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Усерова Айгерім Ерназарқызы 
Қалалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының

педагог-ұйымдастырушысы.
 
              Ақпан айында Қызылорда қалалық қосымша білім беру 
оқу-әдістемелік орталығында (Оқушылар сарайы ) Жастар 
Ресурстық орталығы және Көркем шығармашылық бөлімінің 
бірлесе ұйымдастыруымен «Менің арманымдағы үй» 
тақырыбында қала мектептерінің оқушылары арасында макеттер 
сайысы болып өтті.Сайысқа 100 ге жуық бала екі жас категориясы
бойынша  қатысты. Өте тартысты өткен сайыста мына оқушылар 
жеңіске жетті.
10-13 жас аралығы бойынша :

 Жәнібек Олжас №212 мектеп 7б сынып
 Алпысбай Дидар №112мектеп  6а сынып
  Серік Назым      №12 мектеп   7в сынып 

14-17 жас аралығы бойынша :
1. Әльмахан Ақсұңқар  №11мектеп
2. Мұханбет Диас   №267мектеп, 9 сынып
3. Өмірбай Абылайхан  №253мектеп, 9б сынып

Жеңімпаздар Дипломдармен, барлық қатысушылар Алғыс 
хаттармен марапатталды.

Ақтөбе облысы, Садовый ауылы
№54 негізгі мектебінің оқушысы

Төлегенова Назерке Төлегенқызы

-------------------------------------------------------------------------

Андасбаева Гульжанар  Сулейменовна 
учитель начальных  классов 

ШГ  №110 город Алматы высшая категория
высшего уровня

                                    Эссе             « Учитель - звучит гордо»

«Если учитель имеет только любовь к делу,

он будет хороший учитель.

Если учитель имеет только любовь к ученику,

как отец, мать, - он будет лучше того учителя,

                                                                                  который

прочел все книги,

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,

он - совершенный учитель».

Л.Н.Толстой

Учитель…. Как  много  в  этом  слове  ноток  гордости,

уважения  и  понимания.  Нет  на  свете  прекраснее  и  милее,  чем
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профессия-учитель. С самого первого вступления на порог школы

учитель заменяет самого дорого человека - маму. Он становится

всем  для  ребенка:  родителем,  наставником,  примером  для

подражания.  В  шесть  лет  я  пошла  в  школу.  С  первых  дней,  я

полюбила свою первую учительницу  Ким Людмилу Сергеевну.

Она была очень добрая и терпеливая. 

До  сих пор помню,  как  она  держала  меня  за  руку  и

прописывала буквы  со мной. Я всегда хотела подражать ей, быть

таким же доброжелательным  и невозмутимым учителем, который

никогда не повышал голос на своих учеников.

В  классе  я  была  лидером.  И  мне  нравилось   решать

проблемы  среди  одноклассников,  занималась  учёбой   с

неуспевающими  сверстниками. 

Школа  стала  неотъемлемой частью  моей  жизни.  Выйдя за

порог  любимой  школы,  отправившись  в  первое  длинное

путешествие по школе жизни, я выбрала себе профессию учителя.

Студенческие  годы  пролетели  незаметно.  Были  и  первые

разочарования,  и  первые  слезы  радости  от  уроков,  первое

восхищение  от  того,  что  на  тебя  смотрят  милые  доверчивые

создания-детишки, которые  ждут от тебя чего-то интересного и

нового. Успешно закончив  Талдыкорганский   Университет  им

И. Жансугурова    получила   направление в свою родную школу.

В 19 лет   начала работать. Ведь совсем недавно, я сама училась в

стенах  этой  школы,  слушала  рассказы  учителей  на  уроках,

рассказывала  наизусть  стихи  и  прозу  на  уроках   у  обожаемой

учительницы литературы  и русского языка   Инютиной Галины

Калиновны.  Она учила нас писать стихи.

А теперь,  я сама стою перед учениками и учу их жизни, учу

тому, чему меня в свое время учили учителя. Конечно, не передать

словами,  когда я  впервые вела в  кабинет свой первый в жизни

класс.  Не  передать  того,  что  чувствовала  в  то  время,  какие

эмоции заполняли мою душу. Постепенно я влилась в школьную

жизнь, нашла подход к детям и коллегам. Но наша жизнь устроена

так, что мы не знаем , что может произойти завтра….Отработав

один  год  в стенах школы,  в 1995 году я уехала в город Алматы.

С 1995 года я работаю учителем  начальных классов. Незаметно

пролетели  и  двадцать  лет  с  тех  пор,  как  я  переступила  порог

школы   учителем.  Жизнь  в  школе  проходит  каждый день  по-

новому.  Когда  готовишься  к  урокам,  то  заранее  уже  ждешь

полные восхищения глаза, эмоции. Поэтому стараюсь, чтобы мои

уроки не были скучными

 Я сама работаю с увлечением.  Неоднократно участвовала   на

конкурсах 

«  Учитель  года»,  «Самый лучший классный руководитель».

Люблю  петь,  сочиняю   стихи.  Я  горжусь  тем,  что   выбрала

профессию  учителя.  В  школу  прихожу  всегда  в  приподнятом

настроении, ведь дети всегда чувствуют настроение. Для меня моя

работа-это смысл жизни. Ученики - это как цветочки, у которого

свой цвет настроения, свои привычки, свои поступки.

Учителем может быть не каждый. Учитель-это дар природы,

талант.  Поэтому  кроме  знаний,  полученных  в  стенах

педагогических ВУЗов  нужно еще стремление любить детей и

быть  любимыми.  Учителя  должны  быть  примером  для

подражания.  Учителю  принадлежит  самая  главная  роль  в

формировании будущего страны.  Из всех профессий его - самая

благородная,  самая  трудная  и  самая  важная.  Действительно,  в

жизни всех  великих людей присутствовал образ учителя, именно

от учителя тянется нить в прошлое.
Без учителей нельзя стать ни хорошим врачом, ни летчиком, ни
военным. 
         Учитель-  это  незаменимый человек,  он всё  для  своих
учеников, всё для своей страны.
Снова солнце алеет над крышей
Улыбаясь, войду снова в класс.
Вновь увижу девчонок, мальчишек
С ярким блеском чарующих глаз.
Снова будут звонки, перемены
Радость, слезы, обиды и смех.
Только я остаюсь неизменна.
Моя должность прекраснее всех!
    -----------------------------------------------------------------------------

Қызылорда қаласы
264 мектеп-лицейінің математика пәні мұғалімі 

Юсупова Салтанат Ержанқызы

Сабақтың  тақырыбы:  «Математика  –  ақыл-ойдың
әуені»ойыны.

Сабақтың мақсаты:

1) Оқушылардың ой-өрісін кеңейтіп есте сақтау қабілетін шыңдау,
оқушылардың білімге қызығушылығын арттыру.

2) Оқушыларды шапшаңдыққа, ізденімпаздыққа, ұйымшылдыққа
тәрбиелеу.
Түрі: Топтық сайыс сағаты.

Типі: ойын түрінде.
Жоспары: 1. Таныстыру (аты, ұраны, төсбелггісі).

2. Логикалық сұрақтар.
3. Математикалық жекпе-жек.
4. Сыр сандықтың құпиясы.
5. Сөздер құрау. Жұмбақтар шешу.
6. Әр қолда өзінің ісі.
7. Ширату.

Сайыстың көрнекілігі:
              Тақырыптық сөздер, шарлар, ұлағатты сөздер.«Ақыл-
ойды  тәртіпке»   келтіретін  –  математика»  (М.В.Ломоносов).
«Математика  -ғылымдардың  патшасы»,  ал  арифметика  –
математика патшасы» (К.Гаус). «Математиканың өз тілі бар – ол
формула»  (С.В.Ковалевская).  «Ақын  жанды  болмасаңыз,
математика бола алмайсыз» ( С. Ков). 
 Сайыстың барысы: 
     
      Жүргізуші: Қайырлы күн қадірменді көрермендер!
     
     «Математика  –  ақыл-ойдың  әуені»  ойынына   қош
келдіңіздер.
     
     Бүгінгі ойын топтық сайыс түрінде  өтеді.

     Математика сырлары,
     Қызықтырады біздерді.
     Ойынға бірге қатысуға,
     Шақырамыз сіздерді.

     Ортаға  6а  –  Арифметика,  6ә  –  Жас  математика,  6б  –
Функция топтарын шақырамыз.
     Шеберлікті, білімді
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     Сараптап сіздер көріңіздер
     Әділқазы алқасы
     Әділ  баңа  беріңіздер!  –  дей  отырып  сайыскерлеріміздің
біліміне баға беретін әділқазылар алқасын ортаға шақырамыз. 

Ал, қанекей қаралық,
Мына жақта жаңалық
Бүгінгі кеш төрінде
Математика еліне

Шабыт тасып шалқысып.
Есеппенен ін салып
Математика тілінде,

Есеп шешіп жарысып,
Жұмбақ шешіп аңдысып,

Көңілді кеш жасайық.
      I кезең. Таныстыру. (Әр команда өздерін таныстырады)
     «Білім  қою  аз,  сол  білгенді  істеп,  қолдана  білуің  керек.
Ниеттену аз ғана,  сол ниетіңді іске асыруың керек» депті неміс
жазушысы Гете.
     II кезең. «Логикалық сұрақтар» ( әр топ 5 сұраққа жауап беру
керек.  Егер  жауабын  білмесеңіздер  келесі  топ  жауап  беруге
болады)
      I топқа:

1. Бұрышты өлшейтін құрал. (транспортир)
2. Қандай сан барлық санға қалдықсыз бөлінеді. (0)
3. Үстел беті төртбұрышты, оның бір бұрышын арамен

кесіп алсақ, неше бұрыш қалады? (бес бұрыш)
4. Аты шулы айқас сызық. Өзі толған мағына қызық.

(координаталар осі)
5. 1 т мақта ауыр ма, 10 ц темір ауыр ма? (тең)

     II топқа:
1. Төрт қойдың неше аяғы бар?(16 аяқ)
2. 1  жұмыртқа  3  минутта  піссе,  4  жұмыртқа  неше

минутта піседі?(3  томинут)
3. Бөлменің төрт бұрышын бір-бір мысықтан отыр.

Әр  мысықтың  алдында  үш  мысықтан  отыр.
Барлығы бөлмеде неше мысық бар? (4 мысық)

4. Асханаға 100 кг пияз және одан 3 есе артық картоп
әкелінді. Асханаға неше кг картоп әкелінді? (300кг)

5. Барлық қабырғалары тең төртбұрыш. (шаршы)
III топқа:

 Қиылыспайтын екі түзу. (параллель)
 Егер тырна бір аяғымен тұрса 3 кг болады,

ал екі аяғымен тұрса оның салмағы қанша?
(3 кг)

 Ағаш үстінде 100 торғай отырады. Аңшы он
торғай  атып  алады.  Торғайдың  қаншасы
қалады? ( 10 торғай)

 Екі нүктенің арасындағы түзу. (кесінді)
 Шеңбердің  центрі  арқылы  өтетін  хорда.

(диаметр)

III кезең. Математикалық жекпе-жек
Санап көріңдер!
Мына  сызбаларда  қанша  үшбұрыштар  бар,
жазып шығыңдар.

Ойын ойнап, ән салмай,
Өсер бала бола ма?
Ойын-сауық жасамай
Жастар жолы болар ма? 
Құпиялы сандықтың
Кілітін аша алар ма?

IV кезең. «Сыр сандық құпиясы» - жұмбақ шешу
1. Бес ін, бес іннің 

Аузы бір ін.
2. Отыз омыртқа,

Қырық қабырға,
Бәрін ұстап тұрған

Ауыз омыртқа.
3. Он бір түйе, бес жылқы,

Екі сиыр бес ешкі
Екі қоян, үш түлкі
Таба алмасаң бос түлкі.

4. Түйе, бота аң басқан
Төрт аяғын тең басқан
Шұнақ құлақ бес ешкі
Қос лақты қос ешкі
Төрт қозылы екі қой,
Бәрін бірге санап қой.

5. Бүтін, бөлшек бөліктерден, 
Барлығыда бар онда
Бұл қандай сан айтыңдаршы 
Оң, теріс сан бәрі сонда.

6. Екі ағайынды, 
Екеуі де бір үйде
Бірін-бірі көрмейді.

V кезең. Сөздер құрау
1 топ:    Натурал
2 топ:    Аралас
3 топ:    Бөлшек

VI кезең. « Әр қолда – өзінің ісі» - капитандар
сайысы. Топ 

капиатандарына  қағаз  және  екі  өолына  да  қарындаш  беріледі.
Тапсырма: сол қолмен үшбұрыш, оң қолмен шеңбер салыңдар.
                  
                   VII кезең.
     Әр топқа бірдей есеп беріледі, ір топтан бір-бірден кезекпен
оқушылар шығып бір ғана амалды орындап отырады.

I топ II топ III топ

Мына фигурадағы сандарды жаңылыспай санау
керек, жоқ санды табу керек.

2,3,4,5,6,8,11,18,25,32,25,39,53
Ғалымдардың патшасы атанғансың,

Евклид, Фалес, Пифагордан бата алғансың.
Төзбейтін өтірікке, жалғандыққа!

Жастықтан есессін сен қаталдансың.
«Ақыл-ойды тәртіпке» келтіретін

Нағыз пән – математика атанғансың! – 
дей  келе  қазылар  алқасы  ұпайларды  есептеп  болғанша
жанкүйерлерден музыкалық сәлем.
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Астана 
қаласы
№ 53 
мектеп-
лицей

Пәні
Инфор
матика

Мұғалім
аты-
жөні

Таубалди
ева

Жазира
Алтынбе

кқызы

8
сыныптар

Тақыр
ыбы

Шеткері құрылғылар

Мақсат
ы
 

Шеткері құрылғылар, оларды орнату,
драйверлер  туралы  жалпы  мәлімет
беру,  компьютердің  қосымша
құрылғылары  туралы  білімдерін
қалыптастыру

Міндет
тері

 Тапсырмаларды
 орындатаотырып,
шеткері
құрылғыларжәне
олардың  қызметін
білу,  түрлерін
ажырата  білу,
өмірде  қолдана
білудағдыларынже
тілдіру.

Күтілет
ін  
нәтиже

Көптараған  шеткері  құрылғлардың
(микрофон, принтер,  сканер,  модем)
қызметін  және  олардың
сипаттамасын,  ақпарат
тасығыштардың  түрлерін,  олардың
қызметі мен сипаттамаларын түсіну.
Құрылғыларды  сыртқы  пішініне
қарап  анықтау,  оның  атқаратын
қызметін білу.

Түйінді 
түсінікт
ер
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Е. Котвицкая, 
старший преподаватель кафедры 

дошкольного воспитания и 
начального обучения 

ФАО «НЦПК «Өрлеу»
ИПК ПР по Карагандинской области

Развитие через дополнительное образование в школе

Сегодня  уже  ни  у  кого  не  возникает  сомнений,  что
современная  школа  –  это  место,  где  дети  не  только  учатся
познавать  разные  науки  и  предметы,  но  и  развиваются  как
личности.  Организации  образования  стремятся  создавать
максимальные  условия  для  успешности  каждого  ребенка,
самовыражения,  самоутверждения,  самореализации,
демонстрации его интеллектуальных и творческих способностей,
развития коммуникабельности. 

И  это  осуществляется  далеко  не  только  в  рамках
классно-урочной  системы,  но  и  через  организацию
дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности,
которые реализуются практически в каждой школе.

Обменяться опытом, представить эффективные модели,
презентовать  значительные  достижения  позволил  областной
онлайн-семинар «Развитие личности ученика через организацию
дополнительного  образования  в  школе»,  организованный
Карагандинским филиалом АО «НЦПК «Өрлеу».

В  настоящее  время,  в  соответствии  с  изменившимися
запросами общества,  заказом государства,  предъявляются новые
требования  к  результатам  образования.  Если  еще  относительно
недавно  ключевыми  навыками,  определявшими  грамотность
человека, были чтение, письмо и арифметика, то сегодня акценты
смещаются в сторону умения критически мыслить, способности к
взаимодействию  и  коммуникации,  творческого  подхода  к  делу.
Иными  словами,  задачей  школы  становится  формирование  у
выпускников «навыков 21 века»,  компетенций, необходимых им
для  будущей  самостоятельной  деятельности  в  социуме.Этим  и
обусловлено внедрение в среднем образовании нового стандарта. 
У Самуила Маршака есть такая эпиграмма: 
«Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто, жить готовясь, в детстве не живет».

«Жизнь»  вне  уроков,  полную  впечатлений,  ярких
эмоций, возможностей раскрыться и проявить свои способности,
уже  много  лет  стремятсяорганизовать  для  своих  учеников  в
Первом Темиртауском классическом лицее.  Как это им удается,
поделились  директор  школы  Пашин  Игорь  Александрович  и
заместитель  директора  по  воспитательной  работе  Туркина
Людмила Константиновна.

- Девиз нашей школы: «Зажечь свою Звезду и открыть
Звезду вдругом, иметь мужество не предавать их никогда». Одной
из  успешных  форм  дополнительного  образования  считаем
школьные  клубы  по  интересам.  При  их  организации  учтены
самые актуальные приоритеты системы образования.

Презентация  деятельности  лицея  действительно
убеждает в том, что у каждого ученика есть возможность выбрать
интересное  занятие  по  совершенно  разным  направлениям:
спортивно-оздоровительному,  художественно-эстетическому,
научно-познавательному,  социальному,  по  направлению,
связанному с проектной деятельностью.Ребят ждут языковой клуб
«Франкофония»,  интеллектуальные  клубы  «Вундер»,
«Головоломки»,  творческие  клубы  «Гармония»,  «Веселый
перепляс»,  «Театральные  подмостки»,  Клуб  роботехники,
несколько спортивный секций.

Журналистский  клуб  «Лицеист»,  дебатный  клуб
«Мирас»,  орган самоуправления «Сенат» развивают у учащихся
навык  к  самостоятельности,  независимости,  смелости  в
мышлении, умение отстаивать свои убеждения и спорить.

В  рамках  семинара  также  был  представлен  опыт  по
реализации инновационных проектов.

Одной  из  задач  Государственной  программы  развития
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образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы
является  формирование  у  школьников  духовно-нравственных
ценностей  Общенациональной  патриотической  идеи  «Мәңгілік
Ел».

Сегодня  каждая  школа  строит  систему  работы  по
формированию  патриотических  чувств,  гражданской
ответственности  учащихся,  развитию  национального
самосознания  и  толерантности,   умения  общаться  в  условиях
полиэтнического  Казахстана  через  учебные  предметы,
внеурочную деятельность, дополнительное образование. 

Инновационный  проект  «Тылсымға  толы  Сарыарқа»,
инициированный  отделом  образования  города  Жезказган,  был
презентован  методистом  методического  кабинета  отдела
образования  города  Жезказган  Сейтбек  Медетом  Мешітбекұлы.
Старшеклассники  13  школ  города  ведут  системную  поисково-
исследовательскую работу по изучению истории родного края. В
рамках  исследования  –  археологические  раскопки,  работа  с
архивными  материалами,  встречи  с  выдающимися  личностями,
картографическая работа.

Данный  проект  в  прошлом  году  был  представлен  на
областном  этапе  вторых  Педагогических чтений  «Инновации  и
опыт в образовании: вызовы времени» и выдвинут Филиалом АО
«НЦПК  «Өрлеу»  по  Карагандинской  области  для  участия  в
Республиканских  педагогических  чтениях,  прошедших  в  июне
2016  года  в  городе  Павлодар.  Представленная  работа  стала
победителем  в  секции  «Среднее  образование»  в  направлении
«Воспитание и социализация личности в контексте национальной
идеи «Мәңгілік Ел».

Одним  из  приоритетных  направлений  казахстанского
образования  на  сегодняшний  день  является  внедрение
инклюзивного  образования.  Как  помочь  в  адаптации  детей  с
особыми  образовательными  потребностями  через  организацию
внеурочной  деятельности,  как  воспитать  гуманное  и  лояльное
отношение  у  учащихся  к  таким  детям  через  проектную
деятельность?  Опытом  работы  в  этом  направлении  поделилась
Шафикова  Кристина  Валерьевна,  заместитель  директора  по
учебно-воспитательной работе ОСШ № 1 им. М. Горького города
Балхаша.

Проект  по  изучению  оборудования  для  инклюзивного
образования с разработкой простейшего устройства, помогающего
детям с ограниченными возможностями, фото-проект для участия
в конкурсе «Көкейімдегі бар әлем», социальный ролик  «Каждый
ребенок  достоин  школы» -  далеко  неполный список  успешных
работ,  подготовленных  с  участием  детей  с  особыми
образовательными  потребностями  и  представленных  на
республиканском уровне.

Кристина  Валерьевна  закончила  свое  выступление
словами: 
«Аплодисменты,  овации,  крики,  искренняя  радость  за  своих
друзей. И буквально на глазах оживают дети, которые основное
время своей жизни проводили в четырех стенах».

Модератор  семинара  Ибрагимова  Гульнара
Каиржановна,  заведующая  кафедрой  управления  и  качества
образования, резюмировала работу:

«Простейшие  арифметические  подсчеты  показывают,
что  не  менее  150  дней  в  году  ученик  свободен  от  школьных
занятий. В оставшиеся дни года еще треть его времени не занята
уроками. Но ребенок никогда не бывает свободен от самого себя.
Он ждет от мира разнообразия. Наша задача создать среду, где он
сможет  выбрать  дело  по  душе,  проявить  себя  и  развить  свои
способности  в  самых  разных  направлениях.  И  это  возможно
сегодня делать прямо в стенах школы».

Многие  участники  семинара  отметили,  что  широкий
спектр дополнительных занятий требует огромной работы всего
коллектива школы. При этом раскрывается творческий потенциал
самих педагогов.

Эти комментарии созвучны тому, что мы, преподаватели
института, очень часто стремимся донести до наших слушателей
на  занятиях  в  рамках  курсов  повышения  квалификации,  на
мероприятиях посткурсовой поддержки.

Современный учитель – это профессионал,  владеющий
комплексом качеств. Когда надо, он артист, художник, потребуется
– писатель, певец.

Сегодня ребенок не может интересовать учителя только
как ученик. У каждого ребенка свои качества, потребности, цели,
желания.   Поэтому  учитель  должен  относиться  к  ученику  как
«человек к человеку». Видеть его не только в будущем, каким он
должен стать, а понять его сегодняшнего, такого, какой он есть. С
его  трудностями,  переживаниями,  интересами  и  стремлениями.
Разглядеть,  поддержать,  раскрыть.  Словом,  следовать  принципу
Сократа:  «В  каждом  человеке  –  солнце,  только  дайте  ему
светить».
   ---------------------------------------------------------------------------------

Атырау облысы, Индер ауданы,
«Көктем» қазақ орта мектебінің

II санатты математика пәнінің мұғалімі
Калмуханова Самал Кудайбергеновна

Сабақтың тақырыбы: Ондық бөлшектерге амалдар қолдану
Сабақтың мақсаты:
1.Білімділік: Оқушылардың ондық бөлшектерді оқу және жазу, 
оларды қосу және азайту, көбейту және бөлу тақырыптары 
бойынша алған білімдерін тиянақтау.
2.Дамытушылық: Ойлау қабілеттерін, өз беттерімен жұмыс 
жасауын дамыту, математикаға деген қызығушылығын арттыру.
3.Тәрбиелік: Ұқыптылық пен жауапкершілікке 
баулу,ұйымшылдыққа тәрбиелеу.Оқушылардың өз мүмкіндігіне 
сенуге, үлкен жетістікке ұмтылуға үйрету.
Сабақтың типі:пысықтау сабағы
Сабақтың түрі: қайталау,жұптық,топтық жұмыстар, деңгейлік 
тапсымалар.
Сабақтың көрнекілігі: слайдтар, бинго ойыны, таратпа 
материалдар, бағалау парақшасы.

Сабақтың
кезеңдері

Іс - әрекеттері

Уа
қы
ты

Атауы Мұғалімнің Оқушының

2 
ми
н

Ұйымдаст
ыру кезеңі

Амандасып, 
оқушылардың назарын 
сабаққа аударады.

Сабақты 
бастауға көңіл 
бөледі.

3 
ми
н

«Оқылуын
а сәйкес 
санды жаз»

1.Екі бүтін оннан сегіз
2.Ноль бүтін мыңнан 
үш
3.Үш бүтін мыңнан елу
екі
4.Алпыс жеті бүтін 
жүзден тоғыз
5.Отыз бес бүтін 
мыңнан он алты

Оқылуына 
байланысты 
сандарды 
тақтаға жазады

2 
ми
н

«Джигсо» 
әдісі

Оқушылардың тепе-
теңдігін сақтай отырып
3-топқа бөлу

Оқушылар 
топқа бөлініп 
отырады

5 
ми
н

«Бес 
сұрақ» 
әдісі

Оқушыларға «Қалай» 
деген сұрау есімдігі 
қолданылатын сұрақтар
қойылады.
1. Ондық бөлшекті 
қалай оқиды?
2.Жай бөлшекті ондық 
бөлшекке қалай 
айналдырады?
3.Ондық бөлшектерді 
қалай қосып және 
азайтады?

Оқушылар 
жауаптарын 
стикерлерге 
жазады.

4.Ондық бөлшекті 
натурал санға қалай 
көбейтеді?
5.Ондық бөлшекті 

---6 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті   27 сәуір 2017 ж | № 08 (179)   

натурал санға қалай 
бөледі?

12 
ми
н

«Деңгейлік
тапсырма»
(топтық 
жұмыс)

Ондық бөлшектерді 
қосу және азайтуға 
берілген есептер:
1-топ: 
(6,403+8,715)-2,403; 
67,45-49,88
2-топ
12,25+(8+3,75);   95-
81,08
3-топ
11,703-(5,4+2,703);  
15,9-4,75

Әр топ 
тапсырманы 
тақтада 
орындайды

6 
ми
н

Сергіту 
сәті 
«Бинго» 
әдісі

2. 10,2∙2,02
3. (3,5+5,63) ∙0,1
4. 11,6:18
5. 67,2:12-3,25
6. 2,08:0,05
7. 7,389:0,01
8. 17,23:10
9. 2,15∙100

Тоғыз шаршыға
бөлінген 
Бингоға 
арналған 
тапсырмаларды 
орындайды.

6 
ми
н

Шығармаш
ылық 
тапсырма

Тиісті сандарды тауып, 
сиқырлы квадраттың 
бос тор көздерін 
толтырыңдар
1-топ:

6

7

 11 8

 2-топ
1,5 3,2

 2,3

1,4

 3-топ
11

6

7 5

    

Оқушылар 
тапсырманы 
топ болып 
орындайды.

4 
ми
н

Қорытынд
ылау

Бағалау

БББ (Білемін-Білгім 
келеді-Білдім)

Оқушыларды бағалау 
парақшасы бойынша 
бағалайды, үздік топты 
мадақтайды.

Әр топ өз 
жауаптарын 
кестеге 
толтырады.

2 
ми
н

Үйге 
тапсырма

Қайталау Түсінбеген 
сұрақтарын 
қояды.

3 
ми
н

Рефлексия 
«Бас 
бармақты 
көтеру» 
әдісі.

Бүгінгі сабақ ұнадыма? Оқушылар өз 
жетістіктерін 
қалай 
сезінетінін 
көрсету 
мақсатында бас 
бармақтарын 
жоғары 
көтереді, 
көлденең 
немесе төмен 
түсіреді

Атырау қаласындағы химия-
биология 

бағытындағы Назарбаев
зияткерлік 

мектебінің қазақ тілі мен
әдебиеті пәні мұғалімі 

Текеева Жанша Тажибаевна

Бөлімнің  тақырыбы:      Әдет-
ғұрып, салт-дәстүрлер. Наурыз  
7-сынып (екінші тіл)

Сабақтың тақырыбы:                                   Көрісу

Осы сабақ  арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары:    
                           О6. Өзіндік көзқарасын білдіру және  бағалау   

                     7.О6. Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана
отырып, мәтінде көтерілген  

 мәселені шынайы өмірмен байланыстыру
Сабақтың мақсаттары:
Барлық оқушылар: 

- тақырып бойынша үйренген сөздерін сабақ 

үрдісінде қолдану;

Көптеген оқушылар:
- мәтінге қатысты өз көзқарасын анық білдіру;

Кейбір  оқушылар: 
1) мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен 

байланыстыру;
Бағалау критерийлері:

a. Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана  алады;
b. Мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен 

байланыстырады
Тілдік мақсаттар:
                  Пән лексикасы және терминология: Өңір, дәстүр,
көрісу, несібе бата беру,
                  Диалог және жазылым үшін қажетті сөз тіркестер: 
                  Маған ұнаған тұсы....Менің ойымша,... Мен өз пікірімді
білдірсем..
Мектеп құндылықтары:   Өзін және қоршаған ортаға деген 
сыйластық;  ынтымақтастық; жауапты азаматтық ұстаным; 
академиялық адалдық; өмір бойы білім алу; ашықтық;
Пәнаралық байланыс: Әдебиет, АКТ
Осыған дейін меңгерілген білім: 7.Ж1. Мәтіндердің стильдік 
ерекшелігін  сақтай отырып,  күнделік, мінездеме, түсініктеме, 
өмірбаян  жазу. Айт мерекесі
                            Сабақта жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-
әрекеттер:

Сабақтың бастапқы кезеңі 

Ұйымдастыру жұмысы.
Қызығушылықты ояту

Сынып оқушыларына 

                                           https://www.studystack.com/wordscramble-
2449759

studystack.com сайтынан  «Наурыз мерекесі», «Көрісу күні» 
сөздерін әріпті құрастырып отырып таптыру.  Бұл сөздер арқылы 
не білетіндіктерін еске түсіріп, ойларын білдіріп  айтады.

Бүгінгі тақырыптың  «Көрісу дәстүрі» екенін тауып айтып, 
сабақтың мақсаты және бағалау критерийлерімен танысады.

Алдыңғы сабақта тақырып бойынша үйренген сөздерін сөздіктен 
қарап еске түсіріп қайталап  айтып шығады.
Сынып   «Наурыз»,  «Көрісу»,  «Мереке»  сөздерімен  3   топқа
бөлінеді.

Сабақтың ортасы
                   Мәтін алды тапсырма
Сөздікпен жұмыс. Үш мүмкіндікті пайдаланады. Жұбында 
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отырған оқушыдан сұрайды, сөздік кітапты пайдалана отырып 
табады.Басқа топта отырған оқушыдан көмек ала алады.
Тақтағы сөздер таныс па? Уақыт мөлшерін пайдалана отырып, 
алдымен осы сөздердің «Аударма сөздіктен» орысша аудармасын 
табады. Мағынасын ашу үшін «Түсіндірме сөздікті» пайдаланады.
Өңір-
Дәстүр-
Көрісу-
Сандық-
Құшақтасу-
Несібе-
бата беру-   
Берілген сөздермен таныса отырып, қай сөздер өздеріне таныс 
екені сұралады. Аударма сөздік арқылы орыс тіліне аударма 
жасайды. Соның ішінде 2 сөздің мағынасын ашып түсіндіріп 
кетеді.
Оқушылардың алдына бағалау критерийлері беріледі

Бағалау критерийлері                     Дескриптор

Тақырып бойынша үй
ренген сөздерін қолдану

5-6 сөз үйренеді;

үйренген сөздерді қолдана алады;
сол арқылы ойын анық жеткізеді;

мәтінде көтерілген 
мәселені мәтіннен табу;

мәтін не туралы екенін біледі;
мәтіндегі  сөйлемдерді  еске
түсіреді;
сөйлемге комментарий береді;

мәселені шынайы 
өмірмен байланыстыру;

көтерілген мәселені табады;
хабарлама  жазады;
сөйлемдерді дұрыс құрады

Кері байланыс. 
- Топ өз жұмысын белсенді атқара алды;
- Тақырыпқа қатысты сөздерді үйренді;
- Сол сөздерді сөйлегенде қолдана алады,

Мәтінмен жұмыс. 
              Сынып ортаға шеңбер құрып отырады. Оқушыларға мәтін
таратылады.
     Еліміздің батыс өңірлерінде Наурыз мейрамына алдын ала
үлкен  дайындықтар  жасалады.  Өйткені,  қыстан  аман-есен
шыққан халық бір-бірімен қауышып, амандық, саулық сұрасады.
Осы тұста есте қалатын мерекелердің бірі  -14 наурыз  Көрісу
мерекесі. Сол  күні  ауыл  балалары  үй-үйді  аралап,  үлкендердің
«Жасың  құтты  болсын!»  деп  берген  батасы  мен  тәттілерін
алып,  бір  қуанып  қайтады.  Қай  жерде  болсын,  бір-бірімен
кездескен ауыл тұрғындары қол алысып, «Бір жасыңмен!» деп
құшақтасып  көрісіп   жатады.  Әрбір  үй  14  наурызда
сандығының  түбіндегі  қыс  бойы  сақтаған  бар  дәмдісін
шығарып,  «Қазан  толы  болсын!»  деп  дастарқан  жаяды.
Отбасының үлкендері балаларына, ағайын-туысқа ақ батасын
беріп,  наурызға  аман-есен  жеткеніне  қуаныш  тілек  айтады.
Әсіресе, қариялар үшін бұл- айрықша мейрам. Себебі, бірін-бірі
көптен  көрмеген  ауыл  үлкендері  мал-жан  амандығын  сұрап,
қуанышпен қауышып жатады.
     Көрісу күні таң атқаннан бастап үй –үйді жағалап көріседі.
«Кім ерте тұрып, 40 үйге кіріп, көрісетін болса, соған Қыдыр
ата несібесін береді» деген де сөз бар.
    Көрісу күнін бүкіл Қазақстан бойынша тойланатын мереке 
емес, оны тек батысқазақстандықтар  ғана атап өтеді.              
https://surak.szh.kz/560677/

Тапсырма.   
- Жабық жатқан мәтінді ашып, 1 минут ішінде 

көз жүгіртіп оқу.
Сұрақ: 
      Мәтінде не туралы айтылған? Өз ойлары мен пікірлерін 
білдіреді.

       2. .Еске сақтап оқу. Оқыған мәтінінен өзі қалаған бір 

сөйлемді есіне түсіріп айту.

- Мәтіндегі мына сөйлемдерге комментарий беру.
(Ойларын білдіргенде үйренген сөздерін қолданып айтады).

   а) Еліміздің батыс өңірлерінде Наурыз мейрамына алдын ала
үлкен дайындықтар жасалады. Өйткені,...
    ә) Сол күні ауыл балалары үй-үйді аралап, үлкендердің «Жасың 
құтты болсын!» деп берген батасына  бір қуанып қалады. 
Себебі...
 б)  Әсіресе,

қариялар
үшін  бұл-
айрықша
мейрам.
Неліктен?

f

Қалыптастырушы бағалау
Кері байланыс. 

- Мәтіннің не туралы екенін айта білді;
- Сөйлемдерді еске сақтауда белсенді болды;
- Еске сақтап айтуында белсенділік танытты, бірақ нақты 

айта алмады;
- Сөйлемге комментарий бергені ұнады, себебі, ойын 

еркін айтты;
- Комментарий беруде жеткізуге талпынды, нақтылық аз 

болды.

Тапсырма 2
Оқушылар берілген мәтінді тағы бір қайтара  оқып шығады.
           Жұптық жұмыс.Зерттеу жұмысы.
Жұбымен пікірлесе отырып, мәтінде көтерілген мәселені табады. 
Мәтін ішіндегі сөйлемдерге назар сала оқиды.
Көтеріліп отырған мәселені анықтайды, ойларын ортаға салады.
 Мәтін абзацтарын мұқият зер сала оқиды.

Ортадағы қорапшаға әр топ өздері тапқан мәселені жазып салады.
Бірден тапқан топ жұлдызшамен марапатталады.
Мәтіннің 3 абзацында  қандай ой барын аңғарады.

Көрісу
күні  бүкіл

Қазақстан  бойынша  тойланатын  мереке  емес,  оны  тек
батысқазақстандықтар ғана атап өтеді.

 Сұрақ қойлады, талқылайды.
Бұл мерекені неге батысқазақстандықтар ғана тойлайды? Өзге 
өңірлер неге тойламайды? деген мәселені алып, Алматы, 
Шымкент, Қостанай қалаларында тұратын достарына хабарлама 
жазады.
Хабарлама жазудың үлгісі:    

- Мәселені анық, түсінікті тілмен жеткізе білу;
Оқушылар  өз  хабарламаларын сынып  ішіндегі  жіпке  іледі,  топ
оқушылары  танысады.Қай  хабарлама  ұнаса,  соның  жанына
топтасып тұрады. Неліктен осы хабарлама ұнағанын айтып, бір-
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бірін өздері бағалайды.
 f  Қалыптастырушы бағалау
Кері байланыс. 

- Бұл тапсырманы орындағаны ұнады.
- Мәселені таба алды.
- Хабарламаны жақсы жазды. 
- Бірінші жазды. Қуаныштымын.
- Хабарлама жазуға талпынды, кейбір жерін жеткізе алмай

қалды.

Ол ойын айтуға белсенділік танытты.

Сабақтың соңында Рефлексия.  Тостағандарға ойларын 
білдіріп жазып шығады.

Менің үйренгенім... 
Маған ұнаған...

Мен үшін қиын болған...

---------------------------------------------------------------------------------
Ералина Бақыт Төлепбергенқызы

Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Жайсаңбай ауылы,
«Жұлдыз» бөбекжайының тәрбиешісі

Тақырыбы: Жомарт Күз (Күзгі бал кеші)

Мерекеге сай безендірілген сынып. Әдемі сазды әуен ойналып 
тұрады. Бүлдіршіндер тәрбиешімен бірге кіріп, орындықтарға 
жайғасады.
Балалардың қолдарында жапырақтар.
Тәрбиеші: Құрметті қонақтар, ұстаздар! Бүгін мектепалды 
даярлық тобының балалары дайындаған «Жомарт Күз» атты 
ертеңгілігіне қош келдіңіздер.
Армысыздар, халайық,
Бармысыздар халайық!
Күзгі тойды жұп жазбай,
Келіңдер қарсы алайық!
- Қараңдаршы, бүгін біздің сыныбымыз қандай әдемі болып 
кеткен.
Қолымызға не ұстап келдік?
- Жапырақтар.
- Осы жапырақтардың түсі қандай?
- Сары.
(Сырттан бір дыбыс естіледі,желдің шуы)
- Балалар, тыңдаңыздаршы? бұл не шу? 
(Осы кезде әдемі әуенмен Күз ханшайымы келеді)
Күз ханшайымы: Сәлеметсіздер ме, балалар! 
Балалар: Сәлеметсіз бе!
Күз ханшайымы: Уа, халайық, дархан далам армысың, 
Табиғатым жаны жайсаң тал мүсін 
Ханшайымы Күздің бүгін келіп тұр,
Алмақ болып бар халқымның алғысын.
Мен – Күз ханшайымымын. Сендерді көргеніме қуаныштымын.
Тәрбиеші: Қош келдің, Күз ханшайымы! Төрлет! 
Күз ханшайымы: Балалар, мен сендерге бір жұмбақ жасырайын.

Ағайынды бәрі,
Шықса – жасыл,
Түссе – сары. Бұл не?
Балалар: Жапырақ 
Күз ханшайымы: Дұрыс таптыңдар, жарайсыңдар! Мен өзіммен 
алтын жапырақтарымды ала келдім. Әр жапырағымда 
тапсырмалар . Егер де тапсырмамды орындасаңдар, менің де 
сендерге деген сыйлығым бар. 
Тәрбиеші: Әрине, қымбатты Күзханшайымы! Біздің балалар Күз 
туралы өлең, тақпақ, жұмбақтар шеше алады. Сіз жайланып 
отырып, балалардың өнерін тамашалаңыз.

Ән: «Күзгі жапырақтар»
Міне Күз ханшайымның бірінші тапсырмасы - сұрақтар.
1-сұрақ: Күз мезгілі нешеге бөлінеді? (Ерте Күз, алтын Күз, қара 
Күз)

2-сұрақ: Күз айларын ата. (Қыркүйек, қазан, қараша )
Тәрбиеші: Ендеше ортаға Күз айларын шақырайық.
1-бала: (Қыркүйек)
Бірінші қыркүйек
Білімге бастады.
Мал мен аң жүр билеп,
Құс шарлап аспанды.
2-бала: (Қазан)
Жаңартқан ғаламды
Жаңбырлы ғажап ай
Осынау заманды
Орнатқан қазан ай.
3-бала: (Қараша) Мол байлық тергені
Шаттығы қаншалық.
Қарашы, өрледі
Қараша ән салып. 

Тәрбиеші: Мінеки, балалар Күз айларымен таныстыңдар. 
Өнім биыл тамаша!
Көз тоймайды қараса:
Сәбіз, пияз, қияр, картоп,
Бұршақ, асқабақ, қызылша,
Қызанақ, орамжапыраққа қарашы.
Көкөністер бір жерде жиыла қалып дауласты.
Балалар (хормен):
Жиналып қаппыз бәріміз, 
Қайсымыз ең дәмдіміз?
Ішімізден адамға 
Тиеді көп пайдамыз? 
4-бала: (Бұршақ)
Кішкене түймедеймін мен
Ұнаймын мен бәріне
Дәмді тағамдарымен 
Сый жасаймын бәріңе!
5-бала: (Қызылша)
Мен де бір сөз айтайын
Мақтанайын сіздерге.
Менсіз борщ болмайды
Винегрет те үстелде.
6-бала: (Орамжапырақ)
Мақтанғаннан не пайда?
Менсіз дәмді щи қайда?
Мені қосса самсаға,
Бәрі жейді тамсана.
7-бала: (Қияр)
Дәмім тілді үйірген 
Мен тұздалған күйімде!
Жаңа піскен кезімде 
Жейді бәрі сүйсіне!
8-бала: (Шалқан)
Кім білмейді шалқанды?
Талайлар маған таң қалды.
Бәріне сый боламын
Тауып көр менен дарханды.
9-бала: (Сәбіз)
Кім бар сәбіз шырынын 
Жастайынан ішпеген?
Мені жеген адамдар
Кем болмайды күшке де! 
10-бала: (Асқабақ)
Өсем бақша-бауында 
Қатты ұқсаймын қауынға
Жемек болып шикідей
Күлкі болмай қауымға.
11-бала: (Қызанақ)
Піскен кезде қызанақ
Көз тартар қызыл түсімен
Бар ма адам сүйсінбей,
Томат шырын ішпеген?
12-бала: (Пияз)
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Боламын мен дәмдеуші
Барлық-барлық тағамға
Көкөністер ішінен
Мен пайдалы адамға.
13-бала: (Картоп)
Мен ұялшақ картоппын
Мен емеспін мақтанар
Мені жақсы көреді
Үлкендер мен балалар.
Бос айтысты қояйық,
Дауласуды тоқтатайық!
Көкөністер барлығы:
Жиналып қаппыз бәріміз,
Қайсымыз ең дәмдіміз?
Ішімізден адамға
Тиеді көп пайдамыз?

Тәрбиеші:
Көкөністер бәріде 
Денсаулыққа пайдалы 
Мұны жақсы біліңдер,
Оларды жақсы көріңдер
Өлең: «Күз келгенде» 
Тәрбиеші: Күз ханшайымы, балалардың өнерлері ұнады ма?
Күз ханшайымы: Иә, балалардың бәрі өнерлі екен.
Тәрбиеші: Қане, балалар, осындай молшылық Күз айында бір 
ойын ойнап жіберейік. Ол ойын «Кім жылдам?» деп аталады. 
Ойын шарты бойынша ұлдар бір себетке көкөністерді жинайды, 
ал қыздар екінші себетке жемістер жинайды.

Ойын: «Кім жылдам?»
Тәрбиеші: Күз ханшайымы, балалардың ойынына баға беріңіз.
Күз ханшайымы: Жарайсыңдар, балалар! Көкөністер мен 
жемістерді дұрыс ажыратып жинадыңдар. Енді екінші 
тапсырмамды тыңдаңдар, жұмбақ шешу.
2-тапсырма:1.Жазда інге тығылып,
Жатқан қызыл түлкіні 
Құйрығынан суырып,
Әкелді әжем бір күні.Бұл не?
(Сәбіз) 
2. Жайлы, жұмсақ төсегім,
Домаланып өсемін
Қабат-қабат тоным бар
Қалай оны шешемін.
Бұл не? (Орамжапырақ)
3. Қалың киім ұнатады,
Шешіндірсең жылатады.
Бұл не?(Пияз) 
4. Аспай піскен, қайнамай түскен.
(Жеміс)

Күз ханшайымы: Жарайсыңдар, балалар!Жұмбақты да шеше 
аласыңдар.
Ал енді қонақтарымызды сынап көрейік. «Ұйқасын тап» ойыны 
ойнайық.
Ойын: «Ұйқасын тап»
1. Пісетін кезі дәл Күзде
Мезгілсіз оны үзбе.
Аузыңнан кетпес бал дәмі
Оның аты-(шабдалы)
2. Кіп-кішкене болса да,
Ағаштың басын иеді.
Жемістерін айырып,
Танисың ба...?(шиені)
3. Жапырақты тасалап, 
Өсетін жері- бақша-бақ.
Күрең қызыл шіркін-ай,
Оның аты....(таңқұрай)
Ырғақ биі
Тәрбиеші:

Берекесін сыйлауға 
Өлкемізге Күз келді.
Жемістерін жинауға
Шақырады біздерді.
Жемістерді қарсы алайық.
(Осы кезде әуен ойналады. Ортаға жемістер шығады.) 
14-бала: (Алмұрт)
Мен алмұртпын, алмұртпын,
Аузындамын бар жұрттын.
15-бала: (Алма)
Мен алмамын, алмамын,
Таңдай жұлар бар дәмім.
16-бала: (Анар)
Бұтақтан үзілген
Жарылса анармын
Моншақтай тізілген,
Дәндерін аламын.
17-бала: (Жүзім)
Мен жүзіммін, жүзіммін
Моншақ болып тізілдім.
18-бала: (Өрік)
Өрікпін, мен өрікпін,
Бау-бақшаға көрікпін
Баптап мені күткен соң,
Талды бойлап өріппін.
19-бала: (Шие)
Мен шиемін, шиемін,
Күннің көзін сүйемін.
Қышқыл шырын менде бар,
Төмен бас иемін. 
Ән: «Күз жомарт» 
Күз ханшайымы:-Өте тамаша,балалар!Қазір менімен ойын 
ойнайсыңдар ма?
Бұл ойын «Қай жеміс?» деп аталады.Көздеріңді жұмып,жемісті 
жеп,қай жеміс
екенін айтасыңдар.(Бір ыдыста туралған әр түрлі жемістер)
Көрініс: «Қайдан келдің, бауырсақ?» Ө.Тұрманжанов
Тәрбиеші:-Енді,Күз ханшайымның үшінші тапсырмасын 
орындайық. «Мақал-
мәтелді жалғастыр» 

1.Еңбек түбі--------------------
2.Еңбек етсең ерінбей--------------------
3.Адам жерге нәр береді,Жер адамға----------------
Ән: «Жау,жау жаңбыр»
Тәрбиеші:
Бидай, арпа, тары бар,
Сұлы, күріш бәрі бар.
Әне жырлап барады,
Әнге құлақ салыңдар.
(Ортаға әуенмен дақылдар шығады.)
20-бала: (Бидай)
Нан анасы бидаймын,
Елге астық сыйлаймын.
Дәнім толып піскенде,
Қауызыма сыймаймын.
21-бала: (Арпа)
Күміс мұртты арпамын,
Ырыс-құтты арпамын.
Еңбек етіп баптаған,
Еліме сый тартамын.
22-бала: (Тары)
Ақ, қарамын, сарымын,
Мен өнімді тарымын.
Халқым еңбек сіңірсе,
Қайтарамын қарызын.
23-бала: (Сұлы)
Мен сұлымын, ұланның,
Тұлпарына ұнадым.
Баптаған әр диқанға,
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Басымды иіп тұрамын.
24-бала: (Күріш)
Күнді сүйген күрішпін,
Күллі жұртқа ырыспын.
Алсын деп ел мол өнім,
Ала жаздай су іштім.
Тәрбиеші: Дақылдар, сендерге көп рахмет! 

Қолшатыр биі .
Күз ханшайымы: Рахмет, балалар! Өнершіл - өрендерім! Міне, 
менің сыйлығым бір себет Күз сыйы. Сендерге денсаулық, 
шаттық және байлық әкелсін.
Тәрбиеші: Күз ханшайымы, саған мың алғыс! Бүгінгі сыйлығына 
рахмет . Бізге тағы кел, біз сені сағына күтеміз. 
Күз ханшайымы:
Берекелі бақ дәулет
Артта түссін тойланып.
Сау болыңдар, балалар,
Келгенше жыл айланып.

(Осы кезде әуен ойналады, Күз ханшайымы қоштасып кетеді)
Қош бол,Күз ханшайымы.
Тәрбиеші: Күздің кереметі, байлығы өте көп. Күзде біздің 
дастарханымыз дәнді дақылдарға, көкөністерге, жеміс-жидектерге
толы болады, бірақ осы байлыққа жету үшін көп еңбек ету керек. 
(Тақтадағы мақал-мәтелдерге назар аудару)
Сондықтан сендер еңбекшіл болыңдар. Қазіргі сендердің 
еңбектерін сабақ оқу. Міне, балалар осымен «Жомарт Күз» атты 
ертеңгілігіміз аяқталды.Сіздерді Күз мерекесімен құттықтаймын, 
әр отбасыларыңызға бақыт, береке тілеймін. 
Тәрбие оқу ісінің меңгерушісіне сөз беру.
Ата-аналардың бүлдіршіндерге құттықтау сөзі.
Шашу шашылып, мереке аяқталады

----------------------------------------------------------------------------------
№12  мектеп- гимназиясының 
өзбек тілі мен әдебиет  пәнінің мұғалімі: 
Курбаналиева Раъно Тургунбаевна

        Менің педагогикалық ұстанымым 

Ұстаз болу- жүректің батырлығы, 
Ұстаз болу- сезімнің ақындығы, 
Ұстаз болу- мінездің күн шуағы, 
Азбайтұғын адамның алтындығы. 
Еліміздегі өзгерістер мен білім беру жүйесінде болып жатқан 
жаңалықтар «мектептің жүрегі» деп орыны айшықталған 
мұғалімдер алдына жауапты да маңызды міндет қойып отыр. 
Мектептегі оқушыларға сапалы білім беру нәтижесі мұғалімнің 
ұстанымына байланысты. Ұстаным дегеніміз не? («Психологтар 
«ұстаным» ұғымын адамның іс- әрекетке бейімділігімен 
байланыстырады. Социологтар оны жеке тұлғаның негізгі 
құндылығы есебінде атап көрсетеді. 
Менің педагогикалық ұстанымым оқушыларға әділ болып, 
олардың білім сапасын көтеру болып табылады. Әрине, тек өз 
пәнінді жақсы білетін маман болу аз, оқушылардың жанын 
түсінетін адал, шыншыл тәрбиеші болу да қажет. Шәкірттеріміз 
мектепте алған білімін қоғамда қолдана білсе, нұр үстіне нұр емес
пе?! Алдымызда мөлдіреп отырған бүгінгі оқушылар, ертеңгі 
қоғамның мүшелері.Бірі- дәрігер, бірі- экономист, бірі- тілші 
болып, ұлы Абайдың сөзімен айтқанда, қоғамда кірпіш болып 

қаланады. ХХI ғасырда жаңа технологиялар көз ілеспес 
жылдамдықпен дамып жатқанда, оқушыларымыз да сол 
технологияларды үздік игеретін,заман талабына сай шәкірттерге 
білім беруіміз керек. Сондықтан да мұғалім мамандығына талап 
жоғары болады. Әр адам үкілеп, әлпештеп өсірген ұл мен қызын 
мектепке жетектеп әкеліп, мұғалімге зор сенім артады. Үкілеген 
үміттеріне үлкен жауапкершілікпен қарау - біздің борышымыз. 
Қарапайым сөйлеу тілін игеріп келген балаға әдебиетіміздің 
қайнар бұлағы - сөз әлемінің сиқырлы тілін үйретемін. Қазақ 
халқының асыл қазынасы- бай салт- дәстүрімен, рухани 
байлығымен, шешендік сөздерімен таныстырамын.Мен үшін даңқ
та, ақша да маңызды емес, шәкірт тәрбиелеу, сөзімді бағалайтын 
ұрпақ болса- сол маңызды. Қорытындылай келе, Ұстаз бақыты- 
білімді ұрпақта, абыройлы еңбекте дер едім. 
Болашақта жаңа әдіс-тәсілдерді қолданып, өзіне сенімсіз 
оқушыларды жеке тұлға ретінде сезінуге жұмыстанамын.Мұғалім
– зор тұлға, ол күннің құдіретті сәулесі сияқты» деп орыс 
халқының ұлы педагогы К.Ушинский айтқандай, мен өз 
бойымдағы білімді шәкірттеріме беріп, білім нәрімен 
сусындатқанды болашақ алдындағы парызым деп есептеймін.

Елбасымыздың «Мәңгілік Елге» бастайтын ең абыройлы, ең 
мәртебелі мамандық жолында білімді шәкірт дайындаудан 
шаршамайық. Әлемнің озық елдері арасында Қазақстанның 
білімді жастарының орны ерекше болып шарықтай берсін !
 

--------------------------------------------------------------------------------
Шымкент  қаласы

№ 12 мектеп-гимназиясы
қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

Эргешова Наргиза Закировна
Менің педагогикалық ұстанымым

 «Сабақ – үйреншікті жай нәрсе емес, ол жаңадан жаңаны 
табатын өнер» / Ж. Аймауытов/

Ағартушы, ғалым А. Байтұрсынов жатықта түсінікті тілмен: 
«Жақсы дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс жоқ, олақтың белгісі 
бір ғана әдісті болу, шеберліктің белгісі – түрлі әдісті болу және 
керек орнында жоқ әдісті табу. Мұғалім әдісті көп білуге тырысу 
керек, оларды өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдану 
керек» деп атап кетті.

Мен осы пікірді өзімнің мамандығымның ұраны етіп алдым, 
себебі толықтай келісемін.Кәзіргі кезеңде білім 
беру,оқыту,тәрбиелеу саласындағы дәстүрлі әдістер мен қатар 
техналогиялық жаңа түсініктер және танымды жетілдірудің 
жолдары өрістей түсті.әсіресе бұл біз проблема етіп қойып 
отырған танымдық қызығудың сабақтастығы мәселесінде шешуші
мәнге ие болуда.    XXI ғасыр білім мен ғылымды инновациялық 
техналогия бағытымен дамыту мақсатында Қазақстанның орта 
білім жүйесінің алдына бүкіладамзаттық құндылықтар,ұлттық 
рухани мұралар,адамгершілік пен ізгілік,өзіне өзі 
сенімді,ғылыми-теориялық білімділігі мен тәжрібелік қабілеттер 
мен қасиеттерге ие дарынды тұлға тәрбиелеу міндеті қойылып 
отыр.

Сондықтан еліміздің болашағы-оқушыларды ұлттық негізде 
ұлтжанды,адамгершілігі жоғары етіп тәрбиелеу мемлекеттік 
тұрғыда назар аударып,қазақ тілінің сөз мәдениетін 
меңгертуімізбен байланысты.Біздің елімізде қазақ тілі-
мемлекеттік тіл.Соған орай оқу орыс ,өзбек тілінде жүретін 
мектептерде егемендік еліміздің мемлекеттік тіл-қазақ тілін оқыту
өмірлік зор маңызға ие.Қазақ тілі сабағы әрі тартымды,әрі 
қызықты,әрі сапалы болуы әр пән мұғалімдерінің өзіне,білім 
деңгейінне,кәсіби шеберлігіне байланысты.Оқу-тәрбие негізгі-
сабақ.Ол сонымен бірге басқа ұлт балаларына қазақтың 
әдебиеті мен мәдениетін,ғылымын,өнерін насихаттайтын 
пән.Осылайша дербес тұлғанаң дүниетанымы кеңейіп,тіл 
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үйренуге ұмтылысы  артады. Кез келген сабақ таным әрекетін іске
асыруға бағытталады.
Таным-адамдардың жаңа білімді игеру үдерісі.Түсіндірме сөздікте
«таным-білімге қол жеткізу,тиісті білімді алу» , «тану- заттардың 
пайда болуын, маңызын білдіреді»   деп көрсетілген.Таным-
адамның жаңа әрі тың білімді игерген,рухани байлығының өсуі. 
Тіл үйрену барысында оқушылардың дүниетанымын кеңейту-сол 
халықтың әдет-ғұрпы,салт-санасы,мәдениеті,тароихы,әдебиетін 
үйретіп,зерттеп-білумен тікелей байланысты. Таным-ақиқатқа 
жету,бұрын таныс емес шешімдерді іздеу,жаңалық ашу,оны 
іздеу.Соның нәтіжесінде ғана  оны практикалық өмірде 
пайдалануға жол ашылады.Оқушы сабақты дұрыс 
жоспарлап,мақсатын нақты бегіілеп алмайынша дегенінге жете 
алмайды.Сабақтың мазмұнын,құрылысын,дәлдігін,жұмыс жүргізу
тәсілін мұқият ойластыру қажет.Сабақты жоспарлағанда 
оқыту,үйрету,тәрбиелеу,дамыту шарттарын ескеруіміз керек.
1.Оқыту,яғни білім беру мақсаты.Ғылыми-теориялық жағынан не 
айтуға тиіспіз.Ол қандай мөлшерде,қалай қабылдату керек.
2.Үйрету. Білгенін оқушы практикада қолдана отырып, ережеге 
байланысты тапсырманы қиналмай орындауы керек.
3.Тәрбиелеу.Әртүрлі әдіс-тәсілдер арқалы оқушыларды көптеген 
қасеттерге,имандылыққа , шеберлікке,еңбекке,тапқырлыққа 
тәрбиелеу.
4.Дамыту оқушылардың логикалық ойлану қамтамасыз ету. Ой-
өрісін шыңдай отырып,өмірге көзқарасын 
қалыптастыру.Бойындағы өнерін танып,бағыт бағдар беру.
     Еліміздегі  өзгерістер  мен  білім  беру  жүйесінде  болып  
жатқан  жаңалықтар  «мектептің  жүрегі»  деп  орынды  
айшықталған  мұғалімдер  алдына  жауапты  да  маңызды  
міндеттер  қойып  отыр.Білім  мен  ғылым  жолында  жаңа  
көзқараспен  үлкен  жобаны  іске  асырып отырған елімізде  білім 
жоғары  деңгейде  қарқынды  дамитынына  сенімім  
мол.«Шәкіртсіз-ұстаз  тұл»- демекші,  мен  әрқашан  
оқушыларыммен  бірге  өмір  сүремін. 

-----------------------------------------------------------------------------------
Атырау облысы, Атырау қаласы.

Облыстық тіл мүкістігі бар балалардың 
3-мектеп-интернатының 3 “а” сынып

оқушысы
                              Мұрат   Бекзат  Русланұлы

Жетекшісі:  Бастауыш сынып мұғалімі

                        Тойлыбай  Ақтолқын

   «Жас талант»  номинациясы бойынша
                             Туған жер

Біздің Қазақстан-көп ұлтты мемлекет. Мемлекетіміздің шекарасы 
өте үлкен. Онда туған жерім Атырау қаласы да орналасқан. Туған 
жер адам өмірінде үлкен орын алады. Əрбіріміз үшін Отан ошақ 
басынан басталады. Мен өз Отаным, өз туған жерімді қатты  
жақсы көремін. 
Менің туған жерім, кіндік қаным тамған жер- Атырау қаласы. 
Атырау Қазақстанның батысында Каспий теңізінің жағалауына 
жақын орналасқан. Атырау қаласының бұрынғы атауы Гурьев 
болған. Кейін тəуелсіздік алған жылдары Атырау болып атауы 
өзгертілді. Қаламызды Еуропа жəне Азия деп екі үлкен бөлікке 
Жайық өзені бөліп тұр.  
Мен өз туған жерімді алыс жаққа қыдырып кетсем қатты 
сағынамын. Мұнда ата-əжем, ата-анам, бауырларым, достарым 
тұрады.  Атырау қаласы жаңбыр жауғанда балшық жəне күн 
жылынғанда масасымен ерекше. Масасын көбі ұнатпайды, 
дегенмен масаның да пайдасы өте көп. Жайық өзеніндегі 
балықтар масамен қоректенеді.  Жайығымда балықтың сан алуан 
түрі  бар. Мақтансам Атырауым мақтануға тұратын əдемі, көне 
қала.  Мұнда көптеген жоғары жəне арнаулы оқу орындары бар. 
Дарынды күйші-Құрманғазы Сағырбайұлы, батырлар Махамбет 
пен Исатай,  Қаршыға Ахмедияров, Айгүл Үлкенбаева, ақын 
Фариза Оңғарсынова, атақты ұшқыш батыр қыз Хиуаз Доспанова,
Кеңес Одағының батырлары Қайырғали Смағұлов, Боран 
Нысанбаев, Шүкір Еркіновтер дүниеге келген киелі жер.  

Мен Атырау облысындағы жалғыз ғана тіл мүкістігі бар 
балалардың 3-мектеп-интернатында білім алып жатырмын.  
Ержеткен соң өз туған жерімді көркейтуге үлесімді қосамын. 
Себебі əр адам туған жеріне қызмет ету керек деп ойлаймын.  
Атырауымды жақсы көріп, Атырауымды мақтан етемін.  Жасай 
бер, жайнай бер Атырауым!
---------------------------------------------------------------------------------
ШЫҒАРМАШЫЛ, ТӘЖІРИБЕЛІ
ҰСТАЗДЫҒЫ ҮШІН ТӨСБЕЛГІСІ

Резюме: Білім бөлімдері, білім мекемелері және ұстаз әріптестері 
тарапынан редакцияға ұсыныс жасау арқылы марапаттауға 
ұсынылған ұстаздар марапатталады.
Шарты: Білім бөлімдері, білім мекемелері және ұстаз әріптестері 
тарапынан редакцияға ұсыныс жасау арқылы талапкерлер тізімі 
жасақталады. Талапкерлер тізімі нақтыланып, марапаттау тізіміне 
енгізіледі.
Құжаттар тізімі:
•Фото 5*9
•Талапкерді марапаттау туралы ұсыныс
•Талапкер туралы мінездеме
•Талапкердің жылдық есеп жұмысы презентация слайд.
Төсбелгі әзірлену ақысы: 15 000 (Жиырма мың) теңге

-----------------------------------------------------------------------------------
Батыс Қазақстан облыстары бойынша редакция: 

Ақтөбе қаласы. Завод көшесі 21 үй. 2-этаж. 13-кабинет 
------------------------------------------------------------------------------

МББ аты: «Республикалық 45minut.kz» газеті 
МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша 

Шығу жиілігі: аптасына 1 рет     
Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы

Меншік иесі: «Нагиева Ш. Б» ЖК (Ақтөбе облысы)
Бас редакторы: Нагиев С.И

Негізгі тақырыптық бағыты: 
білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық

------------------------------------------------------------------------------
«Республикалық 45minut.kz» газетіне жарияланған 

ақпараттардың авторлық құқы ақпарат авторына тиесілі, 
редакция жауапты емес. Жарияланған ақпарат 

авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат

министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркеліп, 
2012 жылғы 19 наурызда № 12341-Г куәлігі берілді.

Тапсырыс: 562 Таралымы: 3000 дана.

Газет ЖК “Канеев Е.К” баспаханасында басылды.
Алматы қаласы. Бурундай көшесі - 107. 
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	Тақырыбы: Жомарт Күз (Күзгі бал кеші)
	Мерекеге сай безендірілген сынып. Әдемі сазды әуен ойналып тұрады. Бүлдіршіндер тәрбиешімен бірге кіріп, орындықтарға жайғасады. Балалардың қолдарында жапырақтар. Тәрбиеші: Құрметті қонақтар, ұстаздар! Бүгін мектепалды даярлық тобының балалары дайындаған «Жомарт Күз» атты ертеңгілігіне қош келдіңіздер. Армысыздар, халайық, Бармысыздар халайық! Күзгі тойды жұп жазбай, Келіңдер қарсы алайық! - Қараңдаршы, бүгін біздің сыныбымыз қандай әдемі болып кеткен. Қолымызға не ұстап келдік? - Жапырақтар. - Осы жапырақтардың түсі қандай? - Сары. (Сырттан бір дыбыс естіледі,желдің шуы) - Балалар, тыңдаңыздаршы? бұл не шу? (Осы кезде әдемі әуенмен Күз ханшайымы келеді) Күз ханшайымы: Сәлеметсіздер ме, балалар! Балалар: Сәлеметсіз бе! Күз ханшайымы: Уа, халайық, дархан далам армысың, Табиғатым жаны жайсаң тал мүсін Ханшайымы Күздің бүгін келіп тұр, Алмақ болып бар халқымның алғысын. Мен – Күз ханшайымымын. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Тәрбиеші: Қош келдің, Күз ханшайымы! Төрлет! Күз ханшайымы: Балалар, мен сендерге бір жұмбақ жасырайын. Ағайынды бәрі, Шықса – жасыл, Түссе – сары. Бұл не? Балалар: Жапырақ Күз ханшайымы: Дұрыс таптыңдар, жарайсыңдар! Мен өзіммен алтын жапырақтарымды ала келдім. Әр жапырағымда тапсырмалар . Егер де тапсырмамды орындасаңдар, менің де сендерге деген сыйлығым бар. Тәрбиеші: Әрине, қымбатты Күзханшайымы! Біздің балалар Күз туралы өлең, тақпақ, жұмбақтар шеше алады. Сіз жайланып отырып, балалардың өнерін тамашалаңыз. Ән: «Күзгі жапырақтар» Міне Күз ханшайымның бірінші тапсырмасы - сұрақтар. 1-сұрақ: Күз мезгілі нешеге бөлінеді? (Ерте Күз, алтын Күз, қара Күз) 2-сұрақ: Күз айларын ата. (Қыркүйек, қазан, қараша ) Тәрбиеші: Ендеше ортаға Күз айларын шақырайық. 1-бала: (Қыркүйек) Бірінші қыркүйек Білімге бастады. Мал мен аң жүр билеп, Құс шарлап аспанды. 2-бала: (Қазан) Жаңартқан ғаламды Жаңбырлы ғажап ай Осынау заманды Орнатқан қазан ай. 3-бала: (Қараша) Мол байлық тергені Шаттығы қаншалық. Қарашы, өрледі Қараша ән салып. Тәрбиеші: Мінеки, балалар Күз айларымен таныстыңдар. Өнім биыл тамаша! Көз тоймайды қараса: Сәбіз, пияз, қияр, картоп, Бұршақ, асқабақ, қызылша, Қызанақ, орамжапыраққа қарашы. Көкөністер бір жерде жиыла қалып дауласты. Балалар (хормен): Жиналып қаппыз бәріміз, Қайсымыз ең дәмдіміз? Ішімізден адамға Тиеді көп пайдамыз? 4-бала: (Бұршақ) Кішкене түймедеймін мен Ұнаймын мен бәріне Дәмді тағамдарымен Сый жасаймын бәріңе! 5-бала: (Қызылша) Мен де бір сөз айтайын Мақтанайын сіздерге. Менсіз борщ болмайды Винегрет те үстелде. 6-бала: (Орамжапырақ) Мақтанғаннан не пайда? Менсіз дәмді щи қайда? Мені қосса самсаға, Бәрі жейді тамсана. 7-бала: (Қияр) Дәмім тілді үйірген Мен тұздалған күйімде! Жаңа піскен кезімде Жейді бәрі сүйсіне! 8-бала: (Шалқан) Кім білмейді шалқанды? Талайлар маған таң қалды. Бәріне сый боламын Тауып көр менен дарханды. 9-бала: (Сәбіз) Кім бар сәбіз шырынын Жастайынан ішпеген? Мені жеген адамдар Кем болмайды күшке де! 10-бала: (Асқабақ) Өсем бақша-бауында Қатты ұқсаймын қауынға Жемек болып шикідей Күлкі болмай қауымға. 11-бала: (Қызанақ) Піскен кезде қызанақ Көз тартар қызыл түсімен Бар ма адам сүйсінбей, Томат шырын ішпеген? 12-бала: (Пияз) Боламын мен дәмдеуші Барлық-барлық тағамға Көкөністер ішінен Мен пайдалы адамға. 13-бала: (Картоп) Мен ұялшақ картоппын Мен емеспін мақтанар Мені жақсы көреді Үлкендер мен балалар. Бос айтысты қояйық, Дауласуды тоқтатайық! Көкөністер барлығы: Жиналып қаппыз бәріміз, Қайсымыз ең дәмдіміз? Ішімізден адамға Тиеді көп пайдамыз? Тәрбиеші: Көкөністер бәріде Денсаулыққа пайдалы Мұны жақсы біліңдер, Оларды жақсы көріңдер Өлең: «Күз келгенде» Тәрбиеші: Күз ханшайымы, балалардың өнерлері ұнады ма? Күз ханшайымы: Иә, балалардың бәрі өнерлі екен. Тәрбиеші: Қане, балалар, осындай молшылық Күз айында бір ойын ойнап жіберейік. Ол ойын «Кім жылдам?» деп аталады. Ойын шарты бойынша ұлдар бір себетке көкөністерді жинайды, ал қыздар екінші себетке жемістер жинайды. Ойын: «Кім жылдам?» Тәрбиеші: Күз ханшайымы, балалардың ойынына баға беріңіз. Күз ханшайымы: Жарайсыңдар, балалар! Көкөністер мен жемістерді дұрыс ажыратып жинадыңдар. Енді екінші тапсырмамды тыңдаңдар, жұмбақ шешу. 2-тапсырма:1.Жазда інге тығылып, Жатқан қызыл түлкіні Құйрығынан суырып, Әкелді әжем бір күні.Бұл не? (Сәбіз) 2. Жайлы, жұмсақ төсегім, Домаланып өсемін Қабат-қабат тоным бар Қалай оны шешемін. Бұл не? (Орамжапырақ) 3. Қалың киім ұнатады, Шешіндірсең жылатады. Бұл не?(Пияз) 4. Аспай піскен, қайнамай түскен. (Жеміс) Күз ханшайымы: Жарайсыңдар, балалар!Жұмбақты да шеше аласыңдар. Ал енді қонақтарымызды сынап көрейік. «Ұйқасын тап» ойыны ойнайық. Ойын: «Ұйқасын тап» 1. Пісетін кезі дәл Күзде Мезгілсіз оны үзбе. Аузыңнан кетпес бал дәмі Оның аты-(шабдалы) 2. Кіп-кішкене болса да, Ағаштың басын иеді. Жемістерін айырып, Танисың ба...?(шиені) 3. Жапырақты тасалап, Өсетін жері- бақша-бақ. Күрең қызыл шіркін-ай, Оның аты....(таңқұрай) Ырғақ биі Тәрбиеші: Берекесін сыйлауға Өлкемізге Күз келді. Жемістерін жинауға Шақырады біздерді. Жемістерді қарсы алайық. (Осы кезде әуен ойналады. Ортаға жемістер шығады.) 14-бала: (Алмұрт) Мен алмұртпын, алмұртпын, Аузындамын бар жұрттын. 15-бала: (Алма) Мен алмамын, алмамын, Таңдай жұлар бар дәмім. 16-бала: (Анар) Бұтақтан үзілген Жарылса анармын Моншақтай тізілген, Дәндерін аламын. 17-бала: (Жүзім) Мен жүзіммін, жүзіммін Моншақ болып тізілдім. 18-бала: (Өрік) Өрікпін, мен өрікпін, Бау-бақшаға көрікпін Баптап мені күткен соң, Талды бойлап өріппін. 19-бала: (Шие) Мен шиемін, шиемін, Күннің көзін сүйемін. Қышқыл шырын менде бар, Төмен бас иемін. Ән: «Күз жомарт» Күз ханшайымы:-Өте тамаша,балалар!Қазір менімен ойын ойнайсыңдар ма? Бұл ойын «Қай жеміс?» деп аталады.Көздеріңді жұмып,жемісті жеп,қай жеміс екенін айтасыңдар.(Бір ыдыста туралған әр түрлі жемістер) Көрініс: «Қайдан келдің, бауырсақ?» Ө.Тұрманжанов Тәрбиеші:-Енді,Күз ханшайымның үшінші тапсырмасын орындайық. «Мақал- мәтелді жалғастыр» 1.Еңбек түбі-------------------- 2.Еңбек етсең ерінбей-------------------- 3.Адам жерге нәр береді,Жер адамға---------------- Ән: «Жау,жау жаңбыр» Тәрбиеші: Бидай, арпа, тары бар, Сұлы, күріш бәрі бар. Әне жырлап барады, Әнге құлақ салыңдар. (Ортаға әуенмен дақылдар шығады.) 20-бала: (Бидай) Нан анасы бидаймын, Елге астық сыйлаймын. Дәнім толып піскенде, Қауызыма сыймаймын. 21-бала: (Арпа) Күміс мұртты арпамын, Ырыс-құтты арпамын. Еңбек етіп баптаған, Еліме сый тартамын. 22-бала: (Тары) Ақ, қарамын, сарымын, Мен өнімді тарымын. Халқым еңбек сіңірсе, Қайтарамын қарызын. 23-бала: (Сұлы) Мен сұлымын, ұланның, Тұлпарына ұнадым. Баптаған әр диқанға, Басымды иіп тұрамын. 24-бала: (Күріш) Күнді сүйген күрішпін, Күллі жұртқа ырыспын. Алсын деп ел мол өнім, Ала жаздай су іштім. Тәрбиеші: Дақылдар, сендерге көп рахмет! Қолшатыр биі . Күз ханшайымы: Рахмет, балалар! Өнершіл - өрендерім! Міне, менің сыйлығым бір себет Күз сыйы. Сендерге денсаулық, шаттық және байлық әкелсін. Тәрбиеші: Күз ханшайымы, саған мың алғыс! Бүгінгі сыйлығына рахмет . Бізге тағы кел, біз сені сағына күтеміз. Күз ханшайымы: Берекелі бақ дәулет Артта түссін тойланып. Сау болыңдар, балалар, Келгенше жыл айланып. (Осы кезде әуен ойналады, Күз ханшайымы қоштасып кетеді) Қош бол,Күз ханшайымы. Тәрбиеші: Күздің кереметі, байлығы өте көп. Күзде біздің дастарханымыз дәнді дақылдарға, көкөністерге, жеміс-жидектерге толы болады, бірақ осы байлыққа жету үшін көп еңбек ету керек. (Тақтадағы мақал-мәтелдерге назар аудару) Сондықтан сендер еңбекшіл болыңдар. Қазіргі сендердің еңбектерін сабақ оқу. Міне, балалар осымен «Жомарт Күз» атты ертеңгілігіміз аяқталды.Сіздерді Күз мерекесімен құттықтаймын, әр отбасыларыңызға бақыт, береке тілеймін. Тәрбие оқу ісінің меңгерушісіне сөз беру. Ата-аналардың бүлдіршіндерге құттықтау сөзі. Шашу шашылып, мереке аяқталады
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	Ұстаз болу- жүректің батырлығы, Ұстаз болу- сезімнің ақындығы, Ұстаз болу- мінездің күн шуағы, Азбайтұғын адамның алтындығы. Еліміздегі өзгерістер мен білім беру жүйесінде болып жатқан жаңалықтар «мектептің жүрегі» деп орыны айшықталған мұғалімдер алдына жауапты да маңызды міндет қойып отыр. Мектептегі оқушыларға сапалы білім беру нәтижесі мұғалімнің ұстанымына байланысты. Ұстаным дегеніміз не? («Психологтар «ұстаным» ұғымын адамның іс- әрекетке бейімділігімен байланыстырады. Социологтар оны жеке тұлғаның негізгі құндылығы есебінде атап көрсетеді. Менің педагогикалық ұстанымым оқушыларға әділ болып, олардың білім сапасын көтеру болып табылады. Әрине, тек өз пәнінді жақсы білетін маман болу аз, оқушылардың жанын түсінетін адал, шыншыл тәрбиеші болу да қажет. Шәкірттеріміз мектепте алған білімін қоғамда қолдана білсе, нұр үстіне нұр емес пе?! Алдымызда мөлдіреп отырған бүгінгі оқушылар, ертеңгі қоғамның мүшелері.Бірі- дәрігер, бірі- экономист, бірі- тілші болып, ұлы Абайдың сөзімен айтқанда, қоғамда кірпіш болып қаланады. ХХI ғасырда жаңа технологиялар көз ілеспес жылдамдықпен дамып жатқанда, оқушыларымыз да сол технологияларды үздік игеретін,заман талабына сай шәкірттерге білім беруіміз керек. Сондықтан да мұғалім мамандығына талап жоғары болады. Әр адам үкілеп, әлпештеп өсірген ұл мен қызын мектепке жетектеп әкеліп, мұғалімге зор сенім артады. Үкілеген үміттеріне үлкен жауапкершілікпен қарау - біздің борышымыз. Қарапайым сөйлеу тілін игеріп келген балаға әдебиетіміздің қайнар бұлағы - сөз әлемінің сиқырлы тілін үйретемін. Қазақ халқының асыл қазынасы- бай салт- дәстүрімен, рухани байлығымен, шешендік сөздерімен таныстырамын.Мен үшін даңқ та, ақша да маңызды емес, шәкірт тәрбиелеу, сөзімді бағалайтын ұрпақ болса- сол маңызды. Қорытындылай келе, Ұстаз бақыты- білімді ұрпақта, абыройлы еңбекте дер едім. Болашақта жаңа әдіс-тәсілдерді қолданып, өзіне сенімсіз оқушыларды жеке тұлға ретінде сезінуге жұмыстанамын.Мұғалім – зор тұлға, ол күннің құдіретті сәулесі сияқты» деп орыс халқының ұлы педагогы К.Ушинский айтқандай, мен өз бойымдағы білімді шәкірттеріме беріп, білім нәрімен сусындатқанды болашақ алдындағы парызым деп есептеймін.
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