскен жылы 1-35 мм дейін өседі. Олай болса 
бұғылар жайлап кеткен жайылымдар 10-20 жыл дегенде барып қалпына келеді.      Қыналарды төсемікке қатысына қарай 
эволюциялық үш топқа: топырақта, ағашта және жартастарда өсетін деп бөлуге болады. Олар ағаш қабығының оңтүстік 
жағына қарағанда солтүстік жағында көбірек, таудың етегіне қарағанда басында көп өседі. Қыналар толық кеуіп қалғанда да
тіршілігін сақтауға қабілетті, олар алғашқы жаңбыр жауысымен ісініп, өсе бастайды. Қыналар таза ауада жақсы өседі, 
сондықтан ауасы онша таза болмайтын үлкен қаланың маңында өте сирек кездеседі.  Қыналардың басты ерекшелігі – басқа 
ешбір жерде кездеспейтін қына қышқылын түзуінде. Оның дәмі ащы және қышқыл реакция береді. Қына қышқылы 
гифалардың жоғарғы бетінде дән, таяқша және кристалл түрінде,  кейде оның ішінде жиналады,  көпшілігінің түсі 
қыналардың түстеріндей. Қына қышқылы күйдіргіш сілтілермен және бензидинмен қызыл түсті реакция береді. Бұл 
қышқылдың қыналарда болу болмауына қарап, оларды белгілі систематикалық топқа жатқызуға болады. Қышқылдың 
биологиялық маңызы белгісіз. Олар қорғаныс қызметін атқару мүмкін. Қыналар тау жыныстарын мекендеп, олардың 
үгітілуіне себепші болады. Қыналардан шығатын қышқылдар тек ізбес қосындыларын ғана ерітіп қана қоймайды, 
кремнеземді де ерітеді, ал одан пайда болған бұдырлар мен жарықтарға шаң-тозаң жиналады. Мұндай жерлерде алғашында 
төменгі сатыдағы, одан кейін бара-бара жоғарға сатыдағы өсімдіктер өседі.        
 Қыналардың систематикасы. Қыналардың классификациясының негізіне саңырауқұлақтың жемісті денесі алынады. 
Сонымен қатар кіші топтарға бөлгенде балдырлар талломының пішініне, сондай-ақ саңырауқұлақ спораларының  
ерекшеліктеріне химиялық құрамына негізделе жіктеледі.    Құрамындағы саңырауқұлақтарға қарай қыналарды қалталы – 
Ascolichenes және базидиальды – Basidiolichenes деп екі класқа бөледі. Біріншісіне – қыналардың көпшілігі, екіншісіне – 
тропиктік жақтардағы  20 шақты түр жатады       
                              
        Қыналар - екі тірі ағза: саңырауқұлақ пен көк-жасыл балдырдың селбесуінен түзілген. Олар пішініне қарай қабық 
тәрізді, жапырақ тәрізді және бұта тәрізді болып үш топқа бөлінеді. Қына өсімді жолмен көбейеді. Оның табиғаттағы және 
шаруашылықтағы маңызы зор. Қына нағыз ауа тазалығының индикаторы (көрсеткіші).
Қабық тәрізді қыналардың ең ескісі антарктикалық қына, оның жасы кем дегенде 10 000 жыл деп есептеледі. Қыналар 80-
100 жылға дейін, кейбіреуі 600 жылға дейін тіршілік етеді.Қыналар табиғатта басқа өсімдіктерге қолайсыз, құнарсыз 
жерлерде өседі. Тастың үстінде, шөлді-шөлейтті жерлерде, тундрада және ормандарда тіршілік етеді. Антарктидадан 350 
түрі, Оңтүстік полюске жақын жерден 7 түрі табылған. Бұлай таралу себебі, өте ыстық ортада өсетіндері жоғары 
температурада тез кеуіп кетеді де тіршілігі уақытша тоқталады. Қайтадан қолайлы жағдай туса, кеуіп қалған қыналар 
қалпына келіп, тіршілігін жалғастырады. Өте салқын жерлерде өсетін қыналарды айрықша тығыз қалың қабықша қорғап 
тұрады.Жер бетіндегі барлық өсімдіктер су алмасу ерекшеліктеріне лайық екі негізгі топқа бөледі. Пойкилогидридті 
өсімдіктерге су алмасу процесін ырықты реттей алмайтын түрлер жатады. Олар айтарлықтай судың булануын тежейтін 
анатомиялық ерекшеліктері болмайды. Оларда судың сіңуіне және бөлінуіне ешқандай кедергі жоқ, транспирациясы жай 
булану сияқты. Бұларға жер бетінде өсетін балдырлар, саңырауқұлақтар, қыналар, кейбір мүктер, сондай-ақ кейбір споралы,
жұқа жапырақты папортниктер жатады. Бұл өсімдіктердің жапырақтары ауа құрғақтылығына дейінн кеуіп қалып, 
ылғалдылығынан кейін өз қалпына қайтып келеді.        
Қынаның түрлері      Гомогидридтілерге жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің басым көпшілігі жатады. Олар суды үнемдірек 
пайдалануға айналған түрліше ерекшеліктер қалыптасқан. Олардың клетка қабаттарында су өткізбейтін заттар – суберин, 
кутин көбірек, жапырақтарының кутикуласы жақсы жетілген. Өсіп – өнетін орталарына және бейімдеушілік белгілеріне 
қарап жер бетіндегі өсімдіктер гигрофиттер, мезофитттер және ксерофиттер деген үш топқа бөлінеді.
Ксерофиттер. Бұл топқа қуаңшылық аймақтарда өсіп – өнетін, топырақ ауадағы су тапшылығына төзімді өсімдіктер жатады.
Олар онтогенездңк даму процесінде ауа мен топырақ қуаңшылығына бейімделеді: жер үстілік органдарының суды 
буландыратын ауданы өте аз. Әдетте өте қысқа, жапырақтары майда, тікенек, көбісінің кутикуласы жаксы жетілген. Сыртқы
морфологиялық, анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ксерофиттерді П.А. Генкель томендегідей 
топтпрға бөледі: эуксерофиттер, гемиксерофиттер, пойкилоксерофиттер және суккуленттер.
1) эуксерофиттер – ыстыққа төзімді және бойындағы суды едәуір жоғалтса да, тіршілігін жоймайтын өсімдіктер (мыс., 
жусандар); 2) гемиксерофиттер– ұзақ құрғақшылыққа шыдай алмайтын болғандықтан тамырларын өте тереңге, жер асты 
суларына дейін жеткізетін өсімдіктер (мыс., сәлбен, жантақ;) 3) пойкилоксерофиттер – су тапшылығына байланысты 
тіршілігін уақытша тежей тұратын, анабиозға ауысатын өсімдіктер (мыс., мүктер);4) суккуленттер - жапырақтары немесе 
сабақтары ет жеңді, ішкі ұлпалары қалың – жұмсақ, өте сулы өсәмдіктер 
Талломдарының формасына қарай қыналарды негізінен үш түрлі морфологиялық типке бөледі: қаспақты, жапырақты жіне 
бұталы. Олардың араларында аралас формалары болады. Қаспақты қыналардың талломы жастастарда, ағаштардың 
қабығында, топырақтың бетінде қабыршақтанып тұрады. Мұндай қыналардың субстратқа тығыз бекініп тұратындығы 
сонша, оларды бүлдірмей алудың мүмкіндігі жоқ. Жапырақты таллома жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің жапырақ тақтасы 
секілді болып  келеді. Олар топыраққа немесе ағаштың діңіне ризиналары арқылы бекініп тұрады. Ал ризиналар 
шашақтанып топтасқан гифалардан тұрады. Бұталы қыналардың талломы биіктігі 12-15 см болатын жан-жақа тарамдалған 
бұта типтес болады.
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Қыналар – төменгі сатыдағы өсімдіктердің ішіндегі ең көп тараған, күй талғамайтын, ерекше құрылысты  
организмдер тобы. Олардың 20000-нан  астам түрлері белгілі. Бұлар  – автотрофты фикобионттар мен гетеротрофты 
микобионттардың селбесіп тіршілік етуінің нәтижесінде құралған морфологиялық, физиологиялық және экологиялық өз 
алдына жеке қасиеттері бар өсімдік. Кейде бұлардың кейбір сыртқы құрылысына қарай мүктермен шатастырып, оларды 
«бұғы мүгі» және «исландия мүктері» деп атайды. Қыналардың түсі сұр, сұр жасылдау, қоңыр, сары, сарғыш, кейде қара 
болып келеді.       Қыналардың морфологиялық құрылысы. Қыналардың сыртқы пішіні мен көлемі – алуан түрлі. 
Оларды сыртқы пішініне қарай 3 топқа бөледі. Қыналар пішіндеріне қарай үш топқа бөлінеді.
1. Ағаштың діңіне, тасқа жабысып өсетін қабыршақты (қаспақты) қына. Бұлар сары-қызыл, сары, сұр, көгілдір, қоңыр 
түсті, жұқа қабыршақ тәрізді болады.
2. Орманда ағаш діңіне, түбіріне жабысып өсетін жапырақтың пішініне ұқсайтындары – жапырақ тәрізді қыналар.
3. Қарағайлы орманда төсемікте өсетін бұтақталған ақшыл жасыл, ақшыл түстілері – бұта тәрізді қыналар.

Қыналар 1-бұта тәрізді қына. 2-пельтигера 3-.бұғықына жапырақ тәрізді қына.4- құрттәрізді қына. 5-
кладония.цетрария.
   Қалталы қыналар  
Қалталы қыналар класына  барлық белгілі қыналардың 90% -тейі  жатады. Олардың басты ерекшелігі – спораларының қалта
ішінде  дамуы.  Жемісті  денелері  апотеций,  перитеций  және  гастеротеций.  Бұл  класс  эволюциялық  дамуы  жағынан
базидиальды  қыналарға  қарағанда  ерте  пайда  болған  және  қарапайым  құрылымды  сапрофитті  тіршілік  ететін
саңырауқұлақтардан  шығуы  тиіс.  Қалталы  қыналар класы  жеміс денесінің құралымына  қарай  пиренокарпалар  және
гименокарпалылар болып екі класс тармағына бөлінеді.
  Пиренокарпалы 
Бұл  класс тармғына  жататын  қыналардың  жемісті денелері  перитецийлі  болып келеді.  Басым көпшілігі  қаспақты,
сирек жапырақты, бұталы. Қынаны құрайтын фикобионтке жіптесінді жасыл, көбінесе трентополия, сиректеу жасыл – сары,
қоңыр балдырлар  жатады.  Пиренокарпылар  класс тармағына  аскогимениальды және  асколокулярлы  70
шақты туыстас қына жатады. Олар жер шарының барлық бөліктеріне  таралған  Pyrenocarpales қатарынан, 15 тұқымдастан
тұрады. Әрбір тұқымдас бір-бірінен сырт пішіні фикобионттарына, перитецийлерінің орналасуына, парафиздерінің   болу-
болмауына байланысты айырылады. Споралары әр түрлі пішінді, түссіз, бір клеткалы бір не бірнеше көлденең перделерінің
болуы  арқылы  айырылады.  Қалталары битуникатты,  сирек  унитуникатты.    Дерматокарпон  –  Dermatocarpon  туысының
қабаты  жапырақ  –  қабыршақ  пішінді,  тасқа  резиналары  арқылы  бекініп  жатады.  Фикобионты  плеврококкус,  қалтасы
битуникатты, онда 2-8 дейін спорасы болады.
 Гимнокарпылар 
Бұл  класс тармағына барлық  жерлерде  кездесетін  қабықты,  жапырақты,  бұталы  қыналардың  250-дей туыстасы  жатады.
жемісті денесі  апотеций,  сирек –  гастеротеций.  Жемісті денесі  онтогенезінде  аскогимениаль типті.  Жемісті денесі
гимениальды қабат құрайды. Қалтасы  унитуникатты. Фикобионттары  жасыл  – требуксия, көк жасыл  - носток балдырлары
болады. Класс тармағы  жеміс денесінің құрылымына қарай 4 қатарға бөлінеді.                        Графидалықтар – Graphidaies
қатарының апотецийлері ұзын, сопақ және тармақталған салалы болып келеді. Көпшілігінің қабаты қабықты, құрылысы
күрделі  түрлерінде жоғарғы қабығы болады.  Бұл қатарда сопақ пішінді  апотецийден дөңгелек пішіндіге және қабықты
қынадан  жапырақтыға  ауысуы  түрлері  айқын  байқалады.  Көпшілігінің  конидиясы  трентополиядан  құралады.  Бұларға
жататын түрлердің көбісі тропик және субтропик аудандарында таралған.       
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Графис –  қабаты қабықты, жемісті денесі ұзын гастеротеций параллель орналасқан сызық пішінді. Түссіз спорасы екі не
көп клеткалы.        
Артониялықтар –қатары сопақ, дөңгелек,  ұзынша, тақ пішінді, жемісті денесінің гастеротецийлі  және апотецийлі  болып
келуімен сипатталады. Қабаты әр түрлі, қабықты, қарапайым, гомеомерлі және гетеромерлі құрылымды формадан бұталы
формаға қарай даму байқалады.                          
Дөңгелек жемістілер –қатарына – барлық жерге таралған, сыртқы құрылысы алуан түрлі болып келетін қыналардың басым
көпшілігі  жатады.  Апотецийі  дөңгелек  табақша пішінді,  кейбіреулерінде  олар  талломның ішіне  еніп  тұрады.  Дөңгелек
жемістілер қатарында қабықтыдан бұталы түрлеріне ауысу байқалады. Бұл қатарда 29 тұқымдас бар.  Олардың ішіндегі
сегізінің конидия қабатын көк жасыл, қалғанын жасыл балдырлар құрайды. Кейінгілерінің кейбіреулерінің апотецийлері –
лецидининалы, екінші біреулерінікі – леканориналы. Бұл қатардың ішінде:                                          
  Лецидея –туысының 1500-дей түрлері бар. Бұлардың көпшілігі жартастардың және ағаштың қабықтарында тіршілік етеді.
Талломы қабықты (қаспақты) ақшыл, сұр, сарғыш, қоңыр түсті келеді. Споралары түссіз, бір клеткалы. Леканора – Lecanora
туысына 1100-ден астам қабықты қыналар жатады.  Азияның және Африканың далаларында мен шөлдерінде,  сондай-ақ
Қазақстанның жартылай шөлейт жерлерінде кездесетін,  тамаққа  жарайтын,  дөңгелек  бұдырлы түйір  түрінде топыраққа
бекінбей бос жататын манна қынасы да Aspicilia (Lecanora) esculenta осы туысқа жатады.                                                  
Пельтигераның –қабаты ірі, жапырақты сұр не қоңыр түсті. Бұл ашық жерлерде көп тараған қына.                    
 Пермелия –туысына 800-дей түр жатады. Қабаты жапырақты, бұлар жиі кездесетін қыналар қатарына жатады. P.vagans түрі
барлық жерлерде, әсіресе далалы жартылай шөлейт аудандарда көп тараған, топырақта бос жататын жапырақты қына. Бұл
қынаны  халық  медицинасында  іш  ауруына,  жараға,  күйікке  және  т.б.  ауруларға  дәрі  есебінде
пайдаланады.                                  
Цетрария –туысының 70-тен астам түрі бар, олардың да көпшілігінің қабаты жапырақты болып келеді.     Қиыр Солтүстікте,
орманда және құмды жерлерде өсетін «Исландия мүгінің» - Cetraria Islandica маңызы ерекше зор. Бұл бұтақты қыналар
қатарына жататын «Исландия  мүгінің» құрғақ затында 50%-ға дейін лихенин деп аталатын углевод болады, ол қабықтың
құрамына кіреді және крахмалдан айырмасы – иодпен көк түске боялмайды. Лихениннің қоректілігі картоптың крахмалына
қарағанда  аздау,  дегенмен  оны  нанға  және  әр  түрлі  суық  тағам  дайындауға  пайдаланады.  Бұл  қынаның  бұғы
шаруашылығында  маңызы  ерекше.  Халық  мұның  тұнбасын  бас  және  іш  ауруларына  дәрі  есебінде
пайдаланады.                                             
 Ксантория –parietina қорғандарда, ағаштың қабығында сарғыш қызғылттау жапырақты дөңгелек дене түрінде көп тараған.
Алекторияның – Alectoria және уснеяның – Usnea кейбір түрлері ұзын сұр не қара қоңыр сақал түрінде ағаштар қабығының
арасынан төмен қарай салбырап тұрады. Эверния – Evernia prunastri – жалпақ жапырақты ағаштарда өсетін бұталы қына.
Бұл қынаны парфюмерия өндірісінде «шипр» иіс суын дайындау үшін қолданады. Umbilicaria  туысы жапырақ пішіндес
төсемікке орталық бөлімі арқылы бекініп жатады. Түсі ақ-сұрдан қара түске дейін өзгереді.            
     Кладония –туысына 300-ден астам түрлер жатады.  Бұл туыстың морфологиялық және практикалық маңызы ерекше.
Кладония  қынасы  екі  түрлі  қабат  құрайды.  Алғашқы  қабаты  қабықты,  көпшілігінде  ұсақ  қабыршақты  болып  тұрады.
Кейіннен ол қабаттан екінші – тік бұталы қабат өсіп шығады. Бұлардың кейбір бұталы   түрлерін «бұғы мүгі» немесе ягель
(Cladonia rangiferina), деп атайды. Ол қарағайлы ормандарда, сол сияқты тундрада көп кездеседі және қыналардың басқа
түрлерімен бірге өседі, ол солтүстік бұғыларының негізгі азығы болып табылады. Сақалды қына – Usnea туысына 600 түр
жатады.  Қабаты  гетероморфты,  бұталы  не  сақалды  ағаш  қабықтарында  бекініп  өсіп,  сақал  сияқты  салбырап  тұрады.
Споралар бір, екі не көп клеткалы, түссіз, не қоңыр түсті. Әр қалтада 1 – 8 –ге дейін споралар түзіледі. Сақалды қынадан
медицинада әр түрлі препараттар алады.
 Базидиалды қыналар  – бұл класқа не бәрі 20 шақты, негізінен тропикты жақтарда өсетін қыналар жатады. Кейінгі уақытта  
бұлардың кейбіртүрлері қоңыржай, субарктикадан  да табылды. Бұл қынаның микобионтты  болып афиллофоралықтар 
мен агарикалықтар  есептелсе, фикобионтты болып жасыл  және көк – жасыл балдырлар  есептеледі. Базидиалды 
қыналардың қалталы  қыналардан негізгі айырмашылығы: 
Жемісті денелері бір жыл ғана өмір сүрсе, қалталы қыналарда ондаған  жылдар өмір сүреді.
Базидиалды саңырауқұлақтар  мен балдырлардың симбиозда ерекше морфологиялық тіршілік формалары  құралмайды. Бұл
қыналар сырт пішіні жағынан симбиозға қатысатын саңырауқұлақтарға ұқсас және қарапайым келеді. Сондықтан бұларды
жартылай қына деп аталады. 3. Көпшілік қалталы қыналарға тән арнаулы қына қына қышқылдары түзелмейді. Базидиалды
қыналардың жүйесі  толық зерттелмеген.  Кейінгі  кездерде жаңа базидиалды қыналардың табылуы  олардың симбиоздық
қарым-қатынастарының эволюциялық жағынан қарапайым және жас екенін аңғартады.            
Қыналардың филогенезі. Қыналардың шығу тегі – полифилетикалық әр уақытта саңырауқұлақтардың түрлі систематикалық
топтарына жататын түрлері әр түрлі балдырлармен жанасуы, ұзақ уақт бойы бір-бірімен  селбесіп қалыптасуы нәтижесінде
өз алдына морфологиялық және физиологиялық қасиеттері бар жаңа организмге айналған және бұлар филогенетикалық
дамудың  жаңа  заңдылықтарымен  дамыған.  Қыналардың  эволюциясы  негізінен  қабаттардың  құрылымы  және  пішінінің
күрделену бағытына қабықтыдан жапырақты, одан бұтақты түрлеріне қарай дамыған. Соған байланысты ауадағы көмір
қышқыл газын ассимиляциялайтын бетінің ұлғаюына, субстратқа тәуелділігі кемігені және атмосфералық қоректенуге қарай
көшкендігі байқалады. Соредий, изидий және леканорикалық апотецийлер арқылы көбею – қынаның эволюциялық даму
барысында  пайда  болған.          Қазба  қалдықтардан табылған қыналар өте  аз.  Олардың қалдықтары бор және  кайнозой
қабаттарынан белгілі.
        Қыналардың табиғаттағы, шаруашылықтағы маңызы
        Қыналардың шаруашылықтағы маңызы өте зор. Олардың  топырақта қоректенуі нашар жүреді. Тастардың бетіне, 
суыған лавалардың бетіне алғаш «қоныстанатын» да осы қаналар. Олар өсіп тұрған жеріне қына қышқылын бөліп, тасты 
үгіте бастайды. Біртіндеп сол жерде топырақ пайда болады. Оған басқа өсімдіктер орнығады да, жануарлардың мекеніне 
айналады. 
Ақпарат жинақтау барысында, білгеніміз ата-бабаларымыз  қынамен киіз үй сүйектерін, теріден жасалған ыдастарды, қыз-
келіншектер тырнақ көбесін, шаштарын, сонымен қатар асықты  бояғанын т.б. тұрмыстық қажеттіліктерге пайдаланғанын 
білдік. Түстері ақшыл қызғылттан бастап шымқай шие түске бейін болады екен.  Қыналардың табиғаттағы маңызы ерекше, 
басқа өсімдіктер өсе алмайтын жартастарды мекендеп, онда шаң-тозаңның жиналуына және басқа төменгі сатдағы 
өсімдіктермен бірігіп, қарашіріктердің құралуына көмектеседі. Мұндай жерлерге мүктер және басқа жоғарғы сатыдағы 
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өсімдіктер өсе бастайды. Сөйтіп қыналар өсімдіктердің таралуында алғашқы болып есептеледі. Шарушылықтағы аса 
маңызды қыналарға солтүстік жақтарда өсетін бұғы «мүгі» мен «исландия мүгі» жатады. Бұлар – бұғы шаруашылығының 
негізгі азығы. Оңтүстік аудандарда қыналарды қой, сиыр малдары да жейді. 
«Исландия мүгінің» -  құрамында көп мөлшерде углеводтың болуына байланысты, кейбір елдерде, бұл қынаны және басқа 
қыналарды спирт өндірісіне пайдалануға да мүмкіндік тууы ғажап емес. Жапонияда жартастарда өсетін жапырақты 
умбиликория – Umbilicaria esculenta қынасын тамаққа пайдаланады. Қыналардың шайын бұрын іш, өкпе, эпилепсия, безгек 
ауруларына қарсы дәрмек есебінде қолданған. Жалпақ жапырақты ағаштарда көп тарған «емен мүгі» Evernia prunastri 
парфюмерия өндірісінде қолданады. Египетте оны нанға жақсы дәм беру үшін пайдаланады. Рочелла – Rochella fucoides 
және басқа қыналардан лакмус бояуын алады. Кейбір қыналарды косметика, парфюмерия өндірісінде пайдаланады. Cetraria 
cucculata қынасында С витамині көп.  Evernia prunastri және басқа қыналардан алынатын эвозин,парамицин, усинимицин 
антибиотиктерін туберкулез, тері, сыздауық және басқа ауруларды емдеуге қолданады. Ал летарияны – Letaria vulpina 
солтүстік аудандарда қасқырды уландыру үшін пайдаланды. Қыналардың зиянды шақтары шамалы. Тек ағашта өсетін 
қыналар ағашқа зиян келтіретін насекомдардың жиналуына қолайлы жағдай жасайды. Сондықтан ағаштарда бордосс 
сұйығын бүріксе, қыналар солып қалады. Кейінгі кездерде қыналардың физиологиясын және олардың химиялық құрамын 
зерттеу жұмыстары кең көлемде жүргізіле бастады. Бұл зерттеулердің нәтижесінде қыналардың ішінде тамақ ретінде, 
парфюмерияда, бояу және дәрі-дәрмек ретінде пайдаланылатын маңызды түрлерінің бар екені анықталды.          
  Қазақстан  аумағында  кездесетін  қыналарды  зерттеу  жұмыстары  кейінгі  кездерде  ғана  басталды.  Е.  И.  Андрееваның
«Флоро споровых растений» атты еңбегінде біздегі қыналардың саны 485-тей екенін баяндайды, бірақ бұл сан толық емес.
Бұл қыналар әр түрлі экологиялық жағдайларда кездесіп, түрлі төсеміктерді мекен етеді. Соған байланысты оларды бірнеше
экологиялық  топтарға  бөлуге  болады.  Барлық  кездесетін  қыналардың  басым  көпшілігі  тасты  төсемікті  мекендейтін  –
эпилитті формаға жатады (Rhizocarpon geographicum, Graphis scripta, Lecidea, Lecanora т.б.). Ал одан кейін топырақ бетінде
өсетіндер – эпигейлі қыналар. Олардың ішінде қаспақты, қабыршақты, жапырақты және бұталы формалар сандары жағынан
біркелкі.  Топырақ бетінде кездесетін қыналар күн түсіп тұратын ашық жерлерге таралған,  көлеңкелі ылғалды жерлерде
кездеспейді десе де болады. Алайда, қыналар ылғалды жақсы көреді.  Топырақ бетінде жиі кездесетін қыналарға Parmelia
vagans,  Aspicilia esculenta, Cladonia rangiferina т.б. жатады. Шөлді далалы жерлерде көбінесе қаспақты формалар тараған.
Эпилитті  қыналардың ішінде әкті жерлерде өсетін кальцефилді формалар да кездеседі.  Ағаштарда,  оның бұтақтарында,
бұталарда  эпифитті  тіршілік  ететіінін  қаспақты,  қабыршақты,  жапырақты,  бұталы  формалы  болып  келеді.       Мүктерді
мекен  ететін  бриофильді  қыналар  да  аз  емес.  Өсімдік  қалдықтарында  да  біраз  қыналар  тіршілік  етеді.      Қыналардың
тіршілік  мерзімі  әр  түрлі.  Жапырақты  және  бұталы  қыналардың  басым  көпшілігі  50100  жылға  тіршілік  етсе,  кейбір
қаспақты қыналар 4000 жылдай өмір сүреді.          
  Қыналар ауаның тазалығын анықтайтын индикатор болып есептеледі. Әсіресе ауа лас болған жағдайдабұталы, одан кейін
жапырақты қыналар жойылып кетеді.     
                                      Қынаның тасқа бітуі
 «Өлі» анорганикалық дүниеден «тірі» ағзаның қалай пайда болатынын әзірге ғылым теория жүзінде бұлдыр болжаммен
айтса да, нақты тәжірибе жүзінде жүзінде көрсете алған жоқ.   «Үш анықта» Шәкәрім атамыз осы күнгі ғылым сан-саққа
жүгіртіп шеше алмай отырған қынаның тасқа бітуі  туралы былай дейді:  «Тас  пен құм сүйектерге біткен қынаны алып
қарасаңыз, қынаның астында тас пен сүйектің бетінде топырақ сияқты бір нәрсемен жабыстырылған болады. Сол топырақ
сияқты нәрсені табиғат қайдан әкеліп отыр?  Мен ойлаймын, су мен топырақ жылылықтан өсімдік шығарғандай, тасқа ауа,
су  жылылығы сияқты себептер қосылып, қына шығарып отыр». Ашып айтсақ, қынаның тасқа бітуі ерекше жолмен жүреді.
Қынаның кез-келген тасқа шыға бермейтіні де белгілі, ол тасты таңдайды. Қалайша десеңіз, ең алдымен, түсіндіруді тастан
бастайық. Басында айтылғандай, тас өзіне суды сіңіреді. Тастың құрамындағы элементтер куб тәрізді байланыс құрды делік.
Кубтың  іші  бос,  оны  толтыру  керек.  Сол  кезде  оған  жаңбыр  мен  жер  асты  суларынан  көзге  көрінбейтін  бірнеше  су
молекуласы бос ұяшықтарға орналасады. Осылай тастың бос орындары сумен толады. Ендеше қынаға қажетті судың бір
бөлігі тастың өзінен алынатыны белгілі болды. Шәкәрім атамыз айтып отырған тас пен қына арасындағы топырақ сияқты
жабыстырғыш заттың түзілуін және оның түзілуіне ауа мен судың қатысын түсіндіре кетейік.тастың беткі бөлігіне жақын
орналасқан  сілтілік  металдардың  (Na,  Mg,  K,  Ca)  оксидтері  болып  табылады  .  Ал,  осы  сілтілік  металл  оксидтерінен
алынатын металл  иондар қына  үшін  көбейіп,  тұқым шашуына  мүмкіндік  береді.  Осылайша  биологияның қына  түзілуі
туралы бүтін  бір іргелі саласын тудырып, бас қатырып отырған күллі әлем ғалымдарының сұрағына Шәкәрім атамыздың
азат  ақыл,  еркін оймен үш ауыз  сөзбен сөзбен жауап  қайырып отырғаны таңдай қақтырады.  Ғалымдар қынаның басқа
өсімдіктерден айырмашылығын анықтаған. Яғни ол жалғыз емес, бірге өсіп-өнетін екі өсімдіктен -   саңырауқұлақтар мен
балдырлардың  бірігіп,  селбесіп  тіршілік  етуінен  пайда  болады.  Балдырлар  қоректік  заттарды  ауадан  алады,  ал
саңырауқұлақтар су мен минералдық заттарды, тау жыныстарын өзі бөліп тұратын қышқылдармен еріту арқылы алады.
Міне, сондықтан да қына жалаңаш таста да өсіп-өне береді.
                                    Қынаның қоректенуі
Қына талломдарының бөліктерімен (үзіктерімен) немесе арнайы органдарымен (соредияларымен, изидияларымен) көбейеді.
Соредия — балдырлардың клеткалары мен саңырауқұлақ жіпшелерінің топтасқан жиынтығы. Қабыршақ дененің 
жарықшағынан соредия тозаң сияқты төгіліп, ауамен таралады. Қолайлы жағдайда саңырауқұлақ жіпшелері өсіп, балдыр 
клеткаларымен біріге Қына денесін құрайды. Изидия Қынаның денесінде бүртік тәрізді пайда болып, сосын бөлініп, өз 
алдына жаңа Қына организмін түзеді. Қына суды бүкіл денесімен сіңіреді. Қоректік заттарды — минералдық элементтерді 
тастан, тіпті ауадағы шаңнан да ала алады. Бойынан қымыздық қышқылын бөліп шығарып, тау жыныстарының еріп, 
мүжілуіне ықпал етеді. Өте аз қоректенетіндіктен Қынаның өсуі де өте баяу, мысалы, бұталы Қына жылына 3 — 5 мм-дей 
ғана өседі. Қынаның қай түрі де ауаның ластануына, ондағы шаңға, түтінге, күкіртті газдарға төзімді. Қына тундрада ерекше
маңызға ие. Жазда бұғы азығының 75%-ын құраса, қыста бұғылар тек Қынамен ғана қоректенеді. Қына құрамындағы 
саңырауқұлақ жіпшелері балдырларға құрамындағы су және минералды заттарын береді. 

Қыналардың көбеюі
        Қыналар өсімді жолмен көбейеді. Оның денесінде көптеген балдырлар мен саңырауқұлақ жіпшелерінің бөліктері 
қынаның қабықшасын жарып сыртқа шашылады. Әрбір бөліктен және денелерінен бөлініп түскен бөлшектерінен де қына 
өсіп жетіледі. Қыналар жынысты көбейгенде саңырауқұлақтардағы сияқты жемісті дене пайда болады. Оның ішінде        6 
жыныс жасушаларының қосылуы нәтижесінде зигота түзіледі. Зиготаның ядросы үш рет бөлініп, сегіз спора, ал зиготаның 
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қабығынан қалта пайда болады. Споралар шашылып, қолайлы жағдайда өнеді де, балдырлармен кездескенде ғана қына 
жетіледі. Қыналар өте баяу өседі. Қабыршақты қыналар жылына 1-8 мм, ал бұта тәрізді қыналар 1-35 мм өседі.
           Қыналардың 20000-дай түрі бар. Қыналарды жіктегенде құрамындағы саңырауқұлақтар мен балдырлардың жіктелуі 
ескеріледі. Бұғы қынасы (кладония) солтүстік өңірде, қарағайлы орманда өседі. Оның денесі (таллом) – тақта, біз, бокал 
тәрізді, тік өседі. Кейде бұта тәрізді түрі де кездеседі.
                              Қыналардың емдік қасиеті.

 Ағаштың діңдерінде өсетін жер – қынаны қайнатып, дизентерия ауруын емдеуге пайдаланады. Сонымен бірге асқазан,
тыныс жолдарыауруларына дәрілер жасалады. Қынадан қант, спирт, бояу, лакмус алынады. Қынаның кейбір түрлерін тәтті

тағамдар өнеркәсібінде қолданады.
 Қына жағу 

 «Қына жағыңдар. Өйткені сұлулықтарыңды, жастықтарыңды және неке махаббатын арттырады.» (Әбу Нуайм, Бәззар)
«Ең алғаш қына жаққан адам Ибрахим пайғамбар. Қарамен ең алғаш боянған да Перғауын.» (Дәйләми)
«Күйеуі қайтыс болған әйел (иддет мерзімі біткенге дейін) сәнді киім кие алмайды. Әшекей де таға алмайды, қына және
сүрме жақпайды.» (Мүслим)
«Боянудың ең жақсысы – қынамен жасалғаны.» (Дәйләми)
«Кәріліктеріңді қынамен кетіріңдер. Себебі бұл – жүздерің үшін әсемдік, ауыздарың үшін хош иіс, әйел үшін қуат. Қына –
жәннаттағылар иісінің сәйиді және қына күпір мен иманды ажыратады.» (И.Асакир)
«Мына  нәрселер  Лұт  қауымының  жаман  мінездерінен:  еркектердің  сағыз  шайнауы,  жолда  мисуак  қолдану,  ысқыру,
көгершінмен ойнау, еркектердің саусақтарына қына жағуы, көкірегін ашып жүру.» (Дәйләми)
Басқа тұрғыдан, қына әшекей болып табылады. Әйел қына жағылған қолын бөтен еркектерге көрсете алмайды. Ал еркек
онсыз да сәндену үшін қына жаға алмайды.
           
                                          Қынаны тәжірибеде қолдану 
      Жас ауылы –жазық далалы,құнарлы өлке. Біз өз өлкеміздегі қынаны теріп,қайнатып,асық пен шаш бояуға қолдандық.ақ 
түсті асықтар күрең қызыл түске боялды.Қына шаш бояуы – толықтай табиғи өнім. Шаш бояуының бұл түрі шаштың ішіне 
өтпей, тек сыртын орайды. Нәтижесінде қына бояуы үйреншікті химиялық бояуларға қарағанда шашты зақымдамайды. Сол 
себепті шашын бояймын деп ниеттенген қыздар жиі жағдайда қына жайлы ойланады. Бірақ қынаның да өзінің жақсы және 
жаман жақтары бар. Шаш боямас бұрын қынаның ерекшеліктерімен таныс болғаныңыз дұрыс.
Қынаның құрамы (бояу кезінде)
+ Табиғи қына құрамындағы пигмент шашқа қанық түс беріп, жақсы жылтыратады.
- Кейбір қына негізінде жасалған бояуларда одан басқа да құрамдас бөліктер болады. Бұл басқа түске қол жеткізу үшін 
жасалады. Кейбір өндірушілер қынаға табиғи заттар қосса (мысалға кофе), басқалар бояуға металл тұздары мен басқа да 
химиялық заттар қосады. Әрине бұл шашқа өз зақымын тигізеді.
Қынаның түсі
+ Қына көмегімен шашыңызды қызыл, алтын, қоңыр түстердің түрлі реңктеріне бояй аласыз. Және қына бояуы расымен 
шашыңызға мүлдем зақым тигізбейді.
- Алайда қына бояуы қорабындағы көрсетіліп тұрған түсті береді деп ешкім айта алмайды. Шашыңызды бояғанда пайда 
болатын түс сіздің шаш құрылымыңызға, бастапқы шаштың түсіне, шашыңыздың бұрын боялғанына байланысты.
- Егер сіз бұрын шашыңызды химиялық бояумен боясаңыз, қына қолданғаннан кейін шашыңыз мүлдем басқа, мысалға 
жасыл не күлгін түске боялуы мүмкін. Сондықтан шашыңыз боялған болса, бірінші тек бір шаш бұрымын қынаға бояп, 
нәтижені көріңіз.
Шаш бояғаннан кейін
+ Табиғи қынаны қолданғаннан кейін шашыңыз жұмсарып, берік болады.
- Шашты қынамен бояу, қарапайым бояумен бояудан әлдеқайда қиын. Ол жұққан жерлерден әрең кетіп, бояп отырған 
жеріңізді, киіміңізді кірлетеді. Сондай-ақ кейде қына ұсталу үшін, оны шашта 6 сағатқа дейін қалдыру керек. 
Нәтиже
+ Қына бояуы синтетикалық бояуларға қарағанда әлдеқайда ұзақ сақталады.
- Алайда түс ұнамай, шашыңызды қайта бояуға ниеттенсеңіз, химиялық бояу қынаның әсерін одан әрі берік қылатынын 
білгеніңіз жөн. Сондықтан қынамен боянуға бел буған ару шашын қайта тек қынамен боясын немесе қынамен боялған 
шаштың өсіп кеткенін күтсін.

Қорытынды
Осы зерттеу жұмысын жүргізу барысында қол жеткізген нәтижелеріміз:          

• Қынаның барлық тасқа бірдей өсе бермейтіндігі;
• Қынаның түрлі-түсті болып өсетіндігі;
• Қынаның мал азығы болатыны;
• Қынаны тастан ажыратып алып,  зерттеу арқылы, оның пайдалануға болатындығы анықталды;
• Қынаның табиғаттағы пайдасы, қына – «таза ауа индикаторы», яғни ауасы ластанбаған жерде өсетіндігін білдік 

және қазіргі кезде де  қынадан  бояу  алып, пайдалануға  болады 

Дереккөздер

• ↑ Биология: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық, 2-басылымы, өңделген / М. Гильманов, 
А. Соловьева, Л. Әбшенова. — Алматы: «Атамұра» баспасы, 2009 жыл. 

• ↑ Биология:Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. Алматы: «Атамұра» баспасы, 2007. 
        3.Қазақстан Энциклопедиясы
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Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданы 
№ 3 Қазақстан бастауыш мектебі 

Бастауыш сынып мұғалімі Жунаева Жанат 

Күні:  14.12.2016ж
Сынып: 1 « А»

Қатысқандар саны:15 
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Басқатырғыш  тапсырмалар
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу бағдарламасына 
сілтеме)

1.1.5.6. Бірдей цифрлар мен фигуралардан тұратын басқатырғыш 
есептерді, ребустарды шешеді.

Сабақтың мақсаттары Барлығы: Менің отбасым. Ұ дыбысы мен әрпі туралы  білімді меңгереді.
Көбі: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Бағалау критерийлері Әріптерді таниды және ажыратады.
Әріпті дыбыспен сәйкестендіріп оқиды.

Дескриптор сөздерді дұрыс оқиды
көп нүктенің орнына қойылатын әріпті анықтайды
және белгілейді

Пәнаралық байланыс Өнер,  ана тілі, орыс тілі,ағылшын тілі
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Тілдік құзыреттілік Тілдік мақсат

Ұшақ – самолёт – plane 
Ұшқыш – лётчик – pilat
Ұста – мастер – master 
Мұғалім – учитель – teacher 

Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
Ынтымақтастық 
атмосферасын қалыптастыру
5 минут

Топқа бөлу:
1топ – ұшақ
2топ – ұршық
3топ – ұста 
Психологиялық ахуал:
Тұғырлы тілде амандасу
қазақша, орысша, ағылшынша.
Өткенді пысықтау.
Өткен сабақтарда біз қандай әріптер өттік?
 қазақ тілі
орыс тілі 
ағылшын тілдерінде қайталау.
 1топ -Қазақ тілінде қанша әріп бар?

13- дауысты, 25- дауыссыз, у- әріпі дауысты да дауыссыз да бола 
береді.
 2топ- Орыс тілінде қанша әріп бар?
В русском алфавите тридцать три буков.
Гласные звуки  десять.
Согласные звуки  двадцать один
  3топ –Ағылшын тілінде неше әріп бар?
26- әріп, 6-дауысты, 20- дауыссыз.

Бағалау:топ- топты смайлик арқылы
Біздің отанымыз қандай ел?
-Егеменді ел!
Биыл егемендігімізге неше жыл толды?
-25 жыл!!!
Отан неден басталада?
-От басынан басталады.
Отбасы мүшелері кімдер?
1топ: Ата, әже, ана, әке, аға, апке, іні, сіңлі, қарындас.
2топ: Дедушка,бабушка, папа, мама, сестра, брат, младшый брат, младшая сестра.
3топ:Грэндфазы, грэндмазы, мамми,дәди, бразы, систы.

Сабақтың ортасы
8 минут

Ой қозғау:
Балалар топтарымыздың аттарын сын тұрғысынан ойлап көрейік.
Ұшақ дегеніміз не?
Ұшқыш дегеніміз не?
Ұста дегеніміз не?
Осы топтарымыздың бас әрпі қандай дыбыстан басталады?
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Ұ ұ Олай болса балалар бүгінгі жаңа сабағымыз Ұұ дыбысы жіне әрпі.

№1  Әр отбасы мүшелеріне  тиесілі заттарды сурет арқылы
 болжа. 
Жазылым
Ұ ұ әрпін жазу.
Оқылым- тыңдалым.
Ұр    ұн   ұт    ұш  ұста   ұршық   ұнтақ    ұтқыр    ұшақ   ұсақ  құлын   құрақ    ұран   
құмыра Нұрлан  құлан   құлақ  Ұлан  құмырсқа Ақнұр

 Тапсырма:
Берілген сөздерді оқыңыз.Көп нүктенің орнына қай әріпті қоюға болады? Сол әріпті 
қоршап сыз.
До...быра       к.....рпі      к....шік    құл.....н
(н,м,ң) (ы, і)           (ү, ұ) (ы,ұ)

Сергіту сәті
1 минут

Сергіту сәті: 
« Анамызға көмек »
(Оңға,солға, жуамыз, сығамыз, қағамыз, жаямыз, кептіреміз, себетке саламыз,үтіктейміз,
бүктейміз,полкаға саламыз)

Қызықты тапсырма
8 минут 
Аяқталуы
16 минут

Топтық жұмыс:
1топ- кестедегі әріптердің арасынан берілген сөздерді тауып,боя.
2топ – спираль әдісі арқылы әріптерді қосу.
3топ – Тридиформат әдісі арқылы буынды қосу
Айтылым:

№3 Сызба және сөздермен мәтінді оқы.
Сөйлемді оқып, көп нүктенің орнына тиісті әріпті қой.

Сабақтың соңы
2 минут

Рефлексия

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

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

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру жоспарыңыз? 

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)

Қортынды
Бағалау

Сабақтың сәтті тұстары: 
Өткен тақырыптарды үш тілде қайталау. 
Топ аттарын сын тұрғысынан ойлау.
Сабақтың табысты тұстары.
Спираль әдісі.
Кестедегі әріптердің арасынан берілген сөздерді тауып, бояу.

Қуандықова Жадыра
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы
Ажар бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі

Білім саласы: «Қатынас».
Білім бөлімі: «Тіл дамыту».
Тақырыбы: «Ас - атасы нан». 
Мақсаты: «Нанның қандай еңбекпен дастарханға келетінін түсіндіру. Нанды 
                    қастерлеуге үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. Балалардың 
                    ой-өрімін, тілін дамыту. Балаларды  еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.

Әдіс-тәсілі: Түсіндіру, сұрақ-жауап.
Көрнекілігі: Нанның дастарханға қалай келетіні туралы сериялық суреттер.  
                      Нан түрлері.
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің барысы.
Жылулық шеңбері.
Біздің топта ұл-қыздар
Тату-тәтті ойлайды.
Әлемдегі бар адамға
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Тек жақсылық ойлайды.
- Балалар қазір қай мезгіл?
- Күз мезгілі.
- Күз мезгілінде неше ай бар?
- Үш ай бар. Қыркүйек, қазан, қараша.
- Күз айларында қандай құбылыстар болады?
- Жапырақтар жерге сарғайып түсе бастайды. Күн суытып жаңбыр жауады.
Күз көкөністері туралы тақпақтар.

Оралхан: Мен жүзіммін, жүзіммін
Моншақ болып түзілдім
Сары күзде үзіліп
Себетке кеп тізілдім.

Мери:       Мен қиярмын, қиярмын
Жап-жасыл боп тұрамын
Балғын дәмім бойымда
Қызанақпен сыңармын.

Бүгінгі ұйымдастыру оқу іс-әрекетінің тақырыбы: «Ас – атасы нан»
Балалар нан дастарханға көп еңбекпен келеді екен.
1-сурет Жайқалып өсіп тұрған егін.
2-сурет Егінді орып жүрген комбайн
3-сурет Диірмен
4-сурет Наубайхана
5-сурет Нан дүкені
Бидай туралы тақпақ

Дана: Нан анасы бидаймын
Елге астық сыйлаймын
Дәнегі толып піскенде
Қауызыма сыймаймын.
Нан түрлерімен таныстыру: Тоқаш, ақ нан, қара нан, печенье.
Нан туралы тақпақ.

Бағжан: Нан болса ойнап күлеміз
Нан болса еркін жүреміз
Нан – қасиет, нан-береке, нан-мереке
О, адамдар, айтарым бар,
Нанды баспаңдар.

Жанерке: Тәтті-тәтті тоқаш
Тамаша ақ қалаш
Шекер қосқан нан
Бәрі де жерден табылған.

Нұрсая:  Нан қиқымын шашпаңдар
Жерде жатса баспаңдар
Теріп алып қастерлеп
Торғайларға тастаңдар
Жұмбақтар
Үсті тас, асты тас

Ортасында піскен ас                        (нан)
Сергіту сәті
Орнымыздан тұрайық
Қолды жоғары созайық
Оңға қарай иіліп
Бір отырып тұрып
Бір тынығып алайық

Жапсыру: «Нанды жапсыру».
Қорытынды.
1. Нан дастарханға қалай келеді?
2. Бүгінгі ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің тақырыбы қандай?
3. Дастарханға бірінші қандай тағам қойылады?
Балаларды мақтап, мадақтау.

Кожабекова Аягоз Бектаевна
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы
Жамбыл атындағы жалпы орта мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бастауыш сынып мұғалімі
Сабақтың  тақырыбы. Есеп шарты бойынша теңдеу құру.
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Сабақтың мақсаты: Қосудың ауыстырымдылық  қасиетін  қолданудың  тиімділігін  көрсетіп  беру. Екі амалмен 
шығарылатын  есеп және  оны түрлендіру  Ойлау  қабілетін дамыту. Зеректікке  ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Міндеті; 1 Қосудың  ауыстырымдылық  қасиетін  есептеулерде  қолданудың  тиімділігін  көрсетіп  беру,қолдануға 
үйрету.Екі амалмен  шығарылатын  есеп  және  оны түрлендіру  дағдыларын  арттыру.
2.Ойлау  қабілетін,шығармашылығын,есте  сақтау қабілетін,зейінін  дамыту.
3.Шапшаңдыққа  тәрбиелеу.
Түрі; қайталау.
Көрнекіліктері; суреттер. Үлестірмелер.
Әдісі; талдау, іздену, жаттықтыру, түсіндіру, көрнекілік, ойын, салыстыру, бекіту, ойландыру, өз бетінше жұмыс.
Пәнаралық байланыс: қазақ тілі.
Ұйымдастыру кезеңі
Психологиялық   дайындық
Шырылдады  қоңырау
Біз  сабақты  бастаймыз
Жаңа  білім  алуға
Алға  қадам  бастаймыз.
Топқа  бөлу
1-топ.Шапшаңдар
2-топ.Алғырлар
3-топ.Ойшылдар
Амандасу,түгелдеу,сабаққа  әзірлігін  тексеру.
Мақсат қою кезеңі; Есеп шарты бойынша  теңдеу құру және оны шешу.
Үй тапсырмасын тексеру.Мысал; 5 оқу, талдау.
Өткенді  қайталау.
Жаңа сабақ
Сабақ  тақырыбын  хабарлау,мақсатын  айту,күн ретін  жазу.

Оқулықпен  жұмыс  №1
Ой  сергіту.Логикалық   сұрақтар.
Мысал :1.Есепті  шығар.Ауызша  есептеу.
а)4*5=20  шар  үрледі.
б)5*х=45                                                           в)100*х=600
х=45/5                                                                   х=600/100
х=9                                                                         х=6
5*9=45                                                                  100*6=600
45=45                                                                        600=600
Мысал:2
Шарты                                                     Шешуі
Қыз  бала-8
Ұл  бала-2есе  артық                               8*2=16
Неше  ұл  бала-?
Ой  қозғау.Кенеттен  сұрау.
а) 1дециметрдің  жартысы  неше  сантиметр  болады?
ә)1  метрдің   1/10 бөлігі  неше  сантиметр  болады?
б)20сантиметрдің  ширегі  неше  сантиметр  болады?
в)Егер  1/5 бөлігінің  ұзындығы  6см  болса жолақшаның  ұзындығы  қандай?
г) Жартысы  9см  болатын  сымның  ұзындығы  қандай?
ғ)Ширегі  3м болатын  жіптің  ұзындығы   қандай?
Мысал:5 Қалып  қойған таңбаларды  орнына қой: +, -, *,  / .
7...2...8=6 3....4....5=7
3...3...3=3                                    2....6....3=4  
3...7...9=30                                  4...4...4=20
Қорытындылау.
Сұрақ  жауап  арқылы. 
Бағалау.
Үйге   тапсырма.  

* * * * * * *
Паташова Мамура Артыкбаевна. Бастауыш сынып мұғалімі

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы
Жамбыл атындағы жалпы орта мектебі КММ

Пәннің аты: Әдебиет Уақыты:8.10.2016ж Мұғалім:Паташова М.А
Сабақтың тақырыбы  Ғ Мүсірепов . Байжан құдығындағы байлық
Сабақтың мақсаты Оқушылар мәтінді оқып, идеясын түсінуге мүмкіндік беру. Туған жеріне деген сүйіспеншілігін

арттыру. 
Күтілетін нәтиже Оқушылар мәтінді оқып, идеясын түсінеді. Туған жеріне деген сүйіспеншілігі артады.
Көрнекіліктер Суреттер, ойын, карта, топтастыру, қима, бағалау парақшасы
Сабақтағы әдіс- «Жер, ауа, от», «Орамал тастау», «Табиғат аясына саяхат», «Бағдаршам» әдісі, «Тірек сөздер»
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тәсілдер

Психологиялық ахуал «Жер, ауа, от» ойынын ойнау арқылы 
оқушыларға көңілді күй сыйлау..

Оқушылар ойын ойнау арқылы 
көтеріңкі көңіл күймен сабақты 
бастайды.

Топқа бөлу Суреттер арқылы топқа бөлу. Топқа бөлінеді,өз тобын таба біледі.

Үй тапсырмасы «Орамал тастау» ойыны арқылы үй тапсырмасын 
сұрап бағалау.

Сұрақтарға жауап береді.

Қызығушылықты ояту 1.Ғ.М.Мүсірепов туралы топтастыру жасау.
2.Тірек сөздер арқылы «Екібастұз» мәтінін еске 
түсіру.
Керуен, тұз, тас.
3.Картамен жұмыс.

Оқушылар топтастыру жасайды. 
Мәтінді тірек сөздер арқылы 
еске түсіре отырып, картамен жұмыс 
жасайды. Жаңа сабаққа ерекше 
ынтамен кіріседі.

Мағынаны тану Оқулықпен жұмыс.
1.Мәтінді іштей оқу.
2.Түсінігін айту. 
3.Сөздік жұмыс.
4.Дәптермен жұмыс.

Мәтінді іштей оқып,топта 
талқылайды, бірігеді, бөліседі. 
Түсінігін айтады.

Сергіту сәті «Табиғатқа саяхат» ойынын ойнау. Ойын сергітеді,шаршағандары
басылады.

Ой толғаныс 1-топ
Көмірді қалай өндіреді?
2-топКөмірді алғашқы рет кім тауып еді?
3-топ Көмір өндірісі туралы әңгімеле
Көмір өндірісі туралы әңгімеле

Топта оқушылар ақылдасып, жұмыс 
жасайды.

Үйге тапсырма Мазмұндау Күнделіктеріне жазып алады
Бағалау Бағалау парақшасын толтырады.
Кері байланыс «Бағдаршам» әдісі бойынша сабақтан 

алған әсерлерін көрсетеді.

Оңтүстік Қазақстан облысы  Мақтарал ауданы Жамбыл атындағы жалпы
 орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

директоры, география пәні мұғалімі Сейдалиев Маратбек Ахатович 

Сабақтың тақырыбы: Солтүстік Американың халқы және саяси картасы, АҚШ
Сабақтың мақсат - міндеттері:
А) білімділік: Оқушыларға Солтүстік Американың елдерімен халқын және Америка Құрама Штатының тарихы, құрылуы 
жайлы ұғымды қалыптастыру;
Ә) дамытушылық: Карта, атластар бойынша оқушылардың отын өнеркәсібінің дамуын, халықтың даму маңызын талдау, 
анықтау, Америка Құрама Штатының қалыптасу тарихын, картамен жұмыс істей білу қабілетін дамыту;
Б) тәрбиелік: Солтүстік Америка материгіндегі ел экономикасын дамытудағы рөлін, маңызын түсіндіру арқылы оқушының 
патриоттық сезімін ояту, пәнге деген қызығушылығын арттыру және экологиялық проблемаларды шешуге тәрбиелеу;
Сабақта қолданылатын педагогикалық технология:
Сабақтың типі: Аралас
Сабақтың түрі: Дәстүрлі
Сабақтың әдістері: Түсіндіру, баяндау, сұрақ – жауап
Сабақтың оқыту құралдары және көрнекілігі: Оқулық, Дүние жүзінің физикалық картасы, атлас, 
Сабақтың пәнаралық байланысы: Тарих
Сабақ барысы: Мұғалімнің қызметі
І. Ұйымдастыру бөлімі - амандасу;
- түгелдеу;
- оқушының назарын сабаққа аудару;
- оқу
құралдарының дайындығын тексеру
- амандасу;
- кезекшілік міндеттерін атқару;
- сабаққа дайындалу;
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру
Сұрақ – жауап
1.“Су атасы” – деп қай өзенді атаған?
2. Маккензи қай алқапқа жатады?
3. Кордильераның шығыс жоталарынан басталып, биік таулы үстірттер арқылы ағып өтетін өзендерді ата?
4. Солтүстік Америкада орналасқан жер шарындағы ең ірі тұзды көлдердің бірі?
5. Ұлы көлдерді құрайтын көлдерді ата?
6. “Гүрілдеуік су” деген қандай сарқыраманың мағынасы?
7. Солтүстік Америка материгі су қоры жөнінен материктер арасында нешінші орынды алады?
8. Тынық мұхит алабына жататын басты өзендер?
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9. Ұзындығы 3700 км болатын өзен?
10. Солтүстік Америка материгінде орналасқан суы өте лай өзенді ата?

Сәйкесін тап:
Өзеннің атауы ----------- Ұзындығы
Миссисипи --------------- 6420
Маккензи ----------------- 4740
Юкон ---------------------- 3190
Колорадо ------------------ 2740
Колумбия ----------------- 2250

ІІІ. Жаңа сабақ. Солтүстік Американың халқы және саяси картасы, АҚШ
ІV. Жаңа материалды түсіндіру. Жаңа ұғымға байланысты жұмыс. Қазіргі АҚШ жерінде ежелден үнділер өмір сүрді. 
Христофор Колумб Американы ашқаннан кейін (1492 — 1503) 16 ғасырда Англия, Испания, Нидерланды, Франция, 
Швеция Солтүстік Американы отарлауға кірісті. 18 ғасырдың 60 - жылдарына қарай Англия Солтүстік Американы түгел 
дерлік басып алды. 17 ғасырдың басында Америкаға ауыр жұмыстарға пайдалану үшін Африкадан құлдар әкелу басталды. 
Отарлық қанаудың күшеюі тәуелсіздік жолындағы соғысты туғызды (1775 – 83). 1776 ж. 4 - шілдеде Тәуелсіздік 
декларациясы қабылданды, онда АҚШ - тың құрылғандығы жарияланды. 13 ағылшын отары бірігіп, дербес мемлекетке 
айналды, 1 - Америка - буржуазиялық революциясы деп аталған тәуелсіздік соғысында Англия жеңіліс тапты. 1783 ж. бітім 
шарты бойынша Англия АҚШ - тың тәуелсіздігін мойындады. 1787 ж. АҚШ Конституциясы қабылданып, елдің бірінші 
президенті болып Джордж Вашингтон сайланды. 1776 ж. құрлық аралық конгресс қабылдаған Тәуелсіздік декларациясы 
жобасының авторы, қоғам құрылысын демократияландыруға үлкен үлес қосқан Томас Джефферсон 1800-1804 ж. АҚШ 
президенті болып сайланды. Ол түрлі әлеуметтік топтардың арасында мәмілеге келтіру саясатын жүргізді. Кейбір 
реакциялық заңдарды жойып, армияны, флотты, мемлекеттік аппаратты қысқартты. Ресеймен дипломатиялық қатынас 
орнатты. 19 ғасырдың 1 - жартысында АҚШ жері әжептәуір ұлғайды. 1803 ж. АҚШ Батыс Луизиананы, 1819 ж. Флориданы,
1867 ж. Алясканы қосып алды. 1823 ж. Монро доктринасы жарияланып, мұнда Америка және Еуропа бір - бірінің ішкі 
істеріне араласпауға тиісті деп көрсетілді. 1809 ж. елге құл әкелуге тыйым салынды. Алайда бұл іс жасырын түрде жалғаса 
берді. 1790 ж. АҚШ - та 760 мың зәңгі құл болса, 1860 ж. олар 4 млн - ға жетті. Ауыр езгіге және қорлауға шыдамаған 
құлдар көтерілістер жасады, солтүстікке қашты. Солтүстікте бірқатар штаттарда құлдық жойылды.
Қазіргі кезде Солтүстік Америка халқының саны 450 млн - ға жуық.
Материктің байырғы халқын моңғол нәсіліне жататын үндістер мен эскимостар құрайды. Бұл халықтар Азиядан Солтүстік 
Америкаға шамамен осыдан 25 - 40 мыңдай жыл бұрын материкті Еуразиямен жалғастырып тұрған Берингия құрлығы 
арқылы қоныс аударған. " Америка үндістері" деген атаудың өзі Х. Колумбтың тарихи қатесімен (қандай?) байланысты 
пайда болды. Қазіргі кезде Солтүстік Американың негізгі халқын Еуропадан, әсіресе Ұлыбритания мен Франциядан қоныс 
аударғандар құрайды. Олар негізінен материктегі ірі мемлекеттер АҚШ - пен Канадада тұрады. Халықтың басым көпшілігі 
ағылшын тілінде сөйлесетіндіктен, материктің бұл елдер орналасқан бөлігін Ағылшындық Америка деп атайды. АҚШ - тың
халқы нәсілдік және ұлттық айырмашылықтарына қарамастан америкалықтар деген жалпы атпен аталады.
Еуропалықтар мен негрлер арасындағы некеден тараған аралас нәсіл өкілдері. “Мулаттар” термині Америка елдерінде 
Африкадан жаппай құлдар әкеле бастаған уақытта пайда болды. Мулаттар, негізінен, құл иеленушілер мен қара нәсілділді 
күндердің некелерінен тарады. Нәсілдік араласудың нәтижесінде Американың барлық елдерінде мулаттардың елеулі 
топтары пайда болып, жергілікті ұлттардың қалыптасуына біршама әсер етті Нәсіларалық және ұлтаралық некелерден пайда
болған ұрпақтар. Метистер антропологиялық жағынан нәсілдер арасындағы аралық топқа жатады. Америкада көбіне 
еуропалықтар мен үндістердің некелесуінен туған ұрпақтарды метистер деп атайды.
Латын Америка елдері мен АҚШ - та халықтың үлкен пайызын метистер құрайды.
Америка Құрама Штаты – Солтүстік Америкадағы мемлекет, Федеративтік республика. Аумағы 9363, 2 мың км². Халқы 302
млн.
Астанасы – Вашингтон қаласы. Тұрғын халқының саны жағынан ірі қалалары: Нью - Йорк, Чикаго, Лос - Анджелес, Сан - 
Франциско, Филадельфия, Детройт, Бостон, Хьюстон, Вашингтон, Даллас, Питсбург, Балтимор, Сиэтл, т. б.

50 штат пен 1 федералдық (астаналық) округке бөлінеді. Бірімен - бірі шектесіп жатқан 48 
штаттан және құрлықтың солтүстік - батысындағы Аляска, Тынық мұхиттың орталығындағы
Гавай аралдарынан құрылған Гавай штаттарынан тұрады. Мемлекеттік тілі – ағылшын тілі. 
Халықтың 66%- ы протестанттар, 26%- ға жуығы католиктер. Үкімет пен мемлекет басшысы 
– президент. Заң шығарушы орган – палата мен сенат өкілдерінен тұратын екі палаталы 
парламент (конгресс).
АҚШ үкіметі үш тармаққа бөлінеді:
• Заң шығарушы: АҚШ Парламенті — Конгресс деп аталады. Конгресс тұрақты негізде жұмыс істейтін екі палатадан: 
Сенаттан және Өкілдер Палатасынан тұрады.
• Атқарушы: АҚШ Президенті — мемлекеттің басшысы, бас әскери қолбасшы, ол заң жобасын жою құқығына ие болады
• Сот: Жоғарғы Соты және федералдық соттар
АҚШ - да екі негізгі бас партия бар:
Демократиялық партия — 1824 ж. құрылған. Джон Кеннеди, Билл Клинтон, Барак Обама осы партияның мүшелері.
Республикалық партия — 1854 ж. құрылған. Джордж Буш, Рональд Рейган осы партияның мүшелері.
АҚШ өнеркәсібі – бүкіл экономиканың жетекші саласы. Оның энергиялық балансында мұнай мен газ маңызды орын алады, 
ауыр және жеңіл өнеркәсібі өркендеген. Машина жасау өнеркәсібі автомобиль, авиация электр техникасы салаларына түрлі 
жабдықтар өндіреді. Атом өнеркәсібі, тоқыма және тігін өнеркәсібі айрықша дамыған. АҚШ - тың ауыл шаруашылығында 
механикаландырылған фермерлік шаруашылықтар жетекші рөл атқарады. Онда өндірілетін негізгі дақылдарға бидай, арпа, 
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сұлы, қара бидай, жүгері, соя бұршақтар, картоп, қант қызылшасы, мақта жатады. Мал шаруашылығында сиыр, шошқа, қой 
өсіріледі, тауық пен күрке тауық өсіру жаппай дамыған. АҚШ - тың бір жылғы ұлттық табысы жан басына шаққанда 25 мың
долларға жуық. Негізгі сауда серіктестіктері – Батыс Еуропа елдері, Канада, Мексика, Жапония. АҚШ - пен Қазақстанның 
экономикалық байланысы 20 ғасырдың 90 - жылдарында дами бастады. Ондаған американ фирмалары мен кәсіпкерлері 
және белгілі банкілер Қазақстанда түрлі салалар бойынша жұмыс істейді (мысалы, мұнай өндірумен айналысатын 
«Шеврон», «Shell», «Мобиль» компаниялары мен «Prіse Waterhause» есеп аудит консалингтік компаниясы, т. б.).
Рашмор тауы Америка Құрама Штатындағы төрт президенттің бейнесі. Американың төрт атақты президенттері: Джордж 
Вашингтонның, Томас Джефферсонның, Теодар Рузвельттің және Авраам Линкольннің бейнесі пайда болды. Бұл 
монументте Америка Құрама Штаттарының пайда болуы, үлкеюі және дамуы бейнеленуі.
V. Жаңа білімді бекіту
1. Тапсырма
Кескін картаға Солтүстік Америка материгіндегі елдерді салу.
2. Тапсырма
Ұлттық нәсілдерге
сипаттама беру
Самбо
Мулат
Метис
3. Тапсырма
VІ. Үйге тапсырма. Қорытындылау Солтүстік Американың халқы және саяси картасы, АҚШ тақырыпшаны оқып келу және 
Америка Құрама Штатының кескін картаға шекарасымен астанасын түсіріп келу.
VІІ. Бағалау. Сабаққа жақсы араласып отырған оқушыларды бағалау

* * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы  

Абай ауылы №72 Омар Есімов жом 
бастауыш сынып мұғалімі  Боранбаева Жазира Абгакимовна

Жаратылыстану пәнінің ерекшеліктері

2016-2017 оқу жылында бірінші сынып оқушылары жаңартылған бағдарлама бойынша білім 
алып жатыр. Бұл жылғы оқу бағдарламасына жаңа пән «Жаратылыстану » пәні енгізілді.  
Жаратылыстану  - бұл табиғат құбылыстары мен олардың дамуының жалпы заңдарын 
танумен шұғылданатын ғылымдар жүйесі. Еуропада  қайта өрлеу кезеңінде (15 ғасырдың  2-
жартысы) табиғатты жете зерттеуге байланысты қалыптасты. Кейін, 18 ғасырда 
Жаратылыстану  ғылымдары бірыңғай жүйеге келтірілді. Жаратылыстану  ауқымы түрлі 
табиғат нысандарын (ғарыштық жүйеден бастап микродүниеге дейін), дүниенің жалпы 
қасиеті мен құрылымын, тірі табиғатты, біздің планетамыздан тыс жатқан нысандарды, 
сондай-ақ,  жерді қамтиды. Жаратылыстану ғылымдары біріншіден, ғылыми дәлдігімен және
жүйелілігімен, екіншіден, табиғат қорларын пайдалану құралы ретіндегі өзінің практикалық 
мәнімен ерекшеленеді.
       «Жаратылыстану» пəнінің өзектілігі Жаратылыстану бағытында білім беру кіші мектеп жасындағыларда табиғи білім 
құмарлықтың  дамуына, əлем жайлы ой-өрістің кеңеюіне, ғылыми ұғынудың жəне қоршаған əлемді тұтастай қабылдаудың 
дамуына, қоршаған əлемді қорғау жəне бағалай білу біліктіліктерінің дамуына көмектеседі. 
          Бастауыш мектепте оқушыларға «Жаратылыстану» пəнін оқу жəне меңгеру келесілерді түсінуге мүмкіндік береді: 
- қоршаған əлемнің күрделілігі мен көп қырлылығын, сондай-ақ табиғи     құбылыстар мен үрдістердің өзара байланысын; 
- өлі жəне тірі табиғатта болып жатқан кейбір табиғи құбылыстар мен үрдістердің себептерін; 
- жаратылыстану бағытындағы білімнің адамның көптеген іс-əрекет түрлері үшін маңыздылығы; 
     Атаулы пəнді оқу қоршаған əлемнің түрлі құбылыстары мен нысандары жайлы білімнің жинақталуына жəне күнделікті 
өмірде алуан түрлі практикалық жəне зерттеу əрекеттері арқылы алынған білімнің байланысын түсінудің қалыптасуына 
көмектеседі. Бастауыш мектепте «Жаратылыстану» пəнінен оқу бағдарламасы зерттеу, ойлау, коммуникативтік дағдылар 
мен біліктіліктер негіздерінің қалыптасуына бағытталған: 
-    гипотеза құру жəне оларды тексерудің жолдарын ұсыну, эксперименталды берілулер негізінде қорытынды жасау;
 - мəселені анықтау, сұрақтарды дұрыс алу, зерттеу жұмысының жоспарын құру, бақылау, эксперимент жүргізу, зерттеу 
жұмысының нəтижесін бағалау жəне сипаттау, пайымдау, қорытынды шығару; 
- БАҚ хабарламалары мазмұнындағы, Ғаламтор ресурстарындағы, ғылыми-көпшілік əдебиеттердегі жаратылыстану 
бағытындағы ақпараттармен жұмыс,
іздеу əдістерін игеру, ақпараттың мағыналық негізін айрықшалау жəне ақпараттың растығын бағалау; 
- өлі жəне тірі табиғаттағы үрдістердің сипатын, экожүйе компоненттерінің өзара байланысын, адам əрекетінің қоршаған 
ортаға қалай ықпал ететінін ашуға көмектесетін қарапайым эксперименттер мен бақылаулар жүргізу;  
- өзіндік қарапайым зерттеулер қорытындыларын түрлі формада ұсыну; 
- жаратылыстану ғылымы бағытындағы маңызды жетістіктердің қолданбалы мəнін түсіндіру.  
«Жаратылыстану» пəні бойынша оқу бағдарламасының мақсаты: «Жаратылыстану» пəні негізгі мектептегі «Биология», 
«География», «Химия», «Физика» пəндерін зерделеу негізін қалауға, алған білімдерін күнделікті өмірде (үйде, мектепте, 
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табиғат əлемінде) кездесетін табиғат құбылыстары мен үдерістерін түсіндіру, сипаттау, болжау үшін қолдану білігін 
дамытуға бағытталған. 
     Пəн бағдарламасы келесі міндеттерді шешуді көздейді: 

- əлемнің қазіргі заманғы жаратылыстану ғылымы тұрғысынан қалыптасқан бейнесі мен 
жаратылыстану ғылымдарының əдістері туралы білім негіздерін қалыптастыру; 
жаратылыстанудың техника мен технология дамуына елеулі ықпал еткен маңызды 
идеяларымен, жетістіктерімен таныстыру; 
- қоршаған əлемнің құбылыстарын түсіндіру, БАҚ, интернет ресурстары, арнайы жəне ғылыми-көпшілік əдебиеттерден 
алынған жаратылыстану ғылымы тұрғысынан жəне өмірлік маңызды мазмұны бар ақпаратты қабылдау біліктіліктерін 
қалыптастыру;
 - зияткерлік, шығармашылық қабілеттерді, сын тұрғысынан ойлау қабілетін қарапайым зерттеулер, құбылыстарды талдау, 
жаратылыстану ғылымдық ақпаратты қабылдау жəне түсіндіру барысында дамыту;
 - табиғат заңдарын тану жəне жаратылыстану ғылымдарының жетістіктерін өркениеттің дамуы мен өмір сапасын жақсарту 
үшін пайдалану мүмкіндігіне сенімділікті тəрбиелеу; 
- күнделікті өмірде тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, заманауи технологияларды сауатты пайдалану, денсаулық пен 
қоршаған ортаны қорғау үшін жаратылыстану ғылымдары бойынша білімдерін қолдану.  
Жаратылыстану  пәні аптасына 1сағат ,жылдық сағат саны 33 сағат.

* * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы  Мырзашоқы ауылы  

«І.Жансүгіров атындағы№28 жалпы орта мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің                                                                                     

бастауыш сынып мұғалімі Рысбекова Халия Камалқызы   

                     Өзін- өзі тану-өмірді тану

   Қазіргі таңдағы жаңалыққа толы ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір оқушыға сапалы және терең білім мен 
іскерліктің болуын, олардың шығармашылықпен жұмыс істеуін, ойлауға қабілетті болуын талап етеді. Өзін-өзі тану пәні 
оқушылардың өз ойын дұрыс жеткізіп нақты тұжырым жасау үшін зор мүмкіндіктерге қол жеткізеді. Білім сапасын арттыру
әр мұғалімнен шығармашылықпен жұмыс жасауды талап етеді. Әр оқушыға терең де тиянақты білім беру, мұғалімнің басты
мақсаты. Осы мақсатты жүзеге асыру мұғалімнің біліктілігі мен шеберлігіне байланысты. Сабақты қызықты, тартымды 
өткізу мұғалімнің білімділігіне, қабілеттілігіне, дарындылығына, тапқырлығына және сонымен бірге сабақтың әр түрлі әдіс-
тәсілдерін орынды қолдана білуінде. Қоғам баланың бойына адами құндылықты, әділдікті, амқорлықты бойына сіңіріп 
тәрбиелеуді талап етеді. Бала бойындағы қабілетті жан-жақты ашып, өзіне сендіру қаншалықты маңызды десеңізші. Өзін-өзі
тану пәні балалардың үлкенді құрметтеуге бір-бірін сыйлауды, қатарластарымен жағымды қарым-қатынаста болуға 
үйретеді. Бір-бірімен жақсы сөйлесу арқылы достықты нығайтуға, достарының қатарын көбейтуге болатынын 
ұғындырады.Түрлі тақырыптағы әңгімелер жүректі тебірентіп,сезімді толқытады. Әрбір әңгіме, ертегінің өлеңнің, әннің 
өзіндік ерекшіліктері мен терең мағынасы бар. Олардың тәлім-тәрбиелік, өнегелік мәні кең.                                                        
     «Өзін-өзі тану» сабақтарының ерекшілігі-оқушылардың үнемі қарым-қатынаста болатындығы.Тылсым дүниеден жан 
тербеген рахат, мейірім, қуаныш сезіміне бөленетіндей шапағат сыйлай білу керек.Сонда ғана бала жүрегі 
мейірленеді.Басқаға жан жылуын жеткізе алады. «Өзін-өзі тану»рухани-адамгершілік сабағы-сол қөздеген нысанаға 
жетелейтін пән. «Жүректен -жүрекке» шеңбері бұл сабақ барысында әр баланың өз эмоциялық жәй-күйін бақылап, өзіне 
«Мен бүгін нені үйрендім» бағытында өзіндік баға беріп, ойын қорытындылауға септігін тигізеді. Сабақтың соңында 
ризашылық сезіммен орындалатын «Ризамын» әнінен үзінді бала бойындағы айналасына деген жайма шуақ сезімін күні 
бойы сақтап тұруға мол әсерін тигізеді. Қорыта айтқанда,   «өзін-өзі тану» пәні баланы өзінің қадірін өзі білуге, өзін 
сыйлауға,өзін өзі жетілдіруге, өз бетінше шешім қабылдай алуына және өз сөзі мен әрекеттері үшін жауапкершілікті сезіне 
білуге тәрбиелейді.

* * * * *

      Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара қаласы №16 колледж МКҚК
Пәні: Автомобильдердің құрылымы

Оқытушының аты – жөні:  Махашов Қалдарбек Ширинтаевич

Сабақтың тақырыбы:   Гидравликалық тежеуіш жетегі
Сабақтың мақсаты:                                                                                                                           
Білімділік мақсаты: Білім алушыларға гидравликалық тежеуіш жетегінің құрылысы, оның 
атқаратын қызметі жайлы түсінік беру, білімін, дағды шеберліктерін бақылап теориялық 
білімдерін пысықтау.
 Тәрбиелік мақсаты: Білім алушылардың ізденушілік, шығармашылық қабілеттерін, дүние 
танымдық көзқарастарын тереңдету, ұйымшылдыққа, топтық тіл табысуға, ұтымды шешім 
қабылдауға тәрбиелеу.
Дамытушылық мақсаты: Білім алушылардың сабаққа белсенділігін арттыру, өз бетімен 
жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру, 
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Сабақтың түрі:  Сайыс-сабақ
Сабақтың әдісі:  Сұрақ-жауап, ұлттық педагогика және ойын элементтерін қолдану, 
түсіндіру, көрсету, пысықтау.
Көрнекілігі:   Электронды оқулық,интербелсенді тақта, плакаттар, тарқатпалар, сөзкесте, 
жұмбақ, жаңылтпаш, автомобиль бөлшектері. 
Пәнаралық байланыс:  «Материалтану»,  «Техникалық сызу», «Физика».

САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ
1. ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЗЕҢІ (5 минут)
- Білім алушыларды түгелдеу, топ кезекшісінің есебі;
- Білім алушылардың оқу құралдарын, сабаққа дайындығын тексеру;
 Білім алушыларды екі топқа бөліп отырғызып, әр команданың жетекшісі сайланады;
   - Команда басшыларына қойылатын ұпай саны көрсетілген бағалау парағы беріледі.(1-қосымша);
   - Білім алушылар арасынан бір ойыншы жәрдемші- бақылаушы есебінде таңдап алынады.
   - Сабақ барысында 6 кезеңнен тұратын сайыс өткізіледі.
  2. КІРІСПЕ (25 минут)
2.1 Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау.
2.2 Оқушылардың теориялық дайындығын тексеру. 
    Өткен тақырыптар бойынша білім алушылардың теориялық дайындығын тексеру 4 кезең бойынша өткізіледі.   

І-кезең. «Блиц-турнир» Өткен тақырып бойынша жалпыға бірдей сұрақтар қойылады. 
Сұраққа жауабы дайын команда ойыншысы қол көтеру арқылы дайындығын білдіреді. 
Бірінші қол көтерген команда ойыншысының жауабы тыңдалады. Дұрыс жауап берген 
ойыншыға екі ұпаймен бағаланатын жасыл жетон беріледі. Қате жауапқа 0 ұпаймен 
бағаланатын қызыл жетон, толық болмаған жауапқа 1 ұпаймен бағаланатын сары жетон 
беріледі. Қате немесе толық болмаған жауаптар берілгенде қарсылас команда ойыншылары 
дұрыс жауапты табу немесе толық болмаған жауаптарды толықтыру арқылы өз 
командаларына ұпай жинай алады.  Қызыл жетон алған команда келесі сұраққа жауап беру 
құқығынан айырылады. 
  І- кезең осылайша барлық сұрақтар қойылып болғанша жалғасады және кезең соңында ойыншылар жинақтаған жетондар 
саналып, нәтижелері бағалау парағына түсіріледі.

1. Тежеуіштер не қызмет атқарады?
Жауабы: Тежеуіштер автомобильдің жылдамдығын баяулатуға  тегіс емес жерде бір 
орнында ұстап тұруға арналған 
2. Тежеуіштердің қандай түрлері бар?

Жауабы:      1.Жұмыстық тежеу жүйесі. 
                      2.Тұру тежеуі

                      3.Қосымша тежеу жүйесі. 
                      4.Көмекші тежеу жүйесі. 
                    5.Тіркемелік тежеу жүйесі. 
3. Тежеу жүйесі қандай бөліктерден тұрады?
Жауабы: Тежеу жүйесі бір немесе бірнеше тежеу механизмдерінен (тормоздардан) және 
тежеу жетектерінен тұрады.
4. Автомобильді тежеуге тежеу механизмдерінен бөлек қандай тежеуді пайдаланады.?

 Жауабы: Автомобильді тежеуге тежеу механизмдерімен қатар қозғалтқышпен тежеуді, 
аэродинамикалық тежеуді пайдаланады.
5.Аэродинамикалық тежеуді не үшін қолданады?

Аэродинамикалық тежеуді (парашют, арнайы қалақша, т.б.) спорттың автомобильдерде 
жарыс кезінде өте жоғары жылдамдықты азайту үшін қолданады.
6. Автомобильдерде қандай тежеуіш түрі өте көп тараған ?

Жауабы: Автомобильдерде өте көп тараған тежеуіш түрі  механикалық тежеуіштер. Оларды 
фрикционды тежеуіш механизмдер деп атайды
7. Фрикционды тежеуіш механизмдерінің қандай түрлері бар?

Жауабы: Фрикционды тежеуіш механизмдер дискілі   және атанақты   болып бөлінеді
8. Атанақты және дискілі тежеуіштер жұмысындағы негізгі айырмашылық неде?

Жауабы: Атанақты тежеу механизмінде  тежеу атанағы  доңғалақпен жалғасқан, айналып 
тұрады, айналмайтын қалыптар  атанаққа қарай керіліп, оны тежейді. 
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Дискілі тежеуіште диск доңғалақпен бірге айналады, қалыптар  айналмайды. Тежеу кезінде қалыптар  дискіні  екі жағынан 
қысып тежейді..
9. Автомобильдерде қандай тежеуіш жетектерін қолданады?

Жауабы:    Автомобильдерде атқаратын қызметтеріне және қолданатын типтеріне
байланысты әр түрлі тежеуіш жетектерін қолданады, механикалық, гидравликалық, пневматикалық және аралас 
(механикалы-гидравликалық, пневмо-гидравликалық, пневмо- механикалық) типті жетектер.
10. Механикалық тежеуіш жетектерін қай тежеуіштерде қолданады?

Жауабы:  Автомобильдерде механикалық тежеуіш жетектерін тұру тежеуіштерінде 
қолданады.
2-кезең. «Кім жылдам?»  Бұл кезеңде команданың сұрақтарға жауап беру жылдамдығы 
есепке алынады, команда капитаны өз- ара талқылау кезінде дұрыс жауап берген 
ойыншының аты-аты-жөнін сол ойыншы жауап берген сұрақтын тұсына жазып қояды. Бұл 
ойыншылардың жауабын бағалауға мүмкіндік береді.
   ІІ-кезең сұрақтары мен жауаптары 
Төмендегі кестеде тежеуіш жүйесіне қатысты терминдердің атаулары буындарға бөлініп, ретсіз орналастырылған. 
Буындардан атауларды құрастырыңыз. Қанша бөлшектің атауын таптыңыз? 
                                         

ша лық мыс ка
а тір ка ке қр

мек рав а
фрик ха жұ ра ма

гид лік лық
та ни кө

сым пнев цион
лас лық тық ка

ші ме нақ
ти ды ли ме

  
Жауаптары:(1.а-та-нақ, 2.гид-рав-ли-ка-лық, 3.пнев-ма-ти-ка-лық, 4.ме-ха-ни-ка-лық,
 5.фрик-цион-ды, 6.а-ра-лас,7.тір-ке-ме-лік, 8.қо-сым-ша, 9.жұ-мыс-тық, 10.кө-мек-ші )

 3- кезең «Қазақшамыз қалай?»
 Бұл кезеңде өткен тақырыптар бойынша қолданылатын техникалық термин сөздердің орысша атаулары  беріледі. Білім 
алушылар сол сөздердін қазақша аудармасын немесе баламасын табуы керек. Термин сөздің қазақша атауынан бөлек бұл 
сөздің қандай бөлшекке, механизмге тиісті екенін анық айтып беру арқылы  қосымша ұпай жинауға болады. 
3 - кезең сұрақтары мен жауаптары
1 тормоз-тежеуіш
2 Система-жүйе.
3 Стояночный тормоз-тұру тежеуіші 
4 Дополнительний тормоз-қосымша тежеуіш
5 Прицепный тормоз-тіркемелік тежеуіш.
6 Рабочий тормоз-жұмыстық тежеуіш.
7 Вспомогательний тормоз-көмекші тежеуіш
8 Барабан-Атанақ
9 Колодка-қалып
10 Комбинированный-аралас
11 Рычаг-иін
12 Трос-сымарқан
13 Педаль-басқыш
14 Толкатель-итергі

 4-кезең «Сергіту» Бұл кезеңде команданың  ұйымшылдығы, тапқырлығы, сауаттылығы 
ескеріледі, нәтижелері бағалау парағына түсіріледі. 
1.Жұмбақ
Қорадағы қос батыр қолын кере оянды,
Шарбақтағы жас батыр қос бүйірін таянды.
Зырылдауық диірмен айналып тұрған оқтағы,

Алып күшке шыдамай, айналудан тоқтады.  Жауабы: Қалып
2.Жұмбақ-жаңылтпаш
Салық қалыпты атанақтан алыпты,
Халық қалыпты дискіге алып салыпты.
Салық Халықтың қалыбын қайта алыпты,
Халық қалыпты дискіге қайта салыпты.
Салықтың алған қалыбы қалыпты ма?
Халықтың салған қалыбы қалыпты ма?

166



3.  «Әу демейтін қазақ жоқ»  Көп нүктелер орнына өлең жолдарын жазыңыз
1) Еңіске түсіп келемін, салмағы ауыр жүгімнің,
Тежегішті басып ем, иісі шықты түтіннің.
Қалып қызып кетіпті, қайдан көмек тосамын,
............................................................................
Оқытышы нұсқасы:Көмекші тежеу жүйесін іске енді қосамын.

2) Жол көктайғақ-сырғанақ,
 Тежесең кеттің сырғанап.
 Шетке шыққан көліктер,
 Қызғана маған тұр қарап.
 Бүрі кеткен доңғалақ-
 Кебісіндей әжейдің,
 Ылдиға қарай көлікті,
............................................
Оқытышы нұсқасы: Қозғалтқышпен тежеймін.

3) Үйкелістің күшімен,  
Орындайды тапсырма.
Бетіндегі қалыптың 
....................................
Оқытышы нұсқасы: Фрикционды жапсырма

   3 ЖАҢА ТАҚЫРЫПТЫ ТҮСІНДІРУ (40 минут)
Электронды оқулықтың «Тежеуіш жүйелері» тақырыбы бойынша гидравликалық тежеуіш жетегінің құрылысы, оның 
атқаратын қызметі жайлы түсінік беріледі.

3.1  ТЕЖЕУІШ ЖҮЙЕЛЕРІ  (Тірек-конспект)
Тежеуіш жетектері
   Тежеуіш жетектері басқарушы педаль немесе рычагты тежеуіш механизмімен жалғастырады. Автомобильдерде атқаратын
қызметтеріне және қолданатын типтеріне
байланысты әр түрлі тежеуіш жетектерін қолданады, механикалық, гидравликалық, пневматикалық және аралас 
(механикалы-гидравликалық, пневмо-гидравликалық, пневмо- механикалық) типті жетектер.
Механикалық тежеуіш жетектері рычагтар, тростар, тартқыштар арқылы педальдан немесе рычагтан жүргізушінің 
басқарушы күшін тежеуіш механизмге жеткізеді. Автомобильдерде механикалық тежеуіш жетектерін тұру тежеуіштерінде 
қолданады. Оның қүрылысы қарапайым. Кемшілігі — пайдалы әсер коэффициенті төмен, шамасы 0,4 және 
жиі реттеуді қажет етеді.
3-сурет. Гидравликалық жетек:
1-итергі(шток), 2,7-піспектер,
3,6-бас және доңғалақты тежеуіш цилиндрлері,
4,11-серіппелер, 5-шығару клапаны,

       8-қалып, 9-атанақ
 Гидравликалық тежеуіш жетек

Гидравликалық тежеуіш жетектерінде сығылмайтын сұйық пайдаланылады. Бұл жетектер 
жеңіл, кіші және орта салмақты жүк автомобильдерінде қолданылады. Гидравликалық 
жетекке тежеу сұйығы (тормозная жидкость) толтырылады. Басқышты басқанда, онымен 
байланысқан итергі (1) (3-сурет) сұйықты ығыстырып, піспек арқылы қалыпты (8) айналып 
тұрған атанаққа (9) тірейді. Үйкелістен атанақ (9) және онымен байланысқан автомобиль 
дөңгелегі айналу жылдамдығын азайтады, қажет болса тоқтатады. Басқышты босатқаннан 
кейін (4-сурет.) (11)     және     (4) серіппелердің      әсерінен сұйық бас цилиндрге (3) 
қайтарылады,  ал қалыптар (9) атанақтан ажырайды.                                    
4-сурет. Гидрожетекті тежеуіш  сызбасы: 
а- бөлінбейтін,б-бөлінетін жетек  
 Гидравликалық тежеуіш жетектері бір және екі контурлы болады.
Бір контурлы гидравликалық тежеуіш жетектерінде бір бас тежеуіш цилиндрмен (3) 
барлық доңғалақтың тежеуіш механизмдері (1,5) басқарылады. Бұл жетектің кемшілігі, бір жерінің зақымынан тежеу жүйесі
толық істен шығады.

Бөлек контурлы гидравликалық жетектерінде тежеуіштің сенімді жұмыс істеуі және 
автомобильдің жүру қауіпсіздігі артады. Бөлек контурлы жетек екі контурдан тұрады. Бір 
басқышпен (4) байланысқан екі секциялы бас тежеу цилиндрі (3) бірінші және екінші 
контурлар арқылы жұмыс істейді. Бірінші контур (6) алдыңғы (1), ал екінші контур артқы 
доңғалақтардың (5) жылдамдығын тежеу механизмдері арқылы басқарады. Бір контурда 
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зақым пайда болып тежеу сұйығы ағып кетсе де, бірінші контур істен шыққанда, екінші 
контур арқылы автомобильді тежеуге болады.
Жеңіл автомобильдерде гидравликалық жетектер күшейткішсіз және вакуумдық күшейткішті болады. Жүк 
автомобильдерінің гидравликалық жетектерінде вакуумды, гидровакуумды және пневматикалық күшейткіштер 
қолданылады. Бұл күшейткіштер жүргізушінің жұмысын жеңілдетеді. Басқышты басу күші 250...300 Н шамасында болады. 
Күшейткіштері жоқ автомобильдерді шұғыл тоқтату үшін басқышқа жүргізушінің 800... 1000 Н аяқ күші әсер етуі қажет.
Гидравликалық жетектер шағын, салмағы аз және барлық доңғалақтарға бірдей тез әсер етеді. Пайдалы әсер коэффициенті 
(ПӘК) 0,95-ке жетеді. Кемшілігі - минус 30° және одан төмен температурада ПӘК төмендейді.
3.2   Жаңа тақырып бойынша білімдерін тексеру, пысықтау (10 минут)

5-кезең «Нені білдім?»  Бұл кезеңде жауаптардың нақтылығы мен толықтығы ескеріледі, 
нәтижелері бағалау парағына түсіріледі. 
1) Гидравликалық тежеуіш жетектері ненің күшімен жұмыс істейді? 

Гидравликалық тежеуіш жетектерінде сығылмайтын сұйық- тежеу сұйығы 
пайдаланылады.
2) Бұл жетектер қандай  автомобильдерде қолданылады?
Бұл жетектер жеңіл автокөліктерде, кіші және орта салмақты жүк автомобильдерінде қолданылады. 

3) Гидравликалық тежеуіш жетектерінің қандай түрлері бар?
Гидравликалық тежеуіш жетектері бір және екі контурлы болады 

4) Бір және екі контурлы жетектердің бір-бірінен айырмашылығы неде?
Бір контурлы жетектің кемшілігі, бір жерінің зақымынан тежеу жүйесі толық істен шығады. Екі контурлы жетекте бір 
контурда зақым пайда болып тежеу сұйығы ағып кетсе де, бірінші контур істен шыққанда, екінші контур арқылы 
автомобильді тежеуге болады.
5) Гидравликалық жетектердің артықшылығы мен кемшілігі неде?
Гидравликалық жетектер шағын, салмағы аз және барлық доңғалақтарға бірдей тез әсер етеді. Пайдалы әсер коэффициенті 
(ПӘК) 0,95-ке жетеді. Кемшілігі - минус 30° және одан төмен температурада ПӘК төмендейді.

6-кезең «Нені таныдым?»   Бұл кезеңде жауаптардың сауаттылығы мен анықтығы 
ескеріледі, нәтижелері бағалау парағына түсіріледі. 
            4 ҚОРЫТЫНДЫ (5 минут)
  Білім алушылардың бағалау парағындағы жетондар арқылы жинаған ұпайлары есептеледі,  көрсеткен нәтижелері  
бойынша қортынды шығарылады.  Көзге түскен білім алушылар  атап өтіледі және бағаланады. Олардың жетістіктері мен 
кемшіліктері атап өтіледі. 
   5 ҮЙГЕ ТАПСЫРМА(5 минут)
«Тежеуіш жүйесі»  тақырыбын қайталау. 

   1-қосымша    БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

 № Команда мүшелерінің тізімі Ойыншылардың
Жинаған ұпайлары

Команданың жинаған 
ұпайлары

Коман-
даның алған
орны

Кезеңдер Жалпы
ұпайы

Кезеңдер Жалпы
ұпайы1  2  3  4  5 6 1  2  3  4  5 6

1
2
3
4
5
6
7
8

* * * * *
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Кенжетаева Алтынгуль Азигалиевна
Алмалы орта мектебінің физика және информатика пәнінің мұғалімі

Атырау облысы, Махамбет ауданы, Алмалы селосы

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
 

   Жаңа  технология- сапалы білім кепілі. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 
міндеті- ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практикалық жетістіктері негізінде жеке адамды 
қалыптастыруға және  кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп білім
беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, әрбір білім беру мекемедегі ұжымының, 
әрбір мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа 
тәжірибеге, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Осы жайттарды ескере отырып қазіргідей жаһандану дәуірінде
сабақ үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдана отырып, сабақ үдерісінде жаңа инновациялық 
технологияларды қолдана отырып, сабақ өткізу оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. 
   Оқытуды жаңа технологиясын пайдалану- сапалы білім негізі. «Адам ұрпағымен мың жасайды»- дейді халқымыз. Ұрпақ 
жалғастығымен адамзат баласы мың емес миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз-оқу. 
«Надан жұрттың күні- қараң, келешегі тұман»,- деп  М.Дулатов айтқандай, еліміздің тірегі- білімді ұрпақ.

  Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол 
заман көшіне ілесу үшін өз білімін жетілдіріп отыруы қажет. Мен де оқыту тәжірибемде 
жетістіктерге жету жолдарын қарастырудамын. Оқушылар өз пікірлерін, көзқарастарын 
еркін және ерікті түрде білдірсе екен деп  ойлаймын. Тек білдіру емес, сонымен  бірге өз 
пікірлерін дәлелдей алатын және оны іс жүзінде де асыра алатын тұлға болып қалыптаса 
алса, онда мұғалім биік мақсатқа қол жеткізгені болмақ. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан»
білім берудегі  Кембридждік әдістің теориялық негізін оқып, таныса отырып, оқытудың 
жаңаша әдіс- тәсілдерін-7 модульді практикалық түрде қолдану арқылы оның 
артықшылықтарына көз жеткіздім. Жеті модульді оқу процесінде тиімді пайдаланып, 
оқушылардың жұппен, топпен жұмыстануға, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, 
құрметтеуге, өздерін және өзгелерді бағалауды үйреніп келеді. Мұндай тәсіл бұл үдеріске 
оқушының өзініңде қатысуын талап етеді. Оқушы мұндай жауапкершілікті көбіне сабақ беру
барысында мұғалім қалыптастыратын ортада сезініп, қабылдайды. Сапалы оқыту білім алуға 
мүмкіндік беретін нақты жағдайларды жасаумен қатар, сол жағдайлардың өзімен тығыз 
байланыста болады. Оқытудың бұл түрінде оқушылар өте маңызды рөл атқарады: олар 
құрбы-құрдастарымен әлеуметтік байланыс жасау арқылы белсенді түрде білім жинақтайды. 
Мұғалім оқушылардың оқуына мүмкіндік тудырып, оқу материалы және өзге де қажетті 
құралдармен қамтамасыз етеді, ал оқушылар өз кезегінде пән бойынша өз түсініктерін 
арттыру іс-әрекеттеріне ынталы болғаны абзал. 
   Кез келген оқушының логикалық іскерлігін ашатын жоғары деңгейлі сұрақтар екеніне көзім жетіп отыр. Сондықтан 
оқушыларға диалогта оқушылардың өзіндік ой-пікірлері қалыптаса бастайды. 
Осының нәтижесінде: 
жалпы топтағы қарым-қатынас жақсарады
бағалау кезеңінде ашық ой пайда болады
тапсырма орындаудың ұйымшылдық қалыптасады. 
Мысалы: 7 сыныпта «Қысым» тақырыбын бастамас бұрын,  оқушыларды бірден ойлауға жетелейтін күнделікті өмірмен 
байланыстыратын сұрақтар арқылы ауызша жауап беруге тарту барысында қолдандым.
Сурет бойынша физикалық құбылысты түсіндір.
Неліктен шаңғысы жоқ балаға қарағанда шаңғы байлаған бала қар үстімен жеңіл жүреді?
  Сөйтіп, оқушылардың зейін қойып ойлауы мен тақырлығына мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол 
ашып беремін. Мұғалім тек қана оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастырушысы, ұйтқысы ғана болады. 
   Оқушыларға берілген сабақтағы әрбір тақырып бойынша өз ойларын дамытуға, әрі ойларын ірікпей, еркін жеткізуге, 
батыл да тапқыр шешімдер шығаруға көптеген мысалдар келтіру арқылы қол жеткіземін. Әр оқушы «Менің ойымша ...», 
«Мен онымен келісер едім, егер...», «Мен былай түсінемін...», «Мен топтың шешімімен келісемін...» деген ой пікір бар 
тұлға екенін сезінеді. 
     Сонымен, дамыта оқытудың нәтижесінде оқушылардың да ой-өрістері кеңейгенін, өздігінше ой қорытуға, әрекет етуге 
жаңаша талпынып, төселіп қалғанын байқадым. Мысалы:

Сабақтың тақырыбы:Қысым. Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы 
берілуі.
Сабақтың мақсаты: Қысымға анықтама беру және қысымды арттырып, кеміту тәсілдерімен
танысып, тәжірибеде қолдана білу
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Күтілетін нәтиже: Қысымның математикалық өрнегіне есептер шығара алатын болады, 
қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуін біледі және 
анықтамаларды анықтай алуын, дәлелдерін келтіру, орындағын тапсырмаларды қорғауын 
қалыптастыру.
Сабақтың көрнекілігі:слайд, интернет желісі, Паскаль шары, суреттер, шар, электронды 
оқулық. 
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту
Сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдер:  СТО элементтер, шаттық шеңбері, «Балық 
қаңқасы» 
Сабақтың жоспары: 
І. Мотивациялық кезеңде: 
1.Ұйымдастыру: Оқушылардың психологиялық дайындау;
а) Сәлемдесу, оқушыларды түгендеу
б) Ынтымақтастық атмаосферасын қалыптастыру және топқа бөлу.
Үй тапсырмасына шолу.
Білімді жан – жақты тексеру
Зат құрылысы, зат неден тұрады? 
Диффузия және температураға тәуелділігі 
Заттың күйлері, қасиеттері, молекулалық құрылысы 
Механикалық қозғалыс, оның түрлері. 
Материялық нүкте. Жол және орын ауыстыру. 
Заттың тығыздығы. 
Күш. Күштің түрлері. Күшті өлшейтін аспап. 
Деформация, оның түрлері. Гук заңы

ІІ. Операциялық кезең: Жаңа сабаққа кіріспе. 
«Ой қозғау» әдісі 
1.Сурет бойынша физикалық құбылысты түсіндір (90-сурет)

2.Неліктен шаңғысы жоқ балаға қарағанда шаңғы байлаған бала қар үстімен жеңіл жүреді?
«Қысым. Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі» туралы слайд 
шоу көрсетіп, қысымның сұйыққа немесе газға түсіретін қысым осы сұйықтың немесе 
газдың әрбір нүктесіне өзгеріссіз берілетінін және  бұл қағида Паскаль заңы деп аталады. 
  Әрі қарай Паскаль шары деп аталатын құралмен тәжірибе жасап көрейік деп әр топқа өз тәжірибелерін корсетті. 
Қатты денелер, сұйықтар және газдар өзіне түсірілген қысымды қалай жеткізеді? 

1. Қатты дене: Қатты денелердің молекулалары белгілі бір ретпен орналасып, өз орнында 
тербеліп тұрады 
 2. Сұйықтар: Сұйық аққыш, молекулалардың ара қашықтығы қатты денелерге қарағанда 
алшақ орналасқан 
3. Газдар: Газ молекулалары сирек орналасқан, еркін қозғала отырып, өзі тұрған көлемді 
түгел қамтиды. 
Алақаныңызды жоғары қаратып, сол қолыңызды үстелге қойыңыз. Кітапты алақаныңызға қырымен қойып, оң қолыңызбен 
төмен қысып басыңыз. 
Сол қолыңыз қысымның артуын сезе ме?
Енді кітапты алақаныңызға емес, үстелге қойыңыз. Бір қолыңызбен кітаптың үстінен ақырын басыңыз, екінші қолыңызды 
кітаптың қырына тигізіп ұстап тұрыңыз. Осы кезде қол қосымша қысымды сезе ме?
2. Паскаль шары деп аталатын құралмен тәжірибе жасайық 
Егер шарға су немесе түтін толтырып, поршеньді бассақ, шардың саңылауларынан су немесе түтін барлық бағытқа бірдей 
ұзындықта шапшып немесе будақтап шығатынын байқаймыз.  Бұдан қысымның барлық бағытқа таралып қана қоймай, оның
мәнінің де бірдей болатыны көрінеді. 

3. Ауаның қысымды барлық жаққа бірдей жеткізетінін балалар ойнайтын  резеңке шарды, 
қолқапты және т.б. үрлеген кезде бақылауға болады. 
Тақтаға есептер шығарылады. 
ІІІ. Рефлексиялық кезең 
«Балық қаңқасы»  (Фишбоун)
Үйге тапсырма.
Бағалау. Әр оқушы өздеріңе берілген  "Сенім бағалау" парақшасына берілген критерийлер бойынша өз-өздерін бағалайды. 
Барлық оқушыларды сабаққа тарту жұмыстары, оқушылардың оқып үйрену барысын бағалау формативті және суммативті 
бағалау тәсілдерін таңдап алынады. 

  Оқушылардың оқу жетістігінің нәтижесін көру, білім деңгейін анықтай алу, пәнге деген 
ынтасын, күш-жігерін қалыптастыру, өзіне деген сенімділігін арттыру.

170



  Осы сабақта төменгі бағалау әдістері қолданады:
топта, жұпта, сыныпта талқылау;
өзін-өзі және бірін-бірі бағалау;
оқушы портфолиосы (оқушы жинаған бағалар, марапаттар, жетістіктер т.б.)
   Физиканы оқыту, оның пән ретінде ерекшелектеріне сай, қазіргі заманғы ақпараттық технологияны қолдану жайлы сала 
болып келеді. Сабақ барысында слайд-фильмдерді  пайдалану, дәстүрлі әдістермен салыстырғанда, сабақтың динамикасын, 
көрнекілігін, ақпараттың өте жоғары деңгейін және көлемін қамтамасыз етеді, сонымен қатар, тақырыпқа және жалпы 
физика пәніне қызығушылықты арттырады. 
    Оқушы бір уақытта зерттеу жүргізе алады: біріншіден, қысымның барлық заңдылықтарын тексере алады:
қысым түсіретін күштің модуліне ғана емес, осы күш перпендикуяр бағытта әрекет ететін беттің ауданына да тәуелді 
болатынын біледі;
қысым заттың барлық күйлерінде болатынын тәжірибе арқылы дәделдей алады;
    Қандай әдіс-тәсілді қолданып өткізсек те әрбір сабақтың соңында сабақта жасап, жақсы жақтары мен кемшік тұстарын 
анықтап отырудың маңызы зор. Ол мұғалім әр сабақтан кейін мынадай сұрақтарға жауап беруі тиіс: 
Сабақ мақсаты орындалды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді?
Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде өтті?
Тапсырмалар, жаттығулар сабақтың мақсатына сәйкес болды ма?
Уақытты қалай пайдаландым?
Егер мұғалім осы сұрақтарға жауап берсе, алдағы сабақтарда нені ескеруі керек, қандай мәселелерге ерекше көңіл бөлуі 
керек т.с.с. екенін біледі, осы жағдайда әр мұғалімнің сабақтарында жоғары нәтижелерге қол жеткізетіні сөзсіз. 
Физика пәнін   оқытудың жаңа технологиясын пайдаланудың тиімділігі- оқу үрдісінде оқушының танымдық дербестігін 
белсендендіру, бейнелі ойлау мен дамыту.
    Жаңа технология әдістері әрбір оқушының өз бетімен оқып үйренуіне сенімін ұялатып, шығармашылықпен жұмыс 
істеуіне, қорытынды жасай алуына сөйлеу мәдениетінің өсуіне ықпал етеді, яғни білім сапасын арттырады. Жаңа әдіс-
тәсілдерді мән-мағыналарына , ерекшеліктеріне қарай таңдап қолдана білсек, балаға білім беруде ұтарымыз анық.
   Айтпақ ойдың қорытындысына бет бұрып, жинақтай түссек, педагог біліктілігін арттыруға бағытталған жобаның нәтижесі
уақыт өте келе еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына байқалатындығына сенімін мол. 

* * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара қаласы 

№16 колледж Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын
Дайындаған: Адыр Құттыбай Тұрлыбайұлы 

Жетекшісі:   Барлыбаев Елгон Шермаханбетович

САЛҚЫН АУА РАЙЫ ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ 
ІСКЕ ҚОСУҒА ДАЙЫНДАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

1 КІРІСПЕ
       Қазіргі кезде заманауи автокөліктерге бірінші кезекте қойылатын талап       экологиялық  қауіпсіздік болып саналады. 
Экологиялық қауіпсіздік-бұл автомобильдің пайдалану барысындағы қоршаған орта мен көлік қозғалысына қатысушыларға 
жағымсыз әсерін азайту  қасиеті. Ол жанған газдардың зияндылығын төмендетуге, шуды азайтуға, автомобиль  қозғалысы 
кезіндегі радио әсерлерді төмендетуге бағытталған.
      Іштен жану қозғалтқыштарын зиянды заттар бөліп шығармайтын басқа қозғалтқыштарға ауыстыру жолында қаншама 
әрекеттер жасалып жатқанымен қазірше балама қозғалтқыш табылды деп айта қою қиын. Егер мүлде жаңа принципті 
қозғалтқыш табылған күннің өзінде оны көп көлемде жасап шығару үшін  өндірісті қайта жабдықтауға өте үлкен көлемдегі 
қаржы қажет болады және ол тез арада іске аса қоймайды. Ал адамзат пен табиғат қазірдің өзінде экологиялық таза 
автокөліктерді пайдаланбаса болмайтын деңгейге жетіп отыр. Алматы қаласын мысалға алып көрейік. Кезінде көк желекке 
оранған ауасы таза қаламыз көк түтінге оранған лас қалаға айналды. Қала тұрғындарының көпшілігі әртүрлі дәрежедегі 
өкпе ауруларына шалдыққан, ал балалар болса ана сүтімен бірге  ауыр металдардың қосындыларымен улануда.Тіптен 
Алатаудың  символына айналған барыстар да Қытай ауып кетуде. Қоғамдық пікір бойынша қала ауасының ластануының 
негізгі себептері – автокөліктер. Алматы қаласы бойынша автокөліктерден шығатын зиянды қалдықтардың көлемі тәулігіне 
510 тоннаның көлемінде екен. Бұл жағдайдан шығудың жолы қандай? Қазірше бір-ақ жолы бар - іштен жану 
қозғалтқыштары шығаратын зиянды заттарды толығымен залалсыздандырмасақ та барынша азайтуымыз керек.
     Жану камерасындағы отын ауа  құрамындағы оттегімен қосылу арқылы жанатыны белгілі. Бұл процесс әсерінен пайда 
болатын көп мөлшердегі  жылу жұмыс процессіне айналады.   Теория  бойынша 1кг  бензиннің жануы үшін 14,7 кг ауа 
қажет, ал іс жүзінде бұл жеткіліксіз. Себебі, бензин – ауа қоспасының (жанғыш қоспа)  жануы секундтың мыңдаған бір 
бөлігінде жүзеге асады  және мұндай жылдам процесске қоспа жеткілікті  дәрежеде  дайын болмайды. Қоспа құрамында 
алдыңғы циклдан қалған газдар оттегіннің отын бөлшектеріне қосылуына кедергі жасайды, одан бөлек , қоспаның  бүкіл 
цилиндр көлемі бойынша  біркелкі таралуына қол жеткізу мүмкін болмайды, әсіресе қызбаған  қозғалтқышта  және өтпелі  
режимдерде, нәтижесінде қоспа түгелдей соңғы нәтижелі затқа айналып үлгермейді  және жану процессінің қалыпты өтуі 
ұшін қоспаны байыту  қажеттігі туындайды. Егер жанғыш қоспада отын мөлшері  есептік көрсеткіштен  артық болса қоспа 
байытылған қоспа деп аталады.  (Богатый – байытылған, бедный – жұтаң). Қозғалтқыштың орташа жүктелуінде басты назар
жанармайдың  үнемділігіне қаратылады сондықтан жану камерасына жұтаң қоспа беріледі. Қоспа аздап қана байытылғанда 
оның жану жылдамдығы артады, камерадағы жылу мөлшері мен қысым көбейді. Орта жүктелуден немесе төменгі 
жүктелуден үлкен жүктелуге бірден өтілгенде байытылған қоспа қажет болады. Салқын қозғалтқышты  іске қосқанда 
жанғыш қоспаны отынның жеңіл бөлшектері ғана құрайтындықтан цилиндрге көп мөлшердегі отын беріледі. Мұндай 
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жағдайларда оттегі жетімсіздігінен отын толық жанып үлгермейді. Қозғалтқыш жоғары қуатқа жеткенімен үнемсіз жұмыс 
істейді.  Және атмосфераға шала жанған зиянды заттарды шығарады. 
       Токсикологиялық зияндылық нормалары үлкен қалалардан ауаның газдану мөлшерінің артуына байланысты АҚШ-пен  
Жапонияда бірінші рет дабыл қағыла бастады. Жаңа автокөліктерге зиянды қалдық  газдарды шығаруына байланысты заң 
жүзінде бекітілген  талаптар  қойыла бастады, және бұл талаптар уақыт өткен  сайын  қайта қаралып қаталдандырыла түсті. 
Көп ұзамай балама заңдар Европа елдерінде де қабылданды.
       Заманауи автокөліктерге зиянды заттарды шығару денгейін төмендету үшін үш компонентті катализаторлар 
(каталитикалық бейтараптандырғыштар) орнатылады. Олардың үшкомпонентті деп аталу себебі қалдық газдар 
құрамындағы үш  зиянды затты яғни СО көміртек тотығын, СН көмірсутекті және  NО азот тотығын бейтараптандырады.
Алайда қоректендіру жүйесінің ақаулы болуынан және қозғалтқыштың ұзақ уақыт аса байытылған жанғыш коспамен  
жұмыс істеуінен керемикалық бейтараптандырғыш балқып кетуі мүмкін. Бұл жағдайда катализатор істен шығады
 

 2 НЕГІЗГІ БӨЛІМ    
    Қазақстанның көптеген аймақтарында (Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан,Орталық 
Қазақстан) қыс мезгілінде ауа температурасының өте төмен болатындығы баршамызға аян. 
Суық ауа райы жағдайында автокөліктер мен тракторларды пайдалану барысында көптеген 
қиындықтар туындап жатады. Аязды күндері жанармайдың (дизель отыны) және 
жағармайдың тоңуы (кристалдануы) әсерінен қозғалтқышты іске қосу қиындайды немесе 
мүлде іске қосылмауы мүмкін . Бензинді қозғалтқыштарды іске қосқанда кристалданған 
жағармай майлау жүйесін толық камти  алмайды, ал бұл өз кезегінде қозғалтқыш 
бөлшектерінің жарамсыз хәлге жетуін жылдамдата түседі. Синтетикалық майларды қолдану 
қозғалтқыштың пайдалану ресурсын асыруға  септігін тигізгенімен, салқын ауа райы 
жағдайында қозғалтқышты іске қосқаннан кейін салқындату сұйықтығының температурасын
қалыпты деңгейге жеткізіп, автокөлікті орнынан қозғауға дейінгі аралықта біршама уақыт 
өтеді. Бұл аралықта қозғалтқыш жанармайдың байытылған қоспасымен жұмыс істегендіктен 
отын шығыны 15 %-ға дейін артады да катализатордың жұмысына кері әсерін тигізеді, 
атмосфераға шығатын  шала жанған зиянды заттардың  көлемі ұлғаяды, салқындату 
қымтамасындағы төмен температуралы  сұйықтықпен қоршалған цилиндрлер сығылған 
күйде болатындықтан, піспек сақиналарының жейілуі немесе серпімділігінің төмендеуі 
жылдамдай түседі де жағармай шығынының артуына әкеліп соқтырады. 
       Адам денсаулығына зиянды өтелген газдарды азайтудың және қозғалтқышты жылдам іске қосу жолдарының бірі 
ретінде салқын ауа райы жағдайында қозғалтқышты сырттан қыздыру арқылы іске қосуды айтуға болады. Үлкен 
автокәсіпорындарда автокөлікті іске қосуға дайындау үшін арнайы құрылғылар қолданылады, ал жекеменшік  автокөліктер 
үшін мұндай құрылғылар қарастырылмаған. Сондықтан да біз автокөлік иелерінің ауырын жеңілдету мақсатында салқын 
ауа райы жағдайында қозғалтқышты іске қосуға дайындауға арналған қолжетімді бұйымдардан құрастырылған қарапайым 
құрылғыларды ұсынып отырмыз. 
1-СУ ҚЫЗДЫРҒЫШЫ
    220 Вольтті электр желісінен қоректенетін 0,3кВт қуатты су қайнатқышты (кипятильник) қолдана отырып,  салқындату 
сұйықтығын қалыпты жұмыс істеу температурасына дейін қыздыру арқылы қозғалтқышты жұмысқа дайындау құрылғысы.
Құрылғының сызбасы

1-Сурет. 1-цилиндр, 2-су қымтамасының тығыны, 3-имеқұбыр, 4-қайнатқыш (кипятильник), 
5-жылытқыш қорабы, 6-оқшаулағыш, 7-штеккер, 8-желібас, 9-жұмсақ түтік, 10-қыспақамыт, 
11-цилиндрлер күбішегі, 12-орталық тығын қақпағы.
Құрылғының түпнұсқа суреті    
Дайындау технологиясы:

Бекіту құбырын дайындау. Су қымтамасының тығынын (2) босатып алып, оның ішкі 
қабырғасынан d=15-20 мм өлшемді бұрғымен тесік ашылады. Тығын (2) мен имеқұбыр (3) 
өзара пісіріп біріктіріледі. Біріктірілген бекіту құбыры тығын тесігіне желімдеп орнатылады.
Жылытқыш қорабын дайындау.Ұзындығы L=200 мм, диаметрі D=40 мм болат құбыр (5) 
кесіндісін алып,  пісіру аппаратының көмегімен оның бір басын l=30-35мм ұзындықта 
диаметрі d=25мм өлшемде конусталады. Конус басына l= 15-20мм ұзындықтағы диаметрі   
d=25мм  өлшемді сыртқы оймалы құбыр пісіріп орнатылады. Қорапты ішкі оймалы 
имеқұбырмен(3) біріктіріп, қораптың қозғалтқышқа қарама-қарсы қабырғасынан d=10мм 
өлшемді бұрғымен тесік ашып, cол жерге  l=20мм  d=10мм өлшемді құбыршық пісіріп 
орнатылады.
Жылыту камерасын дайындау. Қорапты (5) имеқұбырдан (3) босатып алып, оның ішіне 
құбыр қабырғаларына тимейтіндей етіп, қайнатқыш (4) орналастырылады. Қайнатқышты 
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ұштарынан 10 мм қалдырып АВ желімімен 15-20 мм қалыңдықтағы қабатпен қорапқа 
бекітіп, оқшауланады (6). Қайнатқыштың ұштарына электр желісіне қосуға арналған 
штеккер (7) дәнекерленіп, оның сырты АВ желімімен толтырылады.
 Жылыту камерасын орталық тығынмен біріктіру. Орталық тығын қақпағын босатып алып,
d=10мм өлшемді бұрғымен тесік жасалады да cол жерге  l=20мм  d=10мм өлшемді 
құбыршық пісіріп орнатылады. Тығын қақпағының астына төсем қойылып, екі бұрандамен 
орнына қайта бекітіледі.
Жылыту құрылғысын құрастыру және іске қосу. Бекіту құбырына герметик жағып,оған 
жылыту камерасы бұрап бекітіледі.Жылытқыштан шығарылған құбыршық пен орталық 
тығын құбыршықтары өзара жұмсақ түтікпен (9) жалғастырылып, қыспақамыттармен (10) 
бекітіледі. Қозғалтқыштың салқындату жүйесі салқындату сұйықтығымен толтырылады. 
Штеккерге (7) желібасты кигізіп, электр желісіне жалғау арқылы құрылғы іске қосылады.
Техникалық сипаттамасы:
Тұтынатын электр тогының кернеуі-220 В
Қайнатқыштағы электр тогының қуаты-300 Вт
Құрылғының жұмыс істеу уақыты: ауа температурасына байланысты-5-10мин.

Құрылғыны дайындауға жұмсалатын шығын мөлшері: 2000 теңге
1. Қайнатқыш-300 теңге
2. Имеқұбыр-200 теңге
3. Штеккер, желібас, аша, сым-400 теңге
4. АВ желімі-400 теңге

5. Жұмсақ түтік, 2 қыспақамыт-300 теңге
6. Құбырлар-200 теңге
7. Пісіру жұмыстарына жұмсалатын шығындар-200 теңге
2-МАЙ ЖЫЛЫТҚЫШЫ
    220 Вольтті электр желісінен қоректенетін 1кВт қуатты қыздырғышты (тен) қолдана отырып,  картер түбіндегі майды 
қыздыру арқылы қозғалтқышты жұмысқа дайындау құрылғысы.
Құрылғының сызбасы

2-Сурет. 1-картер түбі, 2-аралық төсем, 3-қозғалтқыш майы, 4-май қабылдағыш,   5-
электрлі қыздырғыш (тен), 6-құрылғы қорабы, 7-құбыршық, 8-бұранда, 9-бұрама (гайка), 
10-бұранда, 11-желілік қосқыштар  
Құрылғының түпнұсқа суреті

      Дайындау технологиясы:
Жылытқыш қорабын дайындау.Қалыңдығы 1,5-2 мм жазық болаттан биіктігі 50мм етіп, 
картер түбінің пішінінде құрылғы қорабы (6) жасалады. Қораптың артқы қабырғасына 
бұрандаға (10) (d=10мм) және қосқыштарға (11) (d=7мм) арналған тесіктер жасалады. 
Қораптың түбіне бұрандаларға (8) (d=10мм)арналған төрт тесік жасалады, қыздырғышты 
бекітуге арналған бұранда дәнекерленеді. Картер түбіне бұрандаларды бекітуге арналған 
ұзындығы 30 мм құбыршалар (7) дәнекерленіп, олардың басына М8 өлшемді бұрамалар 
(гайкалар) пісіріп жапсырылады.
Жылыту құрылғысын құрастыру және іске қосу. Электрлі қыздырғышты (тен)(5) қораптың 
артқы қабырғасына бұрама (9) арқылы, қораптың түбіне қыздырғышты бекітуге арналған 
бұранда арқылы қамытпен бекітіледі. Құрылғы картер түбіне 4 бұрандамен (8) бекітіледі. 
Желілік қосқыштар (11) сымдар арқылы электр желісіне қосылады да құрылғы жұмыс істей 
бастайды.   
Техникалық сипаттамасы:
Тұтынатын электр тогының кернеуі-220 В
Қыздырғыштағы электр тогының қуаты-1 кВт
Құрылғының жұмыс істеу уақыты: ауа температурасына байланысты-5-10мин

     Құрылғыны дайындауға жұмсалатын шығын мөлшері: 3000 теңге
Электрлі қыздырғыш (тен)-1800 теңге
Жазық болат- 400 теңге
Бұрандалар-200 теңге
Электр сымы, аша -300 теңге
Пісіру жұмыстарына жұмсалатын шығындар-300 теңге
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Жоғарыда сипатталған құрылғылардың экономикалық тиімділігін қарапайым есептеулерге сүйене отырып жасап көрейік:
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300 Ват =0,3кВат қуатты қайнатқышты және 1Ват қуатты қыздырғышты 10 минут=0,17 сағ қолданғанда жұмсалатын шығын
мөлшері (электр энергиясының құны орта есеппен 15 теңге/кВат деп алатын болсақ):
0,3кВат Х 0,17 сағ Х 15теңге =0,77 теңге
1Ват Х 0,17 сағ Х 15теңге =2,55 теңге
Электр энергиясына жұмсалатын жалпы шығын :     0,77 теңге + 2,55 теңге =3,32 теңге 
Төменгі жүктелімде 10 минут=0,17  сағат жұмыс істеген қозғалтқышқа жұмсалатын жанармай шығыны (1 сағатта орта 
есеппен 6 литр жанармай жұмсалады, жанармайдың орташа бағасы 100 теңге ):
 6 л Х 0,17 сағ Х 100 теңге=100 теңге
Үнемделген қаржы: 100 теңге - 3,32 теңге =96,68 теңге
Құрылғыларға жұмсалған шығынды  ақтау мерзімі (жалпы шығын 2000 теңге +3000 теңге =5000 теңге, күніне 1 рет 
қолдаңған жағдайда) :
5000 теңге : 96,68 теңге =52 күн

4 ҚОРЫТЫНДЫ
Жоғарыда сипатталған құрылғыларды  қолдану арқылы атмосфераға шығарылатын адам денсаулығына зиянды өтелген 
газдарды азайтуға,  жанармай шығынын біршама үнемдеуге, салқын ауа райы жағдайында жұмыс істеген қозғалтқыш 
бөлшектерінің тез істен шығуының алдан алуға  және  қозғалтқышты жылдам іске қосуға мүмкіндік туындайды. 
Құрылғыларды  конструкциялық тұрғыдан жетілдіре отырып, өндіріске енгізуге болады.

5 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 Автомобильдің құрылысы және пайдаланылуы  Жүнісбеков П.Ж Астана: Фолиант,2007
2 Ғаламтор материалдары
ПІКІР

   Шардара қаласындағы №16 колледждің «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу және пайдалану»  мамандығы бойынша  А-22 топ студенті Адыр Құттыбайдың «САЛҚЫН АУА РАЙЫ 
ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ІСКЕ ҚОСУҒА ДАЙЫНДАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ» тақырыбында орындаған ғылыми-
шығармашылық жұмысымен таныса келе төмендегідей қорытынды жасалды:
1. Шығармашылық жұмыстың өзектілігі: 
    Жоғарыда сипатталған құрылғыларды  қолдану арқылы атмосфераға шығарылатын адам денсаулығына зиянды өтелген 
газдарды азайтуға,  жанармай шығынын біршама үнемдеуге, салқын ауа райы жағдайында жұмыс істеген қозғалтқыш 
бөлшектерінің тез істен шығуының алдан алуға  және  қозғалтқышты жылдам іске қосуға мүмкіндік туындайды. 
2. Ұсынылып отырған нұсқаның тиімділігі:
-Аз шығын жұмсалатындығы (жалпы шығын 2000 теңге +3000 теңге =5000 теңге)
- Қолжетімді материалдардан дайындалуы;
-Бөлшектеу-құрастыру жұмыстарының жеңілдігі;
-Тасымалдауға ыңғайлылығы;
-Құрылғыларды  конструкциялық тұрғыдан жетілдіре отырып, өндіріске енгізуге болатындығы.
     Адыр Құттыбайдың «САЛҚЫН АУА РАЙЫ ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ІСКЕ ҚОСУҒА ДАЙЫНДАУ 
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ» тақырыбында орындаған ғылыми-шығармашылық жұмысында өз жұмысының мазмұн-мақсаты жайлы 
түсінік бере отырып, дайындалған нұсқаға жұмсалатын материалдар мен шығын мөлшерін, нұсқа конструкциясының 
өлшемдері мен сызбаларын, дайындау технологиясы мен тиімділігін толықтай көрсетіп берген және  дайын нұсқаның 
суреттерімен толықтырған.
     Бұл жұмысты барлық талаптарды ескере отырып, өте сауатты түрде және жоғары деңгейде орындалған деп есептеймін.

       Пікір білдіруші: №16 колледждің арнайы пәндер оқытушысы Махашов Қалдарбек 
Ширинтаевич

* * * *
Жандарова Феруза Пулатовна. Ағылшын тілі пәні мұғалімі 

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы 
Ш.Бектасов атындағы жалпы орта мектебі КММ

Сабақтың тақырыбы : The Enviroment .
Step 1    It’s an interesting  place .
1 .Міндеттері : Қызықты орындар жайлы  мағлұмат беру .
2 .Кембридж  жайлы түсіндіру 
3. Қоршаған  орта  жайлы сұрақтары қолдануды  үйрету .
Күтілетін  нәтиже : 
Қызықты  орындар жайлы мағлумат  беру .
Кембридж  жайлы  түсіндіру .
Қоршаған  орта жайлы  сұрақтарды қолдануды  үйренеді .
Негізгі идеялар  : Жаңа  сөздерді  және құрылымды  пайдалана  отырып  тақырыпқа  сай сөйлеу  қабілетін  дамытады , сыни 
тұрғыда  ойлауға қалыптастыру .
Жеке жұмыс :  миға шабуыл .
Топтық  жұмыс : 
Екі топ бір – біріне сұрақ қойып жауап береді  .
Мұғалім  іс – әрекеті 
І . 1 . Ұйымдастыру  кезеңі .
     2. Топтастыру .
ІІ. Үй тапсырмасын  сұрау . 
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Миға шабуыл .
 Write  the  times   and  put  the words in  right order
1.half  / it’s/past/ seven-
2.twenty/  to /it’s/twelve-
3.quarter/it’s / past /one-
4.twenty  five /to/ it’s/seven-
5.it’s/past/quarter/nine-
6.eleven/it’s/to/ten-
7.past /eight/it’s/ten
ІІІ . Тұсаукесер 
Warm up 
 Lion  river  factory  mountain 
 Hill  hospital  sea  horse 
Spider  dog  forest  cottage 
Theatre  concert  hall  elephant  wood .   
Жаңа сабақ 
Cambridge  and its  enviroment 
a.Cambridge is in the  south  of England 
b. It’ s famous  for its university 
d . Cambridge  is  an industrial  city . 
e. It’s near  mountains 
f. A lot of people  v3s3t cambridge 
g . The air  in cambridge  is clean 
  Cергіту сәті .
Ex : 6
You  should  go there  in spring 
You  should  stay  in a hotel 
You should see  the zoo 
Yes ,you should ‘t miss sea world 
Yes  you  should  go to the Museum  of Art 
Yes you should go to Old Town  for shopping .
Рефлексия 
Жақсы түсіндім 
Жартылай түсіндім 
Мүлдем түсінбедім 
Үйге тапсырма : Ex : 9,10,12 

 * * * * *
Онгарова Алия Карынтаевна. Музыка пәні мұғалімі

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы 
Ш.Бектасов атындағы жалпы орта мектебі КММ

Музыка
Сабақтың тақырыбы: Көнеден жеткен аспап

Сабақтың мақсаты

Дамыту

Көнеден жеткен аспап тақырыбын кеңнен танысу.
Көне ішекті шертпелі аспаптар мен танысу
Ән айту қабілетін дамыту

Тілдік мақсат Оқушыларды пікірталас диалогтерге қатыстыру
Аңыз әнгімелерді оқып пікірін айту

Талқылауға арналған сұрақтар Бұл дыбыс неге ұқсайды?
Дыбыс ұзақтығын ажырата аласың ба?
Түркі мен Әзербайжан Қырғыздың аспабын ажырата аласың ба

Алдыңғы  сабақта алған білім Айтыс деген не?
Қайым айтыс ерекшілігі неде?
Түре айтыс дегеніміз не?
Ақтанберді  қай ғасырда өмір сүрді?
Ақтанберді қандай жыр жырауларды және оны кімге арнады?

Жаңа сабақ Ғасырлар мен сырласқан сазды аспаптар Көнеден жеткен аспап.
Мұғалімнің әрекеті
Балалар. Бүгін жаңа сабақ бастаммас бұрын мен сендерге эпиграф ретінде қадыр мырза – әлі ағаларынның мына бір өлең 
шумағын көтергелі отырмын 
«Екі  ішек бір қатты»
Бірін сәл  - сәл кем бұра
Қазақ нағыз Қазақ емес
Нағыз Қазақ домбыра
Дей отырып, бүгін сабағымыз да музыкалы аспап туралы сөз қозғаймыз

Ынтымастық отмосфера
Мазайка әдісі

Қиылған суреттерді біріктіріп 3 топқа отырады.
1 Домбыра суретті
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2 Әзербайжаннын домбыра суретті
3 Түркімменің дутары

Сабақтың тақырыбы:
Көнеден жеткен аспап
3 - Топқа тақырыпты бөліп беремін

1 топ Домбыра суретті
      Халықымыздың ежелден жеткен тұрмыс – салт жырлары мен  әдет – 
ғұрыптары, аңыз – ертегілері мен музыкалық өнері түбі бір туыстас  түркі 
халықтарының дәстүр  салттымен бір арнада астасып жатыр. Әсіресе, бұған ерте 
заманнан бізге жеткен көне музыкалық аспаптар айқын айғақ бола алады.

     Қазақ халқының ең сүйіті музыкалық аспабы Домбыра  
болып саналады. Ал қырғыз халқы қомыз аспабын өздерінің 
ежелгі тарихынан сыр шерткен аса қадірлі аспап деп асеп – 
тейді. Түркімендер өздерін дутар аспабынсыз тіпті елестете 
де алмайды. Әзірбайжан халқында кең таралған аспап – саз. 
      Бұл музыкалық аспаптарға қарап отырып, олардың көптеген ортақ тұстарын 
айқын аңғара аламыз. Аспаптардың ұзына бойы жатқан мойны, домаланған 
шанағы, қаз – қатар орналасқан құлақтары, тіпті тағылған ішектерінен олардың 
бір – бірімен ағайын – бауырдай туыстасып жатқандығын көреміз.
      Домбыра мен дутар аспабы екі ішекті. «Дутар» түрік – мендерде «екі ішек» 
деген ұғымды білдіреді. Ал қырғыздың қомызы мен әзірбайжанның  саз  
аспаптарының ішек саны үшеу болып келеді. Қазақ халқында да көне 
замандардан жеткен үш ішекті домбыралар сақталған.

     2. топ Әзербайжаннын домбыра суретті
Муызкалық аспаптардың туыстығын себебін білу үшін көне тарихқа ұңіліп 
көрейі! VI – VIII ғасырларда Орталық Азия аймағында Түрік қағанаты мелекет 
құрады. Бұл  мемлекет алып аймаққа құлашын  жайған. Таулы Алтайдан Каспий 
теңізінің аралығында мемлекет құрған түркі тайпалары ту көтеріп, мәдениетті 
мен сан салалалы өнерін үлкен қарқынмен дамытады. Түркі қағанатынының қол 
астынан біріккен түркі тайпалары көк Тәңірне сыйынады. Ия, тілі мен діні 
ортақтасқан халықтардың муызкалық дәстүрі де туыстасып кетеді.
       3 топ Түркімменің дутары

Домбыра аспабының пайда болуының тарихы тереңде 
жатыр. Ежелгі Хорезм қаласының қазба жұмыстарын 
жүгізген археолог ғалымдар қыштан жасалған 
музыканттардың мүсінін табады. Олар екі ішекті шертпелі 
аспапта ойнап отырған музыканттардың мүсіні болатын. 
Ғалымдар бұл мүсінерді ежелгі сақ заманындағы көшпелі 
тайпалардың арасында сақталған екі ішекті музыкалық аспап
деп тұжырымдайды. Екі мың жыл болған бұл екі ішекті 
аспап  қазақтың қазіргі домбыра аспабының ең көне түрі 
болып саналады.

3 – топты Бағдаршам әдісімен бағалаймын
Күй тыңдайық
Нұрақ Абдрахманұлының орындауында қырғыздың халық күйі «Қарагөз» (Қомыз аспабында) үзінді тыңдау. 
Құрманғазының «Сарыарқа» күйінен үзінді тыңдау.
Сергіту сәтті «Күй сандықты ашайық»

М; Күй сандықты ашайық
О; До,до,до
М;Тілдерін біз басайық
О; до,до,до
М; Бас дыбысты басайық
О; До до до
М; Жайлап әнге салайық
О; До до до
Бәрін қосылып :
ДО,ре ми фа соль ля си
Си ля соль фа ми ре до
М: Шалқып шығар сонда күй
О: До до до
М: бәрі до – дан басталар
О: до до до
М: До – ны қоштар басқалар
О: До – ны қоштар басқалар.
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Ән орындау 
Әгугай домбыра
Әнін жазған:
 А. Қоразбаев
Өлеңін жазған:
Т.Қожыбаев

 3 топ Әр топ бір шумақ әнді орындайды
1 Домбыра суретті
2 Әзербайжаннын домбыра суретті
3 Түркімменің дутары
Хор болып орындаймыз

Сөз жұмбақ шешу
Интерактивтік тақтада сөзжұмбақ шешу

А Ш
С А

Ң

А

Қ
Т О
А

Д

Б
Я Д А С Ы

Қ О Б Ы З

М Ы Б
Б Л Ы
Ы З
Р Ғ
А Ы

Сілкіп ойнайтын аспап түрі
Қазақтың ұлттық аспабы
Аңға шыққанда, діни жаралғыларда,  жауынгерлік жорықтарда пайдаланатың ұрмалы аспап.
Бақташылардың қурайдан жасалатын ең сүйікті аспабы 
Тілшесін саусақпен шалып тарту арқылы ойналатын музыкалық аспап.
Дыбыстарды айырып, таблица толтыру (тыңдау)

№ Аспаптар Шертпелі 
аспаптар

Үрмелі 
аспаптар

Соқпалы -
сілкімелі
аспаптар

1 Даңғыра +
2 Қобыз +
3 Домбыра +
4 Сыбызғы +
5 Сазсырнай +

Сабақтың соңы
Мұғалім
Күй тыңдау: Ақсақ құлан 
Сұрақ: Оқушылар бұл күйді қайдан естіп едіңдер
Оқушылар бұл күйдің шығу тарихы қандай білесіңдер ме?

« Қос ішек халық күйін тыңдау»
Сұрақ: Күйдің көңіл – күйі қандай, желісі қалай орындалып тұр?
Үйге тапсырма: Әгугай домбыра әнді орындап келу 
 Домбыра аспабында орындалған күйді орындап талдау жасау
Мақтау мадақтау 
Сабақта жақсы қатысқан оқушыларды мақтау мадақтау 

Оқушылар
 
Жауап: Ақсақ құлан ертегісінен
Жауап: Ия Бұл куй Шыңғыс ханның 
ұлы – Жошы құлан аулап жүріп 
қапыда қайтыс болады.  Шыңғыс хан: 
«Егер ұлымды өлді деп біреу естіртсе, 
соның аузына қорғасын құямын, - 
дейді.» Сол кезде әлгі күйші 
домбырасын алып, осы күйді 
тартыпты. Күйде барлық оқиға анық 
естіліп тұрады. Сөйтіп домбыраның 
шанағына қорғасын құйылады. Сол 
кезден бастап домбыраның бір шегі 
үзіліп екі шекті болып қалған десенді 
аңыз әңгімелерде. Сол күйші Кетбұға 
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болатын, кейіннен авторы жоғалып, 
халық күйіне айналды.
Жауабы: Көңілдірек желісі орташа 
екпінмен орындалды.

Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара қаласы 

№16 колледж Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын     
Дайындаған: Моминова Бактыгул   Тастанбекова Гулнар

Жұқпа қамырының илену жолы мен жұқпаның химиялық қасиеті

Ет қамыры секілді өте жұқа етіп жайып, қызған қазанға екі жағын аударып отырып пісіріп аласыз. Қамыры тым жұқа 
болғандықтан тез сынады, қытырлақ болады. Суыған жұқпаны сындырып, терең тостаққа не қазанға саласыз да сорпасын 
дайярлайсыз. Жұқпа нанды сорпамен бірге тарту етеді. Дәмі ерекше болатыныда сондықтан.
Ал сорпасы үшін бөлек ыдысқа май құйып аласыз да үстіне қайнаған су құйып 2-3 мин қайнатасыз. Қайнаған суды біраз 
суытып,айранмен араластырып жұқпа наның бетіне құйып араластырасыз. Тағы бір әдісі бар.Сары майды жұқпаның бетіне 
салып,үстіне сумен араласқан айранды ыстықтай құйясыз.Біріншісіне қарағанда мұның дәмі ерекше болады.Айраныңыз 
ашыңқыраған болса тіпті жақсы.Жұқпаның сорпасы қышқыл болған сайын дәміарта түседі. Бұл тағамның пайдасы 
көп.Әсіресе күннің аптап ыстығында жақсы.Жазда ауыр тамаққа  тәбеттің тартпайтынын ескерсек, сіңімді де тойымды 
тағам саналады.Үйімізге қонақ келсе, ең алғаш дастарқанға нан қойямыз.Асығып тұрған кісі болса,Ең бомаса нан ауыс 
тиіңіз дейді үлкендер. Барған үйден нан ауыз тимей шықпаймыз. Бұл наның құдіретті ас екендігінің тағы бір белгісі.
Химиялық қасиеті: Жұқпа тағамы адам организіміне өте тиімді жеңіл әрі тоқ тағам. Бұл тағамды ертеректе қарияларымыз 
бен жас балдарымызға ұсынған, себебі оның құрамында асқазан ауырлық қылатын ешқандай қоспа жоқ.
Біріншіден, сүтке тұздықтасаңызда асқазанға өте жеңіл.Сүттің өзінде қанша белок және дәрумендерге бай өнім.  
Екіншіден,сорпаға тұздықтасаңыз да адам оргаизіміне өте жеңіл, себебі ет пен көкөністерде қайнаған сорпа тағамы 
дәрумендер мен белоктарға бай.
Химиялық қасиеті: Жұқпа тағамы адам организіміне өте тиімді жеңіл әрі тоқ тағам. Бұл тағамды ертеректе қарияларымыз 
бен жас балдарымызға ұсынған, себебі оның құрамында асқазан ауырлық қылатын ешқандай қоспа жоқ.
Біріншіден, сүтке тұздықтасаңызда асқазанға өте жеңіл.Сүттің өзінде қанша белок және дәрумендерге бай өнім.  
Екіншіден,сорпаға тұздықтасаңыз да адам оргаизіміне өте жеңіл, себебі ет пен көкөністерде қайнаған сорпа тағамы 
дәрумендер мен белоктарға бай.
ЖҰҚПА КӨЖЕНІҢ ДАЙЫНДАЛУЫ.
     Қамыр дайындау тәсілдері бір фазалы немесе ашытпа қамырсыз, екі фазалы, үш фазалы болды бөлінеді, Осы 
тәсілдердің көп тараған түріне екі фазалы қамыр дайындау тәсілі жатады. Мұның бірінші фазасына ашытпа қамыр 
дайындау (бидай ұнынан жабылатын нан түрлері) , ұйытынды дайындау (қара ұнынан жабылатын нан түрлері ) жатады. 
Ашытпа қамыр дайындау үшін барлық ұнның 25-70    мен судың біраз мөлшерін және ашытқының барлық мөлшерін алады. 
Осы компоненттерді  араластырып дайындалынған ашытпа қамыр 3-5 нан түріне қажетті барлық компоненттерді  қосып 
илеп 30-90  минут аралығында  ашытып дайын қамыр алынады. Ашытпа  қамыр құрамында ашытқы клеткалары көп 
болғандықтан, қамырдың спитті  ашуын күшейтеді. Ұйытындыны ұннан, судан және бұрын ашытылып дайын болған 
ұйытынды порциясынан дайындайды.
     Дайын болған ұйытқыны екі бөлікке бөледі. Оның бір бөлігі қамыр дайындауға жұмсалса, екінші бөлігі жаңа 
ұйытқыны жасауға бағытталады. Ұйытқанда да сүт қышқылды бактериялар көп болғандықтан, қамыр сүт  қышқылды 
ашуына жылдамдатады. Қамыр дайындаудың негізгі тәсілдерінің көптеген вариянттары болады Ашытпалы әдіс қамыр 
дайындаудың екі фазасын көрсетеді бірінші-ашытпа қамыр дайындау екінші-қамыр дайындау ашытқыдағы су мен ұнның 
мөлшеріне байланысты қамыр дайындау әдісте өте қою ашытқыда ашытпа дайындауға 65-70 ұн жұмсалады қою ашытпада 
45-55 ұн және сұйық ашытпада 30 ұн ашытпаның шамалы ашу температурасы 28-30С ашу ұзақтығы жартылай фабрикаттың
ылғалдылығына байланысты 3сағаттан 5 сағатқа дейін Өте қою және қою ашытпаның ылғалдылығы 41-45 сұйық 
ашытпаның соңғы қышқылдылығы жоғары сортты ұн қолданғанда -2,5-3,0 град,еленген бірінші сорты ұнда-3,0-6,0 град, 
екінші сортты ұнда – 4,0-7,0 град, еленген ұнда – 8 град.   
     Барлық ашытпа мөлшеріне қалған ұн, тұз, су және қосымша шикізат қосу арқылы қамыр илеиді. Қамыр илеу 
қарқындылығын бидай ұнының наубаханалық қасиетіне байланысты ретеп отырған жөн. Ұн сапасы төмен болған сайын 
желімшенің күші және энергия шығыны төмен. Сұйық ашытпада және өте қою ашытпада дайындалған қамырдың 40-45 
мин, ал қою ашытпадан дайындалған қамырда – 90 мин. Бидай ұнының 1-2 сортынан нан жабуда қамыр дайындағанда өте 
қою ашытпадан қарқынды илеу арқылы дәстүрлі әдіс қолданылады. Ең көп тараған әдістердің бірі-барлық керекті 
мөлшерінен ашытпа дайындау әдісі. Мұндай ашытпалар ашытпа деп аталады.
    Төменгі  ылғалдылықтағы сұйық  ашытпаны рецептура бойынша ылғалдылығы 58-62% ұнның жалпы мөлшерінің 
40-50%-нен дайындалады.
    Сұйық ашытпаның ашуы қою  және өте  қою ашытқыға қарағанда біркелкі және қарқынды түрде болады 
    Наубайханалық өндірісте сұйық ашытпа мен бидай ұнынан мақсатты түрде  мидкрооганизмдерді  қопсыту арқылы 
қамыр әзірлеу әдісі дайындалды.
    Жоғары және бірінші сортты бидай ұннынан тоқаш өнімдерін дайындау да ашытпалы  әдіспен бірге  қамыр 
дайындаудың ашытпасыз әдісінде қолдану.
    Ашытпасыз  әдіспен қамыр дайындау .шін рецептура  бойынша шикізат және барлық  ұұн мөлшерін пайдалану 
керек. Берілген әдіс баспаланған 
Ашытқыдан ұнның массасына қарай 2,0-3,0% мөлшерінде қосу керектігі қарастырады. Қамырдыың ашу ұзақтығы28-30°C 
температурада 2,5-3,0 сағат. Ашу процесінде екі рет 60 және 120мин өткен сайын қайта илеу қажет. 
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    Жұқпа нан тағамыҰлттық нандар –ашыған қамырдан от шоғына пісірілген нандар. 
Мыс, таба нан (қамырды  екі таба арасына салып, шоққа пісіреді), тандыр нан (алдын ала 
қыздырылған тас немесе құм  тандырға  жапысырылып пісірілетін нан ), қазанжаппай (қамыр
қыздырылған қазанның ішкі бетіне жапысырылып, ошақтың аузына төңкеріліп, қоламтаға 
пісіріледі). Соңғы кездері нан зауыттарында  ұлттық нанның таба нан, жай нан, май нан және
т.б. түрлері  шығарылады
Бугін мен өзімнің ғылыми жұмысыма қазақ халқаның дәстүрлі  тағамдарының бірі ұн өнімдерінен дайындалған «Жұпа» 
нанды дайындау жолын көрсетіп отырмын. Бұл нан ежелгі ата-бабамыздан келе жатқан  тез дайындалатын әрі тоқ тағам 
болып есептеледі.
Техналогиялық нұсқау

* * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара қаласы 

№16 колледж Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын
Оқу өндірістік шебері  Сейдәлі Алия Тазабекқызы

Модульдік оқыту технологиясы
«Киім көп, ал қажетті өлшемдегі киім жоқ» бұл кейбір тұтынушылардың қазіргі таңдағы пікірі. 

Тігін бұйымдарын модельдеу
Модульдік оқыту технологиясы - балаларға жеңілдік жасап, оқушы мен  мұғалім қарым-қатынасына теңдік жағдай жасап, 
оқушыларды қатты қыспай, еркін сөйлеп қызықтырушы көрнекілікпен баланы баулап, алып кету. Жас ұрпақты қоғамдық 
өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті 
қалыптастыруды міндеттейді. Бұған жету үшін басқаруды дамытуға бағытталған жаңа модельдерді көп қолданған жөн. Әр 
пән мұғалімі жаңа технологияларды меңгеріп, пәнаралық байланыс, кірістіру сабақтарын кеңінен қолдану қажет. Себебі 
оқушы алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-әрекетімен байланыстыра білгенде ғана 
өзіне де, қоғамға да пайдасын тигізе алады.
Төменде модульдік оқыту технологиясы бойынша өтілген өндірістік іс-тәжірибе сабақтың жоспарын беріп отырмын.

Сабақтың тақырыбы: Киімнің жеңдерін өндеу,жеңдерді қолтық ойындысына қондырып     
 көктеу
Сабақтың мақсаты:

а) Білімділік мақсаты: Студенттерге жеңнің тігілу технологиясын,пішу жолдарын,қима 
аттарын,қолданылуын,машинамен жұмыс істеу жөнінде түсінік беру.
ә)Тәрбиелік мақсаты: Студенттерді  ізденушілікке, ұқыптылыққа, үнемділікке, еңбек 
сүйгіштікке, киімді күте кие білуге, пішуге қызығушылығын арттыру
б) Дамытушылық мақсаты: Студенттердің сабаққа белсенділіктерін арттыру, өз бетімен 
жұмыс дағдыларын қалыптастыру,талғамын,ой-өрісін дамыту . 
Сабақтың түрі: Өндірістік іс-тәжірибе сабағы
Сабақтың әдісі: Сұрақ жауап, түсіндіру, интерактивті тақтамен жұмыс.
Көрнекілігі: Интерактивті тақта, кестелер, көрнекіліктер, соз жұмбақ, тест
Пәнаралық байланыс: Киім дайындау технологиясы, киім құрастыру, мата тану, құрал 
жабдықтар, сызу, матаматика, геометрия.
Сабақтың барысы: 
I Ұйымдастыру кезеңі
Студенттермен сәлемдесу
Тігін шеберханасының және студегттердің сабаққа дайындығын тексеру
Сабақтың мақсатымен таныстыру
II Үй тапсырмасын пысықтау
             Слайдта көрсетілген сұрақтар
 1. Жеңдерді құрастыру және өңдеу процесінің мазмұнымен және классификациясымен жете танысу.
 2. Нақты бұйымдарға жеңді өңдеу әдісін таңдау.
 3. Белгілі бір түйін өңдеудің технологиялық реттілігін құрастыру.
 4. Түйінді құрастыру мен өңдеуге технологиялық карта дайындау.
 5. Таңдалған әдіспен түйін үлгісін дайындау.
 6. Қолданылатын материал, модель және бұйым түріне байланысты қолтық ойындысына жеңді біріктірудің 
ерекшелігі қандай?
ІІІ. Жаңа сабақты түсіндіру.

       Көйлектердің қондырмалы, реглан, алдыңғы және артқы пішіммен тұтас пішілген, 
қиыстырылған болуы мүмкін. Ең көп тарағаны – қоңдырма жең. Бұйы м құры лымы 
бойынша бір тігісті немесе- екі тігісті, тік аузына қарай кеңейтілген немесе астында 
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бүрмелері бар кесінділері. Қондырма жеңдері бар бұйымдардың жең ойығы төмен түсірілуі 
мүмкін .
Реглан пішімді жең екі бөліктен тұруы мүмкін немесе иықтан жеңге қарай баяу өтуді 
қамтамасыз ететін жоғарғы бөлігінде бүкпесі бар тұтас болуы мүмкін . Жеңі тұтас пішілген 
бұйымдар үшін, жеңнің алдыңғы бөлігін алдыңғы бойымен бірге пішеді, ал шынтақ бөлігін 
артқы бойымен бірге пішеді . Тұтас пішілген жең әр түрлі пішінде болуы мүмкін. Жеңдердің 
аузы жатық, түрлі түймеліктері бар, қосып тігілген не месе қайырмалы қаттамалары болуы 
мүмкін.Жеңдердегі бүкпелер, қатпарлар, бүктесіндер, бүрмелер, кесінділер мен бүрдіктер 
басқа бөлшектердегі сияқты өнделеді.
Жеңнің қиықтарын біріктіру. Жеңнің бөліктерін өң жағын ішіне қаратып жайып салады, 
қиықтарын теңестіріп, сырып тігеді. Тігіс ені - 1,2-1,5 см. Жеке тапсырыс бойынша бұйым 
дайындағанда сырып тігуді алдын ала көктеп орындайды.
   Жаппай өндірісте сырып тігіп-торлайтын машинамен іске асырады. Тігіс ені - 0,7-0,8 см. Жеңдердің алдыңғы қиықтарын 
жеңнің жоғарғы бөлігі жағынан сырып тігеді, ал шынтақ қиықтарын жеңнің төменгі бөлігі жағынан сырып тігеді. Кертпелер
арасындағы шынтақ бөлігінде жоғарғы бөлігін отырғызады. Жүн, жібек.маталар және синтетикалық талшықтары бар мата 
бұйымдарының тігістерін моделіне қарай айыра немесе жатқыза үтіктейді, ал мақта-мата бұйымдарында бір жағына қайыра 
бүгеді. Тігістердің қиықтарын арнайы машинамен торлайды. Тігістерді айыра үтіктеу арқылы өңдегенде, қиықтарды сырып 
тікпес бұрын торлау ұсынылады.
Тігістер моделіне байланысты тігіммен әрленуі мүмкін, яғни бастыра тігілуі мүмкін. Бастыра тігуді моделінде көрсетілген 
қашықтықта арнайы жабдықтың көмегімен жүргізіледі.

Жең аузы әдіптермен, жиектермен, көмкермелермен жеңдердің қиықтарын біріктіргенге 
дейін өңделуі мүмкін (моделіне байланысты). Жең аузы тұйықталған сызықтар бойынша 
өңделген жеңдердің қиықтарын өңделген төменгі жиектері тігісте бір-бірімен ұштасатындай 
етіп біріктіреді. Жеңнің астындағы тігіс қосымшасын жеңге ұзындығы 0,7-1 см қосарланған 
қайырма тігіспен бекітеді. Тігісті жендердің қиықтарынан 0,3-0,4 см қашықтықта жиекке 
(көмкермеге) кесе көлденең орналастырады. Тігіс қосымшасы өң жағынан көрінбейтін болуы
тиіс.
 Шолақ жеңдердің аузын өңдеу. Жең аузын бүгу тігісімен өңдемес бұрын, жеңнің 
ұзындығын анықтайды және дәлдеп қырқу сызығы мен жең, аузын бүгу сызығын белгілейді
Жең аузының қиығын теріс жағына қарай 0,7-1 см бүгеді, содан соң моделінде көрсетілген мөлшерде екінші рет бүгеді және
мақта-мата бұйымдарында бүктемеден 0,1-0,2 см қашықтықта сырып тігетін машинамен бүгіп тігеді. Жүн және жібек 
маталар бұйымдарында жасырын инешаншымды арнайы машинамен жапырып тігеді. Қалың жүн және жібек мата 
бұйымдарының жең аузын өңдегенде, жең аузының қиығын алдымен ашық қиықты бүгілген тігіспен өңдейді, ол үшін жең 
аузы бойынша теріс жағына қарай 0,7-1 см бүгеді және жиегінен 0,1-0,2 см қашықтықта бүгіп тігеді. Содан соң жеңнің 
аузын теріс жағына қарай бүгу еніне қайыра бүгеді, жеке тапсырыс бойын ша әзірлегенде бүгіп көктейді, содан соң жең 
аузы бой ынша арнайы машинамен жапсырып тігеді. Арнайы ма шина болмаған жағдайда, жиектерін әрбір 4-5 см сайын қол
инешаншымымен жапсырып бекітуге болады. 
Бұйымды жеке тапсырыс бойынша әзірлегенде жең аузының қиығы жібек ызбамен өңделуі де мүмкін. Ызбаның бір жиегін, 
тігісті ызба жиегінен 0,1 см қашық-тықта, жең аузы қиығына бастыра тігеді. Жең аузын теріс жағына қарай моделінде 
көзделген мөлшерде бүгеді, бүгіп көктейді жөне арнайы машинамен немесе қолмен жапсырып тігеді.
Қайырмасы бар жеңдердің жең аузының төмен бүгіндісін жең қайырмасының екі еселенген еніне арттырады. Жең аузын 
өңдеуді қайырмасыз жеңдердікі сиякты орындайды. Жең аузын өңдегеннен кейін қайырмасын өң жағына карай бүгеді және 
қайыратын ішкі бөлігін жең тігісіне әрбір 4-5 см сайын кырлы инешаншымымен жапсырып тіге отырып бекітеді.
Жең аузын қырлы қатпарлармен бүгу тігісімен өңдеген кезде, жеңнің теріс жағынан қаттама еніне байланысты қашықтықта 
көмекші сызық белгілейді. Жең аузының қиығын теріс жағына қарай бүгіп, оны белгіленген сызықпен теңестіреді. Содан 
соң жеңмен төмен бүгу қиығын айналдыра орай отырып, бүгіп тігеді, тігісті бүктемеден моделіне байланысты қашықтықта 
орналастырады. Жең аузын бүгу қосымшасымен қайыра бүгеді және баса үтіктейді.
Моделіне байланысты жең аузында енді, көбінесе қосарланған желбіршек болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жең аузының 
желбіршекке қосымшасы, оған қоса эластикалық ызбаны бүгіп тігу қосымшасы болуы мүмкін немесе жең аузының пішіні 
бойынша пішілген әдіппен өңделуі мүмкін.Қаттаманы жеңмен қосарланған немесе жолақ жиектің көмегімен біріктіруге 
болады. 
Қосарланған жиек үшін қажетті мата жолағын ортасынан теріс жағын ішіне қарата бүгеді және әдіптің көмегімен қаттаманы
жеңмен біріктіргендегі сияқты қосып тігеді. Қаттама мен жиекті жеңге қосып тіккеннен кейін, тігісті жең жағына қарай 
бүгеді, жиекпен тігісті жабады және қаттаманы теріс айналдыра отырып, жиектің бүктемесінен 0,1-0,2 см қашықтықта 
бастыра тігеді (3.75 в-сурет). Желі жіпке 45° бұрыш жасай пішілген жиектердің ішкі қиыктарын бүгеді және қаттаманы 
жеңге қарай бүге отырып, төмен бүгілген жиектен 0,1 см қашықтықта жеңге бастырып тігеді. Жең аузы мен қаттаманы баса 
үтіктейді.

Қатпарында түймелігі бар жеңдерде алдымен екі қатпарды белгілейді. Бір қатпардың өң 
жағына бүкпе немесе өрілген баудан жасалған өңделген ілмекті жайып салады және 
салынған белгі бойынша әрбір үшын 4-5 инешаншыммен бекітеді. Содан соң қатпарды 
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кертпелер бойынша бүгіп, теріс жағынан сырып тігеді немесе ілмектің ұштарын қатпардың 
ішіне орналастырып, өң жағынан бүктемеден 0,1 см қашықтықта бастыра тігеді (3.76 б-
сурет). Жеңдегі екінші қатпарды түймені қадау шыдамдылығын арттыру үшін жасайды. 
Екінші қатпарды сырып тігуді немесе бастыра тігуді, біріншісін орындағандай 
іске асырады. Содан сон, жең аузын әдіппен жөрмейді және жеңнің қиықтарын түймелігі жоқ жеңдердікі сияқты сырып 
тігеді.
Тілігі бар жеңдердің бүкпе немесе өрілген баудан жасалған ілмектерін, оның үшын қиық жағына қарата орналастырып, 
қиықтың жиектеріне бекітеді. Тілікті жең аузының өдібін тілік әдібімен бірге пішеді, сондықтан да жең қиықтарын сырып 
тіккеннен кейін, тілік жиектерін жөрмеуді жең аузын жөрмеумен бірге іске асырады.

Жеңдерді қолтық ойындысымен біріктіру. Жеңнің адам денесіне қонымдылығын, сондай-
ақ қолдың еркін қозғалысын қамтамасыз ету үшін, жең түбі ойындысын бұйымның қолтық 
ойындысынан 4-6 см ұзынырақ жа сайды.
      Бұйымды жеке тапсырыс бойынша әзірлегенде, жең түбі бойынша алдымен араларының 
қашықтығын 0,5 см етіп екі тігіс жүргізеді, отырғызуды моделіне қарай бүкіл жең түбі 
бойынша бірдей бөле отырып немесе алдыңғы бой және шынтақ бөліктеріне ғана жасайды.
Қолтық ойындысы алдыңғы бой мен артқы бой ойындысының жиектері бойынша созылып кетпес үшін, иық тігісінен 10-12 
см төмен ойындының қиықтарынан 0,7-1,3 см қашықтықта машинада тігіс жүргізеді. Жең қолтық ойындысына жан 
қиықтары мен жең қиықтарын біріктірген соң немесе оларды біріктірмес бұрын қондырылуы мүмкін.
    Бұйымдарды жеке тапсырыс бойынша әзірлегенде жеңдерді қолтық ойындысына қондырып көктеудің алдында, оларды 
алдын ала бұйымға өлшеп тексеру кезінде белгіленген жең мен қолтық ойындысындағы бақылау белгілерін үштастыра 
отырып, түйрегіштермен біріктіреді. Жеңді қондырып көктегенде түйрегіштерді матадан бірінен соң бірін алып тастайды .
Жеңдерді өң бетіне айналдырады, ал бұйымды теріс жағына айналдырады. Жеңдерді бұйымның ойындысы на өң жағын 
ішіне қаратып салады, қиықтарын теңестіреді және жең жағынан арнайы машинамен қондырып тігеді және бірден жоғарғы 
бөлшекті отырғызады, қондырып тігу тігісінің қиықтарын торлайды немесе жеңнің қиықтары мен бұйымның қолтық 
ойындысының кертпелерін үштастырып және жеңдердегі отырғызу мен бүрмелерді бірдей бөле отырып сырып тігетін 
машина мен қондырып тігеді.Тігіс ені - 1,2-1,5 см.
Жүн маталар және синтетикалық талшықтары бар мата бұйымдарының отырғызуларын жия үтіктейді. Тігіс қиықтарын 
арнайы машинамен торлайды.
         
Ағымды нұсқау
Студенттерге жеңнің түрлерін өңдеп жеңді қолтық ойындысына қондырып көктеуді  ұйымдастыру,технологиялық шартта 
көрсетілгендей.
-Жұмыс әдістерін дұрыс орындалуын қадағалау.
-Бұйымның сапалы өңделуі және техникалық  шарттарына сәйкес келуі.
-Өзіндік жұмыс: техникалық процестің сақталуы және байқалған қателері
-Ақауларға ескерту жасау.
-Жұмыс орны жағдайын қадағалау, техника қауіпсіздігін ережелерін сақтау.

Қорытынды нұсқау
1 Студенттердің сабақтағы іс-әрекеттерін талдау,тапсырманы орындауы және бағалауы.
2 Жұмыс барысындағы жіберілген қателерді , талдау және оларды түзету жолдарын түсіндіру.
3 Ақауларды анықтау, себептері және оларды жою, түзету жолдарын түсіндіру. 
4 Техника қауіпсіздігі ережелерін бұзу жағдайларын талдау.
5 Тапсырманы барынша жоғары талдау және сапалы еңбек өнімділігіне жеткен студенттердің іс-әрекетін талдау.

Үйге тапсырма. Жеңдерді  өңдеп қолтық ойындысына қондырып тігу
* * * * *

Ауелбекова Ақперне Намазбайқызы. География пәні мұғалімі
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы 

Ш.Бектасов атындағы жалпы орта мектебі КММ

Сыныбы:  9 сынып   Пәні : География
Тақырыбы: Тамақ өнеркәсібі.
Мақсаты: Білімділік, Оқушыларға тамақ өнеркәсібінің құрылымы, сапасы, таралу аймақтары жөнінде білім беру.
Дамытушылық: Ізденіс, шығармашылық тұрғыда жұмыс істеуге қалыптвстыру. Кесте, картамен жұмыс жүргізу дағдысын 
жетілдіріп дамыту.
Тәрбиелік: ысырапқа жол бермеу, үнемдеу, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Сабақ типі: жаңа білім беру.
Сабақтың өтілу әдісі: ішінара іздену, болжау әдісі
Сабақтың көрнекілігі:  Презентация,Қазақстан картасы, тірек сызбалар,плакаттар,үлестірмелі тапсырмалар
Сабақ барысы:

1.Ұйымдастыру Оқушыларды үш топқа бөлу
2. Үй тапсырмасын сұрау. 
Постер қорғау

181



1- топ Қой және ешкі  шаруашылығы  
2- топ  мүйізді ірі қара шаруашылығы
3- топ Жылқы шаруашылығы
Ия ,жоқ ойыны 
Мал  шаруашылық салаларын дәнді дақылдарға жатқызамыз. 
 Қой шаруашылығының аса ірі аймағы Австралия. 
 Сидней қаласында «Үлкен меринос» ескеткіші орналасқан. 
 Қой шаруашылығы ет-жүн және биязы, жартылай биязы жүн бағытында өсіріледі. 
 Шошқа шаруашылығы жөнінен алдыңғы орынды Қытай мемлекеті иеленеді. 
 Балықты қолдан өсіру-марикультура деп аталады.
 Мал шаруашылығы дамыған аудандарда экологиялық проблема туындамайды. 
 Дүние жүзінде етті көп өндіретін елдерге АҚШ, Қытай, Бразилияны жатқызамыз.
Жүнді көп өндіретін елдердің қатарына Ауғанстан, Египет елдерін жатқызамыз. 

Жаңа сабақ
1.Тамақ өнеркәсібінің базасы шикізатты пайдалану сипатына , түріне қарай үш топқа бөлінеді
1.өсімдік шаруашылығының шикізаттары.
2.Мал шаруашылығының шикізаттары.
3.Өндіріс шикізаттары . Тұз, минералды сулар, балық аулау, теңіз өнімдері
Тамақ өнеркәсібінің орналасу факторлары

 Шикізатқа        Тұтынушыға       Шикізатқа және тұтынушыға
Бірінші болжам.
Оқушылар тамақ өнеркәсібінің қандай салаларға бөлінетінін болжау керек.
Кластер әдісі боынша жауабы:
 Ұн тарту және жарма өнеркәсібі     Сүт өнеркәсібі Қант  өнеркісібі   Балық өнеркісібі                                                            
Ет  өнеркәсібі   Кондитер өнімдері  Темекі өндірісі    Шарап жасау

Екінші болжам.
Ет, сүт,қант .ұн өнеркәсібінің  өнімдерін жіктеу
Жауабы:Ет  өнеркісібі өнімдері: шұжық, ет консервілері, құс еті, тоңазытылған ет
Сүт өнеркәсібінің өнімдері: сүт, қаймақ,ірімшік, айран,май,
Қант өнеркәсібінің өнімдері: құмшекер, шақпақ қант
Ұн тарту өнеркәсібі өнімдері: ұн,макарон өнімдері, нан, жарма
Үшінші болжам.
Өндіру орталықтарын  анықтау  (картамен  жұмыс)
Кондитер өнімдері  «Рахат»   --------------------------------     «Баян сұлу» ---------------------------------
Шарап жасау заводы ------------------------
Темекі комбинаты-----------------------------
Балық өңдеу кәсіпорындары  --------------------------
Күнбағыс майы---------------------------
Мақта майы------------------------------
Қант зауыты-----------------------------
Маргарин майы------------------------
Сабақты қорытындылау.
  Тамақ өнеркісібі  тақырыбы бойынша алған  білімдерін  қорытындылау.
Бағалау. Бағалау парақшасы арқылы
Үйге тапсырма.

* * * * *
Байбосынова Әтіркүл. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы 
Ш.Бектасов атындағы жалпы орта мектебі КММ

Сабақтың тақырыбы: Махамбет Өтемісұлының өмірі мен өлеңдері.
Сабақтың мақсаты:
А) білімділік:Махамбет өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктерін ұғындыру.Ақынның өмірі шығармашылығын,тарихи 
жағдайы туралы айту.
Ә) дамытушылық: өлеңдерді нақышына келтіріп мәнерлеп оқу,шығармашылық ізденіске жетелеу,көркем тілмен сөйлеуге 
дағдыландыру.
Б) тәрбиелік:елін,жерін,Отанын батырлыққа баулу,жерін сүюге, ерлікке тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Махамбеттің суреттері,кеспе қағаздар,көркем әдебиеттер.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ,
Сабақтың әдісі: түсіндіру,мәнерлеп оқу.
Пәнаралық байланыс: тарих
Сабақтың барысы:
А) ұйымдастыру кезеңі
1.сәлемдесу.
2.оқушыларды кезекші көмегімен түгелдеу.
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3.оқу құралдарын даярлау.
4.жаңа сабаққа дайындық.
Ә)үй тапсырмасын тексеру.Сұрақ – жауап әдісі  бойынша Дулат Бабатайұлының өмірі мен шығармашылығы  туралы 
қысқаша мәлімет беру.
1. Дулат Бабатайұлы өмір сүрген уақыттағы қазақ елінің жай-күйі.
2.Тарихи жағдай қандай болатын?
3.Дулаттың шыққан ортасы.
4.Д.Бабатайұлы нені айтып күйінді?
5.Ақынның өз ортасына деген көзқарасы қандай болды?
б)Жаңа сабақ.
Бүгінгі жаңа сабақта оқушыларға «Махамбет Өтемісұлының өмірі мен өлеңдері»тақырыбы жайлы түсіндіремін.
Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы,Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында дүниеге келген.Өтемістің 10 баласының 
ішінде,Махамбет Бекмағамбеттен кейінгі екінші бала болған.Халықты,қарашаны қолдаған Махамбет 1829 жылы 14-көкекте 
Жатай мен Жәңгір кездеседі.Ханның қайын атасы Қарауылқожаның ауылын шауып алады. 1838 жылы 12-шілдеде орыс 
әскерімен шайқаста,Жатай  қаза табады.Ары қарай Махамбет ақынның азапты күндері туады.Орынбор түрмесіне қамалады.
1846 жылы өз үйінде қастандықпен мерт болады.Бейіті Атырау облысының,Махамбет ауданындағы Қараой деген жерде.
Исатайдай жолдасын мақтап нағыз ер бейнесін жасайды.Ақынның әр өлеңінде ел үшін,жұрты, бақыты үшін қан төккен,сол 
мақсатқа бел буған ерлер бейнесі жасалса,Исатай-сол ерлерді бастаушы,халық үшін жалын қиған батыр әр соғыстағы 
ерлікті бейнелейді. «Исатай деген ағам бар», «Мұнар күн», «Тайман ұлы Исатай», «Мінген ер», «Тарланым», «Исатайдың 
сөзі», «Мінгені Исатайдың Ақтабаны-ай» өлеңдерінде тұтастай ел бастаған ер бейнеленеді.
Үмбетай,Ақтамберді ,Бұқар жыраулармен Абылай,Бөгенбай,Қабанбай бейнелерін,Махамбет Исатайдай ердің биік тұлғасын 
үлгі етті.
Исатайдан жерінен айырылып өкінеді,өксиді.Сол күндерін сағынады.
Махамбет поэзиясы – ерліктің,өрліктің поэзиясы.Ақынның асыл сөзінің маржан жырлары жыраулар поэзиясы,мін 
айту,жауынгерлік рух,батыр бейнесі көрінді.
Сабақты бекіту: Баяндау әдісі және сұрақ – жауап әдісі арқылы  қорытындылаймын.
Пысықтау сұрақтары:
1.Махамбет өмір  сүрген кезеңдегі орны?
2. Махамбет жырларында жақсы азамат,жағымды образ болып кім суреттелді?
3. Махамбеттің өлеңдерінде қандай ерекшелік байқадыңдар?
4. Махамбет поэзиясындағы қазақи ұлтшылдық туралы қандай ой түйдіңдер?
5. М.Өтемісұлы поэзиясындағы арман,тілек,аңсау не жөнінде.
Үй тапсырмасын беру.
Махамбет Өтемісұлының өлеңдерін мәнерлеп оқу,жатқа айту.
Оқушылардың білімін бағалау.

* * * * *
Сапарбекова Гүлмира Еңбекқызы. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы 
Ш.Бектасов атындағы жалпы орта мектебі КММ

Сабақтың тақырыбы: Етістіктің түрленуі.Етістіктің шақтары туралы түсінік.
Сабақтың мақсаты: оқушыларға етістіктің түрленуі туралы,яғни шақтары туралы түсінік 
беріп,таныстыру.
2.Оқушылардың ойлау қабілетін дамытып,сөздік қорларын молайту.
3.Патриоттық сезім,өз Отанына деген сүйіспеншілікті,табиғатты қорғай білуге тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Сабақтың әдісі:сұрақ-жауап,топтастыру,тірек сызбалар арқылы әңгімелеу.
Сабақтың көрнекілігі:интерактивті тақта,слайдтар, «кім жылдам»ойыны,тірек 
сызбалар,суреттер.
Сабақтың барысы:
1.Ұйымдастыру
Сәлеметсіздер ме,балалар! Бүгінгі сабағымыз қызықты болмақ,себебі бүгінгі сабағымыздың қонақтары,сіздерді тек қана 
жақсы жақтарыңыздан көргісі келеді.
2.Психологиялық дайындық:
Сабақтың ережесі:
-Белсенді қатысу
-Тыныштық сақтау
-Бір-бірін тыңдау
-Ойын ашық айту
-Бір-бірін сынамау
-Ынтымақтылық

3.Ойын: «Кім жылдам».Мына сөздер жиынтығынан жаңа сөз шығару керек. Ол үшін әр 
сөздің екінші әріптерінен сөз жасау керек,соны кім тез тауып береді.
Сөздер жиынтығы:
Ақпарат,шыны,арба,қала,ана,аспаз,сұлы,аңшы
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Ақпан,сабақ,арман,ата,құлын,үлкен,апта,маса,арна
ҚЫРАН,СҰҢҚАР,ТҰЛПАР
Дұрыс,сонымен бізде пайда болған сөздер (қыран,сұңқар,тұлпар)ендеше қазір біз 3 топқа бөлеміз.
1-топ Қыран
2-топ Сұңқар
3-топ Тұлпар
Сұрақ-жауап.
Енді әр топ өз аттары туралы не білесіңдер?Соны айтып көрейік.
1 топ (Алтын күнді қанатымен жебеген,қыран құс ерліктің белгісі.Кең-пейілділікті білдіреді.)
2 топ (жыртқыш құстардың үлкен бір тобы сұңқар тектес немесе сұңқар тұқымдастар дер аталады.Жер шарында олардың 58
түрі бар.Біздің елімізде оның лашын,сұңқар,ителгі,бөктергі т.б.10 түрі бар.Сұңқар тұқымдастардың тұмсығы 
темірдей,қанаты ұзын,жіліншігі қысқа,саусақтары салалы,сүйек бітімі жұмыр,денесі мығым болып келеді.)
3 топ (Қанатты тұлпардың мәні қазақтың аңыз-ертегісінен алынған.Аңыз бойынша қанатты тұлпарға мінген алып батыр 
алты қат аспанға ұшып,жеті қат жер астына түсіп,халықты қасіреттерден аман алып қалған.Еліміздің 
азаттығының,жеңімпаздығының белгісі.)
4.Қайталау білім анасы
1.Әр топ өз топтарының атын буынға бөліп,фонетикалық талдау жасайды.
Қыран: қы-ран(2 буын,5 әріп,5 дыбыс бар. 1 тасымалдану түрі болады.)
Сұңқар: сұң-қар(2 буын,екеуі де бітеу буын,неге?6 әріп,6 дыбыс бар.1 тасымалдану түрі бар.)
Тұлпар: тұл- пар (2 буын,2 бітеу буын,6 әріп,дыбыс бар,1 тасымалдану түрі бар.)
2.Есімдіктің түрленуі тақырыбы бойынша қайталау тест тапсырмалары
(10 сұрақ)
5.Жаңа тақырып,тақтамен жұмыс(слайд)
Қыран:Алты алаштың азаттығын аңсап-армандап,бостандық идеясын бүкіл шығармашылығыныңалтын арқауы еткен 
ұлтымыздың ұлы перзенті Мағжан атындағыфестиваль өңір басшысы Серік Біләловтың бастамасымен ұйымдастырылды.
Сұңқар: Міне, биыл ҚР-ның Тәуелсіздігіне 25 жыл толады.
Тұлпар: Еліміздің ХХІ ғасырға жаңа,жас мемлекет болып кірді.Енді бүгін қарасам.Айналам бақыт кең жатыр.Бір-бірімен   
туысқан,қол ұстасқан ел жатыр.
Сөйлемдерді оқып,етістікті тауып талдау жасау.
1 топқа сұрақтар.Осы сөйлемдегі етістіктерді тауып алайық.Етістік дегеніміз не?(заттың қимылын,іс-әрекетін,күй-жайын 
білдіретін сөз табы.Ал осы сөлемдегі етістіктерді тап:аңсап-армандап,еткен,ұйымдастырылды.Бұл қай кезде болып кеткен 
қимыл,іс-әрекет депойлайсыңдар?Дұрыс,бұл бұрын өтіп кеткен іс-әрекетті білдіріп тұр.Яғни,сөйлеп тұрған сәттен бұрын 
болып кеткен іс-әрекет екен.)
2 топқа сұрақтар.(етістік толады.Бұл сөйлемдегі толады етістігі қай кездегі іс-әрекет,қимылды білдіреді.Дұрыс,бұл сөйлеп 
тұрған кезде әлі болмаған,бірақ кейін болуға тиісті қимыл,іс-әрекетті білдіреді.)
3 топ сұрақтары.етістік-болып кірді,жатыр.Яғни бұл іс-әрекет сөйлеп тұрған уақытта болып жатқандығын айтып тұр.
- Дұрыс, ендеше балалар бүгінгі тақырып Етістіктің түрленуі,етістіктің шақтары туралы түсінік деп аталады.Етістік үш 
жақта қолданылып түрленеді екен.
Дәптермен жұмыс.
Желтоқсанның алтысы.
Сынып жұмысы.
Осы сөйлемдерді  дәптерлеріне көшіріп жазады.
Анықтама:Етістіктің қимыл,іс-әрекетті білдіретіні белгілі,ал іс-әрекет,қимыл белгілі бір кезеңде іске 
асады,орындалады.Қимылдың өту кезеңі сөйлеушінің хабарлау кезімен немесе сөйлеп тұрған айқындалады.Сөйлеп тұрған 
сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп аталады.
6.Морфологиялық талдау.
Қыран                                 Сұңқар               Тұлпар
Барғанмын                          оқырсың            бармақ 
Жазып отыр                        келіпті                сөйлеп отырғансың
(әр топ бір оқушы тапсырманы тақтада орындайды,қалған оқушылар екінші сөзді дәптерге орындап,сөйлем  ойлап жазады.)
Барғанмын:түбірі бар,негізгі етістік,-ған өткен шақ есімше жұрнағы,-мын жіктік жалғау 1 жақ.
Оқырсың: түбірі оқы,негізгі етістік –р келер шақ есімше жұрнағы,-сың 2 жақ жіктік жалғауы.
Бармақ:түбірі бар,негізгі етістік,-мақ келер шақ есімше жұрнағы.
Ендеше есімше  мен көсемшенің жұрнақтарын атаңдар:
Етістік шақтарының жасалуы 

Есімше Көсемше 
өткен шақ есімшелер
-ған,-ген,-қан,-кен 
-ша, -ше
-дық, -дік, -тық,-тік,- дай, -дей
-сы, - сі
Осы шақ есімшелер 
атын, -етін, -йтін, -йтын 
Келер шақ есімшелер:
- ар, - ер, -р,-мақ, - мек, -бақ, -бек,- пақ, -пек.

Өткен шақ көсемше 
ып, - іп, -п.
Осы шақ көсемше 
а, - е, - й.
Келер шақ көсемше:
ғалы, -гелі, - қалы, - келі, 
ғанша, - генше, - қанша, 
кенше

Етістіктің шақтары есімше, көсемше тұлғалы етістік түбіріне
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ды, - ді, - ты, - ті, - және, - мақ, -мек, - бақ, -бек,- пақ, -пек.
Жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. 

Етістіктің шақтары 

Осы шақ Келер шақ Өткен шақ
Сөйлеп тұрған кезде болып жатқан 
қимыл, іс-әрекет. Мысалы: Аслан хат 
жазып отыр. 

Сөйлеп тұрған кезде әлі болмаған , 
бірақ кейін болуға тиісті қимыл, іс-
әрекет. Мысалы: Асан ертең нағашы 
атасына бармақ

Сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып 
кеткен қимыл, іс-әрекет. Мысалы: 
Мен жазда Астана қаласына бардым. 

8. Оқулықпен жұмыс. 123 жаттығу. 
1. Мұғалім мәнерлеп оқып шығады. 
2. Мәтінмен жұмыс. 
- осы мәтінде не туралы айтылады? /аққу/ бала барған кезде аққудың іс-әрекеті қалай суреттелген?Аққу  қандай құс деп 
есептеледі? /Аққу – сұлулық пен махаббаттың, тазалық пен нәзіктіктің белгісі болып саналады. Оны киелі құс деп, көп 
халықтар құрметтеген. Біздің елімізде оларды аулауға тиым салынған./

Осы шақ Өткен шақ Келер шақ
Ұшып келеді
Шашып тұр

Тіккенбіз
тыңдадым

9. Сабақты бекіту. Семантикалық карта. 

Сөздер Осы шақ өткен шақ Келер шақ
Жыртып жүр +
Жазып отыр +
Барар +
Келмекші +
Айтыппын +
Оқыған едік +
Келесіңдер +
Барғанмын +
Келіп отыр +
Келіп кетпек +

 
Сұрақтар:
Етістіктің шақтары дегенді қалай түсінесің?
Шақтың қандай түрлері бар?

Шақтың бірнеше түрге бөлінуі  неге байланысты?

10. Сабақты қорытындылау.

білемін білдім Білгім келеді

11. Үйге тапсырма   71-73 бет. Анықтама, 124 – жаттығу.
* * * * *

Оңтүстік Қазақстан облысы Білім басқармасы «Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға 
арналған облыстық арнайы мектеп- интернат»   коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Муталиева Жамила Әшірханқызы. Түркістан қаласы.

Сабақтың тақырыбы Санды өрнектерді салыстыру.
Сабақтың мақсаты Өрнектердің мәндерін табуды игерту, мәндерін салыстыруды, оны жазу және оқуды түсіндіру.

Жауаптарын толық айтуға, анық сөйлеуге дағдыландыру.
Сабақты салт-дәстүрге байланыстыра отырып, әдептілікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу сөйлеу 
мәдениетін дамыту. 

Күтілетін нәтижесі Сабаққа белсене қатысу. Шығармашылыққа баулу. Сабақты түсіну.
Негізгі идеялар Топпен жұмыс істеу.
Оқыту түрі Сұрақ-жауап
Тапсырмалар Ұйымдастыру кезеңі. Психологиялық дайындық. Қызығушылықты ояту. Жаңа сабақ. 

Шығармашылық тапсырма. Сергіту сәті. Бағалау парағын тарату. Үй тапсырмасы. Рефлексия.
Іс-әрекет кезеңі Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті
1.Ұйымдастыру 
кезеңі

Сәлемдесу. Ғылымның сырын ұғына
Шығамыз білім шыңына 
Ұқыптылық пен зеректік
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Жеткізеді біздерді
Математика сырына.

Үй тапсырмасын 
тексеру

2.Өткенді қайталау. «Ыстық доп» 
стратегиясы арқылы 
сұрақтарға жауап алу.
1. а+3 қандай өрнек?
2. 4+5 қандай өрнек?
3. 9 саны 8-ден қандай?
4. 6 саны 10-нан 
қандай?

1. Оқушылар допты қағып алып, сұраққа жауап беріп, допты 
қайтарады.
1. әріпті өрнек
2. санды өрнек
3. үлкен немесе артық
4. кіші немесе кем

3.Ортақ бөлім Салт-дәстүр туралы 
түсінік беру.

4.Сергіту сәті.
Шілдехана жайлы 
түсінік беру

Ойын. Есіңде 
сақта
1.Қол шапалақ
2.Секіру
3.Партаны ұру
4.отырып-тұру
5.жүгіру

Оқушылар іс-қимылмен көрсетеді.

5.Түсіну кезеңі.
Жаңа сабақ.
Ат қою

Санды өрнектерді 
салыстыру үшін 
олардың мәндерін 
тауып, сол мәндерді 
салыстыру керек.
Мысалы, 2+5< 6+4

6.Оқулықпен жұмыс. 
Бесікке салу.

Хайуанаттар дүкенінде
Санды өрнектер 
құрастыр және оларды 
салыстыр.

3+4 =2+5
4+4<2+8

7.Үлестірмелі 
қағазбен жұмыс. 
Қырқынан шығару

7+10?10+2
16+2?14+5
18+1?0+19

Оқушылар өз бетінше тапсырманы шешеді.

8.Ойын.Орында
п көр.
Тұсауын кесу.

Шифрларға қара. 
Бірдей шифрлардағы 
фигуралар бірдей 
санды 
білдіреді.Фигураларды
сандармен ауыстыр. 
Санды өрнектер 
құрастыр және оларды 
салыстыр.

Оқушылар өз бетінше орындайды.(ауызша)

9. Тапсырма. 
Ойлан. 
Ашамай.

Робис пен Бота сауда 
жасады. Қайсысының 
заты ауыр? Санды 
өрнектер құрастыр 
және оларды 
салыстыр.

8+7 >6+5

10. Сабақты 
қорытындылау.

Бағдаршам ойыны 
арқылы 
қорытындылау.

Білемін-қызыл текше, білгім келеді-сары текше, үйрендім-жасыл 
текше.

11. Рефлексия. Суммативті бағалау. Өз-өздерін бағалау.
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Мұғалімнің аты жөні: Сисенова Базаркуль Кондыбаевна
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Әдебиеттік оқу Сыныбы :2"ә" Уақыты:15.02.2017ж. Мұғалім: Сисенова Базаркуль Кондыбаевна

Сабақтың 
тақырыбы 

Әдеп

Сабақтың 
жалпы 
мақсаты

Балалардың өмірге қажетті білік дағдыларын терендете отырып, сыйластық, үлкенге құрмет көрсету, 
кішіге қамқор болуға тәрбиелеу.

Әдіс-тәсілдер Сұрақ- жауап , түсіндіру . 

Көрнекіліктер Оқулық, дәптер, сабақтың дәйексөзі жазылған плакат...

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Сыныпта 
ынтымақтасты
қ 
атмосферасын 
қалыптастыру

Өсиет мақалдар:
а) Әдепті бала — арлы бала,
Әдепсіз бала — сорлы бала.
ә) Жаманға айтқан ақылың,
Далаға атқан оқпен тең.
б) Татулық — табылмас байлық.
в) Жақсы адам — елдің ырысы,
Жақсы жер — жанның тынысы.

Топқа бөлу Оқушыларды  карточка  мен  сурет  салу  арқылы  топқа  бөлу . 

Үй 
тапсырмасын 
сұрау

Өткен  сабаққа  байланысты  «Көріпкел  Аян» әңгімесін  мазмұндау .

Қызығушылық
ты ояту

«Жалғастыр» ойыны: 
 Не істеуге болмайды? 
-         Үлкендердің алдынан (кесіп өтуге болмайды) 
-         Сабақтан  (кешуге болмайды) 
-         Сыныпта ( айқалауға, ысқыруға болмайды) 
-         Кішкене баланы ( ренжітуге болмайды) 
-         Құстарды ( атуға болмайды) 
-         Құстардың ұясын (бұзуға болмайды) .

 
Жаңа
 материалмен 
жұмыс.

Оқулықпен жұмыс."Тізбектеу"әдісі.Оқушыларға мәтінді топқа бөліп оқыту.
 Аян  алманы   опыра    асап , төңірегіне   жарқылдай    қарайды . Арман , қолындағы  алманы  бірер  
тістегені    болмаса   тұтас   жеп   қоюға    қысылып    келеді . Неге?  
-  Сонымен, әдепті бала деген қандай бала? ( жақсы бала, мейірімді, білімді, тәртіпті,    ұқыпты, 
тазажүреді, адал, үлкендерді сыйлайды ,  шыншыл...) 
-         Әдепті болғын келе ме? 
-         Әдептілікті бізге кім үйретеді? (Ақылдықты, адалдықты, кішіпейілдікті, инабаттылықты, 
шыншылдықты ата-аналарымыз, тәрбиеші, ұстаздарымыз үйретеді. Жақсы қасиеттерді ананың ақ 
сүтімен, бал тілімен бойымызға сіңіреміз) 
-          Әдепсіз адам қандай болады? (  жаман бала,  тіл алмайды, өтірікші, нашар оқиды, еріншек...) 
  Демек, адам бойында жақсы, жаман қасиеттер болады екен. Біз бойымызға тек жақсы қасиеттерді 
сіңіру керекпіз.  Жақсы бала жақсы қасиеттерді қабылдап, жаман мінез, әдеттерден, ұнамсыз 
қылықтардан аулақ болуға тырысу керек. 

Сергіту сәті Мен қазақпын музыкасына билеп жаттығу
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 -    Біздің мектепте  әдепті балалар бар ма? 
-         Кімді сендер әдепті деп санайсындар? (балалардың жауабы) 
-         Бүгін сабақта біз сендермен әдептілік туралы көп ойлар, пікірлер айттық. 
-         Ал, енді  әдептілік туралы өлең құрастырайық. 
Мен бастаймын, сендер жалғастырындар. 
Мен   (өзіңді сипатта)   
Әдепті баламын  (дәлелде) 
Жақсыдан ( нені үйренерсің) 
Жаманнан ..... (жалғастыр) 
Менің арманым (өздеріңнің армандарынды жазыңдар) 
Болашақта  (кім болғың келеді немесе қандай мақсаттарың бар) 
Барша адамға (не тілейсің? 
Мақал-мәтел айту.
Мұғалім сөзі: - Тәрбие сағатын әдеп туралы мақал-мәтелдермен ашайық, 
кәне, кім қандай мақал айтады екен?!
 Бала тәрбиесі бесіктен.
 Әдепті бала — арлы бала,
Әдепсіз бала — сорлы бала.
 Өзіңді-өзің сыйламасаң, өзгеден сый дәметпе.
 Тәрбиелі адам — тағалы атпен тең.
 Жақсылық еккен алғыс орады.
 Итті күшігінде үйрет.
 Тісі шыққан балаға, шайнап берген ас болмас.
 Үлкенді сен сыйласаң, кіші сені сыйлайды,
Кіші сені сыйласа, кісі сені сыйлайды.
 Әдепсіз өскен адамнан, тәртіппен өскен тал артық.
 Адам әдебімен көрікті.
 Әдеп басы – тіл.
 Әдепті дегенше, әдемі десейші.
 Әйел — әдептің әліппесі.
 Тәрбие басы — тал бесік.

Шығармашыл
ық жұмыс .

1-топ .Сурет бойынша әңгімелеу.
2-топ. Мақал-мәтелдің жалғасын табу.
3-топ. Әдептілік кестесі.

Ой  толғаныс "Автор орындығы"
Бүгінгі сабақтан түййген ойым.
Эссе жазу.

Үйге тапсырма
беру. 

Мәтінді оқу."Әдеп" тақырыбына шығарма жазу. 

   Бағалау Сабаққа    қатысқан  оқушыларды  бағалап , баға  қою.

Кері байланыс Оқушылар бір-біріне деген тілектерін стикерге  жазып, мәуе ағашына 
жапсырады.  Плакат стикер .

Мұғалімнің аты жөні: Таджиева Гульжан Сарсенбаевна
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Күні:  12.12. 2016 жыл Пәні:  әдебиеттік  оқу Сыныбы:  3 «ж»
Тақырыбы Менің  туым
Мақсаты Өлең  идеясын  ел  рәміздерін  қастерлеп, тәуелсіз  Отанды  мақтаныш  ету  

сезімімен  байла -
тыра  отырып, ақынның  көңіл  күйін  анықтай  білуге  үйрету.  

Күтілетін  нәтиже  Өлеңді  мәнерлеп  оқып,  мазмұнын  түсінеді. Топтық  тапсырмаларды 
 орындай отырып, шығармашылық  дағдылары  дамиды;  ақынның  көңіл  
күйін  сезіне 
 отырып, Отанға,  мемле- кеттік  рәміздерді  құрметтеуге  тәрбиеленеді.

Түйінді   идеясы Мемлекеттік  рәміздерім  - мақтанышым .

Қолданылатын
әдіс - тәсілдер 

Топтастыру,  синквейн,  эссе, Венн диаграммасы,  топтық  жұмыс, диалогтік
  оқыту, АКТ- мен  жұмыс

Ресурстар А 3, А 4 парақтары, маркерлер, слайд, суреттер, постер, проектор, ноутбук, 
стикерлер, бағдаршам  түстері, стикерлер,   бағалау  парақшалары, 

 жұмыс  дәптері  № 1.
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Сабақ   кезеңдері       Мұғалімнің  әрекеті          Оқушының  әрекеті

Ұйымдастыру
кезеңі

Топқа  бөледі
Ынтымақтастық  атмосферасын  қалыптастырады

1-топ  Ән ұран
2-топ  Ту
3-топ   Елтаңба

Үй  тапсырмасын  
тексеру

"Тәуелсіздік  алған  күн"  Сұрақтар  дайындайды, бір- біріне  
қояды, 
жауап  береді,  толықтырады 

Қызығушылықты  
ояту

Слайдпен  жұмыс Рәміздер  туралы  білгендерін   
әңгімелейді.
Ән тыңдау не туралы екенін айту.

Мағынаны   тану Өлеңмен  жұмыс
Өлең  мазмұны  бойынша  сұрақтар

- Ту  туралы  ақынның  қандай  мақта- ныш  сезімі  
байқалады?
- Тудағы  бейнелерді  қалай  суреттей -ді?
- Қыран  бейнесі  нені  білдіреді?
-  Алтын  күннің   ненің  белгісі?

Топтық  тапсырмалар
 Сергіту    сәті

Өлеңді  кезекпен  тізбектей  оқиды
- Ту  туралы  ақынның  қандай  мақта- 
ныш
  сезімі  байқалады?
- Тудағы  бейнелерді  қалай  суреттей 
-ді?
- Қыран  бейнесі  нені  білдіреді?
-  Алтын  күннің   ненің  белгісі?
Сұрақтарға  жауап  береді
Топтық  тапсырмаларды  орындайды
Топтық  тапсырмалар
1-топ. Туды бейнелеу
2-топ. Аяқталмаған сөйлемді 
толықтыру.
3-топ.  Ту (топтастыру).

    Ойтолғаныс Шығармашылық  тапсырма  «Желбіре, көк  ту көк  аспан   
астында»  Эссе  жазу

Рефлексия «ҚҰС»  әдісі  Тәуелсіздік монументіне гүл 
шоқтарын қою.

Бағалау Табыс  критерийлері  бойынша
жиынтық  бағалау

Бағалау  парақшалары  бойынша
Бағалау

Үйге тапсырма «Отанымыздың  басты  мерекесі»  Әңгіме  жазу Күнделіктеріне жазып  алады

Мұғалімнің аты-жөні:  Турлыбаева Улжан Тогаевна
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі
 коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Сыныбы: 2 Пәні: әдебиеттік оқу
Мұғалімі: Тұрлыбаева  Ұлжан
Сабақтың тақырыбы: А.Мұқибек    «Қазақстан» 
Мақсаты: Автор туралы тереңірек түсінік беру. Өлеңмен таныса отыр ып өз туған жерінің 

ерекшілігін ақын сезімімен сезінуге үй рену. Шығармашылыққа баули отырып, ақынға 
деген, туған еліне деген көз қарасын дамыту. Тізбектей оқыта отырып, оқу техникасын 
дамыту. Өз ара топта бірін –бірі бағалауға үйрету.

Міндеті: Өлеңдегі сөздерге мән бере отырып, тәуелсіздік ұғымы арқы лы өлеңнің мазмұнын ашу.
Күтілетін нәтиже: Автор туалы мағлұмат алады; шығарманы өз бетінше түсіне ді; талдайды; сыни ойлауға 

машықтанады, тақырыпты зерт тейді, қорғайды. Білімін өмірмен байланыстыра алады.

Сабақтың 
формасы

Топтық, жұптық, жеке

Ақпарат көздері, 
қолданатын материалдар:

Интербелсенді тақта, тақырыпқа байланысты суреттер, слайд. А форматтағы қағаздар, 
маркер, стикер, бағалау парақшалары.

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер:

Оқыту әдіс тәсілдері: топпен жұмыс, бірлескен оқу.  Сын тұрғысынан ойлауға үйрету: 
ашық сұрақтар қою, «Ыстық орындық», «Барлаушы әдісі», «Синквейн» әдісі, «Құрасты 
ру» әдісі, «Шығармалар кестесі», «Желпуіш» әдісі, «Жал ғасын тап»,Өзара бағалау және 
өзін өзі бағалау: Кері байла ныс, шығу парағы, Критерийлер бойынша бағалау.
Сабақтың барысы

Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті 
Кіріспе А)Оқушыларға жағымды ахуал тудыру

«Жылы жүрек, ізгі ниет»
Б) Үй тапсырмасын сұрау
«Желтоқсан » өлеңін жатқа сұрау
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В) «Кезектескен интервью» 
Г) Еліміздің рәміздері бойынша үш топқа бөлу. «Елтаңба» , «Ту», «Әнұран»,

Тұсау кесер Қызығушылықты ояту
-Тәуелсіздік дегенді қалай түсінесіңдер?
(өз ойларын сұрау)

Видеоролик Қазақстан
Негізгі бөлім 

Мағынаны тану 

Топтық жұмыс

Шығарма авторы - Ауыт Мұқибек туралы мәлімет беру 
Оқулықпен жұмыс
«Желпуіш » әдісі бойынша жұмыс 
А4 парағын желпуіш жасап бүктейді. Әр қырына жауапқа бір жол қалдыра отыр ып, 
сұрақтар жазады. Желпеуіштерді са ғат тілімен бір-біріне береді, сұрақтарға жауап жазады.
Мәтінді түсініп оқиды
1-топ.   Өлең шумақтарына тақырып қою.
2- топ.  Топтастыру  Қазақстан.
3-топ .  Тәуелсіздік сөзіне  мағыналас  сөздерді  теріп    жазады

Сергіту сәті -Балалар, ыңғайланып отырып алыңдар да, терең тыныс алыңдар. Енді көз алда рыңа 
Қазақстанның болашағын елестетіп көріңдер. Биіктігі көк тіреген  ғимарат тар, күн 
шуағына бөленген бақытты бала лар, балаларының қуанышына мәз болған аналар, 
оқушыларының  «бестігін» мақ тан  тұтқан ұстаздар, ғарышпен сөйлесіп тұрған дана 
ағалар, немерелерінің ақыл дылығына риза  болған  аталар.Осындай бақытты, бейбіт елде 
туып, өмір сүріп отырғанымыз үшін Отанымызға іштей рақмет айтайық.Отанға деген 
осындай ри зашылық сезіммен бұрынғы қалпымыз ға келейік 

Ой толғау
Шығармашы
лық  жұмыс

I - топ.  «Елтаңба»  Сурет қиындыларын  құрастыру
II- топ.  Синквейн    Қазақстан
III-топ. Мерекелік  құттықтау жазу
             (мереке, тәуелсіздік, тыныштық,)

Кері  байланыс. Өздерің білетін Отан, Тәуелсіздік  
өлеңдерін жатқа  айт.

Бұл өлең ұнады ма? Ұнаса несімен ұнайды? 
Өлеңді жаттауда қандай қиыншылықтар 
кездеседі? Қиын сөздерді жадыңда қалай 
сақтайсың?

«Қосу, алу, қызықты» кері 
байланысы

«Қосу, алу, қызықты» кері байланысын жасайды. Өздеріңе не 
алдыңдар? Не керек  болды? Сабақта қызықты не болды?

Қорытынды. Сұрақ-жауап арқылы сабақты 
қорытындылау.
Үйге тапсырма: «Менің Отаным» эссе 
жазу.

Оқушылар өздері «Қазақстан» еліміз  туралы
әрі қарай не білгісі келеді, соны жазады. 
Үйден ізденеді.

Бағалау. Табыс критерийлер арқылы бағалау. Сабаққа қатысы:
Тың идея таба білуі:
Мәнерлеп оқуы:
Талдау жасауы:
Берілген тап-ма орындауы:
Сөздік қоры:
Жақсы    Орташа  Төмен

Мұғалімнің аты жөні:   Мантаева Қарлығаш Шайдарбекқызы
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Пәні : дүниетану Сыныбы : 2 «д»   Мерзімі: 03.12. 16. Мұғалімі:Мантаева 
Қарлығаш.

                                   Тақырыбы:Топырақ. 

Мақсаты: Оқушылардың  топырақ  туралы   түсініктерін кеңейту; топырақтың  негізгі 
 қасиеттері; құрамы  туралы білімін  шыңдау; балалардың  ойлау  қабілетін,
 байқампаздық  пен  білімге  құштарлығын  дамыту; салысты ру  және 
 қорытындылау  біліктілігін  дамыту.

Міндеттері: Топырақ  туралы  білім  қалыптастыру
Күтілетін нәтиже: Топырақ , топырақтың  қасиеттері  мен  құрамы  туралы  білімдері 

 дамиды;  топырақты  қорғаудағы  адамның  әрекетін біледі; 
Оқыту әдістері: Миға  шабуыл,   ыстық  орындық, желпуіш, фишбоун, топтастыру, 

Венн  диаграммасы.
Ресурстар Суреттер, карта, жұмыс  дәптері, постер, маркерлер, стикерлер.

Кезең Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау
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Мотивациялық  кезең 2 мин Психологиялық ахуал
туғызу
Сыныпты топқа бөлу

Суреттер арқылы топқа 
бөлінеді

Үй  тапсырмасын  
сұрау.

5 мин «Жаңғақ»әдісі 
бойынша

Үй  тапсырмасы  бойынша  
бір-біріне  
 сұрақтар  қояды
1.Судың қандай қасиеті бар?

2.Судың неше күйі 
бар және қандай?
3.Суды қорғау үшін, не істеу 
керек?
4.Судың жер бетіндегі 
тіршілік үшін
 маңызы қандай?
5.Су қоймаларын ата.

Қолдау
Мадақ
тау

Қызығушылықты 
ояту

3 мин Сөзжұмбақ жасыру. Сөзжұмбақты шешеді. Мақтау
Стикермен

Мағынаны тану 20 мин Жаңа   материалмен  
танысу
Мәтінмен  жұмыс
«Барлаушы» әдісі

Топтық  жұмыс

Мәтінмен  танысады
Топтар  бір-біріне  сұрақтар
  дайындайды
Ол  сұрақтарды  талқылап,   
жауап  
 береді
1-топ. Топырақтың маңызы
2-топ. Бес жолды өлең
3-топ. Құнарлы топырақтың 
құрамы.

Мақтау
Мадақ
тау 

Топтық 
бағалау
Бағдар
шам

Сергіту сәті 2 мин Видеоролик  қояды Музыка  әуенімен  билейді Мақтау

Мадақтау

Ой толғаныс 5 мин Шығармашылық 
тапсырма.

1-топ Топырақтың
 құрамындағы суды анықтау.
2-топ Топырақтың
 құрамындағы ауаны анықтау.
3-топ Топырақтың
 құрамындағы шіріндіні 
анықтау.

Ой толғау 1-минут «Ой толғау» 1-топ Топырақтың қайсысы
 құнарлы?
2-топ Адам өмірі, өсімдіктер
 үшін топырақтың қандай
 маңызы бар?
3-топ Шірінді деген не? 

Жиынтық 
бағалау

Рефлексия 2 мин Стикерлер таратып 
береді

Тәуелсіздікке 25-жылдығына 
тілек жазады.

Үйге тапсырма 1 мин «Топырақты қорғау» 
эссе жазу   

Күнделікке жазады. Күнделік

Мұғалімнің аты жөні: Абдукаримова Жайнакул
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі
 коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Пәні: қазақ тілі Уақыты: 17.09.2016ж
.

Сыныбы: 3 «в» Мұғалім:Абдукаримова.Ж.Қ.

Сілтеме  «Қазақ тілі» (3-сынып «Алматыкітап») оқулығы, ОМЖ 
Сабақ тақырыбы Ф   дыбысы

Жалпы мақсаты  Ф әрпі бар сөздерді дұрыс  оқу мен жазуға  үйрене  отырып,  топпен  
тапсырмалар  орындау  арқылы  дұрыс жазу  дағдыларын, сөз  байлығын 
 жетілдіре  отырып,сауатты  жазуға үйренеді,ф дыбысы  негізінен   орыс  тілінен
  кірген халықаралық  сөздерде  қолданылатынын  түсіндіру. 

Түйінді идеялар ф дыбысының емлесін меңгеру
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Күтілетін 
нәтижелері

  ф дыбысы  бар  сөздерді дұрыс  айтуға, жазуға  үйренеді.  Сөздердің  мағынасын  түсінеді.

Ресурстар Суреттер, стикерлер, А 3 және А 4 парақтары, маркерлер, слайд

Дереккөздер Оқулық, әдістемелік нұсқау, қосымша материалдар

Сабақ кезеңдері Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау

Ұйымдастыру 
кезеңі
Психологиялық
ахуал

Топқа  бөледі

Өткен  тақырыптарды 
қайталау
«Эстафета» ойыны

Психологиялық дайындық
Шаттық шеңберіне жиналып, бір-бірінесәттілік 
тілейді
Әріптерді  таңдау арқылы топқа  
бөлінеді:дауысты ,қатаң, ұяң, үнді  дауыссыздар
Әр топ  ф, э, в,ч әріптеріне сөздер  ойлап
жазады.

Жұптық жұмыс

Қызығушылықты 
ояту

«Күзгі  жапырақтар» Жапырақтарды  жинау арқылы, сұрақ
тарға  жауап  береді:
Елімізде  мемлекеттік  тіл қандай тіл?
Тілдер  мерекесі қай  күні  тойланады?
Сөйлеудің  неше  түрі  бар?
Тіл  туралы  қандай  мақалдар  білесіңдер?
Халқымыздың қандай  атақты би-шешен- дерін  
білесіңдер?
Халық  ауыз  әдебиетіне  нелер  жатады?

Диалогті әңгіме

Жеке жұмыс

Мағынаны тану

Сергіту сәті

Жаңа  тақырып
«ф дыбысы»
Суреттермен жұмыс
Оқулық бойынша 
жаттығулар орындату
1-жаттығу

2- жаттығу
Сөздерді көшіріп жазу

Музыка қоямын
«Корректор» әдісі
Топтық тапсырма

4- жаттығу

Суретте  бейнеленген заттардың  аттарын атайды.
Олар  білетіндерін   айтады.

Сөйлемдерді  көшіріп  жазып,ф әріптері  
кездесетін  сөздердің  астын  сызады.

Көп  нүктенің  орнына  в,ф әріптерінің  ти істісін  
қойып, сөздерді  көшіріп жазады.

Музыка әуенімен билейді

Берілген  сөздерді  оқып, қателерін жөндейді
1-топ.багон, шкав, телепон, борш, екран.
2-топ. Фудбол, филм, Априка, ефир, волейвол.
3-топ. Копе, дибан, екипаж, паробоз, пизика.
4-акбариум,вогзал,белосипед,фаприка,копе.
Жұмбақты оқып, жатқа жазады,шешуін  табады:
Судан   шашақ  шашылар,су  тоқтаса       басылар

Диалогті оқыту
Оқыту және 
оқудағы жаңа тәсіл

Жұптық жұмыс
Диалогті
оқыту

Топтық  жұмыс

Ой- толғаныс Топтық тапсырмалар

«Не  үйрендік?Не 
білдік?»
Тақырыпты  қорыту.

1-топ. Ребус  шешеді.Сол  сөзге  мәтін  
құрастырады.
2-топ. Буындардан сөз құрастыру,сөзден 
сөйлемқұрау.
3-топ. Футбол.Синквейн.
4-топ.Фабрика  сөзіне  дыбыстық  талдау  жасау
-Ф  қатаң  дауыссыз  дыбыс.
-Ф  дыбысы тіс  пен  еріннің  қатысуымен   
жасалады.
-Ф  дыбысы  орыс  және  шетел  сөздерінен  енген 
сөздерде  кездеседі.

СТО
Топтық жұмыс.

Рефлексия Кері байланыс пара 
-ғын іліп, стикерлер  
таратып береді

1.Бүгінгі сабаққа белсене қатыстым/    белсенділік
танытпадым.
2.Бүгінгі сабақ маған ұнады/ ұнамады
3.Менің көңіл-күйім жоғары/төмен болды.
4.Топқа көмегім тиді/тимеді

Кері байланыс

Үйге тапсырма 4-жаттығу.28-
бет

Сөйлемдерді  көшіріп  жазады

Бағалау
Оқушылардың  
бағалау парағын 
салыстыра отырып, 
бағалайды.  

Бағалау  парақшаларын  толтырады. Оүб формативті 
бағалау, суммативті
бағалау.

192



Мұғалімнің аты жөні: Спатаева Рабига Дуйсенбаевна
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Қысқа  мерзімді  жоспар
Пәні: Математика Мектеп: «№3 Қазақстан  бастауыш  мектебі»
Күн: 03.02.2017 ж Мұғалімнің  аты-жөні: Спатаева Рабига Дуйсенбаевна
Сынып: 3 «е» Қатысқандар саны: 14 Қатыспағандар  саны: -
Сабақтың  тақырыбы: 48:2, 480:2, 480:2, 480:20  түріндегі  бөлу
Сабақ   негізделген  оқу  мақсаты Білімді қалыптастыру  және  кестеден тыс  бөлуді  тиімді

 орындау;  бөлуді  бекіту
Сабақ  мақсаттары Барлық  оқушылар:

А) Жаңа материалмен танысады Жай есептерді орындай алады.

Оқушылардың  басым бөлігі 
Топпен  бірге  жұмыс  жасай  алады. Көбейту және бөлу
 амалдарын орындай алады.

Кейбір  оқушылар.  Барлық  есептерді  орындай  
алады.
Әртүрлі  есептерді  шешу біліктеріндегі  жеке  қиындықтарды  
анықтайды  және  оларға түзету  жасайды.

Тілдік  мақсат Оқушылар:  өз  ойымды  еркін  айта  аламын.  
Негізгі  сөздер  мен  тіркестер:  
Масса, грамм, жіктеу.
Сыныпта  диалог  жазылым  үшін  пайдалы  тілдік:
Топта  бірлесіп  жұмыс  істей  отырып,  пікір  алмасуға  өз  ойын  ашық  
айтуға  дағдылану.
Талқылауға  арналған  тармақтар:
 Жазылым  бойынша  ұсыныстар:
Тапсырмаларды  орындау.

Алдыңғы  тақырып  Есептерді  әртүрлі тәсілмен шығару.
Жоспар
Жоспарланған  уақыт Жоспарланған жаттығулар (төменде  жоспарланған  жаттығулармен  қатар,  

ескерпелерді  жазыңыз)  
Басталуы Уақыты

7 минут
Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Күн көзіндей күлімдеп,
Көңілді боп жүрейік.
Қазіргі болар сабаққа ,
Жүректен ақ жол тілейік.
Топқа бірігу.
1-топ Өрнек
2-топ Теңдік.
3-топ Теңдеу.

Ортасы 28 минут  Тақырып ашу  «Адасқан әріптер»арқылы
25*2     20;5    4*6   60;3 
Б       ө           л         у.  
Оқулықпен жұмыс 

№1 «Тиімді   жолмен есепте»
48:2=(40+8):2=40:2+8:2=24
480: 2=(400+80):2=400:2+80:2=240
480:20=(400+80):20=20+4=24
Тиімді  тәсілмен  шығаратын ережені  (алгоритм) құрады

№2  Ауызша түсіндіре отырып шығар 
1-топ            2-топ           3-топ 
46:2              36:32-         86:2
880:4            630: 3         770:7
880: 40         630: 30        770: 70

№3«Бос торкөзді толтыр»
(* + *) : 2
(* + *) : 5
(* + *) : 20
Сергіту сәті
Топтық тапсырма.

№4 «Ойлан, Жұптас,Талқыла.»
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720:6=(600+120):6=120
240:8=30
120-30=90
Жауабы: кіші доп 90 т арзан
Шығармашылық  тапсырма
1-топ Сандарды орналастыр. 100,100,1,10, 6, 4
   .......-ау ала болса, ауыздағы кетеді
......-еу түгел болса төбедегі келеді.
...........сомың болғанша, .....досың болсын.
.........тал   кессең, .........тал ек.
2-топ   Өрнекте
Минутпен өрнекте.Ең қалың  мұздың қалыңдығы 4км
Граммен  өрнекте.Ең үлкен қызанақ Америкада өсірілді Оның массасы 3кг.
Минутпен өрнекте.Ең ұзақ көрінген кемпірқосақ аспанда 3сағат тұрды. Ол 
Англияда болған.
3-топ Екіге  бөлінетін сандарды табыңдар.
55,24,75,10,95,44.

Аяқталуы 10минут Кері байланыс 

Үйге  тапсырма №7 Жақша және амал таңбаларын теңдік 
тура болатындай орналастыр.

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

Бағалау – Оқушылардың  
үйренгенін  тексеруді  
қалай  жоспарлайсыз?

Пәнаралық  байланыс
Қауіпсіздік  және  еңбекті  
қорғау  ережелері  АКТ – мен
байланыс
Құндылықтардағы  байланыс 
Интербелсенді тақта, слайд

Рефлексия
Сабақ /оқу  мақсаттары  шынайы  ма?  Бүгін  оқушылар  не  білді?  Сыныптағы  ахуал  
қандай  болды?  Мен  жоспарлаған  саралау  шаралары  тиімді  болды ма?  Мен  берілген
уақыт  ішінде  үлгердім  бе?  Мен  өз  жоспарыма  қандай  түзетулер  енгіздім  және  
неліктен? 
Қорытынды  бағамдау
Қайдай  екі  нәрсе  табысты  болды ( оқытуды да, оқуды да  ескеріңіз )?
Қайдай  екі  нәрсе  сабақты  жақсарта  алды ( оқытуды да, оқуды да  ескеріңіз )?
 Сабақ  барысында  мен  сынып  немесе  жекелеген  оқушылар  туралы  менің  келесі  сабағымды  жетілдіруге   
көмектесетін  не  білдім?

Мұғалімнің аты жөні: Рахметова Кымызай Шынгысовна   
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Пәні: қазақ тілі Уақыты:22.02.17
.

Сыныбы: 3 «и» Мұғалім: Рахметова Қ. 

Сілтеме «Қазақ тілі» (3-сынып «Алматыкітап») оқулығы, ОМЖ

Сабақ тақырыбы Етістік 

Жалпы мақсаты Дара  және  күрделі  етістіктер  туралы  2- сыныпта  алған  біл імдерін  еске 
 түсіру, бір  іс- қимылды  бір  сөзбен  де, екі сөз бен  атауға  болатын 
 ұғындыру; күрделі   етістіктердің  бір  сұраққа  жауап  беретінін  ұғындыру.

Күтілетін  
нәтижелер

Дара  және  күрделі  етістіктер  туралы  2- сыныпта  алған  біл імдерін  
еске  түсіреді, бір  іс- қимылды  бір  сөзбен  де, екі сөз бен  атауға  
болатынын  ұғынады; күрделі   етістіктердің  бір  сұраққа  жауап  
беретінін  ұғынады.

Қолданылатын  
әдістер

Топтастыру, шығармашылық  тапсырма, суретпен жұмыс, топтық 
жұмыс, жұптық жұмыс.

Ресурстар Суреттер, стикерлер, А 3 және А 4 парақтары, маркерлер, 

Дереккөздер Оқулық, әдістемелік нұсқау, қосымша материалдар

Сабақ
кезеңдері

Уақы
ты

Мұғалімнің  әрекеті Оқушының  әрекеті
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Ұйымдастыр
у кезеңі

2 мин Шаттық шеңбері    Топқа  бөледі
Сөз таптары: Зат есім. Сын есім. Етістік. Сан 
есім.

Сөздер бойынша 4 топқа бөлінеді 
 Жүгірді , кітап, қызыл, бір , күлді, қағаз, 
үлкен, 
үш, биледі, киім, тәтті,  бес,  оқыды, бала, 
ақылды, тоғыз.

Үй 
тапсырмасын 
тексеру

5 мин «Аққалаға көмек» - Зат есім дегеніміз  не?
- сын есім дегеніміз не?
- Зат  есімнің түрлері .
- сан есім дегеніміз не?                                     
-Хабарлы сөйлем                  
 -Сұраулы сөйлем

Қызығушылы
қты ояту

Мағынаны
тану

5 мин

20 мин

Видеоролик

Оқулықпен  жұмыс
1-жаттығу

2-жаттығу Суретпен жұмыс                                 
Шығармашылық тапсырма
Топтық
тапсырма

Тақтамен жұмыс  3- жаттығу

 Суретпен жұмыс 

 1-топ  Өлеңді  оқып жатқа жазады
2-топ. Өлеңнен  етістікті  тауып астын 
сызады
3-топ. Етістіктің сұрағын есіңе түсір
4-топ. Дәрігер  мамандығы туралы  
әңгімелейді

1-топ. 
2-топ. 
3-топ.                                              
 4-топ                                                                  
Сурет бойынша мәтін құрастырып, 
етістіктерді тауып астын сыз.

Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып ,
сөйлемдерді көшіріп жаз. Әртоптан бір 
оқушы
 тақтаға жазады.

Сергіту сәті 2 мин «Құмырсқа» Орындарында түрып қимыл жасайды  

Ой толғаныс 4 мин

4- жаттығу Сөйлемдерді түсініп оқы 
Сен білесіңбе?                                          
Етістіктерді тауып, оларға сұрақ қой.

Шығармашылық тапсырма

«Бұлттар төніп келеді» ойыны 

Оқушылыр  ауызша орындайды
1-топ Буреме  әдісібойынша өлең жолдарын
 жалғастыру .                                                     
2-топ Сәйкестіндіру Сөйлемдерді 
орналастыру                                                       
3- топ Сөз таптарын  топтастыру                    
4- топ Бейне сөз шешу

Үйге 
тапсырма

2 мин 5-жаттығу 
48- бет

Күнделіктеріне  жазып алады

Кері 
байланыс

2 мин Не үйрендік?
Не білдік?

Стикерлерге  жазып, іледі

Бағалау 2 мин Топтықтық бағалау
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Мұғалімнің аты жөні: Байназарова Алмагул Тургунбаевна
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Қысқа  мерзімді  жоспар
Пәні:Қазақ тілі Мектеп: «№3 Қазақстан  бастауыш  мектебі»
Күні:14 . 02.2017ж Мұғалімнің  аты-жөні:  Байназарова  Алмагүл.  
Сынып: 4 «И» Қатысқандар саны: 14 Қатыспағандар  саны: -
Сабақтың  тақырыбы:      Дара және күрделі сан есім
Сабақ   негізделген  оқу  
мақсаты

Сан есім туралы білімді  толықтыру, дара және күрделі сан есімдерді 
ажырата білуге үйрену, қатесіз, сауатты жазуға дағдылану.

Сабақ  мақсаттары Барлық  оқушылар:
А) Жаңа материалмен  танысады, түсінеді.

Оқушылардың  басым бөлігі 
В)  Топпен бірге жұмыс  жасай  алады. Сұрақтарға  жауап береді.

Кейбір  оқушылар. 
С) Сөйлемдерді  талдай  алады. Ережені айтады Пікірлерін дәлелдейді

Тілдік  мақсат Оқушылар:  өз  ойымды  еркін  айта   аламын.  
Негізгі  сөздер  мен  тіркестер:  
Сыныпта  диалог  жазылым  үшін  пайдалы  тілдік:
Топта  бірлесіп  жұмыс  істей  отырып,  пікір  алмасуға  өз  ойын  ашық  айтуға  
дағдылану.
Талқылауға  арналған  тармақтар
Дара және күрделі сан есімдердің  ерекшеліктері неде?
Жазылым  бойынша  ұсыныстар:
Тапсырмаларды  орындау

Алдыңғы  тақырып Дара және күрделі сан есім
Жоспар
Жоспарланған  уақыт Жоспарланған жаттығулар (төменде  жоспарланған  жаттығулармен  қатар,  

ескерпелерді  жазыңыз)  
Басталуы Уақыты

7 минут
Ынтымақтастық  атмосферасын  қалыптастыру 
Қазақ тілім- өз тілім ана тілім.
Абай, Мұқтар сөйлеген дана тілім,
Қастерлейді ұл қызың мәңгі сені.
Болашағым, бақытым, дара тілім.
Сандар жазылған асықтар арқылы  топқа  бірігу.
1-топ  3 саны
2-топ   5 саны
3-топ    7 саны
«Әлемді  шарлау»  әдісі  арқылы  үй  тапсырмасын  тексеру. 5-жаттығу, 48-бет.
   «Үш қадамды сұхбат» әдісі  арқылы өткен сабаққа оралу.

Ортасы 28 минут «Сұрақ-жауап» арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашу
-Балалар, мен сендерге сұратар қоямын, ал сендер жауаптарыңды қағазға 
жазып отырасыңдар..
-Қазақстан қай жылы тәуелсіздікке  қол жеткізді?  (1991ж)
-Қазақстанның   мемлекеттік рәміздері қай жылы қабылданды?(1992ж)

-Қазақстан  неше  км  квадрат жер көлемін алып 
жатыр?(2 724 900км2)
-Математикада неше амал бар?(4)
-Мәтіннің неше түрі бар(3) 
-Аналар мерекесі нешінші наурызда  болады?
1991, 1992, 2 724 900,  4, 3,  8.
-Ал балалар енді жазған жауаптарыңа қараңдар  бұларды не деп атаймыз?
(Сандар)
-Сөз таптарында осы « сан» сөзі кездесе ме?
-Демек оны не деп атаймыз?(Сан есім)
Демек бүгінгі сабағымыз не туралы болмақ?
Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы 
  Дара және күрделі сан есім.
«Ойланайық, пікірлесейік»
-Сан есім дегеніміз не?
-Сан есім қандай сұрақтарға жауап береді?
-Сан есім құрамына қарай нешеге бөлінеді?

196



-Сан есім мағынасына қарай нешеге бөлінеді және қандай?
«Артық білім кітапта»
   Тақтамен жұмыс «Сыңарын жаз»
1-жаттығу1топ Дара сан есмдерді  күрделі сан есімге айналдырып жаз.
Жеті, он, отыз, сегіз, тоғыз, елу, қырық, бір, бес.
Үлгі: жеті – жетпіс жеті,..
 2-жаттығу
2-топ « Ойлан .Жұптас, Талқыла.»
Сөйлемдерді көшір. Сан есімдерді сөзбен жаз.
Жер шарында 4 мұхит бар. Тынық мұхитының ең терең жері 11 километрдей 
болады. Ал теңіздің саны - 30. Жан - жағын құрлық қоршап жатқан теңіз 2 
ғана. Олар: Каспий және Арал теңіздері.
3-топ«Су»  Топтастыру
3-жаттығу

1-топ  «Т» кестесі. Дара, күрделі сан есімдерді теріп 
жазады.Постер қорғу
2-топ Өлеңді мәнерлеп оқиды
Бір тәулікте жиырма төрт сағат бар,
Жеті күннен құралады әр апта:
- Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, - деп,
Ойланбастан шыға аламын санап та!.
..
Ал отыз күн бір айыңды құраса,
Он екі ай - жыл, көп емес қой бұл аса.
- Үш жүз алпыс бес күн бар, - деп, - бір жылда!-
Жауап берем, егер біреу сұраса.

Қалай менің уақытым бос өтпек,
Кержалқау боп жатып алман төсекте!
Үш жүз алпыс бес күн деген, шынында,
Аз ба, көп пе... Көрші өзің есептеп!...

3-топ Бос уақытыңды қалай өткізесің?Топтастыру
Сергіту сәті  « Дұрыс па,Бұрыс па?
Мұғалім ауызша есептер айтады.Оқушылар  дұрыс болса, оң қолын көтеріп, 
бір қадам алға жылжиды.Бұрыс болса,сол қолын көтеріп, бір қадам артқа 
жылжиды.
4-жаттығу Мәтінмен жұмыс.
1-топ  Мәтінді оқып, мазмұнын айтып береді,сан есімдерді тауып сұрақ қояды.
2-топ Мәтіндегі сандардан математикалық есептер шығарады.
3-топ  «Өзіңді тексер»Бұл мәлімет жалған ба шындық па?»
-Қажымұқан қазақтан шықтан тұңғыш кәсіби балуан
Қажымұқан жазушы болған
Қажымұқан 1871 жылы дүниеге келген 
Қажымұқан тек Қазақстанда өнер көрсетті 
Қазақстанда Қажымұқанның атында мұражай бар 

Шығармашылық тапсырма
1-топ  «Біздің сынып» хабарлама жасау 
2-топ  Сандарды  орналастыр.Мақал-мәтел.
3-топ   Орыс және ағылшын тілінде ондықтарды санау

Аяқталуы 10минут «Ой толғаныс»
Дара  және  күрделі  сан  есімнің  айырмашылығы  неде?
Кері  байланыс. «Бір  сөзбен» әдісі.
Бағалау парақшаларын  толтыру 
Үйге  тапсырма 6-жаттығу

Қосымша  ақпарат

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

Бағалау – Оқушылардың  үйренгенін  
тексеруді  қалай  жоспарлайсыз?

Қосымша  ақпарат
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Рефлексия
Сабақ /оқу  мақсаттары  шынайы  ма?  Бүгін  оқушылар  не  білді?  Сыныптағы  
ахуал  қандай  болды?  Мен  жоспарлаған  саралау  шаралары  тиімді  болды ма?  
Мен  берілген  уақыт  ішінде  үлгердім  бе?  Мен  өз  жоспарыма  қандай  
түзетулер  енгіздім  және  неліктен? 
Қорытынды  бағамдау
Қандай  екі  нәрсе  табысты  болды ( оқытуды да, оқуды да  ескеріңіз )?
Қандай  екі  нәрсе  сабақты  жақсарта  алды ( оқытуды да, оқуды да  ескеріңіз )?
 Сабақ  барысында  мен  сынып  немесе  жекелеген  оқушылар  туралы  менің  келесі  сабағымды
  жетілдіруге   көмектесетін  не  білдім?

Мұғалімнің аты жөні: Суханова Айсулу Кенжебаевна
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Күні:16.02.17ж
Сынып: 1»Б»
Пәні: Сауат ашу

Қатысқандар саны: 17   
Қатыспағандар саны:
Мұғалімі:Суханова Айсұлу

Сабақтың тақырыбы Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? Я дыбысы мен әрпі.

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)

1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну (ь,ъ таңбалары мен ф, в,ц,ч 
дыбыстары ю,я, қосарлы дыбыстары) және дұрыс оқу.

Сабақтың мақсаттары Барлығы:Жаңа білімді меңгереді.
Көбі:Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Жетістік критерийлері ·  я,  дыбысы бар сөздерді қатесіз оқиды.
·я, дыбысының дыбысталу ерекшелігін түсіндіреді.

Дескриптор - 
Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі, дүниетану, математика, орыс тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым, слайд, суреттер.
Тілдік құзыреттілік Шаян-рак-Cancer
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы
Ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру
5 минут

Психологиялық ахуал
Қонақ күту салтымыз
   Оқып біліп жатырмыз
   Келген қонақ сіздерге 
  Сәлем бердік жалпымыз 
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан 
арқылы жүректің жылуын сезініп үйренген қандай 
тамаша, қандай қуаныш!
           Топқа бөлу 
 1 топ: Әріп
  2 топ:Дыбыс
  3 топ:Буын 
Әр топ топ атауын қорғайды.
2. Үй тапсырмасын тексеру 
Дыбыстар нешеге бөлінеді?
Дауысты дыбыстың ережесі?
Қазақ тілінде неше әріп бар?
Неше  дыбыс бар?
Қазақтың төл әріпі қанша?
Жұп дауыстыларды ата?
Үйге берілген өлеңді мәнерлеп оқу.
Өлеңде қай мезгіл сипатталған?
Жыл мезгілдері неше кезеңнен тұрады?
Әр кезеңде неше ай бар?
Қазір қай мезгіл?
Қыста табиғатта қандай өзгерістер болады?
Қыста қандай ойындар ойналады?

Шаттық шебері

Сабақтың ортасы
8 минут

Ой қозғау 
Қыс мезгілінде келетін ең сыйлы қонақ кім ? Таныстырылым, 

оқулықпен жұмыс
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Жаңа сабақ
Тыңдалым 
-Балалар бүгін біз сабақта Я әрпімен  танысамыз.
Я әрпі қосарлы дауысты дыбыс 

 Сөзде  йа дыбыстары естілгенмен, жазуда 
олардың орнына Я әрпі жазылады.  Мая, 
сая, таяқ
й + а
Я
Й әрпіне аяқталған сөзге а әрпі жалғанғанда, бұл екі 
әріптің орнына
« Я » әрпі жазылады: жой + а = жоя
жай + а = жая
Жазылым 
             Я әрпін ауада жазамыз 
Бойды сергек тік ұста 
Емін еркін тыныста
Оң қолыңды соз алға
Я- ны сызғын ауада 
Дәптерімізді ашайық
Салақтықтан қашайық
Қолға қалам алайық 
Көркем етіп жазайық
Оқылым
Аяқ    Аяз   Қоян  Қияр Тақия
Таяқ  Саяз Шаян Пияз Зиян
Топтық тапсырма
Сөздік түсіндірме
1 топ: Аяз 
2 топ: Саяз
3 топ: Тақия

Басты кейіпкерлер кімдер?
Алдар көсе туралы не білеміз?
Бейне жазба
Топтық жұмыс
1 топ: Т кестесі топтастыру 
2 топ: Таяқ, жаяу сөздеріне дыбыстық талдау
3 топ: Суретпен жұмыс. Түсіндірме 
Қалыптастырушы бағалау
Тапсырма беріледі

Сергіту сәті
1 минут

Орнымыздан тұрамыз,
Алақанды ұрамыз.
Бiр отырып, бiр тұрып,
Тез шынығыпшығамыз.

Сергіту сәтіне 
арналған жинақ

Аяқталуы
16 минут
Қызықты тапсырма
8 минут

«Ойнайық та ойлайық!» әдісі.
«Кім жылдам» ойыны.
1-топ: Дыбыс пен әріпті ажырату.
2-топ:Сиқырлы санды сөйлет.
3-топ: Ребусты шеш.

Мысық пен кірпінің 
суреті.
Оқулық, дәптерлер.

Сабақтың соңы
2 минут

Рефлексия
Өзін- өзі бағалау. Смайликтер

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

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  
тексеру жоспарыңыз? 

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

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)

Өнер, ана тілі сабағы
Оқушыларды бір-
біріне деген құрмет 
көрсетуіне тәрбиелеу.

Сабақтың ең сәтті тұстары:
Сабақтың ең табысты тұстары:
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Мұғалімнің аты жөні: Қарамурзаева Айжан  Алпысбаевна
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Пәннің аты
матемaтика

Уақыты: 02.02.16 Мұғалім:Карамурзаева А

Сабақтың атауы 100 көлеміндегі қосу және азайтудың жазбаша тәсілдері 
             32-5,77-32

Мақсаты
Күтілетін нәтиже

Оқушыларға 100 көлеміндегі қосу және азайту жазбаша тәсілдерін үйрету,ой-өрісін 
дамыту.
Қосу мен азайтудың жазбаша тәсілдерін  біледі.

Психологиялық ахуал Шаттық шеңбер Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен 
бірге орындайды.

Топқа бөлу 1.Бірлік
2.Ондық
3.Жүздік

Оқушылар парақшалардағы жазылған 
Бірлік,ондық,бірлік сөздер арқылы топқа 
бөлінеді.

Алтын ереже Алтын ережемен таныстыру.
Қызығушылықты ояту Ауызша екі таңбалы сандарды қосуды,азайтуға есептер шығару.

Үй  тапсырмасы Өткенді қайталауға есептер шығару

Жаңа сабақ №1  тапсырма
Ауызша қалай есептеу керек екенін түсіндір.
Баған түрінде жаз,түсіндіре отырып есепте.Дұрыстығын тексер.
36+23=       43+25=      59-23=
63-21=        89-28=        57+22=

№2 тапсырма түсіндіре отырып есепте.        
№3 тапсырма .Баспалдақ әдісі арқылы
А)қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастыр және оны шығар.
Болды -85 теңге
Жұмсалды-40 теңге және 25 теңге
Қалды-?теңге
Ә)Қысқаша жазылуы бойынша кері есептер құрастыр және оларды шығар.
Болды-?теңге 
Жұмсалды-40 теңге және 25 теңге
Қалды- теңге

№4 тапсырмаБаған түрінде жазып,есепте.Топтық тапсырма.
98-23=             29-13=             41+36=
45+21=             95-63=            31+14=
«Айналма бекеті» әдісі  арқылы бағалады.

№6 тапсырма 3D әдісі арқылы есептер.
15 саны шығу сандарды қосу.   2,5,3   6,5,8            1,4,9

Сергіту сәті. 

Ой толғаныс Рефлексия
Оқушылар «Еркін микрофон» әдісі  бойынша сабаққа кері байланысты ауызша айтты. Кері
байланыста оқушылар өзтоптарының жұмысымен бірге басқа топтың да жұмыстарын 
бағалады және ұсыныстарын берді.
Бұл сабақта оқушылар шығармашылықпен жұмыста топтық жұмыстың пайдасын түсінді 
деп ойлаймын

Үйге тапсырма №5 есеп Күнделіктеріне жазып беремін

Бағалау Бағалау парақшасын толтырады.
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Шардара  ауданы №3 «Қазақстан»  бастауыш  мектебі
Оңдаған  Жұлдызай  Дуйсембайқызы

       
    Әдебиеттік  оқу                4 – сынып     «Терең  су»   Н. Сәралиев.

Сабақ:  әдебиеттік оқу Мектеп:  №3 «Қазақстан»  бастауыш мектебі

Күні:  15. 09. 16. Мұғалімнің  есімі: Оңдаған  Жұлдызай  Дуйсембайқызы
Сынып: 4 «в» Қатысқандар саны: 19 Қатыспағандар саны:  -
Сабақтың  тақырыбы Н. Сәралиев    Терең  су

Сабақ негізделген 
оқу мақсаты 
(мақсаттары)

Шығарманы  оқи  отырып, кейіпкерлерді  сипаттап, олардың   әрекеттері не 
 баға  беруге  үйренеді

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: мәтінді  түсініп  оқып, шығарма  идеясын анықтай
алады
Оқушылардың басым бөлігі:шығарманы талдай отырып, судың  адам 
 өмір індегі  маңызын  біледі; оның  басқа  жағы- тілсіз  жау  екенін  ұғынады 

Кейбір оқушылар: туысқандық, достық көмек, парыз туралы 
мағыналарын 
 түсінеді; ойын  қорытып, тұжырым  жасай  алады

 Тілдік мақсат Оқушылар: оқиғаға өз  пікірін білдіре  алады; сөздік  қоры  молаяды, 
көркем
  тілмен  сөйлеу   дағдысы   дамиды 

Негізгі сөздер мен  тіркестер:  терең  су, бір ауық  қипақтады,  
самарқау  ағыс
Сыныптағы диалог/жазылым үшінпайдалы тілдік бірліктер:
- оқиғаға  өз   көзқарасын  білдіре  алады; 
– кейіпкерлер  әрекетін  талдай  алады;

– өмірмен  байланыстыра  отырып, бағалайды, қорытынды жасайды
Талқылауға арналған тармақтар:
- Егер  сен  осындай  жағдайға  тап  болсаң, кімнің  орнында  болғанды  қалар    
 едің?

Жазылым бойынша ұсыныстар:  шекшек, бойламау, бұзаубас.
Алдыңғы оқу «Адалдық» 
Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз)

Басталуы 
7 минут

Ынтымақтастық  атмосферасын қалыптастыру
Топқа  біріктіру:
1-топ. Балық.
2-топ. Балдыр.
3-топ. Шағала.
Үй  тапсырмасын  тексеру
«Адалдық»    

 А оқушылар:  Мәтінді  оқып, мазмұны бойынша сұрақтарға жауап 
береді.
 В оқушылар:  Кейіпкерлерге  сипаттама  береді.
 С оқушылар:  Кейіпкерге  хат.
Үй  тапсырмасын  қорытындылау .

 «Иә-жоқ»  әдісі  
- Мария Исаева - қазақ тілі  мұғалімі.
- Мұғалім батыр бала  туралы оқып берді.
- Бейсен  апайдан  кітапты  сұрап  алды.
- Мәтінде Дүйсеннің  адалдығы  туралы  айтылған.

Ортасы
28 минут

Қызығушылықты  ояту.
 «Жарнама»  әдісі. 
Әр  топ  өз тобының  атауларын жарнамалайды..
«Миға  шабуыл» 
Сөздерді  толықтыр:
Су – тілсіз ... (не?) .                Неліктен  олай  айтқан? 
Судың  да ...  (несі?) бар?       Неліктен  олай  айтады?
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Білу.       Топтастыру  «Су»
Түсіну.   Мәтінді  «Болжау» стратегиясы  бойынша  оқу
Қолдану.  Топтық  тапсырма
1-топ. Мәтінге  жоспар  құру
2-топ. Мәтін  бойынша  сұрақтар  дайындау
3-топ. Су  туралы  тыйым   сөздер 
4-топ. Жануарлардың атын теріп  жазу, олар  туралы  әңгімелеу

Талдау. Кейіпкерлерге  сипаттама  беру, әрекеттерін  талдау
-  Егер сен осындай жағдайға  тап  болсаң, кімнің  орнында  болғанды  
қалар  едің?
-  Сенің  әрекетің  қандай  болар  еді деп  ойлайсың?
-  Бұндай  жағдайда  нені  естен  шығармау  керек  деп  ойлайсың?
-  Ақбөпенің  суға  кетіп  қалуына  кім  кінәлі?
-  Әртүрлі  қиын жағдайларға тап болмау үшін, нені  естен  шығармау керек?

Жинақтау. Т кестесі. 
                     Судың пайдалы, зиянды жақтары
Бағалау.  Судағы  қауіпсіздік  шаралары.  Ереже  құрастыру

Аяқталуы
10 минут

Ойтолғаныс
Кестемен  жұмыс

Суда  жүзе  ала тын 
жануарлар

Суға  салса, бат 
пайтын заттар

Су  туралы  мақал- 
мәтел

Судың  күйі

Үйге  тапсырма. 
«Терең  су»    Деңгейлік  тапсырмалар:

А оқушылар:  Мәтінді  оқып, мазмұнын  әңгімелеу.
В оқушылар:  «Терең  су»   Су  сөзімен  сөз  тіркестерін  құрау.
С оқушылар:  Өз  өлкеңдегі  су  қоймалары  туралы  деректер  іздестіру, 
жинау.
Келесі  сабаққа  дайындық  жасауға  тапсырма:
Б.Соқпақбаевтың  өмірі  мен  шығармашылығы  туралы деректер  іздестіру.

Кері  байланыс.    ҚҰС  әдісі
Қостым.  (Сабақтан  өзіме  не  қостым?)
Ұсынысым. (Менің  ұсынысым.)
Сұрағым.     ( Сұрағым  бар?) 
Бағалау.  
Табыс   критерийлері:
Шығарманы  дұрыс, мәнерлеп  оқуы :
Мазмұны  бойынша жабық, ашық сұрақтарға жауап  беруі:
Кейіпкерлерді сипаттап, баға  беруі:
Оқиғаға қатысты  өз  ойын  айта  білуі:
 Бағалау  парақтары  арқылы  топтық  бағалау.
 Оқушылар  жеке   шығу  парағын  толтырады.

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

Бағалау – оқушылардың үйренгенін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс. 
Қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау ережелері. 
АКТ-мен байланыс. 
Құндылықтардағы байланыс

Оқушыларға  қосымша  көмекті-
деңгейлік  тапсырмаларды  жос 
парлау  арқылы беремін. «Жеңіл 
ден-ауырға» тәсілі  арқылы тап 
сырмаларды оқушының  даму  дең 
гейіне қарай жоспарладым. С дең 
гейдегі оқушыларға  ізденуді, шы 
ғармашыл ойлануды  талап  ететін  
тапсырмаларды  беруді  жоспарла 
дым

Оқушылардың  жас  ерекшелік терін   ескеріп, 
сабақта  қалып тастырушы бағалау түрлерін: 
жеке- мақтау, мадақтау, күле гештермен; 
топтық- бағалау  па рақшалары, «бағдаршам»; 
өзін - өзі  бағалау - шығу  парағы  ар- қылы  
жүзеге  асты. Табыс  кри- терийлерін құру 
нақты, әділ  ба ғалауға  мүмкіндік  берді .

Қазақ  тілі, дүниетану  пәнімен 
пән-
аралық байланыс болды. 
Қауіпсіздік  шараларын: су  
қоймаларындағы  
қа уіпсіздік  ережелерін  білді.
АКТ -проектор, ноутбук  
қолданыл ды: бейнересурс, 
слайд  көрсеттім.
Суға байланысты  ұлттық 
наным-сеніммен  танысып, 
судың 
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адам  өміріндегі  маңызын  
білді; 
эколо гиялық  тәрбие: суды  
қорғаудың маңыздылығын  
білді.

Рефлекция.
Сабақ/оқу мақсаттары шынайы ма? 
Бүгін оқушылар не білді? 
Сыныптағы ахуал қандай болды? 
Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді 
болды ма? 
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім
және неліктен?

Оқу  мақсаттары  шынайы, СМАРТ  мақсатқа  сай. 
Бүгін  оқушылар  Н.Сералиевтің  «Терең су»  әңгімесімен
оқып танысты; судың адам  өміріндегі пайдасы мен  зия -ны  
туралы білді. Сыныптағы  ахуал жақсы. Оқушылар
сабаққа қызығушылық  танытып, белсене қатысты. Сара лау 
 шаралары  тиімді болды: деңгейлерін  ескере  отыр -ып, 
жоспарланған шаралар тақырыпты барлық  оқушы - лардың  
меңгеріп, сабақта  
оларды түгел  қамтуға  мүм- кіндік берді. Сабақты  белгілінген 
 уақыт  ішінде өтіп үл- гердім. Сабақ  барысында  «Бағалау» 
кезеңіндегі тапсыр- маны  күрделендіріп, «Су- тіршілік   көзі» 
тақырыбында эссе жазуға өзгерттім. Өйткені, оқушылар судағы 
 қауіп- сіздік  ережесі  туралы  тапсырманы тез орындап  қойды. 
Бұл шешім, Чиксентмихай  бойынша  сабақта зерігу жағ- дайын  
болдырмаудың   алдын  алды.

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?

Үй  тапсырмасын  беруде, тексеруде тапсырмаларды  саралау- деңгейлік тапсырмалар  
арқылы  белгілеу. Оқушылардың  өз  мүмкіндіктерін  дұрыс  пайдалануға, білімді  сатылап  меңгеруіне  
мүмкіндік береді.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?

Т  кестесі.  Судың  пайдалы, зиянды  жақтарын  анықтады;  зерттеу, салыстыру, 
пайымдау, қорытынды  жасауға  мүмкіндік  берді.

 «Иә- жоқ»  әдісі.  Сыни  ойлау, балама  жауаптардан  дұрысын  таңдауға  бағыттады.
Сабақ  барысында мен сынып  немесе  жекелеген  оқушылар  туралы  менің  келесі  сабағымды жетілдіруге  
көмектесетін  не  білді?

         Тапсырмаларды  оқушылардың  мүмкіндіктерін  ескере  отырып  жоспарлаудың  
маңыздылығын;
 алған  білімнің   өмірде  қажеттілігін  ұғынуына  мүмкіндік  беріп,  тәжірибемен  байланыстырудың
 тиімді  болатынын  білдім.

          Сабақ  туралы   ойларымды  саралай  келе, мен  келесі  сабағымда  шығармашылық 
 тапсырмалар жоспарлап, бейнелеу  өнері және  музыка  пәндерімен  кіріктіру  арқылы  
сабақтың  тиімділігі  арта  түсеті- нін  болжадым. 

 Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы,
«Әйгерім» бөбекжай балабақшасының   меңгерушісі

Жантуреева Нүргүл  Ибрагимқызы

«Тастанды заттардан жасалған және гүлдер көрмесі»

Кез келген үйден істен шыққан, керексіз заттардың табылары анық. Орайын тапқан адам күл-қоқыстың өзінен де өзге 
бірдеңе жасап шығарады. Ол үшін қиялға қанат бітіріп, ақылға жүгінсеңіз болғаны. Әрине басқадан ерек, өзгеше бір нәрсе 
ойлап табамын десеңіз тіпті керемет. Осы орайда балабақша тәрбиешілері Тойлыбаева Айнаш, Паташова Зәуре, Кожакулова
Зухра, Досыбекова Ұлжан, Асанова Айжарқын апайларымыздың қолдан жасаған туындылары қандай керемет.  Олар бізге 
қажетсіз дүниелерді қалай пайдалану керектігін көрсетті. Баяғыда бір данышпан «Әлемді қоқысқа толдырып қайтесіз. Бұл 
әлем онсыз да лас» деген екен. Бұл сөздер біздің оймызға дәл келіп тұрған сияқты.
                                                                       

* * * * * *
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Мұғалімнің аты жөні: Далабаева Нагима Коптилеуовна
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Қысқа  мерзімді  жоспар  
Пәні: Математика Сыныбы: 2 

«б»
Мерзімі: 03.02.17.

Тақырыбы:100 көлеміндегі қосу мен азайтудың жазбаша тәсілдері
Мақсаты: Разрядтан атттамай қосу мен азайтудың жазбаша тәсілдерімен 

таныстыру.
Міндеттері Қосу мен азайтудың жазбаша тәсілдерін орындау алгоритмін 

қолдануға үйрету.
Күтілетін 
нәтижелер

Оқушы разряд арқылы аттамай  жазбаша қосу мен азайтудың 
жазбаша тәсілдерін орындау алгоритмін меңгереді. 

Кезең Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау
Психология
лықдайындық

3 мин Сабаққа дайындау
Шаттық шеңбері

Математикалық терминдер
 жазылған қағаз қиындылар 
арқылы 
арқылы бөлінеді

Қызығушы
лықты ояту

5 мин «Кім жүйрік?»
Екі таңбалы сандардың 
ондық құрамын еске 
түсіру

47 – нешеондық, неше 
бірлік ?
85 санынданешеондыық, 
неше бірлік бар?
2 ондық,  3 бірліктен 
тұратын санды ата.
7+40, 77 – 40, 40 + 23, 
66 - 23амалдарының
жауабы қандай сан?

Стикермен
Бағалау

Мағынаны тану 20 мин Оқулықпен  жұмыс
Баған түрінде қосу мен 
азайту дың алгоитмін 
үйрету

Түсіндіре  отырып  
есептеу

2-тапсырма
Шамаларды баған 
түрінде
қосу және азайту 

3-есеп
Есептерді шығару
Топтық   жұмыс

1- тапсырма
32+45=77                                 
77-32=45
    36+23        59-23      89-28  
51+23
43+25        63-21      57+22     
72-21

1-топ.     5 дм 3 см + 3дм 2см
7дм 9 см – 2 дм 6 см       
2- топ .   3 дм 2 см + 5 дм 6 
см
7 дм 8 см – 2дм 5 см

1-топ.85 – (40 +25) =20  
Жауабы:  20теңге
2-топ. 20 + 40 + 25 =85   
Жауабы: 85 теңге
3-топ. 85 – (25 +20) =40  
Жауабы: 40теңге

Мадақтау
Мақтау

Стикер
мен бағалау

Топтық бағалау

Басбар
мақпен бағалау

Сергіту сәті 2 мин Музыка қояды Музыка ырғағымен билейді

Топтық жұмыс 9 мин Топтық   тапсырма
5-есеп.  
Өрнектердің мәнін табу

1-топ.64 + 16 + 8 + 12     
 62 – (30 + 12)
2-топ.   100 – (25 +25)        
 100 – (37 - 20)
3-топ.    67 + 14 +3 + 16     
(41 + 9) - 30

Топтық бағалау

Ойтолғау 2 мин Логикалық  тапсырма
Сиқырлы шаршы

Әр  топқа  тігінен де, 
көлденеңінен де қосқанда
 жауабы 15 болатын 
сандарды жазу

Мадақ
тау

Рефлексия 2 мин Стикерлер таратып 
береді

Кері  байланыс жасайды

Үйге тапсырма 2 мин 6- есеп  130- бет Күнделікке жазады Жиын.
бағалау
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Мұғалімнің аты жөні: Бесанова Гульзипа Жалгасовна
Лауазымы: Орыс тілі пән мұғалімі 

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Краткосрочный план (КСП)

УРОК: Моя семья (1 урок) Школа:№3 «Казахстан»
Дата: ФИО учителя: Бесанова Г.Ж.
КЛАСС:1 «В» Количество присутствующих: Количество отсутствующих:
Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке

1.1.2.1 Понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к
повседневной жизни.
1.2.3.1 Понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая 
речевые нормы.

Цели урока Все учащиеся смогут: произносить названия членов семьи.

Большинство учащихся сможет: строить предложения о членах семьи, используя знакомые 
слова.
Некоторые учащиеся смогут: рассказать о своей семье, используя новые слова.

Языковая цель:
Ключевые слова и фразы: семья, папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра, старший, 
младший, зовут, дружная.
Полезные фразы для диалога/письма:
Старший/младший брат, старшая/младшая сестра, дружная семья
Вопросы для обсуждения:
Можете ли вы сказать, почему...?
Письменные подсказки:

Предыдущее обучение На предыдущем уроке дети познакомились с тем, что можно делать в школе, а что нельзя.
План 
Планируемое время Запланированная деятельность
3 минуты

6 минут

3 минуты

6 минут

2 минуты

6 минут

- Здравствуйте, ребята!
- Прежде чем начать урок, давайте  внимательно прослушаем и посмотрим видеоролик, который 
поможет нам определить тему нашего урока. 
(К) Музыкальный видеоролик
Какие знакомые лица, слова вы услышали и увидели в этом ролике?
Ф: словесная поддержка: Молодец! Умница! Отлично!
Объявление темы и целей урока.

(К, И) Работа с картинкой, на которой изображена семья.
«Это моя семья. Это мой папа. Это моя мама. Это мои бабушка и дедушка.Это я. Я дома младший
ребенок. Это мой старший брат. Его зовут Дима. Это моя старшая сестра. Ее зовут Маша. Наша 
семья большая и дружная».
Словарная работа: старший брат, старшая сестра, младший ребенок.
Повторить вместе с учителем отдельные слова, а затем весь текст (всем классом, по рядам, 
отдельными учениками).
(К) В и О:
Кто это? (поочередно: папа, мама, старший брат, старшая сестра, младший брат, бабушка, 
дедушка)
Как зовут...?
Наша семья какая?
Кто может назвать членов семьи по-английски? По-казахски?
Ф: «Звездочки»
(И) Дидактическая игра «Моя семья».
Ф: взаимооценивание «Солнышко»
(К) Физминутка "Веер"
Дочка: -Мама, пойдем в магазин?!
Мама: -Что купить?
Дочка: -Веер. -Бабушка, пойдем в магазин?!
Бабушка: -Что купить?
Дочка: -Швейную машинку. 
Сын: -Папа, пойдем в магазин?!
Папа: -Что купить?
Сын: -Велосипед. -Дедушка, пойдем в магазин?!
Дедушка: -Что купить?
Сын: -Кресло-качалку.
(К)  Беседа с учащимися об их семьях.
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3 минуты

7 минут 

5 минут

1 минута
2 минуты
1 минута

- Назови членов вашей семьи.
- Как зовут твою маму? А папу?
- У тебя есть бабушка и дедушка?
- У тебя есть старший или младший брат?
- У тебя есть старшая или младшая сестра?
- Как их зовут...?
- Ваша семья какая?
Беседа: Азбука вежливости
-Вы любите своих родных и близких?
-Как вы выражаете свою любовь?
-Бывает так, что человек не любит никого?
Знакомство с буквой Ш
Буква Ш совсем простая,
Как забор стоит прямая.
- Назвать слова на данную букву.
- Чтение слогов, слов.
- Написание буквы, слогов, слов.
Отгадывание загадки о шахматах
(П) Рассказ о своей семье по фотографиям (в парах).
Ф: взаимооценивание «Смайлики»
Рефлексия по стратегии «Светофор».
Домашняя работа.
Подведеие итогов урока (оценивание).

Дополнительная информация
Дифференциация – как вы будете 
предоставлять больше поддержки? Какие 
задания вы будете давать более способным 
ученикам?

Оценивание – как вы планируете отслеживать прогресс/знания 
учащихся?

Усложнение задания: 
рассказать о своей семье

Упражнение для менее способных: 
называть членов семьи

Формативное оценивание

Рефлексия 
- Были ли цели обучения/  
  урока достижимыми?
- Чему сегодня научились 
  учащиеся?
- Какой была атмосферв 
  обучения?
- Успешными ли были 
  задания по установлению 
  различий между 
  учащимися?
- Придерживался ли я 
  временного графика? Какие 
  отступления от плана я 
  сделал и почему?

Используйте это место для записи ваших наблюдений по уроку. 
Ответьте на вопросы о вашем уроке, написанные в левом столбике.
Итоговое оценивание
Назовите два наиболее успешных момента (как преподавания, так и 
обучения)?
1:
2:
Назовите два момента, которые бы способствовали улучшению урока 
(как
преподавания, так и обучения)?
1:
2:
Что нового я узнал о классе и его отдельных учащихся и как это 
отразится на
проведении моего следующего урока?

Мұғалімнің аты жөні: Туякова Камажай Исмайыловна    
Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі 

Қызмет орны:  №3 "Қазақстан" бастауыш мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Пәннің аты Уақыты: Кабинет: Мұғалім

Сабақтың атауы Ы. Алтынсарин. Өнер, бiлiм бар жұрттар

Мақсаты
Күтілетін нәтиже

Мақсаты:  Оқушыларға  өлеңді мәнерлеп оқыту, топтық тапсырма беру арқылы 
өлеңнің идеясын ашуға мүмкіндік жасау. Өз ойын нақты жеткізе білуге 
дадыландыру.
Нәтижесі: Өнер мен білімнің маңыздылығын біледі,  адам өмірінде алатын орнын 
түсінеді. Топтық жұмыс жүргізу нәтижесінде ынтымақтастық атмосферасы 
қалыптасады.
Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Қолданылған ресурстар
Сәлемдесу.
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Топқа бөлу, топ ережесін еске түсіру.
Бағалау критерийлерімен таныстыру.
Маслоудің қажеттіліктер иреархиясы бойынша бағалау.
1.Белсенділік, әдептілік.
2.Тапсырма орындау.
3.Топтық жұмыс.
4.Жеке жұмыс.
5.Өзін-өзі ұстау әдебі.

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 Бейнежазба көрсету.
Бейнежазбадан нені көрдік?
Осылай болу мүмкін бе?
Осы кереметтерді жасау үшін не қажет?

￼Сөзжұмбақ сұрақтарын беру.
Ы.Алтынсарин кім?         
 -Шығармаларын ата              
-Ол туралы қандай шығарма оқыдық?
-Дала жұлдызы кім?
-Неге олай аталды?
-Қазіргі мыңдаған жұлдыздар кімдер?
-Тағы қандай кейіпкерлер бар?
  Ыбырай 1841 жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысы, Қостанай 
ауданында дүниеге келеді. Үш-төрт жасында әкесі Алтынсары қайтыс болып, атасы 
Балғожаның қолында өсіп, тәрбиеленеді. Атасы Балғожа би өз аймағының атақты 
кісілерінің бірі болған. Ел ішіндегі көп билікті қолында ұстаған би, Орынбор 
әкімшілігінің алдында да беделді, белгілі кісі болған. Замана бет алысын өзінше 
болжаған Балғожа табысқа жетудің ендігі жолы – оқу деп біледі. Сөйтіп, немересі 
кішкентай Ыбырайды Орынборда ашылады деп күтілген орыс-қазақ мектебіне күні 
бұрын жаздырып қояды. Бидің ондағы мақсаты, әрине, немересінің бала оқытып, 
педагог болуы емес, әкімшілік орындарда жұмыс істеп, шенеунік, орысша оқыған 
"төре" болып шығуы, ата-анасын асырауы. Ыбырай Алтынсариннің «Өнер, білім бар 
жұрттар» өлеңімен танысу.
Оқулықпен жұмыс.
Өлеңнің бірінші шумағын оқу, мағынасын ашу.
1 топ екінші шумақ.
2 топ үшінші шумақ.
3 топ төртінші шумақ.
4 топ бесінші шумақ.
Топ арасында бағалау.
Суретпен жұмыс.
Топтық тапсырма.
1 топ (телефон, хат)
Ғылым мен техника дамыған кездегі тұрмыс заттарын жазу.
2 топ (ат арба, көлік)
Қазіргі заманғы техника түрлерін жазу, қолдану әдісі туралы әңгімелеу.
3 топ (орақ, комбайн)
Жаңа техниканы жасап шығару үшін адамға не қажет болады?
4 топ (қазан, ошақ, газ плита)
Өз өлеңінде ақын ғылым мен техникаға, білімге байланысты не деп атап көрсетті? 
Кері байланыс.
Дәптермен жұмыс.
Ата-ананың еңбегін, өзіңнің еңбегіңді  жеңілдету үшін не ойлап табар едің?

Сергіту сәті

Ой толғаныс

Үйге тапсырма Өлеңді мәнерлеп оқу Күнделіктеріне жазып 
беремін

Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды 
бағалау

Бағалау парақшасын 
толтырады.

Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған 
нұсқаға жабыстырады
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Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шоқпар ауылы
  Ораз Жандосов атындағы орта мектебінің 

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Мешітбаева Райхан Игенқызы

Сыныбы: 2
Сабақтың тақырыбы: Менің дене мүшелерім.
Сабақтың мақсаты: оқушылардың сөйлеу және тыңдау қабілеттерін дамытып, өзге тілде дене 
мүшелері  туралы әңгімелеуді  үйрету, оқушыларды өздерін сүюге тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекіліктері: кітаптар мен суреттер, компьютер
Сабақтың түрі: жаңа сабақ 
Сабақтың барысы:

1. Білу
Organization moment:  Good morning children! How are you? I’m glad to see you!
Who’s on duty today? Who’s absent today? 
Phonetic drill:
Sing a song 
Checking the home task
Make a dialogue
2.
Түсіну
New theme:
My body
Ex:1 Listen and learn.
A head, a shoulders, a hand, a knee, a leg, a toe

Remember: This is a toe.        These are toes.
         This is a shoulder.          These are  shoulders.
3.
Қолдану
Ex:2 This is a…. .   These are ….
Say. This is a ……..      These are ……
4.
Талдау
Singular         Plural
 shoulder        shoulders
 knee              knees
toe                  toes 
                                                                                         head
5.
Жинақтау                             toe

body
shoulder

                                                                          hand
Giving the home task                               
To learn by heart the new words
6. Бағалау 
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Жамбыл облысы Шу ауданы Шоқпар ауылы
Ораз Жандосов атындағы орта мектебі

өзін-өзі тану пәні мұғалімі Түсіпбекова Л.Қ.

Сыныбы: 3
Тақырып:  Жылы жүрек-жақсы тілек  

Сабақ барысы:
Сабақтың типі: жаңа білім беру
Сабақтың түрі: аралас
Сабақтың әдісі:сұрақ-жауап,ойын
Пәнаралық байланыс: музыка
Көрнекі құралдар: үнтаспа,оқулық,дәптер,суреттер.
1.Ұйымдастыру кезеңi. 
Сәлемдесу, оқушылардың көңіл-күйін сұрау, оқушылардың сабаққа қатысуын қадағалау. 
2.Тыныштық сәтi. 
-Әрқайсымыз  оң  қолымызбен  жүрегімізді  ұстап  көрейік.Өз  жүрегіміздің  жылылығын  сезініп,  жүрек  жылуымызды
адамдарға, айналамызға жекізу үшін іштей оларға жақсы тілектер тілейік.
3.Үй тапсырмасын тексеру. 
«Дос болайық бәріміз »өлеңін жатқа сұрау
4.Дәйексөз. 
      -Жақсы ой,жылы лебіз,жақсы тілек адамды шаттандырады,қуантады, бақытты етеді. Ауыр сөз,жағымсыз 
әрекеттер адамның көңілін түсіреді, мұңайтады, оны уайымға салады.

5.Әңгiмелеу (сұхбат). 
Адамдарға жылы жүрек пен жақсы тілек тілегенде қандай сезімде болдыңдар?
Ал өздеріңе жақсы тілек ,жылы сөз айтқанда қандай сезімге бөлендіңдер?
   6.Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс. 
 Мәтінмен жұмыс:    Жылы жүрек,жақсы тілектің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру мақсатында  
Е.Шайқыұлының  «Жақсы ата» әңгімесін оқып беру.
Сергіту  сәті    
Бәріміз орнымыздан тұрып,барша адамзатқа,айналамызға деген тілегімізді түрлі қимылдар жасай 
отырып,көрсетейік.
Шөліркемей гүл тұрсын,                      (Сол қолын жайып көрсетеді.)
Жерім жайнап құлпырсын.                  (Оң қолын жайып көрсетеді.)
Нұрын сыйлап біздерге,                       (Екі қолын жоғары көтереді.)
Көкте мәңгі күн тұрсын.                      (Екі қолын екі жаққа жаяды.)
Ортақ бізге туыстық                             (Екі қолын төбесіне көтереді.)
Нұр сыйлаған күн ыстық.                     (Қолдарын жаяды.) 
Ыстық бізге кең өлке,                           (Оң жаққа қарайды.)
Ыстық бізге тыныштық.                       (Сол жаққа қарайды.)

Дәптермен жұмыс   
Тапсырма «Жылы жүректен шыққан жақсы тілектер күнделігін» арнап.саған көрсеткен жақсылықтар мен айтқан 
жылы сөздер,тілектерді жазып жүру.
7.Топпен ән айту. 
        Балалар    сөзі: С.Молдасанұлы, әні: Ф.Лұқпанова «Бала тілегі» атты өлеңін айтады.
8.Үй тапсырмасы.  Дәптерге жүрекке жақсы тиетін сөздерді жазып келу. 
9.Қорытындылау, соңғы тыныштық сәтi.
-Бір-бірімізге жақсы ,жылы сөздер көп айтылса,өмір мейірім мен қайырымға толы болып қуаныш пен шаттыққа 
кенеледі.Сондықтан да барлық уақытта бір-бірімізге жүрекке жақсы тиетін жылы сөздерді жиі айтып жүрейік.
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  Жамбыл облысы Шу ауданы  Шоқпар ауылы
 Ораз Жандосов атындағы  орта мектебі
 Абикеева Мөлдір Нүркенқызы
 Бастауыш сынып мұғалімі    Сыныбы:4

Тақырыбы: Қарлығаш.  Өтебай Тұрманжанов.
Мақсаты: Оқушыны Өтебай Тұрманжановтың «Қарлығаш» атты өлеңін мәнерлеп, түсініп оқуға
үйрету, өлеңнің өзекті түйінді ойын ашуға жағдай жасау, өз бетінше шығармашылықпен жұмыс
істеуге баули отырып, байланыстырып сөйлеуін, шығармашылық ойлауын дамыту.
Түрі: аралас сабақ. 

Әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, талдау, іздену. 
Көрнекілігі: суреттер, кесте.
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі. 
Сабаққа әзірлік. 
Мен бүгін көңілді келдім. Кәне, шеңбер құрайық, өзіміздің жақсы көңіл күйімімізді бір- бірімізге берейік. Өйткені көңіл
күйіміз жақсы болса қиындықтарды оңай жеңеміз ғой. (шаттық шеңберін құру арқылы)
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: 
 Торғай не үшін ән салуға зауқы болмады?
 Торғайдың қасына жақындаған кезде, ол не істеді? 
 Торғайға не болғанын, неліктен ұша алмай қалғанын сен өзің қалай деп ойлайсың?
Өлеңді мәнерлеп кезектетіп оқыту
ІІІ. Үй тапсырмасын пысықтау:  
Сюжет дегеніміз не? ( Сюжет дегеніміз өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, оқиғаның тұтас желісі.).  
Осы өлеңді оқығанда сен өзіңді қалай сезіндің?
ІV. Мақсат қою кезеңі: 
1.Сабақтың мақсатын, тақырыбын хабарлау. 
2.Жаңа сабаққа даярлық.
Балалар мен тақтаға мынандай сандары бар әріптерді ілемін, сендер сол сандарды өсу ретімен орналастырасыңдар. Сонда
біздің бүгінгі өткелі отырған сабағымыздың тақырыбы шығады.

Қ А Р Л Ы Ғ А Ш
134 261 348 452 523 698 731 896

Енді  мына  коньверттің  ішінен  қима  қағаздарын  алып  құрастырсаңдар  бүгінгі  откелі  отырған  өлеңіміздің  кейіпкерлері
шығады               

V. Жаңа сабақ:
 Балалар, Өтебай Тұрманжанов кім?

Кіріспе.   Өтебай  Тұрманжановтың
«Қарлығаш» атты өлеңін мәнерлеп оқыту.
-оқушылар  тізбектей,  жалғастыру
арқылы оқып шығады.
Ендеше балалар қазір сендермен адасқан
объектілерді  табатын  боламыз.Ол  үшін
өлеңдегі  әр  кейіпкерге  берілген

мінездемені сызбамен көрсетеміз.
 Түсі суық, шұбар,сұмырай, қиянат жасағыш, сескену, имену дегенді білмейтін, қу, алға сусып ирелеңдейтін.
Жұмысына  ұста,балшықтан  бөбегіне  бесік  жасайтын,   өзгеге  өнерімен  нұсқа,  тоғайдан,  ойдан,қырдан  жем  іздейді,
баласы үшін шырқырайды
Тұла бойлы, көмегін аямайтын, құтқарудан бас тартпайтын,бірігіп бірлік ететін
Сөздік жұмыс.  Дәуіт – шегірткеге ұқсас, алдыңғы екі аяғы ұзын жәндік.
Балалар, енді мен сендерге веир тастаймын сендер сол веирмен бір бірлеріңе сұрақ тастау арқылы жауап алатын 
боласыңдар.
Өлеңнің авторы кім?- Ө.Тұрманжанов
Ұяда қанша балапан бар дейді? - алты
Бір күні қарлығаш ұяға жақындап қалған нені көрді? -жыланды
Қарлығаш жыланнан қалай құтылады? -дәуіттің көмегімен
Сюжет дегеніміз не? -өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, оқиғаның тұтас желісі.
VІ.Түсінгендерін тексеру: 
1.Жыланды көргенде қарлығаштың қатты қиналған жерін тауып оқы. (Жыланды түсі суық танып тұрды.
                                                                     Көзінен мөлт-мөлт жасы тамып  тұрды.
                                                                    Анаға бала деген қандай қымбат!
                                                                    Жүрегі алас ұрып жанып тұрды. ...)
 Оқыған кезіңде қандай сезім пайда болды? 
1. Өлеңде кездесетін жәндіктер мен құстардың аттарын былайша жаз. 
Жәндіктер: инелік, шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа, бал ара, шегіртке, жылан, қоңыз, есекқұрт, шылаушын, көбелек, дәуіт.

210



Құстар: бозторғай, ала қаз, көк ала үйрек, қарлығаш.
2. Өлеңнен автордың жыланды жек көргенін қалай білуге болады? Ол үшін жыланға байланысты айтылған сипаттау
сөздерін мына үлгі бойынша теріп жазсаңдар, автордың көзқарасын анық байқауға болады.
                                сұр
  Жылан                  түсі суық
                                қу, сұм
                                шұбар
Енді балалар,  осы Өтебай Тұрманжановтың екі өлеңінің қайсысында сюжет болды? Жаралы торғай өлеңінде ме? Әлде
«Қарлығаш» өлеңінде ме?
VІІ.  Қорыту. 
Автордың көзқарасы жайлы білгендеріңді жүйелеп айт. 
Сурет бойынша әңгіме құрап жаз. 
VІІІ.  Үйге тапсырма: 
Түсініп оқу, әңгімелеу. 
Бағалау.

* * * * * 
Қазығұрт ауданы  А.Оразбаева жалпы орта мектебі
 Тақырыбы: Қызыл балдырлардыңқұрылымының ерекшеліктері және халық шаруашылығындағы маңызы
Бағыты: Таза табиғи орта – Қазақстан -2030 стратегиясының іске асырудың негізі
Секциясы: Қоршаған ортаны және адам денсаулығын қорғау
Орындаған: Махан Бірғаным
Жетекшісі: Абдразакова Рая Шакирбайқызы

                                                                 Пікірлер
А. Оразбаева атындағы жалпы орта мектебінің 3 «а» сынып оқушысы  Махан Бірғанымның «Қызыл балдырлардың
құрылымының ерекшеліктеріжәне халық шаруашылығындағы» атты ғылыми жұмысына берілген

        
     Пікір
Оқушының зерттеу жұмысы кіріспе,зерттеу бөлімі және қорытындыдан тұрады. Жалпы бес тараудан қамтылған. Жұмыста
қызыл  балдырдың  құрылысы,  тіршілігі,  адам  үшін  пайдасы,  табиғатта  таралу  бағыттағы  жұмыстары  нақты  деректер
негізінде ашылған. 
Зерттеуші қызыл балдырдың 40 мыңнан астам түрлері бар екенін, оның құрылысын, қандай кластарға бөлінетінін, шығу
тегін қандай жолдармен көейетінін, одан қандай дәрумендер алатындығын біліп, дәлелдеді. 
Сонымен  қатар  бұл  қызыл  балдырдың күнделікті  тамаққа  пайдаланатынын  және  де  қызыл  балдырлардың медицинада
хмимиялық  өндірісте  кеңінен  пайдалану  ерекшеліктеріне  тоқталған.  Осы  орайда  Махан  Бірғаным  өз  жұмысын  жақсы
атқарып мәліметтер жинақтап белсенділігін ескере отырып, ғылыми жұмысқа жақсы дайындалған деп есептеймін

Пікір
Жұмыста  қызыл балдырдың құрылысы,  тіршілігі,  адам үшін пайдасы,  табиғатта  таралуы  бағыттағы жұмыстары нақты
деректер негізінде ашылған тапқырлық, іздемпаздық қасиеттерін қалыптастыруға.  Зерттеуші қызыл балдырлардың шығу
тарихына,көбеюі  мен  дамуына,  таралуына,  адам  өміріндегі  маңызына,  ерекшеліктеріне  тоқталған.  Махан  Бірғанымның
жұмысының құндылығы,  оқушының қызыл балдырларға қатысты көптеген қызықты мәліметтерді  жинақтап, бір жүйеде
келтіре  білгендігін,  бұл  тұрғыда  өзіндік  ойларын  толық  жеткізе  білгендігін  ескере  отырып,  ғылыми  жұмыс  жақсы
дайындалған. 
Оқушының зерттеу жұмысы кіріспе,  зерттеу бөлімі  және қорытындыдан   тұрады.  Махан Бірғанымның жазған ғылыми
жобасын жобалар байқауын ұсынуға болады.  Қызыл балдырлардың құрылымының ерекшеліктері
Халық шаруашылығындағы маңызы  Даму циклі гаплойдты (Х), дикарондық (Х+Х) және диплойдты (2Х) фазалардан
тұрады,. Тқменгі сатыдағы өсімдіктердің көпшілігі- балдырлар су өсімдігі  болып есептеледі. Өйткені олардың олардың
тіршілік  етуі-сумен,  ылғалдыққа  тәуелді  балдырларда  фотосинтез  өнімі  ретінде  әр  түрлі  заттар:  крахмал,  парамилон,
багрянкалы,  крахмал полисахаридтер,  лейкозин,  хлизоламнарин,  май,  анабенин,  т.б  заттар  синтезделеді.  Сонымен бірге
олардың біразы құрлықта тіршілік ететін, хлорофилсіз гетеротрофты қоректенетін өсімдіктер. 
Филогенетикалық  жағынан  төменгі  сатыдағы  өсімдіктердің  эвалюциялық  дамуы  бір-біріне  онша  байланысты  емес,
поифилетикалық бағытта дамыған деп саналады. Әрқайсысы құрылыстарының күрделенуі немесе паразиттік тіршілік етуге
байланысты қарапайымдау бағытында жүргені белгілі. Дегенмен, олардың барлығынығ шығуы біртектен дамығандығын
білеміз. Төменгі сматыдағы өсімдіктердің түрлерінің саны мен табиғатта таралуы жағынан жоғарғы сатыдағы өсімдіктерге
қарағанда бірнешше есе артық және ерте пайда болған ескі топ.  Төменгі сатыдағы өсімдіктер ішінде дүние жүзіне көп
тарағандардың бір тобы-балдырлар. Балдырлардың көпшілігі өте ертеде пайда болғанына қарамастан, қазіргі түрлерінен аса
айырмашылығы  жоқ.  Балдырлардың  40 000-нан  астам  түрі  бар.  Балдырлардың  денесі  арнаулы  мүшелерге
жіктелмеген,талломды өсімдіктерге  жатады.  Бұлардың барлығына   белгі-қосымша пигмент-хлорофильдің  болуы;  басым
көпшілігінің  тіршілік-  ортасы-біртекті  болуына  байланысты,  оларды  құрылысы  жоғарғы  сатыдағымен  салыстырғанда
қарапайымдау  келеді.  Балдырлардың  бір  клеткалы  клеткаланбаған,  колониялы  ,  көп  клеткалы  түрлері  бар.  Балдырлар
негізінен су өсімдігі болып саналғанымен дымқыл топырақтарда да ағаш қабықтарында да тіршілігін жалғасытырып және
жартастарда да кездеседі.

Қызыл балдырлардың класификациясы
Құрылысы күрделі балдырлар жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің жапырақтарына немесе сабақтарына ұқсап, пластинкасы
және сабақ сияқты болып келеді, Бірақ бұл тек сыртқы ұқсастық қана, өйткені олардың денесі біртекті клеткалардан ғана
түзілген.  Филогенез  процесі  кезінде  балдырдың  1км  және  колониялы  формалары  көп  клеткалы  құрылысы  кұрделі,
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ұзындығы 10 метрге дейін дейін жетеді. Балдырлар-өздерінің құрылысы мен тіршілік Балдырлардың филогенезі сыртқы
құрылысының  ұқсастықтары мен айырмашылықтарына байланысты қарапайым формалардан әрекетінде бірсыпыра ортақ
белгілері болуына қарамастан, сыртқы түрлері алуан болып келетін және әрбір тобының жеке ерекшеліктері бар алуан түрлі
организмдер. күрделі формаларға қарай даму бағытында қалыптасқан, оларды бірнеше ұқсас топтарға біріктіруге болады.
Қарапайым құрылысты балдырларға клеткасының пішіні көбіне сопақ кейде алмұрт тәрізді немесе дөңгелек болып келетін
бір  клеткалы,  не  бір-біріне  клетка  пішіні  және  атқаратын  қызметтері  ұқсас  бірнеше  клеткалардан  құралған  колониялы
организмдер жатады. Қарапайым құрылысты балдырларды қозғалысқа келтіретін клетканың алдыңғы жағыгнда бір, көбіне
екі  кейде төрт  және одан да көп талшығы болады.  Қарапайым балдырлардың вегативтік  тіршілігінің  барлық кезеңінде
қарапайым құрылысты екені байқалады.,  ал құрылыс күрделі балдырдардың жынысты және жыныссыз клеткалары ғана
қарапайым құрылысты болып келеді. Кейбір қарапйым балдырлардың құрылысы амеба тәрізді яғни, амебоид құрылысты
болады.  Мұндай  балдырлардың  қатты  қабықшасы  жуан  және  жіңішке  қысқа  және  ұзын  жалған  аяқатырымен
қозғалады.Тіршіліктің алғашқы дәуірінде амеба тәрізді формалар бірінші пайда болуы ықтимал, ал тез қозғалуға талшығы
және көзшесі бар қапайым құрылысты балдырлар олардан кейін дамыған болса керек. Құрылысы пальмеллоидты болған
балдырлардың клеткалары бір-бірен байланыссыз болып, сырты кілегейленіп, жатады. Мұндай жағдай балдырлардың даму
циклінің басынан аяғына дейін, не белгілі бір кезеңде пайда болған. 
Коккойдты  құрылыстарға  табиғатта  кең  тараған,  клетка  пішіні  әр  түрлі  қозғалмайтын  бәр  клеткалы  не  колониялы
организмдер жатады. 
Жіп тәрізді  балдырлар –табиғатта жиі    кездеседі, кейде олар жан-жаққа тарамданып та  кетеді.  Мұнда қозғалмайтын
клеткалар бір немесе бірнеше қатар болып орналасады. Клетка пішіні құрылысы жағынан көпшілік клеткадан бөлек боады.
Көпшілік  жіп  тәрізді  балдырлардың  төменгі  жағында  ризойд  клеткалары  арқылы  субстратқа  бекініп  тіршілік  етеді.
Пластинкалы  құрылысты  балдырға  –жңішке  және  жалпақ  пішінді  балдырлар  жатады.  Мұндай  балдырларөзінің
онтогонездік дамуын жіп тәрізді формадан бастайды. Мұнда клетка көлденеңінен және ұзынынан бөлінудің нәтижесінде
жіп тәрізді форма пластинкалы формаға айналады. Теңізде тіршілік ететін көпшілік қызыл балдыр және қоңыр балдырлар
клетканың жан-жаққа бөлінуінің  нәтижесінде пластинка тәрізді болып келеді. 
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МАЗМҰНЫ

1. Сахиева Сара Сахиевна
2. Кулназарова Зулфия Шаисламовна
3. Махмутова Алия Сиражиденқызы
4. Санатова Орынгүл Бердібекқызы
5. Кисамиева Улмекен Есқалиқызы
6. Болатқали  Айнұр Болатқалиқызы
7. Садыкова Айжан Джумабаевна
8. Мырзаханова Бибизауре Икрамқызы
9. Есмурзаева Рабига Турсынбаевна
10. Дүйсенбиева Ақнұр
11. Заурбекова Лаура
12.  Айдарова Салтанат Оспаналиевна
13. Акимов Кайрулла Шамшатдинович
14. Адиетова Айнагүл Талгатовна
15.   Борашева Салтанат Жанғалиқызы
16.   Маханова  Майрамгуль  Шарапатовна
17. Султанова Гулжауган Кадирбековна
18. Ниетқалиева Гүлбану
19. Альдешова Баян Бақтығалиқызы
20. Магарова  Насиба  Сахадиновна  
21. Junisova Guljamal
22. Мұратова Гулстан
23.   Бейсенбиева Гулайна 
24. Усербаева Баян Шарипбековна
25. Дауленбаева Әлия Тұрғанбаевна
26. Раманова Гулмира Суннатиллаевна
27. Айткалиев Зейнур
28. Хайрошева Гаухар Талапкалиевна
29.  Өтеғалиева Гүлнар Мүтиқызы
30.  Махатова   Ақлима  Абсатырқызы
31.  Эгамбердиева  Кулия  Дуисенбаевна
32. Сембиева Айнур Хамитовна 
33.  Имашева Бахтыгул Файзуллиевна
34. Муратова Айдана Бисенғалиқызы  
35. Майлыбаева Жадыра
36. Машанова Гүлсара Қисашқызы
37.  Мұстафаева Кенжекүл Мұзапбарқызы
38. Кошенова Гулзира Шерхановна
39. Салиева Акерке Рустамбековна
40. Ғабитова Алтын Ғабитқызы
41. Абдуллаева Эльмира Есенқызы
42. Аяпбергенова Мөлдір Жұмагерейқызы
43. Изтлеуова А.А.
44.  ЖҮСІПОВА ҰЛМАН ЖАЙЫЛХАНҚЫЗЫ
45. Абдулаев Нұрлыбек Серікбайұлы
46. Стаценко Татьяна Алексеевна
47.  Кошкинбаева Феруза Тулбасиевна
48. Дүйсенбаева Айгүл
49. Ушкулакова  Айжан Адиловна
50. Сарсенбаева  Жанат  Ынтымаковна
51. Нұрмышева   Гүлнар
52. Қайназарова Ұлданай
53. Шегебаева Ақыл Бисекенқызы
54. Медебаева Ләззат Сәдуақасқызы
55. Тастамбекова Айымгүл Тұрсынқызы
56. Кадырбаева Л.А.
57. Ибрагмова Г.А.
58. Тажиев Абдирашид Абдимажитович 
59. Сабытжан Элмира Аралбайқызы 
60. Шопанова Гульжазира Раушанбековна
61. Балтабекова Галия Игиликовна
62. Касенова  Эльмира  Мыржакиповна
63. Асанбаева Гүльбахар Алимжановна
64. Тағабайқызы Ұлжалғас
65. Нагимбетова Зулфия
66.  Темиралина Г.Б.
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67. Низамова Гулчехра
68. Хайруллина Римма Бақытқызы 
69. Галимов Арман Максимұлы
70. Рахимова Рауан Толеухалымовна   
71. Тілепова Күлпан Ошақбайқызы 
72.  Смагулова  Задагүл Жоламанқызы
73. Шерипова Гулсим Жусупбековна
74. Қартаңбаева Аманкүл  Көшекбайқызы  
75.  Уатаева Аманкүл Мылтықбайқызы
76.  Тасбулатова Тұрар  Орынбекқызы
77. Серікбай Айдана Бершінбайқызы  
78. Байқонысов Махамбет Тілеубердіұлы
79. Мухутдинова Манзура  Кахрамановна
80. Мирзакулова Назакат Хайруллаевна
81. ТОРЕГЕЛДИЕВ ЖАКСЫБАЙ  КУРАЛБЕКОВИЧ
82. Омарова Сабира
83. Мурадова Умида 
84. Мауленкулова Гүлбала  
85. Сыздыкова Айшолпан Егемкуловна
86. Абуов   Мырзабек   Шайхисламович
87. Жалғасбаева  Анель Құрманқызы
88. Краубаева Турар Есимбековна     
89. Өмірбекова Сұлухан Кәрімқызы
90. Керимбекова  Гульмира  Толебековна
91. Кисебаева Ақмарал Мейрханқызы 
92. Ералина Шынкүміс Төлепқызы 
93. Зинуллин Саят Нартайұлы
94. Жунаева Жанат 
95. Қуандықова Жадыра
96. Паташова Мамура Артыкбаевна
97. Сейдалиев Маратбек Ахатович 
98. Боранбаева Жазира Абгакимовна
99. Рысбекова Халия Камалқызы   
100. Махашов Қалдарбек Ширинтаевич
101. Кенжетаева Алтынгуль Азигалиевна
102. Адыр Құттыбай Тұрлыбайұлы 
103. Жандарова Феруза Пулатовна
104. Онгарова Алия Карынтаевна
105.  Моминова Бактыгул. Тастанбекова Гулнар
106.  Сейдәлі Алия Тазабекқызы
107. Ауелбекова Ақперне Намазбайқызы
108. Байбосынова Әтіркүл
109. Сапарбекова Гүлмира Еңбекқызы
110. Муталиева Жамила Әшірханқызы
111. Сисенова Базаркуль Кондыбаевна
112. Таджиева Гульжан Сарсенбаевна
113.  Турлыбаева Улжан Тогаевна
114. Мантаева Қарлығаш Шайдарбекқызы
115. Абдукаримова Жайнакул
116. Спатаева Рабига Дуйсенбаевна
117. Рахметова Кымызай Шынгысовна   
118. Байназарова Алмагул Тургунбаевна
119. Суханова Айсулу Кенжебаевна
120. Қарамурзаева Айжан  Алпысбаевна
121. Оңдаған  Жұлдызай  Дуйсембайқызы
122. Жантуреева Нүргүл  Ибрагимқызы
123. Далабаева Нагима Коптилеуовна
124. Бесанова Гульзипа Жалгасовна
125. Туякова Камажай Исмайыловна    
126. Мешітбаева Райхан Игенқызы
127. Түсіпбекова Л.Қ.
128. Абикеева Мөлдір Нүркенқызы
129. Махан Бірғаным
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	     Қыналардың емдік қасиеті.
	Ағаштың діңдерінде өсетін жер – қынаны қайнатып, дизентерия ауруын емдеуге пайдаланады. Сонымен бірге асқазан, тыныс жолдарыауруларына дәрілер жасалады. Қынадан қант, спирт, бояу, лакмус алынады. Қынаның кейбір түрлерін тәтті тағамдар өнеркәсібінде қолданады.
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