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Қазақстан тарихы. 5 сынып. Негізгі мектеп  

5.1A Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі 

 

Алдын - ала меңгерілуге тиісті білімдер: 

Ежелгі адамдардың алғашқы өмірі, тұрмыс-тіршілігі, кәсібі туралы біледі. Қазақстандағы археологиялық ескерткіштермен танысу негізінде 

ежелгі адамдардың эволюциясы, бастапқы діни-нанымдары, адамдардың бірлесу формалары, еңбек құралдарының жетілу кезеңдері жайлы 

білім алады. 

Контекст 

Берілген бөлім оқушылардың Қазақстан территориясындағы алғашқы адамдардың антропологиясын, тұрмысын шығармашылық түрде 

сипаттау, археологиялық ескерткіштерді салыстыру дағдыларын дамытады.  

Бөлімнің тілдік мақсаттары 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсаттардың үлгісі төменде беріліп отыр. 

 

Пәндік оқыту 

мақсаты 

5.2.3.1 

қазақстандық 

ғалымдардың  

археологиялық 

жаңалықтарын 

білу 

5.2.2.1 

археологиялық 

ескерткіштерді 

сипаттау  

 

 

 

Тілдік мақсат 

 

 

1. Алғашқы адамдардың өмірі 

туралы әңгімелейді (айтылым 

дағдысы); 

2. Адам эволюциясы 

бейнеленген сурет бойынша 

шағын әңгіме құрастырады 

(жазылым дағдысы); 

3. Алғашқы адамдардың өмірі, 

қола дәуірінің ерекшеліктері 

туралы интерактивті 

түсіндірмені  тыңдайды 

(тыңдалым дағдысы); 

4. Тақырып бойынша мәтінмен 

жұмыс жасайды (оқылым 

дағдысы). 

Пәнге қатысты лексика мен 

терминология 

 

Ру, алғашқы қауым, тобыр, аналық 

және аталық ру, абыздар, анимизм, 

тотемизм, фетишизм, магия, өнер, 

петроглифтер, гравюра, тері 

өңдеу,  пиктография, археология, 

терімшілік, аңшылық, балық 

аулау,  мал шаруашылығы,  теселі 

егіншілік, еңбек бөлінісі, өнімді 

еңбек, жеке меншік, өндіруші 

шаруашылық, қолөнер, кен 

өндірісі, тоқымашылық, керамика, 

көзе т.б. 

 

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер 

 

Адамның жануарлар әлемінен басты 

ерекшеліктері... 

Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің 

ескерткіштері... 

Алғашқы адамдардың тұрмыс тіршілігінде келесі 

өзгерістер орын алды... 

Ежелгі адамдар өмірінде орын алған өзгерістерге 

келесі факторлар әсер етті... 

Тасқа салынған суреттер ежелгі адамдардың өмірі, 

дүниетанымы туралы келесі ақпараттарды 

береді...  

Біздің анықтағанымыз... 

Қорытындысында... 

Біздің тобымыздың ойынша... 

Келесі себептер/факторлар...... 
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Ең басты жетістіктер ...  

Басты маңыздылығы осы...,  себебі... 

Тілдік мақсаттың өзге үлгілерін құру және ғылыми тілді оқыту үшін қосымша көмек ретінде жоғарыда келтірілген «Тілдік мақсаттар 

туралы» бөлімін басшылыққа алыңыз. 

Қысқаша шолу 

Бұл бөлім Қазақстан территориясындағы алғашқы адамдардың өмір сүрген ортасы, тұрақтары, кәсібі, еңбек құралдары, металл өндірудің 

қалыптасуы мен дамуы, археологиялық ескерткіштері, дүниетанымы туралы оқушылардың жүйелі білім алуын қамтамасыз етеді. 

 

Оқу мақсаттары Сабақта қолдануға ұсынылатын іс-әрекет 

түрлері 

Мұғалімге (пәнді оқыту бойынша) 

ескертпелер 
Оқытуресурстары 

Ежелгі Қазақстан 

тарихына жалпы 

шолу 

 

Кіріспе сабақ  

Зерттеу сұрағы: Қазақстанның ежелгі 

тарихында не оқытылады?  

 

Б Бастапқы ынталандырушы материал 

ретінде тарихи суреттер топтамасын 

көрсетуге болады. 

Б Төмендегі сұрақтар аясында «Ойлан. 

Талқыла. Ойыңмен бөліс» тапсырмасын 

ұйымдастырыңыз. Оқушыларға ойлануға 

және болжам жасауға мүмкіндік беріңіз. 

 Тарих дегеніміз не? Ол не туралы 

баяндайды? 

 «Қазақстан тарихы» пәні нені оқытып, 

үйретеді?   

Б Оқушыларға «Қазақстан - дүниежүзіндегі 

ең үлкен мемлекеттердің бірі» 

Білім мен түсінік 

 

 

 
 

Осы сабақтың басты мақсаты -

оқушыларды «тарих» түсінігімен 

таныстыру,  тарихи деректердің 

түрлері мен ежелгі Қазақстан 

тарихының басты оқиғалары туралы 

баяндау. 

 

 

Т.Садықов, Ә.Төлеубаев,  

Ғ.Халидуллин, Б.Сәрсекеев.  

Ежелгі Қазақстан тарихы. –

Алматы: Мектеп, 2012 ж. 

 

Қазақстан тарихы (көне 

заманнан бүгінге дейін). Бес 

томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж. 

 

Ежелгі Қазақстан. Балалар 

энциклопедиясы. – Алматы: 

«Аруна», 2002 ж.  

 

Қазақстан әлем картасында 

http://e-

history.kz/kz/scorm/course/131 

 

http://e-history.kz/kz/
http://e-history.kz/kz/
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тақырыбындағы ресурсты көрсетіп,  «Біз 

ұлан-ғайыр территорияға қалай ие болдық?» 

деген  сұрағын  қойыңыз. Қазақстан тарихы 

және  тарихи тұлғалар мен ,  оқиғалар туралы 

нені білетіндерін сұраңыз. 

М Қазақстанның ежелгі, орта, қазіргі  заман 

карталарын көрсетіп, белгілі бір уақыт 

аралығы өткеннен кейінгі өзгеріс пен 

сабақтастықтардың орын алуын түсіндіріңіз. 

Ж/Т Берілген сабақтың тақырыбына сай 

мәтін дайындаңыз. Оқушыларды бұл 

мәтінмен тиімді түрде жұмыс жасату үшін 

«Диктоглосс» әдісін қолданыңыз. Мұғалім 

мәтінді үш рет оқиды, бұл сәтте оқушылар 

негізгі ойларды түртіп отырулары қажет. 

Алдымен жеке ойланып, содан кейіп топ 

болып бұл мәтінді қалпына келтіреді.  

М Оқушыларға тарихи деректер - ауызша, 

жазбаша, археологиялық, этнографиялық 

және антропологиялық деп бөлінетінін 

түсіндіріңіз. 

Т Оқушыларға өз топтарының атауларына 

сәйкес шағын мәтін таратыңыз және 

ДЖИГСО әдісін ұйымдастырыңыз : 

1-топ: Деректану 

2-топ: Археология 

3-топ: Этнография 

4-топ: Шежіре 

5-топ: Антропология 

 

Ж Ежелгі кезеңнің маңызды оқиғалары 

бейнеленген суреттер топтамасы негізінде 

 

 

 

 

 

Әрбір тарихи кезеңнің басты 

ерекшеліктерін қысқаша  атап өтіңіз. 

 

 

Мәтіннің мазмұны тарих ғылымы, 

деректер, ежелгі Қазақстан тарихының 

негізгі оқиғалары  мен тұлғаларын 

қамтуы тиіс. 

«Диктоглосс» әдісі оқушыларға 

мәтінді түсінуге мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

 

 

Топтар өз тақырыптарын басқа 

топтарға кезекпен түсіндіреді. 

Неге назар аудару керек: 

1. Әр дереккөздерінің 

ерекшеліктері; 

2. Тарихи дерек ретінде маңызы. 

 

Суреттер мозаикасы: 

 

Ақпараттық білім ресурстары 

орталығы. 

6 сынып. Қазақстан тарихы. 

Электронды оқулығы. 2011 ж. 

 

СББР №1 

http://e-

history.kz/kz/scorm/course/97 

 

СББР №2 

http://e-

history.kz/kz/scorm/course/107 

 

СББР №3 

http://e-

history.kz/kz/scorm/course/108 

 

СББР №4 

http://e-

history.kz/kz/scorm/course/111 

 

СББР №299 

http://e-history. 

kz/kz/scorm/course/250 

 

 

http://e-history/
http://e-history/
http://e-history/
http://e-history/
http://e-history.kz/kz/
http://e-history.kz/kz/
http://e-history/
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шағын әңгіме құрастыру тапсырмасын 

ұсыныңыз.  

 

 

  
 

Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 

 

5.1.1.1 – алғашқы 

адамдардың 

антропологиялық 

белгілерін 

сипаттау; 

5.1.2.1 – алғашқы 

адамдардың 

тұрмыс-тіршілігін 

шығармашылық 

түрде көрсету  

Алғашқы адамдардың өмірі 

Зерттеу сұрағы: Алғашқы адамдар қалай өмір 

сүрді? 

 

Б Презентациядан алғашқы адам мен қазіргі  

адамның суретін ұсынып, оқушыларға 

сұрақтар қойыңыз:  

 Суреттен не көріп тұрсыз?  

 Қазіргі адам қандай?  

 Алғашқы адам қандай болған? 

 Алғашқы адамды қоршап тұрған әлем 

қандай болды? Ал қазір не өзгерді? 

М Бүгінгі сабақта осыдан 2,5 млн жылдар 

бұрын өмір сүрген адамдар өміріне  саяхат 

жасайтындарын айтыңыз. 

Зерттеу сұрақтары: 

 Алғашқы адамдар қоршаған ортамен 

қалай әрекеттескен? 

 Алғашқы адамар өмірінде өзгерістер 

болды ма? 

М Слайдтан алғашқы кездегі табиғат 

жағдайын, жойылып кеткен жануарларды, 

Тарихи концепт (фокус):дәлел 

 

Дүниетану пәнінен алған білімдерін 

қолдануға назар аудару қажет. 

 

Алғашқы адамдар тіршілігіне 

байланысты суреттер: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Адамдар және жануарлар тіршілігін 

салыстыру қажет. 

 

 

 

Алғашқы адамдар, еңбек 

құралдары, алғашқы тайпалық 

бірлестіктер суреттері бар 

слайдтар. 

Суреттерге сілтеме:  

http://www.kazportal.kz/epoha-

kamnya-v-kazahstane 

 

Адам эволюциясының суреті: 

http://900igr.net/fotografii/biologi

ja/Osnovnye-etapy-evoljutsii 

 

Т.Садықов, Ә.Төлеубаев, 

 Ғ.Халидуллин, Б.Сәрсекеев.  

Ежелгі Қазақстан тарихы. –

Алматы: Мектеп, 2012 ж. 

 

Қазақстан тарихы (көне 

заманнан бүгінге дейін). Бес 

томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж. 

 

http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOy_-8_a0MgCFUTDcgodKXwP4w&url=http://www.vpgazeta.ru/article/?article_id=8551&psig=AFQjCNE0-YBFgWi3uAUSNqXh4K6J0Dj3eA&ust=1445418622529770
http://www.kazportal.kz/epoha-kamnya-v-kazahstane
http://www.kazportal.kz/epoha-kamnya-v-kazahstane
http://900igr.net/fotografii/biologija/Osnovnye-etapy-evoljutsii
http://900igr.net/fotografii/biologija/Osnovnye-etapy-evoljutsii
http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLK2gpLa0MgCFSXVcgodsKECoQ&url=http://www.gumilev-center.ru/kochevojj-dom/&psig=AFQjCNE0-YBFgWi3uAUSNqXh4K6J0Dj3eA&ust=1445418622529770
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динозаврлар, мамонттармен қатар тіршілік 

етіп жүрген адамдар тобыры бейнеленген 

суреттерді немесе бейнематериалдан 

дыбыссыз үзінді көрсетіңіз.Оқушылардың 

міндеті: суреттерге немесе бейнематериалға 

мұқият қарап, алғашқы адамдар қоршаған 

ортамен қалай әрекеттескенін, тұрмыс 

тіршілігін сипаттау. 

Зерттеу және талдау 

Б/Т Алғашқы адамдардың өмірін 

сипаттайтын интерактивті материалды 

ұсыныңыз. Әр топ бейнематериал 

мазмұнының түрлі фокустарына назар 

аударуы тиіс:  

І топ: бейнематериалдағы адамдардың іс- 

әрекетін бақылайды; 

ІІ топ: еңбек құралдары, олардың 

қолданылуы туралы ойларын жазады; 

ІІІ топ: алғашқы адамдардың дене тұрпаты 

мен бет-әлпетіндегі өзгерістерді байқайды; 

IV топ: алғашқы адамдардың кәсібін 

сипаттайды. 

Оқушылар өздерінің бақылау 

қорытындыларын дәптерлеріне жазып 

отырады. Топтар өздерінің жауаптарымен 

алмасады, бір-бірін толықтырады. 

 

Интерпретация 

Б Оқушыларға шығармашылық тапсырмалар 

ұсыныңыз.  

Мысалы, 

  «Алғашқы адамдардың бір күндік 

 

 

 

 

Оқушыларды  «Адамды адам еткен 

еңбек» тұжырымына жетелеңіз.  

 

 

 

Қосымша материал ретінде адам 

эволюциясын көрсететін презентация 

дайындаңыз (австралопитек, 

питекантроп, синантроп, саналы адам)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жүргілген іс-әрекетте оқушылар сабақ 

Ежелгі Қазақстан. Балалар 

энциклопедиясы. – Алматы: 

«Аруна», 2002 ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық білім ресурстары 

орталығы. 

6 сынып. Қазақстан тарихы. 

Электронды оқулығы. 2011 ж. 

СББР №100.  Алғашқы 

адамдардың өмірі: 

http://e-

history.kz/kz/scorm/course/141 

http://e-history.kz/kz/scorm/course/141
http://e-history.kz/kz/scorm/course/141
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өмірі» туралы шағын әңгіме жазу;. 

  «Алғашқы адамдардың бір күндік 

өмірі» тақырыбында макет жасау;. 

 Алғашқы адамдардың өмірін 

сипаттайтын сурет салу;. 

 Алғашқы адамдардың өмірінен алған 

білімдерін қолданып, «Елсіз аралда 

аман қалу» жоспарын құрастыру.  

Оқушылар өздерінің шығармашылық 

жұмыстарын сыныпқа таныстырады.  

М  «Алғашқы адамдар қалай өмір сүрді?» 

тақырып сұрағына қайта оралып, сабақты 

қорытындылаңыз. 

барысында игерген білімдерін 

қолданулары қажет. 

 

 

Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 

 

5.2.3.1 – 

қазақстандық 

ғалымдардың  

археологиялық 

жаңалықтарын 

білу; 

5.2.2.1 – 

археологиялық 

ескерткіштерді 

сипаттау;  

5.4.2.1 – еңбек 

құралдары мен 

қару түрлерін 

сипаттау  

Қазақстан территориясындағы тас 

дәуірінің тұрақтары  

Зерттеу сұрағы: Археологтар Қазақстан 

жерінен тас дәуіріне жататын қандай 

олжаларды  тапты? 

 

БЫМ Археологтардың қазба жұмыстары  

және тас құралдары бейнеленген суреттерді 

ұсыныңыз. Сыныпқа келесі сұрақтарды 

қойыңыз:  

1. Суреттерде не бейнеленген? 

2. Бұл тас құралдарды кімдер және қалай 

жасады? 

3. Бұл тас құралдар не үшін қолданылған? 

4. Бұл олжаларды археологтар қалай тапты 

деп ойлайсыздар? 

5. Көне ескерткіштерді зерттеудің 

Тарихи концепт (фокус): дәлел 

 

Археологиялық қазба жұмыстары мен 

тас құралдар суреттері:  

 
 

 

 

Қазақстан тарихы (көне 

заманнан бүгінге дейін). Бес 

томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж. 

 

Ежелгі Қазақстан. Балалар 

энциклопедиясы. –Алматы: 

«Аруна», 2002 ж.  

 

Қазақстан аумағындағы тас 

дәуірінің ескерткіштерінің 

картасы:  

http://ok-

t.ru/studopediaru/baza8/82425953

8287.files/image028.jpg 

 

 

http://ok-t.ru/studopediaru/baza8/824259538287.files/image028.jpg
http://ok-t.ru/studopediaru/baza8/824259538287.files/image028.jpg
http://ok-t.ru/studopediaru/baza8/824259538287.files/image028.jpg
https://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO-15bPd0MgCFWrucgodra8B6A&url=https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81_%D0%B4%D3%99%D1%83%D1%96%D1%80%D1%96&psig=AFQjCNFkwctpP8CJIQHhI1z2N93VogqWFQ&ust=1445419403181505
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маңыздылығы неде? ? 

6. Тарихты заттай деректер арқылы 

зерттейтін ғылым қалай аталады? 

Оқушылардың болжам жауаптарын тыңдап, 

сабақ тақырыбына шығыңыз. Зерттеу 

сұрағы: 

 Археологиялық ескерткіштер 

алғашқы адамдардың өмірі туралы  қандай 

ақпарат береді? 

М Картадан Қазақстан аумағындағы тас 

дәуірінің ескерткіштерін көрсетіп,   

таныстырыңыз: 

1. Қаратау жотасынан табылған тұрақтар 

2. Маңғыстаудағы Шақпақата 

3. Атбасар неолиттік тұрағы 

4. Орталық Қазақстандағы Батпақ тұрағы 

Осы ескерткіштер жайлы ықшамдалған мәтін 

таратыңыз. 

Б Оқушылар жоғарыдағы тұрақтармен 

танысып,   жалпы «тұрақ» түсінігі қандай 

мағына білдіретініне талқылау жүргізеді.  

М Оқушылардың іс-әрекетін бақылаңыз. 

Алдыңғы тақырыптарда оқушылар «оба», 

«қорған», «қорым» түсініктерімен танысады, 

сондықтан да басынан бастап бұл 

түсініктерді ажырата білуі  керек. 

Зерттеу және талдау 
Б Оқушылар мәтіннің көмегі арқылы 

«Ақпараттық органайзер» құрастырады. 

Органайзерде келесі рубрикалар болуы 

мүмкін: ескерткіштің табылған аймағы мен 

ерекшелігі оларды ашқан археологтардың 

Картаны алдын-ала дайындаңыз. 

Сынып бөлмесіне А3форматқа кескін 

картаны жасап, сыныпқа «сөйлейтін 

карта» ретінде іліп қоюына болады. 

Осы тақырыпта оқушылармен бірге 

«сөйлейтін картаға» тұрақтардың 

орналасуын белгілейді. Осы картаны 

алдағы уақытта өтілетін 

тақырыптардағы картада көрсетілетін 

мәліметтерді белгілеп, үнемі 

толықтырып отыру ұсынылады. 

Мәтіндерді «Ежелгі Қазақстан» 

иллюстрациялы кітабынан алуға 

болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық органайзердің үлгісі: 

Хронологиясы  Ерекшелігі 

Қаратау   

«Қазақстан  тас дәуірінің 

ескерткіштерінің зерттелуі» 

мәтін 

http://history.tarsu.kz/index.php/le

ktsii?id=72 

 

 

 

 

http://history.tarsu.kz/index.php/lektsii?id=72
http://history.tarsu.kz/index.php/lektsii?id=72
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есімдері мен еңбектері, ондағы табылған 

олжалар т.б. 

Ж Жұптарға тас дәуірінің еңбек құралдары 

мен қару-жарақтардың суреті бар 

карточкаларды ұсыныңыз. Берілген 

карточкаға оқушылар еңбек құралы және 

қару-жарақтың атауын, қолданылуын, жасалу 

технологиясын жазулары тиіс.  

Б Презентация арқылы қазақстандық 

археологтардың портреттерін ұсыныңыз.               

(К.Ақышев, Ә.Марғұлан, Х.Алпысбаев, 

М.Медоев т.б). 

Келесі сұрақтарды қойыңыз: 

 Бұл археологтар қандай жаңалықтарды 

ашты? 

 Олардың зерттеу жұмыстарының маңызы 

неде?  

 Жалпы археология ғылымы несімен 

құнды деп ойлайсыздар?  

Интерпретация 

Т/Ж Оқушыларға «археологтар» рөліне еніп, 

Қазақстан жерінен табылған олжалардың 

негізінде фотоколлаж жасауға тапсырма 

беріңіз. 

Критерийлері: 

1. Фотоколлаж А3 форматында болуы 

тиіс; 

2. Суреттер ұтымды түрде таңдалып, 

коллажда тиімді ойластырылуы қажет; 

3. Фотоколлажда көрсетілген 

суреттердің ерекшеліктерін негіздей 

алуы керек.  

Шақпақата   

Атбасар   

Батпақ   

Археологтар Еңбегі 

К. Ақышев   

Ә. Марғұлан   

Х.Алпысбаев   

М. Медоев   

 

Карточка үлгісі: 

 

Атауы: 

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

 Қолданылуы:  

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

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

Жасалу технологиясы: 

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

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

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

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

 

Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 

Сабақтан тыс тарихи-өлкетану 
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 мұражайына экскурсия 

ұйымдастыруға болады. 

 

5.4.1.1 – ежелгі 

адамдардың 

кәсібін сипаттау 

5.4.2.1 – еңбек 

құралдары мен 

қару түрлерін 

сипаттау  

Адамдардың шаруашылық өміріндегі 

өзгерістер және еңбек құралдарының 

жетілдірілуі 

Зерттеу сұрағы: Мезолит пен неолит 

дәуірлерінде алғашқы адамдардың өмірі қалай 

өзгерді?  

 

БЫМ Мұз басу дәуірі тақырыбындағы 

бейнематериалдан үзінді көрсетіп, келесі 

сұрақтарды қойыңыз.  

 Не көрдің? 

 Не сезіндің? 

 Не ойлайсың? 

Оқушылардың болжамдарын тыңдап, 

сабақтың тақырыбын ашыңыз. 

Зерттеу сұрақтыры: 

 Мұз басу дәуірі табиғатты  қалай 

өзгертті?  

 Ауа райы күрт суытып, артынан 

мұздық еріген кезде Қазақстанда 

қандай өзгерістер орын алды? 

Б Ежелгі Қазақстанның табиғатындағы 

өзгерістерді көз алдарына елестету үшін 

оқушыларға  суреттер топтамасын ұсыныңыз. 

Суреттерді оқушылар мұз басу дәуірі 

кезеңінде және мұз басу дәуірінен кейінгі 

кезеңде деп екіге топтастырады. (Суреттер 

топтамасында: тропиктік  климат, мұз 

Тарихи концепт (фокус): өзгеріс пен 

сабақтастық 

 

Бейнематериал қойылған сұрақтарға 

жауап беруге мүмкіндік беретін 

деңгейде болу керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтарға арналған суреттерді алдын-

ала дайындаңыз. 

Әрбір топқа мұздық кезеңге дейін 

және мұз басудан кейінгі кезеңдегі 

табиғи өзгерістерді салыстыруға 

тапсырма беріңіз. 

 

 

 

 

Мұз басу дәуірінен  

бейнематериал 

https://www.youtube.com/watch?

v=xRTy2pN7mLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезолит дәуіріндегі Қазақстан 

СББР материалдары  

http://e-

history.kz/kz/scorm/course/136 

 

 

 

 

Ежелгі Қазақстан. Балалар 

энциклопедиясы. –Алматы: 

«Аруна», 2002 ж.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xRTy2pN7mLM
https://www.youtube.com/watch?v=xRTy2pN7mLM
http://e-history.kz/kz/scorm/course/136
http://e-history.kz/kz/scorm/course/136
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басқан континент, мұздардың ери бастауы, 

өзен-көлдердің көбеюі, жыл мезгілдері, 

мамонт, мүйізтұмсық, қылыштісті барыс, 

бизон, үңгір аюы, қоян, бұғы және т.б) 

Оқушылар суреттерді топтастыру себептерін 

түсіндіреді. 

Б Адамның өнімді еңбекке өтуін, жылқы 

малын қолға үйрету, терімшіліктің 

егіншілікке, аңшылықтың мал 

шаруашылығына ауысуын түсіндіріңіз. 

Зерттеу  және талдау 

Б/Т Оқушыларға мәтін таратыңыз. 

Мәтінде мұз басу дәуірінен кейінгі 

адамдардың өміріндегі өзгерістер туралы 

мәлімет беріледі. 

Т Топтар сол кезеңдегі аңшылар мен 

терімшілер рөліне еніп, кәсіптеріне сипаттама 

береді. 

 Әр топ өз кәсіптерінің тиімді және 

тиімсіз тұстарына екі мысал келтіреді; 

 Табиғаттағы орын алған өзгерістердің 

өз кәсібіне әсерін анықтайды. 

Ж  Оқушы мезолит және неолит кезеңіндегі 

адам өміріндегі кем дегенде 3 ұқсастықпен 3 

айырмашылықты  жазады: 

1.Кәсібі мен шаруашылығы 

2.Еңбек құралдары мен қару-жарақтары 

3. Қоғамдық құрылысы 

Т Сыныпты «терімшілер» мен «аңшылар», 

«тоқымашылар», «қыш ыдыс жасаушылар» 

тобына бөліңіз. Кілтті сөздерді басшылыққа 

ала отырып, «Алғашқы адамдардың 

 

 

 

 

 

Мұғалім түсіндірмесін презентация 

немесе тірек сызбалар арқылы 

ұйымдастыруға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолдануға ұсынылатын кілт сөздер: 

терімшілік, аңшылық, балық аулау, 

мал шаруашылығы,  теселі егіншілік, 

еңбек бөлінісі, өнімді еңбек, өндіруші 

шаруашылық, қолөнер, кен өндірісі, 

Қазақстан тарихы (көне 

заманнан бүгінге дейін). Бес 

томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж. 

 

 

 

 

Т.Садықов, Ә.Төлеубаев,  

Ғ.Халидуллин, Б.Сәрсекеев. 

Ежелгі Қазақстан тарихы. – 

Алматы: Мектеп, 2012 ж. 

 

 

 

 

 

Ұлттық энцклопедия/Бас 

редактор Ә.Нысанбаев.  

–Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясы». 

 

 

Байпақов К.М.,  

Таймағамбетов Ж.Қ. Қазақстан 

археологиясы. Палеолиттен 

орта ғасырға дейінгі Қазақстан 

жеріндегі сәулет ескерткіштері. 

- Алматы, 2009 ж. 
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өміріндегі өзгерістер» тақырыбында әңгіме 

құрастыруға тапсырма беріңіз. 

Интерпретация 

Оқушыларға «Қазақстандағы тас дәуірі» 

тақырыбында көрме ұйымдастыруды 

ұсыныңыз. 

Көрмеде келесідей заттар қойылуы  тиіс: 

 Еңбек құралдар; 

 Қару-жарақтар; 

 Ыдыс-аяқтар; 

 «Тас дәуіріндегі табиғат» суреттер 

топтамасы. 

Топтар бір-біріне көрмелерін таныстырады.  

Б Рефлексия 

Менің бүгін білгенім... 

Менің бүгін үйренгенім... 

Менің байқағаным... 

Мен келесі мәселелер бойынша көбірек 

білгім келеді... 

тоқымашылық, керамика, көзе т.б. 

 

 

Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1 ежелгі 

адамдардың 

алғашқы кәсібін 

сипаттау 

 

 

Ботай мәдениеті 

Зерттеу сұрағы: Не себепті ботайлықтарды 

жылқыны алғашқы қолға үйретушілер деп 

атайды? 

 

Т Оқушыларды төрт топқа бөліңіз. 

Оқушылардың алған білімдерін тексеру үшін, 

«аңшы» ойынын ұйымдастырыңыз. Тақтаға 

алдын-ала дайындалған суреттерді іліп 

қойыңыз. Суреттердің артқы жағында өткен 

тақырыптар бойынша сұрақтар жазылуы тиіс.  

Әр топ бір-бір суреттен алып, топпен 

Тарихи концепт (фокус): дәлел  

 

 
 

 

 

 

Ежелгі Қазақстан тарихы.  

1-бөлім, Т.С. Садыков,  

А.Т.Толеубаев, Г.Халидуллин, 

Б.С.Сарсекеев. - Алматы: 

Атамұра, 2011 ж. 

 

Қазақстан археологиясы. 

Палеолиттен орта ғасырға 

дейінгі Қазақстан жеріндегі 

сәулет ескерткіштері. –Алматы, 

2009 ж. 
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талқылап, сұрақтарға жауап береді. Жауап 

берген топ суретті қайта орнына әкеліп іледі. 

Оқушылардың жауаптарын тыңдап, 

қорытындылаңыз.  

Б Оқушылардың назарын тағы да тақтадағы 

суреттерге аударып, оларға келесідей 

сұрақтарды қойыңыз:  

 Тақтада ілініп тұрған суреттердегі 

жануарлардың ұқсастығы бар ма? 

 Берілген суреттердегі жануарлардың 

бір-бірінен ерекшелігі неде? 

 Жылқы малы жайында не білесіздер? 

М Оқушыларды сабақтың тақырыбымен 

таныстырып, мысты-тас ғасыры туралы 

түсінік қалыптастырыңыз. 

Т/Ж Мысты-тас ғасырын өткен кезеңдермен 

салыстыру үшін оқушыларға мозайка 

құрастыруға тапсырма беріңіз.  

І топ: Палеолит 

ІІтоп: Мезолит 

ІІІ топ: Неолит 

ІV топ: Энеолит 

Әр топ сынып қабырғаларындағы жазулар 

мен суреттерді өз кезеңдерінің атына 

лайықты етіп жинақтап құрастырады. 

Зерттеу мен талдау  
Б Оқушыларға төмендегі сұрақтарды алдын-

ала ұсынып, Ботай мәдениеті туралы 

бейнематериалмен жұмыс жасауды 

тапсырыңыз.    

 Қандай тың мәлімет алдыңыздар? 

  Ботай мәдениетінің өзіндік ерекшелігі 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Мұғалім алдын-ала сынып 

қабырғаларына әр кезеңдерде 

қолданылған заттардың аттары мен 

және сол кезеңдерді сипаттайтын  

суреттерді  іліп қоюы керек.  

 

 

Топтар құрастырған мозайкаларын 

сынып алдында қорғайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботай тұрағына қатысты 

суреттер 

http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/

places/view/519/ 

 

Ботай мәдениеті туралы мәтін 

http://www.inform.kz/kaz/article/

2259588 

 

Ботай мәдениетіне тиесілі 17 

мыңнан астам жәдігер табылған 

(бейне материал) 

http://kaztv.kaztrk.kz/kz/news/cult

ure/page_51758_botai-

madenietine-tiesili-17-mynnan-

astam-zhadiger-taby 

 

 

http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/places/view/519/
http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/places/view/519/
http://www.inform.kz/kaz/article/2259588
http://www.inform.kz/kaz/article/2259588
http://kaztv.kaztrk.kz/kz/news/culture/page_51758_botai-madenietine-tiesili-17-mynnan-astam-zhadiger-taby
http://kaztv.kaztrk.kz/kz/news/culture/page_51758_botai-madenietine-tiesili-17-mynnan-astam-zhadiger-taby
http://kaztv.kaztrk.kz/kz/news/culture/page_51758_botai-madenietine-tiesili-17-mynnan-astam-zhadiger-taby
http://kaztv.kaztrk.kz/kz/news/culture/page_51758_botai-madenietine-tiesili-17-mynnan-astam-zhadiger-taby
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неде деп ойлайсыздар?  

Ж Оқушылары жұптастырып, мәтінмен 

жұмысты ұйымдастырыңыз. Мәтінмен 

жұмыс жасау үшін келесі сұрақтарды 

ұсыныңыз: 

 Неліктен Ботай мәдениетін мысты-тас 

кезеңіне жатқызады ? 

 Виктор Зайберттің жетекшілігімен 

жүргізілген қазба жұмыстары бізге 

қандай мәліметтер береді? 

 Ботай тұрағынан табылған 

жәдігерлердің  ішінен ғалымдардың 

қызығушылығын тудырған қандай 

зат? 

 Археологтардың жүргізген қазба 

жұмыстарының нәтижесі бойынша  

ғалымдар қандай ортақ пікірге келді? 

Интерпретация 

Б Оқушылардың  жүргізген зерттеу 

жұмысының нәтижесін қорытындылау үшін   

Ботай мәдениеті туралы алған білімдері 

бойынша кем дегенде бес-он сөйлемнен 

тұратын шағын әңгіме құрастыруды 

тапсырыңыз. 3-4 оқушының жазған 

әңгімелерін сынып алдында оқытып талқылау 

жүргізіңіз.  

М Сабақты  төменде берілген сызба нұсқа 

арқылы қорытындылаңыз. 

Мысты-тас ғасырында:  

                   өзгерді                   өзгермеді 

1                                1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызба нұсқаны презентация арқылы 

тақтаға шығарып, бүкіл сыныппен 

жұмыс жасауға болады. 
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2                                2 

3                                3 

4                                4 

5                                5 

 

 

                             Сұрағым бар 

 Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 

 

5.4.2.2  металл 

өндірісі жетілуінің 

шаруашылық 

салаларына 

тигізген ықпалын 

түсіндіру 

 

 

 

Қазақстан территориясында 

металлургияның пайда болуы  

Зерттеу сұрағы: Қазақстан жерінде металды 

өндіру ежелгі адамдардың өмірін қалай 

өзгертті? 

 

БЫМ Сыныпқа мыс пен тастан жасалынған 

заттардың түрлі суреттерін көрсетіңіз. 

(немесе тастар мен мыстан жасалған 

заттарды). Оқушыларды суреттерді 

топтастыруды сұраңыз. Содан келесі 

сұрақтарды қойыңыз: 

 Берілген заттарды (суреттерді) қандай 

белгілері бойынша 

топтастырдыңыздар? 

 Осы заттардың қандай қасиеттерін 

сипаттай аласыздар? 

Б Оқушыларға ежелгі адамдардың мысты 

қалай өндіргендігі туралы түсіндіріңіз.  

Мыс-тас дәуірінде екі ірі өзгеріс: еңбек 

бөлінісі мен аталық рудың орнай 

бастағандығы  туралы айтыңыз. 

Зерттеу мен талдау 

Тарихи концепт (фокус):  

өзгеріс пен сабақтастық 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларға мыс пен қалайының 

қосындысы арқылы қола металын 

алуға болатындығын түсіндіріңіз. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Маргулан А. X., Акишев К.А., 

ОразбаевА.М. Памятники эпохи 

бронзы.—  

В кн.: Древняя культура 

Центрального Казахстана. –

Алматы, 2000 ж. 

 

Маргулан А. X. Горное дело в 

Центральном Казахстане в 

древние и средние века.— 

 В кн.: Поиски и раскопки в 

Казахстане. – Алматы, 2000 ж. 

 

 

Қазақстан тарихы (көне 

заманнан бүгінге дейін). Бес 

томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

 

Ботай тұрағына қатысты 

суреттер 

http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/

places/view/519/ 

http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/places/view/519/
http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/places/view/519/
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Сыныпты төрт топқа бөліп, мысты-тас 

дәуірін сипаттайтын мәтін ұсыныңыз. 

Т Оқушыларға топтық тапсырмаларды 

түрлендіріп беріңіз. 

Алдын-ала мысты тас дәуіріндегі тұрақтарға 

қатысты сөздер мен суреттердіұсыныңыз. 

Оқушыға өздерінің тапсырмасына сәйкес 

сөздер мен суреттерді таңдап алуды 

тапсырыңыз.  

І және ІІ топ оқушылары Шебір және Ботай 

тұрақтары бойынша мәліметтерді 

жинақтайды, стикерлерге ерекшеліктерін 

жазып,  тақтадағы кестеге жабыстырып, 

толтырады. 

Интерактивті тақтаға кесте шығарыңыз. 

 Шаруа

шылы 

ғы 

Табыл 

ған 

бұйым

дар 

Айыр

машы

лығы 

Ұқсас

тығы 

Ботай 

мәдени

еті 

    

Шебір 

тұрағы 

    

ІІІ топ: Кен өндірудің әдіс-тәсілдерін 

зерттейді; 

IV топ: Металлдан жасалған еңбек 

құралдарының шаруашылық салаларына 

тигізген ықпалын тірек-сызбамен дәлелдеп 

түсіндіреді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энеолит дәуірінің картасын қолданып, 

Ботай мен Шебір т.б. тұрақтарының 

орналасу аймақтарын көрсетіңіз. 

 

 

 

Оқушыларға кілт сөздер мен 

суреттерді ұсыныңыз. 

 

Екі ескерткішті  тану  арқылы энеолит 

кезеңінің ерекшеліктерін түсінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботай мәдениеті туралы мәтін 

http://www.inform.kz/kaz/article/

2259588 

 

 

Ежелгі Қазақстан тарихы.  

1-бөлім, Т.С. Садыков,  

А.Т. Толеубаев, Г. Халидуллин, 

Б.С. Сарсекеев. - Алматы: 

Атамұра, 2011 ж. 

 

Қазақстан археологиясы. 

Палеолиттен орта ғасырға 

дейінгі Қазақстан жеріндегі 

сәулет ескерткіштері. – 

Алматы, 2009 ж. 

 

Байпақов К.М., Таймағамбетов 

Ж.Қ., Ежелгі Қазахстан тарихы. 

Оқыту әдістемесі.  

6-сынып. Б.С.Сарсекеев. 

Атамұра, 2011 ж. 

 

 

 

Қолөнерде: ... 

http://www.inform.kz/kaz/article/2259588
http://www.inform.kz/kaz/article/2259588


 

19 

 

 

 

 

 

Т Әр топ өзінің зерттеулерін қорғайды. 

Оқушылардың бір-біріне сұрақ  қоюын 

ұйымдастырыңыз. 

Интерпретация 

Б Жұмыс нәтижелерін, яғни Қазақстан 

жеріндегі алғашқы кен өндіру адамдардың 

өмірін қалай өзгерткенін оқушылар 

шығармашылық түрде көрсетулері тиіс.  

 Сурет салу 

 Макет жасау 

 Фотоколлаж құрастыру 

 Постер жасау 

 Баяндама жазу 

 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 – 

археологиялық 

деректерге сүйене 

отырып, андронов 

және беғазы-

дәндібай 

мәдениеттерінің 

белгілерін анықтау 

 5.2.2.5 – 

Ә.Марғұланның 

Қазақстан 

Андронов және Беғазы-Дәндібай 

мәдениеттері 

Зерттеу сұрағы:  

Қазақстандағы қола дәуірі ескерткіштерінің 

қандай ерекшеліктері бар? 

 

Б Оқушыларға слайдтан Ә.Х.Марғұлан 

суретін, кітаптарын, Беғазы-Дәндібай 

ескерткішінің суреттерін ассоциация түрінде 

ұсынып, төмендегі сұрақтар бойынша 

Тарихи концепт (фокус): дәлел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ә.Марғұлан.Орталық 

Қазақстандағы Беғазы-Дәндібай 

мәдениеті. –Алматы: Атамұра, 

1998 ж. 

 

Беғазы-Дәндібай картасы 

 

http://www.tarih.spring.kz/kk/hist

Металл бұйымдар 

мен құралдардың 

шаруашылыққа 

әкелген өзгерістері 

 

Мал шаруашылығында: ... 

Егін шаруашылығында: ... 

http://www.tarih.spring.kz/kk/history/oldest/maps/
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археологиясының 

дамуына қосқан 

үлесін айқындау; 

 

болжам жауаптарын тыңдаңыз.  

 Суреттегі тұлға кім?  

 Бұл тұлға туралы не білесіз?  

 Ол қандай жаңалық ашуы мүмкін? 

 Оның қандай зерттеулерімен 

таныссыздар?  

Зерттеу мен талдау 

М Оқушылардың  болжамдарын тыңдап,  

Ә.Х.Марғұланның қола дәуірін зерттеуі 

туралы мәлімет беріңіз.  

Т СББР-дың №105 интерактивті түсіндіруін 

тыңдатыңыз. Интерактивті материалды 

тыңдатудан бұрын оқушыларға төмендегі 

тапсырманы ұсыныңыз: 

1 топ: материалдан сандық мәліметтерді 

(қанша еңбек құралдары, мал сүйектері, 

ыдыстар, обалар табылды )  жазып алуы тиіс; 

2 топ:сапалық мәліметтерді (қай аймақтан, 

қандай ескерткіштер, олардың ерекшеліктері, 

табылған заттардың атаулары) жазып алуы 

тиіс; 

3 топ: адамдардың антропологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты мәліметтерді 

түртіп отыру 

4 топ: интерактивті материалға қатысты 

туындаған сұрақтарды дайындау. 

Т Бірінші іс-әрекет: Алған ақпараттарды 

жинақтап, жүйелеу үшін топтық жұмысты 

ұйымдастырыңыз. 

ДЖИГСО әдісін пайдалана отырып, топтар 

өздерінің түртіп алған ақпараттарымен 

бөлісіп, талқылайды. Бейнематериалдағы 

 

 

 

Қола дәуірінің Беғазы-Дәндібай 

ескерткіштерінің суреттерін слайд 

арқылы көрсетіңіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтардың тапсырмасын тексеру үшін 

бейнематериалды қайта көрсетуге 

болады. 

 

Беғазы Дәндібай мәдениетінің 

ерекшеліктерін анықтау үшін 

ory/oldest/maps/ 

 

ССБР № 105. Қазақстан тарихы  

http://e-

history.kz/kz/scorm/course/181 

 

 

Ә. Марғұлан Тарихи 

ескерткіштер. Зерттеуллер. 

Қазақстанның сәулет тарихы. 

 

Қазақстан тарихы (көне 

заманнан бүгінге дейін). Бес 

томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

 

 

Т.С. Садыков,  

А.Т. Толеубаев, Г.Халидуллин, 

Б.С.Сарсекеев. Ежелгі 

Қазақстан тарихы. 1-бөлім.-

Алматы: Атамұра, 2011. 

 

 

Байпақов К.М., Таймағамбетов 

Ж.Қ. Қазақстан археологиясы. - 

Алматы, 2009ж. 

Палеолиттен орта ғасырға 

дейінгі Қазақстан жеріндегі 

сәулет ескерткіштері. 

http://www.tarih.spring.kz/kk/history/oldest/maps/
http://e-history.kz/kz/scorm/course/181
http://e-history.kz/kz/scorm/course/181
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мәтінді қалпына келтіру үшін топта бірігіп 

жұмыс жасайды, оқиға желісін құрастырады.  

Екінші іс-әрекет:  Топта бірігіп Беғазы 

Дәндібай мәдениетінің ерекшеліктерін 

анықтайды. Өз жауаптарын дәйектер келтіре 

отырып дәлелдейді. 

Т Оқушылар қола дәуірінде көшпелі мал 

шаруашылығына көшудің себептерін 

талдайды. Топтарға көшпелі мал 

шаруашылығына  көшудің 6 себебі жазылған 

карточкаларды ұсыныңыз. Оқушылар алған 

білімдерін пайдалана отырып, негізгі деген 

екі себебін таңдап, дәлелдеуі тиіс. 

Мысалы, мүмкін болатын себептер: 

1. Қазақстанның географиялық орналасу 

ерекшеліктері 

2. Климаттың өзгеруі 

3. Еңбек бөлінісі 

4. Ру-тайпалардың санының артуы 

5. Жылқы малын қолға үйретуі 

6. Мал басының көбеюі 

Интерпретация 

Т/Ж Қола дәуірі туралы оқушылар репортаж  

дайындайды.  

Критерийлері: 

1.Тақырыптың ашылуы, нақтылығы 

2. Қызықты фактілердің келтірілуі 

3. Белгілі бір деректерге сүйенуі 

оқушылар тас дәуіріне жататын 

тұрақтармен салыстыруы қажет.  

Оқушыларды алдыңғы білімдерін 

пайдалануды сұраңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 
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5.2.1.1 алғашқы 

адамдардың наным 

– сенімдерін 

сипаттау 

 

5.2.2.1 

археологиялық 

ескерткіштерді 

сипаттау 

 

Қазақстанның жартастарға салынған  

ежелгі суреттері  

Зерттеу сұрағы: Тасқа салынған суреттер 

ежелгі адамдардың дүниетанымын қалай 

бейнелейді? 

 

Б «Тамғалы тас» деректі бейнематериалынан 

үзінді көрсетіңіз.  

 Алғашқы адамдар неліктен бұл 

суреттерді салды деп ойлайсыздар? 

 Олар қандай ойды білдіргісі келді? 

Осы сұрақтардың аясында бүкілсыныптық 

талқылау ұйымдастырыңыз.   

М «Петроглифтер», «пиктография», 

«тотемизм», «анимизм», «магия» 

ұғымдарының мағынасын презентация 

арқылы түсіндіріңіз. 

Зерттеу сұрақтары 

 Петроглифтерде көбінесе кімдер, 

қандай көріністер бейнеленген? 

 Алғашқы адамдар суретті салу үшін 

қандай тәсілдерді қолданған? 

 Тастағы суреттер алғашқы 

адамдардың дүниетанымы туралы 

қандай ақпарат береді?  

Зерттеу мен талдау  

Т Таңбалы, Ешкіөлмес, Жасыбай 

ескерткіштері туралы шағын мәтіндер мен 

осы ескерткіштің суреттер топтамасын 

оқушыларға ұсыныңыз. Оқушылар бұл 

петроглифтерді келесі критерийлерді 

Тарихи концепт (фокус): дәлел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстанда ең танымал петроглифтері 

бар Қаратау, Таңбалы, Ешкіөлмес, 

Жасыбай ескерткіштері туралы жалпы 

ақпарат беріңіз. Петроглифтерді салу 

тәсілдерін түсідіріңіз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тамгалы тас» бейнематериалы  

https://www.youtube.com/watch?

v=td98ss3MwuE 

 

Қазақстан тарихы (көне 

заманнан бүгінге дейін). Бес 

томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж. 

 

Т.С.Садыков,  

А.Т.Толеубаев, Г.Халидуллин, 

Б.С.Сарсекеев. Ежелгі 

Қазақстан тарихы, 1-бөлім. – 

Алматы: Атамұра, 2011 ж. 

 

 

Петроглифтер-ежелгі заманғы 

және ортағасырлық өнердің 

бірегей ескерткіштері 

http://bm.yvision.kz/post/421180 

 

Тамгалы петроглифтері 

http://www.uralrockart.ru/p1_gl4_

1.html 

 

Зайнолла Самашев, Жұмаш 

Жетібаев. Қазақ петроглифтері. 

–Алматы, 2005 ж. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=td98ss3MwuE
https://www.youtube.com/watch?v=td98ss3MwuE
http://bm.yvision.kz/post/421180
http://www.uralrockart.ru/p1_gl4_1.htm
http://www.uralrockart.ru/p1_gl4_1.htm
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басшылыққа ала отырып, зерттейді: 

1. Петроглифтерде бейнеленген аңдардың 

және т.б. тізімін жасайды;   

2. Бейнеленген көріністерді жазбаша 

сипаттайды; 

3. Петроглифтердің ерекшеліктерін 

анықтайды: 

- қандай аңдар көптеп салынды? Бұл неге 

байланысты болды? Сіздер қандай 

қорытынды шығара аласыздар? 

- бейнеленген көріністер сол кездегі 

адамдардың тұрмыс тіршілігі туралы қандай 

ақпарат беруі мүмкін? 

- осы петроглифтерді зерттей келе, олардың 

наным сенімдері, дүниетанымы туралы 

қандай нәтиже шығара аласыздар? 

Б Өз зерттеулерінің негізінде Қаратау, 

Таңбалы, Ешкіөлмес, Жасыбай 

ескерткіштерінен табылған петроглифтерінің 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 

анықтайды.  

Интерпретация 
Ж Сыныптағы әр оқушы «петроглифтерді 

зерттеуші маман» кейпіне еніп, өз таңдаған 

петроглифтің «құпиясын» ашады. Оқушылар 

өздеріне ұнаған петроглифтерді таңдап, сол 

туралы барынша көп ақпарат іздейді, оны 

құндылығын сыныпқа негіздейді. М 

Оқушылардың жасаған жұмыстарынан көрме 

ұйымдастырыңыз.  

Көрмеге зерттеу барысында жинақталған 

материалдарды, суреттерді, жазбаларды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 

 

Жетісу жартас суреттері. 

Баянжүрек. 

ЗайноллаСамашев. Алматы. 

2010 ж. 
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ұсынуға болады. 

Ж Оқушыларға үйге тапсырма ретінде  

суретті хат жазуды тапсырыңыз.  Шарты: 

сөздерді қолданбай-ақ, мағынасын суреттер 

арқылы жеткізу.  

5.1.2.1 алғашқы 

адамдардың 

тұрмыс- тіршілігін 

шығармашылық 

түрде көрсету  

  

Ежелгі адамдардың өміріне саяхат 

(2 сағат) 

 

Интерпретация 
М Презентациядан «Уақыт машинасы» 

көрсетіледі. Оның жанына ұяшықтарға тас 

дәуірінің кезеңін (полеолит, мезолит, неолит, 

энеолит) санмен көрсетіп қойыңыз.  

Уақыт машинасының пернесін баспай тұрып, 

өткен тақырыптарды еске түсіру мақсатында 

сұрақтар беріңіз: 

 «Тас дәуірі» кезеңінен қандай 

оқиғалар ерекше есте қалды? 

 Металды игеру адам өміріне қандай 

өзгерістер алып келді? 

Т Бірінші іс-әрекет. Оқушыларға «Тас 

дәуіріндегі Қазақстан» тақырыбы бойынша 

алынған білімді жүйелеу мақсатында топтық 

жұмыс ұйымдастырылатындығы 

туралыескертіңіз. Уақыт машинасы бойынша 

ұяшықтарды таңдауды ұсыныңыз. Әр 

ұяшықты басқанда осы кезеңге қатысты 

бірнеше суреттер шығарылады. Мысалы: 

алғашқы адамдар, тас құралдары, кен өндіру, 

қыш құмыралар, петроглифтердің суреттері. 

Осы суреттер бойынша сол кезеңге ойша 

өтіп, нені елестеткендерін жазып алады. 

Тарихи концепт (фокус): 

интерпретация 
 

 

 

Қажетті ақпаратты оқушылар өздері 

іздейді. Кітаптар, интернет 

ресурстарын қолдануына жағдай 

жасаңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы (көне 

заманнан бүгінге дейін). Бес 

томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж. 

 

 

Т.С.Садыков,  

А.Т.Толеубаев, Г.Халидуллин, 

Б.С.Сарсекеев. Ежелгі 

Қазақстан тарихы, 1-бөлім. – 

Алматы:Атамұра, 2011 ж. 
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1 топ: Журналистер:  

«Менің тас дәуіріндегі бір күнім» 

тақырыбында оқиға орнынан репортаж 

дайындайды; 

Критерийлері: 

1. Пәндік мазмұны: кәсібі, тұрмысы және т.б 

2. Өзектілігі: тас дәуірінің ерекшелігі, 

еңбектің рөлі, адам эволюциясы және т.б. 

2 топ: Ұсталар: 

Тас және қола дәуірінің еңбек құралдарының 

ішінен адамға ең үлкен пайдасын (қажетті) 

әкелген еңбек құралын таңдап, оның суретін 

салып, мысалдар келтіре отырып, өз 

таңдауларын негіздеу.  

3 топ: Қыш құмыра (керамика) жасаушылар: 

Тұрақтардан табылған қыш құмыраларды 

зерттеп, олардың қажеттілігі мен 

қолданылуын түсіндіреді. Қыш 

құмыралардың бірнеше нұсқасының суретін 

салады, ондағы бейнеленген суреттерді 

сипаттайды.  

4 топ: Этнографтар: 

Тас және қола дәуіріне тән ғұрыптармен 

наным-сенімдер бойынша презентация 

жасайды. Олардың мағынасын ашып, 

түсіндіреді.  

Екінші іс-әрекет. Ежелгі адамдардың өміріне 

саяхатты  мектеп ауласында немесе 

кітапханада  өткізуге болады.  

Т Сыныпты шағын топтарға бөліңіз. Топтар 

келесі көріністерді көрсетеді: 

І топ: ежелгі адамдардың тастардан еңбек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 
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құралын жасауы; 

ІІ топ: терімшілік пен егіншілікпен 

айналысуы; 

ІІІ топ: аң аулауы;  

IV топ: от жағу тәсілін; 

V топ: ежелгі адамдардың тастарға сурет 

салуы; 

VI топ: тоқымашылық, тері өңдеу; 

VII топ: баспана салу. 

Оқушылар өздерінің алған білімдеріне 

негізделе отырып, өзіндік интерпретацияны 

көрсетеді. Әр топ өз көріністерін сипаттап, 

таныстыру қажет.  

 

М Бұл сабақты таспаға түсіріп, келесі сабақта 

талдауға болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларға көріністерге қажетті 

барлық заттарды алдын ала дайындап, 

әкелуді ескертіңіз. 

Мысалы келесі қарапайым заттарды 

пайдалануға болады: 

маталар, тастар, ағаш шоқпар, жеміс 

жидектер, дән, аң терісінің қиындысы, 

ойыншық тырма, садақ пен жебе, 

найза, бумеранг, күйген ағаш, картон 

қағаздар, жүн, ұршық, жылтыр қағаз, 

фольга. 

Бұл сабақта оқушылардың білімін 

жинақтайтын түрлі шығармашылық 

тапсырмалар орындатуға болады 

(постер, зерттеу күнделігі, альбом 

жасату). 

 

Ф Қалыптастырушы  бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 
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Қазақстан тарихы. 5 сынып. Негізгі мектеп  

5.2A  Ежелгі көшпелілер өмірі 

Алдын ала меңгерілуге тиісті білімдер: 

Оқушылар Қазақстан жеріндегі тас дәуірі мен қола дәуірінің ерекшеліктерін, ежелгі адамдардың кен өндіру ісі туралы біледі. 

Контекст 

Берілген бөлім оқушыларға Қазақстан жеріндегі темір дәуірінде болған өзгерістерді түсінуге мүмкіндік береді. Темір өндіру кәсібінің дамуы, 

көшпелі мал шаруашылығының негізгі шаруашылыққа айналуы және көшпелі мәдениеттің қалыптасуы осы бөлімде көрініс табады. 

Бөлімнің тілдік мақсаттары 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы төменде беріліп отыр. 

 

Пәнді оқыту мақсаты 

5.2.1.2  ежелгі тайпалардың 

дүниетанымын  сипаттау 

5.4.1.2 көшпелі мал 

шаруашылығы мен егіншіліктің 

қалыптасуын түсіндіру    

5.4.2.2 металл өндірісі жетілуінің 

шаруашылықтың салаларына 

тигізген ықпалын түсіндіру 

 

Тілді оқыту мақсаты 

1. «Металл өңдеу ісінің дамуы   

адамдардың өміріне қаншалықты 

өзгеріс алып келді?» деген сұрақ 

аясында талқылауға қатысады 

(айтылым дағдысы); 

2. «Неліктен көшпелі мал 

шаруашылығы тиімдірек 

болды?» сұрағы бойынша 

«Фишбоун» кластерін толтыру 

(жазылым және айтылым 

дағдысы); 

3. «Киіз үй көшпелілер 

мәдениетінің мұрасы» 

тақырыбында шағын ой-толғау 

жазу (жазылым дағдысы); 

Пәндік лексика және 

терминология 

темір дәуірі 

пеш-көрік 

үрлеу әдісі 

көшпелі  

мал шаруашылығы 

ат әбзелдер 

қыстау 

көктеу 

жайлау 

күзеу 

егіншілер мен малшылар   

тебіндеу 

кен өндірісі 

маусымдық көш 

Диалогқа/жазуға қажетті сөз 

тіркестері 

Темір дәуірінің басты ерекшеліктері... 

Темір өндірудің келесі тәсілдердін 

атауға болады:... 

Металл өндірісі адамдардың өміріне 

келесі өзгерістерді әкелді: ... 

Көшпелі мал шаруашылығының негізгі 

шаруашылық түріне айналуы келесі 

себептермен түсіндіріледі: ... 

Көшпелілер баспанасының 

ерекшелігі... 

Бүгінгі күнге дейін жеткен көшпелілер 

салт-дәстүрлері... 

Берілген дерек бізге қандай мағлұмат 

береді? 
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4. Салт-дәстүр туралы 

бейнематериал бойынша 

сыныппен талқылау 

ұйымдастыру (тыңдалым 

дағдысы); 

5. «Металл өңдеу ісінің дамуы 

адамдардың өміріне қаншалықты 

өзгеріс алып келді?» деген сұрақ 

аясында мәтінмен жұмыс 

(оқылым дағдысы). 

көші-қон 

 

 

Дерекке сүйене отырып айтсақ... 

Деректер негізінде біз қандай нәтиже 

шығара аламыз? 

 

 

Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «Тілдік мақсаттарға кіріспені» 

қараңыз. 

Қысқаша шолу 

Берілген бөлім ертедегі темір өндіру, көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы мен дамуы, дәстүрлі мал шаруашылығындағы көші-қон, 

көшпелілердің баспанасы туралы түсінік пен білім қалыптастырады. 

Оқу мақсаттары Сабақта қолдануға ұсынылатын  іс-әрекет 

түрлері 

Мұғалімге (пәнді оқыту 

бойынша) ескертпелер 
Оқыту ресурстары 

5.4.2.2  металл өндірісі 

жетілуінің 

шаруашылық 

салаларына тигізген 

ықпалын түсіндіру 

 Қазақстан территориясында темірдің 

игерілуі    

  

Зерттеу сұрағы: Темір өндіру адам өмірін 

қалай өзгертті? 

 

Б Төменде көрсетілген сұрақтар аясында 

сыныппен талқылау ұйымдастырыңыз.  
 Айналаңызда темірден жасалған 

қандай бұйымдар бар?  

 Темір күнделікті тұрмысқа қажет пе? 

Тарихи концепт (фокус): 

өзгеріс пен сабақтастық 
 

 

Оқушыларға темірден 

жасалған бұйымдарды немесе 

суреттерді ұсыныңыз. 

 

 

Жұмаханов, Т.Жұматаев   

Б. Ежелгі Қазақстан. - Алматы: 

Аруна, 2011.-224б. (Қазақстан 

балалар энциклопедиясы). 

 

Вклад кочевников в развитии 

мировой цивилизации. (Сборник 

материалов Международной 

научной конференции) 
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Оқушылардың болжамдарын тыңдаңыз. 

М Оқушыларға ерте темір және темір өндірісі 

туралы бейнематериалды ұсынбас бұрын 

төмендегі сұрақтарды беріңіз: 

 Неліктен белгіленген кезең темір дәуірі 

деп аталды? 

 Алғашқы адамдар темірді қалай 

пайдаланған?  

 Темір игеруді меңгеру ежелгі 

адамдардың өміріне қандай өзгерістер 

әкелді? 

 Темір дәуірінің ерекшелігі неде?  

М Оқушыларға қажетті деректерді ұсынып, 

зерттеу жұмысын жүргізуді ұйымдастырыңыз. 

Зерттеу және талдау 

Т/Ж Темір дәуірін басқа тарихи кезеңдермен 

салыстыра отырып, кестеге ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын жазуды тапсырыңыз. 

 

Дәуірі Ұқсастық 

тары 

Айырмашылық 

тары 

Мысты

-тас 

  

Қола   

Темір   

 

Интерпретация 

Т «Металл өңдеу адамдардың өміріне 

қаншалықты өзгеріс алып келді?» деген сұрақ 

аясында оқушылар өз зерттеулеріне сүйене 

отырып жауап берулері қажет. Ол үшін  

Бейнематериал: ерте темір 

(үзінді көрсетуге болады). 

Оқушылардың жауаптарын 

нақтылау мақсатында сурет 

арқылы темірді өндірудің 

негізгі әдіс-тәсілдерін 

түсіндіріңіз. Мысалы: балқыту 

әдістері, үрлеу әдісі, пеш көрік 

т.б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состоявшейся в г. - Алматы 21-23 

ноября. Дайк пресс. 2008  

Ерте темір 

https://www.youtube.com/watch?v

=KGaiV3vah_0 

 

ҒалиевА., ЖайнақовЕ., 

Жұмаханов А. Көшпенділердің 

ұлы шайқастары [Мәтін]/ 

А.Жайнақов, Е.Жұмаханов,  

А. Ғалиев. - Алматы: Аруна, 2011 

ж. 192б. (Оқушының 

энциклопедиясы). 

СББР Ерте темір дәуіріндегі 

Қазақстан аймақтары (мәтін) 

http://lms.nci.kz/history/view?f=11

6&id=6&lang=kaz 

 

Феномен кочевничества в 

истории Евразии. Номадизм и 

развитие государства. (Сборник 

материалов Международной 

научной конференции). Дайк 

пресс. 2007  

Қазақстан тарихы туралы қытай  

деректемелері (Саяхатнамалар 

мен тарихи географиялық 

еңбектерден таңдамалылар)   

1 том. Дайк пресс. 2005ж 

https://www.youtube.com/watch?v=KGaiV3vah_0
https://www.youtube.com/watch?v=KGaiV3vah_0
http://lms.nci.kz/history/view?f=116&id=6&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=116&id=6&lang=kaz
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сыныпты үш топқа бөліңіз: 

1-топ: мыс 

2-топ: қола  

3-топ: темір  

Тапсырманы орындаудың критерийлері: 

 Өз тақырыптары бойынша кемінде 3-5 

дәйек келтіреді; 

 Шаруашылыққа, қоғамдық құрылысқа, 

еңбек бөлінісіне қаншалықты өзгеріс 

әкелгендігіне диаграмма жасайды; 

Мысалы, бірінші критерийге оқушылар 

келесідей жауап берулері мүмкін: 

 темір құрал-саймандар пайда болғаннан 

бастап еңбек өнімділігі ерекше өсті; 

 рулық қауымдық құрылыс жетілді;  

 адам санының өсуі, сыртқы жаулардан 

қорғану ру–тайпалардың өзара көбірек 

араласуына себеп болды; 

  тайпалардың өзара қосылуынан 

тайпалық одақтар құрылды. 

Мысалы, екінші критерий бойынша: 

темір өндірісінің дамуы адамдар өміріне ең 

көп өзгерісәкелген саласын анықтау үшін 

диаграмма жасайды. 

Ф Қалыптастырушы  

бағалаудың мүмкіндіктері бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар өздері анықтаған 

өзгерістер бойынша 

диаграмма құрастырады. 

Мұғалім жұмыс барысында 

оқушыларға  бағыт-бағдар 

беруі қажет.  
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Т Оқушылар өз зерттеулерін сынып алдында 

көрсетіп, өзге топ оқушыларының сұрақтарына 

жауап береді. 

М Үш топтың жасаған диаграммасына сүйене 

отырып, сабақты қорытындылаңыз.  

5.4.1.2  – көшпелі мал 

шаруашылығы мен 

егіншіліктің 

қалыптасуын түсіндіру 

5.2.2.6 – көшпелілердің 

әлемдік өркениетке 

қосқан үлесін білу 

 Көшпелі мал шаруашылығының 

қалыптасуы 

  

 Зерттеу сұрағы: Көшпелі мал шаруашылығы 

неліктен шаруашылықтың негізгі түріне 

айналды? 

 

Б Тақырыпты ашу мақсатында көшпелі мал 

шаруашылығы бейнеленген сурет бойынша 

сыныптық талқылау жүргізіңіз.  

М Оқушыларға жетелеуші сұрақтар қойыңыз. 

Мысалы: 

 Не көріп отырсыздар? 

 Қандай шаруашылық түрі бейнеленген? 

 Мал шаруашылығы қандай кәсіптен 

бөлініп шықты? 

 Егін шаруашылығы қандай кәсіптен 

Тарихи концепт (фокус): 

себеп және салдар 
 

 

 

Терімшіліктің егіншілікке, 

аңшылықтың мал 

шаруашылығына алып 

келгендігін көрсететін 

суреттер: 

 

Феномен кочевничества в 

истории Евразии. Номадизм и 

развитие государства (Сборник 

материалов Международной 

научной конференции ). Дайк 

пресс. 2007г. 

Барлық археологиялық қазбалар 

http://www.madenimura.kz/kk/cult

ure-legacy/excavations-

madenimura/excavation/excavation

-list/ 

 

 

 

Темір өндірісі

Шаруашылық

Қоғамдық құрылыс

Еңбек бөлінісі

http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/excavations-madenimura/excavation/excavation-list/
http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/excavations-madenimura/excavation/excavation-list/
http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/excavations-madenimura/excavation/excavation-list/
http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/excavations-madenimura/excavation/excavation-list/
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бөлініп шықты? 

 Бұл шаруашылық түрлерін өнімді 

еңбекке жатқызуға болады ма? 

Зерттеу сұрағы: 
Неліктен көшпелі мал шаруашылығы басқа 

шаруашылық түрлеріне қарағанда тиімдірек 

болды? 

Зерттеу және талдау 

Сынып оқушыларына мал шаруашылығы мен 

егін шаруашылығына байланысты мәтін 

ұсыныңыз.  

Ж Зерттеу сұрағына жауап беру үшін 

оқушыларға «Фишбоун» кластерін толтыру 

тапсырмасын беріңіз. 

 

 
Тапсырманы орындау критерийлері:  

 Зерттеу сұрағын түсіну; 

 Себептерді/дәлелдерді келтіру; 

 Өзіндік ой-пікірді білдіру. 

М Презентация немесе картаны қолданып, 

темір дәуірінде кең дами бастаған көшпелі мал 

шаруашылығы мен егіншілік туралы қысқаша 

түсіндіріңіз. 

Мысалы: 

 
Оқушылар бұрыңғы  

білімдеріне сүйене отырып 

мал шаруашылығы мен 

егіншілікті "өнімді еңбек" 

түрлеріне жатқызу керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыс барысында 

оқушыларға бағыт-бағдар 

беріңіз. 

 

 

 

 

Бір-екі жұмысты сынып 

алдында талқылауға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

темір дәуіріндегі Қазақстан 

картасы:https://www.google.kz/sea

https://www.google.kz/search?q=темір+дәуіріндегі+қазақстан+картасы
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 Көшпелілердің маусымдық көшу 

бағыттарын; 

 Қыстау неге көктеуге жақын болғанын; 

 Жайлаулар неге алыс болғанын; 

 Мал шаруашылығының адамдар үшін 

тиімді болғанын; 

 Мал шаруашылығының өзі Қазақстан 

жерінде екі бағытта дамығанын карта 

және сызба  бойынша  түсіндіріңіз: 

 
 

Интерпретация  
Т Маусымдық көштің тиімділігін көрсету үшін 

сыныпты төрт топқа бөліңіз. Шығармашылық 

тапсырманы ұйымдастырыңыз. 

1топ: Жайлау (той, ас) 

2топ: Көктеу (қырқу, тоғыту, төл алу) 

3топ: Күзеу (қысқы мезгілге дайындық) 

4топ: Қыстау (соғым, қыстау) 

Әрбір топ көшпелілердің тұрмысқа/өмірге 

қажетті заттарды мал өнімінен алғанын 

дәлелдейді (ат әбзелдері, маусымдық 

өзгерістер т.б.).  

М Оқушылардың жұмыстарын толықтыру 

Темір дәуіріндегі Қазақстан 

картасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы  

бағалаудың мүмкіндіктері бар. 

 

 

 

 

rch?q=темір+дәуіріндегі+қазақст

ан+картасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстандағы 
мал 

шаруашылығы

Көшпелі мал 
шаруашылығы

Жартылай 
көшпелі мал 

шаруашылығы

https://www.google.kz/search?q=темір+дәуіріндегі+қазақстан+картасы
https://www.google.kz/search?q=темір+дәуіріндегі+қазақстан+картасы
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мақсатында оқушылардың назарын төрт түлік 

малға, соның ішінде жылқы малының 

ерекшелігіне тоқталыңыз. 

Мысалы: 

 Осы күнге дейін көшпелілердің қандай 

бұйымдары мен заттары қолданылып 

келеді? 

 Әлем халықтары көшпелілердің қандай 

бұйымдары мен заттарын қолданады? 

 Қазақ халқының көшпелі мал 

шаруашылығында жылқы малының 

алатын орны қандай?  

деген сұрақтар арқылы мұғалім көшпелілердің 

әлемдік өркениетке қосқан үлесін айта 

отырып, сабақты қорытындылайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттың төресі - адай жылқысы 

https://www.youtube.com/watch?v

=Swf1q5sNuGc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Swf1q5sNuGc
https://www.youtube.com/watch?v=Swf1q5sNuGc
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5.2.2.3 ежелгі 

тайпалардың 

қолданбалы өнерінің 

ерекшеліктерін 

сипаттау 

5.2.2.6 көшпелілердің 

әлемдік өркениетке 

қосқан үлесін түсіну 

Ежелгі көшпелілердің материалдық 

мәдениеті 

Зерттеу сұрағы: Көшпелілер баспанасының 

ерекшелігі неде? 

 

БЫМ Оқушыларға әр тарихи кезеңдегі 

баспана түрлерінің суреттерін ұсыныңыз (тас 

үңгір, күрке, қос, лашық, қараша үй, киіз үй, 

жер үй, қос қабатты үй т.б) 

Жетелеуші сұрақтар арқылы сабақтың 

тақырыбын ашыңыз.  

Мысалы: 

 Баспана дегеніміз не? 

 Ежелгі дәуір адамдары қандай 

баспаналарда тұрған? 

 Көшпенділерге тән баспаналарды 

атаңыздар? 

Зерттеу сұрағы: 

Көшпелілердің өмірінде киіз үйдің рөлі 

қандай? 

Зерттеу және талдау 

М Оқушыларға ортағасырлық  

саяхатшылардың (Г.Рубрук, Плано Карпини, 

Марко Поло, С. Руденко т.б.) көшпелілердің 

баспанасы туралы жазған деректерін карточка 

ретінде ұсыныңыз. Оқушылар төмендегі 

берілген зерттеу сұрағының негізінде кестені 

толтырады. 

Б Кестемен жұмыс 

Күнделікті 

тұрмыста 

Шаруашылықта Қолөнерде 

Тарихи концепт (фокус): 

маңыздылық 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар ортағасырлық 

еуропалық саяхатшылардың 

деректеріне сүйене отырып, 

кестені толтырулары қажет. 

Мұғалім оқушылардың 

жұмысына бағыт-бағдар бере 

отырып,  қолданбалы өнердің 

ерекшеліктеріне назар 

аударуы тиіс. 

 

 

Өзбекәлі Жәнібектің 

«Жолайрықта» 

 

1253-1255 жылдары Қазақ 

жерін басып өткен француз 

елшісі Рубруктың айтуы 

бойынша ... «Олар тұратын 

үйлер ағаш кеспектерінен 

құрастырылып,  бұтақтармен 

шабақталған, төбесінде жоғары 

қарай мойнын созып, ықшамдана 

түсетін оттықтікі сияқты 

дөңгелек түтігі бар арба үстіне 

орналастырылып, киізбен 

қапталады екен». 

 

Ата-бабамыздан жеткен асыл 

мұрамыз туралы саяхатшы  

С. Руденко: «Қазақтың киіз үйі 

құрылымдық жағынан осы 

уақытқа дейін көшпелі 

халықтардың бірде-біреуі асып 

түсе алмаған, жылжымалы 

баспананың ең жетілдірілген 

түрі болып табылады» 

 

ғалым А.Сейдімбек: «Киіз үй 

көшпелі өмір салттың негізгі 

алғышарттарының бірі 

болғандықтан ұдайы жетіліп, 

ұдайы шыңдалып, ұдайы 
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Түйінді ой-пікір:  

 

 

М Оқушыларға киіз үй туралы бейнематериал 

ұсыныңыз. 

 

Ж Оқушыларға бейнематериалды көргеннен 

кейін, кестеге қайта оралып, толықтырулар 

енгізуді тапсырыңыз.  

Күнделікті 

тұрмыста 

Шаруашылық

та 

Қолөнерде 

   

   

   

   

   

Түйінді ой-пікір: 

 

 

Б/Т Киіз үй бөліктері бойынша сыныпты төрт 

топқа бөліп, тақырыптарына сай әр топқа мәтін 

таратыңыз. Оқушылар мәтіндегі ақпаратты 

пайдалана отырып, киіз үйдің құрамдас бөлігі 

ретінде атқаратын функциясы, маңыздылығын 

ашуы қажет: 

1-топ: Сықырлауық 

 

 

 

 

 

 

Берілген бірнеше сілтемеден 

қажеттісін таңдап алыңыз. 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы 

бағалаудың мүмкіндіктері бар. 

 

 

Киіз үй бөліктерінің 

суреттерін сынып 

қабырғаларына алдын-ала іліп 

қойыңыз. 

 

 

сәулеттеніп отырды. Бұл 

ретте, киіз үйді көшпелілердің 

ғасырлар бойғы өмірлік 

тәжірибесінің, ой өрісінің, 

талғам-танымының және 

шеберлік-шалымының  ең 

жарқын айғағы деуге болады» 

 

Сол өлкені (қазіргі қазақ жерін) 

мекен ететін елдің үстіне үй 

тігілген арбасын Ибн Батутта 

былай суреттеген: “Дөңгелекті 

құрылғыны олар “арба” деп 

атайды. Кеп дөңгелекті арбаның 

үстіне тұрғызғаны – бір-біріне 

қайыспен байластырылған 

ағаштардан құрастырылған 

күмбез сияқты қаңқа” 

 

Киіз үй  

https://www.youtube.com/watch?v

=MG3pgrWOyjA 

 

Ғажайып туынды киіз үй 

https://www.youtube.com/watch?v

=5vTC7isnZCU 

 

Киіз үй 

https://www.youtube.com/watch?v

=XjsYPFmSshI 

 

Қазақтың киіз үйі Сайын 

https://www.youtube.com/watch?v=MG3pgrWOyjA
https://www.youtube.com/watch?v=MG3pgrWOyjA
https://www.youtube.com/watch?v=5vTC7isnZCU
https://www.youtube.com/watch?v=5vTC7isnZCU
https://www.youtube.com/watch?v=XjsYPFmSshI
https://www.youtube.com/watch?v=XjsYPFmSshI
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2-топ: Кереге 

3-топ: Шаңырақ 

4-топ: Уық  

Б  Жұмыс нәтижесінде оқушылар киіз үй 

бөліктерінін маңыздылығын ашып, құру 

реттілігі бойынша киіз үйдің сұлбасын 

құрастыруы қажет. 

 

 

Б/Т Ұлттық құндылықтарды ескере отырып, 

болашақтағы баспананың макетін (нобайын) 

құрастыруды тапсырыңыз.  

Үй жұмысы ретінде беруге болады. 

 

 

 

 

 

Назарбекұлы «Елорда» Астана – 

2005 

http://sayin.kz/wp-

content/uploads/2012/777/6.%20%

D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%

B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%

D2%A3%20%D0%BA%D0%B8%

D1%96%D0%B7%20%D2%AF%

D0%B9%D1%96%202.pdf 

5.2.1.2  ежелгі 

тайпалардың 

дүниетанымын  

сипаттау 

Ежелгі көшпелілердің дүниетанымы 

Зерттеу сұрағы: Көшпелілердің қандай салт-

дәстүрлері бүгінгі күнге дейін сақталды? 

 

Б Сыныпқа көшпелілердің салт-дәстүрлері 

туралы бейнематериалды көрсетіп, талқылау 

ұйымдастырыңыз. 

Жетелеуші сұрақтар:  

 Нені көрдіңіздер? 

 Сіздерді не таң қалдырды/қызықтырды? 

 Қандай сұрақтар туындады? 

 

Б/Ж Бейнематериалдан алған мәліметтер 

бойынша «БББ» стратегиясымен жұмыс 

жасатыңыз. 

Тарихи концепт (фокус): 

дәлел  

 

Салт-дәстүрлер туралы 

бейнематериал немесе 

ықшамдалған мәтін қолдануға 

болады. 

 

 

Оқушылар «БББ» 

стратегиясында «білемін» 

бағанасына өздері бұрыннан 

білетін салт-дәстүрлер 

түрлерін жазады. «Білгім 

 

 

 

 

Салт-дәстүр туралы  

http://www.youtube.com/watch?v=

4mTPqPIIChw 

 

 

Қазақ мәдениеті. 

Энциклопедиялық анықтамалық 

[Мәтін] / Бас сарапшы Әшірбек 

Сығай. - Алматы: Аруна, 2010 ж. 

http://www.youtube.com/watch?v=4mTPqPIIChw
http://www.youtube.com/watch?v=4mTPqPIIChw
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Білемін Білгім келеді Білдім 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М Оқушылардың бүгінгі тақырып бойынша не 

білгілері келетінін ескере отырып, Наурыз 

мерекесі туралы аңыз әңгімелерді мысалға 

келтіріп, ғасырлар бойы келе жатқан 

көшпелілердің ырымдары мен салт-

дәстүрлерімен таныстырыңыз.  

Зерттеу және интерпретация 

Т  Шығармашылық тапсырма. Оқушыларға 

рөлдік ойынды өткізуді ұсыныңыз. Ол үшін 

бірнеше топтарға ұлттық ойындар, салт-

дәстүрлер, ырымдар мен тыйым сөздер 

жазылған карточкалар таратыңыз. Әр топ 

өзінің тапсырмасын топта талқылап, сахналық 

қойылымды көрсетулері керек. Жұмыс 

ұтымды шығу үшін оқушыларға тапсырманың 

орындалу  критерийлерін  ұсыныңыз. 

 

Критерийлері: 

 Топ мүшелерінің барлығының қатысуы; 

 Өз қойылымның мән-мағынасын 

түсіндіре алуы; 

келеді» бағанасына бүгінгі 

сабақта не білгісі келеді және 

бейнематериалда өзіне таныс 

емес салт-дәстүрлер түрін 

жазады. Осы екі бағана 

сабақтың алғашқа кезеңінде 

жүргізіледі. Ал, «Білдім» 

бағанасына бүгінгі сабақта 

жаңа не білген туралы жазады, 

бұл әрекет сабақ соңында 

толтырады. 

Презентация арқылы 

түсіндірме жүргізуге болады. 

Оқушылар Наурыз 

мерекесінің күн мен түннің 

теңелуіне байланысты 

екендігін, шығу тарихын 

түсінуі тиіс. 

Іс-әрекет барысында 

оқушыларға мұғалім бағыт-

бағдар беруі қажет. Салт-

дәстүрлер мен ырымдардың 

көшпелілердің 

дүниетанымымен 

байланысына оқушылардың 

назар аудартыңыз.  

 

Дайындыққа 15 минут,  

- 656б. 

Ежелгі дүниедегі және 

византиялық  дереккөздеріндегі 

Ұлы Дала тарихы. 1-том. Ежелгі 

дүниедегі және византиялық  

дереккөздеріндегі Ұлы Дала 

тарихы. 1,2-том . Фолиант. 2009 

ж.  

Ошақ туралы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/ 

 

Аластау — 

дәстүрлі тәңіршілдік дүние-

танымнан, отқа табынудан 

қалған ырым. Ол екі түрлі мәнде 

— ел аумағын, мал өрісін, мекен-

жайды кесір-кесапаттан сақтау 

үшін және адам мен малды ауру-

сырқаудан айықтыру үшін 

қолданылған. Сондай-ақ, 

қазақтар қыстаудан-жайлауға, 

жайлаудан-қыстауға қоныс 

аударарда көш керуенін лаулап 

жанған екі оттың арасынан 

айдап, “алас-алас, әр пәледен 

алас” деп дуалаған. Жаңа үйге 

қоныстанарда бөлменің бұрыш-

бұрышына от жағып, немесе 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B7_%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D2%A3%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AB%D1%80%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
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 Салт-дәстүрге байланысты кемінде 1-2 

мақал-мәтел айту арқылы өз ойларын 

қорытындай алуы.  

М Көңілді ұлттық әуен қойыңыз. Топтардың 

шығуын хабарлап тұрыңыз.  

1 топ: «Аластау» дәстүрлі ырымның 

орындалуын көрсетеді. 

2 топ:  «Тұсаукесер»   

3 топ:  «Асық ойыны» 

4 топ: «Мал мен ошақ» туралы тыйым 

сөздерден мысал келтіріп, түсініктеме 

береді. 

М Оқушылар өз жұмыстарын қорғағаннан 

кейін, қорытындылау үшін «БББ» 

стратегиясына қайта оралыңыз. Оқушылар 

«Білдім» бағанасын толтықтырулары қажет. 

Білемін Білгім келеді Білдім 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М Соңында, көшпелілердің қандай салт-

дәстүрлері бүгінгі күнге дейін жетті? деген 

тақырып сұрағына қайта оралып, сабақты 

қорытындылаңыз.  

 

қойылымға 7 минут беріледі. 

 

Салт-дәстүр, ырымдарды 

көрсетуге қажетті заттарды 

алдын ала дайындаңыз. 

Топтарға олардың 

сипаттамасы жазылған 

карточкаларды беріңіз. 

 

 

 

Ф «Екі жұлдыз, бір тілек» 

стратегиясымен бір -  бірінің 

практикалық жұмыстарын 

бағалатуға болады. 

 

 

Оқушылар тақырып бойынша 

ой түйін жасап, қазіргі қазақ 

халқының көптеген салт-

дәстүрлердің көшпелілер 

қоғамынан мұра екендігін 

түсінуі қажет. 

адыраспан, арша тәрізді емдік 

қасиет мол өсімдіктердің 

түтінімен де аластаған. 

Тұсаукесер– сәби қаз тұрғаннан 

кейін тез жүріп кетсін деген 

тілекпен жасалатын ғұрып, 

ырым. Ол үшін арнайы ала жіп 

дайындалады. Бұл ала жіп 

аттамасын деген ұғымнан 

шыққан. Сол жіппен баланың 

аяғын тұсап, оны жүріс-тұрысы 

ширақ әйелге қидырады. 

Сүріншек, жайбасар адамдарға 

баланың тұсауын кестірмейді. 

Тұсауы кесілген баланы қолынан 

ұстап жүгіртеді, шашу 

шашылады. 

Асық ойыны қазақ халқының 

дәстүрлі ұлттық ойыны. Ұсақ 

малдың (қой, ешкі) асықты 

жілігінен алынған жұмыр сүйек 

- асықтай ойналады. Иіргенде 

түскен алпына қарай асық - 

алшы, тәйке, бүк, шік деп, ал 

атуға арналған арнайы қорғасын 

құйылып жасалғаны- сақа, оң 

қолмен атуға ыңғайлысы - оңқай 

асық аталады.Асық ойынының 

мынадай түрлері бар: 

құмар, тәйке, омпы, алшы, хан 

(хан ату), қақпақыл, т.б. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%88%D0%BA%D1%96
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D3%99%D0%B9%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Тиым сөздер үлгілері 
Атқа теріс отырма. 

Малды басқа ұрма. 

Жәндікті жәбірлеме. 

Отпен ойнама. 

Оттан аттама. 

Ошақты бұзба. 

Малды, ыдысты, тамақты 

теппе. 

Ақты төкпе. 
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Қазақстан тарихы. 5 сынып. Негізгі мектеп 

5.2В Сақтар 

Алдын ала меңгерілуге тиісті білімдер: 

Қазақстан территориясындағы қола дәуіріндегі рулар, тайпалардың пайда болуы, археологиялық ескерткіштері, дүниетанымы, 

шаруашылығы, тарихи кезеңнің зерттелуі туралы біледі. 

Контекст 

Берілген бөлім Қазақстан территориясындағы ерте темір дәуіріндегі сақ тайпалық одақтарының  пайда болуы, олар туралы жазба деректер, 

археологиялық ескерткіштері, атақты батырлары мен көсемдері, дүниетанымы, өнері, шаруашылығы туралы түсінік қалыптастырады. 

Бөлімнің тілдік мақсаттары 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы төменде беріліп отыр 

 

Пәнді оқыту мақсаты 

5.3.1.1 картада тайпалық 

одақтардың орналасуын көрсету 

5.3.2.1 Қазақстан 

территориясындағы ерте 

көшпелілердің  халықаралық  

сахнадағы орнын анықтау  

 

 

Тілді оқыту мақсаты 

1. Грек, парсы, рим жазба  
деректерімен жұмыс жасайды 
(оқылым дағдысы); 

2. Сөз тіркестерімен жұмыс.  Сөз 
тіркестерді қолданып, кем 
дегенде 5 сөйлемнен тұратын 
шағын оқиға құрастырады 
(жазылым дағдысы); 

3. Пресс-конференция - Алтын 
адаммен кездесу (айтылым 
дағдысы). 

Пәндік лексика және 

терминология 

тайпа 

тайпалық бірлестік абыздар 

жауынгерлер 

егіншілер  

малшылар 

тайпалық одақ 

мемлекет 

көсем 

патша 

археология 

қорған 

оба/қорым 

Диалогқа/жазуға қажетті сөз 

тіркестері 

....грек, парсы, рим жазбалары 

сақтардың өмір салты туралы келесі 

мәліметтерді береді... 

Есік қорғанынан табылған құнды 

жәдігерлер сақтардың тұрмыс тіршілігі 

туралы ...ақпарат береді. 

Берілген дерек бізге келесі 

мәліметтерді береді... 

Дерекке қатысты мен тағы қандай 

сұрақ қоя аламын? 

Біздің анықтағанымыз... 

Қорытындысында... 

Біздің тобымыздың ойынша.... 

Ең басты өзгерістер / жетістіктер... 
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Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «тілдік мақсаттарға кіріспені» 

қараңыз. 

Қысқаша шолу 

Бұл бөлім Қазақстан территориясындағы ерте темір дәуіріндегі сақ тайпалық одақтарының  пайда болуы, олар туралы жазба деректер, 

археологиялық ескерткіштері, дүниетанымы, өнері,  шаруашылығы  туралы түсінік қалыптастырады. Оқушылар дерек көздерінен қажетті 

ақпаратты алып, білімін қолдану дағдыларын жетілдіреді. 

 

Оқу мақсаттары Сабақта қолдануға ұсынылатын  іс-әрекет 

түрлері 

Мұғалімге (пәнді оқыту 

бойынша) ескертпелер 
Оқыту ресурстары 

5.3.1.1 – картадан 

тайпалық одақтардың 

орналасуын көрсету;  

 

5.3.1.2 – ежелгі 

мемлекеттік 

бірлестіктердің 

құрылуын  түсіндіру  

Сақтар туралы тарихи мәліметтер  

Зерттеу сұрағы: Қандай дереккөздер сақтар 

туралы мәлімет береді? 

 

М Берілген суретті оқушыларға көрсетіп, осы 

сурет туралы қандай сұрақ туындап тұрғанын 

сұраңыз.  

Б Оқушылар тарапынан туындаған сұраққа 

жауап іздестіру мақсатында келесі 

бейнематериалды ұсыныңыз. 

Б Сақ тайпалары туралы бейнематериалды 

көре отырып, сыныппен диолог құрыңыз. 

Жетелеуші сұрақтар:  

 Бейнематериалда кімдер туралы 

айтылады? 

 Сақтар туралы қайдан білеміз? 

М Сақтар туралы презентация немесе картаны 

қолданып, тайпалық одақтардың, сақтардың 

орналасу аймағын көрсетіңіз. 

Зерттеу және талдау 

Б СББР-нан интерактивті түсіндіруін 

Тарихи концепт (фокус): 

дәлел 
 

 
 

Бейнематериал бойынша 

қажетті ақпараттарды және 

жаңа ұғымдарды (тайпа, 

тайпалық одақ, мемлекеттік 

бірлестік, халықаралық арена 

т.б.) дәптерге жаздыртуға 

болады. 

 

 

Сақ тайпасы картасы 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. – Алматы, 

2010 ж. 

 

 

Сақ тайпалары 

https://www.youtube.com/watch?v

=e8pskSiTx2M 

 

 

Сақ дәуірі картасы 

https://www.google.kz/search?q=С

ақтардың+картасы 
 

Ақпараттық білім ресурстары 

орталығы. 

6 сынып. Қазақстан тарихы. 

Электронды оқулығы. 2011 ж. 

СББР №108. «Сақтар. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8pskSiTx2M
https://www.youtube.com/watch?v=e8pskSiTx2M
https://www.google.kz/search?q=Сақтардың+картасы
https://www.google.kz/search?q=Сақтардың+картасы
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тыңдатыңыз.  

Ықшамдалған мәтін беріңіз. Оқушыларға 

тыңдалым және таратпа материалдан алған 

білімдерін қолданып, зерттеу жұмысын 

жасатыңыз.  
Мәтін 

тақырыптары 

Сұрақтар Жауаптары 

Геродот 

жазбалары 

Тарихтың атасы –

Геродот сақтардың 

қоғамдық 

құрылысы, туралы 

не деп жазған? 

 

Парсы 

деректері  

Парсы деректері 

сақтар туралы 

қандай мәліметтер 

береді? 

 

А. 

Македонский 

заманындағы 

грек-латын 

жазбалары 

А.Македонскийдің 

тарихшылары  

не деп жазды? 

 

 

Рим 

тарихшылары

ның 

жазбалары 

Рим тарихшылары 

сақтар туралы не 

деп жазды? 

 

Т/Ж Дереккөздерінен алынған үзінділер 

жазылған карточкаларды таратыңыз.  

Мысалы: 

1. «досқа адал, дұшпанға қатал» 

2. «жүйрік атты турлар» 

3. «құдіретті еркектер» 

4. «азиялық скифтер» 

5. «сақ-парадарайа, сақ-тиграхауда, сақ-

хаомаварга»» 

6. «арбада тұрғандар» 

 

 
СББР №108. «Сақтар. 

Шаруашылығы. Тұрмысы»  

көрсетуге болады. 

 

 

Жұмыс барысында мұғалім 

бағыт-бағдар беруі керек. 

Оқушылар бейнематериал 

және мәтінге сүйене отырып, 

топтық зерттеу жүргізеді. 

Тапқан мағлұматты тізіп 

жазады. Деректердегі 

мағлұматты салыстыра 

отырып, сақтар туралы 

қорытынды жасаулары қажет. 

Оқушылар парсы, грек жазба 

дерек көздерін ажырата білуі 

тиіс. 

 

 

 

 

 

 

Шаруашылығы. Тұрмысы». 

http://lms.nci.kz/history 

 

Қазақстан тарихы туралы қытай 

деректемелері. 

http://www.kazneb.kz/. 

 

Бичурин Н.Я. Собрание сведений 

о народах, обитавших в Средней 

Азии в древние времена. 

(Научное издание) - Т.1. - ТОО 

«Жалын баспасы», 1998 ж. 

Геродоттың «Тарихынан» үзінді: 

«Массагеттер патшасы қайтыс 

болған соң оның әйелі патша 

болған еді. Оның есіміТомирис 

болды. Оны әйелдікке аламын 

деген желеумен құда түсу үшін 

оған Кирелшілерді жібереді. 

Дегенмен Томирис Кирдің оған 

құда түспей, массагеттердің 

патшалығын алуды көздеп 

отырғанын түсінеді де, одан бас 

тартады. Сонда Кир айламен 

мақсатына жете 

алмағандықтан, массагеттерге 

ашық түрде соғысқа аттанды. 

Араксөзенінен өту үшін қалқыма 

көпір жасауға, ал көпір тұрған 

кемелерге мұнара жасауға 

бұйрық  береді». 

 

http://lms.nci.kz/history
http://www.kazneb.kz/
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7. «ең әділ, ең шыншыл халық» 

8. «сегіз аяқты» 

Осы сөздердің мағынасын түсіндіруді 

тапсырыңыз.  

Ж Ұсынылған сөз тіркестерді қолданып, кем 

дегенде 5 сөйлемнен тұратын шағын оқиға 

құрастыруды тапсырыңыз.  

М Оқушылардың жұмыстарын қорытындылап, 

ежелгі  мемлекеттік  бірлестіктердің құрылу 

тарихына түсінік беріңіз. 

Интерпретация 

Т Рөлдік ойын ұйымдастырыңыз. Бір оқушыға 

грек тарихшысы Геродоттың рөлін беріп, 

сақтар жеріне саяхат жасатыңыз. Топтағы 

басқа оқушылар жауынгерлер, абыздар мен 

малшылар образына кіреді. Геродот олармен 

тілдесіп, олардың өмірі туралы әңгімелеседі. 

Бірнеше кездесуден кейін Геродот не көргенін, 

не білгенін күнделігіне жазып алып жүреді. Өз 

еліне оралғаннан соң, өз халқы алдында 

күнделігіндегі мәліметтерімен ой бөліседі.   

 

 

Әр топқа екі карточкадан 

үлестіріңіз 

 

Үлестіретін карточкада осы 

сөз тіркестеріне қатысты 

мәлімет болуы қажет. 

 

 

 

 

Көрініске қажетті заттарды 

алдын ала дайындап қойыңыз. 

Тарихшы рөліндегі оқушыға 

өз күнделігіне сақтар өмірі, 

кәсібі, дәстүрлері, табиғаты 

туралы жазуды тапсырыңыз. 

 

Ф Қалыптастырушы  

бағалаудың мүмкіндіктері бар.  

Бехистун жазбалары: «Дарий 

патша былай дейді: содан кейін 

мен әскеріммен Сақтарға 

аттандым. Шошақ бөрік киетін 

сақтар шайқасқа шықты. Мен 

теңізге жеттім де, бүкіл 

әскеріммен арғы бетке өттім. 

Сөйтіп мен сақтардың бір 

бөлігін ойсырата талқандадым 

да, екінші бөлігін тұтқынға 

алдым....» 

 

Страбонның «Географиясынан» 

үзінді: Скифтерді Каспий 

теңізінен бастап, көбінесе 

«дайлар» деп атайды. Олардың 

шығысында орналасқан 

тайпалар массагеттер мен 

сақтар, басқаларын ортақ 

атпен скифтер дейді,бірақ әрбір 

тайпаның өз атауы бар. 

Олардың барлығы 

көшпелілер....». 

5.2.3.1   қазақстандық 

ғалымдардың  

археологиялық 

жаңалықтарын білу 

 

5.2.2.4 Есік обасынан 

табылған «Алтын 

адам» археологиялық 

олжасының 

«Алтын адам» археологиялық олжасы 

Зерттеу сұрағы: Есік обасынан табылған 

«Алтын  адам» кім болды? 

 

БЫМ 

Оқушылар назарына Есік қорғанынан 

табылған жәдігерлердің  суреттерін ұсынып, 

диалог құрыңыз. 

Жетелеуші сұрақтар: 

Тарихи концепт (фокус): 

интерпретация 

 

 

 

Есік қорғанынан табылған 

жәдігерлер: 

 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. – Алматы, 

2010 ж. 

 

"Алтын адам" туралы мәлімет 

http://www.madenimura.kz/kk/cult

http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/region/almaty_oblast/excavation/issyk
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ерекшеліктерін 

анықтау 

 

5.2.1.2  ежелгі 

тайпалардың 

дүниетанымын  

сипаттау 

 Суреттерде не көріп отырсыздар?  

 Осы жәдігерлер туралы не білесіздер? 

 Осы жәдігерлер қайдан табылуы 

мүмкін? 

М Оқушыларға обалар/қорым/қорғандар/ 

туралы жалпы түсінік беріп, олардың 

айырмашылықтары мен ұқсастықтарын 

түсіндіріңіз.  

М «Алтын адамның» Есік патша қорғанынан 

табылғанын (сақ мәдениеті, аң стилі, күміс 

тостаған) презентация арқылы ақпарат беріңіз.  

Б Сақтар мәдениеті туралы бейнематериал 

ұсынбас бұрын зерттеу сұрақтарын беріңіз. 

Зерттеу сұрақтары: 

 Сақтардың археологиялық 

ескерткіштері қайдан табылған? 

 Қазба жұмыстарын кімдер жүргізген? 

 Қандай құнды жәдігерлер табылған? 

Т Оқушыларға үлестірмелі карточкалар 

таратыңыз. Карточкада Есік қорғанынан 

табылған жәдігерлердің суреті мен ол туралы 

шағын мәлімет қарастырылсын. Берілген 

мәліметке байланысты оқушыларға 2-3 сұрақ 

жазыңыз. Оқушылар топта бірлесе отырып, 

сұраққа жауап беруі тиіс. 

Мысалы, карточка үлгісі: 

 

 
 

Презентацияда Есік қорғаны 

және онда табылған 

жәдігерлер, оба, қорым 

суреттері көрініс табуы керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлгіде көрсетілгендей 

бірнеше карточкалар жасаңыз. 

ure-

legacy/region/almaty_oblast/excava

tion/issyk 

 

Тарихи тағылым 

http://gazeta-

ko.clan.su/news/tarikhi_taylym_aza

standa_ansha_altyn_adam_bar/200

9-10-01-154 

 

Сақтар мәднениеті 

(бейнематериал) 

http://lms.nci.kz/history/view?f=17

&id=5&lang=kaz 

 

Сақтар мадениеті (мәтін) 

http://e-

history.kz/kz/scorm/course/147 

 

К.А. Акишев «Курган Иссык, 

Искусство саков Казахстана». 

Москва, Искусство, 1978 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/region/almaty_oblast/excavation/issyk
http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/region/almaty_oblast/excavation/issyk
http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/region/almaty_oblast/excavation/issyk
http://gazeta-ko.clan.su/news/tarikhi_taylym_azastanda_ansha_altyn_adam_bar/2009-10-01-154
http://gazeta-ko.clan.su/news/tarikhi_taylym_azastanda_ansha_altyn_adam_bar/2009-10-01-154
http://gazeta-ko.clan.su/news/tarikhi_taylym_azastanda_ansha_altyn_adam_bar/2009-10-01-154
http://gazeta-ko.clan.su/news/tarikhi_taylym_azastanda_ansha_altyn_adam_bar/2009-10-01-154
http://lms.nci.kz/history/view?f=17&id=5&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=17&id=5&lang=kaz
http://e-history.kz/kz/scorm/course/147
http://e-history.kz/kz/scorm/course/147
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Есік қорымынан алтын 

киімді сақ жауынгерімен 

бірге оның дуылғасы, 

алтын сапты қанжары мен 

семсері, түрлі ыдыс-

аяқтар және осы жазуы 

бар күміс тостаған 

табылды. Тостаған «Назарбаев Орталығында» 

сақтаулы тұр. Жасы б.з.д IV-V ғ.ғ деп есептеледі. 

Тостағанның сыртында екі жолға жазылған 26 таңба 

орналасқан. Оны белгілі түркітанушы-ғалым Алтай 

Аманжолов оқыған. Мағынасы: «Аға саған бұл ошақ! 

Бөтен ел адамы тізеңді бүк! Халықта азық-түлік мол 

болғай!» 

 

 1. Мәтіндегі  кемінде 2 кілт сөзді анықтаңыздар. 

Жауабыңызды негіздеңіз. 

 2. Жәдігер сол уақыттағы сақтардың тұрмыс 

тіршілігі туралы  қандай ақпарат береді? 

 

 

Зерттеу мен интерпретация 

Б/Т Сыныппен пресс-конференция 

ұйымдастырыңыз. 

Сыныпты төрт топқа бөліңіз.  

1-топ: Есік қорғанынан табылған Алтын адам 

2-топ: Атырау облысының Аралтөбе 

қорғанынан  табылғын Алтын адам 

3-топ: Шығыс Қазақстан облысының  Шілікті  

жазығынан табылған Алтын адам 

4-топ: журналистер 

 

Іс-әрекеттер: Пресс-конференция - Алтын 

(аң стилі, Алтын адам, алтын 

адамның бас киімі т.б.)  

Карточканы таратқан кезде 

мұғалім бағыт-бағдар беріңіз. 

 

 

 

 

Оқушылардың өзінің 

қалауымен сынып алдында 

жұмыстарын оқытуыңызға 

болады. Қалған оқушылардың 

да жұмысын жинап бағалаңыз. 

 

Ф Қалыптастырушы  

бағалаудың мүмкіндіктері бар. 

 

 

 

Критерийлері: 

1. «Алтын адам» өзі, өзінің 

тайпасы туралы жалпы 

ақпарат беруі тиіс; 

2. Сол кездегі саяси жағдайға 

қысқаша тоқталу қажет 

(соғыс, көрші елдермен қарым 

қатынасы, әскери өнері); 

3. Сақ қоғамының 

ерекшеліктері туралы мәлімет 

беруі керек; 

4. Мәдениеті мен 

дүниетанымы жайында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтын және бағалы металдар 

мемлекеттік мұражайы 
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адаммен кездесу. Әр топ пресс-конференцияға 

өз Алтын адамдарын дайындайды. 

Журналистер тобы «Алтын адамдарға» 3-5 

сұрақтан дайындайды. 

«Алтын адамдар» рөлінде ойнайтын 

оқушыларды алдын-ала топ мүшелері 

дайындайды. Пресс - конференцияда «Алтын 

адамдар» өздерін таныстырады. 

Пресс-конференция нәтижесінде оқушылар үш 

«Алтын адамды» байланыстыратын кем 

дегенде 3 дәйекті келтіруі тиіс.   

 

ақпарат беруі керек. 

 

Жұмыс барысында мұғалім 

бағыт-бағдар беріп отыруы 

қажет. 

Мұражайға экскурсия 

ұйымдастыруға болады. 

http://museumgold.kz/kz/arch/gold

man/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://museumgold.kz/kz/arch/goldman/
http://museumgold.kz/kz/arch/goldman/


 

48 

 

Қазақстан тарихы. 5 сынып. Негізгі мектеп 

5.3А Сақтар 

Алдын ала меңгерілуге тиісті білімдер: 

Қазақстан территориясындағы ерте темір дәуіріндегі рулар, тайпалардың пайда болуы, археологиялық ескерткіштері, дүниетанымы, 

шаруашылығы,тарихи кезеңнің зерттелуі туралы біледі. 

Контекст 

Берілген бөлім Қазақстан территориясындағы ерте темір дәуіріндегі сақтар тайпалық одақтарының пайда болуы, олар туралы жазба деректер, 

археологиялық ескерткіштері, атақты батырлары мен көсемдері, дүниетанымы,өнері, шаруашылығы туралы түсінік қалыптастырады. 

Бөлімнің тілдік мақсаттары 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы төменде беріліп отыр. 

Пәнді оқыту мақсаты 

5.3.1.1 картадан тайпалық 

одақтардың орналасуын көрсету 

5.3.2.1 Қазақстан 

территориясындағы ерте 

көшпелілердің  халықаралық  

сахнадағы орнын анықтау 

 

 

Тілді оқыту мақсаты 

1. Грек, парсы, рим жазба  
деректерімен жұмыс жасайды 
(оқылым дағдысы). 

2. Шығармашылық жұмыстарын 
қорғайды, сақтардың ерлігін, 
әскери жетістіктерін, өнер 
туындыларын сипаттайды 
(тыңдалым және айтылым 
дағдысы). 

3. «Берел өңірінің тарихқа берер 
мағлұматы мол» тақырыбында 
ой-толғау жазады. (жазылым 
дағдысы). 

 

 

 

Пәндік лексика және 

терминология 

тайпа 

тайпалық бірлестік 

абыздар 

жауынгерлер 

егіншілер мен малшылар 

мемлекет 

көсем 

патша 

әскери демократия 

археология 

оба 

қорған 

ескерткіш 

 

 

 

Диалогқа/жазуға қажетті сөз 

тіркестері 

Помпей Трогтың, Геродоттың, 

Ктесийдің жазбалары сақтардың көрші 

елдермен қарым-қатынасы туралы 

келесі ақпараттарды береді:... 
Сақ тайпаларының әскери  

артықшылығы... 

Томиристің ерлігі Помпеи Трогтың, 

Геродоттың, Ктесиидің жазбаларында 

осылайша сипатталған...  

Шырақтың елжандылығын оның келесі 

іс әрекеттерінен көре аламыз:...   

Шілікті мен Бесшатыр қорғандарының 

«патша қорғандары» деп 

аталуы...байланысты 

Мұртты обалар ... ерекшеленеді. 

Біздің анықтағанымыз... 

Қорытындысында... 

Біздің тобымыздың пікірі бойынша... 
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Ең басты өзгерістер/жетістіктер 
болды… 

Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «Тілдік мақсаттарға кіріспені» 

қараңыз. 

Қысқаша шолу 

Бұл бөлім Қазақстан территориясындағы ерте темір дәуіріндегі сақтар тайпалық одақтарының пайда болуы, олар туралы жазба деректер, 

археологиялық ескерткіштері, атақты батырлары мен көсемдері, дүниетанымы, өнері, шаруашылығы туралы түсінік қалыптастырады. 

Оқушылар дереккөздерінен қажетті ақпаратты алып, білімін қолдану дағдыларын жетілдіреді. 
 
 

5.2.2.1 – 

археологиялық 

ескерткіштерді 

сипаттау; 

 

5.1.2.2  – әлеуметтік 

топтардың ерекшелік 

терін түсіндіру; 

5.2.1.2 – ежелгі 

тайпалардың 

дүниетанымын 

сипаттау 

Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары 

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен Шілікті мен 

Бесшатыр «патша қорғандары» деп аталады? 

 

Б Шілікті мен Бесшатыр қорғандары туралы 

бейнематериалды көрсетіңіз. 

Бейнематериалмен жұмыс жасауда қажет 

ететін сұрақтарды оқушыларға алдын-ала 

таныстырыңыз. 

 Шілікті және Бесшатыр қорғандары 

қайда орналасқан? 

 Шілікті қорымынан қанша қорған 

табылған? 

 Жерлеу рәсімінің қандай ерекшеліктері 

бар? 

Сұрақтарға жауап бергеннен кейін оқушыларға 

табылған қорымдардың орналасқан жерін 

кескін картаға белгілеуді тапсырыңыз. 

Зерттеу мен талдау 

Тарихи концепт (фокус):  

дәлел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорымдардың суреттерін 

беруге болады. 

Оқушыларды жергілікті 

мұражайға экскурсияға 

апаруға болады. 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж.  

Бесшатыр қорғандар кешені 

http://almatyregion-

tour.kz/kk/location/complex-of-the-

besshatyr-burial-mounds.htm 
 

Бесшатыр қорғаны 

http://www.youtube.com/watch?v=N

AzvSnzUOUQ 
 

Шілікті қорғаны 

http://www.youtube.com/watch?v=H

RzCjtzuve0 
 

http://almatyregion-tour.kz/kk/location/complex-of-the-besshatyr-burial-mounds.htm
http://almatyregion-tour.kz/kk/location/complex-of-the-besshatyr-burial-mounds.htm
http://almatyregion-tour.kz/kk/location/complex-of-the-besshatyr-burial-mounds.htm
http://www.youtube.com/watch?v=NAzvSnzUOUQ
http://www.youtube.com/watch?v=NAzvSnzUOUQ
http://www.youtube.com/watch?v=HRzCjtzuve0
http://www.youtube.com/watch?v=HRzCjtzuve0
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Т/Ж  Сыныпты екі топқа бөліп, Шілікті және 

Бесшатыр қорғандары туралы мәтін беріңіз. 

Оқушылар төмендегі сұрақтарға жауап бере 

отырып, қорғандардың ерекшеліктерін 

анықтайды. 

1. Шілікті және Бесшатыр қорғандары қайда 

орналасқан? 

2. Жерлеу рәсімінде қандай ерекшеліктер бар? 

3. Қорғандарда қандай заттар табылды? 

4. Табылған заттардың негізінде қандай 

қорытындылар шығаруға болады? 

5. Екі қорғанның ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары бар ма? 

6. Табылған заттар негізінде қандай 

қорытынды шығаруға болады? 

Әр топ өз жұмыстарын сынып алдында 

қорғайды. 

Б Шілікті және Бесшатыр қорғандарының 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 

анықтау үшін оқушыларға Венн диаграмма 

толтыруға тапсырма беріңіз. 

Т/Ж Қорғандарда көбінесе кімдер жерленгенін 

анықтау үшін мәтінмен жұмысты 

ұйымдастырыңыз. 

Мәтінде әлеуметтік топтар туралы мәлімет 

беріледі, оқушылар әлеуметтік топтардың 

қоғамда атқарған рөлін анықтау үшін,  

төмендегі кестені толтыруды тапсырыңыз. 

Әлеуметтік 

топтар 

Қызметі 

Патша  

Абыздар  

 

 

 

 

 

 

Ф Формативті бағалаудың 

мүмкіндіктері бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шілікті алтын адам 

https://www.youtube.com/watch?v=

oN-q1S3gr2A 
 

 

Сақтардың қоғамдық құрылысы 

http://www.tarih.spring.kz/kk/history

/ancient/history/ 

 

СББР №17 

http://ehistory.kz/kz/scorm/course/17 

 

Мәтін: Сақтардың ұйымдық 

сипаты және әлеуметтік 

құрылымы.  

http://ehistory.kz/kz/contents/view/2
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Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Орталық музейінің 

археологиялық коллекциясы: 

сақтар мен үйсіндер мәдениеті. 

http://www.kazneb.kz/.ContentView

er/ViewContent?book=1108698&db

=nabrk&user=anonymus# 

 

 

 

http://www.tarih.spring.kz/kk/history/ancient/history/
http://www.tarih.spring.kz/kk/history/ancient/history/
http://ehistory.kz/kz/scorm/course/17
http://ehistory.kz/kz/contents/view/258
http://ehistory.kz/kz/contents/view/258
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1108698&db=nabrk&user=anonymus
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1108698&db=nabrk&user=anonymus
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1108698&db=nabrk&user=anonymus
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Жауынгерлер  

Малшылар   

Әлеуметтік топтардың қызметі мен жерлеу 

ерекшеліктерін ескере отырып, оқушылар өз 

болжамдарын жасайды.  

Ж Топтар қажетті ақпараттарды меңгергеннен 

кейін, неліктен Шілікті мен Бесшатыр «патша 

қорғандары» болғандығының 3 себебін 

келтіріп, дәлелдейді, өзіндік ой қорытынды 

жасайды. 
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5.2.2.1 – 

археологиялық 

ескерткіштерді 

сипаттау; 

 

5.2.1.2 – ежелгі 

тайпалардың 

дүниетанымын 

сипаттау; 

 

5.2.2.3 – ежелгі 

тайпалардың 

қолданбалы өнер 

ерекшеліктерін 

сипаттау 

Берел қорғандары 

Зерттеу сұрағы. Берел қорымынан табылған 

олжалар сақтардың мәдениетін қалай 

сипаттайды? 

 Б «Берел қорымының берері мол» атты 

бейнематериал көрсетіңіз. Оқушылар өздеріне 

қызықты деген мәліметті дәптерлеріне жазып 

алуы тиіс. 

Зерттеу және талдау 
Т/Ж Оқушыларға Берел қорымы туралы толық 

мәлімет беретін мәтін ұсыныңыз. Оқушылар 

мәтіннің негізінде: 

 қорымнан табылған заттардың тізімін 

жасайды;  

 жалпы қорымның кем дегенде үш 

ерекшелігін анықтайды.  

(Мысалы,  аңдық стиль, алтын, ағаш, сүйектен 

жасалған әшекей заттар, зергерлік бұйымдар, 

қолөнер туындылары т.б). 

Т/Ж Оқушылар алған білімдердің негізінде  

төмендегі кестені орындайды. Оқушылар 

Берел қорымынан табылған ожалардың 

ерекшелігі мен сақтардың дүниетанымдағы 

көрінісін анықтайды.  

№ Табылған 

олжалар 

Дүниетанымдағы 

көрінісі 

1 Жылқы 

сүйектері, ат-

әбзелі 

 

2 Аңдық  

Тарихи концепт (фокус): 

Дәлел  

 
 

 

 
Берел қорымы 

 

Берелден табылған заттар 

 

Кескін картамен жұмыс 

жасатуға болады. 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы 

бағалаудың мүмкіндіктері 

бар. 

 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж. 

 

Самашев З. Берел. Алматы Таймас 

2011 ж. 

СББР № 17 

http://ehistory.kz/kz/scorm/course/17 

 

СББР № 4 

http://ehistory.kz/kz/scorm/course/11 

 

Тарихи ғажайыптар. Алматы. 

Аруна 2011 ж. 

 

Темір дәуіріндегі Қазақстан 

картасы 

 

Берел қорымы туралы мәлімет 

http://www.madenimura.kz/kk/searc

h/?csrfmiddlewaretoken=a64407069

e3594276b899ebb5961f5b3&query=

%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%

B5%D0%BB+ 

 

Берел өңірінің тарихқа берер 

мағлұматы мол 

https://www.youtube.com/watch?v=

9kdlytQvy6Q 

http://ehistory.kz/kz/scorm/course/17
http://ehistory.kz/kz/scorm/course/11
http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=9kdlytQvy6Q
https://www.youtube.com/watch?v=9kdlytQvy6Q
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стильде 

жасалған 

зергерлік 

бұйымдар 

3 Қыш ыдыстар  

4 Жебе, садақ 

ұштары 

 

5 Жерлеу рәсімі 

 

 

 

Т «Берел қорымынан табылған олжалардың 

негізінде сақтардың мәдениет жетістіктерін 

сиппаттайтын 2 дәлел келтіреді. 

Ж «Берел өңірінің тарихқа берер мағлұматы 

мол» тақырыбында ой-толғау жаздыртыңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Орталық музейінің 

археологиялық коллекциясы: 

сақтар мен үйсіндер мәдениеті. 

http://www.kazneb.kz/.ContentView

er/ViewContent?book=1108698&db

=nabrk&user=anonymus# 
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5.2.2.1 – 

археологиялық 

ескерткіштерді 

сипаттау; 

5.2.1.2 – ежелгі 

тайпалардың 

дүниетанымын 

сипаттау; 

 

Тасмола археологиялық мәдениеті 

 

Зерттеу сұрағы: «Мұртты обалардың» 

ерекшелігі неде? 

 

БЫМ  

Оқушыларға «Мұртты обалардың» болжам 

суретін салуға тапсырма беріңіз. 

Оқушылардың өздері салған суреттерімен 

өзара алмасуды ұйымдастырыңыз.  

Сабақтың тақырыбымен таныстырып, мұртты 

обалардың оқулықтағы суретін көрсетіңіз. 

Оқушылар өздері салған суреттерді шынайы 

суретпен салыстырады.  

 Зерттеу және талдау 

Мұртты обалар туралы толық мәлімет беретін 

мәтінмен жұмыс жасатыңыз. 

1. Мәтіннен өзіне таныс сөз тіркестерін (өткен 

тақырыптардың негізінде) жасыл, таныс емес 

сөз тіркестерін қызыл түстермен ажыратады; 

2. Мұртты обалардың ерекшелігін 

сипаттайды;  

3. Кескін картаға мұртты обалардың табылған 

жерін белгілейді. 

Ж Мұртты обалар ескерткіштерін төменде 

берілген археологиялық–ескерткіштердің 

бірімен салыстырыңыз. 

А. Есік обасы 

В. Шілікті қорғаны 

С. Бесшатыр қорғаны 

Д. Берел қорымы 

 

Тарихи концепт (фокус): 

ұқсастық пен 

айырмашылық 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәтінді Ежелгі Қазақстан 

тарихы оқулығынан 

тақырыпқа сай ықшамдап 

алуыңызға болады. 

Мысалы, таныс сөздер: 

обалы қорым, жерлеу 

орындары, үлкен-кіші 

қорғандар, мініс аттар 

жерленген, бірінің үстіне бірі 

салынған. 

Таныс емес сөздер: мұрт 

тәрізді тас тізбегі, бұрыштап 

салынды, бағдаршам рөлін 

атқарды, мұртты обалардағы 

тас көлеңкесіне қарап ауа- 

райын бақылады, мұртты 

обалар шығысқа 

бағытталған. 

Ф Қалыптастырушы 

бағалаудың мүмкіндіктері 

бар.  

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. Алматы, 2010 

ж. 

 

Бейсенов А.З. Сарыарқа - далалық 

өркениеттің алтын бесігі.  - 

Алматы 2011ж. 

 

Дүйсенбай Д.Б. Орталық 

Қазақстанның көне ғұрыптық 

құрылыстарындағы жылқы 

культінің қазақ салт-

дәстүрлерімен сабақтастығы 

Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Хабаршысы. Тарих сериясы. - 

2012 ж. №4 

http://www.madenimura.kz/kk/searc

h/?csrfmiddlewaretoken=a64407069

e3594276b899ebb5961f5b3&query=

%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%

BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.madenimura.kz/kk/search/?csrfmiddlewaretoken=a64407069e3594276b899ebb5961f5b3&query=%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Ерекшелігі Мұртты 

обалар 

... қорғаны 

Орналасқан 

жері 

  

Табылған 

заттары 

  

Обалардың 

құрылысы 

  

Маңыздылығы   

 

Мұртты обалар мен өткен 

қорғандардың біреуімен 

салыстыру осы екеуінің екі 

түрлі жерлеу рәсімі екеніне 

көздері жетуі керек. 

 

 

 

 

5.3.2.1 Қазақстан 

территориясындағы 

ерте көшпелілердің  

халықаралық  

сахнадағы орнын 

анықтау 

Сақ патшайымы Томирис 

 

Зерттеу сұрағы: Тарихи деректерде Томиристің 

бейнесі қалай сипатталған? 

 

Б Сабақты ерлік, батырлық туралы 

әңгімелесуден бастаңыз.  

 Ерлік деген сөзді қалай түсінесіздер? 

 Тарихта ерлік жасаған қандай 

тұлғаларды білесіздер? 

 Сіздің ойыңызша ерлік жасайтын 

адамның бойында қандай қасиеттер 

болуы керек? 

М Оқушыларға бейнематериал ұсынып, 

төмендегі сұрақтарды қойыңыз. 

1. Бейнематериалдағы негізгі кейіпкерлерді 

атаңыз. 

2. Қандай оқиға желісі баяндалған? 

3. Сақ патшайымы Томиристің Кирге берген 

жауабын түсіндіріңіз. 

4. Бейнематериалда қандай маңызды идея 

қарастырылған? 

Тарихи концепт (фокус): 

дәлел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Цитаталарды Помпей 

Трогтың, Геродоттың, 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж. 

 

 

Сен білесің бе? «Томирис» 

https://www.youtube.com/watch?v=

DML1MwqeH0E 

Д.Муканова-Хуршудян картинасы 

http://www.staratel.com/pictures/mo

dern/details.php?image_id=1647&se

ssionid=297c392809a7c29abfbc028a

0a666434 

Томирис патшайым бейнеленген 

картиналар 

Д.Муканова-Хуршудян. 

"Битва массагетской царицы 

Томирис и Ахеменидского царя 

https://www.youtube.com/watch?v=DML1MwqeH0E
https://www.youtube.com/watch?v=DML1MwqeH0E
http://www.staratel.com/pictures/modern/details.php?image_id=1647&sessionid=297c392809a7c29abfbc028a0a666434
http://www.staratel.com/pictures/modern/details.php?image_id=1647&sessionid=297c392809a7c29abfbc028a0a666434
http://www.staratel.com/pictures/modern/details.php?image_id=1647&sessionid=297c392809a7c29abfbc028a0a666434
http://www.staratel.com/pictures/modern/details.php?image_id=1647&sessionid=297c392809a7c29abfbc028a0a666434
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Зерттеу және талдау 

Т Оқушыларға Томирис және сақтар туралы 

жазылған цитаталар ұсыныңыз: 

1топ: «Әйел болса да, жаудың 

шапқыншылығынан қорыққан жоқ»; 

2топ: «Ол өз ұлының кегін қайтару үшін және 

өз жері үшін соғысты»; 

3 топ: «Сақ әйелдері соғыстарға ерлерімен 

қатар қатысады». 

Әр топ цитаталарға дәлел келтіру үшін 

төмендегі деректердің бірнеше түрлерімен 

жұмыс жасайды:  

1топ: Мәтінмен жұмыс жасайды; 

2 топ: Суреттердің негізінде оқиға желісін 

құрастырады; 

3 топ: «Томирис» жайлы жазылған әдеби 

шығарманы талдайды.  

Берілген материалдарды қолдана отырып, 

Томиристің ерлігі қалай сипатталғанын 

анықтап, топтарға таныстырады. Жоғарыдағы 

цитаталардың мағынасын ашып, түсіндіреді.  

Интерпретация 

Т Геродот келтірген аңыздың мәтінін үш 

бөлікке бөліп топтарға ұсыныңыз. 

1. Кир патшаның Томириске үйлену 

мақсатында елшілік жіберу; 

2. Спаргапистің жеңілісі; 

3. Томиристің Кирді жеңуі. 

Әрбір топ жаңа игерілген білімдерін 

пайдалана отырып, берілген эпизодтарға 

шағын қойылым дайындайды. 

Қойылымның аяғында әр топ басты 

Ктесийдің қалдырған 

мәліметтерінен алыңыз.  

 

 

 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы 

бағалаудың мүмкіндіктері 

бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кира" 

А.Дүзелханов"Царица Томирис" 

http://www.liveinternet.ru/users/slav

yankali/post258880945/ 
 

Парсы патшасы Кир туралы 

мәлімет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E

8%F0_II_%C2%E5%EB%E8%EA

%E8%E9 

 

А. Галиев. «Томирис» Аруана 

http://ehistory.kz/ru/books/education/

view/226 

 

Сақ жауынгері мен парсы 

әскерлері туралы мәлімет 

http://www.roman-glory.com/burn-

gallery 

 

СББР №109. Тәуелсіздік үшін 

күрес 

http://lms.nci.kz/history/view?f=109

&id=6&lang=kaz 

Ұлы даланың ұлы қыздары: 

анықтамалық:- 1 том. Қазақстан 

Республикасының Білім 

Министрлігі; Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогика институты. – 

Алматы, 2003 ж. 

http://www.liveinternet.ru/users/slavyankali/post258880945/
http://www.liveinternet.ru/users/slavyankali/post258880945/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F0_II_%C2%E5%EB%E8%EA%E8%E9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F0_II_%C2%E5%EB%E8%EA%E8%E9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F0_II_%C2%E5%EB%E8%EA%E8%E9
http://ehistory.kz/ru/books/education/view/226
http://ehistory.kz/ru/books/education/view/226
http://www.roman-glory.com/burn-gallery
http://www.roman-glory.com/burn-gallery
http://lms.nci.kz/history/view?f=109&id=6&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=109&id=6&lang=kaz
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кейіпкерлердің  әрекетін түсіндіреді. 

Критерийлер: 

1. Тақырып мазмұнын ашу; 

2. Рольдік шеберлік; 

3. Креативтілік (ой ұшқырлығы). 

 

5.3.2.1 Қазақстан 

территориясындағы 

ерте көшпелілердің  

халықаралық  

сахнадағы орнын 

анықтау  

Шырақтың ерлігі 

 

Зерттеу сұрағы: Сақтар тәуелсіздік үшін қалай 

күресті? 

 

БЫМ  

Шырақтың өлең жолдарын экранға шығарып, 

оның мазмұнын оқушылармен талқылап, жаңа 

тақырыпқа шығыңыз. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

 Елжандылықты сипаттайтын өлең 

жолдарын атаңыз; 

 «Асқақ рухты елім бар» сөз тіркесін 

түсіндіріңіз; 

 «Сақ елінің жолында өзім құрбан 

болсам да» сөз тіркесін түсіндіріңіз; 

 Өлеңдегі басты идеяны және оның 

маңыздылығын анықтаңыз. 

 

Б Сабақ тақырыбынатағаннан кейін «Сен 

білесің бе? Шырақ батыр» анимациялық 

материалды көрсетіңіз. Төмендегі сұрақтарды 

бейнематериалдын алдында беріңіз. 

 Шырақ кім? 

 Дарий кім? 

 Шырақ пен Дарийді не 

Тарихи концепт (фокус): 

дәлел 

 

Осы үлгідегі өлең жолдарын 

ұсынуға болады: 

Шуағына шомылдырған 

қасиеттi көгiм бар!  

Ақпейiл дос көңiлiндей 

мөлдiреген көлiм бар!  

Ақ жаулықты анашымдай 

елжiреген жерiм бар!  

Қарау пиғыл қас дұшпанға құм 

қаптырған шөлiм бар!  

Азат күнiн ардақтаған, 

жетiмдерiн зарлатпаған асқақ 

рухты Елiм бар! 

 Өлiмнен де биiк тұрған арым 

бар!  

 Сақ елiнiң еркiндiгi жолында 

өзiм құрбан болсам да, менiң 

атым өшпейдi!                  

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. - Алматы, 2010 

ж. 

 

Ежелгі Қазақстан: Арийлер, 

сақтар, ғұндар, түркілер  

Қазақстан балалар 

энциклопедиясы.  - Алматы. 

Аруна, 2007. – 224 б., сурет. - 

(Тарих ата). 

 

Парсы патшасы І Дариидің 

жорығы туралы мәлімет 

http://prouz.ru/history.php?id=his_4_

51 

 

«Сен білесің бе? Шырақ батыр» 

http://m.androidmafia.ru/video/fSca

ANKp6Tw 

 

Шырақтың ерлігі туралы мәлімет. 

http://www.ertegi.ru/index.php?id=1

7&idnametext=422&idpg=1 

Сақтардың мифологиясы мен 

http://prouz.ru/history.php?id=his_4_51
http://prouz.ru/history.php?id=his_4_51
http://m.androidmafia.ru/video/fScaANKp6Tw
http://m.androidmafia.ru/video/fScaANKp6Tw
http://www.ertegi.ru/index.php?id=17&idnametext=422&idpg=1
http://www.ertegi.ru/index.php?id=17&idnametext=422&idpg=1
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байланыстырады? 

 Шырақ пен Томиристі не 

байланыстырады? 

Бүкіл сыныптық талқылау ұйымдастырыңыз.  

Зерттеу және талдау 

Т/Ж І Дарий сақтарға жорығы туралы мәтін 

таратып, келесі тапсырмаларды орындатыңыз: 

1. І Дарийдің сақтарға жорығының 

себептерін анықтау, 

2. Жауға қарсы сақтардың қалайша 

тойтарыс бергенін түсіндіру, 

3. Шырақ пен Скунха батырлардың 

ерліктеріне баға беру, 

4. І Дарийдің сақтарға жорығын картаға 

түсіру.  

Интерпретация 

Б Оқушыларға стикерлерді таратып, батырға 

сай қасиеттерді жазуды сұраңыз. Сынып 

қабырғаларына «Шырақ», «Скунха» деген 

атауларды іліп қойыңыз. Оқушылар оларға 

сәйкес келетін стикерлерді таңдап, қабырғаға 

жабыстырады. Өздерінің таңдауларын 

дәлелдеулері қажет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәтін Грек тарихшысы 

Полиэн деректерінің 

негізінде құрастырылуы 

қажет. 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы  

бағалаудың мүмкіндіктері 

бар. 

 

 

 

 

өнері 

http://stud24.ru/history/satardy-

mifologiyasy-men-ner/68954-

221642-page1.html 

 

К. Аманжолов, А. Тасболатов 

Қазақстанның әскери тарихы 

(Б.з.д. VI ғасырдан бүгінгі кунге 

дейін)Алматы, Білім 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1 Қазақстан 

территориясындағы 

ерте көшпелілердің  

халықаралық  

сахнадағы орнын 

анықтау 

Сақтардың Александр Македонский 

әскеріне қарсы күресі 

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен Александр 

Македонскийдің сақтарға жасаған жорығы 

сәтсіз аяқталды? 

 

Б А. Македонскийдің әскерін бейнелейтін 

бейнематериалды көрсетіп, оқушыларға 

Тарихи концепт (фокус): 

себеп және салдар 

 

Оқушылар дүние жүзі 

тарихы пәні бойынша 

білімдеріне негізделе 

отырып, өздерінің 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. – Алматы, 2010 

ж. 

Әртүрлі суреттер, цитаталар, 

сызбалар. 

http://stud24.ru/history/satardy-mifologiyasy-men-ner/68954-221642-page1.html
http://stud24.ru/history/satardy-mifologiyasy-men-ner/68954-221642-page1.html
http://stud24.ru/history/satardy-mifologiyasy-men-ner/68954-221642-page1.html
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төмендегі сұрақтарды қойыңыз: 

 Бейнематериал кім жайында? 

 Ол қалай танымал болды? 

 Бұл тұлғаның Қазақстан тарихына 

қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? 

Зерттеу және талдау 

Б/Т Сақтар мен Александр Македонский 

арасындағы соғысты сипаттайтын деректер 

таратыңыз. Оқушылар келесі сұрақтар аясында 

деректермен жұмыс жасайды:  

 Александр Македонскийдің сақтарға 

жорығының себептері қандай? 

 Сақтар Александр Македонскийдің 

әскеріне қалайша тойтарыс берді?  

 Спитаменнің қандай жаугершілік 

қасиеттерін аңғардыңыз? 
  Сақтарға жасалған грек-македон  

жорықтары неге сәтсіз аяқталды? 
Оқушылар жоғарыда келтірілген сұрақтарға 

жауап беріп, олар бір-бірінің жауаптарымен 

алмасады.  

М А.Құнанбайұлының «Ескендір» поэмасынан 

үзінді беріңіз. Бұл үзіндінің негізінде 

оқушылар келесі сұрақтарға жауап берулері 

тиіс: 

 Бұл үзінді не туралы? 
 Поэмада Александр қалай сипатталған? 
 Бұл үзінді негізінде қандай 

қорытындыларды шығаруға болады? 
«Ескендір» поэмасынан үзінді: 

Осы жұрт Ескендірді біле ме екен? 

болжамдарын айтулары тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқылым және тыңдалым 

дағдыларына назар 

аударыңыз. Аудио нұсқасын 

да қолдануға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Македонский туралы 

(орыс тілінде) 

https://www.youtube.com/watch?v=

TiYRXwBLAsA 

https://www.youtube.com/watch?v=s

0TiGBSHyXk 

 

Сақтардың Александр 

Македонский мен соғысы 

http://www.uniface.kz/index.php?pos

t=article&section=1&id=379 

 

 

 

Сақтардың әскери өнері 

(сақтардың грек әскерімен 

соғысының толық нұсқасы): 

Сақтардың негізгі қаруы садақ 

пен ұзын найза болды. Сақ 

садақтары екі серіппелі бөліктен 

тұрды: сыммен жалғастырыла 

тартылған қос мүйізді Геродот 

айтқандай сақтар садақты 

кеудесіне емес, иығына қойып 

атқан, олар оң иыққа да, сол 

иыққа да қойып ата беретін 

болған. Сақ жауынгері — ол 

атты садақшы. Авдиевтің 

айтуынша, оның күші - "жебеде, 

қорамсақта және болдыруды 

білмейтін жүйрік атта". Садақ 

https://www.youtube.com/watch?v=TiYRXwBLAsA
https://www.youtube.com/watch?v=TiYRXwBLAsA
https://www.youtube.com/watch?v=s0TiGBSHyXk
https://www.youtube.com/watch?v=s0TiGBSHyXk
http://www.uniface.kz/index.php?post=article&section=1&id=379
http://www.uniface.kz/index.php?post=article&section=1&id=379
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Македония шаһары - оған мекен. 

Филипп патша баласы, ер көңілді, 

Мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. 

Филипп өлді, Ескендір патша болды, 

Жасы әрең жиырма бірге толды. 

Өз жұрты аз көрініп, көршілерге 

Көз алартып қарады оңды-солды. 

Сұмдықпен ғаскер жиып қаруланды, 

Жақын жерге жау болды, тұра аттанды. 

Көп елді күтінбеген қырды, жойды, 

Ханды өлтіріп, қаласын тартып алды. 

Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, 

Дарияның суындай қандар ақты. 

Шапқан елдің бәрін де бодан қылып, 

Өкіметін қолына тартып апты. 

Ескендір елде алмаған хан қоймады, 

Алған сайын көңілі бір тоймады. 

Араны барған сайын қатты ашылып, 

Жердің жүзін алуға ой ойлады. 

Интерпретация 

Т Сыныпты топтарға бөліңіз. Әр топқа 

сақтардың соғыс өнері жазылған бірнеше 

карточка таратыңыз. Осы карточкалар 

негізінде өз жерін қорғау үшін «әскери 

жоспарын» жасауға тапсырма беріңіз. Топтың 

басшысы сақ қолбасшысы Спитаменнің рөліне 

еніп, өз «әскери жоспарын» ұсынады.  

Топтар өз «әскери жоспарымен» таныстырып, 

талқылайды. Тапсырманың соңында барлық 

сынып қай топтың ұсынған жоспары ең 

ұтымды екенін таңдап, дәлелдеуі тиіс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар сақтардың әскери 

өнерінің ерекшеліктеріне 

байланысты олар                                 

А.Македонский әскеріне 

төтеп бере алғандығын 

түсінеді. 

 

Ф Қалыптастырушы 

 бағалаудың мүмкіндіктері 

бар. 

 

 

пен найзадан басқа, сақтарда 

қысқа қылыш және арқан болды. 

Сақтардың қорғаныс құралдары 

қалқан, сауыт, бас киім болды. 

Қалқан шағын ғана болды, теріден 

жасалды. Сауыт алғашында 

мыстан, кейіннен темірден 

жасады, денеге тиіп тұрды, бірақ 

жауынгердің қимыл-қозғалысына 

кедергі жасамады. 

Сақ әскерлері жеке-жеке топтан 

(рулық топ) тұрды. 

Бірнеше отряд тосқауыл жасау 

үшін алдыға жіберілді және 

бұларды колдау үшін қосымша 

күш жұмсалды. Негізгі мақсат 

майданның тұтастығын бұзу 

болды. Ұрыс шебін атты әскер 

құрады, жаяу соғысқан жоқ. 

Кирдің түбіне жеткен қайғылы 

оқиғаны еске алған Александр 

сақтардың жеріне тереңдеп енуге 

бата алмады, Македон армиясына 

қарсы сақтардың әскери қимылы 

өз әскерін жеке-жеке 

талқандалудан сақтай отырып, 

дұшпанға қарсы күшті бірте-

бірте топтастырып, 

күшейтуімен сипатталады. 

Шайқасып жатқан отрядтар бір-
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 бірімен тығыз байланыста болды 

және өзара тактикалық қимыл 

бірлестігін сақтады. Сақтардың 

артынан түсуді тоқтату, Арриан 

айтқандай, сақтарды 

талқандалудан сақтаған жоқ, 

керісінше, сақтардың 

македондықтарды өз жеріне 

терендете енгізіп алып, 

талқандауынан сақтап қалды. 
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Қазақстан тарихы. 5 сынып. Негізгі мектеп  

5.3В Үйсіндер мен қаңлылар 

Алдын-ала меңгерілуге тиісті білімдер: 

Қазақстан территориясын мекендеген сақтардың қоғамы мен мәдениеті, археологиялық ескерткіштері туралы біледі. 

Контекст 

Берілген бөлім Қазақстан территориясындағы темір дәуіріндегі үйсіндер мен қаңлылардың өмірі, саяси жағдайы, олар туралы жазба 

деректер, археологиялық ескерткіштері, өнері, шаруашылығы туралы түсінік қалыптастырады. 

Бөлімнің тілдік мақсаттары 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы төменде беріліп отыр. 

 

Пәнді оқыту мақсаты 

5.1.2.2 әлеуметтік топтардың 

ерекшеліктерін түсіндіру; 

 

5.3.2.2 Қазақстан 
территориясындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің 
көрші елдермен қарым-
қатынасын анықтау  

 

 

 

Тілді оқыту мақсаты 

1. Үйсіндер мен қаңлылардың 

мәдениеті, тарихы жайлы өз 

зерттеулерін сынып алдында 

қорғайды (айтылым дағдысы); 

2. А,В,С деректерін қолдана 
отырып қаңлы қоғамы  туралы 
оқиға желісі бар мазмұндама 
жазады (жазылым дағдысы). 

 

 

 

 

 

 

Пәндік лексика және 

терминология 

тайпалық бірлестік 

ру 

халық 

абыздар 

жауынгерлер 

егіншілер мен малшылар 

тайпалық одақ 

мемлекет 

көсем 

гуньмо 

таңба 

бектер 

хан 

әскери демократия 

 

 

Диалогқа/жазуға қажетті сөз 

тіркестері  

Қытай деректерінде 

үйсіндер...сипатталған 

Тайпа көсемдері мен 

әскербасылары... 

Үйсіндер мен қаңлылардың қоғамдық 

құрылысы... 

Қаңлылардың археологиялық 

ескерткіштері... 

Қаңлылар...елдерімен сауда 

қатынастарын орнатқан... 

Үйсін мен қаңлы мемлекетінің 

этникалық құрамы... 

Қорытындысында ... 

Біздің тобымыздың ойынша... 
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Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «Тілдік мақсаттарға кіріспені» 

қараңыз. 

Қысқаша шолу 

Берілген бөлім Қазақстан территориясындағы темір дәуірінде өмір сүрген үйсіндер мен қаңлылардың өмірі, олар туралы жазба деректер, 

археологиялық ескерткіштері, саяси жағдайы, дүниетанымы, өнері, шаруашылығы мен сауда қатынастарын қарастырады.  

Оқу мақсаттары Сабақта қолдануға ұсынылатын  іс-әрекет 

түрлері 

 

Мұғалімге (пәнді оқыту 

бойынша) ескертпелер 

Оқыту ресурстары 

5.3.1.2 – ежелгі 

мемлекеттік 

бірлестіктердің 

құрылуын түсіндіру  

 

5.1.2.2 – әлеуметтік 

топтардың 

ерекшеліктерін 

түсіндіру 

 

5.3.2.2 – Қазақстан 

территориясындағы 

алғашқы мемлекеттік 

бірлестіктердің көрші 

елдермен қарым-

қатынасын анықтау 

Үйсіндер туралы жазба деректер 

 

Зерттеу сұрағы: Қытай авторлары үйсіндердің 

өмірін қалай сипаттады?  

 

Т Мозайка әдісінің негізінде үйсіндер туралы 

тұтас деректі бірнеше бөліктерге бөліп, 

карточкаларға қиып, топтарға  таратып беріңіз.  

Оқушылардың міндеті - бұл деректі қалпына 

келтіріп, мазмұнын анықтау. 

Б «Неліктен үйсіндер туралы көбінесе қытай 

авторлары жазды деп ойлайсыздар?» 

сұрағының аясында талқылау жүргізіңіз. 

М Картада үйсіндердің орналасқан жері мен 

көрші елдермен қарым-қатынасы туралы 

қысқаша мағлұмат беріңіз. 

Зерттеу және талдау 

Б/Т Топтарға үйсіндер туралы бейнематериал 

немесе мәтін ұсыныңыз. Ақпаратпен 

танысқаннан кейін оқушыларға төменде 

берілген кестені беріңіз. Оқушылар кестеде 

берілген сөздерді пайдаланып, үйсіндер 

Тарихи концепт (фокус): 

дәлел 

 

 

(Сыма Цянь, Чжан Цянь, Бань 

Гу т.б. деректері) 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. Алматы, 2010 

ж. 

 

Үйсіндер туралы деректер 

http://bestreferat.kz/extra_rkd/show

/245 

 

ССБР №111. Үйсіндер тұрмысы 

мен шаруашылығы 

http://lms.nci.kz/history/view?f=11

1&id=6&lang=kaz 

 

Үйсіндер туралы мәлімет 

http://e-

history.kz/kz/contents/view/257 

 

Үйсіндер. Үйсін мемлекеті 

http://kazorta.org/jsinder-jsin-

http://bestreferat.kz/extra_rkd/show/245
http://bestreferat.kz/extra_rkd/show/245
http://lms.nci.kz/history/view?f=111&id=6&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=111&id=6&lang=kaz
http://e-history.kz/kz/contents/view/257
http://e-history.kz/kz/contents/view/257
http://kazorta.org/jsinder-jsin-memleketi/
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туралы оқиға желісі бар әңгіме құрастырулары 

қажет. Әңгіме құрастыру барысында нақты 

фактілерді көрсету қажет. 

Қытай  Көрші 

мемлекет 

Тарих  

Сауда  

 

Үйсіндер  Дерек  

Басқару 

жүйесі 

Мәдениет  Шаруашылық 

Саяси 

қарым-

қатынас 

Экономика Қоғамдық 

құрылыс 

Б/Т Топтар өз жұмыстарын сынып алдында 

таныстырып, бір-біріне сұрақ қойып, 

жұмыстарына толықтырулар енгізеді. 

Т/Ж  Оқушылардың сабақ барысынада алған 

білімдерін нақтылау мақсатында «иә» немесе 

«жоқ» әдісін қолданыңыз. Иә «+», Жоқ «-» 

таңбасымен белгілеу. 

 Сұрақтар Иә Жоқ 

1 Үйсіндер қой, жылқы, 

сиыр, қос өркешті түйе, 

ешкі өсірді. 

  

2 Үйсіндерде о дүниеге 

сену, құрбандық шалу 

болмаған. 

  

3 Гуньмо-үйсіндердің 

мемлекет басшысы. 

  

4 Үйсіндердің астанасы -

Чигучэн болды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы бағалау 

мүмкіндіктері бар. 

 

 

 

 

memleketi/ 

 

Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Орталық музейінің 

археологиялық коллекциясы: 

сақтар мен үйсіндер мәдениеті 

http://www.kazneb.kz/.ContentVie

wer/ViewContent?book=1108698&

db=nabrk&user=anonymus# 

 

Үйсіндер. Үйсіндердің қоғамдық 

орналасуы 

http://lms.nci.kz/history/view?f=11

0&id=6&lang=kaz 

 

 

 

http://kazorta.org/jsinder-jsin-memleketi/
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1108698&db=nabrk&user=anonymus
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1108698&db=nabrk&user=anonymus
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1108698&db=nabrk&user=anonymus
http://lms.nci.kz/history/view?f=110&id=6&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=110&id=6&lang=kaz
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5 Үйсіндер Ертіс бойын 

мекендеді. 

  

6 Қытай елі үйсіндермен 

құда болғысы келмеді. 

  

7 Үйсіндерде жылқы аз 

болған. 

  

8 Үйсіндерде жазу дамыған.   

9 Үйсіндерде 630мың әскер 

болған. 

  

Жауабы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+ - + + - - - + + 
 

5.4.2.3 Ұлы Жібек 
жолының пайда 
болуын түсіндіру 
 
5.3.2.2  Қазақстан 

территориясындағы 

алғашқы мемлекеттік 

бірлестіктердің көрші 

елдермен қарым-

қатынасын анықтау 

Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы 

 

Зерттеу сұрағы: Қаңлыларда қала мәдениетінің 

дамуы немен байланысты? 

 

БЫМ  

Көкмардан қаласының ғарыштық түсірілімін 

көрсетіңіз. Оқушылардың болжамдарын 

тыңдаңыз. Талқылау соңында бұл суреттің 

Көкмардан қаласының ғарыштық түсірілімі 

екенін айтып кетіңіз. 

М Оқушылар назарына ескі қала Көкмардан 

қаласының спутниктік картасын көрсетіңіз. 

Оны үлкейтіп, қала схемасымен 

таныстырыңыз. Кішірейтіп Қазақстанның, 

Еуразияның қай жерінде екендігін анықтап 

көрсетіңіз. 

Зерттеу сұрақтары: 

 Көкмардан неліктен қала болып 

Тарихи концепт (фокус): 

дәлел 

 

 
Көкмардан қаласының 

ғарыштық түсірілімі. 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінгі дейін). Бес томдық. I-ІІт. 

– Алматы: «Атамұра», 2010 ж. 

 

Бичурин Н.Я. Собрание сведений 

о народах, обитавших в Средней 

Азии в древние времена. 

(Научное издание) - Т.1. - ТОО 

«Жалынбаспасы», 1998. 

 

Байпаков К.М.., Ерзакович Л. 

Б.Древние города Казахстана.— 

Алма-Ата, Наука КазССР, 1971ж. 

 

Көкмарданның спутниктік 

картасы 

http://wikimapia.org/#lang=en&lat

=42.747186&lon=68.325251&z=1

http://wikimapia.org/#lang=en&lat=42.747186&lon=68.325251&z=18&m=b&search=көкмардан
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=42.747186&lon=68.325251&z=18&m=b&search=көкмардан
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саналады? 

 Қаланың өзіне тән қандай белгілері бар? 

Зерттеу және талдау 

Б Оқушылар Көкмардан қаласының 

құрылысын, қазба нәтижелерін зерттейді. 

Оларға келесідей үзінділерді келтіріңіз: 

Мысалы, 

Үйлер төртбұрышты келген бір немесе екі 

бөлме етіп тұрғызылған. Екі бөлмелі үйлерге 

жапсарластырыла шаруашылық пен 

тұрмысқа қажетті заттарды, тағамдарды 

сақтайтын ыдыстар, т.б. Қойылған шағын 

бөлмелер салынған. 

 

Қалашықты оңтүстік-шығыстан солтүстік-

батысқа қарай үлкен көше кесіп өткен. 

 

Сондай-ақ, сүйектен жасалған заттар 

(түйреуіш, күрделі садақ бөліктері, т.б.), 

алуан түрлі керамикалық ыдыстар (құмыра, 

тостаған, сап таяқ, т.б.) көптеп табылған. 

 

Кейбір ыдыстардың ұстағышы мен иық 

тұсына таңба секілді түрлі белгілер салынған. 

Алынған материалдарға қарағанда 

қалатұрғындары б.з. Бас кезінен  б.з. VII ғ. 

аралығында мекен еткен. Олар егін егіп, мал 

өсірумен айналысқан. 

 

Кейбір үйлердің бұрыштарынан еденнен 0,5—

0,7 м биіктіктен сопақша етіп жасалынған 

диаметрі 0,3— 0,4 м бойтұмар (медальон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8&m=b&search=көкмардан 

 

Жанайдар О. Көркемсуретті 

Қазақстан тарихы. 1 том.   - 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы. 

2006 ж. 

 

Досжанова Т.С. Новые находки 

стеклянных изделий с городища 

Куйрыктобе // ҚР Білім 

және ғылым министрлігі Ұлттық 

ғылым академиясының 

хабарлары.  - Алматы, 1999 ж. 

160 б.  

 

Байпақов К. Қазақстанның 

ежелгі қалалары. — Алматы: 

Аруна, 2005ж. — 196-б. 

 

А.Н.Подушкин. Арысская 

культура Южного Казахстана: 

IVв. дон.э-VIв. н.э. Туркестан, 

Изд-во МКТУ имени Х.А.Ясави, 

2000 ж. 

 

Көрмеге қойылатын заттар: 

қолөнер бұйымдары, зергерлік, 

ұсталық, макеттер т.б. 

http://lib.turkacadem.kz 

(Түркі академиясының 

кітапханасы) 

http://www.vostlit.info (Восточная 

http://wikimapia.org/#lang=en&lat=42.747186&lon=68.325251&z=18&m=b&search=көкмардан
http://lib.turkacadem.kz/
http://www.vostlit.info/
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табылған. Бетінен күл қалдықтары 

ұшырасқан. Бұл діни жоралғыларды 

атқаратын орын болса керек. Осы 

ғибадатханағаадамдар үш баспалдақ арқылы 

түскен. Қазба жұмыстары кезінде темірден 

жасалған заттар (пышақ, шот, садақ ұшы, 

т.б.)  

Оқушылар: 

1. Көкмардан қаласының екі ерекшелігін 

анықтап, түсіндіреді.  

2. Қаңлыларда қандай кәсіп түрлері дамыған? 

3. Қазба жұмысының нәтижесінде табылған 

заттар бойынша қандай қорытынды жасауға 

болады?  

Т Сыныпты топқа бөліп, алдын-ала 

дайындалған материалдармен қамтамасыз 

етіңіз.  

1 топ: Қаңлылар туралы жалпы ақпарат 

жинайды  (тарихы, қоғамдық құрылысы, жазба 

деректер); 

2 топ: Көрші елдермен қарым қатынасын және 

сауда байланыстарын анықтайды. 

Топтар өз жұмыстарын  презентация түрінде  

қысқаша таныстырады. 

Т Әр топқа өз мәтіндері бойынша 3 сұрақ 

құрастыртып, сыныпта аукцион өткізуді 

ұйымдастырыңыз. Әр топтың дайындаған 

сұрақтары мен оның жауаптары нақты болуын 

қадағалаңыз. Нәтижесінде көп ұпай жинаған 

топ марапатталады. 

Ж Тақырыптың сұрағына қайта оралып, 

қаңлыларда қала мәдениетінің дамуы немен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топта талқылау өтуін 

қадағалаңыз. Кеңес беріп 

бағыттаңыз. 

Әр топ барынша көп 

дәйектерді келтіруі тиіс 

 

 

Аукцион ережесі: әр топ өз 

сұрақтарын екі топқа қояды. 

Сұрақтың жауабын төменгі 

ұпайдан бастап ұсынады. 

Нақты жауабын біліп отырған 

топ өз ұпайын ұсына отырып, 

сұраққа жауап бере алады. 

Егер жауабы дұрыс болмаса, 

басқа топ жауап бере алады 

 

Ф Қалыптастырушы  

бағалаудың мүмкіндіктері бар. 

 

литература. Средневековые 

исторические источники Востока 

и запада) 

 

 

 

 

Жайнаков Е. Ұлы дала 

мемлекеттері. – Алматы: Аруна, 

2010 ж. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BD
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байланысты болғанын жаздыртуға болады. 

Мысалы, 

Қалада ... 

Ең басты  жетістіктері … 

Көрші елдермен байланысы ... 

Қорыта айтқанда.. 

Б Шығармашылық жұмыс. Сабақ барысында 

алған білімдердің негізінде оқушылар 

Көкмардан қаласының сұлбасын жасайды. 

 

 

5.1.2.2 – әлеуметтік 

топтардың 

ерекшеліктерін 

түсіндіру 

 

5.3.1.2  - ежелгі  

мемлекеттік  

бірлестіктердің 

құрылуын түсіндіру  

Қаңлылардың қоғамдық құрылысы  

 

Зерттеу сұрағы: Сыма Цянь қаңлы қоғамын 

қалай сипаттады? 

Б Оқушыларды 3 топқа бөліңіз: 

1.Тарих  

2. Жазба 

3. Дерек 

Оқушыларды тақтада жаңа тақырып және оқу 

мақсатымен таныстырыңыз. 

Сыма Цянь туралы суретті слайдты көрсете 

отырып жаңа тақырып бойынша қандай 

мәліметтер білетінін сұраңыз: 

Дерек деген не? Жазба дерек деген не? Сыма 

Цянь кім? деген сұрақ қойыңыз. Бүкіл 

сыныптық талқылау жүргізіңіз. 

Т/Ж Оқушыларға Сыма Цянь туралы шағын 

мәтін таратыңыз.  Оқушылар міндеті: мәтінмен 

танысып, «Бес саусақ» әдісі арқылы Сыма 

Цяньның «Тарихи жазбалар» еңбегінің 

маңыздылығын түсіндіру. 

«Бес саусақ» әдісі: 

Тарихи концепт (фокус): 

дәлел 

 
Оқушылар археологиялық 

және жазба деректері бар 

екендігін атап өтеді. 

 

 

Алдын-ала мәтінді тапсырмаға 

сай ықшамдап дайындаңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыма Цянь туралы мәлімет 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%

A1%D1%8B%D0%BC%D0%B0_

%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1

%8C 

 

 Бань Гу туралы мәлімет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%

E0%ED%FC_%C3%F3 

 

Қаңлы мемлекеті туралы мәлімет 

http://ehistory.kz/kz/contents/view/

255 

 

Қазақстан тарихы туралы қытай 

деректемелері 

http://www.kazneb.kz/.ContentVie

wer/ViewContent?book=1110764&

db=nabrk&user=anonymus# 

 

Мәтін үлгілері: 

Сыма Цянь – Қытай тарихының 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%ED%FC_%C3%F3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%ED%FC_%C3%F3
http://ehistory.kz/kz/contents/view/255
http://ehistory.kz/kz/contents/view/255
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1110764&db=nabrk&user=anonymus
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1110764&db=nabrk&user=anonymus
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1110764&db=nabrk&user=anonymus
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Т Қаңлылар туралы Сыма Цянь жазбаларының 

құндылығын зерттеуді ұсыныңыз:  

Дерек А: 

1. Деректің мақсаты неде? 

2. Дерек қаңлылардың басқару жүйесі туралы 

қандай ақпарат береді? 

3. Деректегі ақпараттың құндылығы неде? 

4. Деректегі ақпаратты жинақтап, 

тұжырымдаңыз.  

Дерек В: 

1. Деректе қаңлылардың халқы, әдет-ғұрпы 

туралы қандай ақпарат берілген? 

2. А-дерегімен мазмұны жағынан 

айырмашылық немесе ұқсастық бар ма? 

3. Деректегі ақпаратты жинақтап, 

тұжырымдаңыз. 

Дерек С: 

1. Мәтінде суреттелген қаңлыларға сай үш 

негізгі ерекшелікті анықтаңыз. 

2. Автор қандай ой-пікірді білдіргісі келеді? 

3. «Біздің елшілерімізге басын имейді» сөз 

тіркесін түсіндіріңіз. 

4. Деректегі ақпаратты жинақтап, 

тұжырымдаңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уақыт аяқталған кезде  топтар 

өз жұмыстарын қорғайды 

және бір-бірін толықтырады, 

дәлелдейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атасы. Ол әкесінің өсиеті 

бойынша Қытай елінің тарихын 

жазды. Ескі жазбалармен, көне 

кітаптармен жұмыс істеді. Ол 

кітабын «Ши цзи» «Тарихи 

жазбалар» деп атады.  Ши –тарих 

деген мағына береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізінен кітапқа аспан мен 

жердің арасындағы өзгерістер, 

көрші елдер мен халықтардың 
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Интерпретация 

Б А,В,С деректерін қолдана отырып қаңлылар 

туралы оқиға желісі бар әңгіме жазыңыз.  

Ж Сөйлемдерді толықтырыңыз: 

1. Дерек бойынша  қаңлылар 

__________________________ өмір сүргені 

айтылады. 

2. Қытай өкілінің императорға хабарында 

қаңлылар _____, ______ келеді. 

3. Деректер бойынша қаңлылар 

шығысында  _______________ бағынған. 

4. Сыма Цянь деректері бойынша қаңлы 

тайпалары одағының ______ түтіні немесе 

шамамен _______ адамы, _______ дейін 

жауынгері болған. 

5. Елдің астанасы _____________ болған. 

 

 

 

 

 

 

Алдыңғы білімін пайдалануды 

сұраңыз. 

 

 

Бос сөздері бар мәтін 

таратыңыз. 

 

Ф формативтік бағалау 

мүмкіндігі бар. 

 

өмірі арқау болды.  Ежелгі қазақ 

елінің тарихын жазғанда, бұл 

еңбек әлі күнге 

пайдаланылады.  Ол бұл 

еңбегінде аңыз әңгімелерді, 

жылнамаларды пайдаланды. Ол 

қаңлылардың өмірі мен 

тұрмысын сипаттап жазған. Ол 

ел аралау сапарының барысында 

көне патшалықтардың 

астаналарын аралады,  

жорықтарға қатысты. Сыма 

Цянның бұл еңбегінің маңызы 

зор. Өйткені ол шынайы тарихты 

жазудың тәсілі мен жолын 

көрсеткен алғашқы еңбек еді.  

Дерек А: Қаңлы мемлекеті өз 

ішінде кіші хандар арқылы 

басқарылған 5 иеліккке бөлінді. 

Олар өз кезегінде «ұлы ханға» 

бағынды. Ханға бағынған рулар 

мен тайпалар көсемдер арқылы 

басқарылды. Олардың билігі 

әкеден балаға мұра ретінде 

беріліп отырды. 

Дерек В: «Кангюй билеушісі 

Лоюень елінде, Уананнан 12 300 

ли жердегі Битянь қаласын 

мекендейді. Ол наместникке 

тәуелді емес. Әміршінің жазда 

болатын жеріне Лоюеннен жеті 

күнде жетуге болады... Халқы 
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120 000 отбасынан, 600 000 

адамнан тұрады; әскер саны 

120 000 адам. Әдет-ғұрпы үлкен 

юечжимен бірдей. Кангюй 

шығыс жағында ғұндарға 

бағынады...». (юечжилер деп 

ғұндарды атаған) 

Дерек С: Қытай өкілінің 

императорға хабарында: 

«Қаңлылар өркөкірек, өжет 

келеді. Біздің елшілерімізге басын 

имейді. Қытай наместнигі 

атынан жіберілген өкілдерімізді 

үйсін елшілерінен төмен 

отырғызады. Өздерінің 

билеушілері мен ақсақалдарына 

тамақты алдымен береді,  содан 

соң барып біздің елшілерге 

тамақ тартады». 
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5.2.2.3 – ежелгі 

тайпалардың 

қолданбалы өнер 

ерекшеліктерін 

сипаттау; 

5.2.2.6 – көшпелілердің 

әлемдік өркениетке 

қосқан үлесін түсіну 

Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық 

және рухани мәдениеті 

 

Зерттеу сұрағы: Үйсіндер мен қаңлылар 

мәдениетінің ерекшеліктері қандай? 

 

БЫМ  

Үйсіндер мен қаңлылардың мәдениетіне 

қатысты түрлі суреттерді сынып 

қабырғаларына іліп қойыңыз. Мәдениет деген 

не? Мәдениеттің элементтерін атаңыздар? 

сұрақтары аясында талқылау жүргізіңіз. 

Зерттеу және талдау 

Б Үйсіндердің мәдениеті туралы №111 СББР 

материалын немесе мәтінін ұсынып, 

үйсіндерге қатысты кестедегі бағананы 

толтыруға тапсырма беріңіз: 
 Архео

логиял

ық 

ескерт

кіштер 

Қолөне

р мен 

зергер

лік 

Жазу 

мен 

музыка 

Діни наным-

сенімі 

Үйсін

дер 

 

 

   

Қаңлы

лар 

    

Б/Т Сыныпқа Қарғалы диадема суретін 

интерактивті тақта арқылы көрсетіңіз және 

тиісті материалдарды оқушыларға ұсыныңыз. 

Тарихи концепт (фокус): 

ұқсастық пен 

айырмашылық 

 

Суреттер: қыш ыдыстар, 

алтын тәті, шөккен түйе 

бейнелі жүзік, қола қазандар,  

темір пышақ пен жебенің 

ұштары, қола айна, құмыра, 

әшекейлер, қыш ыдыстар, 

моншақтар т.б. Суреттер 

мүмкіндігінше түрлі-түсті 

болғаны дұрыс. 

Оқушылар кестені толтыру 

барысында әрбір аспект 

бойынша кем дегенде 3 

фактіні келтіруі тиіс. 

 

Оқушыларға кестені сабақ 

барысында толықтырып 

отырулары қажет екенін 

ескертіп қойыңыз. 

 

 

Диктоглосс шарты: мұғалім 

мәтінді 2 рет мәнерлеп оқиды, 

оқушылар кілтті идеяларды, 

сөздерді жазып отырады. 

Содан топтар бірігіп мәтінді 

мазмұны жағынан қалпына 

келтіреді. 

Мысалы, мәтін үлгісі: 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін). Бас ред. 

М.Х.Асылбеков, 

Қ.С.Алдажұманов, К.М.Байпақов 

Бес томдық. 1-том. – Алматы, 

2010 ж. 

 

Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Орталық музейінің 

археологиялық коллекциясы: 

сақтар мен үйсіндер мәдениеті 

http://www.kazneb.kz/.ContentVie

wer/ViewContent?book=1108698&

db=nabrk&user=anonymus# 

 

 

Байпаков К.М. Подушкин А.И. 

Памятники земледельческо-

скотоводческой культуры 

Южного Казахстана. - Алматы. 

1989 г. 

 

CББР №128 Қаңлылардың 

шаруашылығы, саудасы мен 

қолөнері 

http://ehistory.kz/contents/view/128 

 

Үйсіндердің материалдық 

мәдениеті 

http://e-

history.kz/kz/contents/view/256 

 

http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1108698&db=nabrk&user=anonymus
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1108698&db=nabrk&user=anonymus
http://www.kazneb.kz/.ContentViewer/ViewContent?book=1108698&db=nabrk&user=anonymus
http://ehistory.kz/contents/view/128
http://e-history.kz/kz/contents/view/256
http://e-history.kz/kz/contents/view/256
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Мәтінмен жұмыс жасау үшін диктоглосс әдісін 

қолданыңыз. 

 

Б Қаңлылардың мәдениетін толық 

мазмұндайтын мәтін таратып, Қаңлы 

мемлекетіне қатысты кестедегі бағананы 

толтыртыңыз.  

 Археол

огиялы

қ 

ескерткі

штер 

Қолөнер 

мен 

зергерлік 

Жазу 

мен 

музык

а 

Діни 

наным- 

сенімі 

Үйсін

дер 

    

Қаң 

лылар 

    

 

Интерпретация 

Т Топтарға қаңлылар мен үйсіндердің 

қолданбалы өнерінің бүгінде қолданыста бар 

түрін және қазіргі өмір талабына сай 

жаңғыртуға болатын бір үлгісін таңдап алып, 

жарнама  жасауға тапсырма беріңіз: 

1-топ: Үйсін және қаңлы қыш ыдыстары; 

2-топ: Үйсіндердің шөккен түйе бейнелі жүзігі, 

әшекейлері; 

3-топ: Үйсін және қаңлы қола қазандары; 

4-топ: Қаңлы моншақтары, әшекейлері.  

 

Т/Ж Оқушылар жаңа  тақырып бойынша 

қарастырылған мәліметтер негізінде қаңлылар 

мен үйсіндердің әлемдік өркениетке қосқан 

Қарғалы үңгірінен табылған 

зергер туындысы - диадема 

(тәж тәрізді әшекейлі бас 

киім тәті) болып табылады. 

Бұл диадема бақсы әйелдікі 

болуы мүмкін деген болжам 

бар. Өйткені үйсіндер адам 

бармайтын биік, қараңғы 

жерлерге бақсы-балгерлерді 

жерлеген. Диадема 

ұзындығы – 35см, ені – 4,7 

см екі бедерлі алтын тіліктен 

жасалған. Диадеманың шөп 

тәріздес тор көздеріне түрлі  

аңдардың, жануарлар мен 

адам бейнелері орнатылып, 

көгілдір, қызыл-қоңыр, 

қызыл тастармен 

әшекейленген. Диадеманың 

ортасында тау басына 

орнатылған тұғырда бір-

біріне қарап тұрған екі 

қанатты тұлпар бейнесі бар. 

Сол жақта – қанатты барыс 

үстінде шауып келе жатқан 

әйел мен бұғы келе жатыр. 

Оның артында ешкі, 

айдаһарға мінген адамдар 

бейнесі бар. 

 

Жарнама жасайтын затты 

топтардың өздері таңдай 

Үйсіндердің тұрмысы, 

шаруашылығы 

http://lms.nci.kz/history/view?f=11

1&id=6&lang=kaz 

 

Қаңлы. Қаңлылардың 

шаруашылығы мен тұрмысы 

http://lms.nci.kz/history/view?f=11

2&id=6&lang=kaz 

 

«Биші бикеш» өлеңін дерек 

ретінде келтіруге болады: 

Биші бикеш ойқастап, 

Оңға-солға бой тастап. 

Жауған қардай қалықтап, 

Құйындай құйғып шарықтап. 

 

Мәтін үлгісі: 

Қаңлыларда қолөнер кәсібі өте 

жоғары дәрежеде өркендеген. 

Тұрғын үйлері көшіп-қонуға 

қолайлы киіз үйлер және 

топырақ пен ағаштан, тастан 

жасалған тұрғын үйлер, адамдар 

жиі орналасқан елді мекен, 

қалалары болған. 

Археологтардың мәлімдеуіне 

жүгінсек, «қазіргі оңтүстік 

Қазақстандағы ежелгі орта 

ғасырдағы көптеген қалалардың 

іргетасы сонау қаңлылар 

http://lms.nci.kz/history/view?f=111&id=6&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=111&id=6&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=112&id=6&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=112&id=6&lang=kaz


 

74 

 

үлесі туралы Венн диаграммасын толтырады. 

 

алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дәуірінде пайда болған» деген 

пікір бар. Қаңлы жұрты 

пайдаланған киіз-текемет, кілем-

сырмақ қатарлы төсеніш және үй 

қабырғаларына ілінетін тұс 

бұйымдар, киетін — кимешектер 

өздері өсіріп отырған мал 

өнімдері мен мақта 

мамықтарынан жасалатын 

болған. Олар қой жүнінен киіз 

текеметтер, төсеніштер жасаумен 

қатар, киізден қалпақ, кебенек-

шекпендер жасап киген. 

Қарапайым халық қой терісінен 

тон сияқты сырт киімдер тігіп 

киген. Ал, жоғарғы жіктегілер 

түлкі, қасқыр, ілбіс және басқа да 

аңдар терісінен қымбат бағалы 

тымақ, ішік, тон сияқты киімдер 

тігіп киген. Қаңлы елінде заң мен 

діни нанымдар өзара 

ұштастырылып атқарылған. 

Қаңлылар — отқа табыну, дінге 

сыйынатын арнаулы кесенелер 

салған. Табиғат күштеріне, ата-

баба аруағына сиынған. Сонымен 

қатар қаңлылар жұлдыздар 

арқылы түрлі болжамдар жасап 

отырған. Қаңлыларда музыкалық 

аспаптар болған, би 

билеген. Қаңлыларда жазу 

дәстүрі болған.           Б.з.б. ІІ 



 

75 

 

 

 

ғасырда қаңлы тілінде «Заң 

ережелері» жазылғандығын 

Қаңлы мемлекетіне барған қытай 

елшісі Чжан Цзян көріп: «Хан 

ордасында оның заңдары мен 

жарлықтары сақталып, 

қылмыскерлерді жазалауда 

қолданылады екен»  деп жазған. 

Өкінішке орай бұл жарғы бізге 

келіп жетпеген. Алайда белгілі 

археолог-

ғалым А.Н.Подушкиннің              

Қазақстанның оңтүстік 

аймағына  жүргізген 

зерттеулерінің нәтижесінде 

жазудың жеке екі бөлшегі (үлкен 

және кіші) табылды. Бұл жазу 

Оңтүстік Қазақстандағы Шаған 

қонысынан        100 шақырым 

жердегі Естек құмының шет 

жағындағы мазардан табылды. 

Жазу алебастр сияқты берік 

қоспадан құйылған биіктігі 125 

см, ені 26см адам мүсіні тәрізді 

бағанаға жазылған. Бүгінгі 

таңда «Естек  ескерткішіндегі» 

жазудың екі бөлшегі де Қазақстан 

Республикасының Орталық 

Мемлекеттік мұражайында 

сақтаулы. Қаңлыларда ән-күй, би 

және музыка өнері өте жақсы 

дамыған. Олардың қос ішекті, 
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бес ішекті музыка аспаптары 

мен сыбызғы-

сырнайлары болды. Кейбір 

көрші елдер ұлан-асыр той 

жасағанда жоғары мәртебелі 

қонақтарға өнер көрсету үшін 

арнайы өтініш жасап, қаңлы 

музыканттары мен бишілерін 

шақыртып отырды. Осы ретте, 

Қытай елінің ақыны Бәй-

Жүй қаңлының биші қызына 

арнап «Биші бикеш» өлеңін 

жазған. 
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Қазақстан тарихы. 5 сынып. Негізгі мектеп  

5.4A   Ғұндар 

Алдын ала меңгерілуге тиісті білімдер: 

Қазақстан территориясындағы ерте темір дәуіріндегі тайпалық одақтары, қаңлы, үйсін мемлекеттерінің қалыптасуы, қоғамдық 

құрылыстары, олар туралы жазба деректермен археологиялық ескерткіштері, мәдениеті мен шаруашылығы туралы біледі. 

Контекст 

Берілген бөлім Қазақстан территориясында өмір сүрген ғұн тайпалары, олардың қоғамдық құрылысы, ішкі-сыртқы саясаты, мәдениеті мен 

шаруашылығы туралы білім мен түсінік қалыптастырады. 

Бөлімнің тілдік мақсаттары 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы төменде беріліп отыр. 

 

Пәнді оқыту мақсаты 

5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік  

бірлестіктердің құрылуын 

түсіндіру 

5.3.2.2 Қазақстан 
территориясындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің 
көрші елдермен қарым-
қатынасын анықтау 

 

 

Тілді оқыту мақсаты 

1. тарихи деректермен жұмыс 
жасайды (оқылым дағдысы); 

2. бейнематериалмен жұмыс 
жасайды және оның негізінде  
сценарий жазады (тыңдалым 
және жазылым дағдысы); 

3. сұрақтарды талқылайды, пікір 
алмасады (айтылым дағдысы). 

 

Пәндік лексика және 

терминология 

 

тайпалық одақ 

мемлекет 

қоғам 

жауынгерлер 

егіншілер мен малшылар 

патша 

әскери демократия  

археология 

антропология 

шаньюй 

 

 

 

Диалогқа/жазуға қажетті сөз 

тіркестері  

Ғұндардың қоғамдық құрылысын 

келесідей сипаттауға болады... 

Ғұндардың ұлы қоныс аударуы дүние 

жүзін өзгертті, біріншіден..., 

екіншіден..., үшіншіден... 

Ғұндардың әскери күші... 

Аттила келесідей қабілеттерімен 

ерекшеленді... 

Ғұндардың мәдени ескерткіштерінің 

ерекшеліктері келесіде... 

Ғұндар...  

Біздің анықтағанымыз... 

Қорытындысында... 

Біздің тобымыздың ойынша... 

Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «Тілдік мақсаттарға кіріспені» 

қараңыз. 
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Қысқаша шолу 

Бұл бөлім ғұндар мемлекеттік бірлестігі, олардың қоғамдық құрылысы, ішкі-сыртқы саясаты, мәдениеті мен шаруашылығы туралы білім 

мен түсінік қалыптастырады. Оқушылар түпдеректермен жұмыс жасау арқылы оқиғаларға сипаттама береді. 

 

Оқу мақсаттары Сабақта қолдануға ұсынылатын  іс-әрекет 

түрлері 

 

Мұғалімге (пәнді оқыту 

бойынша) ескертпелер 
Оқыту ресурстары 

5.1.1.3 – ғұндардың 

қоныс аудару 

бағыттарын тарихи 

картадан көрсету; 

5.3.1.2 – ежелгі 

мемлекеттік  

бірлестіктердің 

құрылуын түсіндіру 

Ғұн тайпаларының бірігуі  

 

Зерттеу сұрағы: Неге Мөде шаньюй «Жер - 

мемлекеттің негізі» деді? 

 

Б Оқушылардың қызығушылығын ояту үшін 

ғұндар туралы бейнематериалдан үзінді 

көрсетіңіз. Бейнематериалдан   кілт сөздерді 

жазып отыруды тапсырыңыз. Оқушылардың 

алған әсерлерімен бөлісуін ұйымдастырыңыз. 

Оқушылар жұпта, содан кейін топ ішінде 

талқылау жүргізеді. Зерттеу сұрақтары: 

 Ғұндар мемлекеттік дәрежеге қалай жетті? 
 «Халықтардың қоныс аударуы» деп нені 

атайды? 
 Сыртқы саясатта ғұндар қандай саяси 

бағыттарды ұстанды? 
Зерттеу және талдау 

Т  Түпдеректермен жұмыс жасау. 

І қадам: Топтар ғұндар туралы жазған 

авторлардың деректерін талдайды. Жұмыстың 

нәтижесінде оқушылар ғұндарға, олардың бет 

әлпетіне, тұрмыс-тіршілігіне ақпараттық 

карточкалар түрінде қысқаша мәлімет жазады. 

Кейін топтар бұл карточкалармен алмасып, өз 

Тарихи концепт (фокус): 

дәлел 

 

 

«Мөде қаған» кітабынан 

иллюстрацияларды көрсетуге 

болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деректерді алдын-ала 

Ғұндар 

туралыhttp://www.youtube.com/w

atch?v=GpNiLw6YP0w 

Мөде қаған туралы 

http://e-

history.kz/kz/books/education/read/

235 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=q1fPzLh24PY 

 

Т.Садықов, Ә.Төлеубаев, 

Ғ.Халидуллин. Б.Сәрсекеев. 

Ежелгі Қазақстан тарихы, 

Алматы, Мектеп, 2012 ж. 

Аммиан Марцеллин: 

«Ертелі –кеш ат үстінен 

түспейді. Маңызды істер 

туралы кеңесетін болса,кеңесті 

де атүстінде отырып 

өткізеді»,- дейді. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GpNiLw6YP0w
http://www.youtube.com/watch?v=GpNiLw6YP0w
http://e-history.kz/kz/books/education/read/235
http://e-history.kz/kz/books/education/read/235
http://e-history.kz/kz/books/education/read/235
https://www.youtube.com/watch?v=q1fPzLh24PY
https://www.youtube.com/watch?v=q1fPzLh24PY
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сипаттамаларын талқылайды.  

Ж ІІ қадам: Қосымша ақпараттармен жұмыс 

жасау. 

Ғұндардың мемлекеттік құрылымы, жер 

аумағы, жорық бағыттары сипатталған мәтін 

таратылады. Оқушылардың міндеті: 

ақпараттың ішінен маңызды деген 3 тарихи 

тұлғаны, 3 негізгі тарихи оқиғаны анықтау. Өз 

таңдауларын дәйектер келтіре отырып, 

дәлелдеулері тиіс.  

Т/Ж ІІІ қадам: Картамен жұмыс жасау. 

Алған білімдердің негізінде оқушылар 

ғұндардың территориясын басқа тайпалық 

бірлестіктердің жер аумағымен салыстырып, 

кесікін картаға түсіруі тиіс. Оған қоса 

оқушылар қоныс аудару бағыттарын кескін 

картаға белгілеулері қажет.  

Т/Ж ІV қадам: Себеп және салдарды анықтау. 

Оқушылар алған білімдерін қолданып, 

деректердің негізінде: 

 қоныс аударудың екі негізгі себебін 

және екі салдарын анықтайды; 

 ғұндардың көрші мемлекеттермен 

жүргізген саясатын талдап, оның 

нәтижелерін анықтайды;  

 ғұндардың әскери өнері мен 

жаугершілік қасиеттерін сипаттайды.  

Топтар өзара жауаптарымен алмасып, бір-

біріне сұрақтар қоюы қажет. 

Интерпретация 

Т Сабақтың басында көрсетілген 

бейнематериалды қайта көрсетіңіз. 

оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне және тілді 

меңгеру қабілеттеріне 

ықшамдап дайындаңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Византия елшісі Прииск: 

«Олар соғыстан кейін тыныш 

әрі қамсыз тіршілік  етеді, әркім 

қолында барымен қанағат 

етеді», дейді. 

 

Аттиланың бір замандасы: 

«Аттила таңертең үйден 

шығысымен, есік алдында 

тұрып, халықтың мұң-

мұқтажын тыңдады,күні бойы 

әлемнің әр түрлі елдерінен келген 

елшілерді қабылдады», - дейді. 

 

Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінгі дейін). Бес томдық. I-ІІт. 

– Алматы: «Атамұра»,  2010 ж. 

Б.Е.Көмеков, А.А.Галиев. Мөде 

қаған. - Алматы, Аруна, 2008 ж. 

Қазақстанның темір дәуір 

кезеңіндегі картасы, контурлы 

карталар, флипчарттар т.б. 
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Оқушыларға бейнематериалды өздерінің алған 

білімдерімен толықтырып, оқиғаны одан әрі 

өрбіту үшін  сценарий жазуды тапсырыңыз.  

Әр топ өздерінің сценарийлерімен бөлісіп, 

талқылайды, ақпараттардың нақтылығын 

тексереді.  

М Оқушыларды ойландыру үшін келесі 

сұрақтарды беріңіз:  

Мысалы, 

 Неліктен көрші ел Дунху Мөденің 

астындағы атын сұрағанда ол беруге 

келісті? 

 Мөде әйелін неліктен жауларына беруге 

қарсы болмады деп ойлайсыңдар? 

 Мөде мал жаюға қолайсыз жерді беруге 

неге келіспеді? 

Оқушылар өз ойларымен бөлісіп, жер-

мемлекеттің негізі екендігіне көз жеткізуі тиіс. 

Оқушылар жердің мемлекет үшін маңызды 

екенін түсінуі үшін, оларға қазіргі Қазақстан 

картасын көрсетіп, оның шекараларының 

тұрақтылығына, қорғалатындығына назар 

аудартыңыз. Мөде қағанның жер туралы сөзін 

туған жер, Отан, атамекен ұғымдарымен 

байланыстырыңыз. 

Ж Оқушыларға Мөде қағанға «хат» жазып, 

өздерінің көкейіндегі сұрақтарына жауап 

іздеуді тапсырыңыз. Бұл әрекетті уйге 

тапсырма ретінде беруге болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«тұрақтылық», 

«біртұтастылық» идеяларын 

басшылыққа алыңыз. 

 

 

 

 

Оқушыларға көмек болатын  

қажетті сөз тіркестерін тақтаға 

шығарып қойыңыз.  

Мысалы,  

Құрметті Мөде шаньюй..., 

менің ойымша..., 

сізден сұрағым келгені..., 

жауынгерлердің әскери 

қарулары..., 

қытай деректерінде.... 
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5.3.2.2 Қазақстан 

территориясындағы 

алғашқы мемлекеттік 

бірлестіктердің көрші 

елдермен қарым-

қатынасын анықтау 

 

Ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым-

қатынастары  

 

Зерттеу сұрағы: Ғұндармен Ұлы Қытай 

қорғанының салынуы арасында қандай 

байланыс бар? 

 

Б Оқушыларға Ұлы Қытай қорғаны 

бейнематериалынан үзіндіні көрсетіңіз. 

 Не көрдіңіз?  

 Бұл құрылыс сіздерге таныс па? 
 Не үшін салынуы мүмкін?  

деген сұрақтар қойып пікірлерін тыңдаңыз. 

Оқушылар жұпта, содан кейін топ ішінде 

талқылау жүргізеді.  

Б Оқушыларға ғұндар территориясы мен 

Қытай бейнеленген картаны көрсетіңіз. Осы 

екі елдің арасында ұзаққа созылған соғыстар 

орын алғандығы туралы түсінік 

қалыптастырыңыз. 

Зерттеу және талдау 

Т Оқушыларға ғұндар туралы, олардың көрші 

елдермен жүргізген соғыстарына қатысты 

дерекөздерден үзінділер беріңіз.  

1. Оқушыларға келесі сұрақты қойыңыз: 

Қалайша ғұндар өз жауларын жеңе алды? 

Әр топ кем дегенде екі себебін айтуы тиіс.  

2. Деректермен жұмыс істей отырып, 

Қытаймен жүргізген соғыстардың ішінен 

ғұндар үшін маңызды деген біреуін анықтап, 

оның нәтижелерін тұжырымдауы тиіс.  

Тарихи концепт (фокус): 

себеп және салдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деректер ғұндардың әскери 

өнері, қару-жарақтары, 

Қытаймен жүргізген 

соғыстары туралы ақпаратты 

қамтуы қажет. 

 

 

 

 

Ұлы Қытай қорғаны туралы 

бейнероликке сілтеме 

https://www.youtube.com/watch?v

=EtjxFBfI5YU 

 

Ғұндар туралы 

https://www.youtube.com/watch?v

=YEoKnW3TWpY 

 

Ғұндардың әскери өнері туралы 

 (дауысын басып тастаңыз) 

http://www.youtube.com/watch?v=

fUdou80_CcY 

«Ұлы Дала дұбыры» ғұн 

тайпалары. Деректі фильм 

https://www.youtube.com/watch?v

=KmAP3B-URXk 

 

Ұлы Қытай қорғанының Қытай 

тарихындағы орны мен маңызы 

http://el.kz/m/articles/view/content-

4551 

Қосымша деректер: 

«Ұлы Қорған» — Қытайдың Миң 

әулеті (1368—1644) тұсында 

салынған құрылыс. 

«Ұлы Қорғанның» шығысы 

Ляудұңның Жолбарыс тауынан 

басталып, батысы Гансудағы 

Жяйүйгуанға дейін барады, 

https://www.youtube.com/watch?v=EtjxFBfI5YU
https://www.youtube.com/watch?v=EtjxFBfI5YU
https://www.youtube.com/watch?v=YEoKnW3TWpY
https://www.youtube.com/watch?v=YEoKnW3TWpY
http://www.youtube.com/watch?v=fUdou80_CcY
http://www.youtube.com/watch?v=fUdou80_CcY
https://www.youtube.com/watch?v=KmAP3B-URXk
https://www.youtube.com/watch?v=KmAP3B-URXk
http://el.kz/m/articles/view/content-4551
http://el.kz/m/articles/view/content-4551
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Б Ұлы Қытай қорғаны бейнелеген суретін 

тағы да сыныпқа көрсетіңіз. Оқушыларды 

талқылауға шақырыңыз. Алған жаңа 

ақпараттарды қолдана отырып оқушылар 

қорғанның неліктен салынғанына нақты жауап 

берулері қажет.  

Интерпретация 

Шығармашылық жұмыс. Оқушыларға бірнеше 

нұсқасын ұсынуға болады: 

1 топ: Ғұндардың қару-жарақтары, атты әскер 

немес соғыс қимылының суретін салу. 

2 топ: Ұлы Қытай қорғанының макетін 

құрастыру. 

Топтар жұмыстарын таныстырып, бірін-бірі 

бағалайды, өзіндік ой-қорытынды жасайды.  

 

 

 

 

 

 

 

Ғұндардың әскери өнері  

жеңіске жетудегі басты 

себептердің бірі  болғанын 

оқушылар түсінуі тиіс.  

жалпы ұзындығы 6700 км 

артық.б.з.д. 7 ғ. бастап 17 ғ. 

дейінгі 1000 жылда, жиыны 10 

патшалық әулеті құрылыс салып, 

осы қорғанды жасаған. 

Ұлы Қытай қорғаны (қытай 

Ваньли чанчэн – он мың 

шақырымдық қамал) – 

Қытайдағы ежелгі қорғаныс 

құрылысы. Қытай қорғанының 

құрылысы Қытай тарихындағы 

Чуньцю («Көктем және күз» 

б.з.б. 770 – 476 жылы) және 

Чжаньго («Жауласқан 

патшалықтар» б.з.б. 475 – 221 

жылы) заманында салына 

бастаған. Ол кезде Хуанхэ 

алқабында жеті шағын патшалық 

жеке-дара өмір сүрді. Олар 

өздерінің солтүстігіндегі ғұн 

және дунху сияқты көшпелі 

тайпалардан қорғану үшін өз 

шекараларына қорғаныс 

қамалдарын тұрғыза бастады. 

Б.з.б. 221 жылы тұңғыш 

император Цинь Шихуанди өзге 

алты патшалықтың басын 

біріктіріп, біртұтас Қытай 
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империясын құрды. Ол әр 

патшалық тұрғызған үзік-үзік 

қорғаныс қамалдарын бір-біріне 

жалғастырып салдырды. Оның 

ұзындығы 5000 километрге 

жетті. Хань империясы 

заманында қорған-қамалдар 

шығыста Ляодун түбегінен 

батыста Линьтаоға (қазіргі 

Ганьсу провинциясының 

жерінде) дейін жеткізілді. 

Қорғаныс қамалдарының 

бұзылып, бүлінген жерлерін 

Қытайды билеген әрбір 

патшалық жөндеп, қалпына 

келтіріп отырды. Әсіресе Мин 

әулеті солтүстігіндегі көршілері 

– шүршіттер (маньчжур) мен 

моңғолдардан қорғану үшін сол 

заманның ең озық техникасын 

пайдалана отырып, биік тау 

жоталары мен шатқалдарына 

және шөл далаға дейін қорғаныс 

қамалдары мен бекіністерін 

салдырып, қорғанды ұзарта түсті. 

Шығыста Бохай теңізінің 

жағасындағы Шаньхайгуань 

бекінісінен батыста Ганьсу 
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провинциясындағы Цзяюйгуань 

бекінісіне дейін созылып жатқан 

қорғанның жалпы ұзындығы 

10000 километрге жетті. Қытай 

қорғанының бүгінгі күнге дейін 

бүлінбей жеткен 5000 

километрден астам бөлігі сол 

Мин дәуірінде жөнделіп, 

жаңадан тұрғызылған. 

Аждаһа елінің ұлттық символына 

айналған Ұлы Қытай қорғаны 

бұрынғы есептелген 

көр¬сеткіштен 2,5 есе ұзын 

екенін ғалымдар дәлелдеп отыр. 

Ең соңғы өлшеулер бойынша 

қорғанның ұзындығы 21 мың 196 

шақырымды құраған. Ұлы Қытай 

қорғаны құрылысы Қытай 

тарихындағы Чуньцю («Көктем 

және күз» б.з.б. 770 – 476 жылы) 

және Чжаньго («Жауласқан пат 

шалықтар» б.з.б. 475 – 221 

жылы) заманында салына 

бастаған ежелгі Ұлы Қытай 

қорғанының бүгінгі күнге 8 

пайыздан астам қабырғасы 

жеткен.  
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5.1.1.3 ғұндардың 

қоныс аудару 

бағыттарын тарихи 

картадан  көрсету  

Ғұндардың Батысқа қоныс аударуы 

 

Зерттеу сұрағы: Ғұндардың Батысқа 

қоныстануы  қандай өзгерістерге әкелді? 

 

Б Бұрынғы сабақтан алған білімдерін еске 

түсіру үшін картаны пайдаланып, келесі 

бағыттаушы сұрақтарды қойыңыз:  

 «Халықтардың ұлы қоныс аударуы» 

деген не? 

 Ғұндардың ұлы қоныс аудару 

бағыттары қандай? 

 Ұлы қоныс аудару қандай өзгерістерге 

алып келді? 

Бүкілсыныптық талқылау ұйымдастырыңыз.  

Зерттеу сұрағы: 

 Ғұндардың қоныс аударуы 

Қазақстанның этникалық құрамына, 

саяси жағдайына, тіліне, 

антропологиялық ерекшеліктеріне 

қалайша әсер етті? 

Зерттеу және талдау 

Б/Т Оқушыларға дерек ұсынып, ғұндардың 

Қазақстан территориясына әкелген 

өзгерістерін зерттеу тапсырмасын беріңіз. 

І топ: халықтың этникалық құрамындағы орын 

алған өзгерістер; 

II топ: тілі мен антропологияға әкелген 

өзгерістер; 

III топ:  саяси картадағы өзгерістер.  

ДЖИГСО стратегиясын қолдану арқылы 

топтар бір-бірінің ақпараттарымен алмасады, 

Тарихи концепт (фокус): 

өзгеріс пен сабақтастық 
Ғұндардың қоныс аудару: 

 

 

 

 

 

 

 

Топтарды қажетті 

деректермен қамтамасыз 

етіңіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халықтардың қоныс 

аударуhttp://sc0029.arshaly.akmoe

du.kz/documents/view/5d903ab43d

23c312355b6276270b6da9/?p=   

Ғұн тайпасы 

http://stud.kz/referat/show/713 

 

Мысалы, этникалық 

құрамындағы орын алған 

өзгерістер:  

Ғұндар Қазақстан жерін 

бұрыннан мекендеген сақтармен, 

үйсіндермен араласты. Олар бір-

бірімен тұрмыс-тіршілігі, тілі 

жағынан жақындасты. Ғұн 

тайпаларының шығыстан 

батысқа қарай жылжуы тек 

ғұндарға ғана тән құбылыс емес, 

басқа да ірі тайпаларға әсерін 

тигізді. Бұл оқиға әсіресе 

Қазақстанға үлкен әсерін 

тигізді: жергілікті сақ, юэчжи, 

үйсін, қаңлы сияқты 

тайпалардың шығыстан 

батысқа қарай орын 

ауыстыруына әкелді. 

 

Тілі мен антропологияға әкелген 

өзгерістер: 

Ғұндар өздерінен бұрын 

Қазақстан жерін мекендеген 

http://sc0029.arshaly.akmoedu.kz/documents/view/5d903ab43d23c312355b6276270b6da9/?p
http://sc0029.arshaly.akmoedu.kz/documents/view/5d903ab43d23c312355b6276270b6da9/?p
http://sc0029.arshaly.akmoedu.kz/documents/view/5d903ab43d23c312355b6276270b6da9/?p
http://stud.kz/referat/show/713
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талқылайды.  

Интерпретация 

Т/Ж Шығармашылық  жұмыс 

«Ғұндар – қазақ халқының арғы атасы» 

тақырыбында ой-толғау жазу. 

Критерийлері: 

1. Сабақ барысында меңгерген білімдерін 

пайдалану; 

2. Оқиғалардың себеп және салдарын ажырата 

білу; 

3. Өз ойын жинақты әрі нақты түрде білдіре 

алу. 

 

 

 

 

 

тайпалардың түркіленуіне, бет 

әлпетінің моңғолдануына 

біршама әсер етті. 

 

Саяси картаға әкелген өзгерістер: 

Тарихтағы «Ұлы қоныс аудару» 

Орталың Азияның саяси 

картасына, этникалық 

құрамына үлкен өзгерістер 

әкелді. Қытайдың 

ығыстыруымен ғұндар Алтай, 

Сарыарқа арқылы Батыс 

Қазақстанға жылжыды. Олар 

жолшыбай көптеген 

тайпалардың орын 

ауыстыруына әсер етті. 

Ғұндар 

туралыhttp://lms.nci.kz/history/vie

w?f=114&id=6&lang=kaz 

5.1.1.3 – ғұндардың 

қоныс аудару 

бағыттарын тарихи 

картадан көрсету; 

 

5.3.2.2 – Қазақстан 

территориясындағы 

алғашқы мемлекеттік 

бірлестіктердің көрші 

Аттила және оның жаулаушылық 

жорықтары 

 

Зерттеу сұрағы: Ежелгі авторлар Аттилаға 

қандай баға береді? 

 

Б Оқушыларға дүниежүзі тарихынан атақты 

әскери қолбасшылар мен Аттиланың суретін 

көрсетіңіз. Осы тұлғаларды не байланыстыруы 

Тарихи концепт (фокус): 

дәлел  
 

 

 

 

 

 

 

А.Т. Апендиев «Батыс Ғұн 

империясының тарихындағы 

Аттиланың рөлі» мақаласына 

сілтеме  

http://journal.kaznu.kz/Content/upl

oad_files/28advr8nswgxhbzj9e6_6

35150929644293081.pdf#page=14

6 

 

http://lms.nci.kz/history/view?f=114&id=6&lang=kaz
http://lms.nci.kz/history/view?f=114&id=6&lang=kaz
http://journal.kaznu.kz/Content/upload_files/28advr8nswgxhbzj9e6_635150929644293081.pdf#page=146
http://journal.kaznu.kz/Content/upload_files/28advr8nswgxhbzj9e6_635150929644293081.pdf#page=146
http://journal.kaznu.kz/Content/upload_files/28advr8nswgxhbzj9e6_635150929644293081.pdf#page=146
http://journal.kaznu.kz/Content/upload_files/28advr8nswgxhbzj9e6_635150929644293081.pdf#page=146
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елдермен қарым-

қатынасын анықтау 

мүмкін? деген сұрағын қойыңыз. Аттила 

тұлғасына тоқталып, суретке негізделе отырып 

оқушыларды оған мінездеме беруді сұраңыз. 

Аттила әйгілі қолбасшы болу үшін қандай 

қасиеттерді өз бойына сіңірген? 

Бүкілсыныптық талқылау ұйымдастырыңыз.  

Зерттеу мен талдау 

Т Оқушыларға Аттила  туралы жазылған түрлі 

пікірлерді ұсыныңыз.  

Оқушылардың міндеті: Аттилаға жан-жақты  

мінездеме беру. 

Критерийлері: 

1. Аттиланың өмір сүріп отырған дәуіріне 

сипаттама жазу; 

2. Аттиланың өмір сүрген ортасы, өмірбаяны; 

3. Аттиланың тарихи орны, іс–әрекеті, тұлға 

ретіндегі қызметі; 

4. Аттиланың тұлға ретіндегі қасиеті, 

ерекшеліктері; 

5.  Аттила  туралы оқушының пікірі.   

Б Ғұн империясының территориясы 

бейнеленген  картаны сыныпқа көрсетіңіз.  

Оқушыларға келесі сұрақты қойыңыз: Аттила 

қалайша орасан зор жер аумағын иелене алды? 

Оқушылардың ой пікірлерін тыңдаңыз.  

Т Аттиланың көрші елдермен қарым-

қатынасын зерттеу үшін сыныпты үш топқа  

бөліңіз. 

І топ: Аттиланың  батысқа жасаған 

жорықтарын қарастырады; 

ІІ топ:  Каталаун шайқасын сипаттайды; 

ІІІ топ: Ғұн империясының ыдырау себептерін 

 

 

 

 

 

Қосымша материалдармен 

қамтамасыз етуге болады. 

 

 

 

 

Ф Қалыптастырушы 

бағалаудың мүмкіндіктері бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сен білесің бе? Аттила туралы 

https://www.youtube.com/watch?v

=K6C30MuP0Xw&list=PLNpE9tD

JRRKwtnGlhID1chzNmcHlURjgE

&index=6 

 

К.Т. Жумагулов  

г. Алматы, Казахстан  

«Личность Аттилыв современной 

исторической реконструкции» 

мақаласына сілтеме 

http://enu.kz/repository/repository2

013/LICHNOST'-ATILLY.pdf 

 

 

Аттила суреттеріне сілтеме 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Аттила 

 

Мысалы,  

«Ол халықтарды тітірентіп, 

елдердің барлығына үрей 

үймелетіп, барлық жерде өзі 

туралы өте кең ұғым таратқан 

еңіреген ер еді. Оның қадамдары 

паң, қарағанда жанары 

ұшқындап, дене 

қозғалыстарының өзімен 

аспандаған өз қуатын айғақтап 

тұратын. Соғысты сүйетін ол 

тіршілікте қайырымды, бір рет 

сенгенге мейірбан болатын. 

Сырттай қарағанда тапал, кең 

https://www.youtube.com/watch?v=K6C30MuP0Xw&list=PLNpE9tDJRRKwtnGlhID1chzNmcHlURjgE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=K6C30MuP0Xw&list=PLNpE9tDJRRKwtnGlhID1chzNmcHlURjgE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=K6C30MuP0Xw&list=PLNpE9tDJRRKwtnGlhID1chzNmcHlURjgE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=K6C30MuP0Xw&list=PLNpE9tDJRRKwtnGlhID1chzNmcHlURjgE&index=6
http://enu.kz/repository/repository2013/LICHNOST'-ATILLY.pdf
http://enu.kz/repository/repository2013/LICHNOST'-ATILLY.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аттила
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анықтайды. 

Интерпретация 

І топ: Аттиланың жорықтары бойынша 

ақпараттық органайзер жасайды;  

ІІ топ:  Каталаун шайқасына постер жасайды. 

(шайқастың ерекшелігі, нәтижесі);  

III топ: Ғұн империясының ыдырауы бойынша 

интеллект карта жасайды.   

 

1. Ақпараттық органайзер 

оқушының алған 

фактологиялық білімін 

тексеруге көмектеседі. 

Оның мазмұнын 

тақырыпқа сай өзіңіз 

бейімдей аласыз. Мысалы, 

негізгі жылдар, шайқастар, 

тұлғалар, географиялық 

атаулар, шайқастардың 

нәтижелері және т.б. 

2. Белгілі бір тақырып 

бойынша постер жасау 

үшін келесі критерийлерді 

басшылыққа алу қажет: 

- көрсетілетін тақырып 

нақты, әрі өзекті болуы 

тиіс; 

- негізгі идеялар 

ықшамдалып, оған 

сәйкесінше дәйектер 

келтіруі тиіс; 

- сөздер, сөйлем мөлшері 

шектеулі боуы тиіс; 

- тақырыпқа сай 

иллюстрациялар/тірек 

сызбалар/инфографика  

бейнеленуі тиіс.  

3. Интеллект карта  ойды 

жүйелеуге, 

қорытындылауға қолдау 

көрсетеді. Оның басты 

кеуделі, кішкентай көзі 

сығырайған, бурыл тарта 

бастаған сирек сақал, тәмпіш 

мұрын, терісінің түрі адам 

жиіркенгендей ол өз тегінің бар 

белгілерін паш еткендей».  

Иордан, гот тарихшысы,  

«Геттер мен олардың іс-

әрекеті» еңбегінің авторы. 

 

«Ол бүкіл халықтарды сілкіндіру 

үшін жаратылған ер еді. Бүкіл 

елдерге сұмдық болып тиді, 

бәрін де қалтыратып жіберді, ол 

туралы хабардың өзі 

қорқынышты еді. Оның жүрген 

жүрісі маңғаз, көзқарасы мен 

қимыл қозғалысы аса тектілікті 

көрсетеді. Соғысты жақсы 

көргенімен тонаушылығы аз 

болды, ой қабілеті өте жоғары 

еді, сұраушыға қайырымды, 

сенген адамына өте мейірімді». 

Приск Паниос, V ғ. өмір сүрген 

тарихшы және елші,  

«Византия тарихы» еңбегінің 

авторы. 

 

«Аттила шайқас кезінде аяусыз 

болғанымен, табиғатынан жауыз 

болған емес».  

«Константинопольмен келіссөз 
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идеясы - әртүрлі ойлардың 

қаншалықты бір-бірінен 

өрбіп шығатындығын  

көрсету. Интеллект 

картаны жасаудың 

критерийлері: 

- көрнекілік; 

- негізгі ойлардың 

анықталуы; 

- оқиға желісінің ретімен 

өрбуі; 

- тиісті 

мәліметтердің/фактілердің 

болуы; 

- интеллект картаның тілі 

түсінікті, ақпараты нақты, 

жеңіл оқылатын болуы 

тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бастаған Аттила бірінші кезекте 

соғысқа емес, бейбітшілік 

орнатуғаұмтылды»  Г.В.Вернадск

ий. 

 

 



 

90 

 

Қазақстан тарихы. 5 сынып. Негізгі мектеп  

5.4В Сарматтар 

Алдын ала меңгерілуге тиісті білімдер: 

Қазақстан территориясындағы ерте темір дәуіріндегі сақ тайпалық одақтары, қаңлы, үйсін мемлекеттерінің және ғұн империясының 

қалыптасуы, қоғамдық құрылыстары, олар туралы жазба деректер мен археологиялық ескерткіштері, мәдениеті мен шаруашылығы туралы 

біледі. 

Контекст 

Берілген бөлім сармат тайпаларының Қазақстан территориясында орналасуы, қоғамдық құрылысы, ішкі-сыртқы саясаты, мәдениеті мен 

шаруашылығы туралы түсінік қалыптастырады.  

Бөлімнің тілдік мақсаттары 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы төменде беріліп отыр. 

 

Пәнді оқыту мақсаты 

5.2.2.1 археологиялық –

ескерткіштерді сипаттау 

 

5.2.2.3 ежелгі тайпалардың 

қолданбалы өнер ерекшеліктерін 

сипаттау 

 

 

 

 

Тілді оқыту мақсаты 

1. мәліметтермен жұмыс 
жасайды (оқылым дағдысы); 

2. сценарий дайындайды және 
ролдік ойындарға қатысады 
(тыңдалым және айтылым 
дағдысы); 

3. шағын әңгіме, хабарлама, бес 
жолды  өлең жазады (жазылым 
дағдысы). 

 

 

 

 

Пәндік лексика және 

терминология 

 

тайпалық одақ 

мемлекет 

қоғам 

жауынгерлер 

егіншілер мен малшылар 

патша 

әскери демократия  

археология 

антропология 

полихромдық стиль 

 

Диалогқа/жазуға қажетті сөз 

тіркестері  

Сарматтардың қоғамдық құрылысын 

келесідей сипаттауға болады... 

Сарматтарда әскери - демократиялық 

құрылыс болғанын келесіден көруге 

болады... 

Сарматтардың мәдени ескерткіштерінің 

ерекшеліктері келесіде... 

Біздің анықтағанымыз... 

Қорытындысында... 

Біздің тобымыздың ойынша.... 

Бірқатар факторлар келесі 
оқиғаларға әсер етті, мысалы... 

Ең басты өзгерістер / жетістіктер 
болды… 

Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «Тілдік мақсаттарға кіріспені» 
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қараңыз. 

Қысқаша шолу 

Бұл бөлім сармат тайпаларының Қазақстан территориясында орналасуы, қоғамдық құрылысы, ішкі-сыртқы саясаты, мәдениеті мен 

шаруашылығы туралы білім мен түсінік қалыптастырады. Оқушылар дереккөздерінен қажетті ақпаратты алып, олармен жұмыс жасау 

дағдыларын жетілдіреді. 

 

Оқу мақсаттары Сабақта қолдануға ұсынылатын  іс-

әрекет түрлері 

Мұғалімге (пәнді оқыту 

бойынша) ескертпелер 
Оқыту ресурстары 

5.2.2.1 - 

археологиялық 

ескерткіштерді 

сипаттау;  

 

5.2.2.3 – ежелгі 

тайпалардың 

қолданбалы өнер 

ерекшеліктерін 

сипаттау; 

 

5.3.1.1 – картада 

тайпалық одақтардың 

орналасуын көрсету;  

 

5.1.2.2 – әлеуметтік 

топтардың 

ерекшеліктерін 

түсіндіру  

 

Сарматтардың қоғамдық құрылысы мен 

шаруашылық өмірі 

 

Зерттеу сұрақтары: Сармат қоғамы несімен 

ерекшеленеді? 

 

Б Темір дәуірі мәдени ескерткіштерін 

қайталау және сармат мәдени 

ескерткіштерімен байланыстыру 

мақсатында "Бинго" ойынын ойнатыңыз. 

Тақтаға сандар жазылған тор көздер 

шығарыңыз. Әр санның артында темір 

дәуірінің ескерткіштеріне байланысты 

сұрақ, сурет, атау, сызба тапсырмалары 

жасырылып тұрылуы тиіс. Сонымен қатар 

тор көздерге жаңа тақырыптан «Бесоба», 

«Сынтас», «Аралтөбе» сөздерін жасырыңыз. 

М «Бесоба», «Сынтас», «Аралтөбе» 

ескерткіштері орналасқан жерді картадан 

көрсетіп,  Оқушыларды сарматтардың 

археологиялық ескерткіштерімен 

таныстырыңыз.  

Тарихи концепт (фокус): дәлел 

 

 

 

«Бинго» ойынының әдісі 

бойынша жауап бере алмаған 

сұрақтарын жеке алып қойып, 

келесі сұрақтарға жауап 

берулеріне болады. Бір топтың 

жауап бере алмаған сұрағына 

екінші топ жауап беруге 

болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аралтөбе жайылы мақала 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st

=1235164740 

 

 

Сармат туралы 

http://megamozg.kz/index.php?page=

view_mat&id=1041&partition=other

&subpartition=articles_historykaz 

 

Батыс Қазақстандағы мәдени-

тарихи ескерткіштер:  

http://bigox.kz/batys-kazakstandagy-

madeni-tarixi-eskertkishter/ 

 

 

Сокровище сарматов 

(бейнематериал орыс  тілінде)   

http://www.youtube.com/watch?v=d

MXHSeO6kEI 

 

 

http://megamozg.kz/index.php?page=view_mat&id=1041&partition=other&subpartition=articles_historykaz
http://megamozg.kz/index.php?page=view_mat&id=1041&partition=other&subpartition=articles_historykaz
http://megamozg.kz/index.php?page=view_mat&id=1041&partition=other&subpartition=articles_historykaz
http://www.youtube.com/watch?v=dMXHSeO6kEI
http://www.youtube.com/watch?v=dMXHSeO6kEI
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Зерттеу және талдау 

Б/Т Жаңа атауларға байланысты «Бесоба», 

«Сынтас», «Аралтөбе» мәдени 

ескерткіштерінің ерекшеліктерін анықтау 

мақсатында, сыныпты үш топқа бөліңіз. 

Топтарды қажетті ақпараттармен 

қамтамасыз етіңіз. 

Оқушылар өз зерттеулерін презентация 

түрінде көрсетеді.  

Презентацияның критерийлері: 

1. Презентация тек екі слайдтан тұруы 

қажет; 

2. Бірінші слайда таңдамалы үш сурет пен 

оны түсіндіретін үш сөйлем болуы тиіс; 

3. Екіншісінде төрт сурет таңдалып, ретімен 

қойылуы тиіс. Әр суретке үш сөзден 

аспайтын сөйлем  жазу.  

Топтар өз жұмыстарын қорғап, сұрақ-

жауаппен алмасады.  

 

Б Оқушылар Сынтас, Бесоба, Аралтөбе 

обаларын зерттегеннен  кейін, оларға келесі 

сұрақты қойыңыз: 

Обаларда табылған заттар, жерлеу рәсімі 

бойынша біз сарматтар қоғамындағы қандай 

ерекшелікті байқаймыз? 

Оқушылар өздерінің жасаған 

презентациялардың негізінде бұл сұраққа 

жауап табуы тиіс.  

Б Сарматтар туралы деректі фильмді 

көрсетіңіз. Сарматтар қоғамының 

ерекшеліктеріне, әлеуметтік құрылымына, 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Оқушылардан ескерткіштердің 

«Бесоба», «Сынтас», 

«Аралтөбе» мәдени 

ескерткіштерінің 

ерекшеліктерін көрсететін 

суреттерді таңдауды сұраңыз.  

 

 

 

 

 

Сармат қоғамында әлеуметтік 

теңсіздіктің орын алғандығына 

жетелеңіз. 

 

СББР бойынша интерактивті  

түсіндіруді көрсетіп, тыңдатуға 

болады.  
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әйелдердің қоғамдағы орнына тоқталыңыз. 

Т Венн диаграммасы арқылы сарматтар мен 

басқа тайпалық бірлестіктердің бірінің 

(сақтар немесе ғұндар) қоғамдық 

құрылымын салыстыру тапсырмасын 

беріңіз. 

Б Бастапқы «Бинго» ойынына қайта оралып, 

сармат ескерткіштеріне байланысты 

сұрақтар дайындап қойыңыз. 

Мұғалімнің тапсырмаға байланысты беретін 

сұрақтары: 

 Сармат қоғамында абыздардың рөлі 

қандай және ол туралы қай 

ескерткіштен біле аламыз? 

 Аралтөбе ескерткішінен  табылған 

жәдігерлердің айрықша атап өтетін 

белгілері бар ма? 

 Сармат қоғамында  жауынгерлердің 

рөлінің жоғары болғандығы неден 

байқалады? 

Оқушылар топпен ақылдасып бір минут 

ішінде жауап беру керек. Сабақты 

оқушылардың жауаптарын негізге алып, 

қорытындылаңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1 Қазақстан 

территориясындағы 

ерте көшпелілердің  

халықаралық  

сахнадағы орнын 

анықтау  

 

 

Сарматтардың саяси тарихы 

 

Зерттеу сұрағы: Сарматтар қандай 

мемлекеттермен қарым-қатынаста болды? 

 

Б Сыныпқа Қазақстанның ежелгі картасын 

ұсыныңыз. Картамен жұмыс жасау арқылы 

оқушыларға келесі сұрақты қойыңыз: 

Тарихи концепт (фокус):  дәлел   

 

 

 

 

 

 

 

Сарматтар туралы 

http://e-

history.kz/ru/contents/view/128 

 

Сарматар туралы 

http://historicalchroniclesarenotforgot

t.blogspot.com/p/blog-

page_6873.html 

http://e-history.kz/ru/contents/view/128
http://e-history.kz/ru/contents/view/128
http://historicalchroniclesarenotforgott.blogspot.com/p/blog-page_6873.html
http://historicalchroniclesarenotforgott.blogspot.com/p/blog-page_6873.html
http://historicalchroniclesarenotforgott.blogspot.com/p/blog-page_6873.html
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 Сарматтар қандай мемлекеттермен 

соғыс жүргізуі мүмкін? 

 Оның себептері қандай? 

Оқушылардың болжамдарын тыңдаңыз.  

Зерттеу мен талдау 

Б/Т Деректермен жұмысты 

ұйымдастырыңыз. 

І топ: Аршактың Парфияның бір бөлігін 

жаулап алуын қарастырады; 

ІІ топ: сармат әйелдерінің ерлермен қатар 

соғысқа қатысуын зерттейді, дәйектер 

келтіреді.  

Жұмыстың соңында оқушылар жоғарыда 

қойылған негізгі сұрақтарға жауап берулері 

тиіс. 

Интерпретация 

Б Жазылым тапсырмасы бойынша 

төмендегі тапсырмалардың бірін 

орындатыңыз. 

Мысалы, 

 Сарматтар  туралы  шағын баяндама; 

 Сармат көсемдеріне арналған хат; 

 Сармат қоғамындағы әйелдің роліне 

қатысты ой толғау/әңгіме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарматтардың жаулаушылық 

соғыстары туралы түпдерек 

немесе мәтін дайындаңыз. 

Соғысқа ер адамдармен бірге 

әйелдердің де қатысуы 

сарматтардың әскери 

демократияның ерекшелігі 

екендігін оқушылар түсінуі тиіс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарматтар туралы  

http://megamozg.kz/index.php?id=24

81&page=view_mat&partition=other

&subpartition=articles_historykaz 

 

Ежелгі Қазақстан картасы 

 

Сарматтар туралы 

www.youtube.com/watch?v=gfwS7w

rv5CE 

 

Ақпараттық білім ресурстары 

орталығы. 6 сынып. Қазақстан 

тарихы. Электронды оқулығы. 

2011ж. СББР №115. «Сарматтар. 

Сарматтар тайпаларының 

қоныстануы. Тұрмысы. 

Шаруашылығы» 

www.nci.kz 

 

 

 

http://www.nci.kz/


 

95 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы. 5 сынып. Негізгі мектеп  

5.4.С Ежелгі Қазақстан тарихына шолу 

Ұсынылатын сағат саны: 4 сағат 

Алдын ала меңгерілуге тиісті білімдер: 

Қазақстан территориясындағы ерте темір дәуіріндегі сақ, сармат тайпалық одақтары, қаңлы, үйсін мемлекеттерінің қалыптасуы, қоғамдық 

құрылысы, олар туралы жазба деректермен археологиялық ескерткіштері, мәдениеті мен шаруашылығы туралы біледі. 

Контекст 

Берілген бөлім Қазақстан территориясындағы темір дәуіріндегі сақ, сармат тайпалық одақтарының, қаңлы, үйсін, ғұн мемлекеттерінің 

қоғамдық құрылысын, археологиялық ескерткіштерін, атақты тұлғалары мен көсемдерін, антропологиясын, дүниетанымын,өнерін,  көшпелі 

шаруашылық ерекшеліктерін қайталап, бекітуге мімкіндік береді. 

Бөлімнің тілдік мақсаттары 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы төменде беріліп отыр. 

 

Пәнді оқыту мақсаты 

5.1.1.2 Ежелгі Қазақстан 

адамдарының 

антропологиялық  тұрпатын 

анықтау 

 

 

Тілді оқыту мақсаты 

1.Мәліметтермен жұмыс 
жасайды (оқылым дағдысы); 

2. қойылым арқылы өз жұмыс 
нәтижелерін көрсетеді 
(тыңдалым және айтылым 
дағдысы). 

 

 

 

 

Пәндік лексика 

және 

терминология 

 

көсем 

патша 

әскери демократия 

аңдық стиль 

зерлеу 

полихромдық стиль 

керамика 

маусымдық көш 

төрт түлік 

жеке меншік 

антропология 

археология 

Диалогқа/жазуға қажетті сөз тіркестері  

Біздің анықтағанымыз... 

Қорытындысында... 

Біздің тобымыздың ойынша.... 

Бірқатар факторлар келесі факторларға әсер етті, 
мысалы... 

Ең басты өзгерістер / жетістіктер болды… 
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этнография 

Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «Тілдік мақсаттарға кіріспені» 

қараңыз. 

Қысқаша шолу  

Бұл бөлім Қазақстан территориясындағы темір дәуіріндегі сақ, сармат тайпалық одақтарының, қаңлы, үйсін, ғұн мемлекеттерінің қоғамдық 

құрылысы, археологиялық ескерткіштері, атақты тұлғалары мен көсемдері, антропологиясы, дүниетанымы, өнері, көшпелі шаруашылық 

ерекшеліктері  туралы түсінік қалыптастырады.  

Оқу мақсаттары Сабақта қолдануға ұсынылатын  іс-әрекет 

түрлері 

Мұғалімге (пәнді оқыту бойынша) 

ескертпелер 
Оқыту ресурстары 

5.1.1.2 – Ежелгі 

Қазақстан 

адамдарының 

антропологиялық  

тұрпатын анықтау  

 

 

Ежелгі Қазақстан адамдарының 

антропологиялық тұрпаты 

 

Зерттеу сұрағы: Ежелгі Қазақстан адамдарының 

антропологиялық тұрпаты қалай өзгерді? 

 

Б Оқушыларға түрлі нәсілдер өкілдері 

бейнеленген суреттерді көрсетіңіз. Оқушыларға 

суреттерді салыстырып, бет пішіндердегі 

ұқсастық пен айырмашылықты анықтауға 

тапсырма беріңіз. 

М Оқушыларды антропология ғылымымен 

таныстырыңыз.  

Зерттеу және талдау 

Т Топтарға қола дәуірінің, темір дәуірінің сақ, 

үйсін, ғұн тайпалар өкілдерінің нәсілдік белгілері 

туралы мәлімет ұсыныңыз. Қола дәуіріндегі 

еуропеоидтық нәсілден темір дәуіріндегі 

тайпалардың біртіндеп өзгеруін төмендегі 

салыстырмалы кестеге түсіртіңіз.  

Тарихи концепт (фокус): дәлел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларды қажетті материалмен 

қамтамасыз етіңіз. 

 

 

 

 

 

Скифы и саки. 

Антропологические 

реконструкции 

https://www.youtube.com/

watch?v=VL1gxyl4cHg 
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Тайпа 

атаулары 

Антропологиялық 

ерекшеліктері  

 

Андрондықтар   

Сақтар  

Ғұндар  

 

Ой-түйін:  

(екі сөйлемнен аспайтын қорытынды 

жазу) 

Интерпретация 

Б/Т "Неліктен Қазақстанда өмір сүрген 

тайпалардың бет әлпеті әртүрлі болды?" сұрағын 

қойыңыз.   

Алдын ала дайындалған себептер жазылған 

карточкаларды таратыңыз. Оқушылардың 

міндеті: топта талқылап, осы себептердің ішінен 

негізгі екі себепті анықтау.  

Мысалы,  

1. Тайпалардың қоныс аударуы; 

2. Табиғи-географиялық жағдай; 

3. Тайпалардың бір-бірімен араласуы 

(ассимиляция). 

Т Сыныпты екі топқа бөліңіз. Оқушылар алған 

білімдерін пайдаланып, тайпалардың нәсілдік 

ерекшеліктерді анықтау үшін суретті мозаика 

құрастырады.   

І топ:  Моңғолоидтық нәсіл 

ІІ топ:  Еуропоидтық нәсіл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Әр нәсілдің бет әлпеті пішіні 

бейнеленген сурет бөліктерін қиып 

дайындаңыз. 

5.4.1.1 – ежелгі Ежелгі Қазақстанға саяхат  Тарихи концепт (фокус):  
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адамдардың 

алғашқы кәсібін 

сипаттау; 

5.4.1.2 – көшпелі 

мал шаруашылығы 

мен егіншіліктің 

қалыптасуын 

түсіндіру; 

5.4.2.1 – еңбек 

құралдары мен 

қару түрлерін 

сипаттау; 

5.4.2.3 – Ұлы 

Жібек жолының 

пайда болуын 

түсіндіру  

   

 Т І қадам: Сыныппен «Тайпалар құрылтайын» 

ұйымдастырыңыз. Құрылтайға бес тайпаның 

өкілдері қатысады. Құрылтайдың басты сұрағы: 

«Біз мұндай ұлан-ғайыр жерге қалай ие болдық 

және оның тұтастығын қалайша сақтап қалдық?»  

Әр тайпа өкілдері өздерінің жерді сақтап қалуға 

қосқан үлесін дәйектер келтіре отырып негіздейді. 

Оған қоса келесі критерийлер бойынша  баяндама 

сөзін дайындайды: 

 әскери өнер; 

 мәдени жетістіктер; 

 қоғамдық құрылыстағы ерекшеліктер; 

 шаруашылық; 

 дүниетаным. 

ІІ қадам: Сұрақ-жауап алмасу. 

Тайпа өкілдері бір-біріне сұрақ қояды, пікір 

алмасады.  

ІІІ қадам: Құрылтайдың резолюциясын шығару.  

Ұрпаққа өсиет қалдыру. Тайпа өкілдері бірігіп, 

болашақ ұрпаққа жер, елдің тұтастығын сақтап 

қалу туралы өсиет хат дайындайды.   

Ж «Қазақ халқы - ежелгі тайпалардың мұрагері» 

тақырыбында шағын эссе жаздыруға болады. 

 

интерпретация 

 

 

 

Сабақ басында оқушыларға жыл 

бойы алған білімдерін пайдалануға 

тиісті екендігін ескертіңіз.  

 

 

 

 

Регламент әр тайпа өкілі үшін 7  

минут 

 

 

 

 

 

Әр  топқа қойылымның 

тақырыбын цитата түрінде 

ұсыныңыз. 

Мысалы, 

Сақтар: "Мен сендерді 

адастырып, қырғынға 

ұшыраттым, елімді аман 

алып қалдым, мен 

дегеніме жеттім. Енді 

қолдарыңнан 

келгендерінді істей 

беріңдер" 

 

Үйсіндер: "Үйсіндерде 

қолөнершілер көп болды, 

халық малшылар мен 

егіншілерден де тұрды. 

Үйсін қоғамында теңсіздік 

қалыптасты, көсемдер 

"менің жайылымыма 

ешкім мал жаймасын" деп 

жеріне басқаны 

жолатпады, оларда сауда 

қарым-қатынастары 

жақсы дамыды" 

 

Қаңлылар: " Қаңлылар 

өркөкрек, өжет келеді, 

елшілергеде басын имейді, 
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оларды төмен 

отырғызады, тамақты өз 

ақсақалдарына содаң 

кейін елшілерге береді" 

деді қытай елшісі. 

 

Ғұндар: "Аттила 

таңертең үйден 

шығысымен, есік алдында 

тұрып, халықтың мұң-

мұқтажын тыңдады, 

күні бойы әлемнің әр 

түрлі елдерінен келген 

елшілерді қабылдады, ал 

кешке бізбен тамақ 

ішті.Бәрі күміс ыдыстан 

ас ішті, ал Аттила ағаш 

ыдыстардан тамақ жеді" 

 

Сарматтар: "Қауымның 

барлық мәселелерін ру 

ақсақалдары, тайпа 

көсемдері қауым 

мүшелерімен ақылдаса 

отырып 

шешкен.Сарматтардың 

әйелдері де жасақ 

құрамына кірген" 
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Сабақ жоспары 

 

Сабақты жоспарлаудан бұрын орта мерзімді жоспарды қараңыз. Сабақ жоспарын ұсынылған үлгі негізінде әзірлеуге болады.  

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  Мектеп:  

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып:  Қатысқандар саны: 

Қатыспағандар саны:  

 

Сабақ тақырыбы   

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

  

Сабақ мақсаттары  (Сабақ мақсаттарын анықтап алыңыз. Олар оқу мақсаттарымен (ОМ) бірдей болуы немесе 

ОМ ұзақ мерзімді сипатта болса, нақты осы сабаққа бейімделген болуы  мүмкін (ОМ қол 

жеткізу үшін бірнеше сабақ қажет болған жағдайда)   

Жетістік критерийлері  Формативті (қалыптастырушы) бағалау (ФБ) бойынша мұғалімге арналған әдістемелік 

нұсқаулықтар құжатынан таңдап алынған ОМ үшін жетістік критерийлерін көшіріп 

алыңыз.  

ФБ үшін таңдап алынбаған ОМ үшін жетістік критерилерін өзіңіз құрастырыңыз. 

Тілдік  мақсаттар 

 

Тілдік емес пәндер үшін құрастырылады. Тілдік мақсаттарды, лексика мен тіркес 

мысалдарын қоса анықтаңыз 

 

Пәнге тән лексика мен терминология: 

 

 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:  
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Құндылықтарды дарыту  

 

 

Осы сабақта балалардың бойына сіңіруге арналған кіріктірілген оқу бағдарламасындағы 

құндылықтар мен ұлттық, жалпыадамзаттық құндылықтарды көрсетіңіз.   

Құндылықтарды дарыту … арқылы/көмегімен жүзеге асады (іс-әрекетті және/немесе 

тақырып мазмұнын сипаттау).   

 

Пәнаралық байланыстар Ықтимал пәнаралық байланысты әріптесіңізбен талқылаңыз немесе дереккөздерге 

жүгініңіз. 

Сабақта пәнаралық кіріктірілу қалай жүзеге асырылатынын көрсетіңіз (іс-әрекет 

және/немесе мазмұн арқылы)  

 

АКТ қолдану дағдылары  Осы сабақта оқушылар қандай АКТ дағдыларын дамыта алатынын көрсетіңіз 
 

Бастапқы білім  

 

Оқушылар бастапқыдан нені біледі немесе осы сабақ алдында олар нені білуі керек? (негізгі 

ұғымдар, фактілер, формулалар, терориялар)  

 

Бұрыннан бар білімді қалай белсендендіре аласыз? 

 

Сабақ барысы  

Сабақтың жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар 

Сабақтың басы  

 
Сабақ басында: 

- оқушылардың зейінін шоғырландыруға 

- оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын/ОМ анықтап алуға 

- оқушылардың «жақын даму аймағын», сабақ соңында 

күтілетін нәтижелерді анықтауға  

көңіл бөлу қажет  
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Сабақтың ортасы   

 
Сабақ мақсатына орай бар білімдерді қалыптастыру мен 

дағдыларды дамытуға бағытталған іс-әрекет. 

Іс-әрекет барысында ақпаратты талдау және өңдеу, 

зерттеу, практикалық жұмыс, проблемалық 

жағдаяттарды шешу арқылы оқушылардың бойында білім 

мен дағдылар қалыптасады және дамиды   

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді: 

- нені білдім, нені үйрендім 

- нені толық түсінбедім  

- немен жұмысты жалғастыру қажет  

 

Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының 

жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады 

 

 

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек 

қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың 

материалды меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлайсыз?  

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты 

бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, 

оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу 

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ 

барысында үйренгенін бағалау үшін 

қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді 

Денсаулық сақтау технологиялары. 

Сергіту сәттері мен белсенді  іс-әрекет түрлері. 

Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы 
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материалдары мен ресурстарын 

оқушылардың жеке қабілеттерін есепке 

ала отырып іріктеу (Гарднердің 

жиындық зият теориясы) түрінде болуы 

мүмкін.  

Саралау уақытты ұтымды пайдалануды 

есепке ала отырып, сабақтың кез-келген 

кезеңінде қолданыла алады 

 

жазасыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ережелерінің тармақтары    

 

Сабақ бойынша рефлексия  

 

Сабақ мақсаттары/оқу 

мақсаттары дұрыс қойылған 

ба? Оқушылардың барлығы ОМ 

қол жеткізді ме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақта саралау дұрыс 

жүргізілді ме?  

Сабақтың уақыттық 

кезеңдері сақталды ма?  

Сабақ жоспарынан қандай 

ауытқулар болды, неліктен?  

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ 

бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.   
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Жалпы баға  

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1: 

 

2: 

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1:  

 

2: 

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда 

неге көңіл бөлу қажет? 

 

 

 

 

 

 

 

 


