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    Бҧл жинақ ауыз әдебиетінің тарихын тану, шешендік ҥлгіде сӛз 
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Тақырыбы: «Орамды сӛз - ой кӛркі» 
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Тҥсінік хат 

       

Тіл қҧдіреті мен әдебиет кҥші адамды рухани байытып,  

жанын сҧлуландырып, ізгілікке, адамгершілікке баулиды. Әрине, 

бҧл ретте пәндік сабақтарға ғана арқа сҥйеп, тар аяда қалып 

қойюға болмайды. Олар бағдарлама бойынша негізгі тҥсінік 

берсе, сыныптан тыс оқу алған дәрісті дамыта тҥсіп, ойына ой 

қосады. Белгілі бір мақсатты кӛздеген талдау жҧмыстары 

орындалады. Сӛздікпен жҧмыс, сӛздердің синонимдік, 

антонимдік  сыңарын тапқызу, сӛз бен сӛз тіркесінің  

кӛркемдегіш-бейнелегіш қызметін дәлелдеу, диалогтарды рӛлге 

бӛліп оқу, т.б. шаралардың тіл дамыту жҧмысында пайдасы мол. 

Оның салмағы мҧғалімнің білімділігіне, ізденімпаздығына және 

шеберлігіне байланысты екендігі аян.   

     «Ана тілі – жан-дҥниенің айнасы, мәңгі қҧламайтын бәйтерек, 

ана тілін ҥйренуде сӛздерді жаттау, олардың жҥйесін, ӛзгеру 

заңдарын білу ғана емес, тіл ҥйренумен бірге  бала тілдің сансыз 

кӛп ҧғымдарын, ойларын, сезімдерін, сҧлу ҥлгілерін, ойлау 

жҥйесін, ой пәлсафасын да меңгереді» - деп Ж.Аймауытов. Тіл 

дамыту мәселесі грамматика – морфология, фонетика, 

синтаксистік талдау жасап, оның заңдарын біліп қана қоймай, сӛз 

бедерін танып, астарына ҥңіліп, кӛркем шығармаларды  тҥсініп 

оқуына ықпал етуді кӛздейді. Сондықтан бҧл еңбек соған 

қатысты ауызша, жазбаша орындалатын жҧмыстарға тоқталады. 

Адамгершілік қасиетерді сӛз ететін, тілі қҧнарлы туындыларды 

оқу сӛздің эмоциялық бояуын, кейіпкер бейнесін, адамдар 

арасындағы қарым-қатынасты тани білуге жетелейді. Әрі айтар 

ойын нақты, жҥйелі жеткізе білуге машықтандырады. Ең 

бастысы,  «Кітап»  атты ғажап әлемге тартып әкетеді. 
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Бағдарламаның мақсаты: 

 

   Бҥгінгі заман талабына сай мемлекеттік тілді дамыту, 

маңыздылығы мен қажеттілігін арттыруды негізге ала отырып, 

ана тілінің қоғамдық-әлеуметтік мәнін тҥсінген, тілдің 

коммуникативтік, экспрессивтік қызметін жҥйелі меңгерген, 

қазақ халқының рухани қҧндылықтарын бойына сіңірген, ана 

тілінде  ӛз ойын сауатты еркін жеткізе білетін, сӛйлеу мәдениеті 

жоғары, «тоқсан ауыз сӛздің тобықтай тҥйінін» айта білетін қазақ 

шешендік ӛнеріне баулу, жаһандану ҥрдісінде ҧлттық 

қасиетімізді, ҧлттық тіліміздің қҧдіретін танытатын дәрежеде 

болатын тҧлға тәрбиелеу. 

 

Бағдарлама міндеті: 

    Ауыз әдебиетінің тарихын тану, шешендік ҥлгіде сӛз саптай 

білу, тілдің бейнелік, әсерлі қҧралдарын пайдалану, білім 

мазмҧнын ізгілендіру, адамгершілік-эстетикалық, мәдени-тарихи  

қҧндылықтарды таныту. 

 

Кҥтілетін нәтиже: 

- Мемлекеттік тілді дамыту, маңыздылығы мен қажеттілігін 

арттыруды негізге ала отырып, ана тілінің қоғамдық-

әлеуметтік мәнін тҥсінеді, материалды ізденімпаздықпен 

толықтырып ӛз білімін байытады. 

- Ана тілінде ӛз ойын сауатты еркін жеткізе біледі, теориялық 

материалды  оқып ҥйренеді. 

Пәнаралық байланыс:  қазақ тілі,  әдебиеттік оқу,  математика,  

дҥниетану, бейнелеу. 

Уақыт кӛлемі:  45 минут.    Аптасына  1 сағат.   Барлығы: 34 

сағат, 1 сыныптар ҥшін 33 сағат. 

  

Сабақтың ҧйымдастыру формасы: тҥсіндіру, шығармашылық, 

топтық,  жҧптық жҧмыс, ойындар. 

 

Сабақты қортындылау формасы:   жатқа айту,  ойын,  топпен 

жҧмыс. 
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Ауызша тіл дамыту жҧмыстары: 

 

    Тіл дамыту мақсатымен жҥргізілетін ауызша мазмҧндату 

жазба жҧмыстарын орындау алдындағы елеулі саты болып 

табылады. Ол сӛздік қорды молайтып, әдебиетке деген сезімін 

оятып, сӛйлеу барысында ӛрнекті ойды табуға, оны орынды 

қолдана білуге дағдыландырылады. Осылайша тҥрлі жолдарды 

пайдалана отырып, оқуға қозғау салу керек. 

    Оның ҥстіне сюжетті суреттер, эпизодтық кӛрнекіліктер 

кӛркем фильмдер тҥрлі диапозивтер бойынша сӛйлету 

оқушыларды ауызша және жазбаша тілін дамытумен қатар 

кӛркем сӛзді тҥсініп оқуына, оқушы қиялын, ойлау қабілетін 

дамытуға жәрдем етеді. Мәтінді бейнелі нҧсқасын жасағанда, ол 

суреттер шығарма мазмҧнының бір бӛлігін танытып тҧруы 

қажет, оны ретімен қҧрастырғанда, сюжет желісін, яғни ой 

жҥйесі ҥзілмейді. Мҧғалім кӛрініс бойынша ауызша әңгіме 

ӛткізу барысында оқушылардың элементтерді талдау, суретті 

мәтінмен байланыстырып, әңгімелеу  ыңғайына назар аударатын 

болады. 

 

Кҥнтізбелік жоспар 

1 сынып    (33 сағат) 

 

№ Тақырыбы Са

ғат 

са 

ны 

Ӛту 

мер

зімі 

Сабақтың 

тҥрі 

Кҥтілетін 

нәтиже 

I тоқсан 9 сағат  

I Оқимыз, 

ойнаймыз! 

3    

1 Кӛңілді тіл 

туралы ертегі  

1  Ертегі сабақ Ойын арқылы тіл 

дыбыстарының 

артикуляциясын, 

алфавиттік  

қатынастарды 

меңгереді. 

2 Қуырмаш 1  Ойын сабақ 

3 Қызықты алфавит   1  Білім 

жинақтау 

II Әңгіме айтып 

ҥйренейік 

3    

4 «Екі» алған сӛмке  1  Әңгіме сабақ Әдеби 
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5 Жалқаудың 

арманы 

1  Пысықтау шығармаларды 

тҥсіну және оның 

мазмҧнын 

әңгімелеу 

дағдысы 

жетіледі. 

6 Сурет бойынша 

әңгіме қҧрастыру  

1  Білімді 

жҥйелеу 

III Мазақтамалар 3    

7 Бауырсақ. Тр-лә-

ләм 

1  Жаңа білім  Есте сақтау, 

мәнерлеп  оқу,  

поэзиялық 

шығармалардың 

мазмҧнын тҥсіну 

дағдысы 

жетіледі. 

8 Бақ-бақ. Кетік-

кетік 

1  Пысықтау 

9 Қҧрама. 

Мҧратпен бҧзау. 

1  Қорытынды 

II тоқсан 7 сағат 

IV Сӛз ӛнері 2    

1 Сӛйлемді 

толықтырып, 

аяқта  

1  Танымдық 

сабақ 

Шығармашылық

пен жҧмыстана 

отырып, ойды 

тиянақтап, сӛй-

лемді жҥйелі 

аяқтауға 

дағдыланады. 

2 Суреттер сӛйлесе 1  Ойын сабақ 

V Санамақ 2    

3 Тҧрақты 

тіркестерден 

қҧралған санамақ 

1  Жаңа білім 

енгізу  

Есте сақтау 

қабілетін дамыта 

отырып,  сӛздік 

қорлары 

толығады. 
4 Жаңа санамақ 1  Білім 

жҥйелеу 

VI Қызықтамалар 3    

5 Тҥлкішек 1  Жаңа білім  Шығармашылық 

пен жҧмыстана 

отырып, ойды 

тиянақтап,  

сӛйлемді жҥйелі 

аяқтауға 

дағдыланады. 

6 Қалам. Қарындаш 1  Білім 

жҥйелеу  

7 Сызғыш. 

Ӛшіргіш. 

1  Пысықтау 

                                                   III тоқсан 9 сағат 
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VII Фонетикалық, 

лексикалық 

жҧмбақ 

тапсырмалар 

5    

1 Әріпті 

жҧмбақтар 

1  Сайыс сабақ Фонетика, лекси-

ка тарауынан 

алатын білімнің 

алғы шарты  

ретінде жҧмбақ 

тапсырмаларды 

шешу дағдылары 

қалыптасады. 

2 Шарадалар 2  Ойын сабақ 

3 Анаграммалар 1  Ойын сабақ 

4 «Н» мен «ң» 

айырмасы 

қандай? Егіз 

жолдар 

1  Танымдық 

VII

I 

Ауыз әдебиет 

ҥлгілері 

9    

5 Жаңылтпаштар 2  Машық сабақ Ауыз әдебиет 

інжу-маржанда-

рының жанрымен 

танысып, тілдік 

қорлары артады. 

6 Жҧмбақтар 2  Сайыс сабақ 

IV тоқсан 8 сағат 

1 Мақал-мәтел 1  Танымдық 

сабақ 

Ауыз әдебиет 

інжу-маржанда-

рының жанрымен 

танысып, тілдік 

қорлары артады. 

2 Ӛтірік ӛлең 1  Жаңа білім 

3 Ертегілер 1  Саяхат сабақ 

4 Асан қайғы. 

Шал ақын 

2  Танымдық 

X Тапқырларға 

тапсырма 

3    

5 Қалтам қанша? 

Ӛнерлі балалар. 

Қанша сәбіз еді? 

1  Машық сабақ Тапсырманы 

толық орындай-

ды. Орындау 

барысында пікі-

рін дәлелдейді. 

Қиялын 

шыңдайды. 

6 Ӛлең қҧрастыру  1  Шығарма -

шылық 

7 Ойыншықтар 

дҥкені 

1  Ойын сабақ 
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2 сынып       (34 сағат) 

 
№ Тақырыбы Сағат 

саны 

Ӛту 

мерзі

мі 

Сабақтың тҥрі Кҥтілетін 

нәтиже 

I тоқсан 9 сағат 

I Оқимыз, 

ойнаймыз! 

3    

1 «Сиқырлы айна» 1  Ертегі сабақ Ойын арқылы 

қиял-есті 

дамытады. 
2 «Фантастикалық 

жорамал» 

1  Ойын сабақ 

3 Сӛздер тізбегі 

«Пойыз» ойыны 

1  Білім жинақтау 

II Әңгіме айтып 

ҥйренейік 

6    

4 Табандылық 1  Әңгіме сабақ  Әдеби 

шығармаларды 

тҥсіну және 

оны мазмҧндау 

дағдылары 

қалыптасады. 

5 Емші 

қҧмырсқалар 

1  Пысықтау 

6 Ақ тиін мен 

қасқыр 

1  Білімді жҥйелеу 

7 Тәртіпсіз лақ 1  Әңгіме сабақ 

8 Абайдың сыры 1  Бекіту сабақ 

9 Кҥлдіргі әңгіме 

қҧрастыру 

1  Талдау сабақ 

II тоқсан 7 сағат 

III Санамақтар 2    

1 Жҧмбақ 

санамақтар 

1  Танымдық сабақ Шығармашы-

лықпен жҧмыс-

тана отырып, 

ойды тиянақ-

тап, сӛйлемді 

жҥйелі аяқтау-

ға дағдыланады 

2 Қызықты 

санамақтар 

1  Ойын сабақ 

IV Фонетикалық 

лексикалық 

жҧмбақ 

тапсырмалар 

5    

3 Логогрифтер  1  Жаңа білім 

енгізу  

Есте сақтау қа-

білетін дамыта 

отырып, сӛздік 

қорлары толы-

ғады. 

Шығармашы-

4 Омонимдер 1  Білім жҥйелеу 

5 Анагрммалар 1  Пысықтау  

6 Метаграмма 

лар 

1  Жаңа білім 
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7 Омофондар 1  Білім жҥйелеу лықпен жҧмыс-

тана отырып, 

ойды тиянақ-

тап сӛйлемді 

жҥйелі аяқтау-

ға дағдыланады 

                                               III тоқсан 11сағат 

V Ауыз әдебиет 

ҥлгілері 

13    

1 Мақал-мәтелді 

жалғастыр 

1  Машық сабақ  

 

 

 

 

Ауыз әдебиет 

інжу-

маржандарыны

ң жанрымен 

танысып, 

тілдік қорлары 

артады. 

2 Ертегі сюжетін 

ӛзгерту 

1  Жаңа білім 

3 Ойын жҧмбақтар 1  Танымдық сабақ 

4 Жҧмбақ, 

жаңылтпаштар 

1  Жаңа білім 

5 Суайттың ӛтірік 

ӛлеңі 

1  Саяхат сабақ 

6 Ҧлылардан 

қалған бата 

сӛздер 

1  Танымдық 

7 Жиренше шешен 1  Жаңа білім 

енгізу 

8 Қожанасыр мен 

Алдаркӛсе 

туралы аңыздар 

2  Білім жҥйелеу 

9 Деген екен... 1  Пысықтау 

10 Жҥз бір мақал, 

мың бір жҧмбақ 

1  Жаңа білім 

IV тоқсан 7 сағат 

1 Сырым батыр-

дың шешендігі 

1  Машық сабақ Байқампаздық 

қа, сӛзді орны-

мен қолдана 

білуге, дәлдік-

ке ҥйренеді. 

2 Бала бидің 

білгірлігі 

1  Шығармашылық 

3 Ақтайлақ бидің 

айтқандары 

1  Білім жҥйелеу 

VI Тапқырларға 

тапсырма  

5    

4 Қайда бардым? 

Не кӛрдім?   

1  Ойын сабақ Тҧрақты сӛз 

тіркесінің 

мағынасын 

ашып, ойлау 

қабілеттері 

дамиды. 

5 Ҧйқасын тап 1  Машық сабақ 

6 Сыр сандық 1  Шығармашылық  

7 Ауызша 

суреттеу 

1  Ойын сабақ 
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3 сынып     (34 сағат) 

 
№ Тақырыбы Са 

ғат 

са 

ны 

Ӛту 

мер 

зімі 

Сабақтың 

тҥрі 

Кҥтілетін нәтиже 

I тоқсан 9 сағат  

I Оқимыз, 

ойнаймыз! 

3    

1 Керсінше 

айтайық 

1  Шығармашы 

лық 

Ойын арқылы ӛзіндік 

ой тҥйіп, 

пайымдаулар жасауға 

дағдыланады. 
2 Кім кімсіз бола 

аламайды? 

1  Машықтық 

3 Бҧрын, бола-

шақта кім 

болған? 

1  Дамыту сабақ 

I

I 

Әңгіме айтып 

ҥйренейік 

6    

4 Байлық. Бақыт. 

Ақыл.  

1  Әңгіме сабақ Мәтін бойынша 

қорытынды ой тҥюге, 

оны мазмҧндауға, 

кейіпкерлерге баға 

беріп, пайымдаулар 

жасауға 

машықтанады. 

5 Бҧлбҧл. 

Жарқанат. 

Қарақҧрт. 

1  Пысықтау 

6 Қҧмырсқа және 

бидай дәні. 

1  Білімді 

жҥйелеу 

7 Ақ  кӛбелек 

қайда ҧшып 

кетті? 

1   

8 Сабыр 1  Білім жҥйелеу 

9 Екі кейіпкер 

арасындағы 

диалогтық 

әңгіме ҥлгісін 

қҧрастыр. 

1  Әңгіме сабақ 

II тоқсан 7 сағат 

III Киелі сандар 2    

1 «3»-те киелі сан 2  Білім жҥйелеу  Ҧлттық ҧғымдағы ҥш 

санына қатысты 

тҥсінікпен танысады. 

IV Фонетикалық, 

лексикалық 

жҧмбақ 

тапсырмалар 

5   Есте сақтау қабілетін 

дамыта отырып,  

сӛздік қорлары 

толығады. 

Шығармашылықпен 3 Логогрифтер 1  Сайыс сабақ 
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4 Омонимдер 1  Білім жҥйелеу жҧмыстана отырып, 

ойды тиянақтап, 

сӛйлемді жҥйелі 

аяқтауға 

дағдыланады. 

5 Анагрммалар 1  Пысықтау  

6 Метаграммалар 1  Жаңа білім 

7 Омофондар 1  Білім жҥйелеу 

III тоқсан 11сағат 

V Ауыз әдебиет 

ҥлгілері 

13    

1 Мақал ойла, ой 

шыңда! 

1  Шығармашы 

лық 

 

 

 

Ауыз әдебиет 

ҥлгілерімен жҧмыстану 

арқылы 

шығармашылық 

қабілеттерін дамытады. 

2 Ертегі желісі-

мен диафильм 

қҧрастыр 

2  Машықтық 

3 Этнографиялық 

жҧмбақтар 

1  Сайыс сабақ 

4 Жҧмбақ айтыс 2  Айтыс сабақ 

5 Тазша баланың 

ӛтірік ӛлеңдері 

1  Шығарма-қ 

6 Жаңаша 

санамақтар 

1  Жаңа білім 

7 Қорқыт атаның 

ӛсиет сӛздері 

1  Білім 

жинақтау 

8 Домалақ ана 

туралы аңыз 

1  Білім жҥйелеу 

9 «Алтын қақпа» 

ойыны 

1  Ойын сабақ 

IV тоқсан 7 сағат 

1 Шешендік 

сӛздер. Тӛле 

бидің тӛрелігі. 

1  Білім 

жинақтау 

Ауыз әдебиет 

ҥлгілерімен жҧмыстану 

арқылы 

шығармашылық 

қабілеттерін дамытады. 
2 Жыраулар 

ӛсиеті  

1  Жаңа білім  

3 Әнет баба 

әңгімелері 

1  Пысықтау 

V

I 

Тапқырларға 

тапсырма 

4    

4 «Тапқыр болсаң 

тауып кӛр» 

сайысы 

1  Сайыс сабақ Ҧлттық дҥниетаным, 

тҧрақты сӛз тіркесі, 

кӛнерген сӛздер 

туралы білімдерін 

шыңдайды. 
5 «Тіл білгірі» 

сайысы 

1  Сайыс сабақ 

6 «Ғажайып алаң» 

ойыны 

1  Ойын сабақ 

7 Қорытынды 

тест 

1  Қорытынды 

сабақ 
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4 сынып    (34 сағат) 

 
№ Тақырыбы Сағат 

саны 

Ӛту 

мер

зімі 

Сабақтың 

тҥрі 

Кҥтілетін 

нәтиже 

I тоқсан 9 сағат  

I Оқимыз, 

ойнаймыз! 

3 

 

   

1 Ғажайып елдер 1  Ертегі сабақ Ойын арқылы 

ӛзіндік ой 

тҥйіп, 

пайымдаулар 

жасауға 

дағдыланады. 

2 Аңдар ҥйі 1  Ойын сабақ 

3 Сиқырлы елдің 

тҧрғындары 

1  Білім 

жинақтау 

II Әңгіме айтып 

ҥйренейік 

6    

4 Христофор 

Колумбтың 

жҧмыртқасы 

1  Жаңа білім Мәтін бойынша 

қорытынды ой 

тҥюге, оны 

мазмҧндауға, 

кейіпкерлерге 

баға беріп, 

пайымдаулар 

жасауға 

машықтанады. 

5 Білгір адам 1  Әңгімелеу 

6 Ең қасиетті жеміс 1  Бекіту сабақ 

7 Айлакер бала 1  Пысықтау 

сабақ 

8 Ащы бал 1  Білім 

жинақтау 

9 Жамандықтың 

кесірі 

1  Білім 

жҥйелеу 

II тоқсан 7 сағат 

III Киелі санадар 1 

 

   

1 Жетілік ҧғымы 1  Білім 

жҥйелеу 

Ҧлттық ҧғым-

дағы жеті са-

нына қатысты 

тҥсінікпен 

танысады. 

IV Бабалар ӛмірі – 

ҧрпаққа ӛнеге 

6    

2 Абайдың қара 

сӛздері  

2 

 

 Жаңа білім  Әдеби 

шығармалар 

ды тҥсіну және 

оны мазмҧндау 

дағдылары 

қалыптасады. 

3 Ҥш арыс 1 

 

 Бекіту сабақ 

4 Ҥш бәйтерек 1  Пысықтау  

5 Қадырдың мысал 1  Білім 
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ӛлеңдері жинақтау 

6 Ақиық ақын-

Мҧқағали 

1 

 

 Білім 

жҥйелеу 

III тоқсан 11 сағат 

V Ауыз әдебиет 

ҥлгілері 

11    

1 Мақал-мәтелдер 

айтысы 

2  Шығарма 

шылық 

Ауыз әдебиет 

інжу-маржан-

дарының 

жанрымен 

танысып, тіл-

дік қорлары 

артады. 

2 Аралас ертегілер 1  Машықтық 

3 Географиялық 

жҧмбақтар 

1  Сайыс сабақ 

4 Айтыс ӛнері 1  Айтыс сабақ 

5 Қырық ӛтірік 

әңгіме 

1  Шығарма 

шылық 

6 Найман ана 1  Жаңа білім  

7 Мысал 1  Білім 

жинақтау 

8 Тыйым сӛздер 1  Білім 

жҥйелеу 

9 Сӛз тапқанға қолқа 

жоқ 

1  Ойын сабақ 

10 «Ойшылдар мен 

тапқырлар» 

сайысы 

1  Сайыс сабақ 

IV тоқсан 7 сағат 

VI Тапқырларға 

тапсырма 

7    

1 Пікірлесе білейік 

 

1  Шығарма 

шылық 

Ҧлттық 

дҥниетаным, 

тҧрақты сӛз 

тіркесі, 

кӛнерген 

сӛздер туралы 

білімдерін 

шыңдайды. 

2 Сипаттама 1  Машықтық 

3 «Пирамидалық 

оқиғалар» 

1  Сайыс сабақ 

4 «Тапқыр болсаң 

тауып кӛр» 

1  Ойын сабақ 

5 «Ескірмейтін ескі 

сӛздер» 

1  Шығарма 

шылық 

6 «Шаршы топта сӛз 

баста» 

1  Жаңа білім  

7 Қорытынды тест 

 

1  Білім 

жинақтау 
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Ҥлгі сабақ жоспарлары    

1 сынып 

 
Апта Кҥні Сабақ 

Тақырыбы Кӛңілді тіл туралы ертегі 

 

Жалпы 

мақсаты 

Адамдардың бір-біріне қарым-қатынасы 

Кҥтілетін 

нәтижелер 

-Тілдің қарым-қатынас қҧралы екенін білдеді. 

-Тіл дыбыстарының артикуляциясын меңгереді 

-Сӛздік қоры тереңдейді, дҧрыс сӛйлеуге тӛселеді, тіл 

ерекшеліктеріне мән береді. 

 

Сабақ тҥрі Дәстҥрлі 

Әдісі Әңгімелеу, жҧптық, топтық жҧмыс «Пирамидалық» оқиға 

стратегиясы. 

Жабдықтар Суреттер, маркерлер, флипчарт. 

 

Сабақ барысы: 

 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті 

Кіріспе Ҧйымдастыру: 

1. Психологиялық дайындық 

2. Топқа бӛлу 

Оқу қҧралдары суреттерімен 

топқа бӛліну 

Біз кӛңілді бала-

мыз. Сәлемдесіп 

аламыз. Мақсаты-

мыз- білім алу 

Міндетіміз - ең-

бектену. Еңбектену 

арқасында 

Білімге қол жеткізу 

Тҧсаукесер Қызығушылықты ояту:  

Жҧмбақ шешу 

1. Қатар-қатар тас қойды,  

Жирен атты бос қойдым. 

2. Ти десем тимейді 

Тиме десем тиеді. 

 

Оқушы оқиды: 

Жҧмбақ шешу ҥшін 

берілген суреттер 

ішінен шешуіне 

сәйкес  суретті 

таңдайды. 

Негізгі 

бӛлім 

-Бҧл жҧмбақтар не туралы? 

-Бҧл дене мҥшелері неге қажет? 

-Ендеше осы тіл туралы ертегімен 

танысайық. 

-Ертегі мәнін оқу, онда айтылған 

қимылдарды жасау 

-Ертегі желісін «Пирамидалық» 

Қойылған сҧрақтар 

тӛңірегінде пікір 

алмасу. 

Ерін, тіл, тіс-сӛйлеу 

ҥшін, тҥсінісу ҥшін 

қажет деген ой 

тҥйеді. 
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оқиға сҧрақтарынан қояды. 

1.Оқиға кейіпкерін ата (1 сӛз) 

2.Кейіпкердің мінезі (2 сӛз) 

3. Оқиға болған орын (3 сӛз) 

4. Оқиға қалай басталды? (4 сӛз) 

5.Оқиға қалай ӛрбіді? (5 сӛз) 

Әрі қарай не болды? (6 сӛз) 

7.Оқиға қалай аяқталды? (7 сӛз) 

-Ертегі желісіндегі  

тілмен жасалатын 

қимылдарды 

қайталау 

1.Тіл. 

2.Мазасыз тіл.  

3.Тіл ауызда тҧрады. 

4.Бір кҥні жаңбыр 

жауды. 

5.Тіл жаурап ҥйіне 

кіріп кетті. 

6.Мысық тіл қҧйған 

сҥтті жалап ішті. 

7.Тіл сағатқа қарап, 

ҧйқыға жатуға 

дайындық жасады. 

Қорытын 

ды  

-Біз бҥгін қандай ертегімен 

таныстық ? 

-Ол ертегі не туралы? 

-Ертегі не туралы? 

-Ертегі мазмҧнына сай 

мақалдардың жалғасын 

сәйкестендірейік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сҧрақтарға жауап 

береді. Флип-чартта 

жазылған мақал 

бӛліктерін 

сәйкестендіріп 

қосады. 

Мақал-мәтелдер 

Тіл 

қаруы 

сӛз 

Біліміңм

ен жҥгір 

Тілің 

мен 

жҥгір 

ме 

Сӛйлем 

неден 

туады 

Сӛз 

сӛзден 

туады 

Сӛз 

қаруы 

ой 
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2 сынып 

 
Апта Кҥні Сабақ 

Тақырыбы Абай сыны 

Жалпы 

мақсаты 

Абай атамыздың ӛмірі, шығармашылығы туралы 

тереңірек білуіне, адамның ішкі жан  дҥниесін тҥсінуге, 

ақынның данышпандығын  тануына жол салу. 

Кҥтілетін 

нәтижелер 

1. Негізгі  ойды аша біледі 

2. Абайды  тану арқылы тілдік қорын молайтады. 

3. Ӛз ойын тҧжырымдап, дәлелді тҥрде идея айта алады 

Сабақ тҥрі Білім жинақтау 

Әдісі « Әңгімелер кестесі» стратегиясы,  Болжау әдісі 

Жабдықтар Суреттер, маркер, стикер 

Сабақ барысы: 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті 

Кіріспе 1. Ҧйымдастыру бӛлімі 

2. Топқа бӛлу 

Қыс Кҥз Кӛктем Жаз 

Әр топ ӛз атын 

қорғайды. 

Тҧсаукесер А. Қҧнанбаев кім? 

* топтастыру қҧру  

*пікір алмасу 

Ғҧлама    

 

 

 

Негізгі бӛлім Ой шақыру 

  Сҧрақтар 

 

1.Сіз тҥсті ажырата аласыз ба?    

Ақ                Қара 

 

 

 

2. Мәтінді оқып, талдау 

3. Мәтін бойынша сойлем 

ретінде кӛрсету. 

4. Дҧрысын табыңыз    кімнің 

сӛзі? 

5. « Менің Абай атам»  

эссе жазу. 

Әңгіме мазмҧны 

бойынша сӛйлемдер-

дің ретін кӛрсетініз. 

Баласын тоғыз 

жасында Семейге 

оқуға жібереді. Әбіш 

ақ тҥсті заттың асыл 

екендігін айтты. 

Абай баласының айт-

қан сӛздеріне риза 

болды. Абай баласы-

ның айтқанына қарсы 

пікір айтты. Әбіш 

әкесіне қарсы сҧрақ 

қояды. Абай қара 

тҥсті заттың асыл 

екенін айтады. Абай 

қара тҥсті заттарға 

бірнеше дәлелдер 

келтіреді. Әбіш ӛз 

дәлелін айтады. 

Қорытынды Білемін Білдім Білгім 

келеді?   

 

Абай 
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2 сынып 

 
Апта Кҥні Сабақ 

Тақырыбы Алдаркӛсе туралы әңгімелер  

Жалпы 

мақсаты 

Аты аңызға айналған Алдаркӛсе туралы әңгімелермен 

таныстыру, қызыққа толы оқиғаларын оқып, бас 

кейіпкерлерді салыстыру, ҧрлық, алдау, ӛтірік айту, 

сараңдық, қулық сияқты жаман әдеттен бойын аулақ 

ҧстау керектігін тҥсіну. 

Кҥтілетін 

нәтижелер 

-Кӛркем әдеби тілде сӛйлей біледі 

-қиялын ҧштап байқағыштық қабілеті артады. 

-аңыз кейіпкерлеріне сипаттама беру арқылы оны 

неліктен аңыз кейіпкерлеріне айналғанын дәлелдейді. 

Сабақ тҥрі Дәстҥрлі 

Әдісі Сын тҧрғысынан ойлау, сахналау, проблемалық 

сҧрақтар. 

Жабдықтар  Суреттер, кейіпкерлер. 

Сабақ барысы: 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті 

 

Кіріспе Ҧйымдастыру: 

1. Психологиялық 

дайындық 

2. Топқа бӛлу 
«Менің қиялымның 

эмблемасы» әр топқа 

сипаттама. 

 

 

Біз қандаймыз, 

қандаймыз? 

Шҧғылалы 

таңдаймыз. 

Кҥлімдеген 

кҥндейміз, Еш 

уайымды білмейміз. 

 

 

Тҧсаукесер Қызығушылықты ояту:  
«Тазша бала» қоржынынан хат 

алып оқу. 

 

Оқушы оқиды: 

Байды алдап 

мақтанған, 

Кедейлерге жақ 

болған. Сараң емес, 

бай емес. Ақша 

қҧмар жан да 

емес,Табыңдаршы 

жанды осы? 
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Негізгі 

бӛлім 

-Аты аңызға айналған кімдерді 

білесің? 

-Қайсысын қазіргі таңда 

ортамыздан табасыңдар? 

-Алдаркӛсе кім? 

-Қожанасыр туралы не 

білесіңдер? 

-Алдаркӛсе туралы аңыз 

әңгімелерді, қажет деректерді 

талдау. 

-Алдаркӛсе  деп аталу себебі 

неде? 

-Тек Алдар  демей неліктен 

кӛсені қосқан? 

-Бҧлар қандай кейіпкерлер? 

-Алдаркӛсе мен Қожанасырдың 

нені ӛзімізге қабылдауға 

болады, нені қабылдауға 

болмайды? 

Кӛрініс 

Бейнетаспа 

«Алдаркӛсе мен қожанасыр» 

туралы мультфильм. 

Сҧрақтарға жауап 

береді.  

Топтық 

тапсырмалар 

1топ:Алдаркӛсе 

топтастыру 

            Айлакер 

Қу 

                

 

 

2топ: Венн 

диаграммасы. 

                 

  

 

 

 

 3топ:Кесте толтыру 

Қабыл- 

даймын 

Қабылда- 

маймын 

 

 

 

 Оқушылар 

шығармашылығы: 

Ӛз ойын ауызша 

айтып беру. Эссе 

жазу.   

       

Қорытынды «Дӛңгелек ҥстел стратегиясы» 

әр оқушы алдындағы қағазға 

берілген тапсырмаға бір-бір 

сӛйлеммен ӛз ойын жазады. 

 

Алдаркӛсеге 

ҧқсағым келеді, 

себебі... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдаркӛс

е 

Қожа

- 

насы

Алда

ркӛс

е 
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3 сынып 

 
Апта Кҥні Сабақ 

Тақырыбы Ертегіні керсінше айтайық  

Жалпы 

мақсаты 

Балалардың елестетуін, сыни тҧрғыдан ойлау 

стратегияларын пайдалана отырып, ӛз бетімен шешім 

қабылдай білу, қорытынды жасау, ӛз ойларын жҥйелі 

жеткізу дағдыларын дамыту. 

Кҥтілетін 

нәтижелер 

-Жаңа тақырыптың мағынасын аша отырып, негізгі 

идеяны анықтайды. 

-Жҥйелі мазмҧндай біледі. 

Сабақ тҥрі Дәстҥрлі 

Әдісі Сын тҧрғысынан ойлау, топтық, жҧптық жҧмыс. 

Жабдықтар  Маркерлер, флипчарт. 

Сабақ барысы: 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті 

Кіріспе Ҧйымдастыру: 

1. Психология 

лық дайындық 

2. Топқа бӛлу 
«Бес асыл іс» арқылы 

топқа бӛліну, әр топқа 

бӛліну. 

Кел, балалар, 

кҥлейік,Кҥлкіменен 

тҥлейік.Кҥлкі кӛңіл 

ашады.Кҥліп ӛмір 

сҥрейік.Талап, еңбек, терең 

ой, қанағат, рахым. 

Тҧсаукесер Қызығушылықты 

ояту:  
«Соқыр ана» 

поэмасынан ҥзінді 

тыңдау... 

(алған әсерлерімен 

бӛлісу) 

Балалар қҧлақтарына 

сыбырлайды:  

Самҧрық қҧс ҧзақ 

ҧйықтайды.Қарны ашқан соң 

оянады. 

Қалғанын ертең айтамын... 

Негізгі 

бӛлім 

Жаңа сабақ 

1.Ертегіні керсінше 

айтайық 

Балалармен бірге таныс 

ертегіні еске тҥсіріп, 

оның кейіпкерлерін 

ӛзгерту туралы ҧсыныс 

жасау. (жағымды мінез 

қҧлықты, жағымсызға 

және керсінше)  

2.«Insert» 

3. «Әдеби 

ҥйірме» 

Кейіпкер ойлайды 

1.Мейрімді кейіпкердің 

жҥрегіне бір тҥйір мҧз тҥсіп, 

ол қаніпезер адамға 

айналады, ал қатал кейіпкер 

жҥрегіне аяныш сезімі 

ҧялап, мейрімді адам 

болады. 

2.Жағымсыз кейіпкер бір 

жақсы іс істеді және бҧл 

оған ҧнағаны сонша ол... 

3.Кейіпкер сиқырлы дәріні, 

немесе сиқырлы кәмпитті 
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стратегиясы 

арқылы 

тапсырма беру 

(топпен 

жҧмыс) ойдан 

ертегі ойлау. 

жеп қойып... 

Топпен жҧмыс 

1топ: Сілтеме табушы (ең 

қызық оқиға ойлап табады.) 

2топ:Кейіпкерлерді 

сипаттаушы (кейіпкерді 

анықтап сипаттайды) 

3топ:Ізденушілер (Ертегіге 

қатысты қосымша ақпарат 

ҧсынады) 

4топ: Дәнекер топ (Оқиғаны 

қазіргі заманмен 

байланыстырады) 

5топ: Сӛз тапқыш 

бейнелеуші топ (Ертегіге сай 

мақал –мәтел табу, 

кейіпкерлерді ауызша 

сӛйлету.) 

Қорытынды Белгілі ертегі 

кейіпкерлерін ӛзгерте 

отырып, жаңа ертегінің 

сюжетін ойдан 

қҧрастыру. 

Қаңбақ шал тамақты кӛп 

жеп семіріп кетеді де, 

ҧшалмайтын болады. Ал Дәу 

болса жеп-жеңіл болады... 

Қызыл телпек мейрімсіз, 

қасқыр мейірбан... 

Сабақтың 

ӛзіндік 

талдауы 

  

Сабақ 

бойынша 

ӛзгертулер 
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        3 сынып

  

Тіл дамыту  

Сабақтың 

тақырыбы 

Ақ кӛбелектер қайда ҧшып кетті? 

Жалпы 

мақсаты 

Айнала қоршаған орта табиғатын ӛмірмен 

байланыстыра тҥсінуге мҥмкіндік жасау 

Кҥтілетін 

нәтиже 

1. Мәтін мазмҧнын тҥсінгенін дәлелдеу 

мақсатындағы жҧмыстар арқылы ауызша 

әңгімелейді. 

2.  Мәтінді зерттей оқу арқылы идеясын ашып 

дәлелдейді. 

3.  Негізгі ойға қорытынды жасау арқылы 

диалогпен сӛйлейді. 

Сабақ тҥрі, 

әдіс-тәсілдер 

Биопоэма, Венн диограммасы дҧрыс, дҧрыс емес 

кесте. 

Керекті 

жабдықтар 

Кестелер 

Сабақ барысы 
Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті 

Кіріспе 1. Ҧйымдастыру бӛлімі 

2. Топқа бӛлу 

Гҥл, Кҥн, Кӛбелек,Алақан 

Әр топ ӛз атын 

сәйкес амандасу 

Тҧсаукесер 

 

 

 

Биопоэма: Аты 

         Сипаты: 

Жақсы кӛретіні: 

          Қорқатыны: 

          Басынан ӛткізген сезімі: 

          Болашақтан кҥтетіні: 

          Мекен-жайы: 

           Тегі: 

         Кӛбелек   

 Әдемі, нәзік 

Әдемі гҥлдер 

Жел,жаңбыр 

Жарық әлемге қуану 

Жаздың жылы, ҧзақ 

болуы 

Жазғы дала 

Бунақденелер                         

Негізгі бӛлім 1. Ой шақыру ( кесте 

толтыру) 

2. Ертегіні оқып 

мазмҧнын 

талдау(жоспар қҧру) 

3. Кӛбелек тіршілігі 

қандай кезеңдерден 

тҧрады? Іздейік! 

Сызбамен жҧмыс 

Ертегінің мазмҧны 

бойыншадҧрыс(+)  және 

Тазалық Салақтық 

  

 

Жҧмыртқа-

дернәсіл- қуыршақ- 

кӛбелек. 

 

Сызбадағы 

сӛйлемдерді 

мәтінмен 

сәйкестендіріп, 
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дҧрыс емес(-) сойлемді 

белгілеу 

4 « Сіз әдемі киінгенді 

ҧнатасыз ба?» атты 

тақырыпта  сҧхбат 

сҧрақтарын дайындау. 

4. Венн диаграммасы 

дҧрыс, дҧрыс емес 

белгісін қояды.  

Тазалық  Салақтық 

 

 

 

Қорытын 

ды 

Бағалау 

Пікірталас 

«Шынымен,адам кӛркі-

шҥберек пе?» 

 

 

 

3сынып  Тіл дамыту  

Сабақтың 

тақырыбы 

Байлық. Бақыт. Ақыл. 

Жалпы 

мақсаты 

Мәтіннің мазмҧны мен негізгі идеясын ашу 

Кҥтілетін 

нәтиже 

1. Сӛз тіркесін,кӛркем сӛз тізбегін қҧра біледі, 

мазмҧндайды. 

2. Мәтінде талдау арқылы ӛмірдегі 

қҧндылықтардың,қасиетті ҧғымдардың парқын  

ажырата біледі. 

3. Шығармашылық және дәстҥрден тыс  

жҧмыстанады. 

Сабақ тҥрі, 

әдіс-тәсілдер 

Сҧрақ-жауап,дәлелдеу. 

Керекті 

жабдықтар 

Кестелер,топшамалар 

Сабақ барысы 
Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті 

 

Кіріспе 1.Ҧйымдастыру бӛлімі 

 2.Топқа бӛлу 

Байлық. Бақыт. Ақыл 

Әр топ ӛз атын қорғау 

Тҧсаукесер 

 

 

 

«Бақыт» сӛзін қандай сӛз 

топтармен тіркестіріп айтар 

едің?  

-бала 

-ана 

Бақыт -әже                                     

-ел 
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Негізгі бӛлім 1.Ой шақыру ( кесте 

толтыру) 

2.Мәтінді оқып талдау 

3.Бақыт,байлық,ақыл не 

деген екен? Іздейік! 

Сызбамен жҧмыс 

4.Мәтін кейіпкерлерін 

анықтаныз 

5.Байлық, бақыт, ақылдың 

жауабын сай мақал ойла. 

(мәтінге байланысты) 

Сҧрақтар Ия Жоқ 

1. Сіз 

бақыттысыз ба? 

2. Сіз 

ақылдысыз ба? 

3.Байлық бақыт 

па? 

  

 

Сӛйлем

-дер 

Бақыт Байлық Ақы

л 

    

 

Ақыл азбайды 

Білім тозбайды 

Қорытынды 

Бағалау 

«Бақытты балалық шақ» 

ЭССЕ жазу 

 

 

 

4 –сынып 

 
Апта  Кҥні Сабақ 

Тақырыбы Найман ана  

Жалпы мақсаты Аңызбен танысып, ана қҧдіретіне бас иіп, 

шығармадан алған әсерін бҥгінгі ӛмірмен 

салыстырып  саралайды. 

Кҥтілетін 

нәтижелер 

-Аңыз мазмҧнымен танысады. 

-Аңыз желісімен ой толғап, ӛзіндік пайымдаулар 

жасайды. 

Сабақ тҥрі Жаңа білім 

Әдісі Топтастыру, мәртебелі сҧрақтар, топтық,  жҧптық 

жҧмыс. 

Жабдықтар Маркерлер, флипчарт. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті  Оқушы әрекеті 

 

Кіріспе Ҧйымдастыру: 

1. Топқа бӛлу 

2. Психологиялық 

дайындық. 

Тҥс таңдау арқылы 

топқа бӛлінеді. 1, 2, 3 

Мен бҥгін 

қуаныштымын, 

ӛйткені... 

Тҧсаукесер Қызығушылықты ояту «АНА» 

деген кім? Топтастыру қҧру. 

Тірек сӛздер 

пайдалану арқылы 

топқа бӛлінеді. 
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Негізгі 

бӛлім  

Жаңа сабақ 

Ш.Аймауытовтың «Найман ана» 

шығармасымен танысу. 

1тақырыпша: Найман ана 

қайғысы 

2тақырыпша: Жоламанның 

басынан кешкен қиыншылықтары 

3тақырыпша: Ҧлдан келген хабар  

4тақырыпша:  Шығармашылық 

тапсырма: 

 

 

 

 

«Мазайка» әдісімен 

бӛлімдермен таны-

сып, аңыз мазмҧнын 

жинақтап, танысады , 

ӛздері оқып танысқан 

бӛлімге ат таңдап, 

реттілігін анықтайды. 

 

№1 «Найман ана» 

бейнесін кӛз алдары-

на елестетіп, суретін 

салу. 

№2 Мәңгҥрт ҧлын 

іздеп келген ананың 

психологиялық 

кҥйіне сипаттама бер. 

№3 Бҥгінгі кҥнде 

«мәңгҥрттер» бар ма? 

Олардың Жоламан-

мен ҧқсастығы, 

айырмашылығы. 

№4 Халқымыз неге 

Найман ананы пір 

тҧтады. 

Қорытынды Ана саған керек болса, балаға да 

сен керек, Кезекпен ауысады 

ғұмырғой бұл дӛңгелек.Ана керек! 

О, адамдар, ана керек адамға, 

Анасыздар, аң сияқты күн кешуде 

ғаламда. Пікірімді ұнатпаған 

таптық та дер дананы, Даналық-

тың қажеті жоқ сыйлау үшін 

ананы.                         Т.Айбергенов 

Ӛлеңді айтылған ой 

тӛңірегінде пікірлесу. 

 

 

«Адамзат, 

мәңгҥрттіктен 

сақтан» эссе жазу 

 

 

Сабақтың 

ӛзіндік атауы 

  

Сабақ 

бойынша 

ӛзгертулер 
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Қосымша дидактикалық материалдар 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдар кӛсе мен оның ашкӛзді ауылдасы. 

 
   Алдар кӛсенің ауылына бір сараң кӛшіп келеді. Ешкімге ештеңе 

бермейді. Ал ӛзі алса, ешқашан қайырмайды. Сараң болғанда да 

ӛзінен ӛзі аяйтын сараң. Тіптен тамақ ішпейді деуге де болады. 

    Сӛйтіп жҥріп әлгі сараң ханның қызын кӛргісі келеді. « Кӛрсет!»- 

деп Алдар кӛсеге жалынады. Әрі ойланып, бері ойланып, Алдар кӛсе 

кӛнеді. Екеуі жолға шығады. 

Жолай қой жайып жҥрген шопанға жолығады. 

- Қайтар жолда қайырамын, сен маған қарызға екі теңге бере тҧр, - 

дейді. Сараң қинала-қинала әрең береді. 

-  Айналайын, - дейді Алдар қойшы балаға, - менде екі теңге бар, ең 

жаман деген бір қотыр лағыңды сат!   Шопан сатады. 

- Рақмет! Енді сен маған осы лаққа және екі теңгеме дҧрыстау бір 

қозы бер. 

Бір лақ және екі теңге деген әжептәуір дҥние ғой! Береді. 

- Бауырым! Енді сен мына лақты да, қозыны да, тіпті екі теңгені де ал. 

Алда бір ҥлкен ешкі бер! - Шопан бҧл жолы да ойланбай-ақ келісе 

салады. 

Ӛстіп, қайта-қайта ауыстырып отырып, Алдар Кӛсе не бары екі 

теңгеге бір ҥлкен семіз қой сатып алады… 

      Хан сарайы дарияның қақ ортасындағы шағын арада орналасқан 

екен. Сарай мен жағалаудың ортасында ағаш кӛпір. 

Жолаушылар сол кӛпірге таяу жерге жетіп, шатыр тігеді. Сол кезде су 

алуға келген хан сарайының бір кҥңі: 

- Сіздер кім боласыздар? - деп сҧрайды. 

-Біз Аспан адамдарымыз! - дейді Алдар. Асығып-ҥсігіп әрең жеткен 

қыз осының бәрін ханның қызына айтып барады.  Аспан адамдары 
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қандай болады екен деп жақындап келеді де, ханның қызы тез кетіп 

қалады. Пәлендей айырмашылық таппайды. 

Хан қызын кӛруге қҧштар боп келген сараң оған қарамай, оның 

ҥстіндегі асыл әшекейлерге қараймын деп, қыздың қандай екенін 

дҧрыстап кӛрмей де қалады. Кӛп кешікпей әлгі кҥң су алуға тағы да 

келеді. Келсе, әлгі аспандықтар қойды союдың орнына балтамен 

шауып жатыр екен, оралған бойда осының бәрін ханның қызына 

жеткізеді. 

- Бҧлар тіпті мал соя білмейтін кӛрінеді! 

Мҧны естіген ханшайым ӛз кҧлағына ӛзі сенбей, жаңағы жерге 

тағы келеді. Ханшайымды кӛруге қҧмар сорлы сараң оның киім-

кешегін қызықтап, онын ӛзін тағы да жӛндеп кӛре алмайды. Аспан 

адамдарының ақымақтықтарына таңқалған хан қызы тыныш жата 

алмай, ―бҧлар тағы не бҥлдіріп қойды екен‖ -деп мазасыздана береді. 

―Барып біліп келші‖- деп, кҥңін ҥшінші рет жібереді. 

- Ойбой, мал союды білмегендерін былай қойғанда, бҧлар тіпті 

дҧрыстап тамақ та пісіре алмайды екен. Шҧңқыр қазып, соған су 

қҧйып, сол суға ет салып, ҥстіне қазан тӛңкеріп, соның ҥстіне от 

жағып жатыр. Сҧмдық-ай! - деп келеді бҧл жолы әлгі кҥң. Шыдамай 

кеткен ханшайымның ӛзі барып, қалай тамақ пісіру керегін ҥйреткен 

болады. Содан кейін ӛзен жағасында тоңып қалар деген жақсы 

ниетпен сарайға әкеліп, тӛсек салып, жатқызып кетсе, барлауға барған 

кҥң тағы бір қызық хабар жеткізеді: 

Бҧлар тӛсектің де не екенін білмейтін болып шықты! Ӛздерін ӛздері 

аяқтарыннан асып қойып, салбыраған қҥйлерінде демалып жатыр… 

Ханшайымның ӛзі тағы барып, тағы тҥсіндіріп, тӛсекке 

жайғастырып қайтады. Қысқасы, Алдар кӛсенің ауылдас сараң 

айлакер кӛршісінің арқасында ханның қызын бір емес, бірнеше мәрте 

кӛріп ҥлгерді. Бір кӛрген ҥшін мың теңге тӛлеуге тиіс сараңның 

сараңы бір тҥгіл, бірнеше мәрте кӛрсеткен Алдар кӛсеге рақымет те 

айтпайды. Ҧялмай-қызармай, қойға деп берген екі теңгесін сҧрайды. 

            Сараң екенін білсе де, тап осындай сараң шығар  деп 

ойламаған Алдар кӛсе қатты ашуланды.Тіпті ауырып қалады. 

Дҥниеқоңыз кӛршісі кӛңілін сҧраған болып, тағы да әлгі екі теңгені 

есіне салады. Сол кезде Алдар кӛсе ӛтірік ӛліп қалады. Жақындары 

мен туыстары ауыл болып оны соңғы жолға шығарып салады. Сараң 

да келеді.Кӛзінен жасы сорғалап жылайды. Қайғырғаннан емес, 

әрине. ―Қарызымды қайырмай кетті‖- деп қапа болғаннан еңірейді. 

Еңірегенде етегі жасқа толады. 

        Зират басындағы ел тарағаннан кейін Алдар кӛсе ақырын басып 

ҥйіне оралады. 
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Бірер кҥн ӛткеннен кейін екі теңгенің иесімен жолығып қалады. 

Ӛз кӛзімен жерлеп қайтқан марқҧмды кӛшеде кездестіріп, сараңның 

тӛбе шашы тік тҧрады.  

- Қорыкпа! Қорықпа! Періштелер маған «Біреуге екі теңге берешек 

екенсің, бар, сол қарызыңнан қҧтылып қайт!»- деп бірер кҥнге 

босатып жіберді. Мә, қарызың! Ал мені о дҥниедегілер кҥтіп отыр! - 

дейді Алдар кӛсе. Оның бҧл сӛзін естіген сараң тілі кҥрмеліп, сол 

жерде талып қалады… 

 

Ақ тиін мен қасқыр 

 

 

 

 

 

 

Бір кҥні ақ тиін бҧтақтан бҧтаққа қарғып жҥріп, ҧйықтап жатқан 

қасқырдың ҥстіне қҧлайды. Қасқыр қарғып тҧрып оны жегісі келеді. 

Ақ тиін жалынып: 

     - Мені жеме, жібер? – дейді. 

- Жарайды, жіберейін, бірақ сен маған айт: неліктен сендер әр 

уақытта шат болып жҥресіңдер? 

      Сонда ақ тиін: 

    - Мені жіберіңіз, содан соң айтайын, әйтпесе жҥрегім дірілдеп, 

сӛйлей алатын емеспін, – дейді.  

     Қасқыр ақ тиінді босатады. Ақ тиін ағаш басына шығып алып: 

   - Сен қасқыр, залымсың, залымдық ішіңді жандырады. Сондықтан 

әрқашан қапалы жҥресің. Біз ешкімге жауыздық істемейміз, сол ҥшін 

де әр уақытта мәз болып жҥреміз, – депті. 
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Қуыр, қуыр, қуырмаш 

 

Қуыр, қуыр, қуырмаш,  

Мен айтайын қолыңды аш!  

Мынау тҧрған бас бармақ,  

Жҧмыс содан басталмақ.  

Алақанның тҧңғышы  

Болсын осы жылқышы.  

Балаң ҥйрек жанында,  

Бейім сиыр бағуға.  

Ортан терек - ҧзыны,  

Тҥйе бақсын, қызығып!  

Шылдыр шҥмек - бҧл саусақ,  

Қой бағуды тҧр аңсап.  

Титтей бӛбек-шынашақ,  

Сен дайында жер ошақ.  

Білекке енді барайық,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онда не бар табайық:  

Мына жерде кҥн болар,  

Мына жерде тҥн болар.  

Мына жерден ай шығар,  

Мына жерден май шығар.  

Бәрін айтып болдық па?  

Келіп қалдық қолтыққа!  

Қытық, қытық, қызық-ай,  

Міне, ӛрік, міне, май!  

Қуыр, қуыр, қуырмаш,  

Бидай салам, қолыңды аш.  

Тӛгіп алмай, кҥлем деп,  

Балапанға барып шаш! 
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               Қызықты альфавит 
 

 

 

                      

              

 

 

 

 

 

Телеграф бағаны деп қаласың, 

Насосқа ҧқсастығын табасың.    

                                   (Т әрпі) 

 

 
Мысықта бар, кҥшікте жок. 
Ыдыста бар, алмада жоқ.  

                                 (Ы әрпі) 

 
        Арықта бар 
        Сезімде жоқ., 
        Балықта бар, 
        Теңізде жоқ.         

        Бҧл қай әріп ? ( А ) 

 
        Сабынды, сағызды 
        Сарымсақты, сәбізді. 
        Сапсыз бірақ тәрізді, п ?  

                               ( С ) 

          

 

        Жҧпар исі еседі,  
        Бастап тҧрған қай әрі 
        Жайнап бақта ӛседі. 
        Қайсы әріптен басталған,  
        Аты не кім шешеді ?    

                                           ( Г ) 
         
       Мынау доға –  
       Қарайық, 
       Ҧқсайды оған қай әріп?    

                                           ( Л ) 
        

 
       Ас біткеннің анасы, 
       Қасиетті нан осы. 
       Қайсы әріптен басталып, 
       Аяқталған қарашы.     (Н ) 

 

 

       Балаларға базарлық 

                                                   Ӛтірік ӛлең 

 

Тау басына кҥріш ектім 

Суды айдан тасып септім, 

Жинап алып егінімді 

Тасбақамен ҥйге жеттім. 

Мініп алып кӛбелекке 

Жеттім айға ебелектеп, 

Балық аулап теңізінен 

Тауларынан  тердім  жидек. 

Айға бару кӛпке арман, 

Ал, мен болсам кҥнде барғам, 

Оқуымды бітірген соң 

Баруды айға менде қойғам. 

Тауларында архар, киік 

Шҥйгін шӛбін жейді сҥйіп 

Айдын – шалқар кӛлдерінде 

Аққу, қаздар жҥред жҥзіп. 
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Таңғажайып табиғаты 

Ӛзгермейді – ау қысы, жазы 

Ҥй – жәй салып алғым келед 

Қоныстанып  қалғым келед. 

Қалған болсам қоныс тауып 

Қыдырамын Марсқа анық, 

Сҥйінші айтып келер едім 

Қҧмырсқаға мініп, шауып. 

Балалар! 

Қиял ҧшқыр ойдан туад 

Тіршілікте бойға қуат, 

Ой мен қиял болмаса егер 

Ӛнер – ғылым қайдан шығад? 

Қиял мен ой егіз екен 

Кӛп ғылымға негіз екен. 

  

Бауырсақ трә-лә-ләм     
(Бауырсақ ертегісі) 

   Ертеде бір Шал мен Кемпір болыпты. Кемпір бір кҥні қаймаққа нан 

илеп, оны майға қуырып бауырсақ пісіріпті. Оны терезенің алдына 

суытып қойыпты. 

Бауырсақ суып тҧрып тҧрып, бір кезде домалай жӛнеледі. Домалап 

келіп терезе алдындағы орындыққа, орындықтан еденге, еденнен 

дәлізге, дәлізден аулаға, ауладан сыртқа, одан әрі, одан әрі домалай 

береді, домалай береді. 

Бір кезде оған Қоян жолығып: 

-   Бауырсақ, Бауырсақ! Мен сені жеймін! – дейді. 

-   Қоян, сен мені жеме. Мен саған ӛлең айтып беремін:  

«Менің атым Бауырсақ, Бауырсақ! 

 Қаймаққа иленгем,  

Майға пісірілгем, 

Терезеде суығам. 

 Ҧстатпай кеттім Атама,  

Ҧстатпай кеттім Әжеме. 

 Ҧстатпаймын Қоян саған да!». 

Содан Бауырсақ қара жолмен домалап кете барады. Оған Қасқыр 

кездесіп, оның да жегісі келеді. 

Бауырсақ ӛзінің әнін Қасқырға айтып беріп, одан әрі домалай береді. 

                                            Бір кезде Аю жолығады: 

-  Бауырсақ, Бауырсақ! Мен сені                                                                        

жеймін! – дейді ол. 

-  Сендей майтабанға мені жеу                                                  

қайда?  

 Ҧстатпай кеттім Атама, 

 Ҧстатпай кеттім Әжеме,  

 Қоян менен Қасқырға ҧстатпағам,                                                                

ендеше 

Ал сендейге  ҧстатпаймын мҥлде де! 
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          Сӛйтіп домалай жӛнеледі. Аю тек кӛзімен шығарып салады. 

Бауырсақ домалағаннан домалап келе жатса оған Тҥлкі жолығады: 

-  Бауырсақ, Бауырсақ, қайдан домалап барасың? - дейді ол. 

-  Жолмен домалап барамын. 

-  Бауырсақ, Бауырсақ, маған ӛлең 

айтып берші!... 

- Содан Бауырсақ: 

 «Менің атым Бауырсақ, Бауырсақ! 

 Қаймаққа иленгем, 

 Майға пісірілгем, 

 Терезеде суығам.  

Ҧстатпай кеттім Атама,  

Ҧстатпай кеттім Әжеме. 

Ҧстатпай кеттім Қоян менен 

Қасқырға. 

 Ҧстатпай кеттім Аюға, 

 Ҧстатпаймын саған мҥлде де!» деп ӛлеңін 

айтып береді. 

Тҥлкі оған: 

- Әнің ӛте жақсы екен. Бірақ жӛнді ести 

алмай тҧрғаным. Бауырсақ, сен менің 

тҧмсығыма шық та, әніңді тағы бір рет 

қаттырақ айтшы, - дейді. 

Бауырсақ Тҥлкінің тҧмсығына домалап 

шығып алып бар даусымен әнін айтады. 

Сол кезде Тҥлкі ҧстап алады. 

- Тҥлкі, сен мені жеп қайтесің! –    дейді Бауырсақ. Жҥр одан да 

біздікіне, Атам мен  Әжеме барайық.  Олар сені тойғызады.                                 

Тҥлкі келіседі. Жолшыбай  ӛздерімен бірге Қоян,                                      

Қасқыр мен Аюды ертіп алады.  Олар келсе Әжесі                                     

кӛп қаусырма пісіріп қойыпты.   Қоянға орамжапырақ салған,                                           

Қасқыр мен Тҥлкіге ет  салған, Аюға таңқурай салған                                                   

қаусырма тиеді. Ал Бауырсақ терезенің алдында                                              

ӛзінің әнін айтып  отырады. 
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Жҧмбақтар 

 
Сырты жасыл қатты 

Іші қызыл тәтті. 

(қарбыз) 
жерде жатып желіндейді, 

Кҥз тҥскенше желінбейді. 

(қауын) 

Кӛк лағым кӛгенде жатып 

семіреді. 

(қарбыз) 
Жасыл ала дӛңгелек, 

Бақшада жатыр дӛңгелеп. 

(қарбыз) 
Әр желінің асты толған кӛк қоян, 

Жаз болғанда кӛк қоянды жеп 

қоям. 

(қияр) 
Бҧтағында азығы 

Ортасында азығы. 

(алма)  
Ақ қҧман жҥр жҥзіп. 

Су бетін сҥзіп. 

(аққу) 
Бес қаруы белінде 

Самғап жҥреді кӛгімде. 

(бҥркіт) 
Бір-ақ сӛз біледі 

Ӛз аты онысы. 

Соны айтып жҥреді 

Және жоқ қонысы. 

(кӛкек) 

Талдың басында 

Жемі бар қасында, 

Там тҧр саялы, 

Достары аялы. 

(қҧс ҧясы) 
Ағайынды бәрі: 

Шықса-кӛк, 

Тҥссе-сары. 

(жапырақтар) 
Шәкіртке жанашыр, 

Мейірман кім, жаны асыл. 

(ҧстаз) 

Қабат-қабат қаттама, 

Ақылың болса аттама. 

(кітап) 
Жіп-жіңішке денесі, 

Ортасында шегесі. 

(қарындаш) 
Жазу жазып жалықпаған, 

Жаза-жаза арықтаған. 

(бор) 
Білімнен мол сый-асы, 

Балғындардың ҧясы. 

(мектеп) 
Қиналып кӛтеріп, 

Ӛзінен ауырды. 

Жорғалап кетеді, 

Жҥкшідей кәдімгі. 

(қҧмырсқа) 

Бейбітшілік қҧсы деп, 

Атайды оны барша жҧрт. 

(кӛгершін) 
Қыста киімін тастайды, 

Кӛктемде киіне бастайды. 

(ағаш) 

Қолы бар, 

Саусағы жоқ. 

Мойны бар, 

Басы жоқ. 

(кӛйлек) 
Ҧшады қанатсыз, 

Зырлайды аяқсыз. 

(Зымыран) 
Беттескен қос табақ. 

Ортасында бас тамақ. 

Киізбен шоққа ораса, 

Дәм піседі тамаша. 

(таба нан) 

Ҥсті тас,асты тас, 

Ортасында піскен ас. 

(нан) 
Тырау-тырау тырналар, 

Тау басына жорғалар. 

Еті арам,сорпасы адал, 
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Ол не балалар? 

(аралар) 
Уақытты ӛлшеп, санап, 

Таппайды бір тағат. 

Бҧл не сонда?… 

(сағат) 
Қозғалмастан бір елі, 

Тҥні бойы жҥреді. 

(сағат) 
Ҥш тілі бар, 

Тықылдаған ҥні бар 

(сағат) 
Ҧзын мойны, 

Екі ішек, 

Қатар-қатар тепкішек. 

Басып кӛрсең бір-бірлеп, 

Ҥн шығады кҥмбірлеп. 

(домбыра) 
Кӛтеріліп теңізден, 

Аспанға биік барамын. 

Ӛрінен мен тҥскенде, 

Ӛңі кірер даланың. 

(жаңбыр) 
Таңмен кӛзін ашады, 

Әлемге нҧрын шашады. 

(кҥн) 

Аспанда алып доп, 

Жарқырайды жарық боп. 

(кҥн) 
Тырс-тырс тамады, 

Сайға қарай ағады. 

(жаңбыр) 
Бір нәрсе жоғарыда от жағып тҧр, 

Дабылдап дабылын ол қағып тҧр. 

(найзағай) 
Жаңбыр жауып басылды, 

Аспан шайдай ашылды. 

Қызыл,сары,жасылды, 

Кӛкте бір зат асылды. 

(кемпірқосақ) 
Терезені ӛрнектеп, 

Әдемі сурет салыпты. 

Кім екенін табайық. 

Кӛрінбей кетіп қалыпты. 

(аяз) 
Сумен кірді ашады, 

Ӛзі судан қашады. 

(сабын) 
Әдемі тҥнде, 

Мен жҥрсем,жҥреді бірге. 

(ай) 
Дәмін татсаң –тәтті-ақ, 

Тҥсін кӛрсең- әппақ. 

(қант) 
Екі басты айдаһар 

Бәрін қырып жояды. 

Екі аяқпен жер тіреп. 

Қағазды жеп қояды. 

(қайшы) 

Пешсіз піскен 

Ыдыссыз ішкен. 

(ана сҥті) 
Аяғы жоқ, жҥреді, 

Сылқ-сылқ кҥледі. 

(бҧлақ) 
Мҧрты бар, сақалы жоқ, 

Тоны бар, шапаны жоқ. 

(мысық) 

Белі бҥкір, 

Алысқа тҥкір. 

(мылтық) 
Қыстай жегіп қос атты, 

Кӛктем шыға босаттым. 

(шаңғы) 
Шіркіннің ӛзіне обал-ақ, 

Жҥреді аяқта домалап. 

(доп) 
Ҥрлесең жеп-жеңіл, 

Елпілдеп кетеді. 

Ҧшырсаң, кӛк-теңбіл, 

Бҧлтқа да жетеді. 

(шар) 

Қарап тҧрсаң ӛзіңе, 

Сурет тҥсер кӛзіңе. 

Ол суретің ҧқсайды, Тура сенің 

ӛзіңе 

(айна) 
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Ҥш кӛзді батыр 

Жолды аңдып жатыр. 

(Бағдаршам) 
Әрі тӛсек,әрі ҥй. 

Иесі оның сәби. 

(сәби) 
Шҧқшитқан кеп әуелі, 

Сені әрбір әріпке. 

Суреттері әдемі, 

Бҧл қай кітап? 

(әліппе) 
Кӛреді бәрін ӛзгенің, 

Кӛрмейді бірақ ӛздерін 

(кӛз) 
Керек санды тересің, 

Елге сәлем бересің. 

(телефон) 
Айбат шеккен алыстан 

Аң патшасы…… 

 (арыстан) 

Ӛзінше ноян 

Қорқақ кім? 

(қоян) 
Далада жҥр шапқылап 

Керемет бір саққҧлақ. 

(қоян) 

Тәтті кӛрсе бас салар, 

Айнымайды баладан. 

(аю) 
Қаңғырамын ҥйім жоқ, 

Ауылдардың қойы кӛп. 

Ҧрлық,зорлық кәсібім, 

Тамақтанар-нәсібім. 

(қасқыр) 
Тҥрі -жылқы бейнесі, 

Жолақ-жолақ жейдесі. 

(зебра) 
Тонын киіп туған, 

Жалап бетін жуған. 

(мысық) 
Аяғы бар,басы бар, 

Арқасында тасы бар. 

(тасбақа) 
Орманда- тҧрағы 

Тоқ-тоқ етіп тҧрады. 

(тоқылдақ) 
Басында ҥшкір істігі бар, 

Ӛзіне лайықтап тон пішкен, 

Секіріп тастан тҥскен. 

(ешкі) 
Бҧл не қылған ер еді? 

Қандай мықты жҥрегі. 

Тҥздің маңғаз тҥлегі, 

Бір ҧрттам су татпастан, 

Мың шақырым жҥреді. 

(тҥйе) 
Басында мҥйізі бар, 

Ҥстінде киізі бар. 

(сиыр) 
Екі найзасы бар, 

Екі айнасы бар. 

 

Тӛрт аяғы бар, 

Бір таяғы бар. 

(сиыр) 

Аспанда жҥзеді 

қанатын қақпайды 

жерде де жҥреді 

бауырлап жатпайды 

(ҧшақ) 

Бір-біріне қарай ҥйлер тіркесіп, 

Қара тҧлпар жҥр әрі-бері кӛшіп. 

(поезд) 
Сымға асылып, 

Жҥр асығып. 

Дыз-дыз етіп жҥрегі, 

Сымнан ҧстап жҥреді. 

Ӛзіне адам мінеді, 

Ол не,ал кім біледі? 

(троллейбус) 
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Бала бидің білгірлері 

 

Бағаналы, Бәрібас деген байдың "Шаппайбер" атанған 

талай сәйгҥлікке дес бермеген қара қасқа жорғасы болған. 

Бір ҧлан-асыр тойда жорғаға кӛзі тҥсіп қызыққан, қара қасқаны қалап 

алуға кӛңілі кеткен хан қарамағындағы Мӛңке, Қҧлтас, Жантас деген 

билерге "жорғаны сҧрап келсеңдерші" десе, олар: "Тамырын басып 

кӛрейін", "Мә деп бере қойса, сҧрайын", "Баруын барайын, бірақ 

сараң бай ҧстаға салмайды ғой" деп салғырттанса керек. Олардың 

сыңайын сезген соң: 

- Қауқары тышқан аулауға ғана келетін баршын тарқан 

бҥркіттей кәрі қҧлар не тындырар дейсің, - деп, хан бала кезінен 

сӛз сайысына тҥсіп, талай шешенді мҥдірткен, жалынды жас - 

Бала биді жҧмсапты. 

Бала би Бәрібастікіне барса, жоғарыда аты аталған ҥш би 

байдікінде қонақ болып отыр екен. Он жеті жасар бала жігітке бай: 

- Қандай бҧйымтайың бар еді, сӛйлей отыр? - дегенде Бала би: 

- Ханнан сәлем әкелдім, 

Бағаналы Бәрібасым. 

Қасым Жомарт сияқты, 

Даңқың аян болғансын. 

Қалауын айтты қармаулы, 

Салмағы зіл қорғасын. 

Берсін деді ренжімей, 

Қара қасқа жорғасын. 

Хан да жомарт ӛзіңдей, 

Жанар таудың кӛзіндей. 

Айтқан ғибрат халыққа, 

Осы ҥш бидің сӛзіндей, 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D3%99%D0%B9%D0%B3%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%88%D2%9B%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
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Жорғаңыз да дҥлдҥл ғой, 

Кӛздің жауын арбайтын. 

Жауға мініп барсаң да, 

Ешқандай мін таңбайтын, 

Шыныдай мҧзға салсаң да, 

Тас тҧяғы таймайтын, 

Қҧбылып басып ойнайтын. 

Қылығына қҧлындай, 

Қарасаң кӛзің тоймайтын. 

Тҧғырдан ҧшкан тҧйғындай, 

Деп екпінін ойлайтын. 

Қашқан болсаң қҧтылып, 

Қусаң жетпей қоймайтын. 

Қарқынынан танбайтын, 

Жыл мінсең арып-талмайтын, 

Қара қасқа жорғаны, 

Сыйладым деп ӛзің-ақ, 

Жӛнің бар ханға байлайтын, 

- депті. 

Сонда ҥш биді куә қылғандай Бәрібас бай: 

- Мына билерге рай бермей отыр едім "Сҧрауы келіссе, бермейтін 

дҥние болмайды" деген рас екен. Жарайды. Ханның қалауын 

алып қайт. "Береген қолым - алаған" деген бар. Оның да бір 

қымбат-қимасы бар шығар... "Ханым да жомарт дедің ғой", - 

депті. 

 

Бала би туралы әңгіме 

 

Тӛрт кісі бірлесіп, бір ақсақ ешкіні семіртіп соймақ болып, 

қырманға жібереді. Және де сойғанда, кім қай аяғын алатынын алдын 

ала белгілеп қойса керек. Ешкі бір кҥні шҥберек ораған ақсақ 

аяғын отқа тигізіп алып бақырып, қырманды айнала жҥгіріп содан 

қырман ӛртенеді. Ӛртке кінәлі кім деп іздегенде ҥш сау аяқтың иесі: 

- Отқа жҧғысқан да, қырманға ӛрт қойған да шҥберек байлаған ақсақ 

аяқ, - деп ауру аяқтын иесін айыпты ғып шығарады. Сонда Бименбет 

би: 

- Ешкі бір аяғымен жҥрмейді, ҥш аяғымен жҥреді және ауру аяғымен 

жҥрмейді, сау аяқпен жҥреді. Ешкіні отқа айдаған да, отты қырманға 

әкелген де сау аяқтар. Сондықтан ӛрттің  шығауына оның ҥш сау аяғы 

кінәлі, - деп ақсақ аяқтың иесін айыптаудан арашалап қалады. 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D3%99&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%81%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%88%D0%BA%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%80%D1%83
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          Бала би туралы әңгіме 

 

Досбол мен Бала би бір ҥйде тҥстеніп отырса керек. Ҥй иелері 

тҥтікке сҥтке кҥріш бҧқтырып, ҥстіне сары май салып әкеліп қояды. 

Бала би сонда сары майды ӛз жағына қарай жақындатуды ойлап: 

- Досеке жасымыздан бірге ӛскен егіз едік. Атам ӛлді - келмедің, 

шешем ӛлді - келмедің, - деп кҥрішті бетінен ӛзіне қарай екі жол 

тартып қояды. 

Жолдасының қулығын сезе қойған Досбол: 

- Рас-ау, мен сені ҧмытайын деп жҥр деймісің. Жҥргіншілік кӛп. Ел 

іші былай ҧйқы-тҧйқы болған кез ғой, - деп сары май мен кҥрішті 

араластырып жіберіпті. 

 

Бала би туралы әңгіме 

 

Жақсы дос қандай болады дегенде Бала би айтыпты: 

Екі жақсы дос болса, 

Біріне бірі ӛш болмас, 

Бақ қонбайтын жігітке, 

Іздегені дес болмас, 

Бҧлақсыз сай тасқынмен кӛл болмас, 

Жаманның қанша айтқаны ем болмас. 

 

Бала би туралы әңгіме 

 

Бала би қартайған шағында халқын жинап: 

Жерден ауыр не? 

Судан терең не? 

Оттан ыстық не? 

Кӛктен биік не? 

- деп тӛрт сҧрақ берген екен. Ешкім шеше алмапты. Сонда Бала би ӛзі 

айтқан сҧрақтарын ӛзі былай деп шешіпті: 

Жерден ауыр дегенім - ақыл, білім, 

Судан терең дегенім - оқу, ғылым, 

Оттан ыстық дегенім - фәни, жалған, адамның ӛмірі, 

Кӛктен биік дегенім - тәкаппардың кӛңілі. 

 

 

 

 

        

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D1%96%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%AF%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BC%D1%96%D1%80
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Ақиық ақын-Мҧқағали 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ол 1931 ж. 9-шы ақпанда Алматы облысы, қазіргі Райымбек 

(бҧрынғы Нарынқол) ауданының Қарасаз ауылында дҥниеге келген. 

Ақынның туған кҥні жӛнінде екі тҥрлі ақпарат бар. Алайда, қҧжаттар 

бойынша ақынның туған кҥні ақпанның 9-нда тойланады. Екінші 

ақпарат: ақынның анасы Нағиман апа былай деген: «Мҧқағалиым 

1931 жылы наурыз айының 8-інде дҥниеге келген болатын. 

Жаңылысуым мҥмкін емес. Себебі балам мынау фәнидің есігін 

ашқаннан біраз уақыт кейін Наурыз тойы болады, 

наурыз кӛже жасаймыз деп кҥтіп отырғанбыз.» Мҧқағали Мақатаев 

атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты Оразақын Асқар ақынның 

екінші туған кҥніне байланысты мынадай сӛз айтады: «Ал қҧжат 

бойынша Мҧқағали 9 ақпанда дҥниеге келген. Бҧл куәлікті ақын ес 

білген кезде сол кездегі сайлау науқанына байланысты ӛзі жаздырып 

алған екен».
[1]

 Азан шақырып қойылған аты - Мҧхаммедқали.
[2]

 Әкесі 

қарапайым шаруашы:колхозда сушы, шалғышы болып істеген. 

Мҧқағали ҥйдің тҧңғышы болған, оның артынан бір қыз және ҥш ҧл 

туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте кӛз жҧмған. 

Соңғыларының есімдері - Тоқтарбай мен Кӛрпеш. Қазақ дәстҥрі 

бойынша ҥйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс, 

сондықтан Мҧқағали әжесі Тиынның қолында ӛсіп, анасын 

жеңгесіндей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар ӛткендіктен, 

ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады("Неңді сенің аңсаймын,бала 

шағым?"). Мҧқағалидің әкесі 1941ж Калиниград майданында қаза 

табады.
[2]

 

Хронология 

 1948 - 49 ҚазМУ-дың филология факултетінің студенті; 

 1948 - оқуын тастап, Шибҧт ауылында ауылдық кеңестің хатшысы; 

 1949 - кӛктемде жары Лашынмен отау қҧрады; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B7_%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%B6%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2#cite_note-ReferenceA-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2#cite_note-ReferenceA-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96
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 1949 - "Советтік шекара" газеті ақынның "Қырман басында", 

"Қойшы бала - Әкітай" деген ӛлеңдірін жариялады; 

 1950 - Алматыдағы Шет тілдер институтының неміс тілі 

факультетіне оқуға тҥсіп, кӛп ҧзамай тҧрмыстық жағдайына 

байланысты оқуын тастайды; 

 1954 - Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі мҧғалімі болып 

тағайындалады, осы жылы ақынның ҥш ӛлеңі "Әдебиет және 

искусство" журналында жарияланды; 

 1957 - Республикалық радионың диктор қызметін атқарады; 

 1960-62 - "Советтік шекара" газетінің бӛлім меңгерушісі; 

 1963-1965 - "Мәдениет және тҧрмыс" журналында жҧмыс істейді; 

Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене 

араласа бастайды. Алматы Шет тілдері институтының неміс тілі, 

Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып 

және Мәскеудегі М. Горький атындағы әлем әдебиеті институтында 

білім алады. 

Мҧнан соң «Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен 

Қазақстан») газетінің (1962-1963 жж.), «Мәдениет және тҧрмыс» 

(қазіргі «Парасат») (1963-1965 жж.), «Жҧлдыз» (1965-1972 жж.) 

журналдарының редакциясында,Қазақстан Жазушылар 

одағында (1972-1973 жж.) қызмет атқарады. Мҧқағали Алматыдағы 

қазақ әдебиеті мен ӛнерінің қаймақтары шоғырланған ортада ӛткерген 

аз ғана жылдар ішінде ӛзіндік дара ҥнін, суреткерлік қайталанбас 

дарынын танытып, ӛнімді еңбектене білді. «Ильич» (1964), 

«Армысыңдар достар» (1966), «Қарлығашым келдің бе?», «Мавр» 

(1970), «Аққулар ҧйықтағанда» (1973), «Шуағым менің» (1975) атты 

жыр жинақтарын кӛзінің тірісінде жариялап ҥлгерді. Мҧқағали 

поэзиясының қайнар кӛзі, шабыт тҧғыры туған елі, ӛскен жері, Отан 

тағдыры, замана тынысы, замандастарының арман аңсары. Осының 

бәрін Мҧқағали жас дарынға тән қайталанбас шеберлікпен, тәңірдің 

таңдайынан тӛгілгендей поэтикалық мінсіз ҥйлесіммен, әр жҥрекпен 

тіл табысар сыршыл да шыншыл сезіммен, нағыз поэзияға ғана тән 

бейнелі образдармен бедерлеп, ӛлмес ӛнер деңгейінде туындатып 

отырған. 

 

                                               Абайдың сыны 

 

1.Әңгімені оқыңыз. Тҥсініңіз.      
           Әбіш - Абайдың баласы. Абай Әбіштің болашағынан ҥлкен 

ҥміт кҥтеді. Баласын тоғыз жасында Семейге оқуға жібереді. Оны 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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бітірген соң, Петербурға оқуға жібереді. Әбіш те ӛте зерек болды. 

Жақсы оқыды. Ақылды жігіт болып ӛсті. 

       Бір кҥні Абай баласының ақылын сынайын деп, оған сҧрақ қояды: 

- Әбіш, балам, дҥниеде ақ тҥсті зат асыл ма,қара тҥсті зат асыл ма?- 

дейді. 

- Әрине, ақ тҥсті зат асыл,-деп жауап берді Әбіш. 

Абай баласының айтқанына қарсы: 

- Жоқ,балам, қара тҥсті зат асыл,-дейді. 

Әбіш әкесіне кҥліп қарап: 

- Әке,неге қара тҥсті асыл дейсіз?- дейді. 

Абай біраз ойланып былай дейді: 

- Адам барлық нәрсені кӛзбен кӛреді. Кӛздің ішіндегі ақ ештеңені 

кӛре алмайды,кӛздің ішіндегі қара кӛреді. Тағы бір дәлелім 

бар:қағаз ақ болады. Бірақ одан ешкім ештеңе оқи алмайды. Ал ақ 

қағазға қара жазу болса,адам оны оқиды білім алады.Білім сенің 

болашағың. Тағы айтарым:адамның жас кезінде шашы қара 

болады. Ал қартайғанда шашы ақ болады. Жас кезіндегі кҥш, 

білім қартайғанда азаяды. Сондықтан ақтан қараны  асыл деп 

ойлаймын, балам,-дейді. 

Сонда Әбіш:  

- Әке осының бәрін қалай ойлап білдіңіз?-дейді. 

- Ақылмен ойлап білдім, -деді Абай. 

- Олай болса ақыл мида болады. Ал мидың тҥсі ақ емес 

пе,әке.Ақыл, нҧр, жарық-бәрі де ақ тҥске ҧқсайды. Бҧлар 

дҥниедегі асыл заттар.Сондықтан ақ тҥсті заттар асыл деп айта 

аламын,-деді Әбіш. Абай баласының айтқан сӛздеріне риза болды. 

Әбіштің маңдайынан сҥйді. 

 

2. Әңгіме мазмҧнын тҥсіндіңіз бе? Тексерейік. 
Абай қандай тҥсті асыл зат дейді?                  Әбіш қандай тҥсті асыл 

зат дейді?                   

А) ақ                                                                          А) ақ 

Ә) қара                                                                      Ә) қара 

Б) екеуінде                                                                Б) екеуі де  

 

3. Сіз қалай ойлайсыз? Кім дҧрыс айтты? 

А) Абай                                                           Ә) Әбіш 

 

4.Мақалға мән беріңіз. 

Бала атадан озық туады. 
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Табандылық 

 

1.Ой шақыру. Сҧрақтарға жауап беріңіз. 

                                         Сҧрақтар        Иә       Жоқ 

Сіз кітап оқығанды ҧнатасыз ба?   

Бос уақытыңызда кітап оқисыз ба?   

Кітапты тез оқып бітіресіз бе?   

Кітапты бір оқығаннан тез тҥсініп аласыз ба?   

Бір кітапты бірнеше рет қайта оқыған кезіңіз 

болды ма? 

  

 

2.Мәтінді оқыңыз. Тҥсініңіз. 

 

     Әбу Насыр-әл Фараби жас кезінен бастап кітап оқығанды жақсы 

кӛрді.Қолынан кітап тҥспеуші еді.Әр тҥрлі кітаптарды оқиды.Кітап 

оқып болғанан кейін,кӛп ойланатын әдеті бар болатын. 

     Бір кҥні жолаушылап бара жатқан жолдасы Әбу Насырға: 

Менің мына кітаптарымды сақтап қой.Қайтып келген соң алармын.- 

деп бір бума кітапты Әбу Насырдың қолына ҧстатады.Әбу Насыр оны 

ҥйіне апарып, сақтап қояды.Бос уақытында Әбу Насыр кітаптың 

біреуін алып, оқи бастайды.Кітап сӛздері ҧнап қалады да,аяғына дейін 

оқып шығады.Бірақ бірден тҥсіне қоймайды.Қайта оқиды.Тағы да 

қанағаттанбайды. 

     Тӛртінші рет оқиды.Бесінші рет оқиды.Ақыры кітаптағы ойды 

толық тҥсініп алғанша, кітапты қайта-қайта оқи береді.Сонда ғана 

жазылған жайлардың мағынасын айқын ҧғып,анық тҥсінеді. 

      Осы табандылығының арқасында Әбу Насыр ғылымға 

келеді.Кітап оқудан еш жалыққан емес.Әбу Насыр әл-Фараби асқан 

білікті философ болып жетілген екен. 

 

3.Сіз қалай ойлайсыз? 

 

А) Әбу Насыр кітапты бір оқығаннан тҥсінді ме?           Иә / Жоқ 

Ә) Әбу Насырдың орнында болсаңыз не істер едіңіз? 

 

                                               кітапты оқымайтын едім. 

                                          

           Мен                              кітапты оқитын едім. 

                                                                                     

                                                кітапты алмайтын едім. 
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4.Мақалға мән беріңіз. 

                                     Кҥш – білімде, 

                                     Білім – кітапта. 

 

Логогрифтер 

 

Бір сӛздің бір әріпін қысқартса немесе бір әріп қосса,мағынасы 

ӛзгеретін сӛз шығады.Осы сӛз ретін ҧйымдастыруды  логорифтер  

деп атайды. 

                           Бізге тақай 

                           Келіп Ақай: 

                          -Бҥгін қай,- 

                           Деді,- ай?       

                                                   Тҥсі ақ, 

                                                    Ҥркек,  сақ, 

                                                    Мал ҧсақ, 

                                                    Бҧл тҧсақ. 

                         Ата МЕКЕН 

                         Байтақ ЕКЕН 

                         Қазба-байлық КЕН 

                         Жерінде ЕН. 

                                                      «Тілші  болған РАХАТ»,- 

                                                        Деп жҥр елге АХАТ. 

                                                        Газетке жазып ХАТ, 

                                                        Шығарасың АТ. 

                          Керек сорпа ЖАСАУ. 

                          Балық аулап АСАУ. 

                          Жыртығы жоқ САУ. 

                          Болмай тҧр бірақ  АУ. 

                                                          Маған ЕР, 

                                                          Алма ТЕР.  

                                                          Кӛмек ЕТЕР,  

                                                          Кҥшің ЖЕТЕР.        

                        Ел бҧған қанық, 

                        Талас жоқ анық, 

                         Бекітсе нық, 

                         Борсынға шарбақ –ық. 

                                                            Алаулап батыс, 

                                                            Басталды атыс, 

                                                            Айқай –шу тыс, 

                                                            Кӛк тҥтін  
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                                                     Омофондар 
                      Бір әріп ӛзгерсе, мағынасы да ӛзгеретін ҧйқастар. 

 

               Шатастырып кебісті, 

               Екі қария керісті. 

               Бір-біріне кейісті, 

              Ақырында келісті. 

                                                  Нан жауып, 

                                                  Сиыр сауып, 

                                                   Жемдеп тауық, 

                                                  Жҥр сауық. 

              Сіріңке шағып, 

              Шамды жағып, 

              Есікті жауып, 

              Дем алып жатып, 

                                                 Ҥйде Санақ, 

                                                  Болмайды салақ, 

                                                  Есептеп санап, 

                                                  Оқыды сабақ. 

 

Суреттер сӛйлесе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

«Н» мен «Ң» айырмасы қандай? Егіз жолдар 

 

 

 

 

 

 

Дыбыстайық: н ң н ң н ң н ң н ң 

«Н» мен «ң» дыбысты сӛздер айтайық. 
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Сӛздерді салыстыр. Мағынасын айт. 
Он - оң тон - тоң 

Шын - шың мен - мең 

Кҥн - кҥң сен – сең 

 

Ой тҧжырымдамасы: 
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«Н» мен «ң» дыбыстары ӛзгергенде сӛз мағынасы да ӛзгереді. 

«Н» мен «ң» екеуі екі басқа әріп, екі басқа дыбыс. 

«Н»- тіл ҧшы дыбысы 

«Ң» - тіл арты дыбысы 

 

Мен бір затты жҧмбақтап айтам, сендер жауабын тауып, сол сӛзді 

кӛркем етіп жазасыңдар./ 

1. Менің бір жолдасым бар. Жолдас болғанда бір тҥрлі. Қайда барсам да 

қасымнан қалмайды. Менсіз ешқайда бармайды. Тҧрсам тҧрады, жҥрсем 

жҥреді. Бірақ ҥндемейді. Жарықта қасымда жҥреді, қараңғы болса ғайып 

болады. Сендерде сондай жолдас бар ма? Ол не? / Кӛлеңке/ 

2. Сені кішкентайдан жарық дҥниеге әкеліп, ӛсіріп баққан еді. Сені 

еркелеткен еді. Саған тамақ беріп, ҧйықтатқан еді. Ол кім? / ана/ 

3. Олар жабайы. Далада жҥреді. Жыртқыш. Ӛлексемен қоректенеді. 

Кейбіреуі тамағын ӛздері табады. 

Жҥгіреді, секіреді. Ол не? / аң/ 

4. Ас атасы. Оны жерге тастауға болмайды. Қиқымын шашпаңдар, жерде 

жатса қастерлеп, торғайларға тастаңдар. / нан/ 

КӚЛЕҢКЕ, АНА, АҢ, НАН 

 

Шығармашылық тапсырма: Суреттің аттарын қатесіз жаз. 

Қоңырау, шаңғы, жаңғақ, қоян, қайың, елтаңба, кҥн 

 

Ойын: «Жасырынған сӛз» Берілген сӛздердің кез - келген буынын алып, 

жаңа сӛз қҧра. 

Қа-йың  Са-раң  Шаң –ғы      Мыс: Қа - раң – ғы   

 

 Ң дыбысты сӛздерді тауып, мағынасын айт, қатесіз жаз. 

Амандық, аңғарғыш, енжарлық, жоңқа, заңғар, қант, перзент, шоңайна, 

таңдай, жаңқа, жайын, қҧ лыншақ, сҧңқар. 

 

Ӛз бетінше жҧмыс: Ң дыбысты сӛздер жаз. 

Не? 

. ң /аң/ 

.. ң /соң/ 

... ң /қолаң/ 

.... ң /сараң/ 

Не істеді? 

... /шаңдатты/ 

... /бҧлаңдады/ 

... / жеңді/ 

... / тоңды/ 

 

Қандай? 
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Те... біл 

Бойша... 

Қы... ыр 

Кҥре...\ 

 

 Суреттегі заттардың атауын тӛмендегі сӛздермен сәйкестендіріп, 

бірнеше сӛйлем қҧрастыр. 

ҚОЯН - орғыды 

ҚОҢЫРАУ - Соғылды 

ЖАЙЫН - жҥзді 

ДӚҢГЕЛЕК – дӛңгеледі 

 

Жеке жҧмыс: Қате жазылған сӛзді ата. 

Жәңдік, бәтеңке, ҥңгір шанғышы кең терең 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асан (Хасан, Қасан) Сәбитҧлы Қайғы 

 

Қызметі: мемлекет қайраткері, ақын, жырау, би, философ 

Туған кҥні: XIV ғасырдың ортасы 

Туған жері: Алтын Орда 

Азаматтығы: Қазақ хандығы, Ноғай ордасы,Алтын Орда 

Ҧлты: ноғайлы-қазақ-Алтын Орда 

Қайтыс болған 

кҥні: 

XV ғасырдың басы 

 
Философия дҥниетанымы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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Асан Қайғы Қаласының философия дҥниетанымы 

ҥш бағытқа бӛлінеді: 

1. этикалық дҥниетаным – ҧлы жыраудың 

философия ойларының ӛзегін қҧрайды. Адам, 

адамшылықтың басты қасиеттері, олардың мәні мен 

сипаты жоғары имандылық деңгейінде 

қарастырылған. Поэтикалық формамен берілген 

этикалық ҧғымдар, тҥсініктер, қағидалар Шығыс 

ӛркениетіне тән ерекшеліктермен сабақтастық 

тауып, адамгершіліктің алуан қырлы болмысын 

айқындайды.
[5]

 

2. Поэтикалық зерде және философияның қазақ 

дҥниетанымында егіз ҧғым екенін жырау ӛз 

толғаулары арқылы толық дәлелдеп берді. 

Адам ӛмірінің мәні, мақсаты, ӛлімнің 

растығы, қоршаған дҥниені тану мәселелері 

Асан Қайғы философиясының басты 

бағыттары. 

3. Асан Қайғы гуманизмі, адамға деген сҥйіс 

пеншілігі тарихи сана арқылы тҥркі 

халықтарының жадында сақталған. Ноғай, 

ӛзбек, тҥрікмен, қырғыз, қарақалпақ 

халықтары арасында Асан Қайғы есімі 

ілтипатпен аталып, қҧрмет тҧтылады. Оның 

ақындық ойы мен жыраулық философиясы 

ӛзінің танымдық қҧдіреттілігімен 

ерекшеленеді. Қазақ халқы ғасырлар бойы 

тарихи сатыларында Асан Қайғы есімін 

ҥстемдікке, озбырлыққа, әділетсіздікке қарсы 

ҧстанған ізгілік символына айналдырды. Асан 

Қайғы Оқшы ата қорымына жерленіп, басына 

кесене тҧрғызылған. 

 Асанқайғының нақ жерленген жері белгісіз. Екі 

дерек бар: біріншісі бойынша, Жезқазған 

облысының Ҧлытау ауданында, ал екіншісі 

бойынша, Қызылорда облысыныңШиелі 

ауданындағы Шиелі ауылынан 16 шақырым 

жерде жерленген екен. Асанқайғыға арнап 

жасалған ескерткіш Асан ата кесенесі "Жеті 

әулие" қорымында.
[6]

 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B4%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B_%D0%A1%D3%99%D0%B1%D0%B8%D1%82%D2%B1%D0%BB%D1%8B#cite_note-5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D2%9B%D1%88%D1%8B_%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%83_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B_%D0%A1%D3%99%D0%B1%D0%B8%D1%82%D2%B1%D0%BB%D1%8B#cite_note-6
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    ӘЗIЛ СӚЗДIҢ АТАСЫ Кӛркем сӛз ӛнерiнiң кӛрнектi ӛкiлi, 

қазақтың ақтангер ақындарының бiрегейi, әйгiлi Шал ақынның 

туғанына биыл 250 жыл толып отыр. Кейбiр газеттерде анда-

санда шын жанашырлықпен жарқ еткен қызғылықты мақалалар, 

арнаулар болмаса бабаның тойы деп, бауыр тартып, дананың 

тойы деп дабыл салушылық бҧл жолы бҧйырмай тҧр. Неге екенiн 

бiлмеймiн, шiлде айында ӛткен ―Халық бiрлiгi мен ҧлттық тарих‖ 

жылына арналған Қазақстан Республикасы Ғылым Министiрлiгi - 

Ғылым Академиясының жалпы жиналысында елiмiздiң 

Мемлекеттiк Хатшысы, атақты жазушы Әбiш Кекiлбаев мырза 

ҧлттық тарихымызға дәнекер болған ҧлы бабаларымыздың 

қатарында атаса да мерей тойлы жылына қазақтың ақындық 

әлемiнде ешкiмге ҧқсамас кесек тҧлға, ҥздiк дарын иесi - Шал 

ақын Қҧлекеҧлы туралы той қызуының дҥбiрi мен от шарпуы 

бiлiнбейдi. Ӛкiнiшке малтықпай әлi де уақыт бар ғой, жыл аяғы 

ардақты бабамызға салмақты естелiк жасатар деген ҥмiттен де 

қҧралақан емеспiн. Шал ақын жайлы сӛз кӛтерсек, 

отаршылдықтың орынан шошып, қҧрығынан қҧтылуға кiрiсiп, 

арыстандай айқасқан, жолбарыстай шайқасқан, ХУШ- ғасырдың 

басында алты Алашқа аты шығып, Абылай ханның ең жақын 

серiгi болған Қҧлеке батырды еске алмай ӛте алмаймыз. Оның 

себебi: шын аты Тiлеуке - Шал ақын сол Қҧлекенiң бел баласы. 

Осы жағдайдың ӛзi Шал ақынның ҧлт тiлегiн ҧран еткен ҧлы 

әулеттен абзалдығы, кҥшiне адуындылығы, талабына 

тапқырлығы сай ӛнер иесi екенiн кӛрсетедi. Әкесi Қҧлеке 

ӛлгенде: ―Қҧлеке жиырмада арқар едi, Отызда би, қырқында-

дарқан едi, Кешегi дулап ӛткен Қҧлекенiң, Алдынан орыс, қазақ 

тарқап едi‖, -деп тегiн айтылмаған. Қҧлеке жаудан жаны 

шайлықпас батыр да, дауда орыс, қазақты таңдантқан орақ тiлдi 

шешен, байыпты туған саясаткер де болып ӛткен дарабоз. Ол 

Абылай ханның жалаңтӛс батыры ғана емес, ең сенiмдi елшiсi 

болып қызмет еткен, ӛз заманының сауатты да, салауатты озық 

туған шын мәнiндегi зор қайрат-керi. Атаға тартып туған ҧл - 

Шал ақынның қолда бар шығармаларына ҥңiлсек, арқа сҥйер 

негiзi берiк, топқа тҥссе тайсалмас, айтысқа кiрсе жан салмас, ән 

шырқаса ерен, сӛз сӛйлесе әрi терең, әрi шалқар шабытымен ―мен 

мҧнда‖ -лап тҧр.  
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                                Оқушылар шығармашылығы 

                                                      Абай атаға 
 

Ҥлгі болған Абай сӛзі данаға, 

Ақыл берді ҥлкен-кіші балаға. 

Оқысаңдар ҧлы дана Абайды, 

Әрбір сӛзі нҧр қҧяды санаға.  

                             Жақсылықов Алихан 2
а
 сынып оқушысы 

 

Оқимын мен де Абайды, 

Оқышы сен де Абайды. 

Оқысаңдар Абайды, 

 Әрбір таңың арайлы. 

                              Қайнеш Арухан 2
а
 сынып оқушысы 

 

                                

Салақтық, тазалық. 

Салақ болсаң жасыңнан, 

Лас кетпес қасыңнан. 

Таза болсаң жасыңнан,  

Сабын қалмас қасыңнан. 

Жалқау болсаң жасыңнан, 

Енжарлық қалмас қасыңнан. 

Еңбек сҥйсең табылар, 

Бар бақыт сенің басыңнан. 

                       Абат Фариза  2
а
 сынып оқушысы 

 

                                         Анама 

Ана деген сӛзді естігеннен,  

Жҥрегім дҥрсіл қағып сол дегеннен. 

Ӛмір бойы сыйлап ӛтем анамды, 

Анама бақыт тілеп жҥрегімнен. 

                    Хайруллин Батыр 4
а
 сынып оқушысы 

 

                               Мектебім-мақтанышым! 

Мектебім зәулім сарайдай, 

20-жыл бҧрын қҧрылған. 

100-ге де толды атамыз, 

Мақтаныш етіп жатамыз. 

Білдей шыңға ӛрлеген,  

Қадірлі аға-апалар! 

Осындай жақсы дәстҥрді, 

Жалғаушы бізде.                       Серіков Ерасыл 3 
ә
 сынып 

оқушысы 
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                                             Шығарма 

                                 Менің ғажайып әлемім. 

 
      Мен оймен басқа әлемге саяхатқа шықтым. Ол әлемнің тҧрмысы 

ӛте қызық әрі тамаша екен. Ҥйлердің кӛпшілігі балмҧздақтан 

салынған, ҥстел, отырғыштар мҧз шоколадтан қҧйылған. Ол әлемнің 

адамдары ӛтірік айтуды, бір-біріне қиянат жасауды, жаман сӛз айтуды 

білмейді, тілдері сондай тәтті. 

     Тау етегінде әдемі бҧлақ ағып жатыр, ішіп кӛрсем кҥнде біз ішсем 

деп армандайтын сок екен. Әрбір адамның ҧшағы бар, баратын жерге 

қиналмай барады. Міне ғажап, сыныптарына кірсем, әр оқушыда бір-

бір компьютер, тіпті қаламсаптарының сиясы ешқашан бітпейді екен. 

Сыныпта орташа оқитын оқушы мҥлдем жоқ.  

   Ойымды тоқтаттым,ӛз туған жеріме қайта оралдым, ауасын жҧттым. 

Барлық жерде жақсы болса да, ӛз атамекеніме жететін жер жоқ екен.  

     Мен соған қатты қуандым. 
                                                 Жҧмагереева Айымгҥл 2

а
 сынып оқушысы 

      

                                           Биопоэма 
Аты –  аққала 

Сипаттайтын екі –үш сӛз -  әдемі, суық 

Жақсы кӛретін екі-үш заты-  қыс, қар, аяз 

Қорқатын екі-үш заты-   кӛктем, кҥн ыстықтан 

Басынан ӛткізген кезімі-  балалардың  қуанышы 

Болашақта күтпейтін екі-үш заты-  кӛктем шықпаса, кҥн ысымаса 

Мекен-жайы-   қысқы дала 

Тегі-  қар 

                                                      Хайр Алихан  2а сынып оқушысы 

 

Ана 

Анамды жақсы кӛремін, 

Анам кҥлсе кҥлемін. 

Жабырқаса сәл ғана, 

Менің ауырды жҥрегім. 
 

Асқардай асу белдерден, 

Кӛркемдей тасып кӛлдерден. 

Анажан асыл ардағым, 

Бәрінен ӛтіп келесің. 
 

Ойлайтының біз ғана, 

Ҥйде, тҥзде қайда да. 

Кҥн нҧрынан нәр алған, 

Ӛзіңсің тек жан ана. 
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Ананың кӛркем сӛздері, 

Оттай жанар жҥрегі. 

Әрбір ана әрдайым 

Баласын жақсы кӛреді 
 

Сәби кезде жҧбатқан 

Бесікті әнмен тербеткен. 

Бағамын сені жан анам, 

Кезімде менде ер жеткен. 
 

Ана-біздің кҥніміз, 

Ана біздің гҥліміз. 

Аналарды сыйлайық, 

Жарқын болар жҥзіміз 
 

Мен мамамды тыңдаймын  

Жақсы оқушы боламын. 

Менің мамам әдемі, 

Анам тілін аламын. 

                          

   Қайырғалиева Ақмейірім     3ә сынып оқушысы  

 

Шығарма 

АНА 

 

Ана! Тҥн  ҧйқысын тӛрт бӛліп,  баласын жҧбатуға оянған. 

Ананың аялы алақаны, оның балаға деген махаббатын сӛзбен 

айтып жеткізе алмайсың. 

Ӛз баласын тҧмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай 

мәпелеп ӛсіреді. Әрбір сәби дҥниеге келгеннен кейін анасын 

іздейді. Бала бірінші сӛйлегенде алғаш рет «Ана» деген сӛзді 

айтады. Әр бала анасынан тәрбие алады, оны мақтаныш етеді. 

«Ана» деген сӛздің ӛзі бір жылылық, ыстық сезім білдіреді. 

Ананы ардақтамайтын жан бҧл дҥниеде кем де кем шығар. 

Ана сӛзі кедейдің лашығынан да, шалқыған байдың 

табалдырығынан да шығады. Небір данышпан, ғҧламалар да, 

хандарда  анаға басын иген. 
                                          Болатов Мейрамбек 3

ә
 сынып оқушысы 

 
«Ӛзін-ӛзі тану» пәніне ризамын. 

 

            Маған «Ӛзін-ӛзі тану» пәні қатты ҧнайды. Рухани 

адамгершілігі  мол, білім беру жобасының авторы Сара 
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Назарбаеваға мың алғысымызды білдіреміз. Оқулық жаңа 

бағдарламаға сәйкес әзірленген. Оның ішінде жаңа ақпарат, 

шығармашылық жҧмыстар, тапсырмалар берілген. Адамның 

рухани тазалығы мен ҥйлесімділігін, қарым-қатынасының мәнін 

тҥсіндіреді. Адамның сезімдері мен кӛңіл- кҥйлерін, олардың 

басқа адамдар мен қоршаған ортамен, қарым-қатынасы туралы 

ҥйретеді. Бізге осы кітапты  шын пейілмен жазып, еңбек 

сҥйгіштік, сабырлық пен ҧстамдылық, адалдық пен әдептілікті, 

кеңпейілдік, жомарттық, жақсылық пен достықты ҥйретеді. 

            Әлемнің екінші анасына айналған  Сара апай бар 

балаларға жан жылуын арнап қамқор бола білді.   Сол ҥшін де біз 

ризамыз. 

 
Асқарова  Лунара   3а сынып оқушысы 

 

                                               Шығарма 

«Мейірімді жан» 

 

          ....Ана тіршіліктің гҥлі, отбасының берекесі, бҥкіл адамзаттың 

тәрбиешісі. 

Ана деген – бәйтерегі ӛмірдің 

Ана деген – қуанышы кӛңілдің 

Ана деген – әр бір ҥйдің жылуы 

Ана деген – гҥлі туған ӛңірдің.  

            Бҧл әлемде қанша жерден қомқоршы табылса да, ал ӛз анаңдай 

мейірімді, қайырымды, аялы да ажарлы туған анаңдай табылмас. 

Дҥниеге шыр етіп келген сәбиге дҥниенің ең қымбатты ол әрине 

анасы. Ана деп жырламаған ақын жоқ шығар, сірә. Ана десе 

толқымайтын жҥрек, тасымайтын қан, сезбейтін сезім болмауы 

мҥмкін емес. Әлемдегі тіршілік кӛзінің бәрі анадан нәр алған. Біз ӛмір 

сҥріп жҥрген жерде, қоғамда, ортада келер зиян, қатер, зҧлымдық жоқ 

емес, бар. Оның барлығы ананың арқасында жуымайды. Себебі 

олардың алдын алушы. Бір сӛзбен айтатын болсам, ана- ол ҧстаз, 

тірек, дәрігер, ақылшы, нҧсқаушы, ҥйретуші. 

            Сол секілді әлемнің екінші анасы, ҧстазы ҥйретуші, нҧсқаушы 

-Сара Алпысқызы. Ақ басқан  біздің әлемде қатал да зҧлым адам жоқ 

емес. Жерді басқан адамдардың жарты саны тастанды, жетім немесе 

қамқорсыз балалар. Міне, осы балаларға бар жҥрек жылуын арнап ана 

деген ҧғымды сездіре білген ең алғаш әйел адам балалар «Бӛбек» 

Республикалық балалар қорының негізін қалаушы Сара апай. 
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            Мектеп оқулығы етіп еңгізген «Ӛзі-ӛзі тану» рухани-

адамгершілік қҧндылықтарты жаңғырту бойынша жаңа білім 

бағдарламасының авторы. Бҧл пәнді, яғни «Ӛзін-ӛзі  тануды» 

сҥймейтін, ҧнатпайтын оқушы жоқ.  Ӛзіме ӛте қатты ҧнайды. Себебі 

мҧнда адамгершілік, еркін тілек айтып, әр тҥрлі ойындар ойнап, 

ӛлеңдер айтамыз. 

     Бізбен замандас қанша балалар анасыз ӛсіп, ана махаббатын 

білмей келген балалар қаншама!? Солардың жҥрегіне жылылық 

ҧялатқан, ана махаббатын сезіндірген бар ӛмірін сол балалар адам 

болсын деп кҥн демей, тҥн демей жҧмыстанып, алтын уақытын 

бӛлген Сара апайға мен ризамын. 

   Ана сӛзін биік ҧстап ардақ тҧтып, аяулы жандарды қастерле, 

жанашыр да мейірімді адамдар кӛп бола берсін дей келе: 

       «Ӛлшеусіз мейіріммен махаббатың ӛзгеден бӛлексің-ау, ана, 

жҥрек.»                                                                                                                                                                
 Сабитова Жансая  4 ә сынып оқушысы 

 

Шығарма  

Ардақты ана 

 

Дҥниеде адам баласына ең ардақты, ең асыл, ең жақын адам-Ана 

болып саналады. Оған ешкім де тең келмейді. Баласы ҥшін Ана 

ешнәрсе де аямайды. Адам баласы ана алдындағы парызын ешқашан 

да ӛтей алмайды, ӛйткені оған шамасы да жетпейді. Дҥниедегі 

тіршілік атаулының барлығы анадан бастау алады. 

Дҥниедегі ең қымбатты Ана, асыл Ана әркімге де пана ғой. Ана 

баласы ҥшін отқа да, суға да тҥсуге әзір. Анасын қастерлеген бала 

ғана Отанын, халқын қастерлей алады. 

«Ана» деген ҥш-ақ әріптен қҧралған сӛзінің астарында ҥлкен 

мән жатқанын кез-келген саналы азаматтың ҧғынары сӛзсіз. 

Тіршіліктің қайнар кӛзі, мейірімнің кәусар бҧлағы-Ана есімінен артық 

қасиетті, киелі ештеңе жоқ. Әлемге әйгілі ақын-жазушылар мен 

ғҧламалардың Ана жайлы тебірентіп, жазып қалдырған асыл сӛздері 

қаншама.... 

Халқымыз «Анаңа ауыр сӛз айтпа, атаңа ауыр жҥк артпа» деп 

бекер айтпаса керек. Бар ӛмірін ҧрпағына арнап, ҥлгі-ӛнеге кӛрсетіп, 

қияға қанат қақтыратын да – Ана. Ӛмірдің бар қиындығын кӛрсе де 

тӛзіп, баласы ҥшін аянбайтын-Ана. 

Баласының ақылды, саналы, әдепті болып ӛсуін кез-келген Ана 

қалайды. Және Алла Тағаладан ананың амандығын тілеп жҥруді 

ҧмытпайық! 
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                                              Сабит Әлішер    3
ә
 сынып оқушысы 

 

Сара Алпысқызына арнау 

 

 Келешек ҧрпағының қамын ойлап, 

 Ізгіліктің жолына терең бойлап. 

 Дана апа салып берген сара жолға, 

 Бҥлдіршіндер қадам басты гҥлдей жайнап. 

 

                                         Асхатқызы Айару  2
а
 сынып оқушысы 

 

Ӛзімізді-ӛзіміз толық тануға, 

Ӛмірдің мәнін терең ҧғуға, 

Санамызға дана ойдың толуына, 

Бойымызда сан қасиет болуына, 

Себеп болдың, Алпысқызы Сара ана! 

                                          

                                          Серикова Гҥлназ 3 
ә
сынып оқушысы 

 

Қасиеттің сырын тылсым бойлауына, 

Ӛз еліңнің қамын терең ойлауына, 

Кемелін болашақтың сайлауына, 

Ҧрпағына жол сілтеген Алпысқызы Сара ана! 

 

                                        Жасҧланова Аружан  4
а
 сынып оқушысы 

 

Кірпіш боп кетік жерге ӛрілуге, 

Адам боп биік шыңнан кӛрінуге, 

Ӛмірді жан-тәніңмен сезінуге, 

Кәусар соқпақ  салып бердің, 

                     Алпысқызы Сара ана! 

 

                                         Темірболатов Берік 4
ә
 сынып оқушысы 

Ҧстаздық еткен жалықпас, 

Ҥйретуден балаға. 

Ҧзақ ӛмір тілейміз, 

Алпысқызы Сараға! 

 
                                       Зинатов Қайрат 2

а
 сынып оқушысы 
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Шығарма 

Білмегенімді білдірдің. 

 

Мен, Әсемгҥл Ерболқызы 3
а
 сыныбының ҥздік 

оқушысымын. Ата-анамды, туыстарымды,ҧстаздарым мен 

достарымды ӛзімнің ҥздік бағаммен қуантып жҥрмін. Ал тәртібім 

жӛнінде айтсам,жанҧядағы тҧңғыш перзент  болғандықтан, ата-

әжеме еркелігімнің басымдығынанда болар, кейбір 

кемшіліктерімнің болғаны анық. Кӛп сӛйлейтінмін, тез 

ашуланатынмын. 

Биыл жаңадан енгізілген «Ӛзін-ӛзі тану» пәнін оқығаннан 

бастап, менің мінезім  «сиқырлы таяқша» ҧстағандай ӛзгерді. 

Мен осы пәнді ӛте жақсы кӛремін. 

Бҧл пән ӛткізілетін кабинеттің ӛзі ерекше, кішкене сҥйіспеншілік 

әлемі сияқты. Мҧнда бір-бірімізді ренжітуге жол жоқ. 

Біз осы пән арқылы адам бойындағы асыл қасиеттерді 

адамгершілік, инабаттылық,мәдениеттілік, сҥйіспеншілік пен 

бауырмалдық, қайырымдылықты меңгердік. 

Аты аңызға айналған қаһарман атамыз Бауыржан 

Момышҧлы адамның мінез – қҧлқын табиғатқа теңеген ғой. 

Қайырымсыз, қатал адамдарды қара бҧлтқа, қайырымды, 

адамгершілігі мол адамдарды кҥнге теңеген. 

Мен де кҥн сияқты кҥлімдеген, ай сияқты ажарлы, 

әдепті,ҥлкенге қҧрмет кӛрсете білетін, кішіге қамқор бола білетін 

ақылды қыз болғым келеді. 

«Ӛзін-ӛзі тану» пәнінің бағдарламасын жазып ҧсынған Сара 

Алпысқызына алғысымыз шексіз. 

 

                      Ҧстаздық еткен жалықпас 

                      Ҥйретуден балаға 

                      Бақыт, шаттық тілейміз 

                      Алпысқызы Сараға! 

Еліміз тыныш, балалар бақытты болсын! Қазақстанымыз 

гҥлдене берсін! Менің сәби тілегім осы! 

 
                                   Рафикова Айнамкӛз    3

а
 сынып оқушысы 
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Шығарма 

Мейірімділік жан шуағы 

 

Кҥн жер бетіндегі барлық адамзатқа ӛз жылуын, шуағын, 

нҧрын шашады. Ол оның адам баласына деген мейірімділігі деп 

тҥсінуге болады. Демек кҥн мен адам баласының арасында ҥлкен 

байланыс бар. Сол сияқты адам мен адам арасында да байланыс 

міндетті тҥрде болады. Бірақ ол кҥн мен адам арасындағыдай 

болып кездесе бермейді. Себебі адамдар бір-бірімен әр тҥрлі 

қарым-қатынас жасайды. Біреулер жақсы қарым-қатынас жасай 

біледі. Мҧндай адамдарды  адамгершілігі мол адам дейміз. Енді 

біреулері қатал болып, ешкіммен араласпайды. Мҧндай адамдар 

адамгершілігі жоқ адамдар болып саналады. 

Адамгершіліктен келіп мейірімділік, қамқорлық, 

кшіпейілділік бәрі-бәрі тарайды. 

Мейірімді адам деп кез-келген адамға жаны аши білетін, 

кӛмектесетін, аялайтын, қамқор бола білетін адамды айтамыз. 

Мысалы, ана мен бала арасында мейірімділік ҥнемі жҥріп 

отырады. Ӛйткені ана баласы ҥшін қолынан келгенше еңбектеніп, 

оған қамқорлық жасайды. 

Мейірімділік тек ана мен бала арасындағы қарым-қатынас 

деп қарауға болмайды. Ол адамдар арасындағы, ҥлкен мен кіші, 

ҧстаз бен оқушы арасында да кездеседі. Әр адам ӛз мейірімділігін 

әр тҥрлі кӛрсетеді. 

Егер адамдар арасында мейірімділік қасиеті кең орын алса, 

еліміз ынтымағы жарасқан халықты ел болар еді. 

Мейірімді адамның қасында жолдастары да кӛп болады. 

Сондықтан да таңдамай бір-бірімізге мейірімділік, кішіпейілділік 

кӛрсете білейік дегім келеді. 

                                          
                            Едигиев Мерген   4

а
 сынып оқушысы  
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Қорытынды 

 

     Бҧл тест жинағы бойынша ӛз білімін толықтырған оқушы  

заман талабына сай дҥниетану пәнінің қоғамдық-әлеуметтік 

мәнін тҥсінген, қаруланған тҧлға  болып қалыптасады. 

   Дҥниетану пәнінің әрбір тарауына байланысты ғылыми 

теориялық білімдерін толықтырып, қоршаған орта туралы 

ғылыми ҧғым қалыптастырады. Оқушылардың ғылыми 

танымдық қабілеттері (байқағыштық, зейінділік, есте сақтау) 

қалыптасады. Ӛзін қоршаған әрбір зат, әрбір қҧбылыс, тіпті 

кішкене ғана ерекше кӛзге тҥсетін нәрсе оқушыны елең еткізбей 

қоймайды. Оқушының қызығушылығын ғылыми тҧрғыдан 

негіздеу және дамыту дҥниетанудан білім беру барысында жҥзеге 

асады.  Нәтижесінде оқушылардың  қҧлшыныстары әртҥрлі 

шараларға қатынасуында байқалды. Мәселен, олимпиадаларға, 

интеллектуалдық ойындарға, сыныптан тыс іс шараларға, 

апталықтарға қатысып 

  

Қолданылған әдебиеттер: 

 

     1.Ф.Ш.Оразбаева, Т.Т.Аяпова, Г.Т.Бейсенбекова   

      «Қазақ тілі оқу кітабы» орта деңгей 2010 ж 

2.Ф.Ш.Оразбаева,Т.Т.Аяпова, Г.Т.Бейсенбекова 

 «Қазақ тілі оқу кітабы» ортадан жоғары деңгей 2010 ж 

3. С.Иманасов «Жәнібек пен атасы» Алматыкітап 2007 ж 

4. Е.Елубаев «Балаларға базарлық» Алматыкітап 2007 ж 

5. Ш.Ахметов «Қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясы» 1,2 

кітап Арман баспасы 2004 ж 

6. «Қуырмаш» Алматыкітап 2007 ж 

7. «Жыл он екі ай» 2012 жылғы жинақтар 

8. Р.К.Раева. Алматыкітап  2007 ж 

9. Қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясы 2004 ж 
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Тақырыбы: «Кӛркем жазу»  4-сыныптарға арналған 

 
Қҧрастырушы: А.Т.Себепова  Орал қаласы №1 ЖББОМ 

Рецензенттер: З.Ж.Мутиев- М.Ӛтемісов атындағы  БҚМУ доценті 

А.Б.Ешимова- №1 ЖОББМ  ДОӘІЖО, жоғары  санатты қазақ тілі мен 

әдебиеті   пәні  мҧғалімі 

 

Кіріспе 

Аналитикалық бӛлімі 

 

1.1 Кӛркем жазу пәнінің теориялық негіздері. 

Егеменді еліміздің болашағы білімді, сауатты, ӛнегелі ҧрпақ 

болуы тиіс. Қазіргі заман талабына сай жаңа буын оқулықтарымен 

оқыту, соның негізінде жасалған бағдарламалар, оқыту мазмҧнының 

жаңартылуы әр бастауыш сынып мҧғалімдерінен шығармашылық 

ізденіспен, жаңаша жҧмыс істеуін талап етеді. 

«Кӛркем жазу» таңдау пәнінің негізгі мақсаты қазақ тілі 

сабақтарындағы алған білімдерін одан әрі шыңдау. Сабақ ҥстінде 

оқушылардың негізгі білім, білік дағдыларын қалыптастыру болса, 

ауызша айтқандарын дәптерге каллиграфия ережелерін сақтап жазу 

қиын да, маңызды да қағидалардың бірі болып табылады. Ал 

каллиграфия ережелерін сабақ ҥстінде оқушыларға толық меңгерту 

оңайға тҥспейді. Оқушылардың каллиграфиясын қалыптастыруда бҧл 

пәннің рӛлі ерекше. 

Ҧсынылып отырған  бағдарлама  4 - сынып бағдарламасына 

сәйкестендірілген. Жатқа жазу, кӛшіріп жазу, шағын шығармалар 

оқушылардың зейінін, есту қабілеттерін, есте сақтауды дамытады. 

Сондай - ақ жоспарда оқушылардың шығармашылық қабілетін 

дамытатын жҧмыс тҥрлері бар. Сонымен қатар оқушылардың ой - 

ӛрісі мен дҥниетанымын кеңейтуге ӛз ықпалын тигізеді. Кӛркем жазу 

оқушыларды сауаттылыққа, ҧқыптылыққа тәрбиелейді, сӛздік қорын 

кӛбейтіп, сӛйлеу тілін жетілдіреді.  

Бҧл факультатив  Қазақстан Республикасы ҥкіметінің 2012 

жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысы мен бекітілген ҚР мемлекеттік 

жалпы білім беру стандарты негізінде Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы Қазақстан 

Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің 

ҥлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы №500 бҧйрығына негізделген. 

Кӛркем жазу оқушының келген кҥнімен жазуымен басталады. 

Әдемі жазуды меңгерудің әр адамға маңызы ӛте зор. Әдемі жазу бҧл 

мәдениеттің белгісі, әрі сол жазуды оқитын адамға кӛзқарасы, 

қҧрметі. Кӛркем жазудың негізгі ерекшелігі - дҧрыс, анық және тез 
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жазуды қалыптастыру. Оқушының каллиграфиялық қабілетін 

қалыптастырудың  педагогикалық қоғамдық тәрбиелік мәні 

зор.Мектептегі оқыту ҥрдісі сауат ашудан басталатыны белгілі. Сауат 

ашу жҧмысының негізгі мақсаты - балаға хат таныту, яғни оған жазу 

мен оқуды ҥйрету. Сауат ашу - аса жауапты да, кҥрделі жҧмыс. 

Ӛйткені сауат ашу кезеңінде оқушылар дыбысты әріппен таңбалай 

білуге ( фонетика - графикалық жазуға ) ҥйретіліп қоймайды, 

сонымен бірге каллиграфиялық талапқа сай жазуға дағдылануы тиіс. 

Демек, сауат ашудың міндеті әріпті жаза білуге ҥйрету емес, оның 

әрбір элементін дҧрыс сақтауға,  дәптерге қалай болса солай жазбай, 

оңға қарай, біркелкі кӛлбеу, таза, анық жазуға машықтандыру міндеті 

тҧр. Осы талаптарды орындау негізінде оқушының кӛркем жазу 

дағдысы (каллиграфия) қалыптасады. 

Әдемі жазу – ӛнер. Таза, анық, әдемі жазуды оқуда жеңіл, ондай 

жазумен берілген ойды тҥсіну де оңай. Әріп таңбаларын әдемі, 

кӛркем етіп салуға жаттықтыру мақсатында жҥргізілетін 

жҧмыстардың оқушы бойында жақсы қасиеттердің қалыптасуына 

ықпалы бар.  Мектепке алғаш келгеннен бастап, баланың жазуына 

жете кӛңіл бӛлмеу кӛп жағдайда оның ӛз ісіне салдыр салақ қарауына, 

жауапкершілікті сезінбеуге әкеп соғады. Таза,  әдемі жазуды талап 

ету оқушының әсемдік сезімін оятып,  мінез қҧлқын тәрбиелеп, 

жауапкершілікке тыңғылықтылыққа, ҧқыптылыққа ҥйретеді. Әдемі, 

анық жазуға ҥйрету арқылы мҧғалім оқушыны еңбексҥйгіштікке, 

ҧқыптылыққа, әдемілікке тәрбиелейді. Жазу процесінде оқушы дҧрыс 

отыру керек, қаламсапты дҧрыс ҧстауы, дәптерді партаға 

орналастыру, осының әрі баланың кӛзіне, жазуына жҧмыс қабілетіне 

әсерін тигізеді. Отырғанда орындық партаға кіріп тҧруы керек, сол 

қол дәптерді басып тҧрады, ал оң қолдың басы дәптер де жатады. 

Бала мен партаның арасына жҧдырық сыятындай болуы керек. Кӛз 

бен дәптердің арасы  30 см болуы шарт.  Жарық сол жақтан тҥсуі 

керек.  Жазу ҧзақтығы 1 сыныпта 5 минут, 2 сыныпта             8 минут, 

3 сыныпта 12 мин, 4 сыныпта 15 мин. Одан ҧзақ жазу баланы  

шаршатады. Арасында балаларды демалдырып, сергіту жаттығуларын 

жасаған жӛн. Мектепке алғаш келген баланың жетекші әрекеті ойын, 

ал штрихтау ойын тҥрінде жҥргізіледі. Әр тҥрлі зат бейнесін, 

геометриялық фигураларды  штрихтау, баланың қолын 

жаттықтырмайды, оның сӛйлеуі мен ойлауын дамытады. Штрихтар 

арқылы сурет салу жаттығуларын сурет альбомына орындатқан жӛн. 

Штрихтарды ӛзара қосып сурет салу кезінде балалар заттардың 

пішінін, қҧрылысын  жазықтықта орналасу қалпын еркін қабылдап, 
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оң, сол, шеті, жоғары, тӛмен, тҥзу, қисық, дӛңгелек т. б ҧғымдард 

ымеңгереді. 

 

1.2 Бағдарламаның  мақсаты мен міндеттері 
 

Мақсаты: 

Кӛркем жазу оқушыларды сауаттылыққа, ҧқыптылыққа тәрбиелейді, 

сӛздік қорын молайтып, сӛйлеу тілін жетілдіреді.  Сабақ ҥстінде 

оқушылардың негізгі білім, білік дағдыларын қалыптастырады, 

ауызша айтқандарын дәптерге каллиграфия ережелерін сақтап 

жазуға ҥйретеді 

 

Міндеттері: 

- сауатты, қатесіз жазу; 

- әріптерді дҧрыс бейнелеу; 

- әріптерді бір – бірімен дҧрыс жалғастырып жазу; 

- ҧқыптылық пен жылдамдықты ҥйрету; 

- ҥлгі бойынша жазуды ҥйрету; 

- ӛз бетінше жҧмыс істеуді ҥйрету; 

 

Пәнді меңгеру деңгейінің талаптары: 

- ҥлгі бойынша жазуды дҧрыс жаза білуі тиіс; 

- әріп пен сӛз, сӛйлемдердің жазылу бейнесін сҧлу, кӛркем етіп 

кӛрсетебілуі тиіс; 

- сурет бойынша әңгіме қҧрастыра білуі тиіс; 

- жҧмбақтарды шешу, мақалдардың жалғасын жаза білуі тиіс; 

- берілген тақырып бойынша әңгіме қҧрастырып жаза білуі тиіс; 

- ӛз бетінше жҧмыс істей білуі тиіс; 
 

Қҥтілетін нәтижелері: 
-әріптерді каллиграфия талаптарына сай жазуға дағдыланады; 

-әріптер сырын толық игеруге мҥмкіндік алады; 

-грамматикалық тапсырмаларды орындай алуға машықтанады; 

-шығармашылық тапсырмаларды орындап ҥйренеді.  

- сауатты жазу дағдылары қалыптасады; 
 

Практикалық бӛлімі 

2.1  Жазуды ҥйренуде мына принциптерді сақтаған жӛн: 

1. Кӛрнекілік принципі: мҧғалім тақтаға, дәптерге таблицаға 

кӛрнекіліктер арқылы жазып кӛрсетеді.  

2. Сапалылық принципі: мҧғалім басына не ҥшін қиғашынан 

жазады, әріптерді қалай  басқарады, әріптердің биіктігі қандай болу 

керек екенін тҥсіндіреді. Қиғашынан жазу тез әрі ыңғайлы. 
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3. Қайталау принципі: жаттығу орындау кезінде пайдаланады. 

Жазылған нәрсеге міндетті тҥрде анализ беріледі. Баланың жазған 

жазуын дҧрыстығын тексеріп отырды. 

4. Генетикалық принципі, алғашында жеңіл әріптер, содан соң 

салынуы қиын әріптер мысалы а, о, ш, т, п, н,.... қолы жаттыққаннан 

кейін қ. ж. б. в. ф т. с. с 

5. Жеке дара ерекшелігін ескеру принципі; оқушылардың кӛз 

нашарлығы, бас ауруы,  жҥрек ауруы. т. б ескеріп отыруы қажет. 

Барлық бала бірдей емес, олардың жас  ерекшеліктері, ойлау 

қабілеттері әр тҥрлі Сондықтанда жазу каллиграфиялары әр тҥрлі. 

Біреуі ӛте жақсы, енді біреулері ӛте нашар жазады. Нашар жазатын 

оқушылармен жеке жҧмыс жасау талап етіледі. 

 

Каллиграфикалық жазуды қалыптастырудың негізгі 

әдістері: 

1. Мҧғалім жазу ҥлгісін ӛзі тақтаға қайта – қайта жазып кӛрсетуі тиіс. 

2. Әуеде жазу. Ҧстаз әріпті әуеде жазып кӛрсетеді. Бала қолдың 

қозғалысынан әріптің дҧрыс формасын ҧғады. Бҧл әдіс оқу процесін 

жандандырады. 

3. Кӛшірмесін тҥсіру әдісі. Жазылған әріптің ҥстінен басу. 

4. Дайын ҥлгіден кӛшіру әдісі. Бҧл еліктеу. Оқушы ӛз жазғанын 

ҧстаздың жазғанымен салыстырады. 

5. Әріпке анализ жасау әдісі. Мысалы: а әріпі бір дӛңгелектен және 

бір ілмешектен тҧрады. 

 

Балалардың кӛркем жазу дағдыларын қалыптастыру ҥшін 

мынадай жаттығуларды пайдаланған жӛн. 

1. Ғажайып алаң. Тақтаға әріп жасырылады. Мҧғалім 

жасырылған әріптің әрбір элементтері бойынша сипаттап айтады да, 

ал оқушылар қандай әріп екенін айтады. Мысалы: Тҥйе ӛркешін 

қарайық, ҧқсайды оған қай әріп? Жаңа әріпті ӛту ҥшін 2 сағат 

беріледі. Бҧл жаттығуды 2 - сағатында ӛткен ӛте тиімді. 

2. Әріпті тап. Әріптің бір немесе екі элементі жазылады 

оқушылар қалған элементін тауып жазып кӛрсетеді. Барлық әріпті 

ӛткеннен кейін, сабағымыздың басында кӛркем жазу болады. Сол 

кезде пайдаланған тиімді. Бҧл жаттығудың мақсаты білген білімдерін 

әрі қарай тӛселдіру дағдыларын қалыптастыру. 

Бҧндай жаттығулар жас жеткіншектің ойлауын дамытып, 

қызығушылығын арттырады. Оқушының каллиграфиялық дағдысына 

кӛп әсер беретін, ол алғашқы кезде, алғашқы рет қаламсап ҧстап, әріп 

жазған кезі. Әдемі сҧлу жазудың фундаменті 1, 2 - сыныпта 
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қҧйылады. Сол кезде жазуын жӛндемесе сол қалпында қалып қоюы 

мҥмкін. Кейін жӛндеу қиын болады. Ал 3,4  сыныптарда элементтерді 

жете меңгеріп, шығармашылықпен жҧмыстанады. 

Оқушының қолы неге нашар болады? Мҧғалімнің қолының 

ҥлгісі. Оқушы ҧстаздың жазуын кӛшіреді. Мҧғалім әр оқушыға 

жазудың кемшілігін, оны қалай жӛндеу керектігін тҥсіндіріп отыру 

қажет. 

Әдемі жазуды қалыптастыруына мҧғалім ғана емес, оқушының 

жеке ерекшеліктері де әсерін тигізеді. 

1. Оқушының әдемі жазуға деген ынтасы. 

2. Оқушының жай жазуы. Тез жазып ҥлгеремін деп жазу 

каллиграфиясын бҧзады. 

3. Нашар жазуға тҥрлі аурулар себеп болады: невроз, кӛз ауруы, 

ревматизм т. б. Бҧл оқушыларға мҧғалім жеңілдік жасайды. 

 

2.2 Бағдарламаның кҥнтізбелік жоспары 

Кӛркем жазу 4 сыныптар бойынша аптасына 1 сағаттан, жылына 34 

сағат. 

I тоқсан – 9 сағат. Кӛркем жазу сабағының алғашқы әдіс тәсілдері 

берілген. Олар оқушылардың жазуға деген ынта-ықыласын, 

қызығушылығын арттырады. 

II тоқсан – 7 сағат. Бас және кіші әріптерді каллиграфия 

талаптарына сай жазуға дағдыланады; әріптерді бір-бірімен ӛзара 

байланыстыра қосып жазуға ҥйреніп, қолдана алады. 

III тоқсан – 10 сағат. Каллиграфия жағынан дҧрыс жазылған 

жазуды қалыптастыруға арналған жаттығулар. 

IV тоқсан – 8 сағат. Логикалық, шығармашылық жаттығулар, 

сәйкестендіру т.б  орындау. Бҧл жаттығуларды  орындау баланың 

ойын  ҧшқырлаудың бірден бір ҧтымды тәсілі.  
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№ Тақырыбы Пәнаралық 

байланыс 

Сабақтың 

тҥрі 

Сағат 

саны 

Уа 

қы 

ты 

1 Кӛркем жазуға 

ҥйренейік.    

Дыбыс және әріп 

Дҥниетану  Кіріспе 

сабақ 

1   

2 Сызықтарды 

параллель 

жҥргізу.А,Ә,Б,В 

әріптерін жазу 

Дҥниетану  Танымдық 

сабақ 

1   

3 «Ілмек біз» 

сызықтары. 

Г,Ғ,Д,Е әріптерін жазу 

Дҥниетану  Танымдық 

сабақ 

1   

4 Реліс жазу.  

З,Ж,И,Й әріптерін 

жазу 

Дҥниетану  Танымдық 

сабақ 

1   

5 Жанастырып жазу.  

К,Қ,Л,М әріптерін 

жазу 

Математика Танымдық 

сабақ 

1   

6 Биші қыздың  аяғы.  

Н,Ң,О,Ӛ әріптерін 

жазу 

Математика Танымдық 

сабақ 

1   

7 Биші қыздың белі.  

П,Р,С,Т әріптерін жазу 

Математика  Танымдық 

сабақ 

1   

8 Кіші әріп элементін 

ҥзіліссіз жазу. Ҧ,Ҥ,У 

әріптерін  жазу 

Математика  Танымдық 

сабақ 

1   

9 Бас әріп элементін 

ҥзіліссіз жазу. 

Ф,Х,Ц,Ч  әріптерін 

жазу 

Дҥниетану  Танымдық 

сабақ 

1   

10 Тік қиғаш сызық.   

Ш,Щ,Ы,І әріптерін 

жазу 

Ӛзін-ӛзі 

тану 

Аралас 

сабақ 

1   

11 Екі нҥктені 

жанастырып жазу. 

Ӛзін-ӛзі 

тану 

Аралас 

сабақ 

1   

12 Әріптердің тӛменгі 

жағын  қосу. 

Ӛзін-ӛзі 

тану 

Аралас 

сабақ 

1   

13 Ҥзбей жазу емлесі Ӛзін-ӛзі 

тану 

Аралас 

сабақ 

1   

14 Орын белгіле.  Ӛзін-

ӛзітану 

Аралас 

сабақ 

1   

15 Сӛйлемді аяқта.  Ӛзін- Аралас 1   
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ӛзітану сабақ 

16 Шығарма жазуға 

ҥйрету жолдары 

Ӛзін-

ӛзітану 

Аралас 

сабақ 

1   

17 Кӛшіріп  жазу.  Ӛзін-

ӛзітану 

Аралас 

сабақ 

1   

18 Суретке қарап мәтін 

қҧрастырып, жазу 

Дҥниетану Жарыс 

сабақ 

1   

19 Әріпті тап.  Ӛзін-ӛзі 

тану 

Аралас 

сабақ 

1   

20 Орыс тілінен енген 

әріптерді жазу: 

Ю,Я,Э,Ь,Ъ 

Орыс тілі Аралас 

сабақ 

1   

21 Самал жел 

тапсырмалары 

Дҥниетану  Топтық 

жҧмыс 

1   

22, 

23 

«Қай буынды 

жоғалттым?» 

Буындардан сӛз қҧрап 

жазу 

Дҥниетану  Танымдық 

сабақ 

2   

24, 

25 

Бас әріппен  

жазылатын  сӛздер 

Дҥниетану  Танымдық 

сабақ 

2   

26 Кӛру диктанты Ӛзін-ӛзі 

тану 

Жарыс 

сабақ 

1   

27 «Даналардан шыққан 

сӛз» сӛз ӛнер жарысы 

Қазақ тілі Жарыс 

сабақ 

1  

28 Әріптік диктант, 

мақалды жатқа жазу 

Математика  Шығарма

шылық 

сабақ 

1   

29 Мәтінді есте сақтап, 

жазу. 

Ӛзін-ӛзі 

тану 

Шығарма

шылық 

сабақ 

1   

30 Сӛздік диктант Ӛзін-ӛзі 

тану 

Дәстҥрлі 

сабақ 

1   

31 Шығарма: «Менің 

анам» 

Дҥниетану  Дәстҥрлі 

сабақ 

1   

32 «Сӛз таптары» жиыны Қазақ тілі Дәстҥрлі 

сабақ 

1   

33, 

34 

«Сӛзтізбек» 

шығармашылық 

диктант 

Математика  Шығарма

шылық 

сабақ 

2   

  Барлығы:     34   
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Ҥлгі ретінде жаңа форматта жоспарлаған  қысқа мерзімді сабақ 

жоспарлары 

Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Мақсаты  Кӛркем жазу дағдыларын шыңдай отырып, дыбыс пен 

әріпті еске  

тҥсіріп, жазылуын ҧғындырып еңбексҥйгіштікке, 

Отансҥйгіштікке тәрбиелеу. 

Тақырыбы Кӛркем жазуға ҥйренейік. Дыбыс және әріп 

кҥтілетін 

нәтиже 

А) Әріптердің элементтерін  ажырата алады; 

Ә) Дыбыс пен әріп жазуда дҧрыс пайдалана алады; 

Б) Сӛздер қҧрап,  шығармашылықпен жҧмыстана алады.  

Сабақ 

кезеңде

рі 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау ресурстар 

Кіріспе  Оқушыларға сабағымыз 

сәтті ӛтсін деген тілек 

білдіремін: Оқушылар, 

қазір бізде бірінші сабақ 

басталғалы тҧр. 

Сондықтан кҥніміз ашық 

болып, сабағымыз сәтті 

ӛтсін деймін. 

Оқушыл

ар 

амандас

ып,  

орындар

ына 

орналаса

ды.    

 Тілек сӛздер 

Тҧсау 

кесер  

 

Жаңа сабаққа кӛпір: 

«Радиоға қоңырау шалу»  

-Қайырлы кҥн, қҧрметті 

тыңдармандар, бҥгін мен,  

сіздермен қайта қауышып 

жатқаныма 

қуаныштымын. Біздің 

студиямызға қонақтар 

келіп отыр. Танысып 

ӛтсек 

............................................

.......................... Бҧл 

бағдармада ӛрбітетін 

тақырыбымыз «Кӛркем 

жазуға ҥйренейік». 

Қонақтарымыз ӛз 

ойларын айтып отырса, 

сҧрақтарға жауап беріп 

отырса. Ал, 

тыңдармандарымыз 

бағдарлама барысында ӛз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыл

ар 

Шапалақ 

арқылы 

бағалау 

Оқулық 
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сауалдарын қоюларына 

болады. Тек кім екенін, 

қай жерден хабарласып 

тҧрғандарын айта кетсе.  

- Алғашқы сҧрағым: 

Тіл бізге не ҥшін 

керек? 

- Қазақ тілінде таза 

сӛйлеу және  

қатесіз жазу  керек 

пе, неге? 

- Кӛркем жазу не 

ҥшін қажет? 

- Жазу қай заманнан 

дамып келеді? 

- Алғаш рет сӛйлеу 

пайда болған ба, 

жазу пайда болған 

ба? 

- Қҧрметті қонақтар, 

уақыттарыңызды 

бӛліп, біздің 

студиямызға 

келгендеріңіз ҥшін 

рахмет айтамыз. 

Қазақ тілін 

қҧрметтей, жазу 

каллиграфиясын 

сақтайық 

жҥріңіздер! 

жауапта

рын 

береді. 

Негізгі 

бӛлім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кӛркем жазу:  

Кҥз мезгіліндегі ауа-райы 

туралы не айта 

аласыңдар? 

Ендеше, жаңбырлы, 

желді деген сӛздерді 

кӛркем етіп 

дәптерлерімізге жазайық.  

  

 

 

 

Жҧмбақты бір оқушы 

оқиды,  ӛзге оқушылар 

Оқушылар 

жауаптарын 

айтады. 

жаңбырлы, 

желді 

Неше әріп, 

неше дыбыс 

бар? 

Кезекті бір 

жануар, 

Ҥстінде екі 

тауы бар. 

Мойны 
ҧзын, кӛзі 

ҥлкен  

Бҧл не? 

(Тҥйе) 

Шапалақ 

арқылы 

бағалай-

ды 

 

 

 

 

 

 

Крите-

рий 

арқылы  

бағалау: 

Қате 

жоқ, 1 

қате –

 

 

 

 

 

Малдың, 

ағаштардың 

суреттері. 

Оқушылар-

дың   

ойларын 

білу. 

 

 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоры 

тынды  

 

шешуін табады. Қарамен 

жазылған сӛздің тҥбірін 

табу. Тҥбір сӛздің 

жазылуындағы ӛзгерістің 

себебін тҥсіндіреді. 

 

 

 

Сергіту сәті  

 

 Сӛздерді диктант тҥрінде  

жазғызу. Ауызша талдау, 

салыстыру. Ӛзгерісін 

анықтап, жазылуын есте 

сақтау. 

 

Мақалды оқып,  жатқа 

жазу.   

 

 

 

 

 

Шығармашылық 

тапсырма: 

Қазақстан халқы 

ассамблеясы – Қазақстан 

халқының бірлігін, 

татулығын бекіту 

мақсатында кӛп 

жҧмыстанып жатырған 

ҧйым. Биыл осы 

ассамблея аясында біздер 

Қазақ хандығының 

қҧрылғанына 550 

жылдығын, 

Конституцияның 20 

жылдығын және Ҧлы 

Жеңістің  70 жылдығын 

атап ӛтіп жатырмыз. 

Алдағы тәрбие сағатында 

біз осы тақырыпта 

жҧмыстанатын боламыз. 

Дегенмен қазір мен 

Мойын -

мойны 

Музыка 

тыңдап 

тынығады 
Халық – 

халқы, ерік-

еркі, қҧлып-

қҧлпы, 

орын-орны,  

Ел кӛркі – 

мал,  

Ӛзен кӛркі 

– тал. 

Кӛркі – 

кӛрік. 

Қарамен 

жазылған 

сӛздер 

туралы 

оқушылар 

ойларын 

айта кетеді.  

Оқушылар  

эссе жазады.  

Осы 

уақытта 

АББҚ 

оқушылар 

деңгейлік 

тапсырма 

орындайды 

«5»  

2 қате – 

«4» 

3-4 қате 

– «3» 

5 немесе 

одан да 

кӛп 

болса – 

ҥйден 

қайта 

жазу. 

Оқушы 

лар   

оқулық 

бойын 

ша 

ӛздерін-

ӛздері 

бағалай-

ды.  

 

 

 

 

 

 

«Бас 

бармақ» 

әдісі 

арқылы 

бағалау 

«Бас 

бармақ» 

әдісі 

арқылы 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формативті 

және 

оқушыларды

ң критерий 

арқылы 

бағалаулары

ның 

қорытынды 

бағасы. 
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Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы Сызықтарды параллель жҥргізу.А,Ә,Б,В әріптерін жазу 

Мақсаты Әріпті таныту, сӛз буындарынан ажырата білуге,сауатты 

жазуға, каллиграфиялық талаптарға сай жазуға,кӛркем 

орындауға дағдыландыру. Сӛздік қорын, байланыстырып 

сӛйлеу қабілетін дамыту.  

Кҥтілетін 

нәтиже 
 Сызықтарды параллель жазуға дағдыланады; 

 Әріптерден сӛз, сӛзден сӛйлем қҧрайды; 

 Шығармашылық тапсырмалар орындай алады; 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау ресурстар 

Кіріспе  Шаттық шеңберін 

жасау. Гҥл 

суреттерін тарату.  

Ӛздеріне 

ҧнаған 

гҥлдердің 

суретін 

алып, неге 

алғанын 

сипаттау. 

Бір біріне 

кӛңіл кҥй 

сыйлау.  

 Гҥлдің 

суреттері 

Негізгі 

бӛлім 

Жҧмбақтың шешу.  

Менің ҥшін жақсы 

адам,  

Артық кӛрем 

басқадан, Апа, ата  

Оқушылар 

жҧмбақта 

шешеді. 

 

Сҧрақтарға 

ФБ, 

шапа 

лақтау, 

бас 

бармақ,  

Дәптер, 

әріп 

суреттері, 

элементтер 

сендерге  халық 

татулығы, бірлігі, 

достығы, егемендігі 

сӛздерді қатыстырып 

шағын эссе жазсаңыздар 

деймін. 

«1:1:1» әдісі арқылы кері 

байланыс орнату 

Маған бҧл сабақта ҧнады: 

Мен бҧл сабақта 

тҥсінбедім 
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сӛздерін Қайсы 

әріптен  

бастаған? (А)  

«Әліппе» деген аты 

оның Мынау кітап – 

Әліппең Басталған 

қай әріптен? (Ә) 

- А, Ә дыбысы 

қандай дыбыс?  

- А, Ә дыбысынан 

басталатын сӛздерді 

ата.  

- Сыныбымызда 

кімнің есімі А 

дыбысынан 

басталған?  

- Кӛзімізбен кӛріп, 

қолымызбен жазсақ 

бҧл не болады? 

(Әріп)  

Әріптердің таңбалану 

элементтерімен 

таныстыру. Тақтаға 

бас және кіші 

элементтерінің 

жазылуын тҥсіндіру. 

Ауада жаттықтыру.  

Дәптермен жҧмыс. 

 Кӛшірме диктант.  

Қате жазылған 

сӛздерді тап:  

Асем, атеш, кытап, 

кылем, аспан, 

тәза,бәспа, 

велосибед, парапан,  

табақ, шаңа, терек.  

жауап 

береді 

 

 

 

Элементтер

ді жазады,  

дыбыстарды

ң таңбасы, 

жазба баспа 

тҥрлерін 

жазады.  

 

 

Б,В әріптері 

бар сӛздерді 

тақтадан 

кӛшіреді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жҧп 

тық 

баға 

лау 

Қорытын 

ды 

«Менің әсерім....» Сабақтан 

алған әсер-

лері туралы 

немесе  

сҧрақтары 

болса 

стикерге 

жаздыру 

СБ стикер 
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Пәні Кӛркем жазу Сынып   4 Кҥні    

Тақырыбы: «Ілмек біз» сызығы.  Г, Ғ, Д,Е әріптері 

Мақсаты Сызықтың жазылуы, таңбалануы, әріптерге тҥсінік беру,  

сӛз қҧрау, дыбыстық талдау жасау, сӛздік жҧмыс жҥргізу, 

оқушылардың ой ӛрісін дамыту, ҧқыптылыққа, 

ҧйымшылдыққа тәрбиелеу.  

Кҥтілетін 

нәтиже 

* сызықтар кӛркем жазуға дағдыланады; 

* әріптермен жҧмыс тҥрлерін жандандыруға бейімделу; 

* сауатты жазуға қалыптасады; 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау Ресурс 

тар 

Кіріспе  Эмоционалдық 

қалып. 

Қазақстан дейтін  

менің елім бар, 

Жатыр алып 

жарты дҥние 

әлемін! 

Бҧл даланы  

кӛріп алғаш 

қуанғам, 

Бҧл далада  

ӛскен жанда жоқ 

арман!!! 

Оқушылар

дың 

психоло 

гиялық 

ахуалы 

кӛтеріледі. 

(хормен) 

 Интерак 

тивті  

тақта 

Тҧсаукесер  Жҧмбақтың 

шешуін тап.  

Ҧқсайды ӛзі 

шалғыға,  

Елестет кӛз 

алдыңа 

Кәне, ойланып 

табайық,  

Болды екен бҧл 

қай әріп? «Ғ»  

«Ғ» дыбысына 

сӛздер атау: 

ғарыш, Ғалым, 

Ғабит Ғазиз, 

ғылым, ағаш, 

таға, жаға,  

сағат, қолғап.  

 

Дәптерле 

ріне  

«ілмек 

біз» 

сызықта 

рын 

салады. 

 

 

Шапалақ 

тап, бас 

бармақпен,  

жҧлдызша 

мен 
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1.Білім кезеңі. 

«Ілмек біз»  

сызықтарын  

жазу. 

Ɩ ƒ ſ ȴ ȷ ɩ 

элементтерін 

жазу 

Негізгі 

бӛлім 

2.Тҥсінік кезеңі. 

Бҥгін біздер г, ғ, 

д, е әріптерімен  

жҧмыс 

жасаймыз.  

Г әрпінен 

басталатын  зат 

есімдер жазу, 

Ғ әрпі бар сын 

есім ойла. 

Д дыбысына  сӛз  

ойлап, қосымша 

жалғау. 

 

3.Қолдану кезеңі. 

Ӛз бетінше 

жҧмыс жҥргізу. 

4.Талдау кезеңі. 

«Кім шапшаң?» 

ойыны 

Әріптерме

н жҧмыс. 

 

 

Ӛздік 

жҧмыс. 

Ойынға 

қатысады. 

 

 Слайд, 

интерактивті 

тақта, 

қосымша 

тапсырмалар 

Қорытын 

ды.  

5.Жинақтау 

кезеңі.  

Шығармашылық 

жҧмыс.(Ӛлең 

жолдарын қҧрау) 

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

--баламыз, 

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

----анамыз. 

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

-саламыз, 

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

--барамыз. 

Ӛлең 

қҧрастыра

ды. 

Жҧптық 

бағалау. 

тесттер 
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Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы: Реліс жазу.  З,Ж,И,Й әріптерін жазу әріптері 

Мақсаты и, й, ж, з әріптерінің жазылуы туралы алған білімін еске 

тҥсіру, қайталау;  

и  дауысты дыбыстарының кейде жуан, кейде жіңішке 

айтылуының себептерін анықтау;  Оқушылардың 

сауаттылығын, сӛйлеу мәнерін дамыту;  Оқушыларды 

адамгершілікке, әділдікке, бірін - бірі әділ бағалай білуге 

тәрбиелеу. 

Кҥтілетін 

нәтиже 
 ережемен жҧмыс жасау дағдылары қалыптасады; 

 әңгіме қҧрастырып және жҥйелі сӛйлеуге ҥйренеді. 

 Сӛздік қоры молаяды. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

Баға 

лау 

Ресурс 

тар 

Кіріспе  Психологиялық дайындық: 

Әдепті елдің баласы 

алдымен сәлем береді. 

Кҥндей жадырап, 

Айдай арайлап, 

Жҧлдыздай жарқырап, 

Судай мӛлдір таза кӛңілмен 

Бҥгінгі сабағымызды 

бастайық. 

 

Оқушылар топқа бӛлініп 

отырады. 

Кеспе әріптер ҥстелдің 

ҥстіне теріс қаратылып 

жайылып қойылады. 

 

И, Й, Ж, З әріптерін бас 

әрпі мен кіші әріптерді 

кӛркем жазып алады. 

Әр оқушы бір 

әріптен алып 

ӛзіне тиісті 

орынға барып 

отырады. 

Оқушылар 

дыбыстардың 

тҥрлеріне 

қарай бӛлініп 

отырады. 

Тақырып 

тар бойынша 

ӛткен 

материал 

дар қайталана 

ды 

 Интер

актив

ті  

тақта 

Негізгі 

бӛлім 

1-топ. И және й әріптері 

бар сӛздер. 

Бағандарды салыстырып, 

айырмашылықтарын табу: 

киін - кейін ---------------- 

қима - қайық 

тиме - тҥйме -------------- 

сиыр - сойыл 

Егер 

оқушылар 

толық 

қорытынды 

жасай алмаса, 

мҧғалім 

жетекші 

сҧрақтар 

Топ 

басш

ысы 

баға 

лап 

отыра 

ды, 

Оқу 

лық, 

дәп 

тер, 

пос 

тер, 

мар 

кер, 
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биле - бейне --------------- 

жина - жайна 

Оқушылар мынадай 

қорытынды жасауы тиіс. Й 

әрпі - дауыссыз, ол тек 

дауысты дыбыстан кейін 

жазылады. И, й 

дыбыстарының жуан не 

жіңішке айтылуы сӛз 

ішіндегі дауысты 

дыбыстардың жуан не 

жіңішке айтылуына 

байланысты. И - буын 

қҧрайды, й - буын 

қҧрамайды.  

2-топ. Й әрпі дауысты 

дыбыстан кейін жазылады 

дейді, дегенмен й әрпінен 

басталып жазылатын 

сӛздер бар ма? Йод, йогурт, 

Йемен сӛздерін мысалға 

келтіріп, олардың шет 

тілдерінен енгенін 

тҥсіндіріп кетуге болады. 

И мен й дыбысының 

ерекшелігін тҥсіну ҥшін 

келесі тапсырманы 

орындап, қорытынды 

шығарады. 

Жазылуы ----- Айтылуы 

Биыл ---------- быйыл 

Киім ----------... 

Оқиды --------... 

Жиын ---------... 

3топ. 1. Кҥндіз бәрі 

қашады, 

Тҥнде аспанды басады. 

(Жҧлдыз) 

2. Тӛбеден тӛнеді, 

Тамшысын тӛгеді. 

(Жаңбыр) 

3. Ағайынды бәрі. 

Шықса жасыл, 

Тҥссе сары. (Жапырақ) 

қояды. 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың 

қорытындысы

: и дыбысы 

ның алдында 

ы мен і 

дыбысы 

айтылады, 

бірақ 

жазылмайды. 

 

 

 

 

 

 

 

Топ жҧмбақ  

жасырады, 

суреттермен 

жҧмыс 

жасайды. 

 

 

 

 

 

Келесі топ 

ауызша 

мәтінмен 

жҧмыс 

жҥргізеді. 

топ 

тың 

тап 

сыр- 

малары 
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Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы «Сӛзтізбек» шығармашылық диктант 

Мақсаты Алған білімдерін жҥйелеу, тапсырмалар арқылы ой 

тҧжырымдау. 

Кҥтілетін 

нәтиже 

*  Тапсырманы ҧқыпты орындай алады. 

*  Ӛмірмен байланыстыра алады. 

*  Ӛз бетінше іздене біледі. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті Баға 

лау 

Ресурс 

тар 

Кіріспе Шаттық шеңбері.  Оқушылар ӛз 

есімдерінің алғаш-

қы әріптерінен 

басталатын тілек 

айту. 

 әріптер 

Негізгі 

бӛлім 

Тапсырма. Барлығы 

Ж әрпінен 

басталатын сӛздер 

қҧрау. 

Жазда Жанат және 

Жанар жылғаның 

жағасында 

жарысып жҥгіріп 

жҥргенде, 

Оқушылар да 

ӛздері кез келген 

әріпті алып, ҥш 

сӛйлем қҧрайды. 

Сӛйлемдері 

ойлаған әріптен 

басталуы керек. 

СБ Дәптер 

поезд 

суреті 

4. Кҥндіз тіпті ҧшпайды, 

Тҥнде тышқан ҧстайды, 

Кӛзі шамға ҧқсайды. 

(Жапалақ) 

(суреттер) 

4-топ. Ауызша жҧмыс: 

«Ақылды ҧзақ» атты әңгіме 

қҧраймыз. Ол ҥшін тірек 

сӛздерді пайдаланамыз: 

ҧзақ, шӛлдеді, қҧмыра, 

тҧмсығы, су, тас, қҧйылған, 

кӛтерілді. 

Қорытын 

ды 

Бағалау: Ӛзін-ӛзі және 

достарын бағалау парағы 

Оқушы-ның 

аты-жӛні 

Топта сӛйлеп, 

идея айтқанды-

ғын бағала 

Белсенді-лігін 

бағала 

Мҧғалімнің 

бағалауы 

    

1         

2         
 

Топ 

басшылары 

бағалайды 

Жҧп 

тық, 

топ 

тық 

баға 

лау 

бағалау 

парағы 
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Жанаттың жанары 

жылтырап, 

жалынып Жанатты 

жҧбатты. Жанаттың 

жҧбанғанына 

Жанардың жаны 

жайланды. Енді 

тағы да жарысып 

кетті. 

 ―Сӛзтізбек ‖  

аялдамасына жол 

тартамыз.  

1.Денсаулықты  

сақтау ҥшін  немен  

шҧғылдану  керек? 

2. Тазалық  сақтау  

туралы  ғылымды  

не дейді?  

3. Гигиенаны  ерте 

кезден  бастаған  

елді  ата?  

4. Адамға  ең 

керекті тағамдар-

дың  бірі.  

5. Адам не  жетіспе-

генде  ӛмір  сҥре  

алмайды? 

6. Денсаулықты 

әлсіретуші жағдай-

лардың  бірі. 

7. Дені  сау  адам-

ның  денсаулығын  

сақтау  туралы қан-

дай  ғылым  бар?  

8. Адам 

денсаулығына  ең 

керекті  не  нәрсе? 

Оқушылар 

сҧраққа жауап 

береді. 

СБ аялдама 

Қорытын 

ды. 

Жыл бойғы ӛтілген 

сабақтардан ой 

тҥйіндеу. 

Эссе: 

1. Оң қолдарының 

суреті (жақсы 

әсерлері) 

2. Сол қолдары 

(жазғы демалыста 

толықтырамын) 

СБ стикерлер 
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Пәні Кӛркем жазу Сынып   4 Кҥні    

Тақырыбы «Сӛз таптары» жиыны 

Мақсаты  Сӛз таптарын еске  тҥсіре отырып, қажеттіліктерін анықтау, 

танымдық тапсырмалар арқылы оқушылардың зейінін  

қалыптастыру.  

Кҥтілетін 

нәтиже 

Сӛз таптары туралы ҧғым бере алады, білімдерін 

тиянақтайды, сӛйлем  ішінен сӛз таптарын ажырата білуге 

дағдыланады. 

 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

Баға 

лау 

Ресурс 

тар 

кіріспе Шаттық шеңбері.  

«Ойла, тез жауап бер» ойыны. Бір 

біріне  

сҧрақ қою арқылы, топқа бӛлінеді 

1топ. Зат 

есім 

2топ. 

Етістік 

3топ. 

Сын есім 

4 топ Сан 

есім 

 Шарға 

жазыл 

ған топ 

аттары 

Негізгі 

бӛлім 

 

Әр топ 

постер 

қорғайды 

Топ 

тық 

баға

лау 

Плакат

маркер 

қима 

сурет 

тер 

 Перфокарталармен жҧмыс 

жҥргіземіз 

Деңгейлік тапсырмалар 

1. Тҥйе–не?                       

Сатпады-не істеді? 

Тоғыз–қанша ?                   

әдемі-қандай? 

Сары-қандай?                   

Тоқыды-не істеді? 

3. Кім? Не?                       

Не істеді?                 

Қандай?          Қанша? 

Бала                ойнады                   

әдемі               бір 

Топтар 

перфокар 

тамен 

жҧмыста

нады 

  

Сӛз таптары 

Заттың 

аты 
лақ 

Не

? 

Зат 

есім 

Заттың 

қимылы 
секір

ді 

Не 

істеді? 

етісті

к 

Заттың 

сыны 

Ақ  

Қандай? 

Сын 

есім 

Заттың 

сан 
Бір  

Неше

? 
Сан  есім  
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3.Нан              пісті                       

ыстық                тӛрт 

4.Ҥй              салды                     

ҥлкен                 он 

Шӛп                 ӛсті                        

жасыл                бес 

Қорытын-

ды 

«Алтын балық»  сӛзжҧмбақ 

жіберіпті. Қане, шешіп кӛрейік. 

1. Жерге қазық қақтым, Басына 

айыр тақтым   Сәбіз   

2. Ӛшірді, сҥртті                              

ӛ ш і р г і ш 

Ӛзгені қҧртты 

Ӛзін де қҧртты. 

3. Қойдың тӛлі                                      

қ о з ы  

4. Ірі мал 

5. Ӛзі арық, сӛзі әріп                              

т ҥ й е  

6. Қабат–қабат қптама                       

қ а л а м 

Ақылың болса аттама.             

7. ырыс алды- ...                           

ы н т ы м ақ  

8.Әкенің әкесі                                    

а т а  

9.Ағаш кесетін қҧрал                    

ара 

10.су кӛлігі                                 

қайық 

 

Сӛзжҧм 

бақ 

шешеді 

Топ 

тық 

баға

лау 

Слайд, 

сӛз 

жҧм 

бақ 

 

 
Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы: Шығарма:«Менің анам» 

Мақсаты Аналары туралы ой қозғау, мейірімділікке, кішіпейілділікке 

тәрбиелеу, ойларын тҧжырымдап, ортаға салу.  

Кҥтілетін 

нәтиже 

А) оқушылар ойларын еркін жеткізе алады. 

Ә) сабақта қызығушылықтары артады. 

Б)білімдері шыңдала тҥседі. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау ресурстар 

Кіріспе Миға шабуыл. 

-Оқушылар, сендер туған 

кҥндеріңді қалай 

тойлайсыңдар? 

-Қандай сыйлық алғанды 

ҧнатасыңдар? 

Оқушылар 

сҧраққа 

жауап 

береді. 
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-Ӛздерің аналарыңның 

туған кҥніне қандай 

сыйлық бересіңдер? 

-Аналарыңнан қандай 

жылы сӛздер естисіңдер? 

Негізгі бӛлім 1. Ана сӛзіне 

ассосация 

қҧрастыру. 

2. Ана 

→Әке→Ҧстаз 

ҥштігін 

қҧрастыру. 

3. Диктофоннан 

«Оқушы ҥнін» 

тыңдау.  

Ана шынында да ӛмір 

гҥлі, кҥннің нҧры екен. 

Әрбір Ана сәбиінің дені 

сау болып, жақсы азамат 

болып ӛскенін қалайды. 

Тҥн ҧйқысын тӛрт бӛліп 

оянатын Ананың сенімін 

ақтау қажет. Ол ҥшін біз 

жақсы оқып, ҥлгілі тәрті-

бімізбен, спорттағы, 

ӛнер-дегі 

жетістіктерімізбен кӛзге 

тҥсуіміз керек. Мен 

Анамды сыйлаймын, 

жақсы кӛремін. Ол 

мектепте мҧғалім болып 

істейді. Оның жҧмысы 

ӛте қиын да, қызықты. 

Мектептегі әр баланың 

мінез-қҧлқын танып-

білуге тырысатын анам 

маған қатал тәртіп қояды. 

Біз анам екеуміз әр тҥрлі 

тақырыпта әңгімелесеміз. 

Мен қандай сҧрақтар 

қойсам да анам жауап 

береді. Әсіресе мен 

кішкентай кезімдегі 

қылық-тарымды еске 

тҥсіргенді ҧнатамын. 

Анам мені еркелетіп, 

қҧшағына алып, маң-

дайымнан иіскеп тҧрады. 

Ҧйықтар алдында мен 

одан Абай, Сәкен, 

Ыбырай атала-рымыздың 

Тақырып 

бойынша 

ассосация 

қҧрайды. 

Ҥштік 

қҧрап, 

талқылау. 

 

«Оқушы 

ҥнін» 

тыңдайды. 

Шапалақтап, 

жҧлдызшамен 

Суреттер, 

стикерлер, 

диктофон, 

плакат 
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балалық шақтары жайлы 

сҧрай беремін, ол жауап 

беруден жалықпайды. 

Мен Анамның әрқашанда 

кӛңілді жҥруін тілеймін! 

Қорытынды. «Менің анам» 

тақырыбына эссе жазу. 

Ӛз 

аналары 

туралы 

эссе 

жазады 

СБ  

 

Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы: Сӛздік диктант 

Мақсаты Диктанттың тҥрі сӛздік диктантты жаздыру арқылы 

оқушылардың есте сақтау қабілеттерін дамыту, ізденіске, 

тапқырлыққа тәрбиелеу .  

Кҥтілетін 

нәтиже 

* Сӛздік диктанттың жазылуын біледі. 

* Әріптерден сӛз, сӛзден сӛйлем қҧрайды. 

* Шығармашылық тапсырмалар орындай алады. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау ресурс

тар 

Кіріспе  Оқушылардың зейі-

нін сабаққа аудару. 

Кҥнге қолдарыңды 

созыңдар. Кҥннің 

жо-март сәулелері 

ана-ның нәзік 

алақанын-дай 

аялайды, сипа-

лайды, жылытады. 

Сиқырлы кҥн 

барлық ӛкпе мен 

мҧңды ері-тіп 

жібереді. Жҥрегі-

мізді жылу мен 

маха-ббатқа 

толтырады. 

Кҥн жарығын 

алақанға 

саламын, 

Жҥрегіме 

басып ҧстай 

қаламын. 

Ізгі әрі нәзік, 

жарық, 

мейірімді, 

Болып кетер 

сонда дереу 

жан- жағым. 

  

Негізгі 

бӛлім 

Сӛздік диктант. 

Қыркҥйек, немере, 

кҥз, қария, ақылшы, 

мҧғалім, кӛмектес, 

аспан, қуаныш, 

шаңырақ, батыр, 

гимназия, қоңырау, 

таяқ, ӛлке, ауыз, зат, 

Жазба 

жҧмысын 

жазады, 

тапсырмаларды 

орындайды. 

Сӛзбен 

мадақтау 

Диктант

тар 

жинағы 
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табиғат, йод, жарық. 

Тапсырма:  

1. Дауыссыз 

дыбыстардың 

астын сыз. 

2. Тасымалданба

йтын 

сӛздердің 

астын сыз. 

3.  Ӛздерің 

қалаған 

сӛздерді  

қолданып, ҥш 

сӛйлем қҧра. 

Қорытын

ды 

Тҥсінбеген 

сӛздерге сӛздік 

жҧмыс 

ҧйымдастыру. 

 

Сӛздерді буынға 

бӛліп кӛшіріп 

жазыңдар. 

Ауа, дауыс, қаулы, 

уәкіл, сусын, 

ушықтырма, 

жариялау. Балқия, 

сыйлаушы, сиыр, 

қҧйын, майысқақ, 

сҥйір. 

Сӛздікпен 

жҧмыс 

жасайды. 

СБ  

 

Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы: Мәтінді есте сақтап, жазу. 

Мақсаты Мәтінді есте сақтап диктантты жаздыру арқылы 

оқушылардың есте сақтау қабілеттерін дамыту, 

еңбекқорлыққа, шыдамдылыққа тәрбиелеп, жазуға қолдарын 

жаттықтыру. 

Кҥтілетін 

нәтиже 

* Есте сақтау  диктанттың жазылуын біледі. 

* Әріптерден сӛз, сӛзден сӛйлем қҧрайды. 

* Шығармашылық тапсырмалар орындай алады. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау ресурстар 

Кіріспе  Психологиялық 

дайындық.  

Бәріміз бір 

болсақ, 

Бәрін де 

жеңеміз 
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(қҧшақтарын 

ашады) 

Кҥндей боп 

кҥлімдеп, 

Таудай боп 

ӛсеміз. 

(қолдарын 

жоғары 

кӛтереді, 

қолды 

біріктіреді) 

Тҧсау кесер «Шатаспай есте 

сақта» 

жаттығуы. 

Әр баланың 

алдына әртҥрлі 

заттар 

бейнеленген 10-

15 карточка 

қойылады (м/ы: 

алма, троллейбус, 

шәйнек, ҧшақ, 

қалам, машина, 

ат, әтеш т.б.) 

Мҧғалім  «Қазір 

мен сендерге 

бірнеше сӛздерді 

атаймын. 

Алдыңдағы 

суреттерге қарап, 

мен айтқан сӛзді 

есте сақтауға 

кӛмектесетін бір 

затты таңдап ал 

да, оны бӛлек 

жерге қой», - 

деген нҧсқау 

береді. Бірінші 

сӛз оқылады. 

Бала алдындағы 

суреттен таңдаған 

соң, екінші сӛз 

және ары қарай 

осылайша 

оқылады. Бала 

психолог айтқан 

сӛзді қайталап, ӛз 

Оқушылар 

тапсырманы 

орындауға 

қатысады. 

«Бас бармақ», 

«екі жҧлдыз, 

бір ҧсыныс», 

«ынталандыру 

сӛздер» 

«Жарайсың!», 

«Ӛте жақсы» 

Интерак- 

тивті 

тақта, 

суреттер,   
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заттарының 

ішінен 

байланыстыратын 

суретті алып, 

есінде сақтауы 

қажет. Мысалы: 

ӛрт, зауыт, сиыр, 

орындық, әке, 

отыру, т.б. 

Негізгі 

бӛлім 

Есте сақтау 

диктанты. 

Пішін, инелік, 

жиек, иін, биік, 

шық, тҥйін, тиын, 

диірмен, мейіз, 

жиын, сыйлық, 

тойым. 

Тапсырма. 

1.Жазылуын есте 

сақта. 

2.Ы, і  әріптерін 

тастамай жазуға 

ҥйрен. 

3.Тиын, тиін 

сӛздерін 

пайдаланып, 

сӛйлем қҧрастыр. 

Оқушылар 

сӛздерді 

оқиды, 

тапсырманы 

орындайды. 

Жҧптық 

бағалау 

Слайдтан 

сӛздер, 

тиін 

суреті 

Қорытын 

ды 

Бақылау 

диктанты. 

Тиін. 

Тиін орманда, 

тоғайда болады. 

Ол бҧтақтан  

бҧтаққа, ағаштан 

ағашқа секіріп 

жҥреді. 

Жыртқыш аңдар-

дан бҧтаққа секі-

ріп жҥріп қорға-

нады. Тиін бҥр, 

саңырауқҧлақ 

және жаңғақпен 

қоректенеді. 

«Сӛздер тізбегі» 

ойыны. 

Оқушылар 

Диктант 

жазады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

ойынға 

қатысып, 

жеңімпаз 

атанады. 

СБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бас бармақ», 

«екі жҧлдыз, 

бір ҧсыныс», 

«ынталандыру 

сӛздер» 

«Жарайсың!», 

«Ӛте жақсы» 

Диктанттар 

жинағы 
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шеңберге 

отырғызылады. 

Бірінші оқушы 

кез-келген бір 

заттың атын атай-

ды. Мысалы: 

«ірімшік». 

Екіншісі алдыңғы 

айтылған сӛзді 

атайды да, ӛзі бір 

сӛз қосып айтады. 

Осылайша жалға-

са береді. Әрбір 

келесі ойыншы 

алдында айтыл-

ған барлық сӛзді 

ретімен атап шы-

ғады да, ӛзінің 

сӛзін қосып оты-

рады. Кім мҥлдем 

шатасады, сол 

ойыншы ойыннан 

шығады. Ал ең 

соңында қалған 

оқушы жеңімпаз 

атанады. 

«Есте сақта және 

тап» жаттығуы. 

3-4 картинада 

берілген сурет-

терді есте сақтап, 

оларды атау 

қажет. Содан соң 

балалар сол бей-

нелерді 10-12 

дана ҧқсас сурет-

тердің арасынан 

табу керек.  Бҧл 

жаттығуды сан-

дар мен әріптер-

ден де жасауға 

болады. Ол ҥшін 

арнайы әріптер 

мен сандар касса-

сын пайдалануға 

болады. 
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Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы: Әріптік диктант, мақалды жатқа жазу 

Мақсаты Оқушылардың тілдерін дамыту, ой ӛрісін кеңейту, ойын 

тиянақтап, тҧжырымдап сӛйлеуге жаттықтыру, белсенділігін 

арттыруға дағдыландыру. 

Кҥтілетін 

нәтиже 

*  Әріптерді дыбыстай алады 

* Әріптерден сӛз, сӛзден сӛйлем қҧрайды. 

*  Мақалдар жаттайды, мағынасын тҥсіндіреді. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау Ресурстар 

Кіріспе  «Жҥректен- 

жҥрекке» тренинг 

Шаттық 

шеңберінде 

тҧрады, бір -

біріне тілек 

айтады. 

  

Негізгі 

бӛлім 

Әріптік диктант. 

Ескендір кҥнде ала 

бҧзауына сҥт 

беріп, кӛк орай 

шӛпке жайып, 

қамқорлық жасап 

жҥрді. Бір кҥні ала 

бҧзау тоғайда 

жҥрген малға 

қосылып кетті.  

Ескендір бҧзауын 

іздеп тоғайға келді. 

Қатты жел соқты.  

-Жел соққанда 

қандай дыбыс 

шығарады? 

-Жел уілдейді. 

-Желдің әсерінен 

ағаштың жапыра-

ғы шулайды. 

Қалай? 

Тоғай ішінен жҥру 

ӛте қиын. Маса 

ызыңдап мазасын 

алады.  

-Маса қандай 

дыбыс шығарады? 

Ескендір қасына 

еріп келе жатқан 

Ақтӛстің 

ырылдаған даусын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-У-У-У-У 

 

 

 

 

 

Ш-Ш-Ш-

Ш-Ш 

 

 

 

 

 

З-З-З-З-З- 

 

 

 

Ең әдемі 

жазылған 

әріптерді 

бағалап, 

кӛрме 

ҧйымдастыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық 

бағалау 

жҧлдызшамен 

Әріптер 
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естіді.  

-Ит қандай дауыс 

шығарады? 

Ескендір 

айналасына 

қарады. Жыланды 

кӛрді. Жылан 

Ақтӛске қарап  

ысылдап тҧр екен. 

Жыланды кӛріп 

қорыққан Ескендір 

ағаш тҥбіне қарай 

шегінеді. Бҧтақтан 

арасын ҧясын 

кӛреді. Ыжылдаған 

дыбыс шығарған 

ара екен. 

Ескендір ала 

бҧзауын шақырды. 

Бҧзауын шақыруға 

кӛмектесейікші. 

Жақын жерден 

мӛңіреген бҧзау-

дың даусы естіле-

ді. Сӛйтіп Ескендір 

бҧзауын ҥйіне 

айдап барады. 

Топтық жҧмыс.  
Мақалшылар 

жарысы. 

1 топ. Білімдің 

жҥзі жарқын. 

2 топ. Мақалды 

аяқтау. 

3 топ. 

Сӛздердің орнын 

ауыстырып, мақал 

шығару. 

 

 

Р-Р-Р-Р-Р 

 

 

 

 

 

 

С-С-С-С-С 

 

 

 

 

Ж-Ж-Ж-Ж 

 

 

 

 

 

Ауқау - 

ауқау 

 

Мӛ-мӛ-мӛ-

мӛ 

 

 

 

 

 

Топпен 

жҧмыс 

жасап, 

талқылайды. 

 

Топтық 

жҧмыс- 

тың 

тапсырма-

лары 

Қорытынды  - Қолдың қозғалысы 

арқылы «мә», 

«ауқау» дыбыс-

тарды ажырату, 

таңбамен белгілеу. 

- Мақалды жатқа 

жазу. Мағынасын 

ашу. 

Сӛздерді 

буынға бӛле-

ді, дыбыстар-

ды ажырата-

ды, бӛлінуін 

тҥсіндіру. 

3 топ жатқа  

мақал жазып, 

мағынасын 

ашады. 

Екі жҧлдыз, 

бір ҧсыныс. 
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Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы: «Даналардан шыққан сӛз» сӛз ӛнер жарысы 

Мақсаты Тілге деген ынталарын жандандыру, сӛйлеу мәдениетін 

жандандыру, достыққа, бірлікке тәрбиелеу. 

Кҥтілетін 

нәтиже 

 * топпен жҧмыс жасайды, тапсырмаларды орындай алады; 

*  шығармашылықпен жҧмыс жасауға ҧмтылады; 

* Мақалдар жаттайды, мағынасын тҥсіндіреді. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау ресурстар 

Кіріспе  Ой қозғау. 

«Тіл қаруы-сӛз, сӛз 

қаруы – ой. Ақылды 

ой, алғыр сӛз – 

адамның ең 

жоғарғы қасиеті» 

Ғ.Мҧстафин. 

Нақыл сӛзді 

оқып, 

мағынасын 

ашады. 

  

Негізгі 

бӛлім 

1топ. Сӛз 

2топ. Ой 

3топ. Ақыл 

Тапсырмалар: 

I. «Жҥзден жҥйрік» 

Әр топқа он сурет 

беріледі, мақалдар 

қҧрастыру.  

II. «Озық сәт» 

Бірнеше сӛз 

беріледі, жасырын 

сӛзді ашып, 

сӛздердің ішінен 

сыңарын табу. 

III. «Ҧшқыр ой» 

Бірнеше сҧрақтар 

беріледі, сол 

сҧрақтарға 

мақалмен тез 

жауап беру керек. 

-Бақытты қайдан 

іздейсің? (Бақыт 

кілті білімде) 

-Қойды не ҥшін 

ӛсіреміз? (Мал 

ӛсірсең қой ӛсір, 

ӛнімі оның кӛл 

кӛсір) 

-Автобуста бір бала 

ҥлкен  кісіге орын 

Оқушыларды 

топқа бӛлу. 

 

 

Топ 

мҥшелері 

тапсырманы 

орындайды. 

 

 

 

 

Топтық 

бағалау, 

шапалақтау, 

от шашу, 

бас бармақ, 

екі жҧлдыз 

бір ҧсыныс, 

 

 

 

 

Тапсырмалар 

жазылған 

слайд 



 

89 

 

бермеді. Ол қандай 

бала? (әдепті бала 

арлы бала, әдепсіз 

бала сорлы бала) 

-Қауіпсіздік 

ережелері не ҥшін 

керек? (Сақтықта 

қорлық жоқ) 

-Дастарқанға нанды 

не ҥшін бірінші 

қоямыз? (Ас атасы  

нан) 

IV. «Ойлан, тап». 

Тақтада  жиырма 

ҧяшық беріледі. Әр 

топ бес ҧяшықтан 

таңдайды. Әр 

ҧяшықта 

тапсырмалар бар. 

Ашықхаттан әріп 

суырып, берілген 

тапсырмаларға сол 

әріптен басталатын 

сӛздермен жауап 

беру тапсырылады.  

V.Шығармашылық 

сәт. Бірыңғай бірдей  

әріптен сӛйлем 

қҧрау. 

Қққққ 

Қойшыбаев Қанат 

қораға қойлардың 

қошақандарын 

қамады. 

Жжжжж 

Жасҧлан жазда 

Жайық жағасынан 

жидек жинады. 

Қорытынды  Ана сҥті бой ӛсірсе, 

ана тілі ой ӛсіреді. 

Олай болса, ата 

ӛсиетіне қҧлақ 

асып, ананың тілі 

арқылы бабалар 

аманатына  адал 

болайық. Ӛз ана 

тілімізді 

қҧрметтейік. 
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Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы Кӛру диктанты 

Мақсаты   Балалардың есте сақтау қабілетін дамыту,ӛз ойын жеткізе 

білуге сауатты жазуға, мҧхият тыңдап, ҧқыпты жазуға 

дағдыландыру; Оқушылардың туған жер тарихына деген 

патриоттық сезімін ояту, адамгершілікке баулу,  халық 

даналығы, сӛз ӛнеріне деген қызығушылығын арттыру; Ой 

еркіндігіне,ізденімпаздыққа баулу, сӛйлеу мәдениетін жетілдіру, 

ӛз бетімен әрекеттенуге дағдыландыру. 

 

Кҥтілетін 

нәтиже 

* Диктанттың трлерін ажырата алады,; 

* Ӛз ойларынын ашық, дәлелдеп айтуға тырысады; 

* Қоршаған ортамен байланыс жасайды; 

Сабақ 

кезең 

дері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау Ресурс 

тар 

Кіріспе  Психологиялық 

дайындық. 

Қуанамын мен де,  

Қуанасың сен де, 

Қуанайық 

достарым, 

Арайлап атқан 

кҥнге. 

Хормен айтады   

Тҧсау 

кесер  

Кӛру диктанты ӛте 

пайдалы, 

диктантқа 

ҥйрететін 

жҧмыстардың 

ішіндегі ең 

бастысы больш 

есептеледі. Бҧл 

диктант тҥрі 

оқушылардың 

кӛру, есту, есте 

сақтау, затты тану 

сияқты 

қабілеттерін 

дамыту 

мақсатында 

жҥргізіледі. Кӛру 

диктанты ҥшін 

әріп, буын, жеке 

сӛздер, сондай-ақ 

жазылуы қиын 

сӛздер мен сӛз 

Оқушылар 

тыңдайды, 

сҧрақ қояды. 

 Интерак- 

тивті 

тақта 
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тіркестері және 

шағын мәтіндер, 

жҧмбақтар, 

мақалдар, жаттауға 

берілген ӛлеңдерді 

алуға болады. 

Негізгі 

бӛлім 

 Кӛру диктанты. 

             1.Ертіс 

ӛзенінің ҧзындығы 

тӛрт мың ҥш жҥз 

отыз бір 

шақырым.Соның 

ҥштен біріне 

жуығы біздің 

республикамыз 

арқылы ӛтеді. 

             2.Алтау ала 

болса,ауыздағы 

кетеді,тӛртеу тҥгел 

болса,тӛбедегі 

келеді. 

             3.Вокзал 

басында жҥздеген 

адам поезды асыға 

кҥтуде. 

4. Жыл сайын 

баспадан 

жҥз 

мыңдаған 

оқулық пен 

оқу қҧралы 

шығады.  

Кӛру 

диктантын 

жазады, 

мҧғалім 

тексереді. 

СБ Тақта, 

сӛздер 

Алтын Ордам –

Астанам 

Мҧндай ордам 

болғанына 

мақтанам! 

Әсемдігін  кӛрген 

сайын шаттанам, 

Сарыарқаның 

тӛсіндегі Астанам 

- 

Маңдайма Алла 

берген бақ маған. 

Ӛзің жайлы келер 

ҧрпақ айтады ән, 

Қарыштаудың 

жҥрегіне айналған, 

Оқушылар 

ӛлеңді 

талқылайды. 

 

 

 

 

 

 

 

Шығарма 

жазады 

 Астана 

суреттері 
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Гҥл Астанам- 

ынтымақты бай 

қалам! 

Тапсырма: 

«Астана арман 

қала» тақырыбы-

на шығарма жаз. 

Қоры 

тынды  

Шығармашылық 

жҧмыс. 

Жаңбыр. 

Тӛгіп- тӛгіп жау, 

жаңбыр 

Қҧрғақ шӛлдер кӛп 

болсын. 

Бақша жеміс тез 

ӛсіп, 

Азық тҥлік мол 

болсын! 

Кҥллі әлемнің ақ 

ниет, 

Адамдары кӛп 

болсын. 

 

Кӛру диктанты 

   Кӛк шатыр 
Шатырым бар 

қолымда 

Жаңбыр маған тҥк 

емес. 

Мейлі қҧйып тҧрса 

да 

Одан қорқар мен 

емес. 

Аяғымда етігім, 

Тӛбемде кӛк 

шатырым, 

Ішіменен 

жаңбырдың, 

Жҥріп келем 

ақырын. 

Сағындық Тәнеке. 

Ӛлеңді сӛзбен 

әңгімелейді. 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

ҥйден ӛлеңдегі 

н дыбысының 

астын бір, ң 

дыбысының 

астын екі рет 

сызу. 

Жҧлдызша 

мен бағалау 

 

 
Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы: Бас әріппен жазылатын сӛздер 

Мақсаты Кісінің аты-жӛні, жер, су аттары бас әріппен  басталып 

жазылатынын  меңгерту.  Сауатты жазу дағдыларын 

қалыптастыру; ойлау дағдыларын, ӛз ой пікірін толық 
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айту  мҥмкіндігін, мәнерлеп оқу дағдыларын  дамыту. 

Кҥтілетін 

нәтиже 

* Бас әріппен жазылатын сӛздерді ажырата алады. 

* Оқушылардың ойы жинақталады. Ӛткен сабақтарда алған 

білімдері еске тҥседі. 

*  Шығармашылықпен жҧмыстанады. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау ресурстар 

Кіріспе  Миға шабуыл. 

Сырдария 

Білем сені, сҥйем 

сені 

Сырдың суы – 

қарт анам! 

Сенсің мені 

әлдилеген, 

Туған сенен мен – 

балаң. 

Жазса Тарас 

Днепрді, 

Жазса Пушкин 

Еділді, 

Неге маған 

жырламасқа, 

Сырда туған 

елімді. (Ә. 

Тәжібаев.) 

Қандай сӛздер бас 

әріппен жазылған? 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларды

ң жауаптары, 

тапқан 

сӛздерді  

дәптерге 

кӛркемдеп  

жазу. 

  

 

 

 

 

Слайд, дәптер 

Негізгі 

бӛлім 

Бас әріппен 

жазылған сӛздерді 

тақтаға алдын ала 

жҥйесіз қыстырып 

қоямын. Осы 

сӛздердің ішінен 

кісінің аты- жӛнін 

бірінші жолға, жер-

су атауын екінші 

жолға, ҥй 

жануарлары мен 

хайуанаттарының 

аттарын ҥшінші 

жолға орналастыру 

тапсырылады. 

Орналған 

тапсырма 

бойынша топқа 

бӛлемін. 

1-топ: Кісінің 

аты-жӛні. 

2-топ: Жер-су 

атауы. 

3-топ: Үй 

жануарлары 

мен 

хайуанаттар

ының аттары 

Топтық 

жҧмыс 

орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетонмен 

бағалау 

Сӛздер, 

суреттер, 

жетондар, 
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 Топтық жҧмыс. 
Барлық топқа бір 

тапсырма. 

Алдарыңда тҧрған 

бетке ана, әке, 

бала туралы 

мақал- мәтел жазу. 

Қай топ қанша 

мақал жазса, 

сонша жетон 

алады. 1 мин 

Қоорытын 

ды  

Аралайық әлемді,  

Берем дерек, 

дәлелді.  

Табындаршы 

ӛздерің  

Жҧмбақтадым қай 

елді?  

   

Айтындаршы ал 

енді,  

Тундрасы бар 

елді.      (Ресей)  

   

Мҧнараны ең 

алып,  

Алған қайсы ел 

салып. 

(Франция) 

  

Базары кӛп, тола 

адам,  

Ала тақия,  

Ала шапан. 

(Ӛзбекстан)  

Айтыңдаршы, ал 

енді,  

Шай мен пілді бар 

елді.   (Ҥнді) 

Жҧмбақтағы ел 

атауларын тауып, 

сабақты 

қорытындылау. 

(ел атауларының 

бас әріппен 

жазылатынын 

айту).  

Оқушылар 

жҧмбақ 

шешеді, 

ӛздеріде 

қосады. 

Жетонмен 

бағалау 

Елдердің 

суреттері 

кӛрсетіледі 
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Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы: «Қай буынды жоғалттым?» Буындардан сӛз қҧрап жазу 

Мақсаты Буын жайлы білімдерін кеңейту. Сыпайы сӛздерді ҥйрету, 

ҥлкендермен сәлемдесу тҥрлерін ҥйрету. Тіл байлығын, сӛздік 

қорын дамыту, таным белсенділігін арттыру, сауатты  кӛркем 

жазуын қалыптастыра тҥсу, әдеп әліппесін бойына дарыту. 

Кҥтілетін 

нәтиже 

* Буын туралы тҥсініктері кеғейеді. 

* Оқушылардың ойы жинақталады. Ӛткен сабақтарда алған 

білімдері еске тҥседі. 

* Әріптен сӛз, буыннан сӛз қҧрай алады. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті бағалау ресурстар 

Кіріспе  Кел,  балалар, 

кҥлейік 

Кҥлкіменен 

тҥлейік 

Кҥлкімізді кҥн 

қылып, 

Гҥл ӛссін деп 

тілейік. 

Шаттық 

шеңбері 
  

Негізгі бӛлім 1. Қайталау – оқу 

анасы.  

2. Кітап- досың , 

ақылшың.  

3. Білімді мыңды 

жығар.  

4. Кім тапқыр? 

Ойыны.  

5. Біліміңді байқап 

кӛр.  

1. Қайталау - оқу 

анасы.  

(оқушылардың 

бҧрыннан білетін 

білімдерін еске 

тҥсіру арқылы 

буын тақырыбынан 

ӛткенді қайталау.)  

а)Бірін –бірі 

тексеру.(сҧрақ-

жауап) Буын.  

1.Буын дегеніміз 

не?  

2.Балалық-деген 

сӛзде неше буын 

бар.  

Сҧрақтарға 

жауап  береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәптерлеріне 

сӛйлемді 

кӛркем жазып, 

буынға 

бӛлінеді.  

 

 

 

Оқушылар 

буынның тҥрін 

біледі, 

толықтырып 

отырады. 

 

Жҧптық 

бағалау,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жҧптық 

бағалау 

 

 

Слайд, 

бӛлім 

аттары, 

буындар, 

дәптер 
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3.О-қу-шы-лар са-

бақ-қа кел-ді. 

Деген сӛйлемді 

буынға бӛл.  

4.Дыбыс нешеге 

бӛлінеді.  

5.Дауысты 

дыбыстардың жігін 

ата.  

6.Жуан сӛз айт.  

Буын жеке 

дауыстыдан және 

дауысты мен 

дауыссыз 

дыбыстардың 

тіркесінен 

жасалатын 

болғандықтан 

,оның қҧрамы 

ҥнемі бір қалыпты 

болмайды. Қазақ 

тілінде буынның 

ҥш тҥрі бар.  

Буын  

1. Ашық буын. 

2.Тҧйық буын. 

3.Бітеу буын.  

Қа-ла, да-ла, ҧл,ҧн, 

ант. дос-тық, жаз,  

Ата, ша-ға-ла. кҥз-

дік, мал.  

ә) Сӛздерден 

сӛйлем қҧрастыру.  

Сӛздік қорды 

қҧрайтын тҥбір 

сӛздердің кӛбі 

тҧйық және бітеу 

буынды болып 

келеді.  

2. Кітап – досың, 

ақылшың.  
Ашық, тҧйық, 

бітеу буындарға 

бӛліп жазу.  

 

Кҥй қҧдіреті.  

Топтастыру.  

ақын ----Әбунасыр 

Ел, жер, кӛл, 

қҧс, жоқ, ер, 

бала, дана, ата, 

мал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ӛздерің 

болашақта 

қандай маман 

болуды 

қалайсыңдар?  

• Пікірлеріңді 

айтыңдар.  

 

 

 

 

Жетонмен 

 

 

 

 

Екі 

жҧлдыз, 

бір тілек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ӛзін- ӛзі 

бағалау 
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Әл Фараби-------

ойшыл  

математик ҧлы 

ғалым философ 

сазгер  

музыка зерттеушісі  

 

3. Білімді мыңды 

жығар.  

а.б +а.б +а.б. (ша-

ға-ла, са-на-ма, қа-

ла-ға.)  

б.б +б.б +б.б. (дос-

тар-дың, мек-теп-

тер.)  

б.б +б.б. (қыз-дар, 

тас-тар.)  

а.б + а.б. (ба-ла, 

ша-на.)  

т.б +б.б. (ҧл-дар, 

ат-тар.)  

4.Кім тапқыр? 
1.ата. 1.Тҧйық 

буынды 

сӛз.(ӛрт,ҧл,ат.)  

2.ат. 2.Ашық 

буынды сӛз.  

3.бала. (ата,бала, 

қала.)  

4.тал. 3.Бітеу 

буынды сӛз.  

5.қант. (тал, қант.)  

6.ӛрт.  

7.ҧл.  

8.қала.  

5.Біліміңді байқап 

кӛр.  

а) Сӛздердің орнын 

тап.  

Ашық буын. 

Тҧйық буын. Бітеу 

буын.  

Қорытынды  1.Тестік 

тапсырмалар  

1.Ашық буынды 

сӛзді тап.  

а) аз. ә) қаз. б) бӛле  

2.Бітеу буынды 

(оқушылар 

жауап кілті 

арқылы ӛздерін 

бағалайды.)  

 

Ӛзін ӛзі 

бағалау 

Тест 

парақтары 
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сӛзді тап.  

а)оқушы  ә) 

дауысты  б) мектеп 

3. Бірыңғай ашық 

буынды сӛзді тап.  

а) тамаша. ә) 

еркіндік б) 

басылым.  

4.Тҧйық буынды 

сӛзді тап.  

а) анар. ә)ант. б) 

қант.  

5. Буынның неше 

тҥрі бар.  

а) екі ә) тӛрт. б) ҥш  

6. Буын тҥрін 

кӛрсет.  

А) қысаң. ә)бітеу 

б)езулік.  

2. Сабақты қорыту 

кезеңі.  

Не ӛттік? Не 

білдік? 

 

 
Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  

Кҥні    

Тақырыбы Самал жел тапсырмалары 

Мақсаты Ӛтілген  материалдардан тапсырмалар жинақтау, оқушылардың 

есте сақтау қабілетін дамыту, шығармашылық қабілетін дамыту, 

шыңдау. 

Кҥтілетін 

нәтиже 

* Барлық тапсырмаларды орындай алады. 

* Оқушылардың ойы жинақталады. Ӛткен сабақтарда алған 

білімдері еске тҥседі. 

* Шығармашылықпен жҧмыстанады. 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау ресурстар 

Кіріспе  а)Зейін қойсаң-

ҧғарсың,  

Іздесең-табарсың,  

Талаптансаң-жетерсің.  

б)оқушылардың 

психологиялық 

тҧрғыда сабаққа 

дайындау мақсатында 

тренинг ӛткізу.  

оқушылар қол 

ҧстасып тҧрып,  

бір-біріне 

сәттілік, жақсы 

тілектер тілейді 

  

 Негізгі 1.Берілген сӛздерден Дәптерге СБ Дәптер, 
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бӛлім сӛйлем қҧрап, тыныс 

белгісін қойып жаз: 

1.Жҥзіп ,жҥр, кӛлде, 

аққулар. 

2. Тамаша, Астанам, 

неткен 

3. Қалай, болады, 

сақтануға, тҧмаудан 

2.Сӛздерге у әрпін 

қосып жаз: 

Тоқы-тоқу,  толқы-  

жылы-  

Тасы- оқы- ҧлы- 

3.Дҧрыс жазылған 

сӛзді тап: 

А) пйаз 

ә) қойан 

б) шаян 

4.Бес сӛзі бар сӛйлемді 

тап: 

А) Бҥгін демалыс. 

ә) Қайрат шахмат 

ойнауды білмейді. 

Б) Мәлік Қайратқа 

шахмат ойнауды 

ҥйретті. 

5.ҚАҢБАҚ; ЕЛІК, 

ҚОҢЫЗ, ӚРМЕКШІ 

сӛздерін буынға бӛліп 

жаз. 

6.Сӛздерді оқы. Оларға 

қойылатын сҧрақты 

тҧсына жаз: 

ДӘПТЕР…....................

.... 

ТОРҒАЙ…....................

.... 

БӚБЕК….......................

.... 

ӘНШІ….........................

... 

САНДЫҚ…..................

........ 

АҚЫН 

…............................ 

7.Берілген цифрларды 

сӛзбен жаз: 

7 …................ 15 

тапсырма 

орындайды. 

тапсыр -

малар 
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…........................... 

10 …............. 24 

…....................................

...... 

8.Берілген сӛздерден 

сӛйлем қҧрап жаз: 

Ҧшақ, сағат , шар, 

ҥйрек. 

9.й, у, ң әріптерінен  

тасымалданбайтын 

сӛздерді  теріп жаз, 

сӛздердің 

тасымалданбау себебін 

тҥсіндір. 

Аңыз, ақын, баспахана, 

дәрігер, таразы, 

ғарышкер, әңгіме, 

айтыскер 

10. Жатқа жаз 

Білім - алтын қазына, 

Білім - шалқар 

даналық 

Білімменен жасалар, 

Ӛмірде бар жақсылық. 

Қорытын 

ды  

Тапсырмаларды 

тексеру. 

Жҧлдызшалар 

санау, әр 

оқушы ӛз 

бағасын қояды. 

Жҧлдыз

шамен 

бағалау, 

ӛзін ӛзі 

бағалау. 

 

 
Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  Кҥні    

Тақырыбы: Орыс тілінен енген әріптерді жазу: Ю,Я, Ь,Ъ 

Мақсаты Я, Ю әріптері жазылуын еске тҥсіру. Й+у дыбыстарының 

орнына «Ю» й+а дыбыстарының орнына «Я» әрпі 

жазылатынын оқушылардың есіне тҥсіру, қайталау; 

Оқушыларды сауатты жазуға дағдыландыру; Кездескен жаңа 

сӛздердің мағынасын тҥсініп, дҧрыс қолдана білуді ҥйрету. 

Кҥтілетін 

нәтиже 
 Әріп, таңбаларды ажыратып, сӛздің ішінде қолдана 

алады: 

 Орыс тілінен енген сӛздерің мағынасын тҥсінеді; 

 Сауатты жазуға ҥйренеді; 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы 

әрекеті 

бағалау ресурстар 

Кіріспе  а)Зейін қойсаң-

ҧғарсың,  

Іздесең-табарсың,  

Талаптансаң-

Оқушылар қол 

ҧстасып 

тҧрып,бір-

біріне сәттілік, 
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жетерсің.  

б)оқушылардың 

психологиялық 

тҧрғыда сабаққа 

дайындау 

мақсатында 

тренинг ӛткізу.  

жақсы 

тілектер  айту 

Негізгі 

бӛлім  

Кӛркем жазу.  
Дәптерімізді 

ашайық  

Қолға қалам 

алайық  

Тҥп-тҥзу боп 

отырып,  

Кӛркем етіп 

жазайық  

ю әрпі мынадай 

орындарда 

жазылады: 

а) сӛз 

қҧрамындағы 

дауысты дыбыстан 

кейін қосынды 

й+ҧ+у, й+ҥ+у 
дыбыстарының 

орнына 

қолданылады. 

Мысалы: аю, ою, 

үюлі, кею, кӛркею; 

ә) орыс тілінен 

енген сӛздерде сӛз 

басында және 

дауыссыз 

дыбыстан кейін де 

жазылады. 

Мысалы: бюджет, 

полюс, люкс, 

адьютант 

 

я әрпі мынадай 

сӛздерде 

жазылады: 

а) сӛз басында 

және дауысты 

дыбыстардан кейін 

қосынды й+а 

дыбыстарының 

Дәптермен 

жҧмыс 

жасайды. 

 

 

 

 

 

Ю, я әріптерін 

айтылуын, 

жазылуын 

еске тҥсіреді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жағдаяттарды 

шешу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шапалақтау, 

от шашу, 

бас бармақ, 

екі жҧлдыз 

бір ҧсыныс, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шапалақтау, 

от шашу, 

бас бармақ, 

екі жҧлдыз 

бір ҧсыныс, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әріптер-

дің, таңба- 

лардың 

ережелері, 

интерак- 

тивті 

тақтада, 

сӛздер,  
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орнына 

қолданылады. 

Мысалы: яки, яғни, 

қоян, таяқ, ая, 

мая, сая, мия, 

қияқ, тұяқ, саяқ; 

Мектепте 

қашықтыққа 

жҥгіруден жарыс 

ӛтті. Жарыс 

кезінде досың 

аяғын ауыртып, 

жҥре алмай қалды.  

Сен не істейсің?  

Енді мына 

сӛздерді қолданып 

жағдаятты шеш?  

Ҧялы телефон,  

жедел жәрдем,  

кӛмек  

Есінде сақта:  

Сӛздегі и әрпінен 

соң а жазылмайды,  

я жазылады: мия, 

сия, Ғалия 

Білім меңгеруі мен 

қолдана білуі. 

Ь таңбасы — 

жіңішкелік белгісі 

(мягкий знак), ал Ъ 

таңбасы — 

жуандық белгісі 

(твердый знак). 

Бҧл екі әріп 

ешқандай дыбысқа 

ие емес, яғни 

дыбыс болып 

саналмайды. Екеуі 

де дауыссыздардан 

соң келеді. 

Сӛздік диктант. 
Кӛркею, тиянақты, 

тию, кҥю, сыяды, 

тақия, қияр, 

 

 

Сӛздік 

диктант 

жазады, 

шығарма-

шылық 

тапсырма 

орындайды. 

СБ  

 

 

 

Диктант, 

қоян 

суреті, 

мазмҧнды 

суреттер  
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молаяды, Әлия, 

жариялау, оюлы, 

миуа, сарғаю, 

кӛркею, зиянды, 

ҧя, мая, сия, аяу. 

Сӛздерді буынға 

бӛліп жазу. 

Ӛр - мек, жыл - қы, 

ке - зек, дом - бы - 

ра, су - рет, ті - гін, 

жҧ - мыс, тең - із, 

аң, мал, си - ыр, 

тең - із, кҥй, 

жа - зу, сы - лақ, қа 

- лау, оқу. 

Қоян. Сурет 

бойынша әңгіме 

қҧрастыру. 

Саят пен Аян қоян 

кӛрді. Қоян Аян 

мен Саяттан 

қорқып, бҥрісіп 

қалды. Олар 

қоянды аяп кетті. 

Олар қоянға 

кӛмектесу ҥшін 

қасына таяп келді. 

Қорытынды Сабақты қорыту.  

Бес жолды ӛлең 

қҧрастыру.  

1. Не?  

2. Бҧл не?  

3. Бҧл қандай 

дыбыс?  

4. Ол не істей 

алады?  

5. Ю әрпі бар 

сӛйлем қҧра.  

Оқушы іс-әрекеті  

1. Я  

2. Бҧл әріп.  

3. Қосарлы 

дауысты дыбыс.  

4. Жазылады, 

айтылады, 

естіледі, кӛрінеді.  

5. Йа естілгенімен, 

я әрпі  

Оқушылар бес 

жолды ӛлең 

қҧрастырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойын 

ойналады. 

шапалақтау, 

от шашу, 

бас бармақ, 

екі жҧлдыз 

бір ҧсыныс, 

Бес жолды 

ӛлең, 

ойын 

шарты 

слайдта 
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Ойын «Кім 

жылдам?» 

Кӛрсетілген 

сӛздерді кім 

жылдам оқыса 

жҧлдызша 

беріледі. Кӛп 

жҧлдызша 

жинаған оқушы  

мозайка 

қҧрастырады. .( 

хабар, аю, кофе, 

вагон,...) 

 Рефлексия.  

 

Сабақ ҧнады ма? 

екенін алмаларға 

жазып, ағашқа ілу. 

Ӛз ойларын 

білдіреді. 
 Алма 

ағашы, 

стикер 

 
Пәні Кӛркем жазу Сынып   4  

Кҥні    

Тақырыбы: Әріпті тап. 

Мақсаты Әріп туралы берілген білімді қайталау; сӛздік қорын, 

грамматикалық сауаттылығын арттыру; сҧрақтарға толық жауап 

беруге дағдыландыру,; алған білімдерін ӛмірде  қолдандыру.  

Кҥтілетін 

нәтиже 

* Алған білімдерін ӛмірде қолдана алады; 

* топтық ережені есте ҧстайды; 

* ӛзіндік тапсырмалармен жҧмыстана алады; 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті бағалау Ресурс 

тар 

Кіріспе  Психологиялық 

дайындық. 

Оқушылар екі топ 

болып  тізіліп, ақ па-

рақтан ҧшақ жасай-

ды, бір қанатына 

сҧрақ, бір қанатына 

тілек жазып, қарсы 

бетке ҧшырады.  

Әрбір оқушы 

ӛздерінің алдарына 

тҥскен  ҧшақты 

алып,  ішіндегі 

сҧраққа жауап беріп, 

тілектерді оқып 

шығады.  

Оқушылардың 

психологиялық 

ахуалы кӛтеріледі. 

Әр оқушы ҧтымды 

сҧрақ пен 

тілектерді оқып 

шығады.  

Ол сҧрақ 

пен тілек 

иесіне қол 

шапалақта

п, 

формативті 

тҥрде 

бағалайды. 

Қағаз, 

ҧшақ 

Тҧсаукесер «Алты ойшыл 

қалпақ» технология-

сы бойынша жасыл 

қалпақпен жҧмыс. 

Ендеше саяхатқа 

аттанайық. Жолда 

Әріптер әлемінде 

қызыл және кӛк 

ҥйлер бар. Ҥлкен 

әріптер бір – біріне 

қонаққа барады. 

Кішкентай әріптер 

 «Алты 

ойшыл 

қалпақ

» 

слайдп

ен 
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бізге ҥш аялдама 

кездеседі. Бірінші 

аялдама: «Кҥн 

аялдамасы», екінші 

«Кӛбелек аялдама-

сы», ҥшінші 

«Ҧлттық ӛнер аялда-

масы». Ендеше мы-

на сиқырлы дӛңге-

лектер арқылы ҥш 

топқа бӛлінейік. 

(балалар бір текше-

ден алады, ондағы 

сӛздерді оқып, «А» 

дыбысынан бастала-

тын сӛздің иесі кҥн 

аялдамасына, Ӛ 

дыбысынан бастала-

тын сӛздің иесі ҧлт-

тық ӛнер аялдамасы-

на, ал Қ дыбысынан 

басталатын сӛздің 

иесі кӛбелек аялда-

масына барады. 

бір – бірімен тату 

ойнайды. Кӛк 

ҥйлер қызыл 

ҥйлерден кӛбірек. 

Кӛк ҥйлер дің 

қасында кӛк тҥсті 

кӛліктер  тҧр, 

қызыл ҥйлердің 

қасында қызыл 

автокӛліктер бар. 

Айыру белгісімен 

жінішкелік белгісі 

ағалы – інілі. 

Олардың ҥйлерінің 

тҥсі қара. Барлық 

әріптер тату – тәтті 

ӛмір сҥреді. 

Негізгі бӛлім Тапсырмалар: 1 

аялдама  Дыбысқа 

байланысты, 2 аял-

дама  Буынға байла-

нысты, 3 аялдама 

Сӛзге байланысты. 

Қай топтың балала-

ры заматта тапсыр-

маны орындайды, 

мына белгімен 

ӛздерінің дайын 

екенін білдіруге 

болады( сигнал 

кӛрсету).  

1.Дыбыс. Дыбыс 

пен әріптің айырма-

шылығы неде? 

Дыбыстар нешеге 

бӛлінеді? Ара деген 

сӛзге дыбыстық 

талдау жасау. А, Л, 

Н дыбыстарына 

жаңылтпаштар айту. 

«Алты ойшыл 

қалпақ» 

технологиясы 

бойынша ақ қалпақ 

арқылы жауаптарын 

Ӛз 

жауаптарымызды 

ақ қалпақ арқылы 

айтып береміз. 

 

Бір бала тақтаға 

шығады, қалған 

балалар жеке – 

дара жҧмыс 

істейді. 

 

 

 

 

(ақ қалпақ арқылы 

жауаптарын 

тыңдау). 

 

Бір бала 

интербелсенді 

тақтада 

орындайды, қалған 

балалар 

карточкамен 

орындарында  жҧм

ыс істейді 

«Алты ойшыл 

қалпақ» 

 Аялда

малар, 

сурет 

тер, 

қалпақ

тар 
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тыңдау. 

2. Буын. Буын неден 

тҧрады?  Буынға 

буын қосып, 

сӛздерді оқы: А -

НА; А-ТА; А-РА; А-

ЛА; 

Буындық талдау 

жаса.  

3. Сӛз. Сӛз неден 

тҧрады?Сӛзді 

нҥктеден бастап 

сілтеме жолымен 

оқу. Сана, сула, ала, 

тау, тақ, тал, ору, 

қара,тон,нар,қала,сан 

 

Ситуациялық 

жағдай: «Егер 

әріптер болмаса, не 

болар еді?»  

технологиясы 

бойынша жасыл 

қалпақпен жҧмыс. 

Қорытын 

ды  

Балалар, кҥш білім-

де дегеніміз, білімді 

адам сауатты, 

тәрбиелі, ақылды, 

парасатты, байсал-

ды, ҧстамды, іскер, 

адал болып санала-

ды. Сондай адам 

болғыларың келеме? 

 Әрине, біз бәріміз 

ақылды, білімді 

болып ӛсеміз. 

Бҥгінгі саяхатымыз 

ҧнады ма?  

Қандай аялдамалар 

кездесті? 

(ақ қалпақпен жауап 

береді). 

Сендерге не қиың, 

не оңай болды? 

 Балалар, сендер 

бҥгін белсенділік 

таныттыңдар, ӛз 

білімдеріңді кӛрсет-

тіңдер. Енді осы 

әріптер әлеміндегі 

ойыншықтардың 

біреуін алып, 

ойнауларыңа 

болады 

Балалардың 

жауаптары қызыл 

қалпақпен 

тыңдалады. 
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Тақырыбы: Суретке қарап мәтін қҧрастырып,жазу. «Еңбек бәрін жеңбек» 

Мақсаты Сурет бойынша әңгіме қҧрастыруға, жҧмбақ шешуге, ойлау, 

сӛйлеу қабілетін дамыту.  Пәнге қызығушылықтарын арттыру, 

ҥлкендердің еңбегін бағалап, қҧрметтеуге тәрбиелеу. 

Кҥтілетін 

нәтиже 

*  еңбектің адам ӛміріндегі мәні туралы тҥсінік қалыптасады; 

* мәтінді оқи отырып, талдайды,еңбек етуге қызғушылықтары 

артады; 

* жҧпта, топта жҧмыс жасай отырып, еңбексҥйгіштікке ҥйренеді 

 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім әрекеті Оқушы әрекеті бағалау Ресурс 

тар 

Кіріспе  Психологиялық 

дайындық. 

Оқушылар екі топ 

болып  тізіліп, ақ 

парақтан ҧшақ 

жасайды, бір 

қанатына сҧрақ, бір 

қанатына тілек жазып, 

қарсы бетке 

ҧшырады.  

Әрбір оқушы 

ӛздерінің алдарына 

тҥскен  ҧшақты алып,  

ішіндегі сҧраққа 

жауап беріп, 

тілектерді оқып 

шығады.  

Оқушылардың 

психологиялық 

ахуалы 

кӛтеріледі. Әр 

оқушы ҧтымды 

сҧрақ пен 

тілектерді оқып 

шығады.  

Ол сҧрақ 

пен тілек 

иесіне қол 

шапалақтап

, 

формативті 

тҥрде 

бағалайды. 

Қағаз, 

ҧшақ 

Тҧсаукесер  Әр тҥрлі мамандыққа 

қатысты жҧмыс жасап 

жатқан адамдардың 

қимыл-әрекеттегі 

суреттерді кӛрсету 

арқылы ой тастау. 

Қимылдарды 

жасайды. 

 Интера

ктивті 

тақта, 

слайд 

Негізгі бӛлім Мәтінмен жҧмыс 

 Б.Әбіловтың «Жақсы

лардың жақсысы» 

әңгімесін оқу. 

Әр қатар  бір-біріне 

сҧрақтар қояды. 

-Неліктен әкесі 

ҧршық, ӛрмек, 

кітапты 

«жақсылардың 

жақсысы» дейді? 

Ҧршық пен ӛрмек 

болса, еңбегің 

жанады. Ал кітап 

оқысаң, білімің 

артады. Жарық 

дҥниеде бҧлардан 

 

Әр қатар  

берілген мәтін 

бӛліктерін оқып 

жеке, жҧпта, 

топта талдау 

 

 

 

 

 

 

Ойларын ортаға 

салу. 

 

 

 

 Оқулық

, 

буклет, 

мазмҧн

ды 

сурет. 
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жақсы нәрсе жоқ. 

Дҥниедегі мҥліктің 

бәрі еңбекпен, 

біліммен табылады, -

  деп тҥсіндірді әкесі. 

-Дҥниедегі бәрі 

еңбекпен табылады 

дегенді қалай 

тҥсінесіңдер? 

 

Тыныштық сәті. 
-Балалар, денелеріңді 

тҥзу ҧстап, 

бастарыңды жоғары 

кӛтеріп, ыңғайланып 

отырыңдар. 

Кӛздеріңді жҧмсаңдар 

да болады. Ауаны 

терең жҧтып, еркін 

тыныс алыңдар. 

Ӛздеріңнің еркін 

тыныс алуларыңды 

бақылап, бақытқа, 

махаббат пен 

тыныштыққа толы 

таза, шипалы ауаның 

тҧла бойларыңа 

толғанын сезініңдер. 

Ал енді кӛздеріңді 

ашсаңдар да болады. 

 

Жаңа ақпарат 
Еңбек - адамның 

ӛзіне, ӛміріне және 

қоғамға пайда 

келтіретін іс-әрекеті. 

Еңбек арқылы адам ӛз 

арманы мен 

мақсатына жетіп, 

қуанышқа, бақытқа 

бӛленеді. 

«Еңбек етпеген адам ішім-жемге жарымайды, еңбектенген адам ішім-

жемнен тарылмайды», — дейді халық даналығы. «Әлемнің әміршісі – 

еңбек.  

Тек еңбекпен ғана жеміс ӛнбек, тек еңбек қана бар қиындықты жеңбек», 

— деп, қазақ халқын ел игілігі жолында табанды еңбек етуге шақырып, 

тәуелсіздіктің тҧтқасын еңбекпен ғана ҧстап тҧруды ҧғындырды. Расында 

да, «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген мақалға ешқандай 

дәлелдің қажеті жоқ, айқын қағида. 

  

 

 

 

Тыңдап, 

қимылдарды 

орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берілген 

тақырыпқа 

мәтін  

қҧрастырады. 

 

Мәтінді 

әдемілеп 

дәптерге 

жазады. 
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Шығармашылық 

жҧмыс. 
Суретке қарап, 

«Еңбек – тҥбі береке» 

тақырыбына әңгіме 

қҧрастыру. 

  

Дәптермен 

жҧмыс. Кӛркем жазу 

сәті. 

Қорытынды  Мақал-мәтелдердің 

мағынасын ашу 
Еңбегіне қарай, 

ӛнбегі. 

 Жас кезімде бейнет 

бер 

Қартайғанда дәулет 

бер. 

 Еңбек ерлікке 

жеткізер. 

Ерлік елдікке 

жеткізер. 

 Еңбек ет те, міндет 

ет. 

 Кӛп еңбегі — кӛңілді. 

 Жҥректен жҥрекке.   

Гҥл ӛсірсең, терлеп, 

Мҧның аты – Еңбек. 

Кесте тіксең зерлеп, 

Мҧның аты – Еңбек. 

Сабағыңды жӛндеп. 

әзірлесең – еңбек. 

Қиындықтың бәрін. 

Мақалды оқып, 

мағынасын 

ашады. 

 

 

 

 

 

«Еңбек» 

ӛлеңін  қимыл 

қозғалыстар 

жасай отырып, 

оқиды. 

 

Шапалақтап

, 

ынталандыр

у ҥшін 

жақсы 

тілектермен  

Мақал 

мәтелде

р, ӛлең 

жолдар

ы 

жазылғ

ан 

плакат 

 
Пәні  Кӛркем жазу Сынып 4 Кҥні 

Тақырыбы Кӛшіріп жазу 

Мақсаты Тақырыбымен таныстыру, жаңа сӛздерді меңгерту, 

грамматикалық дағдыларды қалыптастыру, ауызекі сӛйлеу 

қабілеттерін дамыту.  

Кҥтілетін 

нәтиже 

*жаңа сӛздерді біледі, ӛз ойларын бір-екі сӛйлеммен айта 

алады; 

* ойларын айта біледі, тақырып тӛңірегінде сҧхбаттаса алады; 

* ойларын айта біледі, берілген жағдаяттан шыға алады 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалімнің әрекеті Оқушы әрекеті бағалау Ресурс 

тар 

Кіріспе  Амандасу.  

 Кӛңіл кҥйлерін 

қандай? 

Сабаққа 

дайынсыңдар ма? 

Во! 

Иә. 

Суреттерінің 

қиындыларын 

жинақтау арқылы 

 Оқушы-

лардың 

жас 

ерекшелік

-терін 
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 Топқа бӛлу. 

 

топтарға бӛліну. 

Отбасы 

суреттеріне қарап, 

тақырыпты 

айқындап, 

мақсаттарды 

айтады. 

ескеру 

Негізгі 

бӛлім 

Әр топқа бір мәтін 

беріледі. 

Мәтінді оқып 

тҥсінгенін  постерге 

салады. 

Әр топ мәтінге 2 

сҧрақ қҧрастырады. 

Кӛшіріп жазу 

диктанты.  
Оқушыларды қате 

жібермеуге, 

сӛйлемді және оның 

бӛліктерін толық 

кӛруге жетелейді. 

Алдымен оқушылар 

тексті тақтадан 

оқиды, ӛтілген 

ережелерге 

байланысты 

сӛздерге тҥсінік 

береді, онан кейін 

тесті кӛшіріп 

жазады. Соңынан 

оқушылар тексеріп 

шығады. Мҧндай 

диктантты 

ӛткізгенде 

оқушылардың 

сӛзбен емес, толық 

сӛйлемді кӛшіріп 

жазуын да қадағалап 

отыру керек. 

АС Т А Н А  
Тәуелсіз 

Қазақстанның бас 

қаласы – Астана. Ол 

Есіл ӛзенінің 

бойында қасиетті 

Сарыарқа жерінде 

орналасқан. 

Аз уақыттың ішінде 

Постерге сурет 

салады, қорғайды. 

  

Мәтінге сҧрақ 

қҧрастырады 

 Тақырыпты 

тҥсінеді. 

 

 

Диктантты 

кӛшіреді. 

 

 

Әр топтың 

оқушылары 

диалог 

қҧрастырып, 

жоғары 

деңгейдегі 

сҧрақтарға жауап 

береді. 

Топтық  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жҧптық 

бағалау 

Маркер, 

плакаттар, 

мәтін 
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қала танымастай 

ӛзгерді. Есіл 

ӛзенінің бойында 

Елбасы 

Резиденциясы, 

Парламент ҥйі, 

«Интерконтинентал

ь» қонақҥйі, Жастар 

сарайы, кӛп қабатты 

тҧрғын ҥйлер бой 

кӛтерді. Қаланың 

ортасында 5 

жҧлдызды «Алатау» 

қонақ ҥйі салынды. 

Астана – болашағы 

ҥлкен қала. 

 

Сергіту сәті. 

«Бегемот және ит» 

Қорытынды Қандай жаңа 

мәлімет алдың?  

Не ҥйрендің? 

Саған не ҧнады? 

Саған ең оңай 

болды? 

Қандай қиындықтар 

болды? 

Проблеманы 

шешуге не 

кӛмектесті? 

 Екі 

жҧлдыз, 

бір 

тілек. 

Интер-

белсенді 

тақтада 

сҧрақтар 

 
Пәні  Кӛркем жазу Сынып 4 Кҥні 

Тақырыбы Шығарма жазуға ҥйрету жолдары 

Мақсаты Тақырыбымен таныстыру, жаңа сӛздерді меңгерту, 

грамматикалық дағдыларды қалыптастыру, ауызекі сӛйлеу 

қабілеттерін дамыту.  

Кҥтілетін 

нәтиже 

А)Шығармаға жоспар қҧру; 

ә) Кӛркем шығармамен жҧмыста оқушы шеберлігіншыңдау; 

б) Шығарма жазуға дайындау жолдары мен әдістері 

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалімнің 

әрекеті 

Оқушы әрекеті Баға-

лау 

Ресурстар 

Кіріспе  Амандасу.  

Кӛңіл кҥйлерін 

қандай? 

Сабаққа 

дайынсыңдар ма? 

 Топқа бӛлу. 

  Оқушы-

лардың жас 

ерек-

шеліктерін 

ескеру 



 

112 

 

Негізгі 

бӛлім 
Мҧғалім 

тҥсіндірмесі. 

Шығарма дегеніміз – 

оқушылардың тілдік 

және әдеби-еттік 

білімдері мен ӛзінің 

таным, тҥй-сік, 

кӛзқарасының 

тәжірибелеріне 

сҥйене отырып ӛз 

ойын жҥйелі, әдеби 

тіл қалыбында бере 

білуге машықтан-

дыратын жазбаша 

тәжірибелік жҧмыс-

тың бірі. Қазақ 

әдебиеті пәндерінен 

шығарма жаздыру-

дың мақсаты мен 

міндеті осы мазмҧн-

нан туындамақ. 

Шығарманың 

ӛзін бірнеше 

топқа бӛлуге 

болады: 
1. Оқушының ӛз 

тәжірибесіне, алған 

әсеріне 

байланысты. 

2. Еркін тақырып-

қа жазылған 

шығарма. 

3. Әдеби тақы-

рыпқа жазылған 

шығарма. 

Шығарма жазу 

ҥшін оқушы 

мынаны білген 

жӛн: 

1. Шығарманың 

тақырыбын әбден 

ойлап алып жазу 

керек. 

2. Жоспар 

тақырыпқа сай, 

нақты жасалынуы 

тиіс. 

3. Эпиграф 

тақырыппен негізгі 

идеяны ашуға 

сәйкес алынуы 

керек. 

4. Тақырыпқа 

байланысты 

материалды 

іріктеген кезде ең 

негізгісін алу 

қажет. 

5.Шығарма 

ның реті мен 

жҥйесін сақ-тау  

керек. 

  

Қорытын-

ды 

Әр қатарға 

«Ауылға барған-

да», «Ӛзен жаға-

сында», «Менің 

қуанышым» 

тақырып-тарына 

шағын шығарма 

жазу. 
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Ҧсынылып отырған  дәптер  4 - сынып бағдарламасына 

қосымша ретінде жинақталған. Жатқа жазу, кӛшіріп жазу, шағын 

шығармалар оқушылардың зейінін, есту қабілеттерін, есте сақтауды 

дамытады. Сондай - ақ дәптерде әріп элементтерін жазып қана 

қоймай оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытатын жҧмыс 

тҥрлері бар. Сол тапсырмалар оқушылардың ой - ӛрісі мен 

дҥниетанымын кеңейтуге ӛз ықпалын тигізеді. Кӛркем жазу 

оқушыларды сауаттылыққа, ҧқыптылыққа тәрбиелейді, сӛздік қорын 

кӛбейтіп, сӛйлеу тілін жетілдіреді.  

 

1 сабақ. Кӛркем жазуға ҥйренейік.   Дыбыс және әріп 

 

          Тіл бізге не ҥшін керек? 

          Қазақ тілінде таза сӛйлеу және  қатесіз жазу  

керек пе, неге? 

          Кӛркем жазу не ҥшін қажет? 

         Жазу қай заманнан дамып келеді? 

        Алғаш рет сӛйлеу пайда болған ба, жазу пайда болған ба? 

 

Кӛркем жазу:  

-Кҥз мезгіліндегі ауа-райы туралы не айта аласыңдар? Неше әріп, 

неше дыбыс бар? 

-Ендеше, жаңбырлы, желді деген сӛздерді кӛркем етіп жазамыз. 

Жаңбырлы---------------------------------------------------------------------- 

Желді---------------------------------------------------------------------------- 

Дыбыстық талдау------------------------------------------------------------- 

Жҧмбақ шешу. Кезекті бір жануар, 

                          Ҥстінде екі тауы бар.  

                          Мойны ҧзын, кӛзі ҥлкен  

                          Бҧл не? (-------------------) 

Мақал жазу. 

Ел кӛркі – мал,  

Ӛзен кӛркі – тал. 

Халық –---------------------, ерік---------------, қҧлып--------------, орын-----

---------, бӛрік--------. 

 

 

Шығармашылық тапсырма: 

 

Халықтар татулығы, бірлігі, достығы, егемендігі сӛздерді 

қатыстырып шағын эссе қҧра 
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------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

 

2 сабақ. Сызықтарды параллель жҥргізу  А,Ә, Б, В әріптері 

                         Жҧмбақ шешу 

            Менің ҥшін жақсы адам,  

           Артық кӛрем басқадан,  

           Апа, ата сӛздерін  

            Қайсы әріптен бастаған? (А)  

            «Әліппе» деген аты оның, 

            Мынау кітап – Әліппең  

                                              Басталған қай әріптен? (Ә) 

 

- А, Ә дыбысы қандай дыбыс?---------------------------------------------- 

- А, Ә дыбысынан басталатын сӛздерді ата. ---------------------------- 

- Сыныбымызда кімнің есімі А дыбысынан басталған? -------------- 

- Кӛзімізбен кӛріп, қолымызбен жазсақ бҧл не болады? ------------- 

 

Кӛркем жазу. 

А а -------------------------------------------------------------------------------- 

Әә--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Кӛшірме диктант.  Қате жазылған сӛздерді тап:  

Асем, атеш, кытап, кылем, аспан, тәза,бәспа, велосибед, парапан, 

табақ, шаңа, терек. 

 

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

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

 

Жҧптас,ойлан,бӛліс. 

..... ....     келді. 

...... ......  тӛселді. 

.... .....     ойнаймыз. 

.... .....     тойлаймыз. 
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Ӛлеңді мәнерлеп оқып,кӛшіріп жазып,ішіндегі жуан дауысты 

дыбыстары бар сӛздерді бір, ал жіңішке дауысты дыбыстары бар 

сӛздерді екі сызықпен сыз 

 

Жақсы кӛріп жҥресің, 

Болашағын баланың 

Талабынаң білесің. 

Жақсы оқыса сабағын, 

Жақсы кӛріп жҥресің. 

 

«Менің әсерім....» 

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

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

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

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

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

 

3 сабақ. «Ілмек біз» сызықтары  Г, Ғ, Д, Е әріптері 

 

Жҧмбақтың шешуін тап.  

Ҧқсайды ӛзі шалғыға,  

Елестет кӛз алдыңа 

Кәне , ойланып табайық,  

Болды екен бҧл қай әріп? (------------) 

 

 

1.Білім кезеңі. «Ілмек біз»  сызықтарын  жазу. 

Ɩ ƒ ſ ȴ ȷ ɩ элементтерін жазу 

 

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

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

2.Тҥсінік кезеңі. 

Г әрпінен басталатын  зат есімдер жаз. 

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

Ғ әрпі бар сын есім ойла. 

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

Д дыбысына  сӛз  ойлап, қосымша жалға. 

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

Е дыбысы бар сӛз ойлап, сӛйлем қҧра ----------------------------------- 

 

3.Қолдану кезеңі. Ӛздік   жҧмыс. 

http://www.3d-stomatologia.ru/forclients
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Қойылған сҧраққа мақалмен жауап бер 

Мысалы:жыланды інінен қалай шығарады? Жылы-жылы 

сӛйлесе,жылан інінен шығады. 

1.Қар жана ма? ---------------------------------------------------------------- 

2.Инемен қҧдық қазуға бола м? -------------------------------------------- 

3.Аппақ қарға болама? ------------------------------------------------------- 

4.Тауық тҥс кӛреме? --------------------------------------------------------- 

5.Білетінің қанша, білмейтінің қанша?----------------------------------- 

6.Оттанда ыстық болып тҧрған не? --------------------------------------- 

7.Адам денесіндегі қорқақ, батыр мҥшелер?---------------------------- 

8.Жаман атты, жаман жолдасты немен алмастыруға болады? ------------

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

9.Балға тең тәттілер не екенің білесіңбе?--------------------------------- 

10.Отқа тҥсіп кҥймеуге бола ма? ------------------------------------------ 

4.Талдау кезеңі. 

  

5.Жинақтау кезеңі. (Ӛлең жолдарын қҧра) 

-------------------------------баламыз, 

-------------------------------анамыз. 

------------------------------саламыз, 

------------------------------барамыз. 

 

4 сабақ. Реліс жазу.  З, Ж, И, Й әріптері 

 

Психологиялық дайындық: 

Әдепті елдің баласы алдымен сәлем береді. 

Кҥндей жадырап, 

Айдай арайлап, 

Жҧлдыздай жарқырап, 

Судай мӛлдір таза кӛңілмен. 

 

Кӛркем жазу. 

И, Й, Ж, З әріптерін бас әрпі мен кіші әріптерді кӛркем жаз. 

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

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

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

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

 

Бағандарды салыстырып, айырмашылықтарын тап. 

киін - кейін ---------------- қима - қайық 
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тиме - тҥйме -------------- сиыр - сойыл 

биле - бейне --------------- жина - жайна 

 

Й әрпі дауысты дыбыстан кейін жазылады, дегенмен й әрпінен 

басталып жазылатын сӛздер бар ма? Йод, йогурт сӛйлем қҧра, 

тҥсіндір. 

Жазылуы - Айтылуы 

Биыл ---------- быйыл 

Киім ----------... 

Оқиды --------... 

Жиын ---------... 

 

Жҧмбақ  шеш. 

1. Кҥндіз бәрі қашады, 

Тҥнде аспанды басады. (.......................) 

2. Тӛбеден тӛнеді, 

Тамшысын тӛгеді. (...............................) 

3. Ағайынды бәрі. 

Шықса жасыл, 

Тҥссе сары. (............................) 

4. Кҥндіз тіпті ҧшпайды, 

Тҥнде тышқан ҧстайды, 

Кӛзі шамға ҧқсайды. (..........................) 

 

Ауызша жҧмыс: 

«Ақылды ҧзақ» тақырыбына әңгіме қҧра. Ол ҥшін тірек сӛздерді 

пайдалан: ҧзақ, шӛлдеді, қҧмыра, тҧмсығы, су, тас, қҧйылған, 

кӛтерілді. 

 

5 сабақ.  Жанастырып жазу.  К, Қ, Л, М әріптері 
            «Қасқырдан қҧтқарайық» ойыны. 

         Тәртібі. Орманшының ҥйі. Алаңда қоян, киік, лақ, 

марал жайылып жҥр. Кенет орман арасынан бір қасқыр 

шыға келді. Қасқырдан қоянды, киікті, лақты, маралды 

жасыру керек.  Қоянның, киіктің, лақтың, маралдың  сыртына 

жазылған бҥгінгі сабақа байланысты тапсырманы орындаған бала 

ғана оларды қасқырдан жасырған болып есептеледі.  

1. Қ әріпімен буын  қҧра. Осы буындардан сӛз қҧрайды (қа – ла, қо 

– ра, қо – нақ  т.б).  
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---------------------------------------------------------------------------------------

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

2. Ойын: «Ыстық доп» М дыбысына келетін адамдардың аттарын 

ойла. 

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

3. Ойын: «Жалғастыр». (Дыбыстарды естиміз, әріптерді кӛреміз) 

Бір оқушы  

Л дыбыстан басталатын сӛз табады. Екінші оқушы сол сӛзбен 

сӛйлем қҧрастырады. 

 

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

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

4. Ойын: «Жоғалған буындар» 

Ке же ке ке 

Бе се ме 

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

 

5. Математикалық тәсілмен мінездеме бер 

Кӛбелек = 7 О =3 □ (ӛ, 2е) +4 ∆ (б, л,2к) 

□ = ӛ, 2е -жіңішке немесе тіл алды дауыстылары 

∆ = 4(б,л, 2к) б- ҧяң дауыссыз 

л ҥнді дауыссыз 

к-қатаң дауыссыз 

Кебеже, кесе, шелек сӛздерін буынға бӛлгіз 

Тіл ҧстарту жаттығулары: 

1. Ла,ла,ла-бҧл әдепті бала, 

Лу,лу,лу-біздің Нҧрай сҧлу. 

Ра-ра келді ара  

Ла-ла араның усті ала. 

 

 

 

 

http://www.gold-style.ru/products_new.php?page=77
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6   сабақ. Биші қыздың  аяғы.  Н, Ң, О, Ӛ әріптері 

 

                           Біз балдырған баламыз, 

                           Қҧстай қанат қағамыз. 

                          Дҥниені аралап, 

                          Оқып білім аламыз. 

 

Н. Әлімқҧловтың «Қоңырау» ӛлеңін талда 

-Ӛлеңде мерекелік қуаныш, сағыныш, қҧрмет сезімдері қай 

шумақтардан байқалады? 

-Алғашқы қоңырау мерекесі тіркесіне синоним сӛз тап. 

— Қоңыраудың мектепке қалай келгендігі туралы не білесің? 

Ӛз ойыңды айтып кӛр (болжау). 

—Қоңырау тағы қандай жағдайда қолданылады? 

— Қоңырау даусы тілінің қозғалуынан шыға ма, әлде қоңыраудьң 

ӛзінің қозғалуынан шыға ма? (Ойлануға). 

Қосымша мәлімет. 

Қоңырау — металдан жасалған, дыбыс шығаратын аспап. Ол 

кӛбінесе қоладан құйылатын болған. Қоңыраудың ішінде тілі бар. 

Қоңырау қозғалган кезде дыбыс шығарады. Ресей жерінде қоңырау 

құятын кӛптеген зауыттар бар. Ерте заманнан осы күнге дейін 

шіркеуге шақыру үшін қоңырау даусы пайдаланылып келеді. Кӛне 

Қытайда қоңырау құю дәстүрі болған. Ал жапон, кәріс шеберлері бұл 

ӛнерді қытайлардан үйренген. Қытайлықтар қоңырау соғу арқылы 

күннің шығуы мен батуын білдірген және оқыс оқиғаларга белгі 

беретін болған. 

— Алғашқы қоңырау мерекесі мен алтын кҥз мерекесінің қандай 

байланысы бар? 

Қорбаңбай тапсырмалары: 

 
Жҧмбақ: Тҧяқпен тас атқылап 

               Таудан тҥсті шапқылап. (---------------------) 

  Кӛктемде ерте гҥлдеймін 

              Кешігуді білмеймін 

              Қай жеміс (--------------------) 

O-Ӛдыбысының орнын ауыстырып оқы 

Соз – сӛз, тор - тӛр 

http://domsovkusom.ru/veselyy-ayubalasy-22082
http://www.3d-stomatologia.ru/forclients
http://domsovkusom.ru/veselyy-ayubalasy-22082
http://www.3d-stomatologia.ru/forclients
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Қол – кӛп,  от - ӛт 

Жон – жӛн, он – ӛн 

 

7 сабақ. Биші қыздың белі. П, Р, С, Т әріптері 

 

Сағаттың тіліндей 

Иіліп оңға бір, 

Сағаттың тіліндей 

 Иіліп солға бір, 

Оң аяқ, сол аяқ 

Жаттығу оңай-ақ. 

Ӛлең шумағын алғашқыда ӛте баяу, екіншісінде оған қарағанда 

шапшаңырақ, ҥшіншісінде ӛте жылдам айтып, яғни ҥш қайтара  

сергіту  жаттығуын жаса. 

 

Саматтың  қолында таяғы бар, секіріп ойнап, суға шомылуға келе 

жатса, дәл алдынан жорғалап келе жатқан жыланды кӛріп, қатты 

қорқып, тоқтай қалды. Сол сәтте таяғының бар екені есіне тҥсіп, ӛзін 

батыл сезінді. Жылан да біраз «с-с-с !» деп ысылдап, ӛз жӛніне кетті. 

         - Балалар жылан қалай ысылдайды ? 

         - С-с-с !  С-с-с !  С-с-с !  

 

 

Ит қалай ырылдайды? –ыр –ыр – ыр – ыр – ыр – ыр – ыр –ырр 

 

 

Торғай қалай ҧшады? – пыр,  - пыр,  - пыр, - пыр,  - пыр,  - пыр 

 

 

Ойлан,тап״ 

Тақтада  жиырма ҧяшық беріледі.Әр  қатар бес ҧяшықтан таңдайды. 

Әр ҧяшықта тапсырмалар бар. Ашықхаттан әріп суырып, берілген 

тапсырмаларға сол  әріптен басталатын сӛздермен жауап  беру 

тапсырылады. 

 

1 16 9 6 

13 18 2 11 

15 8 12 14 

7 20 17 3 

4 5 10 19 

   

http://www.liveinternet.ru/users/solk/post326013165/page1.html
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«Не ӛзгерді?» ойыны 
Доп – добы ------ кӛп – кӛбі -------- тап – табу ------- қап – қабы ------ 

жауап - жауа... 

Топ – тобы ------- шӛп – шӛбі ------ шап – шабу ----- сап – сабы ------ 

талап – тала... 

 

Бірлік тҥбі-береке. 

Ата-бабаларымыз ежелден кӛршілес елдермен аралас-қҧралас болған. 

Ӛзге жҧртпен тату, достық қарым-қатынаста болуды мақсат еткен. 

Одан ҧтпаса, ҧтылған емес. Сондықтан ҧлы Абай: Адам баласына - 

адам баласының бәрі дос,- деген еді.  

Тапсырма. 

1.Мәтіндегі Абай атаның сӛзін қайта кӛшіріп жаз. 

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

2.Мәтіндегі п, р, т, с  әріптері бар сӛздерді буынға бӛл 

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

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

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

 

  8 сабақ. Кіші әріп элементін ҥзіліссіз жазу. Ҧ, Ҥ, У 

әріптері 

 

   Анаң –кҥнің, жҥрегің 

   Әкең-ӛмір тірегің. 

  Сен-бақытты ҧлансың 

  Бәрі саған қуансын!                        

-Олай болса, бір-бірімізге, әке, анамызға, ата,әжемізге ҥнемі 

қайырымды, мейірімді болуымыз керек. Ҥлкенді қҧрметтеу керек. 

Бҥгінгі кҥніміз сәтті болсын. 

Ертеде, «Дыбыс» деген ҥлкен шаhар болыпты. Бҧл елде 

дыбыстар ӛмір сҥріпті. Дыбыстардың тҥрлері,  дауысты дауыссыз 

дыбыстар, олардың тҥрлері болыпты. Олардың тіпті ӛздеріне тән 

тҥстері, киімдері, таңбасы, сӛз ішінде ӛз орындары болыпты.«У» 

дыбысы ӛзінің дауысты не дауыссыз екенін ажырата алмапты. Ӛзін - 

ӛзі ажырата алмағандықтан, шаршағаны сондай «У»дыбысы қашып 

кетіпті. Қане іздеп табайық  

 - Ау - у - у, У қайдасың? 

- У - шешуін табу. У дыбысының қай кезде дауысты, дауыссыз 

болатынын еске тҥсір 

Тау етегінде «Жайлау» бар екен.( жайлаудың суреті)  

 

http://www.3d-stomatologia.ru/forclients
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1. Есіңе сақта!  

Жазу, таза жазу, дҧрыс жазу, сауатты жазу – қай тілдің басты 

ҧстанымы, дыбыстарды әріппен белгілеу, яғни, бас әріп пен кіші 

әріптердің баспа және  жазба тҥрлерін біртіндеп енгізу және оларды 

меңгерту;  бас әріп пен кіші әріптерді дҧрыс каллиграфиялық тҧрғыда 

жазу, оларды бір-бірімен ӛзара байланыстыра қосып жазу.   

 

2.Тіл ҧстарту жаттығуы: 

-уа,-уа,-уа- Таза ауа. 

-ау,-ау,-ау, Биік тау. 

         
Жоғарыдағы суреттердің басқы әріптерін жаз. 

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

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

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

«Буынға буын қос» ойыны. 

Ойынның шарты : кӛршің  сӛздің басқы буынын айтады, сӛзді тез 

аяқтау керек. 

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

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

Сӛздерді буынға бӛл 

Ҥйшік, кҥрек, тауық, қҧмыра, ҥйрек, уық, ту, Айгҥл, Ҧлдана, тҥс, 

журнал, ҧран 

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

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

Уатушы Уәлиді                            Ҥлгілілік — ҥйретуден.                   

Ҧстара, ҧстара! 

Уәзирамыз уайымсыз.                 Ҥлгерулік - ҥйретуден.                    

Шаш алуға қҧштар, ә! 

Уілдейді Уәлиі,                            Ҥлгілілік - ҥздіктен,                         

Қҧштар, ә!  

Уақыт уәжсіз Уәлисіз.                 Ҥздіксіз ҥйретуден.                         

Ҧстарада кҥш бар, ә! 

 

«Ҧшты, ҧшты» ойыны 

https://saken.wordpress.com/2007/11/27/%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%B7-%D2%AF%D0%B9/
http://www.caravan.kz/article/39746
http://blogtime.kz/KhanagatNurbol/uki-umit.html
https://saken.wordpress.com/2007/11/27/%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%B7-%D2%AF%D0%B9/
http://www.caravan.kz/article/39746
http://blogtime.kz/KhanagatNurbol/uki-umit.html
https://saken.wordpress.com/2007/11/27/%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%B7-%D2%AF%D0%B9/
http://www.caravan.kz/article/39746
http://blogtime.kz/KhanagatNurbol/uki-umit.html


 

123 

 

      9 сабақ. Бас әріп элементін ҥзіліссіз жазу. Ф, Х, Ц, Ч  әріптері 

 

- Балалар, бізде кӛркем жазу сабағы. Кӛркем жазу 

сабағында біздер әріптерді әдемі жазуға, сӛздердің 

арасынан табуға жаттығып жатырмыз. 

- Ендеше, қазір біз жҧмбақтар шешіп кӛрейік.. 

Цирк те бар, парк те жоқ 

Цифр да бар, шипр да жоқ (------------) Бҥгінгі ц, ф, ч, х әріптерін 

дәптерімізге бас және кіші әріптерін байланыстыр 

Цц............................................................................................................  

Фф...........................................................................................................  

Чч............................................................................................................  

Хх............................................................................................................  

 

Терме диктант 

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

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

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

Цирк келіп ауылға, 

Балаларды қуантты. 

Билет сатып алуға, 

Жібердім мен де Қуатты. 

 

Чемоданын арқалап, 

Гена кетіп барады. 

Чебурашка мҥңайып, 

Артынан ҧзақ қарады. 

 

Шығармашылық жҧмыс.  Сӛздердің жазылуын еске сақта, сӛйлем 

қҧра.  

 Циркуль, цемент, цирк, фонарь, телефон, фонтан, чемодан, чемпион, 

чек, хат, хабар 

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

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

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

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

 

Тіл ҧстарту жаттығуы: 

 «Ҥш торай» ертегісі 

Ағайынды ҥш торай болыпты. Олар – Наф – Наф, Ниф – Ниф және 

Нуф – Нуф. Наф – Наф кірпіштен, Ниф – Ниф қамыстан, Нуф – Нуф 

http://www.3d-stomatologia.ru/forclients
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бҧтақтан ҥй салып алады. Бір кҥні қасқыр Ниф – Ниф пен Нуф – 

Нуфтың ҥйін ҥрлегенде ҧшырып жібереді. Ал Наф – Нафтың ҥйін 

қанша ҥрлесе де ҧшыра алмайды. 

Қасқыр қалай ҥрледі?  

Ф – Ф – Фу! – деп барлығы ҥрлей бастайды. Ҥш торайдың атын 

бірнеше рет айтқызу. 

 

Жҧмбақ  шеш. 

Қыста дем алып, жазда тынбайды, 

Кӛкке атылып, жерге қҧлайды. ( ----------------------- ) 

 

Ӛңкей сығай екі топта, 

Таласып жҥр бір допқа. (------------------------) 

 

Фонтан, футболшы сӛздеріне дыбыстық, буындық талдау жаса. 

 

 10 сабақ. Тік қиғаш сызық.   Ш, Щ, Ы, І әріптері 

  

Ой қозғау:  Жҧмбақ шеш 

  а)  Ол ӛсіп әуре, ел кесіп әуре.                  (------------) 

  ә)  Қызыл, жасыл домалақ, әуеде ҧшар домалап.  (---------) 

  б) Тікен тікен тік пісте, қысы жазы бір тҥсте.     (-----------) 

Осы сӛздердегі бірінші дыбысты ата  Ш Ш Ш  дыбысының 

артикуляциясын меңгерту.           

в)  Ш әрпін айтсақ жасырмай, 

     Ҥш  аша айыр басындай.         (----) 

Шар сӛзіне талдау жаса.  Сӛздерді буынға 

бӛл.  Шортан,  шаян,  шағала 

Тазартады киімді.  

Тазартады ҥйіңді.  

Не дейді бҧл бҧйымды? ( ------------)  

«Щѐтка» сӛзін кеспе әріптермен қҧра, дыбыстық талдау жаса, буынға 

бӛл.  

Сурет бойынша әңгіме қҧрастыру. 
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------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

«Щеткалардың айқасы» мәтінін оқы, талдау жаса. 

Жалғыз таяқ боп тҧр, 

Тӛбесінде доп тҧр. 

Бҧл не? ( ----------------- ) 

 

І дыбысы жуан айтыла ма, жіңішке айтыла ма? Ы – жуан, і – жіңішке 

айтамыз. 

- Қандай кітап, білім туралы мақалдар білеміз? 

Бірлік, білім – деген сӛздерге тҥсініктеме бер. 

 

Мәтінді оқы. Ақ боран 

Қасымның ҥйі таудағы отарда тҧрады. Ӛзі бауырдағы мектеп-

интернатта оқиды. Айына бір, кейде екі рет демалыс кҥндерінде ҥйіне 

барып қайтатын. Қыс тҥскеннен бері барған жоқ. Жолды қар басып 

қалған. Машина қатынамайды. Соңғы кез ҥйінде болғаны есіне тҥсті.   

Тапсырма. 

1.Мәтіндегі сӛйлем санын жақша ішіне жаз. 

2.Тасымалданбайтын сӛздерді теріп жаз. 

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

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

 

12 сабақ. Әріптердің тӛменгі жағын  қосу 

 

   

Жазудың тҥрлеріне қарай оқушыға қойылатын талап та 

тҥрліше. Фонетикалық  жазу  тілдің дыбыстық жағын 

дҧрыс тҥсініп, дыбыс пен әріптің ара жігін ажырата 

білуді, соның негізінде дҧрыс жазуды  талап  етеді. 

Морфологиялық  жазу  сӛздің  грамматикалық  мағыналарын  тҥсініп, 

сӛз қҧрамын аңғаруды, тҥбір мен қосымшаның, кҥрделі сӛздердің 

ережелерін тҥсініп, дҧрыс жазуды талап етеді. Мҧғалім тарапынан 

әрқашан жазуға  қажетті тиімді деген тәсілдер ескеріледі. Олар 

оқушыға тҥсіндіріліп отырады: 

 жазу  қҧралын  дҧрыс пайдалана  алу; 

 дәптерді  дҧрыс  орналастыру  және  жазу  кезінде  оны  

жылжытып  отыру; 

 сабақ  кезінде  дҧрыс  отыру; 
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 жазу  кезінде  қолды  жол  бойымен  дҧрыс  қозғай  білу . 

 

Білемін Білмеймін Білгім келеді 

   

 

 

13  сабақ.      Ҥзбей жазу емлесі 

 

 Жаңа ақпарат. 

Жазу барысында қолды дәптерден алмай   ҥзіліссіз 

жазу ең ыңғайлы тәсіл болып табылады. Бҧл әдіс сӛзде 

бірнеше әріптің (4 – 5 әріп) ҥзіліссіз жазылуы  

нәтижесінде іске асады. 

 Ҥзіліссіз жазу бҧл жедел жазу ҥшін ҥлесі зор ҥзіліссіз жазуды ерте 

бастап ҥйреткен жӛн. Себебі, элементтен жазып ҥйренген оқушыға 

ҥзіліссіз жазу дағдысын ҥйрету қиынға соғады. Әріпті жазбаша тҥрде  

жазғанда ҥзіліссіз байланысуы ескеріледі. Жазбаша  тҥрде әріптердің 

басым кӛпшілігі ҥзіліссіз жазылуы, тек кейбір әріптер ҥзіліспен 

жазылады. 

 Қазақ алфавитіндегі әріптерді жазуда ҥзіліс жасау – жасалмауына 

қарай тӛменгі топтарға бӛліп қарауға болады. 

    Кіші әріптер. 

І. Ҥзіліссіз жазылатын бір элементті кіші әріптер: 

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

ІІ. Ҥзіліссіз жазылатын кӛп элементті кіші әріптер: 

 

ІІІ. Бір ҥлеспен жазылатын кіші әріптер: 

 

           IV. Екі ҥзіліспен жазылатын кіші әріптер: 

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

Бас әріптер 

І. Ҥзіліссіз жазылатын бас әріптер: 

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

ІІ. Бір ҥлеспен жазылатын екі элементті бас әріптер: 

 

            

  ІІІ.Екі ҥзіліспен жазылатын әріптер: 

      

 IV. Ҥш ҥзіліспен жазылатын тӛрт элементті бас әріп: 



 

127 

 

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

    Ҥлкен  және кіші  а әріпі жазу ҥзіліссіз жҥреді. Ҥлкен әріпті 

жазғаннан кейін, кіші әріптің негізгі дӛңгелек негізін салып, содан 

соң жарты шиегі бар сызықты сал.  

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

В  әріпікелесі әріппен және ӛзінің жазылуы да ҥзіліссіз. « Бірінші 

ӛзіңее  қарай тіке бағыта жаз. Жҧмыс жолының тӛменгі сызығында 

солға қарай тік әкеп, тор имек жасай отыра жоғарға жҥр.Әріптің 

ҧзындығына сәл жеткізбей сызықты қиып ӛтіп, оңға қарай қайырып 

жоғары немесе тӛмен жағына дӛңгелекше жаса. Жоғарғы жағындағы 

дӛңгелекше тӛменгі жағындағынан кішірек болады. 

Ӛзің ҥзіліссіз жазылатын әріптерді кӛркем жаз 

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

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

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

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

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

 

14 сабақ. Орын белгіле 

 

             Ой қозғау 

- Алматы қаласы туралы не білесіңдер?  

 

 

 

 

 

- Алматының символы?  

- Алматы қаласының табиғаты 

қандай?  

- Алматы қай таудың баурайында орналасқан?  

- Алматыда қандай кешендер бар?  

Мәтінмен жҧмыс 

Алматы – әсем қала. Алматы – Қазақстанның ең ірі, ең әдемі қаласы.  

Халқының саны жағынан да ол – Қазақстанның ең ірі шаһары. 

Алматы – мәдениет пен ғылымның, ӛнердің орталығы. Қала әсем 

Алатаудың баурайында орналасқан. Алатаудың аясында, кӛркем 
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шыршалар кӛмкерген әйгілі Медеу мҧз айдыны, Шымбҧлақ спорт 

кешені бар. Алматының символы – әлемде сирек кездесетін атақты 

апорт алмасы. Қазақ елінің белгілі музейлері мен театрлары, концерт 

залдары да осы қалада орналасқан. Болашақта Алматы ірі қаржы 

орталығына айналмақ. 

 Мәтін мазмҧны бойынша сҧрақтар: 

1.Алматы қандай қала? 

2.Алматыда ненің орталығы ? 

3.Қала қайда орналасқан? 

4.Алматыда қандай кешен бар? 

5.Алматының символы? 

6.Болашақта Алматы ненің орталығына айналмақ? 

Топтық жҧмыс. 

І топ.     Алматы қаласының табиғатын бейнелеу. 

ІІ топ.    Сӛз тіркестерінен сӛйлем қҧрау. 

Әдемі қала, ірі шаһар, ӛнер орталығы, баурайында орналасқан. 

ІІІ топ. Бес жолды ӛлең жазу. 

 

15 сабақ. Сӛйлемді аяқта. 

        Миға шабуыл.  

       -Қыс мезгілі несімен кӛрікті?        - 

«Қыс»  дегенде  сендердің  ойларыңа қандай ойлар 

келеді?  Ауызша ассоцация қҧрастыру.   

Кӛп нҥктенің орнына тиісті сӛздерді қойып жаз. Сӛйлем тҥрлеріне 

ажырат. 

Кҥш-................ 

Мектеп-…………………., 

Білім-…………………….. 

Талаптыға………………….жауар 

Қына……………………….бітеді, 
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Білім……………………… бітеді. 

«Сӛз ойла, тез ойла» ойыны. Ӛз есімдеріне сӛз қҧра.  

Деңгейлік тапсырма. 

Адасқан әріптерден сӛз ойла. 

А т з а -------------------------------------- 

Р і ә п -------------------------------------- 

С д ы ы ------------------------------------ 

Б ғ ҧ ы -------------------------------------- 

Л а ҧ н -------------------------------------- 

Шығармашылық жҧмыс. (Ӛлең жолдарын қҧрау) 

------------------------------------- баламыз, 

------------------------------------ анамыз. 

------------------------------------ саламыз, 

----------------------------------- барамыз. 

 

 

16 сабақ.  Шығарма жазуға ҥйрету жолдары 

                                        Жаңа ақпарат. 

 Шығарма дегеніміз – оқушылардың тілдік және 

әдебиеттік білімдері мен ӛзінің таным, тҥйсік, 

кӛзқарасының тәжірибе-лерінесҥйене отырып ӛз ойын   

жҥйелі, әдеби тіл қалыбында бере білуге 

машықтандыратын жазбаша тәжірибелік жҧмыстың бірі. Қазақ 

әдебиеті пәндерінен шығарма жаздырудың мақсаты мен міндеті осы 

мазмҧннан туындамақ. 

 

Шығарма жазу үшін оқушы мынаны білген жӛн: 

 

1. Шығарманың тақырыбын әбден ойлап алып жазу керек.  

2. Жоспар тақырыпқа сай, нақты жасалынуы тиіс. 

3. Эпиграф тақырыппен негізгі идеяны ашуға сәйкес алынуы керек. 

4. Тақырыпқа байланысты материалды іріктеген  кезде ең негізгісін 

алу қажет. 

5. Шығарманың реті мен жҥйесін сақтау  керек. 
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«Ауылға барғанда», «Ӛзен жағасында», «Менің қуанышым» 

тақырыптарының біріне шағын  шығарма жаз. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                      17 сабақ.  Кӛшіріп жазу 

 

 Мәтінді оқы 

Туған жер – адам ӛмірінде киелі орын алады. Нақты осы 

жер оны елімен, ӛткенмен және болашақпен 

байланыстырады. Міне, сондықтан да тіпті балалық шақтан бастап-ақ 

адамда отанға деген махаббат сезімі оянады. Әрбіріміз ҥшін Отан 

ошақ басынан басталады: туған жер, туған кӛше, туған қала немесе 

мен ҥшін туған кент. Менің Отаным кішкентай болса да, мен ҥшін 

аса қымбат жер. Біздің Қазақстан – кӛп ҧлтты мемлекет. Бейбітшілік 

пен достастықта, татулықта бірге жҧмыла отырып, қызметтің әр тҥрлі 

саласында қазақтар мен орыстар, татарлар мен немістер, украиндер 

мен кәрістер...еңбектенуде. Бірлік, ҧлтаралық келісім және саяси 

тҧрақтылық – қазақстандықтардың қалауы. Біздің отбасы тарихымыз 

мыңдаған басқа отбасылардың тарихына ҧқсас. Ӛмірдің қиын 

кездерінде, ауыр жҧмыстарда, ӛтіп жатқан кҥндер мен мерекелерде әр 

тҥрлі ҧлт ӛкілдерінің пікірі қалыптасты. Адамзат баласының 

татулығына ҧмтылу әр халықтың қанында бар, әсіресе ол 

қазақстандықтарда ерекше дамыған. Бҧл Қазақ жерінің 

жомарттығынан, осы ӛлкелерге тағдыр алып келген барлығына 

қҧшағын кең жайып, пейілін кеңге салатын Қазақ халқының мінезінен 

жаралған. Осында тҧрушылардың барлығы Қазақ халқының тілін, 

тарихы мен салт-дәстҥрін білуі келек. Қазақстанда тҧратын барлық 

халықтың татулығы мен бірлігінің мәні осында. Ол байырғы кӛркем 

Қазақстан жерінде бейбітшілікті сақтауға кӛмектеседі. Ал татулық – 

болашақта гҥлденудің маңызды талабы. 

 

 

http://www.3d-stomatologia.ru/forclients


 

131 

 

АС Т А Н А 

 

  Тәуелсіз Қазақстанның бас қаласы – Астана. Ол Есіл ӛзенінің 

бойында қасиетті Сарыарқа жерінде орналасқан. Аз уақыттың ішінде 

қала танымастай ӛзгерді. Есіл ӛзенінің бойында Елбасы 

Резиденциясы, Парламент ҥйі, «Интерконтиненталь» қонақҥйі,  

Жастар сарайы, кӛп қабатты тҧрғын ҥйлер бой кӛтерді. Қаланың 

ортасында 5 жҧлдызды «Алатау» қонақ ҥйі салынды. Астана – 

болашағы ҥлкен қала. 

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

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

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

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

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

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

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

Қандай жаңа мәлімет алдың?  

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

Не ҥйрендің? 

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

Саған не ҧнады? 

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

Саған ең оңай болды? 

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

Қандай қиындықтар болды? Проблеманы шешуге не кӛмектесті? 

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

 

 

 18 сабақ. Суретке қарап мәтін қҧрастырып, жазу. «Еңбек бәрін 

жеңбек» 

 

Мәтінмен жҧмыс 

 

-Неліктен әкесі ҧршық, ӛрмек, кітапты «жақсылардың 

жақсысы» дейді? 

 -Дҥниедегі бәрі еңбекпен табылады дегенді қалай тҥсінесіңдер? 

 

Тыныштық сәті. 
 

Жаңа ақпарат 
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  Еңбек - адамның ӛзіне, ӛміріне және қоғамға пайда келтіретін іс-

әрекеті. Еңбек 

 арқылы адам ӛз арманы мен мақсатына жетіп, қуанышқа, бақытқа 

бӛленеді. 

«Еңбек етпеген адам ішім-жемге жарымайды, еңбектенген адам ішім-

жемнен тарылмайды», — дейді халық даналығы. «Әлемнің әміршісі – 

еңбек. 

Тек еңбекпен ғана жеміс ӛнбек, тек еңбек қана бар қиындықты 

жеңбек», — деп, қазақ халқын ел игілігі жолында табанды еңбек етуге 

шақырып, тәуелсіздіктің тҧтқасын еңбекпен ғана ҧстап тҧруды 

ҧғындырды. Расында да, «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 

тіленбей» деген мақалға ешқандай дәлелдің қажеті жоқ, айқын қағида. 

 

Шығармашылық жҧмыс. 
 «Еңбек – тҥбі береке» тақырыбына әңгіме қҧрастыр 

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

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

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

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

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

 

Кӛркем жазу сәті. 
Еңбегіне қарай, ӛнбегі. 

Жас кезімде бейнет бер 

Қартайғанда дәулет бер. 

Еңбек ерлікке жеткізер. 

Ерлік елдікке жеткізер. 

Еңбек ет те, міндет ет. 

Кӛп еңбегі — кӛңілді. 

 

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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                     19 сабақ. Әріпті тап. 

 

           Ақ парақтан ҧшақ жаса, бір қанатына сҧрақ, бір 

қанатына тілек  жазып,  қарсы бетке ҧшыр. Әрбір 

оқушы ӛздерінің алдарына тҥскен  ҧшақты  алып,  

ішіндегі сҧраққа жауап беріп, тілектерді оқып шығады.  

 

«Кҥн аялдамасы» Дыбыс. Дыбыс пен әріптің айырмашылығы неде? 

Дыбыстар нешеге бӛлінеді? Ара деген сӛзге дыбыстық талдау жаса. 

А, Л, Н дыбыстарына жаңылтпаштар айт. 

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

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

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

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

«Кӛбелек аялдамасы» Буын. Буын неден тҧрады?  Буынға буын 

қосып, сӛздерді оқы:  

А -НА; А-ТА; А-РА; А-ЛА;  Буындық талдау жаса.  

 

«Ҧлттық ӛнер аялдамасы» Сӛз. Сӛз неден тҧрады? Сӛзді нҥктеден 

бастап сілтеме жолымен оқы. Сана, сула, ала, тау, тақ, тал, ору, қара, 

тон, нар, қала, сан. 

 

Ситуациялық жағдай: «Егер әріптер болмаса, не болар еді?» 

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

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

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

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

Балалар, кҥш білімде дегеніміз, білімді адам сауатты, тәрбиелі, 

ақылды, парасатты, байсалды, ҧстамды, іскер, адал болып саналады.  

Сондай адам болғыларың келеме?  

Ол ҥшін -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

20 сабақ. Орыс тілінен енген әріптерді жазу: Ю,Я, Ь,Ъ, Э 

Кӛркем жазу.  
Дәптерімізді ашайық    ----------------------------------------- 

Қолға қалам алайық     ----------------------------------------- 

Тҥп-тҥзу боп отырып,   ----------------------------------------         
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Кӛркем етіп жазайық    ----------------------------------------- 

Есіңе сақта! 

ю әрпі мынадай орындарда жазылады: 

а) сӛз қҧрамындағы дауысты дыбыстан кейін қосынды й+ҧ+у, й+ҥ+у 

дыбыстарының орнына қолданылады. Мысалы: аю, ою, үюлі, кею, 

кӛркею; 

ә) орыс тілінен енген сӛздерде сӛз басында және дауыссыз дыбыстан 

кейін де жазылады. Мысалы: бюджет, полюс, люкс, адьютант 

 

я әрпі мынадай сӛздерде жазылады: 

а) сӛз басында және дауысты дыбыстардан кейін қосынды й+а 

дыбыстарының орнына қолданылады. Мысалы: яки, яғни, қоян, таяқ, 

ая, мая, сая, мия, қияқ, тұяқ, саяқ; 

ә) Сӛздегі и әрпінен соң а жазылмайды, я жазылады: мия, сия, Ғалия 

 

Білім меңгеруі мен қолдана білуі. 

Ь таңбасы - жіңішкелік белгісі (мягкий знак), ал Ъ таңбасы - жуандық 

белгісі (твердый знак). Бҧл екі әріп ешқандай дыбысқа ие емес, яғни 

дыбыс болып саналмайды. Екеуі де дауыссыздардан соң келеді. 

Сӛздік диктант. 
------------------------------------------------------------------------------------------

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

Қоян. Сурет бойынша әңгіме қҧрастыру. 

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

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

 Ю әрпіне  Я әрпіне 

Не?    

Қандай?   

Не істейді?   

Синоним   

Сӛйлем қҧра.   

 

Шығармашылық тапсырма. 

Сӛздерге тиісті әріпті қою 

э,ю,я   .......леватор 

а,и,э   ......кскаватор 

о,е,э  ......лектр 

э,я,и  ......лектрик  
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21  сабақ. Самал жел тапсырмалары 

 

Зейін қойсаң-ҧғарсың,  

Іздесең-табарсың,  

Талаптансаң-жетерсің. 

1.Берілген сӛздерден сӛйлем қҧрап, тыныс белгісін қойып жаз: 

1.Жҥзіп, жҥр, кӛлде, аққулар. ---------------------------------------------- 

2. Тамаша, Астанам, неткен    ---------------------------------------------- 

3. Қалай, болады, сақтануға, тҧмаудан ----------------------------------- 

 

2.Сӛздерге у әрпін қосып жаз: 

Тоқы- ---------------,  толқы- ----------------- ,  жылы- -------------------,  

Тасы- ---------------,   оқы- ------------------,   ҧлы- ----------------------. 

 

3.Дҧрыс жазылған сӛзді тап: 

  пйаз               қойан             шаян 

 

4.Бес сӛзі бар сӛйлемді тап: 

  Бҥгін демалыс. 

  Қайрат шахмат ойнауды білмейді. 

  Мәлік Қайратқа шахмат ойнауды ҥйретті. 

 

5.ҚАҢБАҚ , ЕЛІК, ҚОҢЫЗ, ӚРМЕКШІ сӛздерін буынға бӛліп жаз. 

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

6.Сӛздерді оқы. Оларға қойылатын сҧрақты тҧсына жаз: 

ДӘПТЕР…........................ 

ТОРҒАЙ…........................ 

БӚБЕК…........................... 

ӘНШІ…............................ 

САНДЫҚ….......................... 

АҚЫН …............................ 

 

7.Берілген цифрларды сӛзбен жаз: 

7 …................ 15 …........................... 10 …............. 24 ….................... 

 

8.Берілген сӛздерден сӛйлем қҧрап жаз: 

Ҧшақ, сағат , шар, ҥйрек. 

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

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

9.й, у, ң әріптерінен  тасымалданбайтын сӛздерді  жаз, сӛздердің 

тасымалданбау себебін тҥсіндір. 
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Аңыз, ақын, баспахана, дәрігер, таразы, ғарышкер, әңгіме, айтыскер 

 

10. Жатқа жаз 

Білім - алтын қазына, 

Білім - шалқар даналық 

Білімменен жасалар, 

Ӛмірде бар жақсылық. 

 

 22, 23 сабақ.  «Қай буынды жоғалттым?»  Буындардан 

сӛз қҧрап жазу 

Кел,  балалар, кҥлейік 

Кҥлкіменен тҥлейік 

Кҥлкімізді кҥн қылып, 

Гҥл ӛссін деп тілейік. 

1. Қайталау - оқу анасы.  

(бҧрыннан білетін білімдерін еске тҥсіру арқылы буын 

тақырыбынан ӛткенді қайтала.)  

1.Буын дегеніміз не?  

2.Балалық-деген сӛзде неше буын бар.  

3.Оқушылар сабаққа келді. деген сӛйлемді буынға бӛл, буын 

тҥрлерін ажырат. 

4.Дыбыс нешеге бӛлінеді.  

5.Дауысты дыбыстардың жігін ата.  

6.Жуан сӛз айт.  

 

2. Кітап – досың, ақылшың.  
Ашық, тҧйық, бітеу буындарға бӛліп жаз.   

Кҥй қҧдіреті, ақын ----Әбунасыр.  Әл Фараби-------ойшыл, 

математик,  ҧлы ғалым, философ, сазгер, музыка зерттеушісі  

 

3.  Білімді мыңды жығар.  

а.б +а.б +а.б.    ---------------------------------------------------------- 

б.б +б.б +б.б.   ----------------------------------------------------------- 

б.б +б.б.           ----------------------------------------------------------- 

а.б + а.б.          ----------------------------------------------------------- 

т.б +б.б.          ------------------------------------------------------------ 

4. Кім тапқыр? 

1.ата    --------------------------------------------------------------------- 

2.ат      -------------------------------------------------------------------- 
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3.бала  -------------------------------------------------------------------- 

4.тал    -------------------------------------------------------------------- 

5.қант  -------------------------------------------------------------------- 

6.ӛрт    -------------------------------------------------------------------- 

7.ҧл      -------------------------------------------------------------------- 

5. Тест.  

1.Ашық буынды сӛзді тап.  

а) аз             ә) қаз           б) бӛле  

2.Бітеу буынды сӛзді тап.  

а)оқушы     ә) дауысты  б) мектеп  

3. Бірыңғай ашық буынды сӛзді тап.  

а) тамаша  ә) еркіндік   б) басылым 

4.Тҧйық буынды сӛзді тап.  

а) анар      ә)ант             б) қант  

5. Буынның неше тҥрі бар.  

а) екі      ә) тӛрт         б) ҥш  

6. Буын тҥрін кӛрсет.  

А) қысаң   ә)бітеу     б)езулік  

 

24, 25  сабақ. Бас әріппен жазылатын сӛздер 

  

  Миға шабуыл. 

 Сырдария 

 Білем сені, сҥйем сені 

 Сырдың суы – қарт анам! 

 Сенсің мені әлдилеген, 

                     Туған сенен мен – балаң. 

                          Жазса Тарас Днепрді, 

                          Жазса Пушкин Еділді, 

                         Неге маған жырламасқа, 

                         Сырда туған елімді. (Ә. Тәжібаев.) 

- Қандай сӛздер бас әріппен жазылған? 

1-топ: Кісінің аты-жӛні. 

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

2-топ: Жер-су атауы. 

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

3-топ: Үй жануарлары мен хайуанаттарының аттары 

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

 

Жҧмбақ шеш. Бас әріппен жазылатын сӛздерге назар аудар. 
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Аралайық әлемді,  

Берем дерек, дәлелді.  

Табындаршы ӛздерің  

Жҧмбақтадым қай елді?  

Айтындаршы ал енді,  

Тундрасы бар елді.            (-------------------------)  

   

Мҧнараны ең алып,  

Алған қайсы ел салып.        (-----------------------)  

   

Базары кӛп, тола адам,  

Ала тақия,  

Ала шапан.                            (----------------------)  

   

Айтыңдаршы, ал енді,  

Шай мен пілді бар елді.      (----------------------) 

 

 

26 сабақ. Кӛру диктанты 

Жаңа ақпарат.  

Кӛру диктанты дегеніміз ӛте пайдалы, диктантқа 

ҥйрететін жҧмыстардың ішіндегі ең бастысы больш 

есептеледі. Бҧл диктант тҥрі оқушылардың кӛру, есту, 

есте сақтау, затты тану сияқты қабілеттерін дамыту 

мақсатында  

жҥргізіледі. Кӛру диктанты ҥшін әріп, буын, жеке сӛздер, 

сондай-ақ  жазылуы қиын сӛздер мен сӛз тіркестері және шағын 

мәтіндер, жҧмбақтар,   мақалдар, жаттауға берілген ӛлеңдерді 

алуға болады. 

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

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

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

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

Алтын Ордам –Астанам 

Мҧндай ордам болғанына мақтанам! 

Әсемдігін  кӛрген сайын шаттанам, 

Сарыарқаның тӛсіндегі Астанам - 

Маңдайма Алла берген бақ маған. 

Ӛзің жайлы келер ҧрпақ айтады ән, 

Қарыштаудың жҥрегіне айналған, 

Гҥл Астанам- ынтымақты бай қалам! 



 

139 

 

Тапсырма: 

«Астана арман қала» тақырыбына шығарма жаз. 

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

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

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

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

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

 

Шығармашылық жҧмыс. 

          Жаңбыр. 

Тӛгіп- тӛгіп жау, жаңбыр 

Қҧрғақ шӛлдер кӛп болсын. 

Бақша жеміс тез ӛсіп, 

Азық тҥлік мол болсын! 

Кҥллі әлемнің ақ ниет, 

Адамдары кӛп болсын. 

 

 

27 сабақ.   «Даналардан шыққан сӛз» сӛз ӛнер жарысы 

 

«Тіл қаруы-сӛз, сӛз қаруы – ой.  

Ақылды ой, алғыр сӛз – адамның ең жоғарғы қасиеті»                                

                                                                        Ғ.Мҧстафин. 

 

                            1топ. Сӛз 

                            2топ. Ой 

                            3топ. Ақыл 

 

Тапсырмалар: 

1. «Жҥзден жҥйрік» мақал қҧрастыр. 

2. «Озық сәт» Бірнеше сӛз беріледі, жасырын сӛзді ашып, 

сӛздердің ішінен сыңарын тап. 

Әкесіне тартып ҧл тумас, ------------------------------------------------ 

Нан— тамақтың атасы,    ------------------------------------------------ 

Акыл кӛпке жеткізер,       ------------------------------------------------ 

Білекті бірді жығады,       ------------------------------------------------ 

Білім арзан,                       ------------------------------------------------- 

Кітап - оқығандікі,          ----------------------------------------------- 

 

3. «Ҧшқыр ой» 

-Бақытты қайдан іздейсің? (-----------------------------------------) 
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-Қойды не ҥшін ӛсіреміз?  (-----------------------------------------) 

-Автобуста бір бала ҥлкен  кісіге орын бермеді. Ол қандай бала?  

(---------------------------------------------------------------------------) 

-Қауіпсіздік ережелері не ҥшін керек? (----------------------) 

-Дастарқанға нанды не ҥшін бірінші қоямыз? (-----------------) 

 

4. «Ойлан, тап». 

 

 
 

5. Шығармашылық сәт. Бірыңғай бірдей  әріптен сӛйлем қҧра. 

Қққққ Қойшыбаев Қанат қораға қойлардың қошақандарын 

қамады. 

Жжжж-------------------------------------------------------------------- 

Тттт------------------------------------------------------------------------ 

 

 

28  сабақ. Әріптік диктант, мақалды жатқа жазу 

Әріптік диктант. 

Ескендір кҥнде ала бҧзауына сҥт беріп, кӛк орай шӛпке 

жайып, қамқорлық жасап жҥрді. Бір кҥні ала бҧзау 

тоғайда жҥрген малға қосылып кетті.  

Ескендір бҧзауын іздеп тоғайға келді. Қатты жел соқты.  

-Жел соққанда қандай дыбыс шығарады? 

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

-Жел уілдейді. 

-Желдің әсерінен ағаштың жапырағы шулайды. Қалай? 

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

Тоғай ішінен жҥру ӛте қиын. Маса ызыңдап мазасын алады.  

-Маса қандай дыбыс шығарады? 

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

Ескендір қасына еріп келе жатқан Ақтӛстің ырылдаған даусын естіді.  

-Ит қандай дауыс шығарады? 

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

Ескендір айналасына қарады. Жыланды кӛрді. Жылан Ақтӛске қарап  

ысылдап тҧр екен. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Жыланды кӛріп қорыққан Ескендір ағаш тҥбіне қарай шегінеді. 

Бҧтақтан арасын ҧясын кӛреді. Ыжылдаған дыбыс шығарған ара екен. 

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

Ескендір ала бҧзауын шақырды. Бҧзауын шақыруға кӛмектесейікші. 

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

Жақын жерден мӛңіреген бҧзаудың даусы естіледі. 

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

Сӛйтіп Ескендір бҧзауын ҥйіне айдап барады. 

Мақалшылар жарысы 

Білімдің жҥзі 

жарқын. 

Мақалды аяқтау. Сӛздердің орнын 

ауыстырып, мақал 

шығару. 

   

   

   

    

 

29 сабақ. Мәтінді есте сақтап, жазу. 

 

Бәріміз бір болсақ, 

Бәрін де жеңеміз (қҧшақтарын ашады) 

Кҥндей боп кҥлімдеп, 

Таудай боп ӛсеміз. (қолдарын жоғары кӛтереді, қолды біріктіреді) 

«Шатаспай есте сақта» жаттығуы. Есте сақтау диктанты. 

Пішін, инелік, жиек, иін, биік, шық, тҥйін, тиын, диірмен, мейіз, 

жиын, сыйлық, тойым. 

Тапсырма. 

1.Жазылуын есте сақта. 

2.Ы, і  әріптерін тастамай жазуға ҥйрен. 

3.Тиын, тиін сӛздерін пайдаланып, сӛйлем қҧрастыр. 

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

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

 

Диктант  «Тиін». 

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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«Сӛздер тізбегі» ойыны. 

Оқушылар шеңберге отырғызылады. Бірінші оқушы кез-келген бір 

заттың атын атайды. Мысалы: «ірімшік». Екіншісі алдыңғы айтылған 

сӛзді атайды да, ӛзі бір сӛз қосып айтады. Осылайша жалғаса береді. 

Әрбір келесі ойыншы алдында айтылған барлық сӛзді ретімен атап 

шығады да, ӛзінің сӛзін қосып отырады. Кім мҥлдем шатасады, сол 

ойыншы ойыннан шығады. Ал ең соңында қалған оқушы жеңімпаз 

атанады. 

«Есте сақта және тап» жаттығуы. 

3-4 картинада берілген суреттерді есте сақтап, оларды атау қажет. 

Содан соң балалар сол бейнелерді 10-12 дана ҧқсас суреттердің 

арасынан табу керек.  Бҧл жаттығуды сандар мен әріптерден де 

жасауға болады. Ол ҥшін арнайы әріптер мен сандар кассасын 

пайдалануға болады. 

30 сабақ. Сӛздік диктант 

 

Кҥн жарығын алақанға саламын, 

Жҥрегіме басып ҧстай қаламын. 

Ізгі әрі нәзік, жарық, мейірімді, 

Болып кетер сонда дереу жан- жағым. 

 

Сӛздік диктант. 

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

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

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

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

 

Тапсырма:  

5. Дауыссыз дыбыстардың астын сыз. 

6. Тасымалданбайтын сӛздердің астын сыз. 

7.  Ӛздерің қалаған сӛздерді  қолданып, ҥш сӛйлем қҧра. 

 

Сӛздерді буынға бӛліп кӛшіріп жазыңдар. 

Ауа, дауыс, қаулы, уәкіл, сусын, ушықтырма, жариялау,  Балқия, 

сыйлаушы, сиыр, қҧйын, майысқақ, сҥйір. 

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Сӛздікпен жҧмыс. 

 

           31 сабақ. Шығарма: «Менің анам» 

  - Оқушылар, сендер туған кҥндеріңді қалай 

тойлайсыңдар? 

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

-Қандай сыйлық алғанды ҧнатасыңдар?-----------------------

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

  -Ӛздерің аналарыңның туған кҥніне қандай сыйлық 

бересіңдер?             ----------------------------------------------------------- 

                    -Аналарыңнан қандай жылы сӛздер естисіңдер? 

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

«Оқушы ҥнін»  тыңда 

 

  Ана шынында да ӛмір гҥлі, кҥннің нҧры екен. Әрбір Ана сәбиінің 

дені сау болып, жақсы азамат болып ӛскенін қалайды. Тҥн ҧйқысын 

тӛрт бӛліп оянатын Ананың сенімін ақтау қажет. Ол ҥшін біз жақсы 

оқып, ҥлгілі тәртібімізбен, спорттағы, ӛнердегі жетістіктерімізбен 

кӛзге тҥсуіміз керек. Мен Анамды сыйлаймын, жақсы кӛремін. Ол 

мектепте мҧғалім болып істейді. Оның жҧмысы ӛте қиын да, 

қызықты. Мектептегі әр баланың мінез-қҧлқын танып-білуге 

тырысатын анам маған қатал тәртіп қояды. Біз анам екеуміз әр тҥрлі 

тақырыпта әңгімелесеміз. Мен қандай сҧрақтар қойсам да анам жауап 

береді. Әсіресе мен кішкентай кезімдегі қылықтарымды еске 

тҥсіргенді ҧнатамын. Анам мені еркелетіп, қҧшағына алып, 

маңдайымнан иіскеп тҧрады. Ҧйықтар алдында мен одан Абай, 

Сәкен, Ыбырай аталарымыздың балалық шақтары жайлы сҧрай 

беремін, ол жауап беруден жалықпайды. Мен Анамның әрқашанда 

кӛңілді жҥруін тілеймін! 

 

«Менің анам» тақырыбына эссе 
------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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            32 сабақ. «Сӛз таптары» жиыны 

 

 
Перфокарталармен жҧмыс 

Кім? Не? Не істеді? Қанша? Неше? Қандай? Қай? 

    

    

    

 

«Алтын балық»  сӛзжҧмбақ жіберіпті. Қане, шешіп кӛрейік. 

 

1.Жерге қазық қақтым,  

   Басына айыр тақтым.    

2. Ӛшірді, сҥртті                               

    Ӛзгені қҧртты 

    Ӛзін де қҧртты. 

3. Қойдың тӛлі                                       

4. Ірі мал 

5. Ӛзі арық, сӛзі әріп                               

6. Қабат–қабат қаптама                       

   Ақылың болса аттама.             

7. Ырыс алды- ...                            

8.Әкенің әкесі                                      

9.Ағаш кесетін қҧрал                    

10.Су кӛлігі                                 

 

 

 

Сӛз таптары 

Заттың 

аты 

лақ 

Не?

№? 

Зат есім 

есім 

Заттың 

қимылы 

секірді 

Не 

істеді? 

етістік 

Заттың 

сыны 

Ақ  

Қандай? 

Сын 

есім 

Заттың 

саны 

Бір  

Неше

? 
Сан  есім  
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33,34 сабақ. «Сӛзтізбек» шығармашылық  диктант 

 

Сӛзтізбек диктанты 
Жазда Жанат және Жанар жылғаның жағасында 

жарысып жҥгіріп жҥргенде, Жанаттың жанары 

жылтырап, жалынып Жанатты жҧбатты.  Жанаттың 

жҧбанғанына Жанардың жаны жайланды. Енді тағы да 

жарысып  кетті. 

 

Тапсырма.  

Барлығы  Т әрпінен басталатын сӛздер қҧра. 

 

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

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

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

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

 

―Сӛзтізбек ‖  аялдамасы.  

1.Денсаулықты  сақтау ҥшін  немен  шҧғылдану  керек? 

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

2. Тазалық  сақтау  туралы  ғылымды  не дейді?  

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

3. Гигиенаны  ерте кезден  бастаған  елді  ата?  

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

4. Адамға  ең керекті тағамдардың  бірі.  

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

5. Адам не  жетіспегенде  ӛмір  сҥре  алмайды? 

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

6. Денсаулықты әлсіретуші жағдайлардың  бірі. 

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

7. Дені  сау  адамның  денсаулығын  сақтау  туралы қандай  ғылым  

бар?  

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

8. Адам денсаулығына  ең керекті  не  нәрсе? 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Жыл бойғы ӛтілген сабақтардан ой тҥйінде 

 

 
 

Қорытынды 

Қазіргі талап – оқушылардың білім деңгейін жан- жақты кӛтеру, 

танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамыту және оны практика 

жҥзінде қолдана білу. Сондықтан бҧл кӛмекші қҧрал бастауыш сынып 

мҧғалімдеріне қосымша факультатив сағаттарын ӛткізу барысында 

ӛте тиімді. 

Сабақ ҥстінде тек әріп элементтерін жазып қана қоймай, қызықты 

тапсырмалар  жас ерекшеліктеріне сай берілді, жалықтырмайды. 

Себебі, сабақ сайын тапсырмалар тҥрлендіріліп алынған. 

Тапсырмаларды орындай отырып, олар ҧйымшылдыққа, бір бірімен 

ақылдасуға, қорытынды жасай білуге ҥйренеді. Кӛркем жазу, ӛзіндік 

жазу жазбалары сауаттылықтың нышаны. 1,2,3 сыныптарда 

оқушылар әріп элементтерінің жазу ҥлгісін жете меңгеріп келсе, 4 

сыныпта сол ҥйренгендерін жҥйелеп, шығармашылықпен 

жҧмыстануға талпынады.  Мемлекеттік базалық оқу жоспарына сай 

жасақталған қҧрылымды жинаққа енгізілген тҥрлі шығармашылық 

тапсырмалар, мақалдар,  жҧмбақтар, ойындар, санамақтар бастауыш 

сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай жазылған. Бҧл жинақ 

4 сыныпта факультатив сабағына қолдану ҥшін мҧғалімдерге кӛмекші 

қҧрал ретінде қҧрастырылған. Сол себепті  SMART бойынша мақсат 

қойған жағдайда, жұмысымыз іске асады. 

(Specific) Спецификалық, нақтылы. Не нәрсеге болса да  қол 

жеткізу қажет.  

(Measurable) Ӛлшеуге болатын. Мақсатқа жеттік деп айта 

алатындай болу керек.      

(Achievable) Қолжетімді. Іс-әрекетке негізделген. Себебі 

нақтылы қандай іс-әрекет ӛзімізге қажет нәтиже беретінін тҥсініуіміз 

қажет.           

http://www.livemaster.ru/eshik/feedbacks
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 (Realistic) Шындыққа негізделген.   Қойылған мақсатқа жете 

алатындай.  

 (Timely) Нақтылы мерзімі және мақсатты жҥзеге асыратын 

орынды  қҧралдары болу керек. 

Қорыта келе ―Ғылым қалғып кетсе, қараңғылық бас кӛтереді‖ 

дегендей, заман талабына сай жаңа технологиялармен жҧмыс жҥргізу 

алдымызда отырған бала тәрбиесіне зор ықпал ететіні белгілі. Қазіргі 

мынау заман талабына сай ақпараттық технологиялардың даму 

қарқынының басымдылығы соншама барлық жазу ҥрдісі 

компьютермен қамтылған. Кӛркем жазу емлесі біз ҥшін, болашақ 

жастарымыз ҥшін ешқашан қалыс қалмау қажет. Қарыштаған заманда 

біз ӛз қалыптасқан кӛркем жазу сауаттылығын ҧмытпауымыз керек!   

 

Қолданылған әдебиеттер: 

 

1. Бастауыш мектеп. № 7  2014, 2015 жылдар 

2. Диктанттар жинағы. Е.Шалабаева.  2012 жыл 

3. Бастауыш сыныпта оқыту әдістемелігі.  № 5,6,7 2014 жыл. 

4. Әліппе серігі. А.Асқарбаева, Ҧ.Ботабаева. 2013 жыл 

5. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.  Р.Сыздықова 

6. Оқушылардың  каллиграфиясын жетілдіру.  (Кӛркем жазу 

дәптерлері) Алматыбаспасы. 1-3  сыныптар 

7. Бастауыш мектеп. № 7-8, 2015  жыл 

8. Бастауыш сынып әдістемесі. № 2-6, 2014 жыл 

9. Ысқақ Б. Бастауыш сыныпта шығарма жаздыру . Ш., 2002 

10. Ысқақ Б. Диктанттар жинағы. Ш., 2005 

11. Ысқақ Б., Сманова Б. Қазақ тілі пәнінен тест 

тапсырмалары.  4 сынып, 2005 
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Тақырыбы: «Тіл әлеміне саяхат»  

таңдау курсы 1-сыныпқа арналған 
 

Қҧрастырушы: Ж.Т. Ахметқалиева, Казталов ауданы  

Рецензенттер: Сағынаева Д.К - БҚО ББ МДжЖОБББ әдіскері,                             

Темірғалиева Ш.Б – Казталов АБББ әдіскері 
 

Тҥсінік хат 
 

 Тӛменгі сынып оқушыларының білім, білік деңгейлерін арттыру, оқу 

бағдарламасынан тыс оқушының білім деңгейін толықтыру мақсатында 

қосымша сабақ  ретінде қазақ тілі пәнінің бағдарламасынын басшылыққа ала 

отырып 1 сыныпта аптасына 1 сағаттан 33 сағатқа негізделіп «Тіл  әлеміне 

саяхат» курсы алынды. 

 Кҥнтізбелік жоспарды қҧру барысында ойындар мен тренингтер, 

жаңылтпаш, жҧмбақтар, мақал-мәтелдер мен қызықты логикалық 

тапсырмалар беру арқылы оқушылардың буындап оқу, жҥргізіп оқу, сурет 

бойынша сӛз қҧрау, сӛйлем қҧрау, әңгіме қҧрау, сӛзжҧмбақ шешу, қоғамның 

ертеңі болашағы жас жеткіншектерді тіл мәдениетіне баулу – бҥгінгі кҥннің 

басты талабы.  

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл болғандықтан қазақ тілін оқытуға кӛп кӛңіл 

бӛлінуі керек. Қазақ тілін оқытудағы мақсат – оқушыларды қазақ тілінде 

ауызекі тілде сӛйлесе білуге ҥйрету, сӛздік қорын байыту, жаңадан ҥйренген 

сӛздерді пайдалана білу, сӛйлемді дҧрыс айту, мҧғалімнің сҧрағына тҥсінікті 

жауап беру, тәсілдерін меңгерту. Тіл әлеміне саяхаттаудың негізі - 

оқушылардың сӛздік қорын байыту және сол сӛздерді дҧрыс айтуға 

дағдыландыру. Оқушылар сӛзді неғҧрлым кӛп білсе, жҧмыстың басқа 

салалары соғҧрлым жедел жҥреді.  
Бағдарламаның мақсаты:  

1. Жазу, оқу сауаттылықтарын дамыту 

2. Оқушыны ауызекі сӛйлеу мен жазба тілін сапалы тҥрде меңгерту, 

логикалық ойлауымен, танымдық тҥсініктерін дамыту, 

шығармашылық қабілеттерін шыңдау, зейіні мен байқағыштығына  

ықпал жасау, қазақ тілін кең пайдалану арқылы тіл мәдениетін, 

сӛздік қорын молайту; 

3. Оқушыларды ҧжымшылдыққа, ҧстамдылыққа, адамгершілік 

қасиеттерге, Отанды сҥюге, ана тілін қҧрметтеуге, адал еңбекті 

бағалауға, достыққа тәрбиелеу; 

  Бағдарламаның міндеті: 

• Оқушылардың логикалық ойлауымен, танымдық тҥсініктерін 

қалыптастыру, шығармашылық қабілеттерін шыңдау, зейіні мен 

байқағыштығын дамытуға ықпал жасау, қазақ тілін кең пайдалану 

арқылы тіл мәдениетін, сӛздік қорын молайту; 

• Оқушыларды ҧжымшылдыққа, ҧстамдылыққа, адамгершілік 

қасиеттерге, Отанды сҥюге, ана тілін қҧрметтеуге, адал еңбекті 

бағалауға, достыққа тәрбиелеу; 

• Ӛлең қҧрастыру, мақалдарды орынды қолдану дағдыларын 

қалыптастыру;                                                             
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•   Есте сақтау қабілерін жетілдіру                                                        

• Алған білім, білік дағдыларын орынды пайдалана білуге ҥйрету, 

Кҥтілетін нәтиже: 
1. Оқушылардың тіл сабағына қызығушылығы артады; 

2. Логикалық ойлауларды, шығармашылық қабілеттері дамиды; 

3. Білім, білік дағдылары артады; 

4. Ӛз бетімен жҧмыстану қабілеттері артады. 
 

               Пәнаралық байланыс: 

  Қазақ тілі, дҥниетану, математика, бейнелеу. 
 

Оқытудың тҥрлері: 
* Жарыс сабақ 

* Іскерлік ойын сабақ                                                                                                            

* Ертегі (сахналау) сабағы                                                                                                                

* Білімді, дағдыны, ептілікті жҥйелеу, (қортындылау) сабағы                                       

Оқытудың әдістері:  

 1-сынып оқушылары ойын баласы болғандықтан, сабақ 

тақырыбына байланысты ойын элементтерін кӛбірек енгізіп сабақты 

тҥрлендіріп, оқушылардың сабаққа деген ынтасын, қызығушылығын 

артырып отырудың пайдасы зор. Ойын арқылы  баланың сӛйлеу қабілеті, 

оқуға деген ынтасысы, белсенділегі арта тҥседі.  

 Ойын әдісі – ӛмірде бір-біріне қарым-қатынас жасау керетігін ҥйретеді, 

еркін сӛйлеу қабілетін жетілдіреді. Бала ойнап отырып бірнеше сӛзді ӛзінің 

сӛздік қорына жинап отырады. Соның ішінде сабақта жиі қолданылатын 

ойын тҥрлері: ойын-сабақ, ойын-жаттығу, сергіту ойындары логикалық 

ойындар, грамматикалық ойындар, ҧлттық ойындар.    
 Сҧрақ-жауап әдісі: Оқушылардың кӛру қабілетерін ойлау 

қабілеттерімен ҧштастыра дамытады.     

Әңгімелеу әдісі: Оқушылардың білімдерін бақылай отырып, жеке оқушымен 

де, топтағы оқушылармен де әңгімелесу арқылы да сабаққа қорытынды 

жасау.  

 Ӛз ойын айту әдісі: оқушыларды ойлану, ойлау ҥрдісі арқылы ойын 

ауызша жҥйелі айтып беруге дағдыландыру.     

Топтық әдісі: Бҧл әдіс арқылы оқушылар топпен ақыласуды, бір-бірін 

бағалауды ӛз-ӛзін бағалауды, постер жасауды ҥйренеді. 

Оқушылардың ауыз екі сӛйлеу тілін дамыту барысында осындай 

әдістерді пайдалана отырып, ӛз ойларын ауызша еркін жеткізіп, 

байланыстырып сӛйлеуіне, сауатты жаза білу дағдыларына кӛз жеткіземіз. 

Сонымен қатар бағдарламаны қҧру барысында оқытукдың жаңа 

технологияларын пайдаланып, әр сабақты тҥрлендіріп ӛткізу басты назарға 

алынды. Атап айтсақ СТО әдістерінің элементтерін пайдаландым. 

Сабақтағы тапсырмалар топпен, жеке оқушымен жҧмыстану арқылы ӛткізі 

шығармашылық тапсырмалар беру арқылы ҧйымдастыру негізінде 

қҧрылған.  

Уақыт кӛлемі: І жарты жылдық -  35 минут (1 сағат) 

                         ІІ жарты жылдық – 45 минут ( 1 сағат) 
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Тақырыптық - оқу жоспары 

 
№ Сағат саны  Тараудың 

тақырыптары 

Оқушылардың білім, білік 

және дағдыларына 

қойылатын талаптар 

1 14 сағат Сарқылмас қазына  Жҧмбақтар туралы 

тҥсінік алу; 

 Жаңылтпаш жаттау; 

 Ертегі тҥрлерімен 

танысу, меңгеру; 

 Қазақ билерін танып-

білу; 

 Бесік жырының 

мағынасын тҥсіну; 

 Қазақтың ҧлттық 

ойындарын ҥйрену 

2 10 сағат Талаптан да, білім 

мен ӛнер ҥйрен 
 Мәтін мазмҧнын 

тҥсініп айтуға 

машықтану; 

 Мәнерлеп оқуға 

ҥйрену; 

 Шығармашылық 

жҧмыстарды 

орындауға талпыну 

3 9 сағат Табиғатсыз 

адамзаттың кҥні жоқ 
 Жыл мезгілдерінің 

ерекшелігімен танысу; 

 Аңдар тіршілігімен 

танысу; 

 Қҧстар тіршілігімен 

танысу; 

 Табиғатты қорғауды 

ҥйрену 
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«Тіл әлеміне саяхат» таңдау  курсы бойынша оқу-әдістемелік 

жоспары 

1-сынып (33 сағат, аптасына 1 сағат)  

 

Р.

С 

Тақырып Са 

ғат 

са 

ны 

Ӛту 

мер 

зімі 

Сабақтың  

тҥрі, әдісі 

Кҥтілетін нәтиже 

І. Сарқылмас қазына 

 

1 Жҧмбақтар 1  Жаңа сабақ, 

сҧрақ-жауап, 

ой қозғау 

Жҧмбақтармен танысу 

2 Санамақ 1  Дәстҥрлі, 

дамытпалы 

сабақ, жаңа 

білімді 

игеру 

Санамақ тҥрлерін жаттау 

3 Жаттауға 

жаңылтпаш 

жас бала 

жалықпас 

 

1 

 Жаңа сабақ, 

сҧрақ-жауап 

 

 

Қатесіз анық таза 

сӛйлеуді ҥйреніп, тіл 

байлығы дамиды 

4 Мақал- 

сӛздің 

мәйегі 

1  Ой қозғау, 

жарыс сабақ 

Мақал айтып топпен 

жарысқа тҥсу 

5 Бесік жыры  

1 

 Топтстыру, 

талдау 

Бесік жырлары арқылы 

ана махаббатын сезіне 

алады 

6 Тӛрт тҥлігім 

- ырысым 

 

1 

 Әңгімелеу, 

тҥсіндіру, 

ойын, топ-

тық жҧмыс 

Білім, білік, дағдылары 

жетіледі, ӛз бетімен 

жҧмыстанады 

7 Ертегілер 

әлемі 

 

1 

 Тҥсіндіру, 

ойын, ӛзін-

дік жҧмыс, 

кӛрнекілік 

Ойлау, есте сақтау 

қабілеті дамиды. 

Шығармашылық пен 

жҧмыстануға ҥйренеді 

8 «Қасқыр 

мен лақ» 

 

1 

 Сахналау, 

тҥсіндіру 

Ертегі арқылы сӛздік 

қорлары дамиды 

9 

 

 

«Жақсылық 

пен 

жамандық» 

 

1 

 Талдау,  

жинақтау, 

топтастыру 

Ертегі арқылы сӛздік 

қорлары дамиды 
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10 Ата-баба 

дәстҥрі 

 

1  Ойын, 

шығармашы

лық жҧмыс 

Ҧлттық қҧндылықтар 

мен танысады 

11 Қазақтың 

ҧлттық 

ойындары 

1  Тілін дамы-

ту, сҧрақ жа-

уап тҥсіндіру 

Қиялы, ақыл-ойы, тіл 

байлығы дамиды 

12 Жиренше 

шешен мен 

бала 

1  Әңгімелеу,  

тҥсіндіру,  

ойын, топ-

тық жҧмыс 

Білім, білік дағдылары 

жетіледі, ӛз бетімен 

жҧмыстанады 

13 Ҥш бидің 

шешендік 

сӛздерімен 

танысу 

 

1 

 Жаңа сабақ, 

ой қозғау, 

әңгімелеу 

Ӛз ойын еркін жеткізіп, 

алға мақсат қоя білу. 

14 Тапқыр 

достар 

1  Жарыс сабақ Қызығушылы 

ғы артып, ойлау қабілеті 

дамиды  

ІІ. Талаптан да, білім мен ӛнер ҥйрен  

 

15 Ана тілім - 

ардағым 

 

1 

 Ой қозғау, 

кӛрнекілік, 

сахналау, 

әңгімелеу 

Ана тілінің қадір 

қасиетін тҥсінеді 

16 Мәнерлеп 

оқу шебері 

 

 

 

1 

 Жарыс, ой 

қозғау, 

талдау 

Мәнерлеп оқу  арқылы 

тілдік, сӛздік қорлары 

дамиды, эстетикалық  

талғамдары артады. 

17 Кітап – 

білім ҧлағы 

1 

 

 

 Тҥсіндіру, 

ойын, 

топтастыру, 

әңгімелеу 

Кітап оқуға деген 

қызығушылық 

тары артады 

18 Сурет 

бойынша 

әңгіме 

қҧрастыру  

1 

 

 

 Жарыс 

сабақ, 

талдау 

Жазу сауаттылық 

тары артады, тілдік 

қорлары дамиды 

19 Менің аты-

жӛнім 

1  Жарыс са-

бақ, тҥсінді-

ру, топтық 

Ойлау қабілеті мен 

шығармашылық 

дағдылары қалыптасады 

20 «Менің 

сҥйікті 

мысығым» 

мәтінмен 

жҧмыс 

1  Әңгімелеу, 

тҥсіндіру, 

мағынаны 

тану 

Тілдік қорлары жетіледі 

21 Жалғыз әріп 1  Ойын, тілдері дамиды,ойлау 
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ӛзгерсе, сӛз 

шығады 

ӛзгеше 

жарыс сабақ қабілеті артады. 

22 Әжеме әдемі 

орамал 

 

1 

 Пікірлесу, 

талдау, 

жинақтау 

Қҧрмет кӛрсетуге 

ҥйренеді 

 

23 

Әдептілік – 

адамдық 

тың белгісі 

1  Топтық 

жҧмыс 

Пікір білдіруге ҥйренеді, 

әдептілік қасиеттерді  

меңгереді 

24 Нанды 

қадірлейік 

1  Сахналау  Еңбекқорлық туралы 

тҥсінік қалыптасады 

ІІІ. Табиғатсыз адамзаттың кҥні жоқ 

25 Табиғат 

досың – аяла 

оны 

 

   1 

 Саяхат сабақ Ҧжымда жҧмыс жасауға 

ҥйренеді 

26 Кӛктем  

кереметі 

1  Топтық 

жҧмыс 

Ҧйқасын табуға 

машықтанады 

27 Қҧстар – 

біздің 

досымыз 

 

1 

 Шығармашы

лық сабақ 

Ӛз ойын ашық жҥйелі 

жеткізу 

28 Хайуанат 

тар 

бағындағы 

қызықтар 

1  Кӛрнекілік, 

ойын, сҧрақ-

жауап 

Аңдар туралы тҥсініктері 

дами-ды, сауаттылық 

тары артады 

29 Жыл 

мезгілдері 

 

 

 

1 

 Топтық 

жҧмыс 

Жыл мезгілдерін-дегі 

ӛзіне тән ерекшеліктерді 

меңгереді 

30 Тазалық – 

денсаулық 

кепілі 

1  Жарыс  

сабақ 

Ӛз пікірін айта білуге, 

табиғатты аялауды 

ҥйренеді 

31 Ормандағы 

ертегі 

1  Тҥсіндіру, 

ойын, 

сахналау 

Ойдан ойға жете-лейді, 

қиялына қанат бітіреді, 

ақыл ойы дамиды 

32 Ауа, су, 

жарықтың 

маңызы 

1  Жарыс сабақ Оқушының пәнге деген 

қызығушы-лығы артады, 

ой-лау қабілеті дамиды 

33 «Не ҥйрен-

дік, не 

білдік?» 

Қорытынды 

сабақ 

1  Жарыс, 

ойын 

Жыл бойы алған 

білімдерін 

қорытындылайды 
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Ҥлгі сабақ жоспарлары 

 

Сабақтың тақырыбы: «Жҧмбақтар» 

Сабақтың мақсаты: 

Білімдігі: 

Оқушылардың білімдерін шыңдай тҥсу. 

Дамытушылығы: 

Логикалық ойларды тапқырлықты дамыту, қабілетті және дарындаы 

оқушыларды кӛрсете  білу. 

Тәрбиелілігі: 

Оқушыларды бірлікке, ҧйымшылдыққа, жеңімпаз озық болуға 

тәрбиелеу. 

 

Сабақтың тҥрі: 

Интеллектуалды сайыс сабағы. 

Пәнаралық байланыс:    Ана тілі, математика. 

Сабақтың барысы: Мҧғалімнің кіріспе сӛзі 

«Ақыл озбайды, білім тозбайды» демекші қазақ халқы ежелден 

бәйгені жарыс арқылы жеңіп алған. Бҧрын жаяу жарыс, ӛгіз жарыс, 

қҧнан тай жарыспен жеңіп алса, біз бҥгін ХХІ ғасырда білімімізбен 

жарыспақшымыз. Бҥгін біздің «1001 мақал, 101 жҧмбақ» сайысына 

қатысып топпен білімднріңді ортаға саласыңдар. 

І топ-«Білімпаздар» тобы 

ІІ топ-«Білімділер» тобы 

 

Ой қозғау: «Бой жазу» ойыны 

1. Аптаның тӛртінші кҥні (бейсенбі) 

2. Тҥйе сҥті (шҧбат) 

3.  Жылқы сҥті (қымыз) 

4. Ҧя салмайтын қҧс (кӛкек) 

5. Қоянның баласы (кӛжек) 

6. Қыста ҧйықтайтын аң (аю) 

7. Сәтті кҥн (сәрсенбі) 

8. Аптаның қасиетті кҥні (жҧма) 

9. Шӛлге шыдамды жануар (тҥйе) 

10. Жҧма кҥні қазақтардың пісіретін наны (шелпек) 

 

Мақалшылар сайысы: Мақалдың жалғасын табу. 

1. Тіл тас жарады-----------тас жармаса бас жарады. 

2. Жігіт болсаң жеті елдің----------тілін біл 

3. Әдептілік ар, ҧят------------адамдықтың белгісі 
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4. Әдепсіз ӛскен адамнан--------------тәртіппен ӛскен тал артық 

5. Аға әдепті болса, іні әдепті-------------- 

Ана әдепті болса, сіңілі әдепті 

6. Мейірімділікті анадан ҥйрен-------------әдептілікті данадан ҥйрен 

7. Әдепті бала арлы бала--------------әдепсіз бала сорлы бала 

8. Сыпайлылық-------------даналықтың белгісі 

9. Қыс-арбаңды----------------жаз шанаңды сайла 

10.Қына тасқа бітеді---------------білім басқа бітеді 

     11. Оқусыз білім жоқ------------білімсіз кҥнің жоқ 

     12. Ӛнерлінің қолы алтын------------ӛлеңшінің сӛзі алтын 

     13. Арпа бидай ас екен-------------алтын кҥміс тас екен 

     14. Не ексең---------------соны орасың 

     15. Тіліңмен жҥгірме-----------------біліміңмен жҥгір 

     16.Ӛз білмегеніңді кісіден сҧра--------- 

           Ҥлкен жоқ болса кішіден сҧра 

 

Жҧмбақтар:  Жҧмбақ шешейік ойланып. 

 

1. Кӛзін тҥртіп кӛтерсең, 

Тіл табысып кетесің.    (телефон) 

2. Мініп алып самғайтын 

Қыраным бар талмайтын     (ҧшақ) 

3. Ақ шатырда бір қала 

Суда жҥзіп жҥр дара     (кеме) 

4. Іші-жҧмсақ, сырты-қатты, 

Еті-қызыл, сҥті-тәтті. (қарбыз) 

5. Ҥндеместен тӛлдеп жатыр 

6. Су беріңдер, шӛлдеп жатыр            (қауын,қарбыз) 

7. Ҥстіне тігіп кӛк шатыр 

Астында қызыл дәу жатыр    (қызылша) 

8. Жерге қазық қақтым 

Басына айдар тақтым   (сәбіз) 

9. Кішкене ғана бойы бар 

Айналдырып киген тоны бар    (қозы) 

    10.Тӛсек астында-тӛрт бауырсақ   (сиыр емшегі) 

    11. жылт-жылт еткен, жылғадан ӛтекен.    (су) 

    12. Ақ сандығым ашылды, 

          Ішінен жібек шашылды      (кҥннің кӛзі) 

    13. тікен-тікен тік пісте 

          Қысы жазы бір тҥсте     (шырша) 

    14. Тақиям толған сӛк 
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          Таңертең тҧрсам, дымда жоқ  (жҧлдыз) 

    15. Апан-апан  

          Ескі шапан 

          Иір қобыз 

        Жарық жҧлдыз    (тҥйе) 

    16. Қанаты жоқ ҧшады 

         Аяғы жоқ желеді  

         Аузы жоқ ҧлиды     (боран)  

 

Сабақты қорытындылау:  Екі топтың ҧпайларын есептеп, 

жҧмыстарының нәтижелерін айту, жеңімпаз топты марапаттау 

 

Сабақтың  тақырыбы:  Әдептелік ар –ҧят адалдықтың белгісі 

 

Сабақтың мақсаты:  
Білімдігі:  Балаларды кішіпейілділікке, ҥлкендерді сыйлауға, 

кӛмектесуге ҥйрету, жақсы қасиеттерді бойына сіңіріп, жаман 

қасиеттерден жирену сезімін дамыту. 

Дамытушылығы: Адам бойындағы ҧнамды, ҧнамсыз қылықтарды 

айыра отырып әдеп әліппесін бойына дарыту, тіл байлығын, таным 

белсенділігін арттыру. 

Тәрбиелілігі: Оқушыларды әдептілікке, сыпайылыққа тәрбиелеу. 

Сабақтың кӛрнекілігі: Мақал - мәтелдер, нақыл сӛздер жазылған 

плакаттар, тірек сызбалар 

Сабақтың барысы: Ҧйымдастыру кезеңі 

 

Мҧғалім: Бҥгінгі сабағымыз әдептілік тақырыбында ӛткізіледі. 

Әдептілік - адамдардың ӛзара жақсы қарым - қатынасының, жҥріс - 

тҧрысының ережесі. 

 

Осы әдептілік ережесін сақтау керек. Бҥгінгі заман адамы сегіз 

қырлы, бір сырлы болып ӛсуі керек. 

«Әсемпаз болма әрнеге, 

Ӛнерпаз болсаң арқалан. 

Сен де бір кірпіш дҥниеге 

Кетігін тап та бар қалан»деп Абай атамыз айтқандай кішіге мейірімді, 

досына қайырымды, еңбексҥйгіш, шыншыл да қамқор болсаң ӛсе келе 

ата - анаңның, Отаныңның мақтанышы боласың. 

Адам болатын бала - барлық жақсы қасиеттерді ҥйреніп, жаман мінез, 

жаман әдеттерден аулақ болуға тырысуы керек. Ендеше әдепті, 
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ақылды балалардың қандай болуы керек екенін мына ӛлеңдерден 

тыңдайық. 

 

Ойын «Жалғастыр» 

 

«Не істеуге болмайды?» 

- ҥлкендердің алдынан......(кесіп ӛтуге болмайды) 

- кішкене баланы......... (жылатуға болмайды) 

- қҧстарды........ (атуға болмайды) 

- қыз баланы....... (ренжітуге болмайды) 

- сабақтан....... (кешігуге болмайды) 

- сыныпта....... (айғайлауға болмайды) 

 

1 - оқушы 

Ата - ананың тілегі - адам болып ӛскенің, 

Адамдықтың тірегі – адал болып ӛскенің. 

Әдептілік дегенің - әрқашанда керегің, 

Әсемпаздық дегенің - әуре сарсаң әлегің. 

2 - оқушы 

Тәртіпті бала сҥйеніш, 

Тӛбең бір кӛкке жетеді. 

Ҧрыншақ бала жанында, 

Ҧрыс пен керіс айқай шу. 

Ҧстамды бала маңынан, 

Ҧнамды қылық байқайсың. 

3 - оқушы 

Кім ҥлкенді сыйласа, 

Кім ҥлкенді тыңдаса 

Ҥлкен болған кезінде 

Сыйлы болмақ ӛзі де. 

4 - оқушы 

Сыйла ҥлкен кісіні 

Қамқорлыққа ал кішіні. 

Сақтап кӛше тәртібін, 

Бағдаршамның ал тілін. 

Әдет қыл бҧл ісіңді, 

Тазалап жҥр тісіңді. 

5 - оқушы 

Қарсы ал ерте кҥн кӛзін, 

Тӛсегіңді жина ӛзің. 

Асықпай іш тамақты, 
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Жалама аяқ - табақты. 

6 - оқушы 

Пышақты ҧста оң қолмен, 

Шанышқыны сол қолмен. 

Нанды ҥгітпе, қадірле, 

Қабығымен бәрін же. 

Саусағыңды сормағын 

Салдыр-салақ болмағын. 

7 - оқушы 

Сыйлап сәлем беремін 

Кӛршілерді кӛргенде. 

Ізетпен бас иемін, 

Ҥйге қонақ келгенде. 

Әдепсіз деп сӛкпесін, 

Анама айтып ӛкпесін. 

8 - оқушы 

Атам маған қашан да, 

Кішіпейіл бол деген. 

Ата сӛзі санамда, 

Мақтанбауды жӛн кӛрем. 

9 - оқушы 

Ӛзгелерден ӛзімді, 

Санамаймын жоғары. 

Артық айтып сӛзімді, 

Желпінгенім жоқ әлі. 

10 - оқушы 

Атам маған қашан да, 

әділетті бол деген. 

Ата сӛзі санамда, 

Жҥрем тура жолменен. 

Әдептілік ережелері: 

- Әдепті бала қашанда сәлемдеседі. Кезіккен адамдармен амандасады, 

кӛмегі және қамқорлығы ҥшін алғыс айтып, кетіп бара жатқанда 

қоштасуды ҧмытпайды. 

- Әрқашан сыпайы болу керек. сыпайылық – айналаңдағы адамдарға 

ӛзіңді жағымды кӛрсету. – Байқамай біреуді ренжітіп алса, дереу 

кешірім сҧрайды. 

- Әдепті бала кӛлікте отырғанда ҥлкендерге орын береді. 

- Ҥлкендерді, ауру адамдарды, соқыр адамдарды кӛшеден ӛткізуге 

кӛмектеседі. 
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                     11 - оқушы 

Қалдыратын ҧятқа, 

Жалған сӛзге тӛзбеймін. 

Жеткізетін мҧратқа, 

Тек шындықты кӛздеймін. 

12 - оқушы 

Ізетті бала 

Ерлан қандай елгезек, 

Берді ағайға жол кезек: 

- Ағай ғафу етіңіз! 

Алға қарай ӛтіңіз. 

- Оқасы жоқ, ҧланым, 

Ізетіңмен ҧнадың. 

Деп ағай да Ерланды 

Жақсы кӛріп нҧрланды. 

Ән: «Не деу керек?» 

«Жалғастыр» ойыны: 

«Не істеуге болмайды?» деген сӛзді мҧғалім айтады, 

оқушылар әрі қарай ӛздері жалғастырады. 

1. Ҥлкендердің алдын - 

2. Кішкене баланы - 

3. Қҧстарды - 

4. Қыз баланы - 

5. Сабақтан - 

6. Ҥйге жҥгіріп - 

7. Ҥлкен кісіні - 

8. Оқу – қҧралдарын - 

9. Сыныпта айғайлауға - 

10. Ысқыруға - 

11. Қҧстың ҧясын - 

Не істеу керек? 

- Ҥлкендерді сыйлау керек 

- Ата - аналардың тілін алу керек 

- Тәртіпті болу керек 

- Оқу қҧралдарын кҥтіп, таза ҧстау керек 

- Сабақты жақсы оқу керек 

Мҧғалім: Ал енді балалар, кезекті мақал - мәтелдерге 

берейік. 

«Жақсыдан ҥйрен, 

Жаманнан жирен» деген мақалды қалай тҥсінесіңдер? 

Оқушылар хормен: 
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Аулақ жҥріп жаман қылық, әдеттен, 

Ҥйренеміз жақсы мінез әдептен. 
 

Әдептілік жайлы мақал - мәтелдер айту. 
 

Әдепті бала - арлы бала, 

Әдепсіз бала - сорлы бала. 

Әдептілік белгісі, 

Иіліп сәлем бергені. 

Ашу - дҧшпан, ақыл - дос, 

Ақылыңа ақыл қос. 

Сіз деген - әдеп, 

Біз деген - кӛмек. 

1. Ҧлық болсаң - кішік бол. 

2. Кішіден ізет - ҥлкеннен қҧрмет 

3. Әдепті бала ата - анасын мақтатар, 

Әдепсіз бала ата - анасын қақсатар. 

1. Жақсы адам ай мен кҥндей 

Әлемге бірдей. 
 

1. Әдепті бала кездессе, сәлем берер бас иіп, 

Әдепсіз бала жолықса, ӛте шығар кекиіп. 

Сҧрақ - жауап: «Сен маған, мен саған» 

1. Мектептен ҥйге қарай жҥгіріп келе жатқаныңда 

алдыңнан бір ҥлкен кісі шықты. Сен не істер едің? 

2. Ӛзіңнен ҥлкен кісілер әңгімелесіп отырған кезде сен 

не істеуің керек? 

3. Ҥлкен кісілермен қалай сӛйлесу керек? 

4. Ҥйге қонақ келгенде бала не істеу керек? 

5. Әдептілікті бізге кім ҥйретеді? 
 

Мҧғалім: «Әдеп» деп «әдептілік» деп қандай мінез бен 

іс - әрекетті айтамыз? 

1 - оқушы: Әдептілік деп ҥлкенді сыйлауды, достарды, 

айналадағы адамдарды қҧрметтеуді айтамыз. Әдепті 

адам басқадан сыйласым кҥтпей - ақ алдымен ӛзі 

басқаны қҧрметтеп, ардақтай біледі, кӛпшілікке ӛзінің 

әдептілігін кӛрсетеді. 

2 - оқушы: Сонымен әдептілік дегеніміз әдеп, ізет, 

инабат, сыйласым, қҧрмет, қамқорлық деген сӛздерді 

білдіреді екен. Тағы да бір айтатын жағдай бір - 

бірімізге кешірімді болу керек, ол да - әдептілік. Кейде 

кешірмейтін мінез қҧлықтар да болады. Ондай теріс 

мінезді тезге салып, тез тҥзеу керек. 
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Ситуациялық сҧрақтар: 

1. Мектептен ҥйге қарай жҥгіріп келе жатқаныңда алдыңнан бір 

ҥлкен кісі шықты. Сен не істер едің? 

2. Ӛзіңнен ҥлкен кісілер әңгімелесіп отырған кезде сен 

не істеуің керек.? 

3. Ҥлкен кісілермен қалай сӛйлесу керек? 

4. Ҥйге қонақ келгенде бала не істеу керек? 

5. Әдептілікті бізге кім ҥйретеді? 

 

Жас - кәріге сіз деген 

Жақсы ҥлгі іздеген. 

Дос боламыз біз деген, 

Ізетті ҧл мен қызбенен. 

Кӛрініс: Байлық пен ақыл 

Ізеттілік, әдептілік, адамгершілік жӛніндегі сҧрақ - 

жауап 

Сыйлап ҥлкен ағаны 

Сәлем берген баланы 

Кім дейміз? 

Әдепті екен бҧл дейміз. 

Кітап, дәптер, қаламы 

Кір шалмаған баланы 

Кім дейміз? 

Ҧқыпты екен бҧл дейміз. 

Таудай биік талабы 

Жақсы оқитын баланы 

Кім дейміз? 

Ҥлгілі екен бҧл дейміз. 

 

Әдептілік сӛзін топтастыру. 

Мҧғалім: Балалар, бҥгін біз сіздермен әдептілік жайлы білдік. әр 

адам ӛзін кез - келген жағдайды кез - келген жерде тәртіпті ҧстап, 

әдепті де әдемі сӛйлей білуі керек екен. Әдепті адам жамандықты 

жақсылыққа баурап, ӛзінің ақылдылығын таныта білуі керек.  
Тақырыбы: Әдептілік – әліппесі 

 

Мақсаты: 1- сынып оқушыларына әдепті болуды, сыпайы сӛздерді, 

ҥлкендермен сәлемдесу тҥрлерін ҥйрету. 

2. Сӛздік қорларын байыту, тілдерін дамыту, ойлау қабілеттерін 

жетілдіру. 
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3. Адамгершілік, имандылық тәрбиесі, әдептілікке, ізеттілікке 

тәрбиелеу, ҥлкенді сыйлау, кішіге қамқор болуға баулу. 

Кӛрнекілігі: нақыл сӛздер, сиқырлы конверттер, сюжетті суреттер, 

мақал - мәтелдер, «әдептілік» патшалығы (сурет), тыйым сӛздер. 

Қолданылатын әдіс - тәсілдері: сҧрақ - жауап, тҥсіндіру,  

практикалық жҧмыс. 

Сабақтың тҥрі: саяхат сабақ. 

Сабақтың барысы: 1. Ҧйымдастыру кезеңі. 

- Балалар, біз бҥгін сендермен « Әдептілік патшалығына» саяхатқа 

шығамыз. Саяхатымызда әртҥрлі аялдамаларға тоқтаймыз. Келесі 

аялдамаға ӛту ҥшін тапсырмаларды орындап кетуіміз керек. Ал 

саяхатқа біз автобуспен шығамыз. 

2. Негізгі бӛлім. 

1 - аялдама: «Сәлем - сӛздің анасы». Бҧл аялдамада бізге тӛмендегідей 

тапсырмалар берілген, қане соны орындайық. 

Сәлем бере білейік! Сахналау. 

- Оқушылар ана мен ата, ата мен ата, апа мен қыз, ата мен ер бала, 

апай мен оқушы, кӛрші тәте мен ер бала. 

- Сәлеметсіз бе, есенсіз бе, ассалаумағалейкҥм, уағалейкҥмассалам, 

кӛп жаса, армысыз, қайырлы таң, қайырлы кҥн, кеш жарық,, сәлем,..... 

 

2 - аялдама: «Кішіпейілділік - кісілік белгісі» 

 

А) Атам менің әманда. 

Атам менің әрқашан, 

Кішіпейіл бол деген. 

Ақыл сӛзі санамда, 

Мақтанбауды жӛн кӛрем. 

 

Атам менің әрқашан, 

Бол дейтҧғын бауырмал. 

Мынау байтақ ғаламда, 

Қаншама дос бауыр бар. 

 

Атам менің әрқашан, 

Бол дейтҧғын тілалғыш. 

Ҥлкендерден содан да, 

Алып жҥрем кіл алғыс. 

 

Атам менің әрқашан, 

Мейірімді бол деген, 
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Ақыл сӛзі санамда, 

Жасы ҥлкенге жол берем. 

 

Атам менің әрқашан, 

Ынтымақшыл бол дейтін, 

Бірлік болса адамда, 

Шын бақыт қой ол дейтін. 

 

Ә) Тәрбиелі 

Мейірімді 

Бауырмал 

Кішіпейіл 

Ҥлгілі 

Ҧқыпты 

Сыпайы 

 

4 - аялдама: «Сиқырлы сӛздер әлемі» 

- Балалар, біз «сиқырлы сӛздер әлеміне» келдік. Бізді әдептілік 

патшалығының ханшасы қарсы алып тҧр: 

- Сәлеметсіздер ме, балалар! 

- Сәлеметсіз бе, ханша! 

- Балалар, мен әдептілік патшалығынан келдім. Сол елдің 

ханшасымын. Біздің елдің тҧрғындары бір - біріне тек «сіз» деп 

қана сӛйлеседі. Қазір сіздерге сиқырлы конверттер таратамын. 

Хатта жазылған сӛздерді қай уақытта, кімге және қашан айту 

керектігін айтып, мысалдар келтіріңдер. 

- Рахмет, кешіріңіз, рҧқсат па, кӛмектесейін. 

Ә) «Не деу керек?» әнін хормен орындау. 

 

Апаң сенің базардан, 

Алма сатып әкелді. 

Ең ҥлкенін, жақсысын, 

Саған таңдап әперді. 

Ханша: Не деп барып жеу керек? 

Хор: Рахмет, апа деу керек! 

Балалар жҥр кӛшеде, 

Естіледі шу - айқай. 

Сенде шықтың кӛршіңді, 

Қағып кеттің байқамай. 

Ханша: Мҧндайда не деу керек? 

Хор: Кешіріңіз деу керек! 
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Осы келген бетіңде, 

Допты қудың жарыстың, 

Кӛшенің сол шетінде, 

Кезікті бір танысың. 

Ханша: Ҧмыттың сен деуді? 

Хор: Сәлеметсің бе, деу керек! 

Добын апар Назардың, 

Деді ағаң, бармадың. 

Тапжылмадың, сазардың, 

Аға тілін алмадың. 

Ханша: Сен қай сӛзді айтпадың? 

Хор: «Жарайды, аға!» деу керек! 

Әжең сенің тҥскі асқа, 

Қант - кәмпит салды мол. 

Жҧрттан бҧрын ыдысқа, 

Ӛз бетіңмен салдың қол. 

Ханша: Не дегенің жӛн еді? 

Хор: «Рҧқсат па?» деу керек! 

Ҥй артында қоқысты, 

Жатқан кӛптен ҥйіліп. 

Тазалайды қарт кісі, 

Белі зорға иіліп. 

Ханша: Не дегенің жӛн еді? 

Хор: Кӛмектесейін деу керек! 

4 - аялдама: «Ҥлкенге қҧрмет - кішіге міндет.» 

Мақал - мәтелдерді жалғастыр. 

1. Сыйламаған жолдасын, 

Сыйлай алмас ӛз басын. 

2. Балаң жаман болса, 

Кӛрінгеннің мазағы. 

3. Тіліңмен жҥгірме, 

Біліміңмен жҥгір. 

4. Ақылды қария - ағып жатқан дария. 

5. Ӛз білмегеніңді кісіден сҧра, 

Ҥлкен жоқ болса, кішіден сҧра. 

6. Әдептілік белгісі - 

Иіліп сәлем бергені. 

7. Әдепті бала - ата - анасын мақтатар, 

Әдепсіз бала – ата - анасын қақсатар. 

8. Әдепті бала - арлы бала, 

Әдепсіз бала - сорлы бала. 
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9. Сіз деген - әдеп, 

Біз деген - кӛмек. 

5 - аялдама: «Ӛнерлі бала - сҥйкімді» 

Кӛрініс: «Біз әдепті баламыз» 

6 - аялдама: «Кӛп біл - аз сӛйле» 

Сыйлап ҥлкен ағаны, 

Сәлем берген баланы 

Кім дейміз? 

Әдепті екен бҧл дейміз! 

Кітап, дәптер, қаламы, 

Кір шалмаған баланы 

Кім дейміз? 

Ҧқыпты екен бҧл дейміз! 

Таудай биік талабы, 

Жақсы оқитын баланы 

Кім дейміз? 

Ҥлгілі екен бҧл дейміз! 

7 - аялдама: «Аулақ бол жаман әдеттен» тыйым сӛздер 

айту. 

1. Бҥйіріңді таянба. 

2. Ҥлкеннің алдын кеспе. 

3. Анаңа ауыр сӛз айтпа. 

4. Тҥнде тырнағыңды алма. 

5. Босағаны керме. 

6. Ҥйде ысқырма. 

7. Табалдырықты баспа. 

8. Қолыңды тӛбеңе қойма. 

9. Нанды баспа, бір қолыңмен ҥзбе. 

 

3. Қорытынды: 

Балалар, біздің саяхатымыз аяқталды. 

- Біз қандай патшалықта болып қайттық? 

- Әдептілік патшалығынан қандай сәлем беру сӛздерін ҥйрендік? 

- Қандай сиқырлы сӛздер естеріңде қалды? 

- Әдепті бала қандай болуы керек? 

 

Тақырыбы: « Ана тілім – ардағым» 
 

Мақсаты: Ана тілде таза сӛйлеуге, тілді қҧрметтеуге тәрбиелеу. 

Оқушылардың мемлекеттік тілге деген қызығушылығын арттыру. Тез 

ойлап, ҧтымды жауап қайтара білуге, еркін сӛйлеуге дағдыландыру. 
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Кӛрнекілігі: Интерактивті тақта, презентация, плакат, карточкалар. 

Тҥрі: дәстҥрлі емес. 

Ҧйымдастыру бӛлімі: Оқушыларды орналастыру, зейіндерін 

шоғырландыру. 

Мҧғалім сӛзі: Ана тілі мен әдебиеті әрбір ҧлттың мақтанышы, асыл 

мҧрасы. Қазақ халқы – сӛзге шешен, ойы ҧшқыр, мақалдап сӛйлейтін 

халық. Кез – келген дауды атақты билеріміз бір ауыз сӛзбен шеше 

білген. Осыншама жылдар бойы жеңілмей келе жатқан тіл. Тіл – 

ҧттың жаны, тіл – ҧлттың асыл қазынасы. Бҧл қазынаны жоғалтуға 

болмайды. 

Қҧрметті ҧстаздар, оқушылар! Ана тіліміз қазақ тілінің мерейін 

кӛтеру болашақ сіздердің еншілеріңізде. Осы орайда сыныбымызда 

«Тапқыр достар» интеллектуалды сайыс сабағы арқылы «Ана тілім - 

ардағым» тақырыбында тәрбие сағаты ӛтпекші, белсенділік 

танытайық. Сабағымызды бастамас бҧрын 2 топқа бӛлінеміз. 

1- топ. «Ҧлан» тобы 

2- топ. «Жігер» тобы. 

Екі топтың қайсысы жеңіске жеткенін анықтау ҥшін әділ 

қазылар алқасын сайлап алайық. 

1 – кезең. Таныстыру (топтың атауы, ҧраны) 

2 – кезең. Сиқырлы сӛздер (берілген сӛзден бірнеше сӛз қҧрау) 

3 – кезең. Бәйге (мақал – мәтелдер сайысы) 

4 – кезең. Сен білесің бе? (ҧяшық ішіндегі сҧрақтарға жауап) 

5 – кезең. Кім жылдам? (берілген сӛздерді жҧмбақтап, ыммен 

тҥсіндіру) 

6 – кезең. Ребус шешу 

7 – кезең. Қорытынды. 

1 – кезеңі. «Таныстыруды» бастайық! Сӛз кезегін «Ҧлан» тобы 

мен «Жігер» тобына 

береміз 

1 – топ. Толағайдың тасындай, 

Тӛрт ҧланнан тҧрамыз. 

Сӛзге жҥйрік баламыз, 

«Ҧлан» тобы осындай. 

2 – топ. Сәлем бердік баршаға, 

Оқушылар сіздерге. 

«Жігер» атты тобымыз, 

Таныстырдым бәріңе. 

 

2 – кезең. «Сиқырлы сӛздер» тақтаға «Қасқалдақ» сӛзі 

жазылады. Қай топ осы сӛзден бірнеше сӛздерді кӛп қҧраса, сол 
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топ артық ҧпай жинайды. 2 минут уақыт беріледі. 

3 – кезең. «Бәйге» мақал – мәтелдер сайысы. Әр топ мақал – 

мәтелдерайтудан жарысады. 

Қай топ кӛп мақал – мәтел жинаса, сол топ жеңімпаз атанады. 

4 – кезең. «Сен білесің бе?» бҧл кезеңде интерактивті тақтаға 

жемістің ортасында сандар салынған ҧяшық берілген. 

Ҧяшықтың астындағы сҧраққа дҧрыс жауап берген оқушыға 

балл қосылады. 

5 – кезең. «Кім жылдам?» әр топ кезекпен карточкаға жазылған 

сӛздерді ыммен, жҧмбақтап кӛрермендерге тҥсіндіреді. 2 минут 

уақыт беріледі. 

6 – кезең. «Ребус шешу» Бҧл кезеңде әр топқа жеке – жеке ребус 

беріледі. 1 минут ішінде шешуі керек. 

7 – кезең. «Қорытынды» Әділ қазыларға сӛз беру. Жеңген топ 

анықталады. Марапатталады. 

Жарыс заңы ежелден, 

Жеңімпазды анықтау. 

Жеңімпаз болу шарты сол. 

Еңбектену, жалықпау. 

 

Сабақтың тақырыбы: Қазақтың ҧлттық ойындары. 

 

Сабақтың мақсаты:  

Білімділік: оқушыларға жаңа сӛздерді меңгертіп, оларды дҧрыс 

айтуға жаттықтыру.  

Дамытушылық: логикалық ой-ӛрістерін кеңейтіп, сабақта 

оқушылардың сӛйлеу қабілеттерін қалыптастыру.  

Тәрбиелік: оқушыларды қазақтың салт-дәстҥрлерін сақтауға 

тәрбиелеу.  

Кӛрнекілік: «Қыз қуу» ойыны бейнеленген сурет, ҧлттық ойындар 

туралы слайд-суреттер, ҥлестірмелі карточкалар.  

Сабақтың барысы:  

І. Ҧйымдастыру кезеңі.  

ІІ. Ҥй тапсырмасын сҧрау.  

1. Ӛткен сабақты пысықтау ҥшін сҧрақтар:  

- Тӛрт тҥлік малға нелер жатады?  

- Бҧл ҥй жануарларын неліктен «тӛрт тҥлік» деп атаған?  

- Тӛрт тҥлік туралы қандай тақпақтар білеміз?  

- Тӛрт тҥліктің тӛлдерін қалай атайды?  

2. Қайталау ҥшін тест сҧрақтарын тарату.  

ІІІ. Жаңа сабақ.  
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1) Ҧлттық ойындар туралы тҥсінік. 

- Ҧлттық ойындар адамды жылдамдыққа, ептілікке, ойлау қабілетін 

арттыруға, ӛнерлі болуға, кҥштілікке ҥйретеді. Ҧлттық ойынның 

тҥрлері: «Тоғызқҧмалақ», «Ақ сҥйек», «Кӛкпар», «Аударыспақ», 

«Қыз қуу» т.б. (интерактивті тақтадан мәтіндерді оқушыларға 

оқытып, таныстыру).  

1. «Тоғызқҧмалақ» ойыны – шахмат сынды ежелгі ойын тҥрі. Ойынға 

екі адам қатысады. Ағаш тақтаға арнайы ҧя жасап, олжа салып 

ойнайды. Бҧл ойынның бекітілген ӛз ережесі бар. Ол – ҥлкен 

шеберлікті, ойлануды, айла-тәсілді қажет ететін, математикалық 

есепке қҧрылған кҥрделі ойын. 

2. «Ақ сҥйек» ойыны. Тойға жиналған жастар жаздың айлы тҥнінде 

«Ақ сҥйек» ойнаған. Оның басты шарты: лақтырылған ақ сҥйекті 

жабыла іздеп, тауып әкелу. Осы ақ сҥйекті іздеу ҥстінде бозбала мен 

бойжеткен ӛзара сырласып, кӛңіл қҧпияларын ашатын болған.  

3. «Кӛкпар» ойыны. Ҥлкен тойда, аста кӛкпар берілетін болған. 

«Кӛкпар тартылады» дегеннен-ақ кӛкпаршы жігіттер алдын-ала 

аттарын баптаған. Той немесе ас иесі бір серкені ойынға арнап 

шығарған. Кӛкпаршылар екі топқа бӛлініп, әлгі серкені тартысады. 

Бҧл – ӛте кҥрделі, ерекше қайрат-кҥш пен амал-тәсілді талап ететін, 

аса қызғылықты ойын.  

4. «Қыз қуу» ойыны кезінде ҧлттық киім киіп, жҥйрік атқа мінген қыз 

бен жігіт бірін-бірі қуған. Қыз қашып, жігіт қуып жетсе, қыздың 

орамалын алады, не болмаса, бетінен сҥйеді. Егер жігіт жете алмаса, 

қыз оны қамшының астына алады.  

2) Оқулықпен жҧмыс:  

а) мҧғалім оқиды;  

ә) оқушылар оқиды;  

б) сӛздікті пайдаланып, аудару;  

в) жаңа сӛздерден сӛйлем қҧрау;  

г) сҧраққа жауап беру.  

3) Оқушыларға ҥлестірмелі карточкалар арқылы тапсырмалар беру.  

4) «Қыз қуу» ойынын ойнату (бір қыз бен бір бала кезекпен мҧғалім 

дайындаған сҧрақтарды суырып, жауап береді. Кім сҧраққа кӛп жауап 

берсе, соның аты алда келіп, жеңімпаз болады).  

1. Әнҧранның авторлары кім?  

2. Қазақ тілінде неше әріп бар?  

3. Дыбыстар нешеге бӛлінеді?  

4. Әліппе сӛзіне дыбыстық талдау жаса?  

5. Тӛрт тҥлік малды ата.  

6. Дауысты дыбыстар нешеге бӛлінеді?  
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7. Ӛзің туралы айт.  

8. Сызба бойынша сӛйлем қҧра?  

9. Досың туралы айт.  

10. Дауыссыз дыбыстар нешеге бӛлінеді?  

11.Жҧмбақты шеш.  

12. «Кітап» сӛзінедыбыстық талдау жаса.  

13. «Отан» сӛзіне сӛйлем қҧра.  

14. Абай Қҧнанбаев кім?  

15.Қандай ертегі білесің  

IV. Сергіту сәті: 

«Тоғызқҧмалақ» сӛзіндегі әріптерді пайдалана отырып, жаңа сӛздер 

табу. Мысалы, тоғыз, қҧмалақ, мал, т.б... 

V. Сабақты қорытындылау:  

а) балалардың «Ҧлттық ойындар» туралы не тҥсінгенін пысықтау;  

ә) мҧғалім дайындаған тест сҧрақтарынан ауызша жауап алу.  

VI. Бағалау.  

VII. Ҥй тапсырмасы: Ҧлттық ойын тҥрлерін біліп келу. 

 

Сабақтың тақырыбы:  Табиғат досың, аяла оны. 

 

Мақсаты: Балалардың табиғат жайлы ҧғымдарын тиянақтау, 

табиғатта болатын таңғажайып қҧбылыстарды бақылай білуге ҥйрету. 

Табиғатты сҥюге, аялауға, оған қамқор бола білуге тәрбиелеу. 

 

Барысы: Шаттық шеңбері 

Табиғатым тамаша, 

Кӛз тоймайды қараса 

Табиғатты аялап, 

Жҥрейікші жараса. 

Сәлем саған жер Ана 

Сәлем саған нҧрлы кҥн! 

Т: Балалар бҥгінгі біздің ҧйымдастырылған оқу әдістемеміздің 

тақырыбы «Табиғаттың таңғажайып әлемі болмақ» 

Табиғат дегеніміз не? Еркеназ, айта ғой. 

Б: жауап береді 

Т: Дҧрыс айтасың Еркеназ! Балалар біздер кҥнде табиғат аясына яғни 

далаға серуенге шығамыз. Онда біздер ауа райын бақылаймыз, 

ойнаймыз. Балалар кеше біздер табиғат аясына серуенге шыққанда не 

тауып алдық? «Сиқырлы қорапша» қараңдаршы. 

Балалар қандай әдемі қорапша! Кеше біздер бҧл сиқырлы қорапшаны 
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бҥгін ашып қараймыз деген болатынбыз олай болса кәзір ашып 

қараймыз. 

Бізге бҧл қорапшаны табиғат патшалығынан жіберіпті. Ішінде бізге 

ойын тапсырмалар бар екен. Осы ойын тапсырманы орындасақ жақсы 

сыйлық кҥтіп тҧр екен. 

 

1) ойын: «Сиқырлы қорапаша тҥстерін атап айт, және бҧл тҥстер нені 

білдіреді? Нені ажыратады? 

(Кӛк, жасыл, сары, қызыл) 

(Қыс, Кӛктем, Кҥз, Жаз) 

 

2) ойын: Табиғат қҧбылыстары туралы жҧмбақтар шеше білеміз бе? 

Лунара: Аузы жоқ ҥреді, 

Аяғы жоқ желеді. (Жел) 

Жҥсіп: Жардай дәулер соғысты, 

Жарқ - жҧрқ етіп оқ ҧшты (Бҧлт найзағай) 

Жарасқан: Жарқ етсе сабау қамшы 

Тӛгіліп жауар тамшы (Найзағай, жаңбыр) 

Еркеназ: Кӛк жҥзінде кӛк доға 

Жер жҥзінде жоқ доға 

Қолмен ҧстауға болмайды, 

Кӛзбен кӛріп тоймайды (Кемпірқосақ) 

Диляра: Аспанда алып доп, 

Жарқырайды жарық боп.(Кҥн) 

Ерасыл: Кӛк жастығым сӛгілді 

Ішінен мамық тӛгілді (Қар) 

(Суреттерін кӛрсетіп жауап береді) 

 

3) Ойын: «Сергіту» олай болса табиғат қҧбылыстарын қимылмен 

кӛрсетіп демалып алайық. 

Жел тҧрды гуілдеп, 

Ағаш біткен уілдеп. 

Аспанды бҧлт торлады, 

Найзағайлар ойнады. 

Жаңбыр жауды себелеп, 

Кемпір қосақ кӛрінді. 

Жарқыраған кҥн шықты. 

(Балалар қимылмен кӛрсетеді) 
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4) ойын: «Ауа райының ӛзгерістерін тап» 

Шарты: Әр ҥйшіктегі белгі бойынша ӛз ҥйшігін табу. 

(Балалар ойынды шарты бойынша ойнайды.) 

 

5) «Табиғат туралы мақал мәтелдер айту» 

Жансерік: «Жер қазына, Су гауһар. 

Ерасыл: «Табиғатты аяласаң, табиғатта аянып қалмас!» 

Эльвира: «Судың да сҧрауы бар!» 

Ӛте жақсы балалар! Табиғатты аялауға, қорғауға кӛмектесейік. Далаға 

серуендеп шыққанда ағаштарды сындырмайық, оларды кҥтіп, қорғап 

жҥрейік. 

Сабақты қортындылайық» Ой қозғау »әдіс 

                          ТАБИҒАТ сӛзін топтастыру 

 

Сабақтың тақырыбы: «Тапқыр достар» 

 

Мақсаты:1 «сынып аралық білім сайысы арқылы оқушылардың 

білімін шыңдай тҥсу, логикалық шапшаң ойлау «дағдысын арттыру, 

дарынды, білімді оқушыны анықтай білу, жеңімпаз, озат болуға 

тәрбиелеу; 

Кӛрнекілігі: бетшелер, жасырын сӛздер, ребустар бетшесі; 

Тҥрі: сайыс 

Жҥру барысы: 1. Ҧйымдастыру 

Ал, қанекей, келіңдер, келіңдер, 

Бір - біріңе серік болып еріңдер 

Білгендеріңді тексеріп, еске тҥсіріп 

Интеллектуалды сайыста 

Бақтарыңды сынап, қатысып бір кӛріңдер - деп білім сайысына 

қҧлшынып келген білімді оқушыларымызды шақырамыз. 

Білім сайысына келген оқушылар суреттерді қҧрастыру арқылы топқа 

бӛлініп, топ атын қҧрастырады. 

1 - топ –«Болашақ» 

2 - топ –« Арман» 

Шын жҥйріктер сыналады жарыста 

Жарыстың ба орта жолда қалыспа 

Әділқазы бағалайды сіздерді 

Жеңіс мәре жақын ба, әлде алыс па?- деп әділ қазылар алқасымен 

таныстыру: 

Бҥгінгі сайысымыздың жоспарымен таныс болыңыздар: 

1. Сен білесің бе? (Сҧраққа жауап алу) 

2. Кәне, ойлан! (Ребус шешу арқылы шыққан сӛз тӛңірегінде ой 
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ӛрбіту) 

3. Есіңе сақтадың ба?(Сӛздерді есте сақтап, қайта сол қалпында жазу) 

4. Мақалды жалғастыр... (Мақалдың жалғасын табу) 

5. Кім шапшаң? («Сайқымазақ» сӛзінен сӛз шығару) 

6. Сӛз тапқанға.... (әріп суыру арқылы сол әріптен басталатын сӛз 

арқылы 

сҧраққа жауап беру) 

- Білім деген биік шың 

Бақытқа сені жеткізер 

Білім деген ақылшың 

Қиындықтан ӛткізер - деп білім сайысымыздың бірінші бӛліміне 

кезек береміз. 
1-бӛлім «Сен білесің бе?» 

1 - топқа сҧрақ: 

1. Ҥш би (Тӛле би, Қазыбек би, Әйтеке би) 

2. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғарышқа ҧшқан қазақ? (Тоқтар) 

3. Біз қандай мемлекетте тҧрамыз? 

4. Ақ жолағы бар талды ата? (аққайың) 

5. 100 жасқа толған қазақ батыры, халық қаһарманы (Бауыржан) 

6. Сӛйлем айтылуына қарай нешеге бӛлінеді?(хабарлы, лепті, сҧраулы) 

7. Қазан айы қай мезгілге жатады? (кҥз) 

8. Бір сантиметр неше дециметрге тең? ( 

9. Жалқы есімге мысал келтір? 

10. Кітап, бор, бояу, сызғыш бір сӛзбен не деп аталады? (оқу қҧралдары) 

2 - топқа 

1. Бес арыс? (Шәкәрім, Мағжан, Міржақып, Ахмет, Жҥсіпбек,) 

2. Қазақ балаларына арнап тҧңғыш мектеп ашқан кім? (Ыбырай) 

3. Қазақтың ҧлы ақыны кім? (А.Қҧнанбаев) 

4. Қысы - жазы бір тҥсті ағаш? 

5. Қазақтың алғашқы кәсіби суретшісі, бейнелеу ӛнерінің шебері 

«Амангелді сарбаздары», «Тҥрксиб» шығармаларының авторы? (Ә. 

Кастеев) 

6Дауыссыз дыбыстарды ата? () 

7. Тамыз айы қай мезгілге жатады? (жаз ) 

8. Қосудың компоннентін айт) 
9. Шаршы қандай фигура 

10. Ҧйқыдан тҧру, жуыну, тамақтану, сабаққа бару т.с.с бір сӛзбен не деп аталады? (кҥн 

реттелімі) 

2-бӛлім «Кәне, ойлан!» Ребус шешіп, шыққан сӛз тӛңірегінде ой ӛрбіту 

3-бӛлім «Есіңе сақтадың ба?» (Есте сақтау арқылы сӛздерді сол қалпында 

жазып беру) 

1 - топқа 

Қамал лақ қаз зере елек кҥн намыс сағат тамаша алаш 

2- топқа 
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Ақпан намаз зат тоқым маса алмас самал леген намыс сан 

4 - бӛлім Мақалды жалғастыр 

(Мақал оқылады, жалғасын кім бірінші кӛтереді сол топ жауап береді) 

Тіл тас жарады,.......... тас жармаса бас жарады. 

Тауды, тасты жел бҧзар,..... адамзатты сӛз бҧзар. 

Аққуды атпа,...... досыңды сатпа! 

Жақсы байқап сӛйлер,...... жаман шайқап сӛйлер. 

Атадан жақсы ҧл туса, Елінің қамын жейді;............ Атадан жаман ҧл туса, 

Елінің малын жейді. 

Астың дәмін тҧз келтірер,........... Ауылдың сәнін қыз келтірер. 

Білімдіге дҥние жарық............. Білімсіздің кҥні кәріп. 

Жеті жҧрттың тілін біл,............ Жеті тҥрлі білім біл. 

Білетінің бір тоғыз,................ Білмейтінің тоқсан тоғыз. 

Бӛтен жердің гҥлінен............... Туған жердің тікені артық. 

5 - бӛлім «Кім шапшаң?» (Сӛзден сӛз шығару 1мин) 

«С а й қ ы м а з а қ» 

6- бӛлім Сӛз тапқанға.(Әріп суырып, шыққан әріптен басталатын 

сӛздермен жауап беру) 

1- топқа ( Б) 

Суды немен ішесің? 

Сенің досың кім? 

Бҥгін сенде неше сабақ? 

Қандай тағамды ҧнатасың? 

Қай кӛшеде тҧрасың? 

Жасың нешеде? 

Қай ертегіні ҧнатасың? 

Қарлығаштың қҧйрығы неге айыр? 

Кӛршің кім? 

Ағаңның есімі? 

2-топқа (М) 

Сенің кӛршің кім? 

Дос қызыңның есімі? 

Қандай ертегі ҧнатасың? 

Қай жануар ҧнайды? 

Зат есімге мысал? 

Кӛйлекті неден тіккен? 

Пырылдап ҧйықтайтын не? 

Сҥйікті пәнің? 

Кҥн ішінде не бар? 

Ҥй тапсырмасын шығаруға кім кӛмектеседі? 
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«Тапқыр достар» танымдық ойын-сауық сайысы. 

 

Мақсаты: Оқушылардың зеректік қабілеттерін дамытып, ой ӛрісін 

кеңейту, білімге қҧштарлығын, тапқырлықтарын анытау,логикалық 

шапшаң ойлау дағдысын арттыру,  озық ойлы топты шығару. 

Дамытушылық: Оқушылардың дҥниетанымын, білімге 

қызығушылығын арттыру, ойды жҥйелеу қабілеттерін дамыту. 

Тәрбиелік: жеңімпаз, озат болуға тәрбиелеу 

Сабақтың тҥрі:топтық ойын. 

Кӛрнекілігі: даналық сӛздер, интерактивтік тақта, слайдта кӛрсетілген 

сҧрақтар 

Барысы: 

І.Кіріспе бӛлім. 

Мҧғалім: 

Ӛмір деген кӛк мҧхиттың толқыны 

Бір-бірімен жатқан шулап, жалғасып 

Бір-бірімен жатқан тулап арбасып 

О,толқындар, арпалысып алға шық 

Ӛмір деген мәңгі гҥл деп жататын 

Қҧштарлықтың толғағы мен толқыны,-дегендей ӛмірдің ӛзі сайыс, 

ӛмірдің ӛзі ойын. 

 

Қҧрметті оқушылар мен ҧстаздар бҥгінгі біздің «Тапқыр достар» 

танымдық ойын-сауық  сайысына қош келдіңіздер!Міне бастауыш 

сынып онкҥндігі ӛтіп жатыр. Мектебіміздің 2,3- сынып оқушылары 

қазір алдарыңызда кҥш сынасып, ӛздерінің білімдері мен 

тапқырлықтарын кӛрсетпекші. Олай болса сайысымызды бастайық. 

Шақырамыз, келіңдер жарысуға 

Кҥш, ӛнер, білімменен алысуға 

Бар ӛнерді салайық, сайысуға! – деп сайыскерлерімізді қошеметтеп 

ортаға шақырамыз. Сайыс болған соң әділ-қазы алқасы да болу керек, 

Ендеше  

Жҥйрік озар сайыстада неше бір 

Сарапқа сал әділдікпен шеше біл! Деп Әділқазы алқасымен 

таныстырып ӛтейін: 

1.Оқу ісінің меңгерушісі- Калимова Ж.М. 

2.Бастауыш сыныптың әдістемелік жетекшісі-Гумарова А.С. 

3.Психолог: -Жәдиева А.А. 

-Енді ойынымыздың шарттарымен таныстырып 

ӛтейін.Сайысымыз   10 кезеңнен  тҧрады. 
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I.кезең «Таныстыру»  . 

II.кезең «Сен білесің бе?» 

ІІІ-кезең: «Сӛз тапқанға қолқа жоқ». 

 ІҤ-кезең: «Мен жаңылмаймын!» жаңылтпаш айту 

Ҥ-кезең: «Ӛнер алды қызыл тіл» 

ҤІ-кезең: «Ойлан , тап....». 

VІІ кезең:. «Кім жылдам?» 

ҤІІІ кезең: «Туған елім-Қазақстан» 

ІХ-кезең:. «Биле, биле» Ӛнер сайысы. 

Х кезең: Жеңімпаздарды анықтап, марапаттау 

  

Мҧғалім: 

-Жарыстың тәртібі, барысымен таныс болдық, ендеше, ойынымызды 

бастайық. 

I-кезең : «Таныстыру» .Топтардың ӛздерін таныстыру сәті. 

1-топ «Алға» 

2-топ: «Тапқыр» 

Мҧғалім : 

-Енді ойынымыздың ІІ-кезеңі «Сен білесің бе?» деп аталады. Бҧл 

кезеңде кезекпен әр топ ҧяшықтарды таңдап, сол ҧяшықтағы 

тапсырманы орындаса ҧпайды қоржындарына салады. Топпен 

ақылдаса отырып жауап береміз. 

 

Мҧғалім: 

-Енді ойынымыздың IIІ кезеңі «Сӛз тапқанға қолқа жоқ» деп аталады. 

Таңдап алынған әріптер арқылы сҧраққа дҧрыс жауап беру. 

А,Б,С,Д,Е,Ж,Қ, О,Т,М, әріптерін таратып әріп таңдап алады да екі 

топқа сҧрақ қойылады.Әріптер арқылы сҧрақтарға бір минут ішінде 

қысқа да, нҧсқа, дҧрыс жауап кҥтеміз. 

1. Суды немен ішесің? 

2. Сенің досың кім? 

3. Бҥгін сенде неше сабақ? 

4. Қандай пәнді ҧнатасың? 

5.Жасың нешеде? 

6.Ағаңның есімі кім? 

7.Қай жануар ҧнайды? 

 8. Ҥй тапсырмасын шығаруға кім кӛмектеседі 

2-топқа. 

1.Қай ауылда тҧрасың? 

2.Тақтаға немен жазасың? 

3.Досың қандай адам? 
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4.Мҧғалім сыныптан шығып кеткенде не істейсің? 

5.Қандай тағамды ҧнатасың? 

6.Қай кӛшеде тҧрасың? 

7.Пырылдап ҧйықтайтын не 

 8.Дос қызыңның есімі ? 

  

 Келесі ІҤ-кезеңімізге кӛшейік Ол «Мен жаңылмаймын» жаңылтпаш 

сайысы.  Әр топтан бір бала жаңылтпашты қайталап айтасыңдар. 

Балалар қазір қандай мезгіл. Қыста не жауады? Қар Ендеше қар 

туралы жаңылтпашты жаңылмай айтайық. 

1-топқа 

Бҧл қар- 

Сҧр қар. 

Сҧр қар- 

Кір қар. 

Ҥстінде ойнама, 

Ҥстіңді былғар. 

2-топқа 

Қырбық қар қҧрғақ па? 

Қҧрғақ қар қҧрғақ па? 

Қырбық қар да қҧрғақ, 

Қҧрғақ қар да қҧрғақ. 

Мҧғалім: 

-Сайыскерлеріміз шаршаған болар «Сергіту сәтін» жасап алсақ 

қалай болады? Мен қазір музыка қосамын. Алдарыңа шығып бір 

қимылды кӛрсетемін сендер қайталайсыңдар. Сосын келесі оқушыға 

сен деп қолымен кӛрсетемін. Сол кӛрсеткен оқушы ортаға шығып бір 

қимыл кӛрсетеді, қалғандары қайталайды.Ол келесі оқушыны 

кӛрсетеді ол қимыл жасайды қалғандары қайталайды. Сӛйтіп музыка 

біткенше жалғасады. Тҥсінікті болса бастайық.. 

Ал сергіп алсақ келесі Ҥ-кезеңге кӛшеміз. Ол «Ӛнер алды-қызыл тіл» 

деп аталады  бҧл кезеңде 4-тапсырмадан тҧрады. 

1-тапсырма «Берілген әріптерге 5 сӛз қҧрау» Мысалы: «Б» әрібін 

таңдасаңдар, барыс, бауырсақ, білім,бесік, сияқты. 2-топ екі әріпті 

таңдап 5 сӛз қҧрауға дайынбыз ба? 

2-тапсырма. Карточкамен жҧмыс .2-топқа бір жҧмбақ жасырылған. 

Жауабын тауып, Сол сӛзге дыбыстық талдау жасап, әділқазы 

алқасына тез апарып бересіңдер. 

3-тапсырма. «Ребусты шешіп» шыққан сӛзге сӛйлем қҧрау.Ол да 

карточкамен жҧмыс. 

4-тапсырма. Схема бойынша сӛйлем қҧрау. 2-топқа 2-схема беріледі. 
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ҤІ кезең: «Ойлан, тап» Экраннан сурет шығады Соған байланысты 

мақал-мәтел қҧрау. 

 1.Батыр елінде 

   Балық кӛлінде, 

2.Батыр туса ел ырысы 

Жаңбыр жауса жер ырысы. 

3.Ағаш жапырағымен 

Жер топырағымен 

4.Бір тал кессең, он тал ек 

5.қалың ағаштың қисығы болмайды. 

6.Қой аузынан шӛп алмас 

7.Балалы ҥй базар 

Баласыз ҥй мазар 

Балалы ҥйдің ҧрлығы жатпас 

8.Қой семізі қойшыдан 

Қой ӛлсе, қозы қалады, 

Келер жылы ӛзі болады 

Қой алты кҥн аштыққа шыдайды 

Кҥн, жеті 

Жеті атасын білмеген жетесіз. 

Баланың тілі бал 

Бала баланың ісі шала 

Қыздың кӛзі қызылда 

Қыз ауыр ма тҧз ауырма 

Қыздың  аңқауынан сақта 

Ҧлдың жалқауынан сақта 

Бесік 

Кӛз қорқақ қол батыр 

Қоянды қамыс батырды намыс ӛлтіреді 

Балық басынан шіриді 

ҤІІ кезең кім жылдам?- Бҧл кезеңде ауызша айтады 

1-топқа тапсырма:Нешінші қабат? Нешінші пәтер? 

2-топқа тапсырма: Ҥйшік қандай геометриялық пішіндерден 

қҧрастырылған? 

ҤІІІ кезең: «Туған елім –Қазақстан» ҚР Мемлекеттік рәміздері 1-ші 

сҧрақ барлығына ортақ қойылады. Әр топқа 2  сҧрақ қойылады 

ІХ кезең: «Биле, биле» ӛнер сайысы. Әр топ ӛз ӛнерлерін кӛрсетеді. 

  

Ойын толқын жатқандай асып, тасып, 

Біреу мығым, біреулер шалыс басып 

Бҧл ойыннан ӛтеді ғҧлама ойлар, 
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Жеңсең де, жеңілсең де қалма жасып,-дей отыра бҥгінгі 

сайысымызды аяқтаймыз. Осы сайыста сендер ӛздеріңнің 

білімдеріңді, ӛнерлеріңді, тапқырлықтарыңды кӛрсете білдіңдер. 

Ойынның тартысты ӛтуіне ат салысқандары-ңызға алғыс айтамыз. 

Оқушыларымыздың тапқырлығын саралау ҥшін сӛз кезегі 

әділқазылар алқасына беріледі. Әділқазы есептегенше барлығыңды 

ортаға биге шақырамын . 

Х кезең: Марапаттау.ҚҧттықтауКеш соңында жеңіске жеткен топ 

марапатталады. 

Жеңімпаз топты қҧттықтаймыз.Келешекте білімдеріңді одан әрі 

шыңдап, биіктерден кӛрінетіндеріңе тілектеспін! Келесі кездескенше, 

аман – сау болыңыздар. 

  

Сабақтың тақырыбы:   Хайуанаттар бағындағы қызықтар 

 

Сабақтың мақсаты:   Балаларға хайуанаттар бағы туралы тҥсінік беру, 

жабайы аңдар туралы білімдерін тиянақтау. Аңдардың кейбір 

ерекшеліктерін салыстыра айтуға ҥйрету арқылы ойлау қабілеттерін 

дамыту. Жан - жануарларды қорғауға, қамқор болуға, 

сҥйіспеншілікпен қарауға тәрбиелеу. 

Кӛрнекіліктері: аңдардың, тордың суреттері, ойыншықтар, суреттер. 

1. Кіріспе бӛлім. 

а) Сабаққа дайындық ретінде балалар, қазір біздер хайуанаттар 

бағына    саяхаттаймыз. ( Суретпен жҧмыс). Хайуанаттар бағынан 

алған әсерлері ҥйден салып келуге тапсырылған суреттерінен 

байқалады. 
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Хрестоматияда берілген «Жануарлар әлемі» атты мәтінді оқып беру. 

Осы мәтін арқылы әлемдегі ең ҥлкен жануар - кӛк китті таныту. Ол 

теңіздегі ең ірі сҥтқоректі жануарлар болып табылады. 

  

 

Әлемдегі ең ҧзын жануар – керік.Ол  жануарлардың ішінде ең 

жҥрегі ҥлкен аң. Керіктің тілі – қап-қара болады екен. 

 ә) Сҧрақ - жауап әдісі арқылы мәтіннің мазмҧнын айтқызу. Балаларға 

жануарлар әлемі туралы теледидардан, бейнетаспалардан кӛруге 

болатындығы және кӛптеген кітаптар бар екені айтылады. Астана 

қаласындағы «Мҧхит аралы», Алматы қаласындағы хайуанаттар 

паркінен кӛптеген жануарлардың тҥрін кӛруге болатындығы 

айтылып, олардың суреттері кӛрсетіледі.  

 

 2. Негізгі бӛлім. 
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а) Хайуанаттар бағы-жабайы жануарларды қолда (торда, 

қоршауда) немесе жартылай қолда (табиғи мекендеу ортасына 

жақын кӛлемде қоршалған аумақ) ҧстайтын ғылыми ағарту 

мекемесі. Онда біздің елде мекен етпейтін, теледидардан ғана 

кӛре алатын, жыртқыш, жабайы жануарларды адамдар ӛз 

кӛздерімен кӛруге мҥмкіндік жасалған. Оларды хайуанаттар 

бағының қызметкерлері баптайды. Хайуанаттар бағындағы 

жануарларға кез-келген тамақты беруге тиым салынған. Ӛйткені 

олар ауырып қалуы мҥмкін. 

ә) Сӛздік жҧмысын жҥргізу. 

Хайуанат - жан - жануарлардың жалпы атауы. 

Хайуанаттар бағы - жан - жануарларды бір араға жиып, 

кӛпшілікке кӛрсету шараларымен шҧғылданатын мекеме. 

б) Сурет бойынша әңгіме жҥргізу. 

Дәптердегі хайуанаттар бағы бейнеленген суретті пайдаланып, 

әңгіме қҧрастырады. Балалар кӛмек арқылы торда тҧрған қасқыр, 

аю, кӛжек туралы әңгімелейді. 

  

Қасқыр - ит тҧқымдас жануар. Тҥсі - сҧр. Оны жыртқыш дейді. 

Қасқырдың баласын бӛлтірік деп атайды. 

 

 

 



 

181 

 

 

Қоян - ҧзын қҧлақ жабайы жануар.Қоянды ҥйде де асырайды. 

Оның тҥсі аппақ, сҧр болады. Ол - ӛте қорқақ аң. Қоянның 

баласын кӛжек деп атайды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аю - ірі денелі, икемсіз жануар. Ол - жыртқыш аң. Ақ аю, қоңыр 

аю, қара аю болады. Аюдың баласын қонжық деп атайды.  
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Піл – жер бетіндегі ең ірі,ең мықты, тӛрт тізесі бар жалғыз 

жануар. Оның аяғы жуан,тҧмсығы ҧзын болады. 

Сондай -, мҥйізтҧмсық, жолбарыс, т.б. аңдар және қҧстар, 

бауырымен жорғалаушылар (жылан, кесіртке, тасбақа, 

қолтырауын) туралы да қысқаша мағлҧмат беріледі, суреттерін не 

солар туралы тҥсірілген фильм кӛрсетуге болады. 

в) Қоян, аю, қасқыр сӛздерін қатыстырып, бірнеше сӛз 

тіркестерін қҧрастыру. Мысалы, қорқақ қоян, сҧр қоян, аппақ 

қоян, ақ аю, қорбаңдаған аю, сҧр қасқыр, т.б. 

 

г) Жҧмбақтар шешу. 

Тәтті кӛрсе бас салар, 

Айнымайды баладан. 

                                    (Аю) 

 

Қаңғырамын, ҥйім жоқ, 

Ауылдардың қойы кӛп. 

Ҧрлық, зорлық кәсібім, 

Танамақтанар-нәсібім. 

                                (Қасқыр) 

 

        «Адасқан кӛжекті хайуанаттар бағына жеткіз» дидактикалық 

ойыны. Шытырман жолдардың ішінен баққа апаратын жолды 

сызып кӛрсетеді. 
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3. «Кім тез табады?» ойыны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екі баланы тақтаға шығарамыз. Плакаттағы суреттен кірпінің 

жолын дҧрыс, тез тапқан баланы мадақтаймыз. 

 

3. 

Сабақты қорытындылау. 
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а) Сҧрақ - жауап әдісі арқылы сабақта алған білімдері пысықталады. 

 

ә) Сабақ балалардың жануарлар туралы білетін ӛлең - тақпақтар 

айтуымен аяқталады. 

 

Сабақтың тақырыбы: Тӛрт тҥлігім ырысым 

 

Сабақтың мақсаты:  

Білімділік: ҥй жануарлары, олардың тӛлдері туралы мәлімет беру, 

сӛздік қорын жаңа сӛздермен толықтырып, сол сӛздерді тілдік 

қатынаста қолдануды ҥйренеді.  

Дамытушылық: тіл дамыту, ойлау, сӛйлеу қабілеттерін арттыру, 

сӛздік қорын молайту.  

Тәрбиелік: ҥй жануарларын кҥтуге, оларды жақсы кӛруге тәрбиелеу, 

оқушыларды еңбекке баулу.  

 

Сабақтың тҥрі: аралас сабақ.  

Сабақтың әдісі: сҧрақ-жауап, тҥсіндіру, ойын тҥрі.  

Сабақтың кӛрнекілігі: ҥй жануарлары туралы слайдтар, ҥй 

жануарларының дыбыстары, сӛзжҧмбақ, ребус, мәтін, ойын 

элементтері, ҥй жануарларының ӛрісін кӛрсету, жайлаумен 

таныстыру.  

 

Сабақтың барысы:  

l. Ҧйымдастыру кезеңі.  

a) Сәлемдесу  

ә) Оқушыларды сабаққа бейімдеу  

б) Сӛйлесу  

Жылулық шеңбері:  

 

Амансың ба, алтын кҥн  

Амансың ба, кӛк аспан  

Амансың ба, жер-ана  

Амансың ба, қонақтар  

Сіздерді кӛрсем қуанам  

Мҧғалім сӛзі:  

Қара достар жан-жаққа  

Дайынсың ба, сабаққа  

Орныңда ма, қараңдар  

Кітап, дәптер қаламдар.  
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- Балалар сыныпта бҥгін кім кезекші?  

- Жылдың қай мезгілі?  

- Аптаның нешінші кҥні?  

- Ақпанның нешесі? 

Ҥй тапсырмасын тексеру:  

106 бет, жаңа сӛздерді жаттау, 1-жаттығу(мазмҧндау), 107 бет 5-

жаттығу (жазбаша)  

Сҧрақ-жауап әдісі:  

Жануарлар неше топқа бӛлінеді?  

Жабайы жануарлар қайда тіршілік етеді?  

Жабайы жануарларды ата.  

Ҥй жануарларына нелер жатады?  

Мҧғалім жаңа сабақтың мақсатымен таныстырады:  

- Балалар, бҥгін сабақта жаңа тақырыппен танысамыз, жаңа 

сӛздермен танысамыз, мәтінді оқып аударамыз, сҧрақтарға жауап 

береміз, сергіту сәтін жасаймыз, топпен жҧмыс жҥргіземіз, 

карточкамен жҧмыс, дәптермен, тақтамен жҧмыс, сӛзжҧмбақ, ребус 

шешеміз, ән айтамыз, ҥй жануарларының дыбыстарымен танысамыз.  

 

Жаңа сабақ: Тӛрт тҥлігім ырысым  

Ҥй жануарлары слайдтан кӛрсетіледі.  

 

1. Мҧғалімнің кіріспе әңгімесі.  

- Тӛрт тҥлік малға қой, жылқы, сиыр, тҥйе, ешкі жатады. Тӛрт тҥлік 

малдың пайдасы зор. Олардың сҥті, еті-тағам, жҥні мен терісі-киім. 

Жылқы мен тҥйені кӛлік ретінде пайдаланды.  

Оқушыларға мәтін таратылады.  

Ҥй жануарлары адамға қызмет етеді. Олар адамға киім,тамақ береді. 

Тҥйе сҥтінен шҧбат, жылқы сҥтінен қымыз жасайды.Сиыр мен ешкі 

де сҥт береді. Біздің халық бҧл жануарларды тӛрт тҥлік деп атайды.  

Тҥйе-малдың ҥлкені,  

Жылқы-малдың ҥркегі,  

Сиыр-малдың сҥттісі,  

Қой-тҥліктің қҧттысы.  

 

Жаңа сӛздер: таныстыру, оқу, жазу  

тӛрт тҥлік мал- четыре вида домашнего скота  

шҧбат-напиток из верблюжьего молока  

қымыз-напиток из кобыльего молока  

қызмет етеді-служат  

ҥркегі-пугливый  
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қҧттысы-приносящий благо  

тӛл-приплод, детѐныши  

пайда әкеледі-приносят пользу  

 

Мәтінді оқып, аудару. Сҧрақтарға жауап беру.  

Ҥй жануарларын ата.  

Бҧлар адамға қалай қызмет етеді?  

Шҧбат ненің сҥтінен жасалады?  

Қымыз ненің сҥтінен жасалады?  

Халық ҥй жануарларын қалай атайды?  

Тӛрт тҥлік малдың тӛлдерін ата.  

 

Сергіту сәті:  

Қошақаны қойдың  

Қайда қалып қойдың  

Бҧлтиып тҧр бҥйірің  

Қай ӛрістен тойдың  

 

Топпен жҧмыс:  

1-топ Шопан ата  

2-топ Қамбар ата  

Екі топқа екі тҥрлі тапсырмалар таратылады.  

 

Карточкамен жҧмыс:  

1.Лақ, Қозы, Қҧлын, Бота, Бҧзау осы сӛздерді тақтаға шығып жазу.  

 

2. Кӛп нҥктенің орнына тиісті сӛздерді қойып, сӛйлемдерді 

кӛшіріп жаз.  

 

Сиырдың тӛлі - ... . Қойдың тӛлі - ... . Жылқының тӛлі - ... . 

Тҥйенің  

тӛлі - ... . Ешкінің тӛлі - ... . Кӛп нҥктенің орнына тиісті сӛздерді 

қойып, сӛз тіркестерін кӛшіріп жаз.  

... қозы, ... қҧлын, ... бҧзау, ... бота.  

Керекті сӛздер: жҥйрік, сҥйкімді, момақан, тентек  

Слайдпен жҧмыс: Ҥй жануарларының дыбыстарын тыңдату.  
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3. Сӛзжҧмбақ шешу:  

 

   

 

Ребусты шеш: Тҥйе  

 

Ән: Қошақан  

 

Сабақты қорытындылау, бекіту:  

- Балалар, бҥгін сендермен қандай тақырыппен таныстық?  

- Ҥй жануарларын ата.  

- Бҧлар адамға қалай қызмет етеді?  

Шҧбат ненің сҥтінен жасалады?  

Қымыз ненің сҥтінен жасалады?  

Халық ҥй жануарларын қалай атайды?  

Тӛрт тҥлік малдың тӛлдерін ата.  

 

Бағалау:  

Ҥйге тапсырма:  

 

Сабақтың тақырыбы:  Жыл  мезгілдері. 

 

Сабақтың  мақсаты: 

1.Жыл мезгілдеріне  толығырақ  тоқталу,оқушылардың білім деңгейін 

кӛтеру 

2.Осы  тақырып бойынша білім, білік дағдыларын қалыптастыру. 

Сӛйлеу тілін дамыту. 
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3. Қоршаған ортаға деген қызығушылықтарын, сҥйіспеншіліктерін 

арттыру. 

 

Сабақтың тҥрі:    жаңа сабақ 

Сабақтың әдісі: сҧрақ-жауап, әңгімелеу. Қолданатын стратегиялар  

«Кубизм»  «Тҥртіп алу» «INSERT» 

 

Сабақтың кӛрнекілігі:   суреттер 

Сабақтың барысы:  

I.Ҧйымдастыру кезеңі    

а) сәлемдесу 

ә)оқушыларды тҥгендеу 

2.Психологиялық ахуал (оқушылар келген 

қонқтармен                           амандасады) 

3.Тіл дамыту 

Берекесін  сыйлауға 

Ӛлкемізге кҥз келді. 

Жемістерін жинауға, 

Шақырады біздерді. 

 

Жаңа сабақты тҥсіндіру 

 
                 

 

 

Сызба  арқылы мҧғалім жаңа  тақырыпты тҥсіндіреді       

Мағынаны  тану    «Кубизм»  стратегиясы  бойынша 

1.Суреттеңіз. Жыл  мезгілдерін атаңыз. 

2.Салыстырыңыз.    Кҥз бен жаз мезгілінде адамдар қандай еңбекпен 

айналысады? 

3.Саралаңыз.  

Адамдар қай жыл мезгілін қалайды? 

Мәтінмен  жҧмыс.  Ауа-райы 

     Жылдың  тӛрт мезгілі бір-біріне ҧқсамайды. Қыста қатты аяз, 

жазда ыстық, кҥзде қоңыр салқын кҥндер жиі болады. Кӛктемде кҥн 

жылына бастайды.  

кҥз кӛктем 
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Жазда желсіз, аспан кӛбінесе бҧлтсыз ашық болады. Жаңбыр 

онша кӛп жаумайды. жазда кҥн ҧзақ, тҥнқысқа болады. Маусымның 

22-сінде кҥн мен тҥн теңеледі. 

Жаздан кейін қоңыр салқын кҥз де кепіп жетеді. Қараңғылық 

ерте тҥседі. Аспанды қара бҧлт қаптап, жауын да жиі жауады. Қар 

аралас жауын-шашын болады. 

Қыста дала, орман, ҥйлер ақ қар жамылады. Ӛзендер мен 

кӛлдердің бетін кӛгілдір мҧз жабады. Кҥн аязды, жер тайғақ болады. 

Қыстан кейін кӛктем де келеді. Оңтҥстіктен жылы жел еседі. 

Жылдың әр мезгілінде ауа-райы ӛзгеріп тҧрады. Ауа-райын 

болжаумен метеорология ғылымы айналысады.Ауа-райын болжайтын 

қарапайым аспаптардың бірі-барометр. Ал жердің жасанды серіктері 

жоғарыдан ауа райының жағдайын ӛзгерісін бақылайды да, радио 

арқылы жерге хабарлап тҧрады. Ауа-райының қҧбылысын алдын ала 

біліп отыру кеме капитандарына, ҧшқыштарға егіншілерге және 

малшыларға аса қажет. 

INSERT-пенжҧмыс істеу 

Оқыңыз, аударыңыз,қарындашпен белгі қойыңыз. 

( V) – білемін 

(-) – білмеймін 

( +)- жаңа нәрсе 

( ?) –тҥсініксіз,білгім келеді. 

Тҥртіп алудың  жеке картасын толтырыңыз: 

V - + ? 

        

  

   

Ой қозғау: 

1.Кҥзде қараңғылық қашан тҥседі? 

2.Кҥн мен тҥн қашан теңеледі? 

3.Ӛзендер мен кӛлдер қашан қатады? 

4.Адамдар ауа-райының ӛзгеруін қайдан біледі? 

 Сызбаны  толықтыр: 
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Сабақты қорытындылау:   Бес жол ӛлең қҧрастыру,ҧстаздың 

кӛмегімен. 

1. Жыл мезгілдері 

2. Алтын, тамаша 

3. Ӛзгереді, ӛседі 

4. Жыл мезгілдері ӛте тамаша. 

 5. Уақыт 

 

Дидактикалық материалдар 

Жаңылыспай жаңылтпаш айтып жарысып,  тілімізді 

жаттықтырайық. 

 

«Жалғыз әріп ӛзгерсе, сӛз шығады ӛзгеше» 

 

-Сӛз сиқырын ҧғыңдар,  Қҧрақ сынды ӛсімдік 

Осал емес бір әріп   Жасыл кӛркі жағаның 

Сӛз бен сӛйлем туындар          Енді мені десін жҧрт 

Бір әріптен қҧралып  Мҥлкі арба, шананың 

 

Егер «А»дан бастасақ  «Б» дан бастап оқысаң 

Аспанда менің тҧрағым  Аң семіздік телінген 

«А» алдына «С»қойсақ  «Т» дан бастап оқысаң 

Сай-салаға ағамын            Ыдыс тіккен теріден 

 

Байыптысақ, барласақ  Тәндегі танамен-мең 

«Апа» деген сӛзге егер  Кӛмірдей қап-қара 

«Н» әріпін жалғасақ  Ал енді болам мен 

«Апан» болып ӛзгерер  Мақтадай тап-таза  (қал-қар) 

 

Және байқап барласақ  Кең тӛсіне даланың 

Ата» деген сӛзге егер  Салғаңылыспайн белгі табанның 

«Н» әріпін жалғасақ  Қос екеуін ҧғынып 

«Атан» болып ӛзгерер  «Айдын» дейді мҧны жҧрт 

 

Әсем, ірі қаламын   Сӛз сиқырын ҧғыңдар 

Тау аты да бҧр әрі   Қҧбылатын алмасша 

«Л» ӛзгерсе боламын  Ӛзге бір сӛз туындар 

Дихан-баба қҧралы            Жалғыз әріп алмасса 

 

Біресе-тҧрады              Ал балалар, толғанып 

Ӛзінше шақырып   Сӛз қҧрайық ендеше 
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Біресе-қуады    Ӛзгергенде соңғы әріп 

Зілденіп ақырып   Сӛз шығатын ӛзгеше 

 

Жҧп-жҧмыр,    «А» әрпінен бастасаң, 

Қап-қатты    Ағзасымын адамның, 

Таспамын ӛрілген   «А»-ны алып тастасаң, 

Енді мен,    Сҥттен жасалған тағаммын 

Тәп-тәтті, 

Жеміспін тӛгілген. 

 

«Жаттауға жаңылтпаш, жас бала жалықпас» 

 

Еденіміз еменнен    Бақта 

Емен, еден               Бақбақ ӛседі, 

Неден кем?     Бақбақ бақта  

Қаптап ӛседі   

Қақпанды қапқан қабан ба  

Қабанды қапқан қақпан ба?              Қамшы қайсы 

                                                            Қайшы қайсы? 

Есік алды қара ағаш               Қамшы-қонышымызда 

Бар ағашта-кәрі ағаш.               Қайшы-қолымызда 

 

Арпалысқан алты арыстан              Қҧрған ауға  

Шыға келді қалды арыстан.    Қауға тҥсті 

                                                            Қауға  

Қырда        Қҧрған ауға тҥсті. 

Тырна жҥр 

Тырна            Алсам деп ем жерімді 

Қырда жҥр           Желім жерге тӛгілді 

                                                                Кім білген бҧл желімді,  

Орақ ордым,                    Ластады жеңімді. 

Орақпен қонақ ордым. 

Қонақты           Заңгер меңгергенді, 

Кӛп-ақ ордым          Дәрігер меңгере ала ма? 

            Дәрігер меңгергенді, 

Домбырашы                          Заңгер меңгере ала ма? 

Домбырасын 

Он бҧраса да,           Сырқат малды демде емдеді, 

Оң бҧрсын                    Демде емдемегенді 

                    Ол мал сенделгендей еді. 

Сіздерде           Сондықтан 
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Сегіз қабат биік ҥй де бар                Малды демде емдеді. 

Сегіз қанат киіз ҥй де бар 

             Ӛрісінде жҥз бір ӛгіз, 

Бҧлбҧл-             Сҧрап алдық біз бір ӛгіз. 

Бҧл бір әнші қҧс,           Сҧрадыңыз сіз бір ӛгіз... 

Бҧлбҧлдай болсын әншіміз         Есебін ап біз жҥреміз. 

 

Шығармашылық жҧмыс 

 

1. Орны ауыстырылып берілген сӛздерден сӛйлем қҧраңдар. 

Ауамен, біз, дем, таза, аламыз. 

Ауа, денсаулыққа, таза,пайдалы, ӛте. 

Ҥйдің, ауасын, таза, әр уақытта, сақтаңдар 

Жиі, терезе, тҧрыңдар, ашып 

Отырыңдар, жаңартып, ауаны.  

 

2. Кӛру диктанты.  Жаңылтпаш 

 

Тапсырма: дауысты дыбыстардың астын сыз. Олардың жуан не 

жіңішке екенін айт. Ала-ала алашалар, Тамаша олар 

Оған кім таласа алар, Алашаларды таба алса, алар 

 

 3. Қозы 

Тапсырма: ӛлеңнің ҧйқасын тап.   

 

Кіп-кішкене ----------- (момақан)  

        Қошақанды ------------ (ҧнатам) 

        Сҥйеді апам -------- (қозым деп) 

        Қошақаным ----------(ӛзің деп) 

  

        Кҥнде ерте -----(тҧрамын) 

        Ҥйде отын -------(жарамын) 

        Суды да ӛзім -----(әкелем) 

        Мен осындай -----(баламын)  

Ӛз ойыңша мәтінді жалғастыр. 

 

«Менің сҥйкімді жануарым» 

 

 Мен жазғы демалысымда жайлаудағы ата-әжеме қыдырып 

бардым. Тӛрт тҥлік малдың тӛлдері ӛте кӛп екен, соның ішінен маған 

ҧнағаны тҥйенің тӛлі... 
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«Балдәурен балабақшасы» 

 

 Мен ауылымда, шағын орталықта балабақшаға бардым. 

Менің досымның есімі... 

 

 «Не тәтті?» 

 Жиренше шешен бір кҥні келе жатып алдынан кездескен бір 

баладан сҧрайды.  

 -Дҥниеде не тәтті, балам?.. 

 -Ал дҥниеде не жҧмсақ?.. 

 -Ал дҥниеде не қатты?.. 

 

«Сәбит пен Исабек» 

 

 Сәбит пен Исабек жҧптары жазылмаған жан достар. Екеуі бір 

мектепте оқиды. Сабаққа бірге дайындалады. Кенет Сәбит Исабектің 

анасының сағатын тҥсіріп сындырып алды. Сәбит не істерін білмей 

ҥнсіз тҧрып қалды...  

 

«Сыңарын тап!» ойыны 

Тапсырма: сӛздерді қосу арқылы біріккен сӛз жасап кӛрші 

 

 

АҚ      ҚОСАҚ 

АЙ      ТАУ 

САҢЫРАУ     ҚАЗЫҚ 

КЕМПІР     ҚҦЛАҚ 

ТЕМІР     БАҚА 

ТАС      ҚУ 

КӚКШЕ     БАЛТА 

 

 

 

«Жасырынған әріп» ойыны 

 

Тапсырма: кӛп нҥктенің орнына керекті әріпті қой 

...нерлі, ...депті, ақылд..., ина...атты, зере..., ал...ыр, саб...рлы, 

тәрби...лі, кҥ...ті, қара...айым, на...ысты, ада..., ба...а. 
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Шатасып кеткен әріптерге ӛз орнын табуға кӛмектес 

 

Н А А Ш   Ҧ Л Қ П Ы  Н А Б А Н 

 

 

 

 

 

 

И Е Ш   Ҥ Л Г   А Б З Е Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Жыланның жолы» ойыны 

Тапсырма: ҥлгі бойынша кестені толтыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

Р Қ А Н 

Қ 

 

А З А Н 

  А   

 

   А  

 

    А 

 

   А  

 

  А   

 

 А    

 

А     
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Сӛзжҧмбақ «Алматы» 

 

1. Шӛп таситын қҧрал 

2. Уй жануары 

3. Ең әппақ зат 

4. Адам аты 

5. Жаздың бір айы 

6. Ас ҥй қҧралы 

 

 

 

 

 

 

Сӛзжҧмбақ «Кілем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тӛрт мезгілдің бірі 

2. Сиыр сҥтінен жасалатын тағам 

3. Кітап - ... бҧлағы 

4. Ең тез ӛсетін ағаш 

5. Іс тіккенде саусаққа киетін қҧрал 

 

Шатасып кеткен әріптерге ӛз орнын табуға кӛмектес 

  І Ж П  А Т М Р Т Ҧ  Н И М О Л 

 

 

 

 

 

 

 
 

А 

Л 

М 

А 

Т 

Ы        

 

 

 

  

   

   

   

   

К 

І 

Л 

Е 

М 
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13. «Сӛзмоншақ» 

Тапсырма: әріптердің орнын ауыстырмай, осы сӛзмоншақтан қанша 

сӛзді оқи аласың? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Суретке қарап ертегі жаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребустарды шеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ы 

с 

А 
Р 

Ғ А 

Т 

А 
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А 

Қ 
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Ұ 

Р 

Ы 

Н 
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«Отан» мәтел-жҧмбағы 

 

Тапсырма: Тӛменде кӛрсетілген сӛздерден қанша мәтел қҧрастыра 

аласың? 

Отансыз  Ыстық   Сатқан  Кҥрес        Қадір

 Отбасы  Оттанда  Ҥлес   Бҧлбҧл Адал  Ҧлы

  Халқы Тілегі     Адам Жанбайды     Еңбек 

 Жҥрегі               Ормансыз   Сҥйеді 

 

«Сӛзмоншақ» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Тӛлін тап» ойыны 

 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тӛрт  тҥлік туралы не білеміз......... 

МЕНІҢ СҤЙІКТІ  ЖАНУАРЫМ   әңгіме қҧрастыру. 

 

А 

Қ 

Д 
Ә 

І 

Т 

К 

А 

П П 

Т 

Е 

Р 

А 

Т 

Л 

М А А Л А 
М 
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19. Суретті реті бойынша дҧрыс орналастырып, кӛркем әңгіме 

қҧрастыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Тӛмендегі тӛрт суреттің қайсысы бірінші суретке сай келеді? 
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Бҧл тапсырманы 1 минуттың ішінде кім орындаса, сол баланың ойлау 

қабілеті қалыпты деген сӛз. Егер, 1 минуттың ішінде таба алмаса, 

дамыту жҧмысын кӛп орындатып, жаттықтыру керек. 

 

Суреттегі айырмашылықтарды ізде 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Суреттін қатесін тауып, әңгімелеп бер 
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«Білімділер сӛзтізбегі» ойыны 

Тапсырма: кестеде 8 сӛз жасырынған, сол сӛздерді тауып кӛр 

 

С А Ғ А Т М И 

Ш Б Л Р А Т А 

Е Н С К Е М Е 

Ң А Р Т А Л Б 

Б Й Қ Ҧ Л А Қ 

Е Н М А Л М А 

Р А Д Р Н В Н 

 

 

«Не ортақ?» ойыны 

 

Тапсырма: Суреттерге назар аудар. Осылардың барлығына не ортақ 

екендігін бір сӛзбен ғана жеткізе аласың ба? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды 
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 1 сыныпта «Тіл әлеміне саяхат» таңдау курсы факультатив 

негізінде жҥргізілді. Жҥргізілген тақырыптар сынып 

оқушылыарының тілінің дамуына, есте сақтау қабілеттерінің 

артуына, шығармашылықпен ӛз бетінше жҧмыс жасауына, 

тапқырлыққа, ізденімпаздыққа, отансҥйгіштікке, табиғатты 

сҥюіне, адамгершілігі мол, ойын жинақтай алуына ықпал етті. 

Оқу дағдысы қалыптасты, сӛз саптау қоры кеңейді, дҧрыс сӛйлеу 

шеберлігі артты. Баланың тілін дамыту ҥшін ҥйірме, 

факультативтер жауапты мәселе деп білемін. Осының 

нәтижесінде бастауыш сынып оқушыларының тілдік жҥйелері 

шебер де, тартымды болуы қажет. Сабақта сабақтан тыс 

уақыттарда жҧмбақ шешуге, жаңылпаштар айтудан жарыс мақал-

мәтел, ойдан ӛлең қҧрастыру, қызықты ойындар, ертегілер 

(сахналау) жалқау баланың намысын оятып қызығушылығын 

арттырды. 

Мектеп табалдырығын жаңа аттаған жас бҥлдіршін мен 

бастауыш буынға «Тіл әлеміне саяхат» курсы, факультативі 

бойынша жҧмыс істеу ҧстазда қызығушылық тудырды. 

Логикалық ойлау, топтаса жарысу оқушының қызығушылығын 

арттырып, сӛз мәнін тҥсінуін, тез ойлауын, ой ҧшқырлығын, 

тапқырлығын шыңдай тҥсті.  

 Жҥсіпбек Аймауытов: «Ана тілін жақсы меңгере алмай 

тҧрып, ӛз пәндеріңді тҥсіну мҥмкін емес» деп тілімізді аялап, 

қастерлеуге, білімді, ой-ӛрісі кең, дҥниетанымы, сӛздік қоры мол 

ҧрпақ тәрбиелеуді кӛздеген. Сол себепті, жаңа технология 

элементтерін ӛз іс-тәжірибемде ҥнемі пайдалана отырып, әр  

тоқсанда бала білімінің белгілі бір деңгейіне, кезеңіне, 

баспалдағына жетіп, дағдыларының  қалыптасуын анықтадым.  

Нәтижесінде  мәнерлеп оқу шеберліктері артып, ӛлең ҧйқастарын 

табу қабілеттері жетілді. Мақал, жҧмбақ, жаңылтпаш айту 

сайыстарында жақсы кӛрсеткіштерге қол жеткізілді.Мектебімізде 

ӛткізілген «Қадыр Мырза Әли оқулары», «Абай оқулары» 

мәнерлеп оқу сайыстарында жеңімпаз атанды.  

                                        Білім-биік  бәсекенің  жарысы, 

                                        Сыни  ойлау –ҧшқыр ойдың  табысы. 

                                        Жас  ҧрпақтың  терең білім алуы- 

                                        Тек білімді ҧстаздардың  дәрісі – деп, 

қорыта келе,1 сыныптан бастап оқушыларды шығармашылыққа 
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баулу, ҥнемі бақылап, кӛмек беру арқылы бағыттау  нәтижесі 

келешекте ӛз жемісін береді.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 

 

1. Бастауыш сыныпта оқыту (әдістемелік журнал).(2010-2014ж) 

2. Мектептегі мерекелер (2011-2012ж.) 

3. Бабаңнан саған не қалған? Алматы (2011ж.) 

4. Ӛ. Ақыпбекҧлы. Қырық қызық Алматы (2012ж.) 

5. «Тіл дамыту» әдістемелік қҧрал (2012ж.) 

6. Ойындар, тренигтер, мақал-мәтелдер жиынтығы (2010ж.) 

7. «Ертегілер елінде» республикалық балалар журналы (2013ж.) 

8. «Алтын сандық» республикалық балалар газеті(2014ж.) 

9. «Айгӛлек журналы» № 4, № 5 (2010 ж.) 

10.  «Қазақ тілінен дидактикалық жаттығулар» (2012ж.) 

11.  Бастауыш сынып журналы (2015ж.) 

12.  «Балжҧмбақ» газеті (2010-2012ж.) 
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Тақырыбы: «ТІЛ ДАМЫТУ»  
1-2-СЫНЫПТАРҒА АРНАЛҒАН 

Қҧрастырушылар: А.А.Кенжебаева, М.Тӛлеген, Зеленов ауданы 

Рецензент:  Ғаббасова Б.Б.-  «Ӛрлеу» БАО» АҚ филиалы БҚО 

ПҚБАИ, «Тҧлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру» кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

Тҥсінік хат 

 

       Тіл - адамның бір – бірімен пікір алысу, қарым - қатынас 

жасайтын қҧралы, тілдің қоғамдағы  қызметі ерекше.Таза, мәнерлі тіл 

- ойлау жҥйесі. Баланы ана тіліне дҧрыс сӛйлеуге ҥйрету арқылы 

олардың бойына тілдік мәдениетті қалыптастырады. Баланы тілдік 

мәдениетке тәрбиелеу отбасының, мектептің қажырлы еңбегінің 

арқасында жҥзеге асады.  

«Тіл дамыту» бағдарламасының мақсаты баланың білімін щыңдайды, 

дҥниетанымын молайтады, адамгершілік сезімін оятады, тілін 

байытып, сауатты сӛйлеуге тӛселдіреді. 

     «Тіл дамыту» бағдарламасы бастауыш мектептің 1-2 сыныптарына 

арналып жасалынды. Бағдарлама 34 сағатқа жоспарланған. Бҧл 

бағдарлама Қазақстан Республикасы Мемлекеттік білім стандарты 

мен оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып қҧрастырылды. 

      Әр тарауда берілген тақырыптар арқылы оқушылар жаттауға, 

әңгімелеуге, мәнерлеп оқуға, сурет бойынша әңгіме қҧрауға, сҧрақ 

тапсырмаларға ойланып жауап жазуға, жҧмбақтар мен 

сӛзжҧмбақтарды дҧрыс шешуге және мақал – мәтелдер, жаңылпаштар 

жаттап дағдыланады.  

    «Тіл дамыту» факультативтік сабағын оқытудың негізгі мақсаты – 

оқушыларға тілдік, ауызекі сӛйлеуді меңгерту, кӛркем – 

шығармашылық қабілеттері мен бейімділігін, ой ҧшқырлығын, сӛйлеу 

мәдениетіне, мәтінмен дҧрыс жҧмыс істеуге ҥйрету, кітап оқуға 

қҧштарлықтарын артыру, ана тілін сҥйетін, адамгершілік, 

Отансҥйгіштік сезімдері қалыптасқан, шығармашылыққа бейім жеке 

тҧлғаның қалыптасуы мен дамуына мҥмкіндік жасау. 

 

Міндеттері: 

 оқушылардың оқу дағдысын қалаптастыпу және жетілдіру; 

 оқушылардың тілін дамыту, сӛздік қорын молайту, 

байланыстырып сӛйлеуге ҥйрету; 

 кӛркем шығармаларды оқуға деген қҧштарлығын ояту; 
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 ауызекі және жазба тілде байланыстырып сӛйлеуін, ойын еркін 

жеткізу, 

сауатты да мәнді жаза білу қабілеттерін дамыту; 

 ӛз ой - пікірін айта білуге баулу; 

 оқушылардың бойына ізгілік пен имандылық, адалдық пен 

мейірімділік сияқты адамкершілік қасиеттерін дамыту;  

 ойлау қабілетін, ізденушілікпен, шығармашылықпен 

жҧмыстануға баулу. 

 

Кҥтілетін нәтиже: 

 сӛздік қорын толықтырады 

 оқу материалдары бойынша курста ( диалог,рӛльмен 

инсцинировка  жасау,әңгіме,пікір алмасу т.б.) дағдыларын 

меңгереді.  

 сӛздерді мақсатқа негізгі ойға,мазмҧнға сәйкес ӛз бетінше 

талдап қолдана алады. 

 шығармашылығын шыңдайды,танымдық қабілеттері дамиды, 

ӛзіндік ой қорытуға, ойын әдеби тілмен ӛрнектей білуге 

дағдыланады. 

   

«Тіл дамыту» факультатив сабағының тақырыптық 

мазмҧны: 

1-сынып, 33 сағат. 

 

І - тарау. Біз мектепке барамыз  (4 сағат) 

Бҧл бӛлімде – мектеп, сынып туралы тҥсініктері кеңейеді. 

Білімнің, ғылымның адам ӛміріне алатын маңызы тҥсіндіріліп, 

оқушының кӛңілінде оқуға деген қызығушылық, талпыныс, 

сенім тудырылады. 

ІІ - тарау. Сҧрақтар әлемі (4 сағат) 

Бҧл бӛлімде – Кім? Не? Не істеді? Қандай? Қанша? деген негізгі 

сҧрақтарға жауап беретін сӛздер туралы тҥсінік алады. Осы 

сҧрақтар арқылы сӛйлемдер қҧрап дағдыланады. 

ІІІ - тарау. Суреттер сӛйлейді (11 сағат) 

Бҧл бӛлімде – берілген суреттер бойынша әңгіме қҧрап және 

ӛздері осы тақырыптарды суреттер салып әңгімелеп ҥйренеді. 

ІV - тарау. Сӛз мәйегі (9 сағат) 

Бҧл бӛлімде – мақал-мәтелдер, жаңылтпаш, жҧмбақтар, ребустармен 

танысады, ӛздері де ребус қҧрап ҥйренеді. 

V - тарау. Ертегілер елінде (5 сағат) 

Бҧл бӛлімде – ертегілер оқи отырып, кейіпкерлердің іс-әрекеттеріне 
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талдау жасап ҥйренеді, солар арқылы ӛз бойларына адамгершілік 

қасиеттерді алады. 

 

2-сынып, 34 сағат. 

 

І - тарау. Елім деп соғар жҥрегім (5 сағат) 

Бҧл бӛлімде - оқушыларды елін, жерін сҥюге, қадірлеуге ҥйретіп, 

Отанын қорғауға дайын болуға ҥндеп, ӛз халқына деген мақтаныш 

сезімін оятуға тәрбиелейді. 

ІІ - тарау. Адам болам десеңіз (6 сағат) 

Бҧл бӛлімде - балалар бойына адамгершіліктің ізгі қасиеттерін 

дарытады.Оларды адамдар арасындағы тҥрлі қарым – қатынасты 

сезіне білуге тәрбиелейді. 

ІІІ - тарау. Бабалар сӛзі – даналық кӛзі (9 сағат) 

Бҧл бӛлімде - оқушылардың танымдық білімін кӛтеруге мол 

мҥмкіндік беріледі. Бабаларымыздың  ӛмір жолы, халқына сіңірген 

ерен еңбегі, ӛмір сҥрген кезеңдерінің бел - белестері, ҧрпағына 

қалдырған асыл мҧралары сӛз болады. 

ІV - тарау. Еңбектің наны тәтті (3 сағат) 

Бҧл бӛлімде – жалқаулықтан аулақ болуға, еңбекқорлыққа 

тәрбиеленеді. 

V - тарау. Табиғатты қастерлейік (5 сағат)  

Бҧл бӛлімде оқушылар туған ӛлке табиғатын қастерлеуді 

ҥйренеді.Ондағы жан – жануарларды, аң – қҧстарды танып білуге 

машықтанады. 

VІ - тарау. Жазбаша сӛйлеу тілін дамыту (6 сағат) 

Бҧл бӛлімде оқушылар мазмҧндама, шығарма жазуға дағдыланады. 

 

2- сыныпта әрбір тараудың соңында шығармашылық жҧмысқа 1 

сағаттан бӛлінген. Онда оқушылар берілген тақырыпта эссе, 

шығарма жазып, ӛлең қҧрастырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

206 

 

«Тіл дамыту» факультатив сабағының 

кҥнтізбелік – тақырыптық жоспары 

 

1 - сынып 
р/с тақырыбы Сағат 

саны 

Кҥтілетін нәтиже 

І. І. Біз мектепке барамыз   /4 сағат/ 

1. Мектеп – білім ордасы  1 Мектеп туралы ойларын 

айта алады, бірін-бірін 

толықтырады, сӛздік қоры 

кӛбейеді, ойлау қабілеті 

артады 

2. Біздің сынып 1 Ӛзі оқитын сыныбы тура-

лы әңгімелеп айта алады 

3. Менің оқу қҧралдарым 1 Оқу қҧралдарының атын 

біледі, олардың 

қолданылатын орны 

туралы айта алады 

4. Ӛнерлі ӛрге жҥзер /мектеп 

тақырыбына сурет салу, 

әңгімелеу/ 

1 Ӛзін еркін сезінеді, 

қиялдарын бейнелейді, 

оқушы қабілеті байқалады 

ІІ. Сҧрақтар әлемі  /4 сағат/ 

5. Кім? Кімдер? Не? Нелер? 

сҧрақтарына жауап беретін 

сӛздер 

1 Кім? Кімдер? Не? Нелер? 

сҧрақтарына жауап 

беретін сӛздермен 

танысады 

6. Не істеді? Не қылды? 

Қайтті? сҧрақтарына жауап 

беретін сӛздер 

1 Не істеді? Не қылды? 

Қайтті? сҧрақтарына 

жауап беретін сӛздермен 

танысады 

7. Қандай? Қай? сҧрақтарына 

жауап беретін сӛздер 

1 Қандай? Қай? 

сҧрақтарына жауап 

беретін сӛздермен 

танысады 

8. Қанша? Неше? Нешінші 

сҧрақтарына жауап беретін 

сӛздер 

1 Қанша? Неше? Нешінші 

сҧрақтарына жауап 

беретін сӛздермен 

танысады 

ІІІ. Суреттер сӛйлейді  /11 сағат/ 

9. Менің жанҧям   1 Бауырмалдыққа, жанҧя 

мҥшелерін қҧрметтеуге 

дағдыланады 

10. Менің достарым 1 Достық туралы 
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тҥсініктері қалыптасады, 

адалдық, қол ҧшын беру 

сезімдері оянады 

11. Менің ауылым   1 Туған жердің қасиетін 

тҥсінеді, оған деген 

сҥйіспеншіліктері артады 

12. Жануарлар әлемі   1 Жан-жануарлар, олардың 

пайдасы туралы 

тҥсініктері дамиды, 

жануарларды қорғау 

керектігін сезінеді 

13. Табиғат тамашалары  1 Адам бойындағы жақсы, 

жаман қасиеттерді айыра-

ды, ӛздері ой тҥйіп, 

шешім қабылдауға 

ҥйренеді 

14. Спорт – денсаулық кепілі  1 Спорттың  денсаулыққа 

пайдасын тҥсінеді, 

салауатты ӛмір салтын 

ҧстануға ҧмтылады 

15 Кҥз кӛрінісі 1 Кҥз мезгілі туралы 

тҥсініктері кеңейеді, 

табиғат сҧлулығын сезіне 

білуге, аялауға  ҥйренеді 

16. Қыс қызығы 1 Қыс мезгілі туралы 

тҥсініктері кеңейеді, 

табиғат сҧлулығын сезіне 

білуге, аялауға  ҥйренеді 

17. Кӛктем келбеті 1 Кӛктем мезгілі туралы 

тҥсініктері кеңейеді, 

табиғат сҧлулығын сезіне 

білуге, аялауға  ҥйренеді 

18. Жайдары жаз 1 Жаз мезгілі туралы 

тҥсініктері кеңейеді, 

табиғат сҧлулығын сезіне 

білуге, аялауға  ҥйренеді 

19. Менің Отаным - Қазақстан 1 Туған жеріне деген 

сҥйіспеншілік сезімдері 

артады 

ІҤ. Сӛз мәйегі  /9 сағат/ 

20. Сӛздің кӛркі – мақал /туған 

жер тақырыбына  мақал – 

мәтелдер жаттау/ 

1 Мақал-мәтелдердің 

мағынасын ашуға, 

ойларын мақал-

мәтелдермен жеткізе 
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білуге ҥйренеді 

21. Жҧмбақбай атайдың 

жҧмбақтары 

1 Ой-ӛрістері дамиды 

22. Жаңылтпашты жаңылмай 

айт 

1 Тілдері жаттығады 

23. Адасқан буындар 1 Адасқан буындардан 

сӛздер қҧрастырып, сол 

сӛздерді қатыстырып 

әңгіме қҧрап ҥйренеді 

24. Ребус шешіп ҥйренеміз 1 Ребус шеше отырып, ой-

ӛрістері дамиды 

25. Кім болам?  1 Мамандық туралы 

мағлҧмат алады, 

әңгімелей біледі 

26. Наурыз – жыл басы /Наурыз 

бата жаттау/ 

1 Ҧлыстың Ҧлы кҥні 

туралы тҥсінік алады, ой-

ӛрістері кеңейеді 

27. Жолда жҥру әліппесі  1 Жолда жҥру ережелерін 

естеріне тҥсіреді, есте 

сақтау қабілеттері артады 

28. «Менің ең жақын досым - 

кітап» 

1 Кітаптың пайдасы туралы 

тҥсінеді, кітап оқуға 

қызығушылқтары артады 

Ҥ. Ертегілер елінде  /5 сағат/ 

29. Арыстан мен тҥлкі 1 Әңгімелеп ҥйренеді 

30. Жақсылық пен Жамандық 1 Кӛркем әдебиетке деген 

сҥйіспеншілігі оянады 

31. Ақыл, Ғылым, Бақыт 1 Әңгімелеп ҥйренеді, рӛлге 

бӛліп сомдайды 

32. Ҥш жалқау 1 Кӛркем әдебиетке деген 

сҥйіспеншілігі оянады 

33. «Балғындар баспасынан» 

тақырыбында оқушылар 

шығармашылығынан кӛрме 

ҧйымдастыру 

1 Ҧқыптылыққа, сапалы 

жҧмыстануға ҥйренеді 

 

2 - сынып 
р/с тақырыбы Сағат 

саны 

Кҥтілетін нәтиже 

 І. Елім деп соғар жҥрегім 

1. Менің жазғы демалысым 1 Жазғы демалысы туралы 

ӛз ойын анық, толық 

жеткізе алады, бір-бірін 
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тыңдап ҥйренеді 

2. Ата заңым - ардағым 1 Заң, тәртіп, ереже туралы 

тҥсініктері кеңейеді 

3. Туған тілім – тірлігімнің 

айғағы 

1 Тілдің маңызы туралы 

тҥсініктері кеңейеді, 

тілін қҧрметтеу сезімдері 

оянады 

4. «Отаным – атамекенім» 

эссе жазу, ӛлең қҧрастыру 

1 Туған жерге деген 

сезімдері артады, тілдері 

дамиды, ӛлең қҧрастыру 

қабілеттері қалыптасады 

5. «Бақытты жанҧя» 

тақырыбына әңгіме жазу 

1 Бауырмалдыққа, жанҧя 

мҥшелерін қҧрметтеуге 

дағдыланады 

ІІ. Адам болам десеңіз 

6. Сәлем - сӛздің анасы 1 Әдептілік әліппесін 

меңгереді 

7. Жирен жаман әдеттен 

/тыйым сӛздер/ 

1 Жақсы, жаман әдеттерді 

ажырата алады 

8. Алғыс. Тілек. Бата 1 Тілек, бата сӛздерді 

жатқа біледі 

9-10. Ы.Алтынсарин «Бақша 

ағаштары» 

2 Әңгіме мазмҧнын 

сахналау арқылы 

адамгершілік асыл 

қасиеттерге тәрбиеленеді 

11. «Адам болам десеңіз...» 

эссе жазу, ӛлең қҧрастыру 

1 Адамгершілік туралы 

эссе жаза алады, ӛлең 

қҧрастырады 

ІІІ. Бабалар сӛзі – даналық кӛзі 

12-13 Тӛрелік айтқан Тӛле би 2 Тӛле бидің шешендік 

сӛздерін оқи отырып, 

мағынасын тҥсінеді 

14-15 Қаз дауысты Қазыбек би 2 Қазыбек бидің шешендік 

сӛздерін оқи отырып, 

мағынасын тҥсінеді 

16-17 Әділетті Әйтеке би 2 Әйтеке бидің шешендік 

сӛздерін оқи отырып, 

мағынасын тҥсінеді 

18-19 Қазақтың қаһарман ҧлы - 

Бауыржан 

2 Бауыржан 

Момышҧлының нақыл 

сӛздерін оқи отырып, 

батырлық, ерлік 

сезімдері оянады 

20. «Мен елімді жырлаймын» 1 Туған жері туралы ӛз ой-
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эссе жазу, ӛлең қҧрастыру ын жазбаша жеткізе 

алады 

ІҤ. Еңбектің наны тәтті 

21.. Еңбек етсең ерінбей... 1 Еңбектің адам ӛміріндегі 

маңызын ҧғынады, 

еңбек-қорлыққа 

тәрбиеленеді 

22. Кім болам? 1 Мамандық туралы 

тҥсініктері кеңейеді, әр 

мамандықтың маңызын 

тҥсінеді 

23. «Жалқаулықты жек 

кӛрем» эссе жазу 

1 Ӛз ойларын жазбаша 

жеткізіп дағдыланады 

Ҥ. Табиғатты қастерлейік 

24. Табиғатты суреттейік 1 Табиғат сҧлулығын 

сезіне біледі 

25. Қҧстар – біздің досымыз 1 Қҧстар туралы 

тҥсініктері кеңейеді, 

олардың адам ҥшін 

маңызын ҧғынады, 

олардың қорғауға 

тәрбиеленеді 

26. Тӛрт тҥліктің кеңесі 1 Тӛрт тҥлік, олардың 

пайдасы, тӛрт тҥліктің 

пірі туралы ойлары 

кеңейеді 

27-28 А.Қҧнанбаевтың табиғат 

тақырыбындағы ӛлеңдері 

2 А.Қҧнанбаев туралы 

кӛбірек біледі, табиғат 

тақырыбындағы 

ӛлеңдерімен танысады 

ҤІ. Жазбаша сӛйлеу тілін дамыту   /6 сағат/ 

29. Сҧрақтарға жауап жазу, 

жоспар қҧру 

1 Мәтін бойынша сҧрақ 

қойып, сҧрақтарға жауап 

жазып, жоспар қҧрып 

ҥйренеді 

30-31 Мазмҧндама жазып 

ҥйрендім 

2 Мазмҧндама жазып 

дағдыланады 

32-33 Шығарма жазу білесің бе? 2 Шығарма жазып 

ҥйренеді 

34. «Балғындар баспасынан» 

тақырыбында оқушылар 

шығармашылығынан 

кӛрме ҧйымдастыру 

1 Шығармашылық, 

ізденушілік қабілеттері 

арта тҥседі 
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Сӛз мәйегі 

Мақал – мәтелдер 

Мақал - мәтелдер - әр халықтың ӛз даму тарихында басынан 

кешкен алуан тҥрлі оқиғалары, ӛзі аңғарған табиғат қҧбылыстары, 

қоғам мҥшелерінің ӛзара қарым-қатысы, мінез-қҧлқы, психологиясы 

жӛніндегі жасаған қорытынды, тҧжырымдарының тҥйіні, ӛмір 

тәжірибесінен жинақталған философиялық ойлардың ҧтқыр да 

ҧтымды, жатық та кӛркем кӛрінісі, фразеологиялық оралымдардың 

еңделіп, сырланып, әбден қалыпқа тҥскен тҧрақты тҥрлері. Ол бір 

ғана емес ертеден бері қалыптасқан ой дәлдігімен, мазмҧнының 

тереңдігімен ерекшеленетін ауыз әдебиетінің бір тҥрі.Ол айналадағы 

сыры мол дҥние туралы білімнің сҧрыпталған жиынтығы, халықтың 

ӛзінше шағын ауызша энциклопедиясы ғана емес, ҧстаздық, 

тәлімгерлік роль де атқарады, адам бойындағы барлық жақсылықты 

асқақтатып, жамандықты жерлеп,бала тәрбиесінде ерекше орын 

алатын халық даналығы.Мҧндағы ақыл-кеңестер қысқа да нҧсқа, әрі 

тҧжырымды болды.. Халық даналығы ата-анаға ҧрпақ тәрбиесі 

жӛнінде ӛзінен бҧрынғылардың моральдық-психологиялық, 

медециналық-гигиеналық, ӛнер-сайыскерлік ой-пікірлерін де 

шоғырландырып, бҥкіл халықтың тәлімдік тәжірибесін мирасқа 

қалдырып отырды. Кӛшпеліліердің сонау ерте дәуірінен-ақ бҧларды 

кӛп біліп әрі оны ақылмен байыптай алатын адамды ерекше 

қастерлеуі тегін емес. Ондай адам ата-баба даналығының кӛзіндей 

саналатын. Мақал-мәтелдер белгілі бір шешіммен істің дҧрыстығын 

анықтайтын логикалық қызметтің эталоны тәрізді адамның ой-

әрекеттерінде маңызды роль атқарып отырады. 

Жҧмбақтар, олардың маңызы 

Жҧмбақ -  адамның ой-ӛрісін, алғырлығын, білімін сынау 

мақсатында нақты бір зат немесе қҧбылыс тҧспалдап сипатталатын 

шағын әдеби жанр. 

Жҧмбақ жанры дҥние жҥзі халықтары әдебиетінің кӛпшілігінде бар. 

Жҧмбақ әдебиеттің ежелгі ҥлгілерінде, ауыз әдебиетінде жиі 

кездесетіндіктен оны ғылымда ―фольклорлық жанр‖, ―халықтық 

поэзияның шағын тҥрі‖ деп санау орын алған. Алайда, қазіргі заман 

әдебиеті ӛкілдерінің, әсіресе, балалар әдебиеті авторларының 

шығармаларында жҧмбақтар топтамасы жиі кездеседі. Сондықтан 

оны тек фольклорлық жанр аясында шектеуге болмайды. 

Қазақ халқы жҧмбақты адамдардың білім деңгейін, парасатын 

аңғартатын ҥлкен ӛнер деп есептеген, сондықтан жар таңдаған 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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жастар, ақындар, ел ішіндегі шешен, би, т.б. данагӛй, қадірменді 

адамдар бір-біріне жҧмбақ жолдап, ақыл-ой сынасып, таным 

салыстырған.  

Жҧмбақта тҧспалдап айтылатын нәрселер дайын, ап-айқын кҥйінде 

кӛрінбей, емеурінмен елес береді. Тҧспалдау арқылы байламның 

сыңар бейнесі сомдалады, оның бейнесі басқа қҧбылысқа кӛшіріледі. 

Жҧмбақтар тҥрлі жағдайларды суреттеуді мақсат етпейді, оқиғаларды 

да баяндамайды, тек әр тҥрлі заттар мен қҧбылыстардан ӛрнектер 

табады. 

Қазақ жҧмбақтарын жинау ісі 19 ғасырдың 2-жартысында басталып, 

20 ғасырда одан ары жалғасты. Қазақ фольклоры мен ауыз әдебиетін 

жинақтап, алғаш рет жіктеп кӛрсеткен Ш.Уәлиханов, сондай-ақ, 

ағартушы Ы.Алтынсарин ӛз шығармашылығында жҧмбақтарға 

арнайы тоқталған.  

 

 Бiлiмнен мол сый-асы, 

           Балғындардың ҧясы.    (Мектеп) 

 

 Ақыл-ойдың шырағы, 

          Зәулiм кӛктей шынары. 

          Биiгiне бойлаған, 

          Қанбайды адам қҧмары.  (Бiлiм) 

 

 Бiлiмнiң жол басшысы, 

           Шәкiрттiң қолбасшысы.  (Мҧғалiм) 

 

 Шәкiртке жанашыр, 

          Мейiрман кiм, жаны асыл?   (Ҧстаз) 

 

 Бiлiмнiң дәнiн тередi, 

           Балаға тәлiм бередi.   (Ҧстаз) 

 

 Ҧшымен қазық 

           Тор кӛздi жазық. 

           Ҥстiне ӛттiм, 

           Асыл сӛз жазып.   (Дәптер) 

 

 Қысқа таяқ дiңi бар, 

Шиырлаған iзiнде 

Сайрап тҧрар тiлi бар.   (Қарындаш) 
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 Тiл жоқ ӛзiнде, 

Сӛзi бар iзiнде.   (Қаламсап) 

 

 Сағат сайын қағылады, 

Тек мектептен табылады.   (Қоңырау) 

 

 Бӛлiнгендi табыстырып, 

Бiрiктiрсе қабыстырып. 

Жымдастырған жiгiт де, 

Байқамайсың тҥгiн де.   (Желiм) 

 

 Жҧқа тақтай бӛлшегi, 

Ҧзындықтың ӛлшемi.   (Сызғыш) 

 

 Оқу-бiлiм аспабы, 

Қоймасының бас қабы. 

 Бӛлмесi де бiрнешеу, 

Тиегi бар ашпалы.   (Сӛмке) 

 

 Бiрiн-бiрi қоштаған, 

Бiр ҥйден кӛрдiм, 

Қырық екi дос-жаран.   (42 әрiп) 

 

 Бiлiм менен тәлiм, 

Парақты ашқанда 

Беттерiнен мәлiм.   (Кҥнделiк) 

 

 Оқушыға кҥнде ерiп, 

Жҥретiн не?   (Кҥнделiк) 

 

 Iлулi тҧр кең алаң, 

Керегiмдi мен одан. 

Жазып алам кӛшiрiп, 

Сҥртем сосын ӛшiрiп.   (Тақта) 

 

 Тӛрт қырлы, ӛзi аппақ, 

Тақтадағы iзi аппақ.   (Бор) 

 

 Қабат-қабат қатталған, 

Асыл сӛзбен апталған. 

Парағы бар сӛйлейтiн, 
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Ол қазына ӛлмейтiн.    (Кiтап) 

 

 Бар бiлiмнiң бастауы, 

Бар ғылымның бастауы. 

Жас балаға нҧр шашқан, 

Қандай кiтап тiл ашқан?    (Әлiппе) 

 

 Жалқаумен бiр жҥретiн, 

Қҧдды қармақ iлетiн. 

Жоламайды зерекке, 

Сабақтарын бiлетiн.   (Екiлiк) 

 

 Мектептiң алтын орағы, 

Зейiндiлер одағы. 

Жақсы кӛрер бар бала, 

Зерекке дос ол дағы.     (Бестiк) 

 

Жаңылтпаш 

Жаңылтпаш - қазақ ауыз әдебиетінің шағын жанры. Жаңылпаш 

ойын-сауыққа жиналған жҧртты кҥлдіру, жас ҧрпақтың тілін 

ҧстартып, әр тҥрлі сӛзді шапшаң айтуға ҥйрету мақсатымен пайда 

болған. Жаңылпаштың сӛздері адамды жаңылдыратындай қиын, 

кӛбінесе, ҧяң және қатаң дауыссыз дыбыстардан қҧралады, қара сӛз 

немесе ӛлең тҥрінде болады. Жаңылпаш ойын-сауықтарда ән 

білмейтін, жатқа тақпақ айта алмайтын жастарға жаза ретінде де 

қолданылған. Мҧндай ҧятты жағдайға қалмас ҥшін әр жас жігіт пен 

қыз ән-жыр ҥйренуге талпынған. Қазіргі кезде жаңылпаш жаңа 

мазмҧнға ие болып, тҥрі мен мазмҧны жағынан молыға тҥсті. Жас 

ҧрпақты достыққа, бірлікке, адамгершілікке, ізгі қасиеттерге 

тәрбиелеудің маңызды қҧралына айналды. Оның ойындық сипаты 

балалардың бiр-бiрiмен жарыса кезекпе-кезек айтысуында жатыр. Ол 

тiл жаттықтыру мақсатын ғана кӛздемейдi, жаңылтпаштағы сӛздер 

дҧрыс айтылмаса, қҧлаққа мҥлде басқаша естiлiп, кҥлкi де туғызады. 

Жаңылтпаш – қазақ балалар ӛлең-ойындарының iшiнде салмақты 

орын алатын тәрбиелiк мәнi жоғары, кӛркемдiк кестесi де кҥрделi 

жанрлық тҥрлердiң бiрi. 

 

 Ақ тай ақ па? 

Қара тай ақ па? 
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 Жарыста 

Жҥз бала жҥгірді. 

Жартылай ҧл бала жҥгірді. 

Жартылай қыз бала жҥгірді. 

 

 Анау арал қай арал 

          Қайыңды арал, талды арал 

          Ішінде бҧзаулы ала марал  

 

 Сорпа іштік, 

     Сорпа ыстық, 

Сондықтан, 

Қорқа іштік. 

 

 Ҧқыпты бала – 

Кітапты тҥптеп тастады. 

Ҧқыпсыз бала 

Кітапты бҥктеп тастады, 

Жҧмысын басқаға жҥктеп тастады. 

 

 Кҥз, Кез, Кҥз, 

Кҥш, Кеш, Кӛш, 

Кір, Кер, Кӛр, 

Кҥл, Кел, Кӛл, 

Кілең қысқа сӛз, 

Кім оқиды тез? 

 

 Киген тоны, 

Оңды тон, 

Ӛңді тон.  

 

 Омар ора алар, 

Омар ора алмаса, 

Орал ора алар 

 

 Ҧста кісі 

Балға-шотын ҧстағысы келді. 

Ҧста кісі 

Қарындашын да ҧштағысы келді. 
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Бата сӛздер 

 

 Бата, бата беру — адал ниет, жақсы тілек білдірудің ҧлттық дәстҥрі. 

Дастарқан басында, тҥрлі жиын-тойларда, т.б. адам ӛмірінде кездесер 

ірілі-ҧсақты қуаныштар кезінде той, қуаныш иесіне арнап қол жайып, 

бата береді. Сондай-ақ, қиын сапар, алыс жолға аттанған азаматына ақ 

жол тілейтін халқымыздың ежелден келе жатқан, кең таралған 

дәстҥрлерінің бірі. Бата беретіндер, кӛбіне, кӛпті кӛрген ақсақалдар 

мен кемеңгер де дуалы ауызды билер болып келеді. Бата қысылғанда 

— қуат, қиналғанда—медет беріп, әрбір іс-әрекетіңе даңғыл жол 

ашып, бәле-жаладан қорғайды деп есептелген. Батасыз, тілексіз ӛмір 

болмайды. ―Батамен ер кӛгереді, жаңбырмен жер кӛгереді‖ деп 

халқымыз текке айтпаған. Батаның да қисыны, айтылатын, 

айтылмайтын жері болады, қуаныш пен тойдың ретіне қарай, соған 

лайық бата тілегі болады.  

Мағыналық тҧрғыда екі тҥрге бӛлінеді: ақ (оң) бата (алғыс), теріс бата 

(қарғыс). Қазақ халкының бата сӛз ҥлгілеріне В.Радлов, 

Ш.Уәлиханов, А. Васильев, Г. Потанин, т.б. зерттеушілер назар 

аударып, жинап жариялаған. 

 

 Наурыз кҥні ақ болсын, 

Бастарыңа бақ қонсын! 

Ҧлыс кҥні ҧлың менен қызыңа, 

Қыдыр ием жақ болсын! 

 

 Ҧлыс бақты болсын, 

Тӛрт тҥлік ақты болсын. 

Ҧлыс береке берсін! 

Пәле-жала жерге енсін! 

  

 Жаңа жылда жарылқа, 

Ескі жылда есірке, 

Кеткенін келтіріп, 

Кемтігін толтырсын. 

 

 Әуеден жаудырсын, 

Жерден ӛндірсін. 

Нәсібең таси берсін, 

Дҥшпаның қаша берсін. 

 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%81%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D3%99%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ертегілер елінде 

Арыстан мен тҥлкі 

       Арыстан қартайды. Аңдарды бҧрынғысындай аулай алмайтын 

болды. Енді аңдарды айламен аулағысы келді. Ӛзі ҥңгірде жатты да: 

- Аурумын, жҥруге әлім жоқ, - деп барлық аңдарға хабар таратты. 

Аңдар бір-бірлеп арыстанның халін білуге келеді. Арыстан аңдардың 

біреуін де қайтармайды. Бәрі де арыстанға жем болды. Бір кҥні тҥлкі 

келді. Ол ҥңгірден алысырақ тҧрды да: 

- Халіңіз қалай, тақсыр?- деп кӛңілін сҧрады. 

- Халім нашар. Неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел, тҥлкіжан, бір 

азырақ сӛйлесейік, - деді арыстан. 

    Тҥлкі: 

- Мен саған жақын барар едім-ау, бірақ саған кірген із бар да, шыққан 

із жоқ! - деп жҥріп кетіпті. 

 

Жақсылық пен Жамандық 

 Бҧрынғы ӛткен заманда Жақсылық, Жамандық атты екі адам 

болыпты. Бір кҥні Жамандық жаяу жҥріп келе жатса, артынан бір 

атты кісі жетіпті. Екеуі жӛн сҧрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. 

Ол келген Жақсылық екен. Сонда Жамандық тҧрып:  

-  Жақсылық, сен мені артыңа мінгестіре кетші, - депті. Жақсылық:  

-  Олай болса, сен қазір мына атқа мін де, біраз жер жҥріп барып, 

тҥсіп, атыңды байла да ӛзің жаяу кете бер. Cодан соң мен жетіп, атпен 

біраз жерге жҥріп, саған тағы байлап кетермін. Сӛйтіп, баратын 

жерімізге кезек мініп жетейік. Екеуміз мінгессек атқа қиын соғар, - 

депті. Сонан соң Жамандық атқа мініп алып, сол кеткеннен 

Жақсылықты есіне алмастан, кете беріпті. Жақсылық шаршап, арып-

ашып, кешке жақын бір кҥркеге келеді. Ішіне кірсе, жан жоқ. Бірақ 

ортада бір ҥлкен қазан асулы тҧр екен. «Айдалада қайнап тҧрған не 

қылған тамақ? Дәм татайын», - деп, бір саусағының ҧшын батырып, 

дәм татады да, кҥрке тӛбесіне шығып жатады. Бір уақытта қасқыр, 

тҥлкі, арыстан - ҥшеуі келіп, кҥркеге кіріпті. Тҥлкі тамақты кӛре 

сала:  

-  Ойбай, мына тамақтан біреу жепті! - деп, байбалам салады. Қасқыр 

мен арыстан екеуі: 

-  Кім жеуші еді? Адам келетін жер ме, бҧл жер? - деп, кейіген соң, 

тҥлкі сӛзді доғарып, ҥшеуі отырып тамақ ішіп, әңгімеге кіріседі. 

Арыстан, қасқыр, тҥлкі - ҥшеуі кӛрген-білгендерін айтысады. 

Арыстан мен қасқыр тҥлкіге:  

-  Тҥлкі, сен не кӛрдің, не естіп, не білдің? - дейді. Сонда тҥлкі тҧрып:  

-  Мен бір жерден бір алтын кӛрдім. Пәлен деген байдың қыстауының 
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қасындағы жаман қыстаудың ортасында, бір сҥйем жердің астында 

жатқан бір қҧмыра алтынды кҥнде қарауылдап, қарап келемін, - дейді. 

Сонда қасқыр тҧрып:  

-  Мен кҥнде пәлен деген байдың қойының арасында ҥлкен ала 

тоқтыны қарауылдап келемін. Себебі: ол байдың ауырып жатқан 

бойжеткен қызы бар, қандай ем қылса да жазылмайды және оның 

емін ешкім білмейді. Бірақ мен білемін: ол қызды жазатын ала тоқты. 

Ала тоқтыны сойып, ӛкпесін жегізсе, жазылады. Тағы да ол бай жар 

салған: «Кімде-кім осы қызымды емдеп жазса, соған осы қызымды 

беремін», - деп. Бірақ оның емін әлі ешкім тауып айтқан жоқ, тауып 

айта алмайды да, - дейді. Кезек келген соң, арыстан тҧрып:  

-  Мен де тҥнде барып, тҥген байдың жылқысының біреуін жеп келіп 

жҥрмін. Ол бай мені еш уақытта ҧстай алмайды және маған оның 

ешбір жылқысы қуып жете алмайды. Жететін бір-ақ тайы бар. Ол тай 

пәлен тоғайдағы жылқының ішінде. Сол тайдан басқасынан мен 

қҧтылып кетемін. Және ол байдың жар салғаны бар: «Кімде-кім менің 

жылқымды жеп жҥрген арыстанды ҧстап берсе, соған бір ҥйір 

жылқымды беремін», - деп. Олар әңгімелерін аяқтап, ҧйықтап қалады 

да, азаннан тҧрып, бет-бетіне кетеді. Жақсылық олардың барлық 

әңгімелерін естіп алып, адам емдеуші боп, байдікіне келеді. Бай оның 

тҥріне қарап: «Осы емші шығар», - деп ойлап: 

-  Жоғары шық! - дейді. Жақсылық отырған соң, бай:  

-  Қызыма бал ашып бер! - дейді. Жақсылық: «Мақҧл», - дейді де, 

қызды қарап:  

-  Баланы емдетпей, босқа қинапсыңдар ғой! Әкел анау ҥлкен ала 

тоқтыны. Мҧның ауруы соның ӛкпесінде, - дейді. Бай дереу, 

қойшыларды жіберіп, тоқтыны алдыртады. Жақсылық қызға 

тоқтының ӛкпесін жегізіп, емдейді. Жазылған соң, қызды ӛзі алады. 

Бҧдан кейін Жақсылық бағанағы жаман қыстауға келеді. Қораның 

ортасын бір сҥйемдей қазса, бір қҧмыра алтын шығады. Оны алып, 

арыстанның айтқан жеріне барады. Барса, бай бір арыстанды ҧстай 

алмай жҥр екен. Мҧны білген соң Жақсылық байға:  

-  Мен сол арыстанды ҧстап берсем, сен маған не бересің? - дейді. 

Бай:  

-  Егер ҧстап берсең, саған бір ҥйір жылқы беремін, - дейді. 

Жақсылық: «Жарар», - деп, тоғайдағы жылқылардың ішінен ала 

тайды ҧстап алып, арыстанды кҥтіп тҧрады. Арыстан келіп, жылқыны 

алып қаша бергенде, Жақсылық әлгі ала таймен қуып жетіп, 

арыстанды ҧрып жығып, байдың бір ҥйір жылқысын алып, келген 

жолына тҥседі. Неше ай, неше жылдар ӛткенде, бір кҥні бҧған 

Жамандық келіпті. Жақсылық Жамандыққа қараса, ҥсті-басында тҥк 
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жоқ, қайыршы, дуана секілді екен. Ол Жақсылықты кӛріп:  

-  Жақсылықжан! Мен саған жамандық қыламын деп, мҧндай кҥйге 

ҧшырадым. Енді сен мені адам қыл. Сен бҧл мал-мҥліктерді қай 

жақтан таптың? - дейді. Сонда Жақсылық:  

-  Не де болса, адамзатсың ғой! Сен жамандық істегенмен, мен саған 

жақсылық істейін, - деп, ӛзінің бастан кешкен оқиғасын айтыпты. 

Сонан соң тҧрып:  

-  Пәлен тӛбеде бір ҥй бар. Сен қазір соған жет. Оның ішінде асулы 

бір қазан ет бар. Бірақ оның ішіндегі еттен тек бір саусағыңды 

батырып, дәмін кӛр де ҥйдің тӛбесіне шығып жат. Сонда тҥлкі, 

қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар 

кеткеннен кейін естіген сӛздеріңді істесең, сен осындай боласың, - 

дейді. 

Жамандық: «Жарайды,» - дейді де, баяғы кҥркеге барып кіреді. 

Жақсылық айтқандай, қазан толы ет асулы тҧр екен, қызығып кетіп, 

шыдай алмай: «Мына бір жілігін жейінші» - деп, еттен жеп, 

сорпасынан да, бес-алты рет ҧрттап алыпты. Сӛйтіпті де, ҥйдің 

тӛбесіне шығып жатыпты. Бір уақытта тҥлкі, арыстан, қасқыр - ҥшеуі 

кҥркеге кіреді. Тҥлкі тамақты кӛре сала:  

-  Ойбай, мына еттің тоқпақ жілігі жоқ, омыртқасы жоқ, сорпасы жоқ, 

біреу жепті! - дейді. Оған арыстан мен қасқыр:  

-  Кім жеуші еді? Бҧл жерге адам келуші ме еді? - деп, кӛнбейді.  

-  Жоқ! Бір бәле бар! Мен тҥс кӛрейінші, - деп, тҥлкі жата қалыпты да, 

аздан соң қайта тҧрып: 

-  Осы кҥрке ҥстіне шығайықшы, сонда бір пәле бар секілді, - депті. 

Бҧл сӛзін қасқыр мен арыстан да мақҧл кӛріп, тҥлкі тӛбеге шықса, 

Жамандық жатыр екен. Ҥшеуі Жамандықты бас салып жеп қойыпты. 

Сӛйтіп, Жақсылық жақсылығынан ӛмір сҥріп, мҧрат-мақсатына 

жетіпті. Жамандық жамандығынан ит-қҧсқа жем болыпты.   

 

Ақыл, Ғылым, Бақыт 

Ақыл, Ғылым, Бақыт - ҥшеуі бір-бірінен артықшылығын салыстырып 

таласып сарапқа тҥсіпті. Сарапшылар оларға былай депті: Бірінші 

Бақытқа: сен, тҧрақсыз, опасызсың, орныңды таңдамай қонасың, 

қонғаныңды ісінтесің, тасытасың, ақырында бір кҥні лақтырып тастап 

кетесің. Ақылмен тізе қос, сонда кӛп жасайсың, - депті. Екінші 

Ғылымға: дҥниеде сенен кҥшті нәрсе жоқ, қара тасты қайнатасың, 

дҥние жҥзін жайнатасың, сақауды сайратасың, жоқты бар, бардан жоқ 

жасайсың, бар ғаламды ӛзіңе бағындырғың келеді, бағынбағанды 

демде әлек қыласың. Тҥзеу де, бҧзу да сенен шығады. Ақылмен бірік, 

сонда абыроймен ҧзақ жасайсың, - депті. Ҥшінші Ақылға: дҥниеде 
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адамзатқа сенен артық дос жоқ, бірақ Ашу ҥстіңе кіріп келгенде, 

орныңды беріп шығасың да кетесің. Ашу бҥлдіріп-бҥлдіріп кеткен 

соң, кіресің де ашудың бҥлдіргенін оңдайсың. Әуелден орныңнан 

тҧрмай отырсаң, Ашу сенің ҥстіңе кірмеген болар еді.  

- Барыңдар, Ақыл, сен адам бол, Ғылым, сен ат бол, Бақыт сен қамшы 

бол. Ҥшеуің біріксең ешбір мҧң-мҧқтаждарың болмайды, - депті. 

  Ертеде бірінен  –  бірі ӛткен ағайынды ҥш жалқау болыпты. Бар 

бітіретіндері бас кӛтермей ҧйықтай беру екен.  

    Бірде ҥшеуі жолға шығыпты. Тоғай арасына келгенде, мәуелі ағаш 

кӛлеңкесіне қисая кетіпті. Бірінші жалқау:  

     – Е... қҧдай, мына ӛріктер піссе, - депті.  

    Екіншісі:  

    –Ауызға келіп тҥссе, - депті.  

   Сонда ҥшіншісі оларды міней сӛйлеп:  

   –Тҥу, соны айтуға қалай ерінбейсіңдер, - депті. 

 

Бабалар сӛзі – даналық кӛзі 

 

Бақша ағаштары 

Ыбырай Алтынсарин 

Жаздың әдемі бір кҥнінде, таңертең бір тӛре ӛзінің баласымен 

бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гҥл жапырақтарын 

кӛріп жҥрді. 

- Мынау ағаш неліктен тіп-тік, ана біреуі неге қисық біткен? - деп 

сҧрады, баласы. 

- Оның себебі, балам, анау ағашты қисық бҧтақтары болса, кесіп, 

бағу-қағумен ӛсірген. Мынау ағаш бағусыз, ӛз шығу қалыбымен 

ӛскен, - деді, атасы. 

- Олай болса, бағу-қағуда кӛп мағына бар екен ғой, - деді баласы. 

- Бағу-қағуда кӛп мағына барында шек жоқ, шырағым, мҧнан сен де 

ӛзіңе ӛсиет алсаң болады. Сен, жас ағашсың, саған да кҥтім керек, 

мен сенің қате істеріңді тҥзеп, пайдалы іске ҥйретсем, сен менің 

айтқанымды ҧғып, орныңа келтірсең, жақсы, тҥзу кісі болып ӛсерсің, 

бағусыз, бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық 

ӛсерсің, - деді. 

 

Абай Қҧнанбаев 
Кҥз 

Сҧр бҧлт тҥсі суық қаптайды аспан,  

Кҥз болып, дымқыл тҧман жерді басқан.  

https://wikisource.org/wiki/%D0%AB%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма,  

Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан? 

Жасыл шӛп бәйшешек жоқ бҧрынғыдай,  

Жастар кҥлмес, жҥгірмес бала шулай.  

Қайыршы шал-кемпірдей тҥсі кетіп,  

Жапырағынан айрылған ағаш, қурай. 

Кемпір-шал қҧржаң қағып, бала бҥрсең,  

Кӛңілсіз қара суық қырда жҥрсең.  

Кемік сҥйек, сорпа-су тимеген соң,   

Ҥйде ит жоқ, тышқан аулап, қайда кӛрсең. 

 

Жаздыкҥн шілде болғанда 

Жаздыкҥн шілде болғанда,   

Кӛкорай шалғын, бәйшешек  

Ҧзарып ӛсіп толғанда;  

Кҥркіреп жатқан ӛзенге  

Кӛшіп ауыл қонғанда:   

Шҧрқырап жатқан жылқының   

Шалғыннан жоны қылтылдап,  

Ат, айғырлар, биелер  

Бҥйірі шығып, ыңқылдап,  

Суда тҧрып шыбындап,  

Қҧйрығымен шылпылдап, 

Арасында қҧлын-тай  

Айнала шауып бҧлтылдап,  

Жоғары-тӛмен ҥйрек, қаз  

Ҧшып тҧрса сымпылдап.  

  

Қыс 

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,  

Соқыр-мылқау танымас тірі жанды,  

Ҥсті-басы — ақ қырау, тусі суық,  

Басқан жері сықырлап, келіп қалды.  

Дем алысы — ҥскірік, аяз бен қар,  

Кәрі қҧдаң — қыс келіп, әлек салды.  

Ҧшпадай бӛркін киген оқшырайтып,  

Аязбенен қызарып ажарланды.  

Бҧлыттай қасы жауып екі кӛзін,  

Басын сіліксе, қар жауып, мазаңды алды.  

Борандай бҧрқ-сарқ етіп долданғанда,  
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Алты қанат ақ орда ҥй шайқалды.  

Әуес кӛріп жҥгірген жас балалар,  

Беті-қолы домбығып, ҥсік шалды,  

Шидем мен тон қабаттап киген малшы 

Бет қарауға шыдамай сырт айналды.  

 

 

Тӛле Әлібекҧлы (1663 – 1756) 

 

Тӛле би 1663 жылы қазіргі Жамбыл облысы Шу ӛңірінде туған. 

Ҧлы жҥздегі дулат тайпасының жаныс руынан. Бала кҥннен жас Тӛле 

әкесіне еріп жҥріп ел кӛреді, жҧрт таниды, қазақ халқының ақындық-

шешендік ӛнерінен тәлім алады. Ол  қазақтың қоғам қайраткері, 

шешен, Ҧлы жҥздің бас биі, "Жеті жарғыны" жасаушылардың бірі. Ӛз 

заманында Қазақ хандығының тҧтастығы ҥшін кҥрескен қайраткер.  

Тӛле би ӛз халқының шешендік-поэтикалық ӛнерінің дәстҥрлерін 

жастайынан бойына сіңіріп ӛскен, зерделі, сауатты адам болған. 15-20 

жасынан билердің бас қосқан жиналысына қатысып, ӛзінің әділдігі 

мен шешендік ӛнері арқасында таныла бастайды. Тӛле би жас кезінде 

талай жасы ҥлкен атақты абыз билердің алдынан ӛтіп батасын алады. 

Тӛле бала әуелі әкесіне барыпты. Жасы жҥзге тақап отырған әкесі 

ынтымақ, ел бірлігі жӛнінде әңгіме айтып отырады. Тӛле "Қалай 

еткенде бірлік болады, оның кҥші қандай болмақ" дегенді сҧрайды. 

Сонда  әкесі әуелі жауап айтпас бҧрын бір бума солқылдақ шыбық 

алдырады: 

- Балам, мынаны сындырып кӛрші. 

Тӛле буылған шыбықты олай-бҧлай иіп сындыра алмайды. 

- Енді сол шыбықты біртіндеп сындыршы? Тӛле ортасынан буылған 

шыбықты шешіп, біртіндеп пырт-пырт етіп оп-оңай сындыра береді. 

Әлібек би: 

- Бҧдан не тҥсіндің, балам? - дейді. 

Сонда. Тӛле бала: 

- Тҥсіндім, әке бҧл мысалыңыздың мәнісі: ынтымағы, бірлігі 

мықты елді жау да, дау да ала алмайды. "Саяқ жҥрген таяқ жейді" 

демекші, бірлігі, ынтымағы жоқты жау да, дау да оп-оңай алады 

дегеніңіз ғой. 

- Бәрекелде, балам, дҧрыс таптың. Ел билеу ҥшін алдымен елді 

ауызбірлікке, ынтымаққа шақыра біл. "Бақ қайда барасың дегенде, 

ынтымаққа барамын" дегенінің мәнісі осы, - депті. 

 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1663
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Тӛле бидің шешендік сӛздері 

Халқыңа әділ бол 

 

Тоғыз жасар Жетес тоқсандағы Тӛле биге сәлем бере барыпты. 

Сонда Тӛле би былай деген екен: 

– Бата басқа, қына тасқа, ақыл жасқа, не қалайсың, балам?–

депті. 

Сонда Жетес бала: 

– О, қасиетті баба! Ат берсеңіз ӛліп қалады, тон берсеңіз тозып 

қалады. Ат тонға бергісіз ӛлмейтін, ӛшпейтін, ӛмірі естен 

кетпейтін бір ӛсиет айтсаңыз соған ризамын,–депті. 

– Онда қолыңды жай балам,– деген Тӛле би: 

Бір ҥйдің баласы болма, 

Кӛп ҥйдің санасы бол! 

Бір елдің атасы болма, 

Бар елдің данасы бол! 

Бір тонның жағасы болма, 

Кӛп қолдың ағасы бол! 

Ақты ақ деп бағала, 

Қараны қара деп қарала. 

 

Бақ қайда барасың – ынтымаққа барамын 

 

Тӛле би жас кезінде талай жасы ҥлкен атақты абыз билердің 

алдынан ӛтіп, батасын алады. 

Тӛле бала Әнет бабаға барыпты. Жасы жҥзге келген Әнет баба 

ынтымақ, ел бірлігі жӛнінде әңгіме айтып отырады. Тӛле «Қалай 

еткенде бірлік болады, оның кҥші қандай болмақ?» дегенді сҧрайды. 

Сонда Әнет баба әуелі жауап айтпас бҧрын бір бума солқылдақ 

шыбық алдырады. 

– Балам мынаны сындырып кӛрші!  

Тӛле буылған шыбықты олай-бҧлай иіп сындыра алмайды. 

– Енді сол шыбықты біртіндеп сындыршы! 

Тӛле ортасынан буылған шыбықты шешіп, біртіндеп пырт-пырт 

оп-оңай сындырып береді. Әнет баба: 

– Бҧдан не тҥсіндің, балам? –дейді. 

Сонда Тӛле бала: 

– Тҥсіндім, баба бҧл мысалыңыздың мәнісі: ынтымағы, бірлігі 

мықты елді жау да, дау да ала алмайды. «Саяқ жҥрген таяқ жейді» 

демекші, «бірлігі, ынтымағы жоқты жау да, дау да оп-оңай алады» 

дегеніңіз ғой. 
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Бәрекелді балам, дҧрыс таптың. Ел билеу ҥшін алдымен елді 

ауызбірлікке, ынтымаққа шақыра біл. «Бақ қайда барасың – 

ынтымаққа барамын»–дегеннің мәнісі осы, – депті. 

 

Қаз дауысты Қазыбек би 

 

Қаз дауысты Қазыбек би Келдібекҧлы – қазақ халқының XVII – 

XVIII-ғасырлардағы ҧлы ҥш биінің бірі, кӛрнекті қоғам және 

мемлекет қайраткері. Орта жҥз арғын тайпасының қаракесек руына 

кіретін болатқожа атасынан шыққан ол 1667 жылы Сыр бойында 

дҥниеге келген. Арғы аталары Шаншар абыз, Бҧлбҧл, ӛз әкесі 

Келдібек - есімдері елге белгілі әділ билер болған. 

Қаз дауысты Қазыбектің оқыған жерлері, алған білімі туралы 

нақты дерек жоқ. Дегенмен, ел аузындағы әңгіме, аңыздар мен биден 

жеткен шешендік сӛздер оның ӛз заманында білімді де жетелі, 

халықтың ауыз әдебиеті мен салт-дәстҥрін, ата жолы заңдарын 

мейлінше мол меңгерген, озық ойлы, әділ де кӛреген, батыл да батыр 

адам болғандығын айқын аңғартады. Әділдігі мен алғырлығы ҥшін 

Тәуке хан Қазыбекті Орта жҥздің Бас биі еткен. 

Ел аузындағы аңыз-әңгімелерге қарағанда, ол Тәуке ханның белгілі 

би-батырлары бастаған елшілігіне ілесіп алғаш рет қалмақ 

қоңтайшысы Цэван Рабданға барғанында 14 жаста екен. Қылышынан 

қан тамған қаһарлы қалмақ ханының алдында қазақ билері 

жасқаншақтық танытып, кҥмілжіңкіреп қалған сәтте жасӛспірім 

Қазыбек: ―Дат, тақсыр!‖ деп жҧлқынып алға шығады да: 

―Қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. 

Елімізден қҧт-береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын 

деп найзасына жылқының қылын таққан елміз. 

Дҧшпан басынбаған елміз, басымыздан сӛз асырмаған елміз. 

Досымызды сақтай білген елміз, дәм-тҧзын ақтай білген елміз. 

Бірақ асқақтаған хан болса – хан ордасын таптай білген елміз. 

Атадан ҧл туса – қҧл боламын деп тумайды, анадан қыз туса – кҥң 

боламын деп тумайды, ҧл мен қызын жатқа қҧл мен кҥң етіп отыра 

алмайтын елміз. 

Сен темір болсаң, біз кӛмірміз – еріткелі келгенбіз, қазақ-қалмақ 

баласын теліткелі келгенбіз. 

Танымайтын жат елге — танысқалы келгенбіз, танысуға кӛнбесең – 

шабысқалы келгенбіз. 

Сен қабылан болсаң, мен арыстан – алысқалы келгенбіз, тҧтқыр сары 

желіммен жабысқалы келгенбіз. 
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Бітім берсең – жӛніңді айт, бермесең – тҧрысатын жеріңді айт!‖ – 

депті. 

Жас баланың бҧл сӛздерінен бас алыспақ батырлықты да, ынтымаққа 

шақырған ізгілікті де аңғарған қалмақ ханы әділдікке жығылып, 

ӛжеттігі мен шешендігіне риза болып: ―Дауысың қаздың дауысындай 

екен, бҧдан былай сенің есімің Қаз дауысты Қазыбек болсын‖, – деген 

екен. Соның арқасында елшілік жау қолындағы 90 тҧтқынды 

шабылған мал, тоналған мҥлігімен шашау шығармай қайтарып алып, 

елге олжалы оралған екен. Қазыбек бҧдан кейін де жоңғарларға екі 

рет елшілікке барып, ел намысына дақ тҥсірмей, кӛздеген мақсатын 

орындап қайтқан. 

 

Қазыбек бидің шешендік сӛздері 

 

Қазыбек беріде елге белгілі болған кезде екі әйел бал ата дауласып, 

алдына келіп жҥгінеді. Әйелдердің біреуі: – Мынау баламды есін 

білмейтін жас кҥнінде жоғалтым. Соны мына әйел тауып алды ма, 

ӛлде ҥрлап алды ма, оны білмеймін, ӛйтеуір асырап алыпты. Бҥгін 

танып, сҧрасам «ӛз балам» деп бермейді. 

Екінші әйел тҧрып: 

- Бала ӛзімдікі, ӛзім талтым, мынау босқа жармасып тҧр. – Қазыбек 

екі әйелдің сӛздерін тыңдап болып, біраз ойланып отырып қалады. 

Содан кейін: – Бірің балаңды жоғалтқаныңды, енді бірің тапқаныңды 

растап шығарлык мҧнда басқа куә жок. Сондықтан мҧнда мынадай 

билік еткім келеді, – дейді де, баланың екі қолынан екі әйелге ҧстатып 

қойып, қара балтаны жоғары кӛтеріп: «екеуіңе қақ бӛліп беремін, 

осыған ризасыңдар ма?» – дейді. Сонда бал аға ие болып жҥрген әйел: 

- Біреуге тірі кеткенше, жартысы болса да ӛзімде қалсын, бӛлсең 

бӛл! – деп безеріп тҧрып алады. Ал, баланы таныған әйел: 

- Ойбай, биеке-ай! Қайда жҥрсе де, тірі болсын, шаба кӛрмеңіз! – 

деп безек қағады. Содан барып Қазыбек: 

- Бала мына жоғалтқан әйелдікі, ӛйткені ол баланың тірілігін тілеп 

тҥр, баласын ӛзіне бер, – деп билік айтады. 

 

Ҧят пен ар қымбат 

 

Қазыбек биге бір адам «Кім жақын, не қымбат, не қиын?» – 

деген ҥш сҧраққа жауап беріңізші деп қиылып отырып алыпты. Сонда 

Қазыбек би былай деп жауап қайтарған екен: 
Тату болса, ағайын жақын, 

Ақылшы болса, апайың жақын. 

Сыбайлас болса, нағашың жақын, 
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Адал болса, досың жақын. 

Алтын ҧяң – Отан қымбат, 

Аймалайтын анаң қымбат, 

Асқар тауың – әкең қымбат, 

Туып-ӛскен елің қымбат. 

Арадан шыққан жау қиын, 

Таусылмайтын дау қиын. 

Жазылмаса дерт қиын, 

Іске аспаған серт қиын. 

 

Байбекҧлы Әйтеке би (Айтық) (1644—1700) 

 

Әйтеке жеті жасынан атасы Ақша ханның тәрбиесінде болған. 

Ел басқару ісіне, басқа елдерден келген қонақтарды қабылдау, халық 

арасындағы дау-дамай, келісім, бітім істеріне қатыстырып отырған. 

Екінші жағынан ауыл молдаларына оқытқан. Он жасынан атасы 

оны Жалаңтӛс батырдың балаларымен бірге бҧхарадағы медресеге 

оқуға береді, Ол оқуды ҥздік тәмәмдайды. Араб, парсы, тілдерін 

ҥйреніп шығады. «Әйтеке жиырма бес жасында Тӛртқара еліне би 

болады. Ал отыз жасында 29 рудан қҧралған бҥкіл Кіші жҥздің биі 

болады. 

Бір жағынан Қытай, бір жағынан жоңғар, енді бір жағынан қазақ-

орыс жерін торлап, шекараға әскерлерін шоғырландырған қиын 

кҥндерде Әйтеке би Тӛле бимен, Қазыбек бимен біріге отырып, елді, 

жерді қорғауға белсене араласады.  

Ел арасында Әйтекенің ең алғаш рет билік, тапқырлығымен кӛзге 

тҥсуін жҧрт былай аңыздайды: 

Әйтеке бала кезінде ҥш жолаушыға кездеседі. Сонда ол: 

-Ассалаумағалейкум, ағалар!- деп, ҥлкендерге ізетпен сәлем береді. 

Жолаушының жасы ҥлкені. 

-Cәламат бол балам, мынау қай ауыл? 

-Тӛртқара, Cейтқҧл аулы. 

-Ӛзің кімнің баласысың? 

-Бәйбектің баласымын. 

-Атың кім? 

-Әйтеке. 

-Қосуақ бидің аулы қайсы? 

-Анау қырдың астында, онда не шаруаларыңыз бар еді?-деп, 

сҧрайды бала. 

-Даулы болып келеміз,-дейді әлгі қарт жолаушы. - Ойнап жҥрген 

баламызды сол ауылдың бір жолаушысының аты теуіп ӛлтірді. Соның 

қҧнын даулап келеміз. 

http://www.atazholy.kz/tarikh-zh-ne-t-l-alar/102-16441700.html
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Әйтеке болса, сәл ойланып тҧрып: 

-Балаңызды ат босағада тепсе - бҥтін қҧн, жабықта тепсе-жарты 

қҧн, тҥзде тепсе- тӛрттің бірін аласыздар. Қосуақ би де осыны айтар, 

осыны айтпаса қосып айтар. Жолдарыңыз болсын-дейді. 

Ҥш жолаушы қырдан асып, қосуақ бидің уйіне барады. Биге 

ӛздерінің дауларын баян етеді. Қосуақ би, далада ойнап жҥрген 

Әйтеке баланың кесімін айтып, балаңызды ат тҥзде тепсе-тӛрттің 

бірін алыңыздар-деп, әлгі қҧн даулап барғандарды риза етіпті. 

Сонда ӛлген баланың әкесі: 

-Япырмай, осы билікті бізге ең әуелі далада ойнап жҥрген Әйтеке 

деген бала айтып еді, тҥбі сол бала әділ би болар-деген екен. 

 

Әйтеке бидің шешендік сӛздері 

 

Әйтеке бидің артында қалған қайсыбір шешендік мҧраларды алып 

қарасақ, одан ел қамын, ӛзінің туған халқының зар-мҧңын жеп айтқан 

ой-пікірін аңғарамыз. Бҧған оның Ормамбет биге айтыпты дейтін 

мына сӛзі дәлел: 

– Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін. 

Батыр болсаң, жауға найзаң тисін. 

Бай болып елге пайдаң тимесе, 

Батыр болып жауға найзаң тимесе, 

Елден бӛтен ҥйің кҥйсін!.. 

Тӛле би мен Қаз дауысты Қазыбектің бір әділ билігіне риза болған 

Әйтеке би кӛп адам отырған бір жиында: 

Бҥркіт бол, заманыңыз тҥлкі болса, 

Бай болар кедей жігіт мҥлкі болса. 

Жақсылардың белгісі сол емес пе, 

Қара қылды қақ жарған әділ болса, - 

депті. 

 

Ашу деген – ағын су 

Ашу бар жерде ақыл тҧрмайды.  

Ашу деген - ағын су,  

Алдын ашсаң, арқырар.  

Ақыл деген - дария,  

Алдын тоссаң, тоқырар.  

Кісі бірге туыспау керек,  

Туысқан соң сӛз қуыспау керек.  

Сӛз қуған пәлеге жолығады.  

Жол қуған олжаға жолығады.  
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          Суреттер сӛйлейді тарауы бойынша материалдар 
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Сабақ ҥлгілері 

 
Сабақтың тақырыбы: Алғыс, тілек, бата  

Сабақтың мақсаты:  

А) Білімділік: Оқушыларға қазақ халқының бата – тілектерімен 

таныстырып, олардың тҥрлерін ажырату арқылы білімдерін толықтыру; 

Ә) Дамытушылық: Оқушылардың ой - ӛрісін, шығармашылық ізденісін 

арттыру;  

Б) Тәрбиелілік: Оқушыларды адамгершілік, мейірімділік қасиетке 

тәрбиелеу;  

Кӛрнекілігі: « Ақ бата» қосымша оқулық  

І.Ҧйымдастыру кезеңі:  

ІІ. Жаңа сабақ:  

Топтастыру әдісі  

 

Бата – тілектерге анықтама беріп, олардың тҥрлерін ажырату;  

Даналық ой  Халқымыздың игі салт – дәстҥрлері - біздің ең асыл 

мҧрамыз. (Б.Момышҧлы)  

Бата – алғыс айту, ақ ниет, ақ тілек білдіруді кӛздейтін ғҧрып тҥрі. Ақ 

бата - ҧлтымыз ҥшін теңдесі жоқ асыл сӛз ҥлгісі болып саналады. Сӛз 

- қҧдіретті кҥш болғандықтан, жаны, рухы, тарихы сӛзбен тығыз 

байланысты қазақ халқы ақ батаның қҧдіретіне шексіз сенді.  

Бата негізінен, намаздың соңында қол жайып айтылатын дҧға. Қазақ 

баталары соның ҥлгісінде айтылатын батаның бір тҥрі.  

Батаның негізгі тҥрлері: 

1. Ақ бата- шын жҥректен шыққан ізгі тілек, ҧрпақтан - ҧрпаққа 

жалғасып келе жатқан ӛсиет. Ақ бата кӛбінесе жаңа туған нәрестеге, 

ӛміргежаңа қадам басқан ҧл-қызға, жас отауға, алыс жолға 

шығушыларға, ҥлкен бір істі бастаушыларға, басқа да тҥрлі 

жақсылықтарға арнап жасалынған тойлара беріледі.  

2. Теріс бата (қарғыс бата)- Қарғыстың қатты, жазаның ӛте ауыр тҥрі. 

Батаның бҧл тҥрін ел ішінде ӛте сирек қолданылады. Теріс бата 

ҧрпақтан - ҧрпаққа қара таңба болып қалып келген. Ата-анасының 

теріс батасын алғандарға халық сенім артпаған, қонаққа шақырмаған, 

қыз беріп, қыз алыспаған, дос болмаған. Теріс батаны қайтарып алуы 

ҥшін жҧртты жинап, теріс батаны ӛзгерту сҧралып, жалбарыну 

рәсімдері жасалынған. Тірі болса ата-анасы: « Теріс батамды қайтып 

алдым», - деп айтқан.  

3. Серттесу батасы (Баталасу) - қҧдалықта, серт пен уәдеде, елщілікте, 

ел арасындағы маңызды ҥдкен шараларда жасалатын рәсім. Ол - хан, 

ақсақалдар, билер алдында қол алысып орындалатын ғҧрып. Оны 

бҧзу, яғни, «батаны бҧзу» - қарғыспен тең. Қазақ баталасуды - 
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елдіктің, тектіліктің, азаматтық қасиеттің белгісі деп таниды.  

Батаны кімдер береді?  

Батаны беретіндер - кӛпті кӛрген қҧрметті ақсақалдар мен 

кемеңгерлер, аузы дуалы билер, атақты, сыйлы, ісі ҥлгі болатындай 

адамдар. Қазақ халқында бата берудің орны мен жолы, жӛні мен 

жосығы бар. Батаны халық арасында ҥлкне адам болмаса, кӛптің 

рҧқсатымен, жас болса да бас боларлық жолы,жӛні бар адам береді. 

Ерлер отырғанда әйел бата бермейді Әйелдер арасында сӛз білетін 

кішкене ер бала отырса, әуенлі сол бата беруге тиісті. Қуаныш пен 

тойдың ретіне қарай лайықты бата беріледі.  

Қазақта: « Ӛз ісінің шеберінен бата алса, соған тартып, батасын алған 

жас та шебер болады», - деген сенім бар.  

Халық арасында ғасырлар бойы сақталып келе жатқан баталар бар:  

Тӛле бидің Қойгелді батырға берген батасы.  

Анасының Райымбек батырға берген батасы.  

Шәукенің Бӛлтірік шешенге берген батасы.  

Соқыр Абыздың Жәнібек батырға берген батасы.  

Қарасай батырдың балаларына берген батасы.  

Кененнің келіндеріне берген батасы.  

Бауыржан Момышҧлының батасы.  

Бата тҥрлерінің ішінде Наурыз батаның орны ерекше. Наурыз бата- 

наурызнама ӛткізгендерге, «наурыз кӛжеге» шақырғандарға, мерекеде 

ӛнер кӛрсеткен ӛнерпаздарға, жас талапкерлерге аталар мен 

әжелердің, ел ағаларының, ҥлкендердің берген батасы.  

Бата берген кезде жиналған жҧрт қолдарын жайып, іштерінен 

«Әумин!» - деп айтып, тыныштық сақтауға, бір – бірімен сӛйлеспеуге, 

кҥлмеуге, ас-су ішпеуге, басқа шаруамен айналыспауға тиісті.  

Қазақ халқының ҧлттық рухани қазынасы болып табылатын бата 

сӛздер - ата- бабамыздың замандар мен ғасырлар бойы жиналған ӛмір 

тәжірибесінің, тарихының даналық қоорытындысы, адамгершіліктің 

ереже- қағидасы. Бата –тілек халықтың тҧтастық бірлігін, салт- 

дәстҥрін, адамгершілік қасиеттерін сақтауда ерекше қызмет 

атқарады.  

VІ Тҥсінігін тексеру 

Топтастыру стратегиясы:  

Қосымша оқулықтан әр тҥрлі тақырыптағы баталарды оқимын, 

оқушылыр қандай батаның тҥріне жататынын ажыратады.  

Топтық жҧмыс 

І топ – ас батасы 

ІІ топ – жол батасы 

ІІІ топ – Наурыз бата 
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Әр топ осы бата тҥрлері туралы айтады. Басқа топтар толықтырады. 

VІI Бекіту 

Оқушылырға бҥгінгі ӛткен тақырып бойынша бірнеше сҧрақтар қою 

арқылы бҥгінгі сабақты бекітемін:  

1. Батаны не ҥшін береді?  

2. Батаның қандай тҥрлері бар?  

3. Батаның тҥрлеріне анықтама беріңдер?  

4. Батаны кімдер береді?  

 

Сабақтың тақырыбы: Еңбек етсең ерінбей  

Мақсаты: « Еңбек» адамгершілік қҧндылығы туралы тҥсініктерін 

кеңейту. 

Міндеттері: 

• еңбектің адам ӛміріндегі мәні туралы тҥсіндіру; 

• еңбек етуге қызығушылықтарын дамыту; 

• еңбексҥйгіштікке тәрбиелеу. 

Шаттық шеңбері оқушылар шеңбер қҧрып тҧрады, сәлемдеседі. Ӛлең 

жолдарын хормен дауыстап айтады. 

Болайықшы осындай (А. Меңжанова) 

Жақсы бала еңбекшіл 

Ер азамат болады. 

Қ - ы 

Қиындықты жеңіп кіл,  

Қҧшағы гҥлге толады.  

Еңбекшіл осындай, 

Болайықшы досым-ай. 

Әңгімелесу 

- Еңбек адамға не ҥшін қажет? 

- Қандай еңбек тҥрлерін білесің? 

- Еңбекқор деп қандай адамды айтамыз? т.б. 

Тапсырма 

Суреттерге қарап, еңбектің тҥрлерін атаңдар. 

«Еңбек - тҥбі береке» дегенді ӛздерің қалай тҥсінесіздер? 

Жаттығу – ойлану 

Оқушылардың сабақтан ҧкқан ойлары жаттығу - ойлану арқылы 

бекітіледі. 

Бізде ойланып еңбектеніп кӛрейік. Оқушылар екі топқа бӛлініп 

жҧмыс істейік. 

1. тапсырма: Еңбек туралы мақал – мәтел, ӛлең жолдарын айт, 

мағынасын аш. 

2. тапсырма: Еңбек етсең ерінбей... әңгіме қҧра. 
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Дәйексӛз 

Тақтадағы дәйексӛздің мәні тҥсіндіріледі. 

Абайдың «Еңбек – қуаныш, 

Жалқаулық айырылмас азап» деген мақалының мағынасы 

тҥсіндіріледі. 

Абай атамыздың бес асыл ісін ата 

- Адам, ең бастысы, еңбектенуге, яғни адам бір іске кҥш - қуатын, 

ақыл – ойын жҧмсауға ерінбеуі керек. Ӛйткені жалқаулық, еріншек 

адамның ӛзін және ӛмірін тоздырады. Ал ерінбей еңбек етсең 

мақсатыңа, арманыңа жетесің. Арманың орындалса, ӛзіңді бақытты 

санайсың. 

Тапсырма 

«Ӛздеріңнің жақын адамдарың қандай еңбек тҥрлерімен 

айналысады?» Әңгімелеп бер. 

Қорытындылау 

- Адал еңбек адамды қуанышқа сезінуге, ӛзіне деген сенімділікке 

жетелейді, бақытқа, байлыққа жеткізеді. Еңбексҥйгіш адам 

айналасына да сыйлы, беделді болады. Әрқашан ӛз ісімізге адал 

болып, еңбектің тәтті дәмін сезіне білейік. Адал еңбекті бағалап, 

қадірлейік. 

Жҥректен жҥрекке 

Шеңбер қҧрып, кезектесіп тілек айтады. 

Бір – біріңе еңбектеріңнің жемісті болуына тілек білдіріңдер. 

Бақытты бол! 

Денсаулығың мықты болсын! 

Ел мақтанышы бол! 

Еңбектің тәтті нанын сезіне біл. Жетістіктерге жете бер! 

Ҥнемі адал бол! 

Еңбекте жемісті бол! 

Жҥздеріңнен кҥлкі кетпесін! 

 

Сабақтың тақырыбы: Кім? Кімдер? Не ? Нелер? сҧрақтарына 

жауап беретін сӛздер. 
Сабақтың мақсаты: 

а)оқушыларға кім? не? кімдер? нелер? сҧрақтарына жауап беретін 

сӛздерді меңгерту. 

ә)ойлау қабілетін арттыру, сӛйлету арқылы сӛздік қорын молайту. 

Сабақтың кӛрнекілігі:суреттер, буындар, т.б 

Сабақтың тҥрі:тіл дамыту 

Сабақтың әдісі:Сҧрақ-жауап. 

І.Ҧйымдастыру кезеңі. 
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ІІ:Жаңа тақырыпты баяндау. 

Балалар,бҥгін біз «Ғарышқа саяхат» жасаймыз. Онда бірнеше 

станциялар бар, соларға жауап беріп мҥдірмей ӛтуіміз керек. 

І.«Тексеру»станциясы.Ӛткенді қайталау. 

берілген буындардан сӛздер қҧрау:  мҧ-ға-лім, мек-теп, сӛм-ке, дәп-

тер, кі-тап, қа-лам, сыз-ғыш,т.б. 

ІІ.«Сынақ» станциясы. Жаңа сабақ 

Балалар мынау кім?- мҧғалім 

не?- оқулық 

не?- қалам 

кімдер?- оқушылар 

нелер?- парталар. 

Міне балалар кім? не ?кімдер? нелер? сҧрақтарына жауап беретін 

сӛздер заттың атын білдіретін сӛздер. 

Қазақ тілінде адамға кім?кімдер деген сҧрау қойылады. Малға, 

жансыз заттарға не нелер?деген сҧрақтар жауап береді. 

ІІІ.«Тіл дамыту»станциясы. 

Сурет бойынша сҧрақ қойып, сол сӛздерге байланысты сӛйлемдер, 

әңгіме қҧрау. 

ІV.«Спорт»станциясы. 

Ҧзын қҧлақ сҧр қоян, 

Естіп қалып сыбырды. 

Ойлы қырлы жерлермен, 

Ытқып - ытқып жҥгірді. 

V.«Білім тексеру станциясы». 

Жаңа сабақты қорытындылау арқылы сҧрақтар: 

- Бҥгін қандай тақырып ӛттік? 

- Заттың атын білдіретін сӛздерге қандай сҧрақтар қойылады екен? 

- Адамға ше? 

- Жансыз және жан-жануарларға ше? 

VІ.«Қызықты ойындар»станциясы. 

Ойын: Кім жылдам ? 

Кім?------------------Кімдер? ---------------Не?------------------- Нелер? 

Оқушы--------------Мҧғалімдер ----------Кітап ------------------Балапандар 

Бала ---------------- апалар -----------------дәптер ----------------қаламдар 

Айнҧр -------------- әжелер-----------------ӛшіргіш--------------- терезелер 

Қорытынды: сҧрақ-жауап алу арқылы сабақты аяқтау. 

 

Тақырыбы: Менің жанҧям 

Мақсаты: 

а) Жанҧя туралы тҥсініктерін кеңейту, қонақжайлыққа ҥйрету, 
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әдептілік ережелеріне баулу. 

ә) Бейнелі ойлауын дамыту. Отбасындағы ӛзара сыйластық қарым 

қатынасын дамыту. 

б) Жанҧя мҥшелеріне деген сҥйіспеншілігін арттырып, оларды 

сыйлауға тәрбиелеу. 

Сабақтың кӛрнекілігі: Отбасылық суреттер, «Әдептілік – 

әдемілік»кітабы, ӛлең жҧмбақ, ойындар. 

 

Сабақтың барысы: 

І.Ҧйымдастыру кезеңі. 

Шаттық шеңбері 

- Балалар бәріміз ортаға шығып, шаттық шеңберін қҧрайық. Бәріміз 

бір – біріміздің қолымыздан ҧстап алақан жылуларын сезінейік. 

Қандай тамаша?! 

Ҥлкенге де сіз, 

Кішіге де сіз, 

Ата - ананы қҧрметтеп, 

Бас иеміз біз. 

Қайырлы кҥн, менің сҥйікті балаларым!  

ІІ.Жаңа сабақ. 

- Балалар мына суретке назар салыңыздаршы! Мына суреттерді бір 

сӛзбен айтқанда қалай деп атай аласыңдар: ( отбасының суреті) 

- Қанеки, балалар, біз саусақ жаттығуларын жасап кӛрейікші!( 

балалар саусақтарын бҥгіп отырып орындайды) 

Бас бармағым – әкем, балаң ҥйрек апам, 

Ортан терек – ағам, шылдыр шҥмек мен. 

Титтей бӛбек сен 

Бір ҥйде нешеуміз? 

Бір ҥйде бесеуміз. 

- Балалар, санамақ кімдер туралы айтылған? Кім айтады? 

- Мен сендерге отбасы мҥшелері туралы жҧмбақ жасырамын, сендер 

шешіп кӛріңдер. 

1/ Кітапты кӛп оқитын, немерелерін жақсы кӛреді, ақ сақалды, кісіні 

кім дейміз? (Ата) 

/Ата туралы тақпақ жаттату/ 

Ата туралы тақпақ. 

Айтады ертек жан атам, 

Ақ сақалы салалап, 

Қҧмарымды тарқатам, 

Жермен кӛкті аралап. 

2/ Ӛзі салмақты, байсалды, бос уақытын балалармен ӛткізгенді жақсы 
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кӛреді, 

циркке, саябаққа апарады, отбасын қорғаушы, сақтаушы ол кім? (Әке) 

3/ Ол ӛте мейірімді, ақ шашты, тәтті бауырсақ пісіреді, бізге жылы 

қолғап, шҧлық тоқиды. Бҧл кім? (Әже) 

/Әже туралы тақпақ жаттату/ 

Әжемдей данадан, 

Ертекке қанамын. 

Шақырса даладан, 

Жҥгіріп барамын. 

Балалар, сендерді жақсы кӛретін, сҥйікті адам кім? (Ана) 

4/ Дегенімді жасайтын 

Қалған тамағымды асайтын 

Ертіп алып жетектеп 

«Немерем» – деп атайтын? 

*** *** *** *** 

5/ Ертегі айтып беретін 

Айтқаныңа сенетін. 

Дегеніңді екі етпей 

Жаңында сенің жҥретін. 

*** *** *** *** 

6/ Кіріңді сенің жуатын 

Ҥйді шаштың деп қуатын 

Тамағыңды дайындап 

Жақсы кӛріп тҧратын. 

– Бәрекелді балалар, ӛлең жҧмбақты шештіңдер. Сендер ақылды, 

білімді балалар болып ӛсіп келе жатсыңдар. Ӛте жақсы. Шаршаған 

шығарсыңдар. Ойын ойнап бір сергіп алайық. 

«Кім жоқ?» – дидактикалық ойыны. 

Тақтада отбасы мҥшелерінің суреті ілулі тҧрады. Балалар кӛздерін 

жҧмады. Тәрбиеші тақтадағы бір отбасы мҥшесінің суретін алып 

тастайды. Балалар кӛздерін ашып, мҧқият қарап шығып, кімнің суреті 

жоқ екенін айтады. 

Сергіту сәті:  

«Отбасы шежіресі» туралы жҧмбақ шешу. Алдарында әкесінің, 

атасының, анасының т.б. фоталары жатады. 

1. Айтары мол ғҧлама, 

Кӛп жасасын бҧл адам, 

Әкесі ол әкеңнің 

Білер оны сҧраған. 

Ол кім? Барлығы – атам. 

Аталарының суретін ағаштың тамырларына іледі. 
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2. Атаңның баласы, 

Кей кезде таласып. 

Қаласың әжеге 

Білгенің асады кәдеге. 

Ол кім? Барлығы - әкем. (әкесінің суретін іледі) 

3. Бала бала, бала деп, 

Тҥнде шошып оянған 

Тҥн ҧйқысын тӛрт бӛліп 

Тҥнде бесік таянған. 

Қолын қатты тигізбей, 

Кірлі кӛйлек кигізбей. 

Иісін жҧпар аңқытқан. 

Бҧл кім? Барлығы – ана. (анасының суретін іледі) 

Әке, апа, аға, мен және бӛпем туралы айтылған. 

– Апай, бҧл «Ата» – ғой 

– Бҧл «Әже» – ғой апай! 

– Апай бҧл біздің«анамыз» – ғой 

Ойын: «Неге теңеймін». 

 Балаларға кҥннің, айдың, бҧлттың, алманың, гҥлдің суреттері 

таратылып беріледі. Оқушыларға «анаңды кімге теңейсің» деп 

сҧрағанда қолдарындағы суреттің біреуін кӛтереді. Сол сияқты 

атасын, әкесін, ағасын т. б. айтылады. 

- Балалар, кім бізге ӛзінің отбасы туралы айтқысы келеді? 

Қазір бәріміз мынадай тапсырма орындайық. Мына қима суреттерді 

қҧрастырайық. 

Нені қҧрастырдық? Кім бар? 

ІІІ. Қорытындылау:  

1. Отбасы мҥшелерін ата. 

 2. Ӛз ҥйіңдегі отбасы мҥшелерінің міндеттері туралы айтып бер? 

 3. Отбасыңа қандай кӛмек кӛрсетесің? 

 4. Ата – анаң қайда жҧмыс істейді? 

Отбасы - ол ең жақын адамдардың ошағы. Әрқашан отбасы 

мҥшелерін сыйлап, қҧрметтеу керек екені айтылады. 

 

Тақырыбы: Менің ең жақын досым - кітап 
Мақсаты:  

а)Білімнің кілті кітап арқылы берілетінін ҧғындыру. Кітаптың адам 

ӛміріндегі маңызы, ғылым мен білімнің пайдасы жайлы тҥсіндіру.  

ә)Кітапқа деген қызығушылығын арттыру.  

б)Кітапты кҥтіп, оны таза, ҧқыпты пайдалануға ҥйрету. 

Әдісі: ойын, сҧрақ − жауап, кӛрнекілік, әңгіме, кітапханаға саяхат. 
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Сабақтың барысы:  

І. Психологиялық дайындық. 

ІІ. Негізгі бӛлім. 

а/ Тақырыбы мен мақсатын хабарлау. 

ә/ Сҧрақтарға жауап алу. 

 - Балалар, мынау нелер? (кітаптар, бірі ескі, бірі жаңа) 

- Бҧл кітаптарда нелер жазылған? Осы кітап біздерге керек пе? Неге? 

б/ Біздің елімізде бірде бір бала мектептен тыс қалмайды. Жалпыға 

бірдей білім беру туралы мемлекеттік маңызы бар «Білім туралы» Заң 

қабылданған. Елімізде кітап шығаруға кӛп кӛңіл бӛлінеді. Қазіргі 

кезде мектеп оқушыларына оқулықтар тегін беріледі. Оған кӛптеген 

қыруар ақша жҧмсалады. Оқулықты, кӛркем әдебиетті кҥтіп ҧстай 

білейік, оларды басып шығаруға аға − апаларымыздың кӛп еңбегі 

кетті. 

Тіл дамыту жаттығуы: 

Саған білім жемісін 

Оқулығың береді. 

Талай адам сол ҥшін 

Маңдай терін тӛгеді. 

Орманшы ағаштарды кеседі. 

Машинист ағашты тасиды 

Зауыт қағаз басады 

Ғалымдар, Суретшілер 

Әріп терушілер 

 

Оқулықты мектебің 

Берер саған теп − тегін 

Білмейсің ау, сен бірақ, 

Қаншама еңбек кеткенін. 

в/ Кеңестер, ҥнемі есте сақтап жҥру керек. 

☺Кітап беттерінің бҧрыштарын бҥктеме. 

☺Кітап мҧқабасы бҥлінбес ҥшін қаптап ал. 

☺Кітап беттерін жыртпа. 

☺Кітапқа сурет салма, жазба. 

☺Тамақ ішіп отырып кітап оқыма. 

☺Кітап беттерінің арасына қарындаш, қалам салма. 

ІІІ. Қорытынды бӛлім. 

а/ Мектеп кітапханасына қонаққа бару. 

Кітаптар да адам сияқты: ӛмірге келеді, ӛмір сҥреді, қартаяды, ӛледі. 

Олар да біз сияқты ауырып қалуы мҥмкін. Ауырған жағдайда оларды 
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емдеу қажет. Сол ҥшін де кітаптарды аялап ҧстауымыз керек. Бҥгін 

біз кітаптарда қонақтамыз. Бізді қоршап тҧрған кітаптар. Ол − 

кітапхана. Кітапханада ӛз ӛзіңді қалай ҧстау керек? 

1. Кітапханада шулауға болмайды, ӛйткені, басқа адамдарға кедергі 

келтіресіңдер. 

2. Кітапты ҧқыпты, таза ҧстау керек. Ӛздеріңнен кейін оны кӛптеген 

балалар оқитынын естен шығарма. 

3. Кітапты уақытында қайтар. Ӛйтпесе, басқа оқушы кҥтіп қалады. 

4. Кітапты жоғалтып алма. 

ә/ Кітапханадан алған әсерлері туралы әңгімелету 
б/ Кітап − жан айнасы. Адал досың. Кітаптың да арманы бар. Ол − 

лас, ҧқыпсыз оқушылардың қолына тҥспеу. Білімге қызығатын, 

ҧқыпты балалардың қолына тҥссек екен деп армандайды. 

 

Сабақтың тақырыбы: «Жолда жҥру әліппесі» 

Сабақтың мақсаты:  

а)Балаларды жолда жҥру ережесіне сәйкес бағдаршамның атқаратын 

қызметімен таныстыру. 

ә)Балаларды жолда жҥру ережесін мҧқият cақтауға, жауапкершілік 

сезімдерін дамыту. 

б)Баланы зейінді, епті болуға тәрбиелеу. 

Сабақтың әдісі: әңгімелеу, тҥсіндіру, ойын сҧрақ - жауап. 

Сабақтың кӛрнекілігі: бағдаршам, жол белгілері, жол қауіпсіздігі 

туралы суреттер. 

Сабақтың барысы: 

І. Ҧйымдастыру кезеңі. 

Психологиялық дайындық 

Қуан шаттан, 

Қуан шаттан, 

Қуанатын кҥн бҥгін. 

Қайырлы таң, 

Қайырлы кҥн, 

Кҥліп шықты, кҥн бҥгін. 

ІІ. Жаңа сабақ. 

Қызығушылықты ояту 

/Жҧмбақ жасырылады/ 

Жасыл кӛзі «жҥр» дейді. 

Қызыл кӛзі «тҧр» дейді 

Сары кӛзі «дайын бол» дейді.  Бҧл не? 

Мҧғалім - дҧрыс айтасыңдар, балалар. Бҥгінгі сабағымызда «Жолда 

жҥру әліппесімен»  
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танысамыз.(балалардың назарын суретке аудару). 

Мҧғалім:- суретте не кӛріп тҧрсыңдар? 

Мҧғалім - ҥш тҥстің мағынасын  кім атап береді? /Оқушылардың 

жауабы/ 

Мҧғалім - ӛте дҧрыс, бҧл бағдаршам екен. Ал бағдаршам не ҥшін 

қажет деп ойлайсыңдар? 

/Оқушылардың пікірлері тыңдалады/ 

Қазір мен бағдаршамның не ҥшін керек екенін айтып берейін. Сендер 

мҧқият тыңдап алыңдар.(жол қиылысында тҧрған бағдаршам 

бейнеленген суреттерді ілу ) Бағдаршам бізге жол қиылыстарынан 

ӛтуге кӛмектеседі. Жаяу жҥрушілерді жол апатынан сақтайды. 

Жолдан ӛтерде ӛте мҧқият болу керек. Жолдан жҥгіріп ӛтуге 

болмайды. 

Бағдаршамның ҥш кӛзі - ҥш тҥрлі. Бағдаршам бар қиылыста адамдар 

ӛтетін ақ жолақтар болады. Бағдаршамның қызыл кӛзі жанғанда 

кӛліктер тоқтайды, ал адамдар жаяу жҥрушілер ақ жолақтармен 

ӛтеді.- Ал, ортадағы сары кӛзі жанса, кӛліктер дайындалады.- Ал 

жасыл кӛзі жанса, жол ашылады, кӛліктер жҥреді. Бағдаршамның ҥш 

кӛзі жаяу жҥргіншілерге және кӛлік пен жҥруге де ӛте қолайлы, адам 

ӛміріне орасан зор. 

Олай болса, кӛшеден ӛткенде арнайы ақ жолақтардан ӛту керек. Жол 

қиылысында аса абай бол, кӛшелерде, жолдарда доп ойнауға, 

шанамен сырғанап ойнауға, болмайды. 

«Бағдаршам ӛлеңін»оқып беру, мағынасын тҥсіндіру. 

 Сергіту сәті. 

Қызыл кӛзі жанғанда, 

Сынық сҥйем баспа алға, 

Сары кӛзін ашқанда, 

Қарап қалма аспанға, 

Жасыл кӛзін ашқанда, 

Ӛте бергін жасқанба! 

Сурет бойынша әңгіме қҧрау 

ІІІ. Жаңа сабақты бекіту. 

- Олай болса балалар «бағдаршам» ойынын ойнаймыз. 

- Мақсаты: Балалардың есте сақтау қабілетін дамыту. 

- Шарты: Балалар қызыл тҥсті дӛңгелекті кӛрсеткенде тыныштық 

сақтайды, ал сары тҥсті дӛңгелекті кӛрсеткенде алақандарын соғады, 

ал жасыл тҥсті дӛңгелекті кӛрсеткенде жҥреді. 

- Оқулықтағы суретпен жҧмыс. 

- Суретте қай балалар ойын орнын дҧрыс таңдаған? 

Тіл дамыту жаттығуы: 
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Тәртіп керек баршаға.  

«Бҧзба кӛше тәртібін, 

Ҧрынасың апатқа. 

Қызықты ӛтсін әр кҥнің, 

Жақын болма шатаққа» 

 

Сабақтың тақырыбы: Жанауарлар әлемі  

Сабақтың мақсаты:  

а) Жануарлар тірі табиғаттың негізгі бӛлігі, олардың да алуан тҥрі бар 

екені туралы тҥсінік қалыптастыру, жануарлардың негізгі топтарымен  

таныстыру. 

ә) Сурет бойынша әңгімелеу қабілеттерін жетілдіру, ӛз пікірлерін 

анық жеткізе білуге дағдыландыру; 

б) Жануарларға қамқорлық кӛрсету жайында сӛйлесе отырып, оларды 

қорғауға тәрбиелеу.  

Сабақтың әдісі: сҧрақ-жауап, жеке, топтық жҧмыс, әңгімелеу 

Сабақтың барысы:  

I. Ҧйымдастыру кезеңі 

ІІ.Жаңа сабақ 

 Қызығушылық ояту  
«Ҧйқасын тап» ойыны. 

1. Ӛзінше ноян, 

            Қорқақ кім? /қоян/ 

2. Бата алмас тҥлкі, 

            Ҥсті тікен.../кірпі/ 

3. Айбат шегер алыстан, 

           Аң патшасы .../арыстан/ 

4. Алмастан тыным, 

           Шабады.../қҧлын/ 

- Ӛлеңдер нелер туралы?  

- Сендер қандай жануарларды білесіңдер? 

- Жануарлар туралы ертегі білесіңдер ме? 

Жануарлар туралы ертегі тыңдағыларың келе ме? 

Олай болса, мен сендерге " Жыл басына таласқан хайуанаттар" 

ертегісін оқып берейін. Зейін қойып тыңдаңдар! (ертегіні оқып беру).  

- Балалар, ертегі ҧнады ма? 

- Ертегі не жайында болды? 

-Жыл басына таласқан хайуанаттардың атын қайталап айтып 

кӛріңдерші? 

- Неге "Жыл басы" болуға таласты? Сен қалай ойлайсың? 
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- Олардың тӛлін білесің бе? Оларды қалай атайды? 

(Суреттер кӛрсету арқылы бҧларды "Ҥй жануарлары мен 

хайуанаттары" деп аталатынын тҥсіндіру).  

 

 

Қой сҥйеді 

баласын: 

Қоңырым- деп,  

Ештеңені 

білмейтін 

момыным – деп. 

 

Ешкі 

сҥйедібаласын: 

Лағым- деп,  

Тастан-тасқа 

секірген шҧнағым – 

деп.  

 

Сиыр сҥйеді 

баласын: Торпағым- 

деп,  

"Қараңғыға баспаған 

қорқағым!" – деп.  

- Неге ҥй жануарлары деп аталады? Ойлан!  

Ҥй жануарларының адам ӛмірінде маңызы ӛте зор. Жесе – тамақ, 

мінсе– кӛлік, жҥнінен, терісінен киімдер аламыз. Сондықтан адамдар 

оларға аса қамқорлықпен қарайды. Қыста жылы қорада ҧстап, жем-

шӛп, су беріп асырайды.  

Сергіту сәті:  

Ҧзын қҧлақ сҧр қоян 

Естіп қалып сыбдырды, 

Ойлы -қырлы жерлермен, 

Ытқып-ытқып секірді. 

Қарап еді  артына, 

Қиығын сап кӛзінің. 

Келе жатқан томпаңдап, 

Кӛжегі екен ӛзінің. 

Ӛлең шумағына сәйкес қимыл жасау 

II. Жаңа сабақ  

- Жануарлар табиғаттың қай тҥріне жатады? 

- Қандай жануарларды білесіңдер? 

- Жануарлар немен қоректенеді? 
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- Олардың тіршілік ортасы туралы не білесің? 

- Жабайы аңдарға не жатады? 

- Неге жабайы аң деп аталады?  

( Жабайы аңдардың суретін кӛрсету) 

 
 

- Балалар, "Жануарлар әлемінде" қандай жануарлар болатынын 

топтап кӛрейік. 

 
Топтық жҧмыс 

І топ – Ҥй жануарлары 

ІІ топ – Жабайы аңдар 

ІІІ топ – Қҧстар  

Берілген суреттердің ішінен ӛз тақырыптарына тиістісін жинақтап, 

жапсыру /әңгімелеп беру/ 

Ойын. "Ҥй жануарларын тап"  

- Балалар, мен сендерге жануарлардың аттарын айтамын, "ҥй 

жануарын" естігенде қол шапалақтау керек.  

Мысалы: жолбарыс, тҥйе, жылқы, ешкі, шегіртке, лақ, кірпі, қоян, ит, 

тиін, тауық, т,б.  

Тіл дамыту 

«Менің сҥйікті жануарым» тақырыбына сурет салу, сол бойынша 

әңгіме қҧрау. 

V. Сабақты қорыту  

- Балалар, бҥгінгі сабақтан "Жануарлар әлемі" туралы не білдіңдер? 

- Жануарлардың қандай тҥрлерін білеміз? 

- Неге жыртқыш деп атаймыз? 

- Олардың адам ӛміріне пайдасы бар ма?  
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Сабақтың тақырыбы: Жайдары жаз 

Сабақтың мақсаты:  

а)Жаз мезгілінің табиғи ерекшеліктерін әңгімелей білуге ҥйрету;  

ә)Танымдық, шығармашылық қасиеттерін,тілін,сӛздік қорын 

дамыту.Сабаққа қызығушылығын арттыру; 

б)Табиғатқа, қоршаған ортаға деген сҥйіспеншілігін арттыру.  

Сабақтың әдісі: сҧрақ-жауап,топтық жҧмыс 

Сабақтың барысы:  

Психологиялық дайындық 

Амансың ба нҧрлы кҥн!  

Амансың ба қара жер!  

Аман –есен болайық!  

Бейбітшілік қалайық!  

-Балалар бір сәт ӛзімізді – сыртта, таза ауада тҧрғандай елестетейік.  

-Айнала қандай?  

Дала қандай?  

-Ал ағаштар ше?  

-Ауа қандай?  

-Терезеге не тҥсіп тҧр бар?  

Жаз қандай болады? (ыстық, Демалады .Шомылады ,Кҥнге кҥйеді)  

кӛңілді,т.б  

Жазда бау-бақшада не ӛседі?  

-Яғни, мҧның барлығы қай кезде болады? (балалардың жауабы  

Жылдың тӛрт мезгілібар: …, …, …, … .  

Бір жылда … ай бар.  

Жаз айлары: …, …, … .  

Ең ыстық жыл мезгілі: … .  

- Балалар, суретте не бейнеленген?  

- Бҧл жылдың қай мезгілі?  

Жазда қандай ӛзгерістер болады?  

Бҧл жыл мезгілі сендерге немен ҧнайды?  

Жазда ауа райында қандай ӛзгерістер болады?  

Жаз айлары жайлы біз не білеміз?.  

Топтық жҧмыс 

/Балалар фишка бойынша топтарға бӛлінеді/ 

1. «Тіл дамыту» тобы 

«Жайдары жаз» тақырыбына әңгіме, ӛлең қҧрау. 

2 Ғылым тобы 

Жаз мезгіліндегі ӛсімдіктерді зерттеу. 
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3. Ӛнер тобы 

Жаз мезгілін суреттеу /суретін салу, ән айту/ 

Қорытынды.  

Балалар сендердің барлығың да ӛте жақсы жҧмыс жасадыңдар.  

Сендерге ҧнады ма?  

Кімге не ҧнады?  

Рахмет сендер ӛте тамаша!  

Кӛңіл-кі-кҥйіміз қандай? Тамаша!  

Жаз мезгілі қандай? Тамаша!.  

Ауа райы қандай? Тамаша!  

Жазғы демалыс қандай? Тамаша.!  

 

Сабақ тақырыбы: Кҥз кӛрінісі 

Сабақтың  мақсаты: 

а)Кҥз мезгілінің табиғи ерекшеліктерін әңгімелеу білуге ҥйрету;  

ә)Танымдық, шығармашылық қасиеттерін,тілін,сӛздік қорын дамыту; 

б)Табиғатқа, қоршаған ортаға деген сҥйіспеншілігін арттыру.  

Сабақ әдісі: тҥсіндіру, баяндау, сҧрақ-жауап 

Сабақтың  барысы: 

І.Ҧйымдастыру бӛлімі.  

Психологиялық дайындық. 

Табиғат- біздің анамыз 

Табиғатқа біз баламыз. 

ІІ. Жаңа сабақ. 

Қызығушылықты ояту. 

Жауып жаңбыр,жер сабыр 

Шӛп, жапырақ солады.Бҧл қай кезде болады ? А.Байтҧрсынов. 

-Сурет бойынша кҥзгі және жазғы кӛріністі салыстыр. 

-Кҥзде табиғатта болатын ӛзгерістерді ата. 

— Кҥзде ӛлі табиғатта қандай ӛзгерістер болады ? 

— Кҥз қандай кезеңдерден тҧрады және онда табиғат қалай ӛзгереді ? 

— Кҥзде қандай жауын-шашын тҥрлері тҥседі ? 

— Кҥз айларын ата. 

2.Кҥздің табиғаты туралы қандай ӛлеңдер  

3.Кҥзді бейнелейтін суреттермен жҧмыс. 

4. Тіл дамыту: кҥз,жапырақ, суытты,жауын т.б.тірек сӛздерді 

пайдаланып сӛйлемдер қҧрастыру. 

5. Ойын «Сӛзді есіңде сақта» 

Мҧғалім балаларға 7 қосарлы сӛздерді оқиды. Балаларға мҧқият 

тыңдау ҧсынылады. Бірінші сӛзді жҥргізуші айтады, балалар келесі 
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сӛзді есінде сақтап қайталайды. Осылайша қалған сӛздерді тҥгел 

айтып шығу керек. 

кӛктем – жаңбыр 

жаз – кҥн шықты 

аспан – бҧлт 

жер – шӛп 

Сергіту сәті. 

Жаңбыр жауып басылды (партаны тырсылдатады) 

Кҥннің кӛзі ашылды. (қолымен кӛрсетеді) 

Кӛкжиекке кӛрікті, 

Кемпірқосақ асылды . (қолымен дӛңес сызық кӛрсету) 

ІІІ.Дәптермен жҧмыс. 

Жҧмбақ шешу.Кӛтеріліп теңізден, 

Аспанға биік барамын. 

Биіктен қайта тҥскенде, 

Ӛңі кірер даланың. Жаңбыр. 

Оқушылар жаңбыр жауып тҧрған кҥз мезгілінің суретін салады, 

әңгімелейді. 

ІҤ.Сабақты қорыту. 

 Суретке қарап, оқушылар қҧрастырылған ертегіні оқиды.Кҥз туралы 

оқушылардың ҧғымы тҧжырымдалады.Сабаққа жақсы қатысқан 

оқушылар мадақталады. 

 

Сабақтың тақырыбы: Табиғат тамашалары 

Сабақтың мақсаты:  
Тақырыптың негізгі идеясын ашу, тақырыпқа байланысты сӛйлеу 

дағдыларын дамыту.  

Білімдік : Табиғатты қорғау туралы мәлімет беріп, меңгерту, 

танымдық қабілетін арттыру;  

Дамытушылық:есте сақтау, кӛру қабілеттерін дамыту; ой тҥйіндеуге, 

шығармашылықпен жҧмыс істеуге жҧмылдыру;  

Тәрбиелік: Табиғатты сҥюге және ҧқыпты ҧстауға тәрбиелеу; қазақ 

халқының табиғатты қорғау дәстҥрлерін ҥлгі алуға шақыру 

сезімдеріне баулу. 

Сабақтың әдісі: әңгімелеу , сҧрақ – жауап, дәлелдеу, рӛлдік ойын 

Сабақтың барысы :  

Ҧйымдастыру.  

Сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру. 

Бҥгінгі сабағымыз табиғат – біздің екінші ҥйіміз екені, оны қорғау 

жайында болмақ.  

Табиғаттағы барлық нәрсе ӛзара тығыз байланысты. Адам да 
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табиғаттың бір бӛлшегі. Табиғаттың бірінде болып жатқан ӛзгеріс 

міндетті тҥрде екінші жеріне әсер тигізеді. Сондықтан да табиғаттың 

бір бӛлшегін жою, ӛзіне зиян келтіреді, сол арқылы адам баласының 

кҥн кӛрісіне залалын тигізеді.  

Табиғат сырын терең білмей, оған қалай болса солай шабуыл жасау 

ҥлкен апатқа әкеп соғатынын ӛмір ӛзі дәлелдеп отыр...  

2.Ой шақыру. 

«Табиғат» деген сӛзді естігенде сендер нені кӛз алдарыңа 

елестетесіңдер.  

Сонымен, « Табиғат» - бҧл... 

1. Бейнеролик: «Қазақстанның табиғаты» Тыңдап, кӛріңіз. 

2. Мәтінмен жҧмыс. «Табиғатты қорғандар!» мәнерлеп оқу.  

Табиғатты қорғаңдар! 

Табиғат – халық қазынасы. Сондықтан біз оның байлығын пайдалана 

отырып, қорғай білуіміз қажет.Соған байланысты 1966 жылы біздің 

елімізде ―Халықаралық табиғат қорғау қоғамы‖ қҧрылды. Оның 

басты мақсаты- саны сиреп, қҧрып бара жатқан аң, қҧстарды, 

ӛсімдіктрді қамқорлыққа алып, арнайы кітапқа тіркеу. Мҧндай 

кітапты ― Қызыл кітап ― деп атайды. 

3.Ойын «Сӛйлемді аяқта» 

Адам баласы табиғатты ... .  

Біз бҧлақтардың кӛзін ... .  

Су мол болса, астық та ... .  

Табиғаты сақталған халықтар ҧзақ ӛмір ... .  

Экология тӛмен аймақтарымыз кӛбейіп ... . 

Керекті сӛздер: сҥреді, барады, қорғау тиіс, аштық, мол болады  

Сӛзжҧмбақ  

4. Рӛлдік ойын « Тілшімен сҧхбат»  

1 - сҧрақ : Табиғатқа нелер зиянды деп ойлайсыңдар?  

2 - сҧрақ: Табиғат – тіршілік бесігі. Сондықтан табиғатқа адамзат ӛз 

тарапынан қамқор болу парыз. Ендеше осы табиғатты қорғаудың 

жолдары қандай?  

Қорытынды  

Табиғатты қорғау ҥшін бәріміз  

Кҥресейік, бір-бір ағаш егейік.  

Текке отырмай жасымыз бен кәріміз  

Таза ауа ҥшін терімізді тӛгейік! 
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Қорытынды 
  Туған елім – тірлігімнің айғағы, 

Тілім барда айтылар сыр ойдағы, 

Ӛссе тілім, менде бірге ӛсемін, 

Ӛшсе тілім, мен де бірге ӛшемін! – деп , ақын Әбділдә Тәжібаев ағамыз  

жырлағандай тіл қай елде болса да қастерлі, қҧдіретті. Ол достықтың 

кілті, ынтымақтастықтың бастауы, ырыс – берекенің алды, ҧлттың әрі 

жаны, әрі ары. Тіл жай сӛз емес, ӛмірдің талай сынынан ӛткен, ӛскелең 

талаптарға сәйкес ӛрістей тҥскен толыққанды ақиқат десек, жаңыла 

қоймаспыз. 

            «Ӛнер алды - қызыл тіл» деп халқымыз айтқандай, сӛйлей білу де 

ӛнер. Қазіргі мәдениетті, жан - жақты білімді жастарымыздың ақылы, ой 

- ӛрісі, әр сӛзді ӛз орнына жҧмсап, мағыналы сӛйлей білуі- заман 

талабы.Тіл қатынас қҧралы болғандықтан, алдымен баланың тілін 

дамыту мәселесіне зор кӛңіл бӛлген жӛн. Тіл дамыту мәселесіне 

оқушылардың сӛздік қоры, ӛз ойын жеткізуде оны тиімді пайдалана 

білуі, қорытынды жасауда дәлелдей білуі, ӛздігінен әңгіме қҧрастыра 

білуі, қҧрдастарымен, ҥлкендермен қарым-қатынас жасауы т.б. жатады. 

           «Тіл дамыту» бағдарламасында берілген тапсырмалар 

оқушылардың барлығы жҧмыстанып, ӛз жҧмыстарын барлығы қорғауға 

мҥмкіндік береді. Оқушылардың сӛздік қорын дамытып, логикалық 

ойлауға және байланыстырып сӛйлеуге ҥйретіп, сӛйлеу мәдениетіне, 

ата-анасын, туған жерін, елін сҥюге тәрбиелейді, грамматикалық 

формада дҧрыс сӛйлеуге, шешендікке ҥйретеді. 

 «Тіл дамыту» факультатив сабағы негізінде оқушылардың 

ауызша, жазбаша  сӛйлеу тілдері дамиды. Ӛз беттерімен ізденіп, 

шығармашылықпен жҧмыстануға дағдыланады. 
 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Ә.С.Әмірова, Қ.А.Анартаева «Тіл дамыту» Алматы кітап, 2004 жыл 

2. Д.З.Жҥсіпова, Ф.Қ.Исхақова, Т.Ж.Омарғалиева, Б.Ж.Ноғайбекова «Тіл 

дамытудың ғажайып әлемі»  

3. «Ҥздіксіз білім беру жҥйесінде оқыту технологияларын тәжірибеге 

енгізудің 

жолдары» Алматы 2010 жыл 

4. Р.Б.Нҧтазина, А.Д.Сейсенова «Мен оқимын, ойлаймын, ойнаймын» Арман 

–ПВ баспасы 2003 жыл 

5. Ә.Ысқақов «777 жҧмбақ»  

6. М.Әбуова, Р.Сатаева Мақал – мәтелдер жинағы 

7. «Мӛлдір бҧлақ» журналы 2012-2014 жыл 

8. «Қуырмаш» журналы 2011 жыл 

9. «Бастауыш сынып журналдары» 2010-2014 жыл 

10.Бисенғалиқызы А. Сӛз тапқанға қолқа жоқ, Орал, 2006 жыл 

11. Адамбаев Б. Қазақтың шешендік сӛздері, 2006 жыл 

12. Тарихи тҧлғалар  Алматыкітап, 2005 жыл 
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Тақырыбы: «Тіл патшалығы»  

 4 - сыныпқа арналған таңдау курсы 

 
Қҧрастырушы: А.С.Гумарова , Казталов ауданы    

Рецензенттер: Сағынаева Д.К - БҚО ББ МДжЖОБББ әдіскері,             

Темиргалиева Ш.Б -  Казталов АББ  әдіскері 

 

          Тҥсінік  хат 

 

              Қазақ тілі – бай тіл және тез дамитын тіл. Ана тіліміздің аса 

зор, керемет қасиетін  Қадыр атамыз: «Ана тілін білмеген – ақылы 

жоқ желікбас» деп, жоғары бағалаған. Сӛздің қисынын тауып, мәнді 

сӛйлеу – шешендіктің алғы шарты. Ана тілін жақсы біліп, шешен 

сӛйлеу ақылдылықтың белгісі. Баланың тілін дамыту арқылы ӛнердің 

сан тҥрімен таныстыруға болады.  

         Осы алғы шарттарды негізге ала отырып, бастауыш сынып 

оқушыларының ауызекі сӛйлеу, жазбаша кӛркем сӛздерді жеткізе 

білу, ойлау, есте сақтау дағдыларын дамыту, шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастыру мақсатында тіл дамыту бағытындағы «Тіл 

патшалығы» таңдау курсының 4-сыныпқа аптасына 34 сағатқа 

негізделген кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары қҧрылды. 

 

Бағдарламаның мақсаты: 

А) білімділік: оқушының ауызекі сӛйлеу мен жазба тілін сапалы 

меңгеруіне, ауыз әдебиеті тҥрлерімен жетік танысуына жағдай 

туғызу, тіл дамуының ӛмірдегі, қоғамдағы орынын тҥсіндіру;  

Ә) тәрбиелілік: балалардың санасында кӛркем әдебиет арқылы жеке 

кӛзқарас, эстетикалық орта қалыптастыру; 

Б) дамытушылық: мәтін қҧрастыру, ӛлең ҧйқастарын, эссе, пікір жазу 

қабілеттерін жетілдіре отырып, логикалық ойлауы мен 

шығармашылық қабілеттерін, сӛздік қорларын дамыту. 

 

Бағдарламаның міндеті:  

 Оқушылардың ауызекі сӛйлеу және жазба тілде кӛркем әдеби 

тілмен орынды сӛйлеп, жазуда  тиімді пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру; 

 Есте сақтау қабілеттерін жетілдіру; 

 Алған білім, білік дағдыларын орынды пайдалана білуге 

ҥйрету; 

 Ӛз пікірі бар тҧлға қалыптастыру. 
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Күтілетін нәтиже:  

 Оқушылардың ауызекі сӛйлеу және жазба тілдері дамиды; 

 Логикалық ойлау, шығармашылық  қабілеттері артады; 

 Білім, білік, дағдылары жетіледі; 

 Әдеби шығармалар арқылы оқушы жан-жақты тәрбиеленеді; 

 Адамгершілік қасиеттері, кӛркем эстетикалық талғамы 

дамиды; 

 Ӛз бетімен жҧмыстана алатын, ӛз пікірі  бар тҧлға  

қалыптасады. 

 

Пәнаралық байланыс: 

Қазақ тілі, дҥниетану, математика, бейнелеу. 

Оқытудың тҥрлері: 

 Жарыс сабақ 

 Іскерлік ойын сабағы 

 Білімді, дағдыны, ептілікті жҥйелеу (қорытындылау) және 

қайталау сабағы.  

 Сыныптан тыс ашық сабақтар. 

 

Оқытудың әдістері: 

   Адам ойын кӛбіне ауызекі сӛйлеу тілі арқылы жеткізеді. Ауызекі 

сӛйлеу тілін білген адам оны ӛзінің кәсіби қҧзыры деңгейінде 

арнайы әдебиеттерді оқуға, хабар алмасуға және кәсіптік іскерлігін 

жетілдіру мақсатында пайдалана алады. Оқушылардың ауызекі 

сӛйлеу тілдерін қалыптастыру жҧмыстарын ҧйымдастыру кезінде 

тӛмендегі әдістерді жҥйелі қолданудың пайдасы зор.  

Сұрақ-жауап әдісі.Оқушылардың кӛру қабілеттерін ойлау 

қабілеттерімен ҧштастыра дамытады.  

Ситуация арқылы сӛйлеу әдісі – сӛз, сӛз тіркестерін, сӛйлем қҧрау, 

болған, кӛрген, естіген оқиға жайлы ойын жеткізу. 

Ӛз ойын айту әдісі – оқушыларды ойлану, ойлау ҥрдісі арқылы 

ойын ауызша жҥйелі айтып беруге дағдыландыру. 

Монолог әдісі – оқушыларды ӛз білім деңгейлеріне сай, ӛз ойларын 

айтқызуға ҧмтылдыру. 
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Әңгімелесу әдісі – оқушылардың білімдерін бақылай отырып, жеке 

оқушымен де, топтағы оқушылармен де әңгімелесу арқылы да 

сабаққа қорытынды жасау. 

Ойын әдісі – оқушының тілін дамытып, қоғамдық ӛмірдің сан-

алуан саласында қандай қарым-қатынас жасау керектігін ҥйретеді, 

еркін сӛйлеу қабілетін жетілдіреді.Оқушылардың сабақта алған 

білімдерін практикада қолдану дағдыларын қалыптастыру, 

ынтасын ҥздіксіз арттырып отыру ҥшін сабақта ойын элементтерін 

кірістіріп отырудың маңызы зор. 

Әр ойынның ӛз реті, жӛні бар. Сондықтан сабақтың мазмҧнына сай 

ойын тҥрлерін іріктеп алу қажет. Себебі, бала ойнап отырып, 

бірнеше сӛзді ӛзінің сӛздік қорына жинап отырады.  

Мысалы, ойынның шарты бойынша берілген сӛйлемге әр оқушы 

бір сӛзден қосып, толықтырып отыруы тиіс. Бірақ, сӛйлемнің 

мағынасы ӛзгермеуі керек. Сӛйлемге  сӛз қосып, толықтыра 

алмаған оқушы жеңіледі. 

Мен отырмын. 

Мен сыныпта отырмын.  

Мен жарық сыныпта отырмын. 

Мен жарық, кең сыныпта отырмын. 

Мен жарық, кең, жылы сыныпта отырмын. 

       Оқушылардың ауызекі сӛйлеу тілін дамыту барысында 

осындай әдістерді пайдалана отырып, ӛз ойларын ауызша еркін 

жеткізіп, байланыстырып сӛйлеуіне, сауатты жаза білу 

дағдыларына қол жеткіземіз. 

     Сонымен қатар бағдарламаны қҧру барысында оқытудың жаңа 

техналогияларын пайдаланып, әр сабақты тҥрлендіріп ӛткізу басты 

назарға алынды. Атап айтсақ, СТО әдісінің элементтері, 

Ж.Қараевтың «Ҥш ӛлшемді деңгейлеп оқыту техналогиясы» 

әдістерін қолданылу кӛзделген. Сабақтағы тапсырмалар топпен, 

жеке оқушымен жҧмыстану арқылы ӛткізу, шығармашылық 

тапсырмалар беру арқылы ҧйымдастыру негізінде қҧрылған. 

 

Бағдарламадағы берілген тақырыптар тарауларға бӛлінді. Әр 

тараудың соңғы сағаты сыныптан тыс шараны ҧйымдастыруға 

негізделді. 

Уақыт кӛлемі: 45 минут (1 сағат) 
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Тақырыптық - оқу жоспары. 

№ Сағат 

саны 

Тараудың 

тақырыптары 

Оқушылардың білім, білік және 

дағдыларына қойылатын талаптар 

1 2  Сӛз әдебі  Мәдениетті сӛйлеу 

 Амандасу, танысу секілді кездерде 

қолданылатын әдепті сӛздер 

2 9 Атадан қалған 

асыл мҧра 
   Жҧмбақ тҥрлерімен таныстыру 

 Жаңылтпаштар жаттау 

 Мақал-мәтелдерді орынды қолдана 

білу 

 Санамақтар жаттау 

 Бесік жырларының мән-мағынасын 

тҥсіну 

 Тӛрт тҥліктің қасиетін жетік 

меңгеру 

 Ертегідегі негізгі идеяны таба білу 

  Баталар жаттау 

3 5 Туған елдей ел 

болмас, Туған 

жердей жер 

болмас 

 Орал қаласының тарихымен 

танысу, қосымша деректер жинау 

 Ӛз ауылдары туралы толық ақпарат 

алу, қосымша деректер жинау 

 Қала мен ауыл арасындағы 

айырмашылықты айыра білу 

 Мемлектті басқару ісімен танысу 

4 5 Еңбек тҥбі – 

береке 
 Мамандықтар  туралы  пікір алмасу 

 Жҥйелі сӛйлеу дағдысы 

қалыптасады 

 Еңбек ардагерлері туралы 

ақпараттар жинау 

 Еңбек етудің қадір-қасиетін тҥсіну 

5 5 Табиғат – Ана  Ӛз ойын  кӛркем сӛздермен еркін 

жеткізу 

 Ӛздіктерінен іздену 

 Бейнелі, кӛркем сӛйлеу 

 Табиғат тіршіліктеріне деген 

сҥйіспеншілік 

6 8 Кітап – 

таусылмас 

қазына 

 Кітап оқу ережесін білу 

 Кітапханамен тығыз байланыс 

жасау 

 Қазақ балалар әдебиеті 

жазушыларымен танысу, 

шығармаларын оқу 
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«Тіл патшалығы» таңдау курсы бойынша  оқу-әдістемелік 

жоспары. 4 сынып (34 сағат, аптасына 1 сағат) 

 
Р.с

. 

Тақырып Сағат 

саны 

Ӛту 

мер 

зімі 

Сабақтың 

тҥрі, әдісі 

Кҥтілетін 

нәтиже 

І. Сӛз әдебі 

 

1 Сәлем – сӛздің 

анасы 

1  Жарыс сабақ 

Тҥсіндіру, 

сҧрақ-

жауап,әңгімел

есу 

Амандасу 

тҥрлерімен 

танысады 

2 Әдептілік әлемі 1  Саяхат сабақ, 

топтық 

жҧмыс, 

проблемалық 

тапсырмалар, 

пікірлесу 

Әдептілік 

қасиеттерді 

игереді 

ІІ. Атадан қалған асыл мҧра. 

 

3 Жҧмбақтар 

елінде 

1  Шығармашы-

лық сабақ, 

топтық 

жҧмыс 

Жҧмбақтар 

тҥрімен таныса 

отырып, 

жинақтауға, есте 

сақтауға 

ҥйренеді. 

4 Жаңылтпаштар  1  Аралас сабақ, 

шығармашы-

лық жҧмыс 

Тілдерін 

жаттықтыра 

отырып, ҧйқас 

қҧрастыруға 

қызығушылықта

ры артады. 

5 Мақал – сӛздің 

мәйегі 

1 

 

 Аралас сабақ, 

топтастыру, 

басқатырғы 

шешу 

Мақалдарды 

ӛмірде сӛз 

арасында 

орынды 

қолдануды 

меңгереді, сӛз 

қадірін тҥсінеді. 

6 Санамақтар. 1  Аралас сабақ, 

шығармашы-

лық жҧмыс  

Санамақтар 

қҧрастыру 

арқылы тілдік 

қорлары артады. 
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7 Бесік жырлары. 1  Талдау, 

жинақтау, 

топтастыру 

Бесік жырлары 

арқылы ана 

махабатын, 

елдің арман-

тілегін тҥсіне 

алады. 

8 Тӛрт тҥлік 

туралы 

жырлар. 

1  Топтастыру, 

Кубизм, 

Биопоэма 

әдістері 

Тӛрт тҥліктің 

пайдасы мен 

қасиеттері 

туралы 

білімдерін 

жетілдіреді. 

9 Ертегілер әлемі 

(қосымша 

«Қасқырбай 

мен тентек 

лақтар» 

кӛрініс) 

 

1  Шығармашыл

ық сабақ,  

топтастыру, 

кубизм, 

сахналау, 

талдау 

Ертегілер 

арқылы тілдік, 

сӛздік қорлары 

дамиды, 

эстетикалық 

талғамдары 

артады. 

10 Бата –сӛздің 

тӛресі 

1  Жаңа сабақ, 

тҧжырым 

жасау 

 

Сӛз мәйегін 

тереді, рухани 

байи тҥседі, 

сӛздік қорлары 

молаяды 

11 «Кім тапқыр?»  

 білім сайысы 

сабағы 

1  Сайыс сабақ. 

 

Білімге 

ынталары 

артады, ҧжымда 

белсенді болуды 

ҥйренеді. 

ІІІ. «Туған елдей ел болмас, Туған жердей жер болмас» 

12 Оралым –

сҥйікті қалам. 

1  Жаңа сабақ, 

сәйкестендіру

тҧжырым 

жасау 

 

Орал қаласы 

туралы қосымша 

деректермен 

танысады. 

13 Ауылым – 

алтын бесігім. 

1  ТРИЗ 

технологиясы 

 

Ауыл туралы 

жаңа 

деректермен 

таныса отырып, 

шығармашылық 

қабілеттері 

шыңдалады 

14 Қала мен ауыл 

арасындағы 

1  Топтық 

жҧмыс 

Сӛздік қорларын 

шығармашылық 
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байланыс Іскерлік ойын 

 

тапсырмалар 

арқылы 

жетілдіреді 

15 Қазақстан – 

егемен ел. 

1  Топтық, 

жҧптық 

жҧмыс. 

БҤҤ кестесі, 

диалог 

Іскерлік 

қабілеттері 

артады 

16 «Білімге 

қҧштарлық» 

 білім сайысы 

сабағы 

1  Жарыс сабақ 

 

 

Жҥйелі, 

мағыналы 

сӛйлеуге 

дағдыланады 

IV. Еңбек тҥбі – береке 

17 Менің 

арманымдағы 

мамандық. 

1  Шығармашы-

лық сабақ 

 

Ӛз ойын еркін 

жеткізі, алға 

мақсат қоя білу. 

18 Еңбектің наны 

тәтті. 

1  Синтез, 

талдау, 

жинақтау 

 

Еркін сӛйлеу, 

сӛз тіркестерін 

жҥйелң қҧра 

білу 

19 Еңбегі жанған 

еңбеккерлер 

1  ББҤ кестесі 

жҧптық 

жҧмыс 

Іздену,жақсылы

ққа ҧмтылу, 

еңбеккер болуға 

талпыну қабілеті 

артады 

20 Еңбек тҥбі – 

береке. 

1  Шығармашы-

лық  жҧмыс 

 

Ойын ашық 

және жҥйелі 

жеткізу 

 

21 Ӛзіңе сен, 

ӛзіңді алып 

шығар, 

Ақылың мен 

еңбегің екі 

жақтап 

(танымдық 

ойын) 

1  Жарыс сабақ 

 

Ӛздіктерінен 

ізденуге, 

шығармашылық

қа ҥйренеді 

V. Табиғат – Ана 

22 Табиғат – 

тіршілік бесігі. 

1  Еркін жазу 

стратегиясы 

 

Табиғатқа деген 

сҥйіспеншіліг 

артады 

23 Таза ауа – 

денсаулық 

кепілі.  

1  Рефлекция, 

тҧжырым 

жасау 

Табиғатты 

сипаттай білу 
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24 Қыс қызықтары 1  Ортада қалам,  

5 жолды ӛлең 

 

Қысқы кӛрініс-

тің ерекшелігін 

сезіне білу 

25 

 

Қҧстар – таби-

ғат жанашыры 

1  Аквариум, 

РАФТ 

әдістері 

Ойын ашық, 

жҥйелі жеткізу 

26 Қалыптан тыс 

шығарма жазу 

«Кемпірқосақ» 

 

1  Шығармашы-

лық сабақ, 

Еркін жазу 

стратегиясы 

Ойын ашық, 

жҥйелі, сауатты 

жеткізу 

VІ. «Кітап – таусылмас қазына» 

27 Кітап оқу 

білеміз бе? 

1  Ҧжымдық 

жҧмыс 

Ӛздіктерінен ізд-

енуге ҥйренеді 

28 Кітаптар мҧңы 1  Сахналау, 

тҧжырым 

жасау 

Еркін сӛйлеу, 

ойын ашық 

білдіру 

29 Кітап – 

сарқылмас 

рухани қазына 

1  Ортада қалам, 

топтық 

жҧмыс 

 

Ғылым туралы 

тҥсінігін кеңейту 

30 Білім кілті  

кітапта. 

1  Кубизм, 

топтастыру, 

талдау 

 

Ойын кӛркем 

әдеби тілмен 

еркін жеткізе 

білу 

31 Қазақ балалар 

әдебиетінің 

негізін 

салушылар 

1  РАФТ, ортада 

қалам, 

 5 жолды ӛлең 

 

Ӛздіктерінен 

іздену, 

материалдар 

жинау 

32 Кітапханадағы 

кешкі оқырман 

1  Автор 

орындығы, 

рефлекция 

Оқып, тҥйгенін 

еркін жеткізе 

білу 

33 «Мәнерлеп оқу 

шебері» кӛркем 

сӛз оқу сайысы. 

1  Сайыс сабақ, 

талдау, 

тҧжырым 

жасау 

Білім,білік, 

дағдыларының 

деңгейін анық-

тауға мҥмкіндік 

алады. 

34 «Кітап  

ақылшың,  

әрі досың» 

 кітап 

конференциясы 

1  Конференция 

сабақ, ортада 

қалам, РАФТ, 

Аквариум, 

кері байланыс 

Ӛздіктерінен 

іздену,еркін, 

жҥйелі  сӛйлеу 
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Ҥлгі сабақ жоспарлары. 

1- сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: Сәлем – сӛздің анасы. 

 

Сабақтың мақсаты: А) білімділік: бабалардан қалған ҧлағатты 

ғибрат аларлық сӛзерді балаларға ҧғындыру; 

Ә) дамытушылық: ӛз халқының дәстҥрін, салтын, әдет-ғҧрпын 

ҥйрене отырып, бойларына сіңіру, сӛздік қорларын молайту; 

Б) тәрбиелілік: адамдармен қарым-қатынас жасай білуге, 

әдептілікке, ҥлкенді сыйлауға тәрбиелеу. 

Сабақтың тҥрі: жарыс сабақ. 

Сабақтың әдіс-тәсілдері:тҥсіндіру, сҧрақ-жауап, әңгімелесу. 

Сабақтың кӛрнекіліктері: сабақ тақырыбына сай кесте, сызба, 

портреттер, т.б. 

Пәнаралық байланыс: дҥниетану.  

Сабақтың барысы:  
І.Ҧйымдастыру бӛлімі. 

- Балалар, бҥгінгі сабағымыз жарыс тҥрінде ӛтеді. Сондықтан , 

бір-бірімізге әрқашан қамқор болып жҥрейік деп 1-топты 

«Қамқоршылар», бір-бірімізге мейірімді, кішіпейіл болайық деп 

2-топты «Мейірімділер» деп атап екі топқа бӛліне қоялық. 

 

ІІ.Психологиялық дайындық. 

Кҥндей жадырап, 

Айдай арайлап, 

Жҧлдыздай жарқырап, 

Судай таза кӛңілмен 

Бҥгінгі сабағымызды бастаймыз. 

     ІІІ. Ой шақыру. 

- Балалар, сабақта болмаған Аяжанның телефон арқылы әңгімесін 

тыңдап кӛрейік. 

Телефонды Арудың анасы алады. 

Аяжан: - Ару ҥйде ме? Телефонға шақырып жіберіңізші. 

Телефонды анасы Аруға береді. 

Аяжан: - Әй, Ару, математика пәнінен қандай тапсырма берді? 

Ару: - Сәлем, Аяжан! Қалың қалай? Кешір мені, кеше сабаққа бара 

алмадым. 

Аяжан: - Жарайды онда, - деп телефонды қойды. 

- Аяжан қандай кемшілік жіберді? 

- Аяжан амандасуды, сәлемдесуді ҧмытты. 
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- Ендеше, бҥгінгі сабағымызды  «Сәлем – сӛздің анасы» деген 

тақырыпқа арнаймыз. 

 

IV. Ойтаным.  

1. Мына мақал-мәтелдердің мән-мағынасын қалай тҥсінесің? 

 Сәлем беру де- парыз, 

Сәлем алу да – парыз. 

 Әдепті елдің баласы, 

Алыстан сәлем береді. 

Сӛздік жҧмыс: парыз –міндет. 

2. – Сәлем сӛзінің мәні қандай? 

- Сәлемдесу неліктен әдептілікке жатады? 

- Тӛс қағыстырып сәлемдесудің мәнісі неде? 

 

V. Сергіту сәті. 

Әр халықтың сәлемдесуі де әртҥрлі болып келеді. 

Қазақ тілінде – Сәлем. 

Орыс тілінде – Здравствуйте 

Испанша – Hola  (оля)  

Французша -  Salut (салют) 

Италянша -  Ciao(чао) 

Ағылшынша - Hello  (хэлоу) 

Ҥндіше –Namaste  (намасте) 

Тҥрікше – Merhaba  (мерхаба) 

Балғарша -  Наздар 

Ӛзбекше – Салом! 

 

VI. Машықтық бӛлім. 

- Қарттарға амандасудың қарапайым тҥрінде қаншама мейірім, 

қамқорлық, әдемі жарастық жатыр. 

- Ал, енді екі топ ата мен жігіттің, әже мен қыз баланың 

сәлемдесу тҥрін кӛрсетіп салыстырайық. 

Жігіт:  - Ассалаумағалейкум, ата! 

Ата: - Уағалейкумассалам, балам! 

Жігіт: - Деніңіз сау ма, аман-есенсіз бе? 

Ата: - Қҧдайға шҥкір, балам, жҥріп жатырмыз. 

Жігіт: - Бала-шағаңыз есен-сау ма? 

Ата: - Тегіс аман-есен, ӛсіп-ӛніп жатыр. 

Жігіт: - Ӛзіңіз кҥйлі-қуаттысыз ба? 

Ата: - Балалардың қамқорлығында жағдайым жақсы. 
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Әже мен қыз баланың сәлемдесуі. 

Қыз бала: - Армысыз, әже! 

Әже: - Бар бол, балам! 

Қыз бала: - Ҥй іші, бала-шағаңыз аман ба? 

Әже: - Тәңірге тәубе, барлығы аман-есен. 

Қыз бала: - Ылайым солай болсын. 

Әже: - Ӛзіңе де Алланың нҧры жаусын, балам! 

Осы екі кӛріністі салыстырып, айырмашылығын, ҧқсастығын 

айтқызу. 

 

VII.Бекіту. 

1.  Ойын «Ішкі ритм». 

«Сәлеметсіз бе, Ескендір?» деген сӛйлемді бірнеше кӛңіл-кҥйде айту. 

Мысалы: жек кӛре, қуана, таңқала. 

2. Ӛлең ҧйқасын тап. 

........................ кҥлеміз, 

....................... жҥреміз. 

............................. сыйлаймыз, 

................................ тыңдаймыз. 

 

VIIІ.Қорытындылау. 

Екі топ сабаққа  бір-бірінің қалай қатысқанын айтып бағалайды. 

 

2- сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: Әдептілік әлемі. 

 

Сабақтың мақсаты: А) білімділк: Оқушылардың бойына жақсы 

қасиеттерді сіңіріп, жаман қасиеттерден жирену сезімін 

қалыптастыру; 

Ә) дамытушылық: Адам бойындағы ҧнамды, ҧнамсыз 

қылықтарды айыра отырып, іс жҥзінде дәлелдей білу қабілеттерін 

шыңдау,  сӛз әдебін ҥйрете отырып, тілдік, сӛздік қорларын 

дамыту; 

Б) тәрбиелілік: Оқушылардың таным белсенділігін арттыра 

отырып, адамгершілік, инабаттылық, әдептілік қасиеттерін ояту, 

тәрбиелеу. 

Кӛрнекілігі: суреттер, слайдтар. 

Сабақтың тҥрі: саяхат сабақ 

Сабақтың әдісі: тҥсіндіру, әңгімелесу, сҧрақ-жауап, проблемалық, 

топтау, пікірлесу, ой тҥйіндеу. 
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Сабақтың барысы:  
І. Ҧйымдастыру бӛлімі. 

 

ІІ. Психологиялық дайындық.  

Жақсылықтан ҥйреніп,  

Боламыз біз жақсы адам. 

Жамандықтан жиреніп, 

Ҥлгі аламыз жақсыдан. 

 

ІІІ. Жаңа сабақ. 

- Балалар, біздің бҥгінгі сабағымыз «Әдептілік әлемі» деп 

аталады. Аптаның жеті кҥні арқылы әдептілік әлеміне саяхатқа 

шығамыз.  

- Аптаның 1-кҥні «Дҥйсенбі». Тренинг «Сәлемдесе білейік» 

- Біздің әдептілігіміз неден басталады? 

- Амандасудан. 

- Ендеше әдептілік әлеміне нелерді жатқызамыз? 

 

Топтастыру. 

ҥлкенді сыйлау                     кішіге қамқорлық             мейірімділік 

 

инабаттылық                                                                         ізеттілік 

 

рҧқсат сҧрау                                                                 кешірімді болу 

 

Аптаның 2-кҥні «Сейсенбі». Топпен жҧмыс. 

1-топ. Мектеп, кітапхана, асхана. Сурет бойынша әңгімелесу. 

2-топ. Кӛшеде, ҥйде. Сахналау.  

3-топ. Телефонмен сӛйлесу. Диалог қҧру. 

 

Аптаның 3-кҥні «Сәрсенбі» Жағдаят шешу. 

1-топ. Анаң ас пісіріп жатыр, ал інің мазасызданып кетті......... 

2-топ. Болат асығып келе жатып, дәлізде мҧғалімді қағып кетті.  

3-топ. Сабақ ҥстінде досыңа қызық әңгіме айтқың келді, бірақ,  

 

Аптаның 4-кҥні. «Бейсенбі». Мақал-мәтелдер сайысы. «Кім кӛп 

біледі?» 

Ҥш топ әдептілік туралы мақал-мәтелдерді айту керек.  

 

Аптаның 5-кҥні. «Жҧма» «Болады-болмайды» ойыны. 

- Қайырымды болуға ................... (болады) 

Адам бойындағы асыл 

қасиеттер 
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- Мақтаншақ болуға .......................(болмайды) 

- Кешірімді болуға .......................... (болады) 

- Әдепсіз болуға .................................. 

- Шыншыл болуға ........................ 

- Жаман болуға ........................ 

-  Салақ болуға .......................... 

- Кҥншіл болуға ...................... 

- Қамқор болуға ........................ 

Аптаның 6-кҥні. «Сенбі» «Әдептілік әліппесі» ӛлең жолдарын 

оқу. 

Атам маған әманда 

Әдепті жан бол деген. 

Ата сӛзі санамда 

Жасы ҥлкенге жол берем. 

Алдын орап кісінің, 

Кесіп ӛтпей кӛлденең. 

Ізетімен кішінің 

Сәлемдесіп қол берем. 

Атам маған әманда, 

Кішіпейіл бол деген, 

Ата сӛзі санамда 

Мақтанбауды жӛн кӛрем. 

Ӛзгелерден ӛзімді 

Санамаймын жоғары. 

Артық айтып сӛзімді 

Желпінгенім жоқ әлі. 

Атам маған әманда, 

Әдепті жан бол деген. 

Атиа сӛзі санамда  

Жҥрем тура жолменен. 

Қалдыратын ҧятқа 

Жалған сӛзге тӛзбеймін. 

Жеткізеді мҧратқа 

Тек шындықты кӛздеймін. 

 

Аптаның 7-кҥні. «Жексенбі»  

Қорытындылау. 

- Бір жҧрттың ҥлкен оқымыстысы екінші бір елге бай досына 

келеді. Екеуі сӛйлесіп тҧрғанда, қастарынан жарлы кісі ӛтіп бара 

жатып, оқымыстыға иіліп сәлем береді. Оған оқымысты одан да 

тӛмен иіліп сәлем береді. Сонда қасындағы бай досы: 
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- Осыншама біліміңіз бар, мәртебеңізбен соншама бас иіп неге 

сәлем бердіңіз? – деп сҧрапты. Сонда ғалым: 

- Ешбір ғылым, білім ҥйренбеген кісі сонша иіліп әдептілік 

кӛрсеткенде, менің оған әдепсіз болып кӛрінгенім лайықсыз 

болған болар еді – депті. Ы. Алтынсариннің бҧл әңгімесі біздің 

бҥгінгі сабағымыздың тамаша қорытындысы болсын. 

 

3- сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: Жҧмбақтар елінде. 

 

Сабақтың мақсаты. А) білімділік: жҧмбақтар арқылы сӛздік 

қорларын молайтып, тіл байлығын жетілдіру; 

Ә) дамытушылық: ой-ӛрісін, ойлау қабілетін дамыту; 

Б) тәрбиелілік: шапшаңдыққа, ізденімпаздыққа, бір-бірін тыңдай 

білуге, татулыққа, ҧйымшылдыққа тәрбиелеу. 

Кӛрнекілігі: сӛзжҧмбақтар, суреттер. 

Сабақтың тҥрі: шығармашылық сабақ 

Сабақтың әдісі: (оқушыларға сабақ бӛлімдеріндегі әр 

тапсырмаларға алдын-ала дайындалып келу тапсырылады) топтық 

жҧмыс 

 

Сабақтың барысы:  

І.Ҧйымдастыру бӛлімі. 

 

ІІ. Қызығушылықты ояту. 

- Жҧмбақ – ауыз әдебиетінің бір тҥрі. Жҧмбақ тақпақтап, 

ҧйқастырылып айтылады. Ол адамдардың бір нәрсенің 

белгілерін екінші нәрсенің белгілері арқылы жҧмбақтап айту 

ӛнері. Жҧмбақ туралы ҧлы жазушы Мҧхтар Әуезов «Жҧмбақ 

адамның дҥниетану жолындағы ойынын, қиялының шамасын 

білдіреді» деген екен. Жҧмбақты шешу, оны ойлаудың ӛзі де 

ҥлкен ӛнер. Біз жҧмбақтар әлемінің қаншалықты қызықты, әрі 

сан тҥрлі екеніне кӛз жеткіземіз. Олай болса, осы сабақ арқылы 

ӛз ӛнерімізді, білімімізді  ортаға салайық. 

- Сынып екі топқа бӛлінеді. 1-топ «Тапқырлар», 2-топ «Білгірлер» 

 

ІІІ. Машықтық жҧмыстар. 

1-тапсырма. Екі топқа  «Жҧмбақ» сӛзжҧмбақтарының шешімін 

табу тапсырылады. 

Ж   

Ҧ    
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1. Ең кіші ҥш 

таңбалы сан. 

2. Тікҧшақтың 

туысы. 

3. Кӛрпеге салатын 

ақ ҧлпа. 

4. Қысқы аяқ киім. 

5. Ҥлкен, қатты ӛсімдік. 

6. Арзанға қарам-қарсы сӛз. 

 

1. Жыл мезгілі. 

2. Сайыс бағасы. 

3. Тышқанның жауы. 

4. Белді буатын зат. 

5. Батырдың есімі. 

6. Су алатын жер. 

 

 

 2-тапсырма. Әріп жҧмбақ. Бҧл тапсырманың шарты екі топтың 

оқушылары шапшаңдық танытуы керек. Қай топ бірінші жауап 

берсе, сол топ ҧпай алады. 

1. Қырда бар, тауда жоқ, 

Айранда бар, сҥтте жоқ. (Р) 

2. Ӛңірде бар, ӛмірде жоқ, 

Жеңілде бар, ауырда жоқ. (Ң) 

3. Сарыда бар, кӛкте жоқ, 

Сҧрда бар, ақта жоқ. (С) 

4. Қарда бар, мҧзда жоқ, 

Қҧзда бар, жарда жоқ. (Қ) 

5. Шамда бар, шаңда жоқ, 

Малда бар, аңда жоқ. (М) 

6. Кӛйлекте бар, шалбарда жоқ, 

Етекте бар, балақта жоқ. (К) 

7. Жҧлдызда бар, айда жоқ, 

Бҧлтта бар, кҥнде жоқ. (Ҧ) 

8. Бӛрікте бар, жаулықта жоқ, 

Ӛрікте бар, мейізде жоқ. (Ӛ) 

 

3-тапсырма. Кім тапқыр? Бҧл тапсырманың шарты оқушылар 

мҧғалім дайындап қойған суреттерді бір-біріне жҧмбақтап жасыра 

білуі керек. 

М     

Б       

А       

Қ       

Ж   

Ҧ    

М     

Б       

А       

Қ      
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IV.  Сергіту сәті. «Ойыншықты сипатта» 

Жҥргізуші балаларға қолындағы ойыншықты мҧқият қарап алуға 

ҧсынады (1 минут). Алынатын ойыншықтар тҥрлі – тҥсті және 

бӛліктері бірнешеу болуы шарт. Ойыншықты жасырып, балалардан 

сол ойыншықты кӛргендегі тҥр – тҥсі, кӛлемі, пішіні, дене бӛліктерін 

есінде сақтағанын сипаттап беруді талап етеді. Ойыншықты дәл, 

нақты сипаттап берген бала ойынды әрі қарай жалғастырады 

 

4-тапсырма. Сурет жҧмбақ.  

Берілген суретті табу ҥшін сурет бетіндегі ҧяшықтардың бірін таңдап 

алып тастау керек. Жасырын суреттің беті ашылғаннан кейін, қандай 

сурет жасырылғанын толық айту керек. 

 

5-тапсырма: Шарада. 

 

Бҧрыл десем тезірек, 

Тҥбірін тауып алдағы. 

Ыс-ты жалға басына, 

Пішініңді сал дағы, 

Жаңа ҧғымды табасың, 

Оны біліп аласың.                   (бет-бҧр-ыс) 

 

Бір ақынның атында 

Ҥш буын мен екі сӛз. 

Ҥш дауысты тірегі, 

Айтшы кімдер біледі?              (Тҧ-ман-бай) 

 

Етістікке ал деген, 

Қоссам ӛлім жазасын. 

Ертегіден, аңыздан, 

Оны тауып аласың.                         (Ал-дар) 

Табиғаттың атауына қоссаң, 

Егер бақаны 

Ыстық жерде  

Жәндік болып жатады. (тас-бақа) 

 



 

266 

 

Жоғарыда тҧрағы, 

Бәрін ойлап тҧрады 

Қоссам егер бір буын 

Кітап, журнал шығады.   (бас-па) 

 

V.  Сабақты бекіту. 

VІ. Ҥйге тапсырма. Жҧмбақтарды әр тақырыпқа бӛле отырып 

кітапша жасау. 

Мысалы, Оқу-қҧралдарына байланысты жҧмбақтар, жан-жануарларға 

қатысты жҧмбақтар, киімге қатысты жҧмбақтар, табиғат туралы 

жҧмбақтар, т.б. 

 

VIІ. Сабақты қорытындылау. 

 

8 -сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: Тӛрт тҥлік туралы жырлар. 

 

Мақсаты: А) білімділік: Тӛрт тҥліктің пайдасын терең ҧғындырып, 

дҧрыс қорытынды жасауға ҥйрете отырып,  ӛз ойын жҥйелі жеткізуге 

бағыттау. 

Ә) дамытушылық: Оқушылардың сӛздік қорын, ой-қиялын дамыту. 

Б) тәрбиелілік: Еңбек сҥйгіштікке, тӛрт тҥлікті қастерлеуге баулу.  

Кҥтілетін нәтиже: ӛз ойын ашық, кӛрекм сӛздермен жҥйелі, сауатты 

жеткізу. 

Сабақтың тҥрі: аралас сабақ 

Әдісі: топтастыру стратегиясы, кубизм әдісі, биопоэма әдісі 

Практикалық жҧмыс: сипаттау. 

 

Сабақтың барысы:   

Ҧйымдастыру бӛлімі. 

 

Қызығушылықты ояту. 

Кубизм әдісі арқылы оқушыларға кубиктегі малдардың суреті 

арқылы ол туралы білетін мәліметін толық жеткізу тапсырылады. 

 

ІІ. Мағынаны тану. 
Әр партадағы екі оқушыны жҧптастыра отырып әр тҥліктің суретін 

беру. Оқушыға тапсырма: қолындағы суретті сипаттай отырып оның 

қай мал екенін жасыру.Мысалы: мінсең қанат, сҥті дәрі, еті тамақ, 

қҧлағы қамыстай, ҧзын шашы бар бҧл не? (жылқы) 
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Семантикалық карта. 

 

- Осы жылқы, қой, тҥйе, сиыр, ешкі барлығын бір сӛзбен  

- Қалай атайтын едік? Тӛрт тҥлік.Қазақ - ежелден мал  

- шаруашылығымен айналысқан халық. Қазақстан жері мал 

ӛсіруге аса қолайлы.Біздің кең байтақ даламызды малсыз 

елестету мҥмкін емес. Халық ҧғымында әр малдың. пірі, киесі 

бар. Оларға арналған жырлар да біздің ауыз әдебиетімізде 

жетерлік. Сіздер олармен сабақ барысында да таныссыздар. Енді 

сол білімдеріңді пайдалана отырып мына семантикалық картаны 

толтырып, әр малға тоқталып ӛтсек.  

Енді осы тӛрт тҥліктен алынатын сҥт тағамдарымен таныссақ . Оның 

ішінде сіздер пайдаланып жҥрген тағамдар да бар, мҥлдем атын 

естімеген тағам атаулары да кездеседі. 

Сҥт тағамдары 

Қымыз                                        уыз 

Қымыз тҥрлері:                        уыз кӛже 

Уыз қымыз                                сҥт кӛже 

Бал қымыз                                 айран кӛже 

Тӛнемел қымыз                         ашыған кӛже 

Қҧнан қымыз                             қойыртпақ 

Дӛнен қымыз                             қатық 

Бесті қымыз                               айран 

Асау қымыз                                шалап 

Саумал қымыз                           іркіт 

Май                                            быршыма 

Май сҥті                                     қаймақ 

 

 

Қой 

Шопан ата 

Ешкі 

Сексек ата 

Сиыр 

Зеңгі баба 

Жылқы 

Қамбар ата 

Тҥйе 

Ойсылқара 

Тӛлді қалай 

шақыра-ды? 

Пҧшайт 

-пҧшайт 

Шӛре-шӛре Аухау-

аухау 

Қҧрау-қҧрау Кӛс-кӛк 

Малдың дыбыс- 

тауы: 

Маңы-

райды 

Бақы-рады Мӛңі-рейді Кісіней-ді Боздайды 

Малдың тӛлінің 

атауы: 

Қозы Лақ Бҧзау қҧлын бота 

Малдың тӛлін 

сҥйуі: 

Қоңы-рым, 

момы-ным 

Лағым, 

шҧна-ғым 

Торпағ-ым, 

қорқа-ғым 

Қҧлы-ным, 

жҧлы-ным 

Бота-шым, 

тота-шым 

Малдың 

тӛлдеуі: 

Қоздай-ды Лақтай-ды Бҧзау-

лайды 

Қҧлын-

дайды 

Боталай-ды 

Қоректенуі: Шӛп-изен, 

жусан, 

ажырық 

Жасшы-

бықты 

жем, 

кӛкӛніс 

қабығы 

Жем, бидай 

арпа, шӛп 

Шеңгел, 

жыңғыл 

Пайда - 

сы: 

Жҥні, еті, 

сҥті, терісі 

Жҥні, еті, 

сҥті, терісі 

еті, сҥті, 

терісі  

Еті, 

қымызы, 

терісі 

Еті,  

шҧбаты, 

жҥні 
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Ірімшік                                       балқаймақ 

Ақ ірімшік                                 торта 

Сарсу                                          қымыран 

Сҥзбе                                          шҧбат 

Тосап                                          ежігей 

Қҧрт                                           қҧрт кӛже 

 

Тыйым сӛздер. 

1. Мал сатқанда оны ноқтасымен, не бас жібімен бермейді, малдың 

басы кемиді. 

2. Мал тӛлдеп жатқанда ешкімге мал бермейді, сатпайды және 

айырбастамайды. 

3. Ақты тӛкпе, малды теппе. 

4. Малды басынан ҧрма. 

5. Тҥнде мал санамайды. 

 

Мақал-мәтелдер.Мақал-мәтелдердің мән-мағынасын ашу. 

 Ел кӛркі – мал, ӛзен кӛркі тал. 

 Малы бардың назы бар. 

 Малдың жайын баққан білер. Оттың жайын жаққан білер. 

 Мал жуасы – қой, аң жуасы – қоян. 

 Ер қанаты –ат. 

 Бақпаса мал ӛспейді, баптамаса егін ӛспейді. 

 Жылқы – малдың патшасы, тҥйе – малдың қасқасы. 

 Тҥйе – байлық, жылқы – мырзалық. 

 Тҥйе баласы  - тӛре баласы. 

 Қойдың іші – береке, жылқының іші  - мереке. 

 Ӛріске мал жарасады, атқа жал жарасады. 

 

Ойын: «Жалғасын тап» 

1. Былтырғыдай биыл, 2.  Алмастан  тыным, 

Бҧзаулады ................,                                       Шабады .................... . 

Қҧлындады .................. .                                     3. Малды баға біл, 

Боталады ..................,                                      Бабын ........................ . 

Қойлар тауып ..................... , 

Лақтады ........................ . 

Қорытынды. 

- Балалар, тӛрт тҥлік мал  адам ҥшін пайдалы. Оларға 

қайырымдылық керек. Мал бағу, оны кҥтіп-баптау жӛніндегі 

ӛмір тәжірибесінің негізінде халқымыз мал терісінен, жҥнінен, 

қылы мен тҧяғынан, тіпті сҥйегі мен мҥйізінен де бҧйымдар, 



 

269 

 

киімдер, жиһаз бҧйымдарын (туырлық, ҥзік, сырмақ, тҥндік, 

текемет, кілем, алаша) жасаған.  

«Мал – баққанға бітеді» дейді халқымыз. Ата кәсібі-  балаға 

мҧра. Олай болса, дастарханда ақ мол болуы ҥшін малды кҥту, 

бағу – біздің міндетіміз.  

Ҥйге тапсырма. Тӛрт тҥлік туралы жырлардан кітапша жасап келу. 

(Суретпен безендіру) 

 

9 - сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: Ертегілер әлемі.  

                                          «Қасқырбай мен тентек лақтар» 

Сабақтың мақсаты: А) білімділік: Ертегі туралы бҧрынғы 

білімдерін одан әрі кеңіте отырып, ертегіні талдауға, ертегі 

қҧрастыруға, ертегі кейіпкерлеріне ене білуге ҥйрету; 

Ә) дамытушылық: тілдік қорларын жетілдіру, қиялындағы ойды 

ауызша жеткізе білу дағдыларын дамыту; 

Б) тәрбиелілік: Ауыз әдебиеті арқылы адамгершілік, қамқорлық, 

тапқырлық секілді жақсы қасиеттерге баулу. 

Кҥтілетін нәтиже: ертегіні қоя отырып, ондағы кейіпкерлердің рӛлін 

сезіне біледі, ӛз бетінше талдау жасай алады, еркін сӛйлеуді ҥйренеді. 

Кӛрнекі қҧралдар: суреттер, ҥйшік  

Сабақтың тҥрі: шығармашылық сабақ 

Сабақтың әдісі: кубизм, топтастыру, сахналау, талдау 

Пәнаралық байланыс: дҥниетану, бейнелеу. 

Практикалық жҧмыс: сахналау 

 

Сабақтың барысы:  

І.Ҧйымдастыру бӛлімі. 

ІІ. Қызығушылықты ояту. 

«Кубизм» әдісі. Оқушылар біртіндеп шығып кубикті лақтырады. 

Ондағы суреттердің нені білдіретінін анықтайды. Мысалы, « Алдар 

кӛсе», «Мақта қыз бен мысық», «Жеті лақ», «Жыл мезгіліне таласқан 

хайуанаттар»,т.б. 

- Бҧл суреттер нені білдіреді? 

- Қандай ертегілердің кейіпкерлері? 

ІІІ. Мағынаны тану. 

- Ендеше, балалар, бҥгінгі сабағымыз ертегілер әлеміне арналады. 

Ертегілер ауыз әдебиетінің ең кӛне жанрына жатады. Олар ауызша 

айтылып, ел есінде ғасырлар бойы сақталып, ҧрпақтан-ҧрпаққа 

ауысып, біздің дәуірімізге жетіп отыр. Әр кезеңде ертегі айтушылар 
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 Қиял-ғажайып  

ертегілер 

Шыншыл 

ертегілер 

 

 

 

ӛз жандарынан ертегі мазмҧнына жаңа оқиғалар қосып отырған. 

Сондықтан олар ҥнемі жаңарып, тҥрленіп отырған. 

- Сіздер білесіздер ертегілер мағынасына қарай  бірнеше жанрға 

бӛлінеді. Ендеше оларды топтастырып кӛрелік. 

 

 

 

 

 

                                                  Шыншыл ертегілер 

                                                                                             Қиял-ғажайып                                                                                                           

                                                                                                              

ертегілер 

 

         

 

 

Ендігі кезекте сабақ басында кубизм әдісімен анықтаған ертегі 

кейіпкерлерің қай ертегіге жататынын анықтаңыздар, дәлелдеңіздер. 

Тапсырма: Ертегі кейіпкерлеріне сипаттама бер.  

Бҧл кейіпкерлер қай ертегі тҥріне жатады? 

 
Қаңбақ шал                         Алдар кӛсе                            Қожанасыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Мақта қыз бен мысық             Кҥн астындағы Кҥнікей қыз 

 

Ертегілер 

Хайуантар туралы 

ертегілер 
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IV. Машықтық бӛлім. 

Қазіргі заманға сай мазмҧнда ӛзгертіліп жазылған «Қасқырбай 

мен тентек лақтар» ертегісін сахналау. (Бҧл кӛрініске 

оқушыларды алдын-ала дайындау керек) 

 

V. «Проламен саудалас» әдісі бойынша ертегіге талдау жасау. 

(«Қасқырбай мен тентек лақ» ертегісіне) 

1-қадам. Жҧптасады. 

2-қадам. Ертегі ішіндегі талдауға қажет деп тапқан мәселелерді 

әр жҧп айтып, талдап беру. 

3-қадам. Осы мәселені жҧпта шешеді, сосын топта шешеді. 

4-қадам. Әр жҧп ӛзінің жанындағы жҧпқа бірнеше сҧрақтар 

жазады. 

5-қадам. Енді сҧрақтарға жауап беріп, ортақ идеяны бірігіп 

шешеді. 

 

VI. Ҥйге тапсырма. 

Мына ертегіні ӛз қиялыңмен қалай аяқтар едің? 

    « Сиқырлы жҥзік» (қиял-ғажайып ертегі) 

Бір кедей  кҥні бойы жҧмыс істеп қатты шаршайды. Бір арша 

ағашын әрең кесіп жерге қҧлатқанда, жоғарғы жағынан екі 

жҧмыртқа домалап тҥседі де, жарылып қалады. Біріншісінен 

бҥркіттің балапаны шығады да, лезде ӛсіп, адам бойымен бірдей 

болады.  Екінші жҧмыртқа жарылып, одан алтын жҥзік шығады. 

Бҥркіт қанатын қағып-қағып қалады да, кедейге: - Ей, адам ҧлы! 

Сен мені қҧтқардың. Мен саған мынау алтын жҥзікті 

сыйлаймын. Бҧл сиқырлы жҥзік. Бірақ жҥзіктен ӛміріңде бір-ақ 

тілек тілейсің. Тілегің орындалған соң жҥзігің сиқырын 

жоғалтып, жәй жҥзікке айналады. Сондықтан тілегіңді 

айтпастан бҧрын жақсылап ойлан. Әйтпесе, кейін ӛкініп 

жҥресің, - дейді. Осыны айтып бҥркіт ҧшып кетеді. Егінші 

жҥрегі жарылардай болып ҥйіне қайтады.................... 

 

VII. Қорытындылау. 

 

12- сабақ 

Сабақтың тақырыбы: Оралым – сҥйікті қалам. 

 

Мақсаты:А) білімділік: Орал қаласының тарихы, оның кӛрікті 

жерлері туралы мәліметтер беру; 
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Ә) дамытушылық: туған жер, Отан туралы білетін деректерін 

жетілдіру, дамыту; 

Б) тәрбиелілік: Туған жерді сҥюге, Отанды қорғауға, табиғатты 

аялап қорғауға тәрбиелеу. 

Сабақтың тҥрі: жаңа сабақ 

Сабақтың әдісі: сәйкестендіру, тҧжырым жасау 

Кӛрнекілігі: слайд-шоу, алма ағашы, балаларға кигізілетін бас 

киімдер, нақыл сӛздер, ӛлеңдер. 

Пәнаралық байланыс: дҥниетану 

 

І.Ҧйымдастыру бӛлімі. 

Психологиялық дайындық. 
Музыка ойналады.  

Армысың кӛктем, 

Армысың жазым, 

Армысың кҥзім, 

Армысың қысым. (Қонаққа табиғат ана келеді) 

 

ІІ. Мағынаны тану 

- Балалар, мен бҥгін сіздерге қонаққа келдім. Менің атым Табиғат 

ана. Тӛрт мезгілмен әрқашан сіздермен бірге боламын. (Ҥлкен 

алма ағашында 4 алма ӛсіп тҧрады. Әрбір алмада Отан, Астана, 

Орал, ақ тілек деген жазулар болады. Әр бӛлімге келген сайын 

алмалар тҥсіп тҧрады.) 

- Балалар, бҧл не дыбыс? 

- Алма тҥсіп қалды. 

- Балалар, бҧл менің сіздерге деген бірінші сыйым.Алмада жазу 

тҧр екен, оқиықшы. (Отан) 

- Балалар, Отан дегеніміз не?Отан туралы қандай тақпақ, ӛлең 

білесіңдер? 

Отан - сенің ата-анаң, 

Отан -  досың, бауырың. 

Отан – ӛлкең, астанаң, 

Отан- туған бауырың. 

Слайд № 1 

Біздің Отанымыз – Қазақстан. Қазақстанның жері кең байтақ. 

- Балалар, Қазақстанда неше облыс бар? 

- 14 облыс бар. 

- Ендеше бҧл облыстардың ішінде ӛз ерекшелігімен әйгілі болып 

жҥргендері де бар екен. Сәйкестендіру тестісі арқылы тауып 

кӛрелік. 



 

273 

 

Орал                                  тарихи ескерткіш 

Алматы                            демалыс орындары 

Павлодар Байқоңыр, кҥріш 

Жамбыл                          мҧнай, газ 

Кӛкшетау тас кӛмір 

Қызылорда                       мақта 

Оңтҥстік Қазақстан          апорт алма 

2-інші алма тҥседі. 

- Балалар, мына алма менің екінші сыйым. Алмадағы жазуды 

оқиық.  

- Астана. 

- Астана сӛзін айтқанда ойымызға не келеді? Астана қандай қала? 

Астанада қандай кӛрікті жерлер бар? 

Слайд  № 2. 

- Бәйтеректің мағынасы қандай мағына береді? 

- Дҧрыс, халқымыз бақытты болсын, бейбітшілікте ӛмір сҥрсін 

деген мағынаны береді.  

Слайд № 3. 

- Ал бҧл қандай мекеме? 

- ҚР Президентінің Резидентциясы. 

Слайд № 4. 

- Бҧл қазіргі талапқа сай салынған тағылымы мол – Океанариум. 

Океанариум – әртҥрлі теңіз жануарлары мекен ететін арнайы 

жасанды теңіз.  

3-інші алма тҥседі. 

- Балалар, мына алма менің сіздерге деген ҥшінші сыйым. 

Алмадағы жазуды оқиық. 

- Орал. 

- Дҧрыс, балар. Орал туралы не білесіңдер? 

- Орал туралы тағы да қосымша нақты ақпаратттар алғыларың 

келе ме? Ендеше тыңдаңдар. 

Слайд № 5. 

- Орал қаласының негізі 1613 жылы қаланған. Ол Каспий 

теңізінің солтҥстігінде орналасқан. Орал қаласы 700 шаршы 

километрден астам жерді алып жатыр. Қалада жҥзден астам ҧлт 

ӛкілдері тҧрады. Жағасынан Жайық ӛзені ӛтеді. Ӛте әдемі кӛне 

қала. Қаламызда кӛрікті жерлер, кӛшелер, ғимараттар, оқу 

орындары, ескерткіштер кӛптеп салынған. Қаланың атауы 

Жайық қалашығы, Орал, Теке содан кейін Орал қаласы деп 

қайтадан ӛзгертілді.  
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Слайд № 6. Бҧл Қазақ Драма Театры. Біздің қаламызда екі ҥлкен 

театр бар. Бҧл театрда қазақша кӛріністер, артегілер кӛптеп 

қойылады. 

Слайд № 7. Бҧл Островский театры. Бҧнда актерлер мен 

актрисалар орыс тіліндегі қойылымдарды қояды.  

Слайд № 8. Бҧл ерлік пен батырлықтың белгісі – Стелла. Бҧл жерде 

Ҧлы Отан соғысының батырларына арнап, «Мәңгі алау» жанып 

тҧр.  

Слайд № 9. Бҧл облыстық  тарихи-ӛлкетану мҧражайы. Бҧл 

мҧражайда жергілікті жердің тарихынан хабар берер кӛптеген ескі 

қҧнды заттарды табуға болады.  

- Ендеше, балалар,  біздің қаламызда бҧдан да кӛптеген кӛрікті 

жерлер бар. Енді осы кӛрікті қаламыз Оралдың кӛрікті 

жерлеріне бірге сапар шегіп кӛрейік.  

Бейнефильм «Орал ғажайыптары» 

Алма тҥсіп қалады.  

- Балалар, бҧл менің сіздерге деген тӛртінші сыйым.  

- Алмадағы жазуды оқиықшы.  

- Ақ тілек. 

- Дҧрыс, балалар. Ендеше бҥгін ӛзіміздің ақ тілегімізді білдіру 

ҥшін мына тапсырмаларды орындай кетейік. 

-  

ІІІ. Ой толғаныс. 

1. Ребусты шеш.  

«Туған жер – алтын бесік» 

2. «Аяқталмаған сӛйлемдер» ойыны. Бҧл ойында мен сӛйлемнің 

басын айтамын, сендер аяқтайсыңдар. Бҧл біздің туған 

қаламызға деген ақ тілегіміз болмақ.  

Орал ................... 

Қаламызда ................................... 

Біз ................................................ 

Қаламыз әрқашан ..................................... 

Қаламыздың ................................................ 

 

IV. Қорытындылау. 

- Ӛте жақсы, балалар. Біздің ақ тілегіміз әрқашан орындала берсін 

деп қолымызды шапалақтап қоялық. Біздер балалар, Орал 

қаласымен толығырақ танысып, кӛптеген мағлҧматтар алдық. 

Орал қаласы әдемі, кӛне қала дедік. Ол тӛрт мезгілде де тӛрт 

тҥрлі болып  тҥрленіп тҧрады.  
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- Енді әр топ ӛзінің мезгіліндегі қала кӛркін бейнелеп айтады. 

Мысалы, Қыс мезгілі – қыстағы Орал кӛркін суреттейді. Кҥз 

мезгілі – кҥздегі Орал кӛркін суреттейді. 

- Ӛте тамаша, біз ӛз қаламызды жақсы кӛріп, оның табиғатын 

қорғап, оны кӛркейтуге, қорғауға қашан да әзір боуымыз керек. 

Ендеше, балалар, бәріміз ортаға шығайық. Бір-біріміздің 

қолымыздан ҧстап, жҥрегімізден шыққан ҥнді қайталайық.  

Табиғаттан нәр алған ғой жанымыз, 

Қаламызға ҧсынайық жҥрек нҧрын бәріміз. 

(Орал туралы ән ҥнтаспадан ойналып тҧрады) 

 

13- сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: Ауылым – алтын бесігім. 

 

Сабақтың мақсаты: А) білімділік: Оқушылардың ӛскен ауылына 

деген мейірім, ықыласын арттыра отырып, ауыл туралы білім, 

білік, дағдыларын жетілдіру. 

Ә) дамытушылық: Оқушылардың ой-ӛрісін, тіл байлықтарын 

дамыту, ӛздіктерінен қорытынды жасауға машықтандыру, жҥйелі 

сӛйлеуге, сауатты жазуға машықтандыру; 

Б) тәрбиелілік: Оқушыларды елін, жерін қҧрметтейтін, жаны таза, 

адамгершіліг мол, ӛз Отанын қорғайтын азамат етіп тәрбиелеу. 

Сабақтың әдісі: ТРИЗ технологиясы ,сҧрақ-жауап, әңгімелеу, 

баяндау. 

Кӛрнекілігі: ардагер ҧстаздардың суреті, тыл ардагерлерінің 

суреті, Еңбек Ері Ерешов Сағындық атаның суреті. 

Пәнаралық байланыс: дҥниетану, әдебиеттік оқу. 

Сабақтың барысы: І. Ҧйымдастыру бӛлімі. 

 

ІІ. Психологиялық дайындық. 

 

ІІІ. Ой шақыру. 

« ....  Онсыз әрбір азаматқа тіршіліктің мәні жоқ. Алыс кетсең 

сағыныш сезімі оянып, іздейсің, тіпті қол бҧлғап шақырғандай 

болады. Сол жерде сен дҥниеге келесің, ӛсесің, білім нәрімен 

сусындайсың. Кейін сол ҥшін қызмет етесің. Оны мәңгілік сҥю 

және қорғап, қалтықсыз еңбек ету  әрбір азаматтың парызы .» 

- Балалар, мен не туралы айтып тҧрмын? 

- Біздің мекен-жайымыз қалай аталады? 

- Біз қандай елміз? 

- Балалар, біздің бір ғана Отанымыз бар. Ол – Тәуелсіз Қазақстан. 
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Тәуелсіз елдің тілегі – бейбітшілік, тыныштық, келешегі – 

білімді ҧрпақ. Сонда біздер бҥгінгі оқушы болсақ, ертеңгі – 

Қазақстанның болашағымыз. 

Біз ӛз ауылымызды бар жанымызбен жақсы кӛреміз. Себебі 

осында біздің ата-анамыз, туыстарымыз, бауырларымыз тҧрады. 

Біздің ауылымыз ӛте ҧйымшыл, тату халықтан қҧралған.  

Қазақстан Республикасының ауылды дамытудың 2004-2010 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша 

кӛптеген істер атқарылды. 

«Жасыл ел» бағдарламасы бойынша кӛгалдандыру жҧмыстары 

жанданды. «Ақбҧлақ» бағдарламасы бойынша ауыз су 

пайдалануға берілді.Осы игі істердің бәріне еңбектің арқасында 

қол жеткіздік.  

- Біздің ауыл тарихына ҥңілсек ауылымызда Еңбе Ері атағын 

иеленген атамызды кім біледі? 

- Иә, Сағындық Ерешов атамызды танымайтын жас та, кәрі де 

жоқ. Ол адам шопан болып ӛз ісін адал атқарды.  

- Барлық маман иесі ҧстаздардан білім алады. Алған білімдерін 

жетілдіріп ӛмірінің қажетіне жҧмсайды. Ауылымыздың ардагер 

ҧстаздары туралы әңгімелеу. 

- Ауылымыздың кӛркеюіне ҥлес қосқан еңбек ардагерлері, бейбіт 

ӛмір сыйлаған Ҧлы Отан соғысының ардагерлері туралы 

әңгімелесу. 

 

IV. Ой толғаныс. 

    Туған жеріне, ӛскен еліне арнап жыр жазбаған ақын жоқ 

шығар. Ӛйткені кімге болсын ӛзінің туып-ӛскен жері ыстық. 

Оқушылардың ізденіспен жазған ӛздерінің немесе ақын-

жазушылардың  ауыл туралы ӛлеңдерін оқыту, талдау. 

Ауыл туралы ӛлең ҧйқасын қҧрастыру. 

Жҧлдызым – алтын мекенім, 

.......................... ӛтемін. 

Қияға қанат қақсам да, 

............................ жетемін. 

 

V. Ҥйге тапсырма. 

«Ауылым – алтын бесігім» тақырыбында эссе жазу. Ауылдың 

болашақтағы келбетін немесе «ауылды кӛркейту ҥшін қандай 

жҧмыстар атқарар едің?» деген сауалдарға жауап іздеу. 

 

VI. Қорытындылау, бағалау. 
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14-сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: Қала мен ауыл арасындағы байланыс.

  

Сабақтың мақсаты: А) білімділік: қала мен ауыл арасындағы 

айырмашылық және байланыс туралы тҥсінік бере отырып, 

шығармашылыққа, сӛйлеу мәдениетіне ҥйрету, 

Ә) дамытушылық: оқушылардың ой-ӛрістерін, танымдық 

қызығушылықтарын дамыту; 

Б) тәрбиелілік: дҧрыс ойлауға және қорытынды жасай білуге 

ҥйрету, еңбекқорлыққа, адам еңбегін сыйлауға тәрбиелеу. 

Сабақтың тҥрі: аралас сабақ. 

Әдіс-тәсілдері: тҥсіндіру, әңгімелесу, сҧрақ-жауап. 

Пәнаралық байланыс: әдебиеттік оқу, математика, бейнелеу. 

Кӛрнекілігі: қала мен ауыл бейнелері, кесеп қағаздар, кӛрме. 

 

Сабақтың барысы:  
І.Ҧйымдастыру бӛлімі. 

ІІ.Психологиялық дайындық. 

«Тілек шоғы» 

Ортаға дӛңгеленеи тҧрып шоқ гҥлді бір-біріне жақсы тілектер 

айтып ҧсыну. Соңында шоқ гҥл ҧстазға оралады. 

 

ІІІ. Ҥй тапсырмасын сҧрау. 

Оқушылардан ҥйге жазуға берліген «Менің ауылым» атты 

эсселерін дәптерлерінен оқыту, талдау. 

 

IV. Мағынаны тану. 

А) «Телекӛпір» іскерлік ойыны арқылы оқушылар пікірін сҧрап 

шығу. 

(Ауыл мен қала тҧрғындары болып бір-біріне сҧрақтар қойып, 

жауап алады) 

- Ауылдарыңызда еңбектің қандай тҥрлерімен айналысасыздар? 

- Қала тҧрғындары сіздердің ӛнімдеріңізді пайдаланбай ӛмір сҥре 

ала ма? 

- Қалада тҧрған сіздерег несімен қызықты? 

- Ауыл тҧрғындарының ӛндірген ӛнімі сіздерге қажет пе? 

Ә) – Балалар, ендеше мына жердегі еңбекпен жасалған жҧмыстың 

нәтижелеріне назар аударсақ. Әрине, мҧндай ӛнімдерді тек  

ауылдан ғана таба аламыз. Нағыз еңбек ауылда десек болады. 
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V. Машықтық жҧмыс. Тапсырма: Ауыл мен қала арасындағы 

айырмашылықты суреттеп жаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қала немесе ауыл тақырыбында  ӛлең қҧрастырыңдар. 

....................................... тҧрамын, 

...................................... барамын. 

...................................... аламын, 

...................................... баламын. 

 

VI. Ой толғаныс. 

А) Аялдамадағы кӛліктерде сҧрақтар жасырылған. Сол сҧрақтарға 

толық, мағыналы жауап берсеңдер бҥгінгі сабақты меңгергендерің. 

- Оқушы еліне пайда келтіру ҥшін не істеу керек? 

- Ауыл балалары қандай шаруамен айналысады? 

- Қала балаларының бос уақыты қалай ӛтеді? 

Ә) Венн диаграммасы арқылы қала мен ауылдың арасындағы 

ҧқсастық пен айырмашылықта салыстыру. 

 

VII.Қорытындылау.  

 

15-сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: Қазақстан – егемен ел. 

 

Сабақтың мақсаты: А) білімділік: Президент, Парламент, Ҥкімет 

туралы ҧғымдарды білуге ҥйрету, тереңірек білім беру. 

Ә) дамытушылық: оқушылардың ойлау қабілеттерін, сӛздік 

қорын дамыту.Ізденімпаздық, шығармашылық қабілеттерін 

жетілдіру. 

Б) тәрбиелілік: оқушылардың бойында егемен ел Қазақстанға 

деген мақтаныш қалыптастыру, баланың танымдық белсенділігін 

арттыру, оқушыларды елін сҥюге, Отанға деген мақтаныш сезімін 

арттыруға, егемен елімізге қамқор болуға баулу. 
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Сабақтың әдісі: топтық, жҧптық, диалог, сахналық кӛрініс, 

рефлексия,ББҤ кестесі 

Кӛрнекілігі: интерактивті тақты, флипчарт, карточка. 

Пәнаралық байланыс: дҥниетану. 

 

Сабақтың барысы: 

І.Ҧйымдастыру бӛлімі. 

 

ІІ.Психологиялық дайындық. 

Ӛнер де, ой да, білім де, 

Ӛркендер ана тілінде. 

Ананың тілін сҥйгендер, 

Саналы білім ҥйренер. 

 

ІІІ. Мағынаны тану. 

(Бейнежазбадан тыңдау) 

Әуелгі Отан – ана алды, оттың басы, 

Ауыл алды, аунаған шӛптің қасы. 

Сағынғанда тым ыстық кӛрінеді, 

Жаста ойнаған ҥйшік қып сайдың тасы. 

Отан дейміз от жаққан жерімізді, 

Отан дейміз ӛсірген елімізді. 

Отан дейміз туған жер, атамекен –  

Биік тау, орман, тоғай, кӛлімізді. 

Отан дейміз кең-байтақ астананы, 

Жасыл жайлау жаңа жол, жасқаланы: 

Отанның шегі де жоқ, шеті де жоқ, 

Ол бірақ ӛз ҥйіңнен басталады. 

- Балалар, осы естіген ӛлең жолдары неге арналады? 

- Қазақстан елімізі туралы не білесіңдер? 

(Балалардың жауаптары арқылы кестенің 1,2- бағандарын 

мҧғалім толтырады) 

Білемін Білгім келеді Ҥйрендім 

   

- Сонымен, бҥгінгі сабақат біз Қазақстандағы басқарушы билік 

туралы, олардың қызметтері туралы әңгімелеп, оқып  ҥйренетін 

боламыз. Осы сҧрақтарға жауап беру ҥшін, сендер 

тапсырмаларды орындайсыңдар. Енді ҥш топқа бӛлінеміз. 

Оқушылар топта жҧмыс жасап тақырыпты дәлелдейді.  

- Балалар, жаңа мәтіндерді талдап, бір-біріңе тҥсіндіріңдер. 

Алдын-ала дайындалған мәтіндерді тарату. 
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1-топ. «Қазақстан –егеменді ел»  

Ӛлеңдегі ойға назар аударып, қара сӛзбен баяндап беріңдер.  

Тәуелсіздік жастар рухы ап келген, 

Қазағыма бақыт берген, бақ берген. 

Тәуелсіздік мерекеміз бҥгінгі, 

Мәңгілікке орын алшы нақ тӛрден. 

     16 желтоқсанда біздің елімізде ҧлттық мереке Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздік кҥні аталып ӛтіледі. Дәл осы кҥні 

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы» Заң 

қабылданған.  

   1991 жылдың 16 желтоқсанынан бастап Қазақстан дербес 

тәуелсіз мемлекетке айналды. Қазақстанның ӛзінің Елтаңбасы, 

Туы, Әнҧраны, Конституциясы жасалды. Қазақстан халқының 

тҧрмыс жағдайын жақсартуға арналған заңдар қабылданды.  

   Балалар ҥлкендер тарапынан қамқорлық пен кӛмек алуға қҧқылы. 

Олар отбасында бақыт пен сҥйіспеншілік, тҥсіністік аясында ӛмір 

сҥруге қҧқылы.2002 жылы Қазақстанда балалар қҧқығы туралы заң 

қабылданды. 

Қазақ тілі- мемлекеттік тіл. Орыс тілі – ҧлтаралық қарым-қатынас 

тілі. 

 

2-топ. «Президент» 

   1991 жылы желтоқсанда Қазақстан Республикасының тҧңғыш 

Президенті болып Н.Ә.Назарбаев сайланды. 

Президент мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын басқарады. 

Ҥкімет қҧрады, заңдар мен жарлықтар шығарады. Ол халық 

мҥддесін қорғау ҥшін халық атынан сӛйлейді.  

   Қазақстан Конституциясында елдің президенті болып 40 жасқа 

толған, мемлекеттік тілді еркін білетін және соңғы 15 жылда 

Қазақстанда тҧрған адам сайлана алады деп кӛрсетіледі.  

   Соңғы ппрезиденттік сайлау 2015 жылы 26 – сәуірде ӛтті. Басым 

дауыспен Н.Ә.Назарбаев президент болып қайта сайланды. 

 

3-топ. «Парламент. Ҥкімет.» 

Қазақстан Республикасындағы заң шығару жҧмысымен Парламент 

айналысады. Ол екі палатадан, яғни қҧрамдас бӛліктен тҧрады. 

Жоғары палата – Сенат, тӛменгі палата – Мәжіліс деп аталады. 

   Президенттің Жарлығы мен ӛкімдерін, Парламент қабылдаған 

тҥрлі заңдарды Қазақстан Республикасының Ҥкіметі жҥзеге 

асырып отырады. Ҥкіметті Премьер Министр басқарады. Оны 
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Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайды. Ҥкімет 

қҧрамына Денсаулық сақтау, Білім және ғылым, Мәдениет, ақпарат 

және қоғамдық келісім, Қаржы, Сыртқы істер, Ауыл 

шаруашылығы, т.б. министрлері кіреді. 

  Салалық министрліктерді министрлер басқарады. Олар – ҥкімет 

мҥшелері. Олар мемлекеттің дамуы, азаматтардың қауіпсіздігі, 

еліміздің қорғаныс жоспарын жасайды. 

 

IV. Ой толғаныс. 

А) - Балалар, бҥгінгі білген, тҥйгендеріңді ойын арқылы 

қорытындыласақ. Ол ҥшін мына жетондарды таратамыз. Жетонда 

жазылған сӛздерге қарап топқа бӛлінесіңдер. Тақырып бойынша 

тҥсінгендеріңді рӛлдік ойын арқылы кӛрсетіңдер. 

- Президент – 1 бала. 

- Парламент – 4 бала (Сенат -2, Мәжіліс - 2) 

- Ҥкімет – 8 бала. (Денсаулық сақтау министрлігі, Білім және 

ғылым министрлігі, Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім 

министрлігі, қаржы министрлігі, қорғаныс министрлігі, сыртқы 

істер министрлігі, ауыл шаруашылығы министрлігі, Премьер-

министр) 

- Әрқайсыларың қызметтеріңді білесіңдер ғой? 

- Біздің ауылымыздың кӛркеюіне, дамуына заң шығару керек. 

Оны кім шығарады? 

Балалардың жауаптары. 

Ә) Тест. 

* Біздің мемлекеттің басшысы кім? 

* Президент нені басқарады? 

* Қазақстанда балалар қҧқығы туралы заң қашан қабылданды? 

* Парламент қандай жҧмыстар атқарады? 

Ҥкімет қҧрамына қандай мҥшелер кіреді? 

 

V. Шығармашылық жҧмыс.  

А) «Менің Отаным» тақырыбына эссе жазу. Дарынды оқушыларға 

қосымша «Отан» туралы ӛлең шығару тапсырылады. Тӛмен оқитын 

оқушыларға карточкамен жҧмыс тапсыру.  

Ә) Сӛйлемді жалғастыру. (тӛмен оқитын оқушыларға) 

1. 1991 жылы 16 желтоқсанда ............................... 

2. Қазақ тілі - ............................................ 

3. Ҥкіметті ................................... 

4. Министрлікті министр................................ 

Б) 5 жолды ӛлең қҧрастыру. 
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Не? Қазақстан 

Қандай? Тәуелсіз, байтақ. 

Не істейді? Дамиды. 

4 сӛзден тҧратын сӛйлем – Қазақстан – тәуелсіз мемлекеттердің бірі. 

Мәндес сӛз – Мемлекет. 

Ә)«Егер мен Президент болсам» тақырыбына эссе жазу. 

Б) «Инсерт» стратегиясын  жалғастыру. Кестенің 3 бӛлігін толтыру. 

Не ҥйрендік? 

В)Рефлексия. Оқушыларға кҥннің кӛзі бейнеленген суреттер 

таратылады. Балалар ӛз ойларын сол суреттер бейнеленген суреттер 

таратылады. Балалар ӛз ойларын сол суретте бейнеленген кҥннің кӛзі 

бойынша кӛрсетеді. Сабақ ҧнаса кҥннің кӛзін кҥлімдетіп, егер 

ҧнамаса тҥзу сызық қойып қояды. Парақтың артына сабақ несімен 

ҧнағанын немесе не себепті ҧнамағанын ашып жаза алады. 

VII. Қорытындылау, мадақтау. 

 

26-сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: Ӛз бетімен қалыптан тыс шығарма 

жазу. 

 

Сабақтың мақсаты: А) білімділік: Оқушылардың ӛз бетімен 

ойлау, байланыстырып сӛйлеу дағдысын жетілдіру; 

Ә) дамытушылық: Сӛздік қорын дамыту;  

Б) тәрбиелілік: ӛмір қызықтарын, кеңістік тамашаларын бақылай 

білуге дағдыландыру. 

Сабақтың барысы.  

І. Ҧйымдастыру бӛлімі. 

 

ІІ.Қызығушылықты ояту. 

А) бір бетке ӛз есіміңді әдемі етіп жаз. Оны ӛздерің ҧнататын 

тҥске боя. 

- Сенің есімің қандай тҥстен тҧрады екен?Әркім ӛзінің жақсы 

кӛретін тҥсін дауыстап айтсын. 

Ә) Мағынаны тану. Мҧғалім жетелеуі. 
- Ӛмірде тҥрлі тҥстер кездеседі. Тҥстер адамдардың кӛзін, жан-

дҥниесін, жҥрегін қуантады, таң қалдырады. 

Қане, қандай тҥс бізге елестейтінін жазайықшы.  

- Қане, кім не жазды? 

Б) М. Әлімбаевтың «Кемпірқосақ» туралы ӛлеңін оқу.  

Жаңбыр жауып басылды, 

Аспан шайдай ашылды. 
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Кӛкте қызыл – жасылды, 

Кемпірқосақ асылды. 

Мектебімнің тойдағы, 

Қақпасындай әдемі. 

Мың қҧбылып жайнайды, 

Қызықтырып әдейі. 

Қҧлпырғаны қызық-ақ, 

Жеті тҥрлі бояумен. 

Бір кесегін ҥзіп-ап, 

Ҥйіме әкеп қояр ма ем?! 

Әттең, бойым жетпейді, 

Әттең, қолым жетпейді... 

- Бҧл қандай керемет? Жеті тҥрлі кереметтің тҥсі қандай? 

- Тақтаға «Кемпірқосақ» сӛзін жазу. Оның тҥсі (қызыл, алқызыл, 

кӛгілдір, сары, кӛк, жасыл, сиякӛк) 

- Кемпірқосақтың суретін салыңдар. (Кім қандай деп ойласа, 

солай салуға болады.) 

В) Жарнамалау. Салған суреттерін бір-біріне кӛрсету. 

Г) Бір бағанға кемпірқосақ дегеніміз не екенін дәлелдейтін сӛздер 

жазыңдар. (Ӛз қалаулары бойынша) 

Жҧмыс барысында тақтада мынадай сӛздер пайда болуы мҥмкін. 

Кемпірқосақ - қызыл, алқызыл, кӛгілдір, сары, кӛк, жасыл, сиякӛк, 

т.б. 

Керемет қуаныш. 

Әдемі, жарық. 

Тҥрлі-тҥсті тамшылар. 

Ӛмір, теңіз, тҧңғиық,т.б. 

«Ӛмір» сӛзін тақтаға жазу. 

 

ІІІ. Мҧғалім әңгімесі. 

- Әр адамның ең қымбаты – ӛмір. Ҥлкендердің – ҥлкен, 

кішілердің -  кішкентай ӛмірлері бар. Ӛмір әр адамға бір-ақ рет 

беріледі. Ол тҥрліше қуанышты, кҥңгірт, кемпірқосақ сияқты 

қҧьылмалы болуы мҥмкін. Ӛмірде тҥрлі-тҥсті  тҥрлер мен ақ 

таңдақтар болады. «Кӛгілдір тҥс»  - қуаныш,   «қара тҥс» - 

қайғы, «ақ» тҥс- ақпейілділік, ақкӛңілді, ашықтықты білдіреді. 

- Тақтаға жазу: «Ӛмір - кемпірқосақ». 

- Ӛздеріңнің кішкентай ӛмірлеріңізді ақтарып кӛріңіздер. Мына 

сҧрақтарға шын кӛңілден жауап беріңіздер. 

- Мен ӛзімнен нені (қандай қасиетімді) жақсы кӛремін? 

- Менің кӛңіл-кҥйім ҥнемі қандай болады? 
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- Менің ӛмірімнің тҥсі? 

- Менің ӛмірімдегі кішкентай қулықтар? 

- Менің қайғы-қасіретім? 

- Менің қуанышым? 

- Мені ӛмірде не таңдандырады? (қуантады, шаттандырады) 

- Мен не ҥшін ӛмір сҥремін деп ойлайсың? 

 

IV. Ой толғаныс. 

Шығарма жазу. 

IV. Ой таным. 

«Ӛмір, қуаныш, бақыт, кәрілік, жалғыздық» - сӛздеріне талдау 

жасау, ӛз ойларын айтқызу. 

 

34-сабақ. 

Сабақтың тақырыбы: «Кітап ақылшың, әрі досың» 

 

Сабақтың мақсаты: А) білімділік:кітаптың ақылшы және 

білімнің кӛзі екендігін тҥсіндіре отырып, кӛп білуге, ӛз ойын, ӛз 

пікірін айта білуге, кітапты әрі қарай оқуға ҥйрету; 

Ә) дамытушылық: сыни ойлауын белсенді дамыту; 

Б) тәрбиелілік: кӛп оқып, білімді болуға тәрбиелеу. 

Сабақтың тҥрі: конференция сабақ 

Әдіс-тәсілдері: СТО стратегиялары: Ортада қалам, Аквариум, 

РАФТ,   

5 жолды ӛлең, кері байланыс парағы, топпен жҧмыс. 

Кӛрнекілігі: ертегілер, журналдар, әдеби кітаптар, кітап туралы 

нақыл сӛздер. 

Пәнаралық байланыс: дҥниетану, әдебиеттік оқу. 

Сабақтың барысы:  
І. Ҧйымдастыру бӛлімі. 

 

ІІ. Психологиялық дайындық. 
Кітапта алма ағашы,  

Жемісін біздер теретін. 

Тәтті алмаға балашы, 

Кітабыңның әр бетін. 

Қызығушылықты ояту. «Ортада қалам» 

1. Кітап оқыған ҧнай ма? 

2. Неліктен? 

 

ІІІ. Мағынаны тану. 
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- Қҧрметті оқушылар, ата-аналар. Бҥгін біз сіздермен «Кітап 

ақылшың, әрі досың» деген тақырыпта кітап конференциясын 

ӛткізгелі отырмыз. 

- Білмеймін деп қысылма, 

Талабың болса бойыңда. 

Ӛнерлінің ырысы, 

Жарқырап жатыр бойында,- деп ҥш топқа алдын-ала бӛлініп 

алған болатынбыз. 

1-топ – «Білімділер»  

Ҧраны: «Білекті бірді жығады, Білімді мыңды жығады.» 

2-топ «Ойшылдар» 

Ҧраны: «Кітап – алтын сандық, 

Іші толған қазына-қҧт, 

Оқы,оқы, ойыңа тҧт» 

3-топ – «Ақылдылар» 

Ҧраны: «Айтушы ақылды болса, 

Тыңдаушы дана болар» 

1- оқушы: - Кітап – адамзат ақыл-ойының інжу-маржанын бойына 

жинайды да, оларды ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізеді.  

2- оқушы: - Кітапсыз адам ӛмірі бос. Кітап біздің досымыз ғана 

емес, сонымен бірге тҧрақты, мәңгілік сенімді серігіміз де. 

3- оқушы: - Қҧрбылар, біздер жылдан-жылға осы кітаптан оқып, 

білім алып, мәдениеттілікті, адамгершілікті, ізгілікті, 

шыншылдықты ҥйреніп, кітаппен бірге ержетіп келеміз.  

4- оқушы:  - «Кітапсыз ӛтілген бір кҥн орны толмай бос кеткен 

кҥн. Кӛркем әдебиеттерді таңдап оқи білу де ҥлкен ӛнер. Ол 

ҥшін оқырманды жас кезінен бастап ӛмір бойы оқи білуге баулу 

керек» дейді А.И.Маркулевич. 

5- оқушы: - «Кітаппен дос бол, кітаптың жомарт беттері ӛзіңді 

тосар, адал дос одан жоқ тегі» деген Расул Гамзатов. 

- Ендігі кезекте  ата-аналардың кітап туралы сіздерге дайындаған 

ӛлең шумақтарына кезек берсек. 

1-ата-ана: - Кітап! 

Сен адамзаттың жақын досы, 

Келмейді сені оқымай кӛңіл қошы. 

Ел мҧңы, ӛмір сыры, ақын жыры, 

Басылған таңба болып ӛзіңе осы. 

2-ата-ана:  

Ақыл керек білім таңдап аларға, 

Білім керек іске жақсы қарарға. 

Ақыл – шырақ, қара тҥнді ашатын, 
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Білім – жарық, нҧрын саған шашатын. 

Біліктіні тыңда – ақылдың бҧлағы, 

Білімді сӛз – шырын жанның қҧмары. 

Тәрбиесіз бала білім ҧғар ма, 

Олай болса, уысыңнан шығарма. 

3-ата- ана:  

Ҧл  мен қызын шолжаңдатса бетімен, 

Тартар кҥйік ет кескендей бетінен. 

Қатты тәртіп кӛрсе бала кҥнінде, 

Ӛнерімен қуантады тҥбінде. 

4-ата-ана: - Кітап! 

Сӛйлесіп ӛзіңменен тіл қатады, 

Еріксіз ӛзін жҧртақ қаратады. 

Жеткізіп ӛткендердің ӛсиетін, 

Шешіліп кейде достай сырласады. 

5-ата-ана: - Кітап! 

Ақылдың сӛнбейтҧғын шамшырағы, 

Білімнің сарқылмайтын бал-бҧлағы. 

Ашқанда-ақ ӛткен кҥнмен беттеріңді, 

Келер кҥн кӛз алдыма кеп тҧрады. 

IV. Ой таным. 

Әр топ ӛздері қалаған кітаптарын, журналдарын таңдап алады. 

«Аквариум» 

- Соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? 

- Неліктен осы кітапты таңдадыңыз? 

Әр топ ӛздері қалаған кітаптарын немесе журналдарын оқиды. 

Топтардың оқыған кітаптарын немесе журналдарын таныстыруы. 

Топта ой бӛлісіп, пікірлеседі. 

 

V. Ой толғаныс. «РАФТ» 

1-топ. Бастауыш сынып оқушылар атынан кітапқа хат жазу. 

2-топ. «Ертегілер елінде» журналы туралы 5 жолды ӛлең 

қҧрастыру. 

3-топ. «Дос», «Кітап» туралы ӛлең қҧрастыру. 

VI. Ой толғаныс. 

Кері байланыс парағын толтыру. 

- Конференция ҧнады ма? 

- Неліктен? 

- Келесі конференция болғанын қалайсыз ба? 

- Қандай ӛзгерістер әкелгіңіз келеді? 

Оқушылардың, ата-аналардың  ӛз ойы тыңдалып, сабақ аяқталады.  
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Дидактикалық тапсырмалар 
 

Тапсырма: Биопоэма әдісін қолдану. 

1. Аты:                          қоян 

                2.Суреттейтін сӛзі:     қорқақ, саққұлақ 

                3. Нені жақсы кӛреді:  сәбізді 

               4. Неден қорқады?        сыбырдан, түлкіден 

               5. Мекен-жайы:            орман, дала 

 

Тапсырма: Кубизм әдісін қолдану. Кубиктегі аңдардың суреті 

арқылы ол туралы білетін мәліметін толық жеткізу. 

Қасқыр. 

 Қасқыр – жыртқыш аң. Қасқыр ақпан айында кӛбейеді. 

Қасқырдың баласын «бӛлтірік» деп атайды. 

Қыста оларға қорек табу қиынға түседі. Қасқыр малға 

шабады.  

 

Тапсырма: «Сиқырлы жҥзік» ертегісінің желісін ӛз қиял-ойыңмен 

аяқта. 
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Тапсырма: Жаңылтпаштарды тез қайтала және жаттап ал. Қай 

дыбыстың кӛп қайталанғанына назар аудар.  

Дәмді шӛпті таңдаған,                                                                        

Ӛкпелеп қуып, 

Дәмді шӛпті толғаған.                                                                        

Кӛшкен ауылды. 

Дағдысынша Дуадақ,                                                                         

Ӛкпем ӛшті, 

Даланы еркін шарлаған.                                                                    

Ӛкшем ауырды. 

                                                        Шырмалған шырмауық, 

                                                        Шҥпірлеп шығыпты. 

                                                        Шілдеде су ішпей бір ауық, 

                                                        Шытынап бҧтағы сыныпты 

*Ӛзің де дауыссыз дыбыстарға жаңылтпаш қҧра. 

 

Тапсырма: Ауыл мен қала арасындағы айырмашылықты суреттеп 

жаз. 

 

 
 

Тапсырма: Мына қалалар қандай байлығымен ерекшеленеді. 

Сәйкестендір. 

Орал                                  тарихи ескерткіш 

Алматы                            демалыс орындары 

Павлодар Байқоңыр, кҥріш 

Жамбыл                          мҧнай, газ 

Кӛкшетау тас кӛмір 

Қызылорда                       мақта 

Оңтҥстік Қазақстан          апорт алма 

 

 

Тапсырма:Математикалық басқатырғы қолдану. 
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Алфавиттің тұрған реті бойынша әріптерді дұрыс орналастырып, 

мақалды оқу. 
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Шешуі: Ағаш кӛркі – жапырақ, адам кӛркі шүберек. 

 

Тапсырма: Жұмбақты  оқып, шешуін тап. 

Қорада емес сарайда, 

Аспанда емес тоғайда. 

Отында жоқ киеде, 

Жылқыда жоқ, тҥйеде. 

Қырда емес, сайда бар, 

Қҧнанда жоқ, тайда бар. 

Бҧл жҧмбақты шешетін 

Тапқыр бала қайда бар? 

Қай әріп? ........ 

 

Тапсырма:   Сӛздердегі әріптерді пайдаланып, сӛздер қҧрау. 

 «Балқарағай, омарташы, қанағат, ҧсынылатын» 

 

Ҥлгі: «Балқарағай» сӛзіндегі әріптерді пайдаланып, сӛздер қҧрау 

(Бал, қарағай, қара, бала, ағай, ара, ай, қар, балға, Арай, қарға, лақ, 

арал...) 

 

Тапсырма:  Ӛлеңдегі ойға назар аударып, қара сӛзбен баяндап 

беріңдер.  

Тәуелсіздік жастар рухы ап келген, 

Қазағыма бақыт берген, бақ берген. 

Тәуелсіздік мерекеміз бҥгінгі, 

Мәңгілікке орын алшы нақ тӛрден. 

 

Тапсырма:   «Ҧйқасын тап»*Ӛздері ң де осы ҥлгіде ойын қҧрастыры 

келіңдер. 

1.Ӛзінше ноян,                                  3. Бата алмас тҥлкі, 

      Қорқақ не?... (қоян)                           Ҥсті тікен ... (кірпі) 

 

2. Алмастан тыным,                          4. Айбат шегер алыстан, 

             Шабады ... (қҧлын)                       Аң патшасы ... (арыстан) 
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Тапсырма: Шарада. 

 

Бҧрыл десем тезірек, 

Тҥбірін тауып алдағы. 

Ыс-ты жалға басына, 

Пішініңді сал дағы, 

Жаңа ҧғымды табасың, 

Оны біліп аласың.                   (бет-бҧр-ыс) 

 

Бір ақынның атында 

Ҥш буын мен екі сӛз. 

Ҥш дауысты тірегі, 

Айтшы кімдер біледі?              (Тҧ-ман-бай) 

 

Етістікке ал деген, 

Қоссам ӛлім жазасын. 

Ертегіден, аңыздан, 

Оны тауып аласың.                         (Ал-дар) 

 

Табиғаттың атауына қоссаң, 

Егер бақаны 

Ыстық жерде  

Жәндік болып жатады. (тас-бақа) 

 

Жоғарыда тҧрағы, 

Бәрін ойлап тҧрады 

Қоссам егер бір буын 

Кітап, журнал шығады.   (бас-па) 

 

Тапсырма: Кім тапқыр? Бҧл тапсырманың шарты оқушылар 

мҧғалім дайындап қойған суреттерді бір-біріне жҧмбақтап жасыра 

білуі керек. 

 

  

  

 

Тапсырма:   Тҧрақты тіркестердің мағынасын балама сӛздермен 

ашыңдар. 

Аузына қҧм қҧйылды - аузын ашпау. 

1. Жҧлдызы қарсы - 

2. Кӛз қырын салу – 



 

291 

 

3. Қҧрдай жорғалау –  

4. Дҥние есігін ашу –  

5. Жаны мҧрнының ҧшына келу –  

6. Ат тонын ала қашты –  

7. Тас бауыр –  

 

Тапсырма: Метаграмма 

1.Ҧ-дан бастасаң, темір тҥйген шебермін, 

   З-ны қоссаң, білім саған беремін.        (...) 

2. Әсем жермін, ҧлы дҥбір думанмын, 

    Қ-ны қоссаң пешке керек қҧралмын.   (...) 

3. Бҧйырсаңыз, етістік боп кетеді,  

    С-ны қоссаң, айқасатын алаңда ол ӛтеді.  (...) 

 

Тапсырма: Қарамен жазылған сӛздермен сӛйлем қҧра.  

1. Жаңылтпашты оқы. 

Ою ою ойым бар-ды, 

Ойналмастан ойын қалды. 

Орындалмай ойымдағы, 

Ойылмады ою-дағы. 

Орашолақ, 

Олақпын ба, 

Оя алмадым оюларды 

 

Тапсырма:  1. Ӛлеңді оқы. Ӛлеңді қара сӛзге айналдыр. 

 

                                           Он саусақ 

Жалғыз  саусақ тіпте де,                             Ҥш  саусағым орамды, 

Ҧстай алмас жіпті де.                                  Жҥгіртеді қаламды.  

Екі саусақ бірікті,                                        Ӛнерлі екен он саусақ, 

Ине қолға ілікті.                                           Қала  салсақ, жол салсақ. 

 

Тапсырма: Заттардың қандай әрекеті бар? 

Ҥлгі. 

Арық суы-сылдырап, күлімдеп, жүгіріп, ойнап, атқылап, шуылдап, 

ойнақтап, жарыса ағады. 

Комбайн- орады, жинайды, шабады. 

Мҧғалім- айтады, түсіндіреді, оқиды, сүрайды, үйретеді. 

Бозторғай-шоқиды, теріп жейді, сайрайды, ұшады. 

Жел- 

Бала-  
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Кӛрініс сценарйиі: «Қасқырбай мен тентек лақтар» 

 

Мақсаты: «Жеті лақ» ертегісі арқылы туған ауылын сҥюге, қазіргі 

нарық заманына сай оқушының ӛмір сҥру икемін, дағдысын 

қалыптастыру. Рольдік ойындар ойнауға машықтандыру, жақсы мен 

жаманды ажыратуға ҥйрету, сӛздік қорын, сӛйлеу шеберліктерін 

дамыту. Ҥлкенді сыйлауға, адамгершілікке тәрбиелеу. 

Кӛрнекілігі: сахналық декарация, костюмдер, ҥнтаспа, ҥйшік, ән-

билер. 

Кӛрініс барысы: «Шӛжелерім» әні естіліп тҧрады. Сахнада ауыл 

ауласының кӛрінісі, әтеш шақырып, сиыр мӛңіреп, қой қайырған 

адамдардың дауысы естіледі. 

Автор: - Ерте, ерте, ертеде, ешкі қҧйрығы келтеде Жҧлдыз деген 

ауылда бір ешкі ӛмір сҥріпті. Оның жеті лағы болыпты. Ол осыдан 70 

жыл бҧрын салынған ауылдың оңтҥстігіндегі ағаш кӛпірден ӛтіп 

жайылымға барады.  

Ешкі: - Балдай тәтті балаларым, жол жҥріп келсін аналарың. Ертең 

сҥтке шӛп жинап, мол сҥт әкелем. Тек сендерден мынаны ӛтінемін, 

есікті ашпаңдар! Кәне,  
Маңырауық қара лағым: Мә, мә. 

Тындырымды томпақ лағым: Мә, мә. 

Қҧралай қара кӛз лағым, Мә, мә. 

Оспадарсыз ожар лағым, Мә, мә. 

Аңқылдаған ақ лағым: Мә, мә. 

Сҥйкімді сары лағым: Мә, мә. 

Еңбекқорым ерке лағым: Мә, мә. 

Бәрің тыңда,  мына ӛлеңді айтқанда ғана маған есікті ашыңдар. 

«Айналайын, бӛпешім» әнінің әуенімен айтылады.  

Айналайын, лақтарым, 

Кӛлге біткен қҧрақтарым 

Анаң келді ӛрістен 

Есік ашшы, шырақтарым. 

Шҥйгін екен жайылым, 

Жылда осылай кӛп шығым 

Кӛрейінші қайырын. 

- Сау болыңдар! Есікті ешкімге ашпаңдар, жарай ма? 

Лақтар: - Жарайды, сау болыңыз! 

- Біз ешкімге есікті ашпаймыз. 

- Бізге мол етіп сҥт әкеліңіз. 

(Лақтар сҥттерін ішіп қалады, ешкі кетеді, есікті кілтеп ӛзара 

әңгімелесіп отырады) 

Қара лақ: -  Мә, мә! Есікке жақындамаңдар, қасқыр келіп қалар. 
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Сҥйкімді сары лақ: - Мен қозғалмай отырамын. 

Тындырымды томпақ лақ: - Мен есікті мҧқияттап кілтеп қояйын. 

(Есікті тартып жауып қояды) 

Қҧралай қара кӛз лық: - (Кӛзін бадырайтып) Ой, мен қорқа 

бастадым! 

Оспадарсыз ожар лақ: - Ау, неменеге қорқасың, мен бармын ғой. 

Аңқылдаған ақ лақ: - Қасқыр бізді жеп қоя ма? 

Еңбекқор ерке лақ: - Біз кӛппіз. Бірігіп қарсы болмаймыз ба? 

(Сырттан аналары кӛрінеді)\ 

Ешкі: - Айналайын, лақтарым, 

Кӛлге біткен қҧрақтарым. 

Анаң келді ӛрістен, 

Есік ашшы шырақтарым. 

Мә, мә, қандай жақсы ауылым, 

Шҥйгін екен жайылым. 

(Тасада қасқыр жартылай кӛрініп, тыңдап тҧрады) 

Лақтар: - Алақай, анамыз келді! Ана! Анашым! 

(Есікті таласа тармаса ашқан лақтар аналарын қҧшақтайды. Шешелері 

стол ҥстіне аздай сҥт қояды) 

Лақтар: - Ана, сҥт неге аз? 

Ешкі: - Айналайын, лақтарым, биыл жаңбыр жауған жоқ. 

Қуаңшылық болып, шӛп шықпай қалды. Кҥнкӛріс қамымен сауда 

жасауға мәжбҥрмін. Оралдан тауар әкеліп, базарға сатып сендерді 

асырамақшымын.  
(«Айналайын» әнінің әуенімен): 

Қасқырға есік ашпаңдар, 

Ештеңені шашпаңдар. 

Сағынғаннан сендерді, 

Мен келемін шапшаңдап. 

Оралға мен барайын, 

Барып тауар алайын. 

Мерекенің тҧсында, 

Базарға әкеп сатайын. 

Ал, кәне, кімге не әкелейін? 

Лақтар: - Маған кроссовка. 

- Маған дженсы. 

- Маған кӛйлек. 

- Маған сӛмке, т.б. 

Ешкі: - Ал, айналайын, қарақтарым. Мен кетейін, сендерге 

сыйлықтар әкелейін. 

Лақтар: - Анашым, аман-сау келіңіз. Біз сізді кҥтеміз. 

Сары лақ: - Уақыт ӛткізу ҥшін біз ӛз ӛнерімізді ортаға салайық. 
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Қара лақ: - Мә, мә, қасқыр естіп қоймай ма?  

Ожар лақ: - Ой, сол қасқырдан кім қорқады. Мектепте біздер каратэ 

деген қорғану ӛнерін ҥйретті, міне, былай. Сендер де қарап тҧрмай 

бір-бірден соқпайсыңдар ма? 

Біз бірауыз болсақ, ешкім де тиісе алмайды. 

(Музыка) 

Сары лақ тақпақ айтады, Қҧралай кӛз лақ ӛлең оқиды, Қара лақ би 

билейді. 

Автор: - Сӛйтіп, ешкі жол жҥріп кетеді. Оның кетуін кҥтіп жҥрген 

қасқыр да салып ҧрып жетіп келеді. (Жуан дауыспен) 

Қасқыр: - Айналайын, ей, лақтар, 
Есікті ашшы, шырақтар. 

Мен де келдім, мінеки, 

Қарным ашып жалақтап. 

Ей, дым жоқ екен базарда, 

Келіп жеттім азарда. 

Кҥн жылынып тезірек, 

Шығар ма екен жаз алда. 

Лақтар: («Жездеке» әнінің әуенімен) 

Жайлап басып келесің, 

Ауылымызға енесің. 

Анамыздың жоғын сен, 

Қалай ғана сезесің. 

Зымиянсың, қасеке, 

Айналысып, у-шумен, 

Ҥйренгенбіз каратэ. 

Қазір ғана білесің, 

Жақында сен, қасеке! 

(Каратэ, т.б.) тәсілдерді кӛрсетіп қасӛырды қуып шығады  

Қасқыр: - Ойбай, ойбай! Осы кҥнгінің лақтары да каратэ біледі екен. 

Басым аман тҧрғанда бҧл арадан кетейін. (Қашып қҧтылады) 

Лақтар: - келіп қара кесір атай- қасқыр, 

Қасқыр келсе деген екен басқа ҧр! 

(Музыка) 

Автор: - Лақтар мәз-мәйрам болып, ҥйлерін жинап, анасын кҥтеді.  

Ешкі: - Лақтарым, не болды сендерге? Неге есік ашпай 

жатырсыңдар?  

Лақтар: - Бҧл шынымен анамыз ба, мҥмкін қасқыр шығар. Жоқ, бҧл 

біздің анамыз. Есік ашайық. 

    Лақтар анасына жамыраса ҧмтылып, сахнадан шығып кетеді.  

Автор: - Сӛйтіп қазіргі нарықтық экономикаға байланысты тҧрмыс 

жағдайымен жолаушылап кеткен анасын жоқтатпай, ӛздерін ашқарақ 

қасқырдан осылай қорғап қалыпты. 
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Тіл дамытуға арналған психологиялық тренингтер 

 

1. Ойыншықты сипатта. 

Жүргізуші балаларғақолындағы ойыншықты мұқият қарап 

алуға ұсынады (1 минут). Алынатын ойыншықтар түрлі – түсті 

және бӛліктері бірнешеу болуы шарт. Ойыншықты жасырып, 

балалардан сол ойыншықты кӛргендегі түр – түсі, кӛлемі, пішіні, 

дене бӛліктерін есінде сақтағанын сипаттап беруді талап етеді. 

Ойыншықты дәл, нақты сипаттап берген бала ойынды әрі қарай 

жалғастырады. 

2. Сӛзді есіңде сақта. 

Жүргізуші балаларға 7 қосарлы сӛздерді оқиды. Балаларға мұқият 

тыңдау ұсынылады. Бірінші сӛзді жүргізуші айтады, балалар келесі 

сӛзді есінде сақтап қайталайды. Осылайша қалған сӛздерді түгел 

айтып шығу керек. 

1. кӛктем – жаңбыр 

2. жаз – күн шықты 

3. аспан – бұлт 

4. жер – шӛп  

3. Ойлан да, аяқта! 

– лимон қышқыл, ал қант...(тәтті) 

– егер үстел орындықтан биік болса, онда орындық... 

– екі, бірден кӛп, ал бір... 

– пышақ та, әйнек те...(ӛткір) 

4. Ойлан да, аяқта! 

– Ат шабады, алқарлығаш... 

– Ит үреді, ал қарға... 

– Жылан жорғалайды, балық... 

5. Қарама-қарсы сӛзді ата. 

Балалар шеңберге тұрады. Жүргізуші доппен балалардың 

арасында тұрады. Жүргізуші балаларға кезекпен допты лақтырып, 

бір сӛзді айтады. Балалар сол сӛзге қарама – қарсы сӛзді айтулары 

тиіс.  

Қара –  

Күн –  

Аласа –  

6.  Менің кӛңіл кҥйім қандай? 

Балалар ӛз кӛңіл – күйлеріне сәйкес келетін суретті тауып 

атайды(кӛңілді – кӛңілсіз, ренжулі, қорқынышты, ...т.с.с.). Сол 

кездегі ӛздерінің кӛңіл – күйлерін баяндайды. Басқа суреттегі кӛңіл – 

күйге сәйкес болған жайды әңгімелеп береді. 
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7.  Жаңа ертегі 

Жүргізуші отырған балаларға ертегі кейіпкерлерін атайды, 

суреттерін кӛрсетеді. Мысалы: кемпір, шал, түлкі, арыстан, 

тышқан т.б. Аталған кейіпкерлерді біріктіре отырып жаңа ертегі 

мазмұнын құрастырып айтуды ұсынады. Балалар ертегі 

құрастырады. Ең қызықты ертегі ойлап тапқан бала жүргізуші 

болып ойын жалғастырады. 

 

Оқушылардың шығармашылық жҧмыстары 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

А.Хҧсайынов атындағы ОЖББМ 

                        4 сынып оқушысы Әмірова Аружан 

 

Жҧмбақтар 

 

Дӛп-дӛңгелек қазанша, 

Астында жатыр дәу патша.               (тасбақа) 

 

Бір қҧлағы бар, 

Екі бҧлағы бар. 

Бар керектіні қҧйып алатын 

Дәу бҧлағы бар.                              (сҥт машинасы) 

 

        Ӛтірік ӛлең     

                                                        

Заманға қарай кәзіргі, 

Қой мен қасқыр дос бопты. 

Бір ӛрісте жайылып, 

Бір ӛзеннен су ішіпті. 

Тӛлдері де бірге ойнап, 

Жемдерін де бӛліскен 
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Бҥкіл әлем таңданып, 

Бҧларға бәрі ынтықты. 

Ҧстазым 

 

Ақылшымсың ҧстазым,, 

Ақылыңды тыңдаймын. 

Жақсы ҥлгіңіз кӛп сіздің, 

Әбестікті қылмаймын. 

Кішілерге ҥйретем, 

Білгенімнің барлығын. 

Сізден  алған біліммен, 

Босқа ӛтпейді әр кҥнім. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Хҧсайынов атындағы ОЖББМ 

4 сынып оқушысы Қайратова Данира 

 

Жҧмбақтар 

 

Ӛзі қысқа, ӛзі нҧсқа, 

Сӛз қаймағын есіңде ҧста.                (мақал) 

 

Таппайтын тағат, 

Тығулы тҧр бір сағат.          (жҥрек) 
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Сӛзжҧмбақ 

 

1. Кӛмірлі қала 

2. Әсем кӛл 

3. «3 ай» және саннан қҧралған кӛл 

4. Бас қала 

5. Ҧлт атауы 

6. Хан тҧрағы 

7. Қазақстан ақшасы 

8. Етегінде Алматы қаласы 

орналасқан тау. 

9. Дастархан байлығы 

 

Әке 

Мақтанышпен айтамын, 

Әке деген ҧлы есім. 

Пана болар әр дайым, 

Қамқорлығын білесің. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             А.Хҧсайынов атындағы ОЖББМ 

                          4 сынып оқушысы   Берикова Әдемі 

 

Жҧмбақтар 

Екі сӛзден біріккен, 

Оның атын біліппе-ең. 

Бірдей мағына беретін, 

Ӛсімдікті біліппе-ең.           (саңырауқҧлақ) 
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Білім кҥні. 

   Бҥгін бірінші қыркҥйек. Балалар мектепке ағылуда. Бәрі 

мҧғалімдеріне гҥл шоқтарын беруде. Олардың кӛңіл-кҥйі керемет. 

Бәрі сыныпқа кірді. Олар алғаш қолдарына ана тілін ҧстады.  

   Олар мектептен кӛңілді қайтты.  

Оқыған адам қор болмайды. 
 

Қамқорлық  

Аспанға ҧшар торғайды, 

Оны анасы қорғайды. 

Олармен біз ойнаймыз, 

Кетіп қалса  ойлаймыз.  
 

Отан 

Қазақтың жері кең-байтақ, 

Бабамның берген еншісі. 

Желбірей бер, кӛк байрақ, 

Отанымның белгісі. 
 

Туған ел 

Туған елім – тағдырым, 

Алысқа кетсем сағындым. 

Сен мәңгі жҥректе, 

Таусылмайтын ән- жырым. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

                           А.Хҧсайынов атындағы ОЖББМ 

      4 сынып оқушысы   Бисенғалиева Нҧрәсем 
 

Ӛтірік ӛлең 

Қыс келіп пенгвин ҧшты, 

Жаз келіп тауық ҧшты. 
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Қазіргі уақытта кітап оқу керек пе? 

 

Қазіргі уақыт кітап оқуды ӛте қажет етеді. Ӛйткені, адамдар сол 

арқылы ӛз білімін тереңдетеді. Жҧмыста тәжірибесі мол болу ҥшін 

ізденіп, кӛп оқу керек. Қазіргі біз танып жҥрген, кӛріп жҥрген не бір 

ақын да, батыр да, ҧшқыш та, депутат та біз секілді оқыған. 

Сондықтан Абай атамыз «Оқу білім бҧлағы, білім ӛмір шырағы» деп 

бекер айтпаған. Балалар, Абай атамыздың ӛсиетін ҧмытпайық. 

 

Отан 

Отанымды саялаймын, 

Ақылдыны аялаймын. 

Халқымның мен баласымын, 

Еңбегімді аямаймын. 

 

 

Мен сабақтан бес алсам, 

Қуанады ата-анам. 

Тӛрттік, ҥштік баға алсам, 

Мҧңаяды ата-анам. 

Сондықтан да сабақтан 

Қалмай оқу тиімді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                         

А.Хҧсайынов атындағы ОЖББМ 

              4 сынып оқушысы   Хазиуллин Қасым 

 

Ана тілі 

Ана тілі бойыма 

Сіңеді ана сҥтімен 
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Қадірлісің мен ҥшін, 

Айбыны асқақ дара тіл. 

Ана тілі қадірлі тіл. 

Бойыма сіңді сҥтімен ана. 

Ана тілі айбынды тіл, 

Ӛзі таза, ӛзі дара. 
 

Сӛзжҧмбақ 

1.Ең ардақты жан 

2. Ас атасы –  

3.Ӛлең жазатын адам. 

4.Кӛкжиек тҧстарын 

анықтайтын қҧрал 

5. ............Жансҥгіров 

6.Тҥс 

7. Бҧрынғы қазақ ҥйі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Хҧсайынов атындағы ОЖББМ 

4 сынып оқушысы   Хайреденов Әділжан 
 

Санамақ 

Бір дегенім - бата, 

Бата берер ата. 

Екі дегенім - елім, 

  А 

 

      

Н 
 

  

А 

 

    

Т 

 

       

І 

 

     

 Л 
 

 

  І 
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Тәуелсіз ол жерім. 

Ҥш дегенім - ҥміт, 

Боламын мен жігіт. 

Тӛрт дегенім - тӛзім, 

Ең қымбат ана ӛзің. 

Бес дегенім - бақыт, 

Бестік алар уақыт. 

Алты дегенім - Астана, 

Мәртебесі - бас қала. 

Жеті дегенім – жалау, 

Жанады от боп алау. 

Сегіз дегенім – сенім, 

Сенімге сенем ӛзім. 

Тоғыз дегенім – тілек, 

Әркімде бар жҥрек. 

Он дегенім – Отан, 

Отаншыл бол ботам! 

 

Ҧстазым 

Білім нәрін санамызға қҧясыз, 

Бойымызға тек ізгілік жиясыз. 

Әр балаға жалықпайсыз ҥйретіп, 

Уақытыңыздың бәрін бізге қиясыз. 
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                                      Қорытынды 

 

Қазақстан Республикасының білім беру тҧжырымдамасына 

сәйкес бастауыш сыныптарда меңгерілетін білім, білік, дағдылардың 

деңгейіне қойылатын мемлекеттік стандарт талабы мен оқу 

бағдарламаларының арасында тҥрлі қайшылықтар бар.  Олардың бірі 

– бастауыш сыныпта әдебиеттік білім берудің ҧтымды жолдарын 

кӛрсететін, баланың жеке шығармашылығын дамытуға жол ашатын 

ғылыми-педагогикалық тҧрғыда негізделген тӛл тіліміздегі 

әдістемелердің аздығынан байқалады.  

   Соңғы жылдары оқушыларды кітап оқуға, кӛркем шығармаларды 

оқуға қызықтыру ӛзекті мәселеге айналып отыр. Ӛкінішке орай 

кӛптеген балалар кітапты амалсыздан қҧлықсыз оқиды және ӛте аз 

оқиды. Осы жерде «неліктен балалардың жылдан-жылға поэзияны, 

әдебиет шығармаларын оқуға деген қызығушылығы тӛмендеп 

барады?» деген сҧрақ туындайды. 

   Ең басты себеп – оқушының оқырмандық қабілетін 

қалыптастыратын мақсатты жҥйенің болмауы. Бастауыш сыныпта 

әдебиеттік білім берудегі ең ӛзекті мәселенің бірі ол балада ӛз 

бетінше оқырмандық қабілеттің қалыптаспауы болып табылады. 

Осы кемшіліктерге сынаптай болса да кедергі болсын деп, қазақ тілі 

пәнінің вариативті негізінде 4 сынып оқушылар ҥшін  «Тіл 

патшалығы» курсы бағдарламасы қҧрастырылды.. Басты назарға  

оқушылардың ауызекі сӛйлеу мәдениетін дамыту, сӛз мәдениетін 

жетілдіріп, шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін 

арттыру алынды. 

- Оқушылардың ауызекі сӛйлеу кезіндегі тілдік қорлары молайды. 

- Қазақ халқының ауыз әдебиеті тҥрлерімен сусындады. 

- Қазақ балалар әдебиеті жазушыларымен танысып, олардың 

шығармаларын оқуға деген қызығушылықтары артты. 

-   Ӛз ойларын еркін, ашық тҥрде жеткізуді меңгерді. 

Әр сабақта оқушылар қазіргі заманға сай ыңғайланыдырылған әдіс-

тәсілдер арқылы кең ауқымда жҧмыстандырылып, жеке тҧлғалық 

мәдениетке тәрбиеленді. Ӛз бетімен ізденуге, шығармашылық 

жҧмыстармен айналысуға, мектеп бағдарламасымен ғана шектелмей 

қосымша ақпараттар жинауға, кітап оқуға талпыныстары артты. 

   Тӛменгі  сыныптан бастап-ақ ынтасы мен талпынысы оянып келе 

жатқан оқушыларым да бар.Атап айтсақ, Әмірова Аружанның 

Республикалық «Ертегілер елінде» журналына (№ 2,5 2015 

жыл)«Ҧстаз» туралы ӛлеңі және «Нҥктеден нҥктеге дейін» 

шығармашылық тапсырмасының шығуы, Қайратова Данираның да 
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осы журналға (№4 2015жыл) «Әке» туралы ӛлеңінің басылуы дәлел 

бола алады. Сонымен қатар Хайреденов Әділжан жоғары сынып 

оқушыларымен қатарласа мектепішілік, аймақтық «Жайдарман» 

ойындарына қатысып  

«Ең тілі  шебер ойыншы» дипломымен марапатталуы оның сӛзге 

шебер, ӛз ойын еркін жеткізе білетіндігінің арқасы деп есептеймін. 

  Қорыта келгенде, сабақта осындай жҧмыс тҥрлері жҥйелі 

ҧйымдастырылса, оқушының ӛз ойын еркін жеткізіп, әдеби-кӛркем 

шығармаларды оқуға деген қызығушылығы артатыны сӛзсіз. 
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