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Тілдік мақсаттар туралы 
Музыка сабақтарында оқушылардың пәндік (ғылыми) тілін қалыптастыру үшін музыкалық іс-

әрекеттің алуан түрінде (музыканы тыңдау, қабылдау, талдау, орындау) музыкалық ұғымдар мен 
құбылыстарды сипаттауда, музыканы шығару мен импровизациялау барысында тиісті глоссарийді 
пайдалану ұсынылады.  

«Музыка» пәнінің мазмұны оқу тілі (қазақ және орыс тілдері) арқылы беріледі. Әр пәннің өз 
тілдік стилі бар, оны нақты бір пәннің «ғылыми тілі» деп атауға болады. Ғылыми тіл – пәннің 
мазмұнын оқып үйрену, ойлау қабілетін және пәндік мазмұнның негізгі ұғымдарымен жұмыс істеуді 
жақсарту үшін қолданылатын негізгі құрал. Басқа тілде оқитын көптеген оқушылар ғылыми тіл мен 
пән мазмұнын толық игеруі үшін оларға білім алу үдерісінде үнемі қолдау көрсетілуі қажет. Үштілді 
білім беру контексінде бірінші ғылыми тілдің дамуы да тұрақты назарды талап етеді, сондықтан 
бірінші тіл арқылы оқуға жұмсалатын шектеулі уақыт тиімді және нәтижелі қолданылуы керек.  

Тілдік мақсаттар ғылыми тілді үйрену үшін маңызды құрал болып табылады. Оқушылар үшін 
өздерінен не күтілетіндігін түсінуі тілдік мақсаттардың анық құрылуына байланысты. Сондай-ақ, 
тілдік мақсаттар оқытушылар мен оқушыларға оқуға деген ынтаны қалыптастыруға көмектеседі.  

Ғылыми тілді оқып үйренуді қолдау үшін оқытушыларға сабақ жоспарларына келесі оқу 
мақсаттарын жүйелі түрде қосу ұсынылады:   

• оқушылар назарын ғылыми тілге аудару (мәселен, пән бойынша оқу мақсаттарына жету үшін 
қажет терминология немесе тұрақты тіркестері бар лексиканы қолдану); 

• пән мазмұнының ұғымдарымен жұмыс істеуге қажетті жұмыс тілін қолдану (мысалы, топтық 
жұмыстар, сұрақты дұрыс қоя білу, жағдайды талдау және пікірталас жүргізу үшін қажетті сөздер мен 
сөз тіркестері); 

• алдын ала оқыту, оның ішінде ең бастысы, пәнді оқуда дұрыс қолдана білу үшін қажетті 
терминология мен тіркестер жиынтығын қамтитын лексиканы орынды контексте алдын ала қолдану; 

• оқушылардың төрт дағдының барлығын түрлі әрекеттерде (мысалы, оқылым-тыңдалым, 
оқылым-жазылым, оқылым-айтылым, тыңдалым-жазылым және т.б.) түрлі  мақсаттарға қол жеткізу 
үшін қолдану; 

• оқушыларды пікірталас диалогтарға қатыстыру (мәселен, оқушылардан қысқа жауаптарды 
қабылдамау, білімді ғана көрсететін сұрақтарды қоймау; оқушыларды өз білімін нәтижелі талқылау 
үшін пайдалануға ынталандыру, сондай-ақ оқушылар диалогқа қатыса алуы үшін қажет лексикалық 
қормен қамтамасыз ету);  

• тілге тән оқу дағдыларын дамыту (мәселен, таңдамалы түрде тыңдау, түсіндіру, 
металингвистикалық және метакогнитивтік танымды дамыту, басқа сөзбен айту, сөздікпен жұмыс 
дағдылары); 

• тіл туралы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (мәселен, тілдерді салыстыру, оқушылардың 
тілді барынша нақты пайдалануға ынталандыру, тілді оқудағы жетістіктерді бағалау); 

• сабақ басында тілдік мақсатты белгілеу, сабақтың соңында осы мақсат бойынша қол 
жеткізген жетістіктерді талқылау. 

 
Тілдік мақсат үлгісі оқу жоспарының әр бөлімінде көрсетілген. Тілдік мақсат үлгісі сонымен 

бірге ғылыми тілдің құрамдас бөліктерін қамтиды, оны пайдалану мен есте сақтауға оқушылардың 
назарын аудару маңызды. Бұл құрамдас бөліктер келесі тақырыпшалармен көрсетілген:  

(1) пәнге арналған арнайы лексика және терминология,  
(2) диалог/жазылым үшін қажетті сөз тіркестері. Берілген тіл оқушылар үшін түсінікті әрі 

анық болса, бұл олардың пәндік мақсаттар мен тілді оқудағы мақсаттарға қол жеткізуіне көмектеседі. 
Тілдік мақсаттарды анықтау үшін келесі етістіктерді пайдалануға болады: саралау, санаттарға 

бөлу, таңдау, жіктеу, салыстыру, байланыстыру, қарсы қою, көшіру, құрастыру, сынау, анықтау, 
суреттеу, әзірлеу, бағалау, түсіндіру, мысал келтіру, жорамалдау, анықтау, негіздеу, келіссөздер 
жүргізу, болжау, өндіру, балама шешімдер ұсыну, себептерді түсіндіру, пысықтау, қайта 
ұйымдастыру, басқа сөзбен айту, мазмұндау, қайта қарап шығу, көшіріп алу, рөлдік ойындар ойнау, 
қорыту, синтездеу және жазу, түрлі мақсаттар үшін пайдалану, өз сөзімен анықтама жазу, безендіру. 
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Тілдік мақсаттардың кейбірін пән мазмұнын оқу мақсаты деп те есептеуге болатынына 
қарамастан, мазмұн мен тілдің бөлінуі оқушылардың мазмұнға да, тілге де баса назар аударуына 
көмектеседі. Бұл, сондай-ақ, жауаптар мен шешімдер іздеу үшін қолданылатын үдерістермен 
салыстырғанда, жауаптарға/шешімдерге аударылатын назарды теңгерімге келтіруге көмектеседі. Атап 
айтқанда, осындай үдерістерге баса назар аудару тілдің нақты қолданылуы мен ойлау әрекетінің 
жақсаруына көмектеседі. 

Тілдік емес пәндерде оқыту мақсаттарының көпшілігі мазмұнға бағдарланады, бірақ ең кемінде 
бір мақсат тілге бағдарлануы тиіс 
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.  
Музыка Бастауыш мектеп 1-сынып

1А-бөлім: Өзім туралы
Осыған  дейін меңгерілуі  тиіс білім
Бұл бөлімнің мазмұны оқушылардың, үйде, балабақшадан және  тағы басқа мекемелерден үйренген балалар әндерін орындау, би 
дағдыларын қосу, ұрмалы, шулы аспаптарда ойнау біліміне негізделген.
Тілдік мақсаттары
Оқушылардың осы бөлімдегі пәнді оқыту мақсаттарына қол жеткізуі үшін көмектесуге арналған ғылыми тілде жазылған тілдік мақсат мысалы 
төменде беріліп отыр.Басқа да тілдік мақсаттарды белгілеу және ғылыми тілді оқыту мен оқуға қатысты  қосымша нұқсаулар алу үшін 
жоғарыдағы «Тілдік мақсаттар туралы» мәтінге қараңыз. 

 
Тілді  оқыту мақсаты Пән лексикасы және терминологиясы Диалог/жазу үшін қажетті сөз тіркестері 
Оқушылар істей алуы тиіс: 
    дыбыстардың шығарылу мен өзгеру 
тәсілдерін сипаттау, олардың музыкадағы 
мән-мағынасын түсіндіру 
 
 

 дыбыс,шулы, музыкалық,  
жоғары, төмен; 

 әуен, қатты, ақырын; 

 қаттырақ шығады, ақырынырақ 
шығады; 

 екпін, жылдам, баяу; 

 ырғақ, біркелкі соққы; 

 бубен, үшбұрыш; 

 барабан, маракас. 

 
 
 

Талқылауға арналған сұрақтар:
Бұл дыбыс нені еске түсіреді? 
Музыка сіз үшін қандай сезім тудырады? 
Музыканың дыбысы қатты ма? Ақырын ба? 
Естілген дыбысты сипаттап бере аласыз ба? 
Әнді бірге орындағанда қандай өзгеріс 
байқадыңдар? Неліктен? 
Әннің/ әуеннің көңіл-күйі менде ... сезімін 
тудырды, себебі ... 
Сіздің қандай ұсыныстарыңыз бар? 
 
Дыбыс ... болып келедіМузыка менің есіме... 
түсіреді, себебі... 
Музыкадан  (жаңбырдың дыбысын,  құстардың 
әнін және т.б)... естуге болады 
Әннің басында музыка ....  қатты естіледі, ал 
соңында ... 
Мен әнді .... екпінде орындадым  

Қысқаша шолу
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Бұл бөлімде оқушылар музыкалық ұғымдармен, шулы және музыкалық дыбыстармен танысады, музыканы тыңдайды, қарапайым музыка 
жазу кезінде өз дауыстарын пайдаланып тәжірибе жүргізеді, Curwen-Kodaly әдісі бойынша қол қимылы белгілерімен терция диапазоны 
аралығындағы әндерді үйренеді, біркелкі соққыны сақтай отырып,балаларға арналған музыкалық аспаптарда қарапайым  ырғақтарды 
ойнайды. Оқушылар  өз аттары мен қоршаған ортадағы дыбыстарды қолданып, музыкалық дыбыстарды және ырғақтарды өздері шығаратын 
болады, сонымен қатар идеяларды талқылай отырып өз ойларын білдіреді.  

 
 

Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер 
(оқыту әдістемесі бойынша) 

Оқыту 
ресурстары 

 
 
1.3 Музыкалық  
сауаттылық 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.3.1  
жоғарғы, орта, 
төменгі регистр, 
темп, динамика (f, 
p), қысқа, ұзақ 
дыбыстар, соль 
және ми 
ноталарының 
биіктігін естіп 
анықтау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Өзімді  зерттеймін 
 
1-тапсырма. Талқылау 
Сізді қоршаған қандай дыбыстар бар? 
Күннің күркіреуі мен домбыра 
дыбысының айырмашылығы неде? 
Дыбыстарды ажыратыңыз: музыкалық 
па, әлде шулы ма? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма. Музыкалық сауат 
«Соль» және «ми» қол белгілерін 
жаттап алыңыз. 
Сіз  қай дыбысты жоғары 
орындадыңыз? Қайсысын төмен? 
"Дыбыстарды тап" жұмбағы.

 
 
1-тапсырмада оқушыларға шулы 
дыбыстарды (күн күркірі, толқын 
шуылы, т.с.с. табиғи дыбыстарын) 
және музыкалық дыбыстарды Д. 
Нұрпейісованың «Әсем қоңыр» 
күйінен үзінді тыңдауды ұсыныңыз. 
Таңдау еркі: 
Д. Кабалевскийдің «Клоуны» 
пьесасынан үзінді.  
Бекіту мақсатында музыкалық және 
шулы дыбыстарды ажыратуға 
арналған тапсырма-ойынды 
беруіңізге болады. Бұл тапсырмаға 
алдын ала домбыра мен найзағай 
суреттелген үлестірме парақшаларын 
(әр оқушыға) дайындаған жөн.  
2-тапсырмада оқушыларға жоғары, 
төмен музыкалық дыбыстар туралы 
айтып беріңіз. Оқушылармен «соль» 
және «ми» қол белгілерін 
жаттаңыздар. Қол белгілерін қолдана 
отырып, дыбыстарды айтып 

 
 
Табиғат 
дыбыстары (шулы 
дыбыстар), Д. 
Нұрпейісованың 
«Әсем қоңыр» 
күйі 
Таңдау еркі: 
  Д. 
Кабалевскийдің 
«Клоуны» 
пьесасынан үзінді 
(музыкалық 
дыбыстар)  
 
Суреттері бар  
үлестірме 
парақшалары. 
 
Қол белгілері 
жүйесінің кестесі 
(Curwen-Kodaly) 
http://choirly.com/
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1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді 

музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

 

 
 
 
 
 
3-тапсырма. Орындау 
А. Танидің, А.Естеновтің 
«Сәлемдемесу» әнін    жаттаңыз. 
"Музыкалық ойынды" орындаңыз. 
 
Таңдау еркі: 
 
«Күншуақ» қысқа әні.  

шығыңыз. 
"Дыбыстарды тап" жұмбағында 
оқушыларға соль және ми 
дыбыстарын  кез келген аспапта 
немесе дауыспен орындап,  тыңдау 
арқылы  ажыратуға тапсырма беріңіз. 
3-тапсырмада оқушыларға «Сәлем» 
әнін фразалар арқылы жаттатыңыз. 
 Немесе таңдауыңызға қарай 
«Күншуақ» қысқа әнін  алуыңызға 
болады. Соль және ми  қол белгілері 
көмегімен жаттатыңыз.  
Музыкалық ойын ережесі: 
оқушылар әнді айта отырып, допты 
(кез келген жерде) қасындағы 
көршісіне береді.  Ән аяқталғаннан 
кейін  доп қолында қалған бала оны 
еденге қойып, мұғалімнің 
нұсқауымен  қарапайым ырғақтарды 
қол соғып, немесе шулы аспапта 
қайталап шығуы керек.   
 

curwen-hand-
signs-kodaly-
hand-signs/ 
 
 
 
«Сәлемдемесу» 
әні,  музыкасы 
А.Танидікі, сөзі 
А.Естеновтікі. 
 
«Күншуақ» қысқа 
әні: 
 
 
Күн-шу-ақ, күн-шу-ақ, 
ба-ла-лар-ға сый-ла  бақ.    

 
Ойынға арналған 
доп; 
Шулы аспаптар 
(бубен, маракас,  
үшбұрыш және 
т.б) 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
1.1  

Музыка тыңдау 

 
 
 
1.1.1.1  
Тыңдалған 

Менің есімім 
 
1-тапсырма. Тыңдалым және талдау 
Э. Григтің «Шествие гномов» 
шығармасынан үзінді тыңдаңыз. 

 
 
1-тапсырмада Э. Григтің «Шествие 
гномов» шығармасын тыңдау 
алдында музыканың мазмұнын айтып 

 
 
Э. Григтің «В 
пещере горного 
короля» сюитасы. 



8 
 

және талдау
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

музыкалық 
шығарманың 
көңіл күйін, 
ырғақ, екпінін, 
динамикасын 
анықтау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шығарманың басында 
ергежейлілердің  жүрісі қалай болды? 
Ал соңында ше? 
Осы музыкамен ергежейлілердің 
қалай қимылдайтынын  көрсетіңіз. 
Әуенге сай олардың қатты және 
ақырын жүрістерін келтіріңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма. Орындау 
Алақаныңызды  шапалақтай отырып,  
өз есіміңізді буындарға бөліңіз. 
Қол белгілерімен айтып беріңіз. 
Мысалы: Ма-рат (2 буын), Бек-сұл-тан 
(3 буын). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

беріңіз. Оқушыларды образдар 
жасауға бағыттаңыз немесе оларға 
ергежейлілер шеруі бейнеленген 
суретті көрсетіп, кейіпкерлердің 
сипатын ойын арқылы көрсетулерін 
өтініңіз.  
Ойын ережесі: Э. Григтің «Шествие 
гномов» шығармасына оқушылар 
ергежейлілерді бейнелеп, музыканың 
динамикасына  сай  жүрістерін 
салады. 
2-тапсырмада оқушылардан өз 
аттарын буындарға бөліп,  содан 
кейін  
шапалақтап немесе тоқылдатып 
шығуларын ұсыныңыз.  
Және оқушылардан өз аттарын 
«соль» және «ми» қол белгілерімен 
буындарға бөліп орындауларын 
өтініңіз.  
Есімдерін айтуды ойын түрінде 
өткізуіңізге болады: оқушылар 
шеңберге тұрып, сол жаққа, содан 
соң оң жаққа қадам жасайды.  
 
 
 
 
 
 

«Шествие гномов» 
шығармасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкалық-шулы 
аспаптар (бубен, 
маракас, 
үшбұрыш, т.б.) 
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1.3 Музыкалық  
сауаттылық 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.1  
  жоғарғы, орта, 
төменгі регистр, 
темп, динамика (f, 
p), қысқа, ұзақ 
дыбыстар, соль 
және ми 
ноталарының 
биіктігін естіп 
анықтау 
 
1.1.2 .2  
Қарапайым  
ырғақтық 
суреттемелерді 
музыкалық-шулы 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 - тапсырма. Музыкалық сауат 
Сыныптағы достарыңыздың есімдерін  
дабыл аспабында ақырын немесе 
қатты  буындап орындаңыз. 
Талқылау: Сіз қалай орындадыңыз? 
Ақырын ба әлде қатты ма? 
 
 
 
 
4-тапсырма. 
А. Танидің «Дабыл ойнайық» әнін 
жаттаңыз. 

 
 
 
Сосын 3 рет шапалақ соғып,  төртке 
дейін санап кідіріс жасайды. Сөйтіп, 
қимылды үйрену үшін бірнеше рет 
қайталатыңыз. Енді балалар осы 
қимылдарды көрсетіп, кідіріс 
уақытында өз есімдерін қосып 
айтады.  
 
 
 
 
 
 
3-тапсырма барысында 
оқушылардан сыныптастарының 
есімдерін буындап, сонымен қатар 
қатты және ақырын динамикада 
орындауын сұраңыз. Сыныпта 
балалармен орындаудың 
динамикасын (ақырын және қатты) 
талдаңыз. 
4-тапсырмада оқушылармен А.  
«Есімдер» әні, музыкасы А. Танидікі, 
сөзі А. Естеновтікі 
 
Оқушыларға әнді түрлі  динамикада 
орындауды (мысалы, қайырманың 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Есімдер» әні, 
музыкасы  
А.Танидікі, сөзі А. 
Естеновтікі 
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аспаптарда және 
қазақ халық 
аспаптарында 
ойнау 
 

басы ақырындау, ал ортасына таман 
қаттырақ) ұсыныңыз.  
 
 

 
 
1.1  
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Музыкалық  
сауаттылық 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
1.1.1.1  
Тыңдалған 
музыкалық 
шығарманың 
көңіл күйін, 
ырғақ, екпінін, 
динамикасын 
анықтау  
 
 
1.1.3.1  
  жоғарғы, орта, 
төменгі регистр, 
темп, динамика (f, 
p), қысқа, ұзақ 
дыбыстар, соль 
және ми 
ноталарының 
биіктігін естіп 
анықтау 
 
 
 
 
 
 
 

Менің дауысым
1-тапсырма. Тыңдалым және талдау 
В. Косенконың "Жаңбыр" 
шығармасын тыңдаңыз. 
Талқылау: 
Музыка нені еске түсіреді? Неліктен? 
Дыбыстар біркелкі ме немесе әртүрлі 
ме? 
Қатты ма, әлде ақырын ба? 
Жаңбыр музыканың басында, 
ортасында қалай жауды? Соңында ше? 
 
2- тапсырма. Музыкалық сауат 
Жаңбырдың  дыбыстары туралы сіз не 
айта аласыз? 
Жаңбыр тамшыларының дыбысын 
қандай сөздермен көрсетуге болады? 
Қарындашпен тоқылдатып 
жаңбырдың дыбысын көрсетіңіз. 
Дауысыңызбен жаңбыр 
тамшыларының баяу және тез 
жауатынын бейнелеңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тыңдалымға В. Косенконың 
«Жаңбыр» пьесасын қойыңыз. 
Пьесаның бағдарламалық мазмұны 
бар және оқушыларға таныс 
ассоциациялар мен түсініктерді 
оятады. Пьесада тамшылардың тез, 
содан соң баяуырақ түсуін 
бейнелеген әдіс жақсы көрсетілген.  
Тыңдалымнан кейін сыныпта 
ұсынылған сұрақтарды талқылаңыз. 
2-тапсырмада оқушыларға екпін 
терминін түсіндіріңіз. Оқушыларды 
жаңбыр дыбыстарын қарындашты 
тоқылдатып көрсетулерін өтініңіз.  
Балалардан «тырс, тырс» сөздерін 
баяу, содан кейін жылдамырақ 
екпінмен айтуларын өтініңіз. Сөйтіп, 
бұл тапсырма оқушылардың 
музыкадағы «жылдам» және «баяу» 
екпінді түсініктерін бекітеді.  
3-тапсырмада оқушыларға В. 
Кандинскийдің, 1923 ж. «Cекущая 
линия»   суретін көрсетіңіз. Олардан 
таныс сызықтарды және олардың 
атауларын  естеріне түсіруді өтініңіз.  
Содан кейін оқушылардан бұл 
сызықтарды дауыспен бейнелеуді 
сұраңыз.   

«Жаңбыр» 
пьесасы, 
музыкасы В. 
Косенконікі 
«Жаңбыр» әні, 
сөзі А.Естеновтікі, 
музыкасы А.Тани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1923 ж. В. 
Кандинскийдің 
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2.2  
Музыка шығару 
және 
импровизациялау 

 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.1 
Дауысты және 
музыкалық 
аспаптарды 
қолдану арқылы 
музыкалық 
фразалар (1-2 
такт) шығару 
 

 
 
 
 
3-тапсырма. Импровизация 
Суреттегі  (1923 ж. В. Кандинский, 
«Cекущая линия») өзіңізге таныс 
сызықтарды тауып, атап көрсетіңіз.  
 
Бұл сызықтарды өзіңіз  елестеткендей 
дауысыңызбен айтып көріңіз.  
Неге дәл осы дыбыстарды 
таңдадыңыз? 
 
 
 
 
4-тапсырма. Музыка шығару 
 Соль және ми ноталарын  қолданып, 
«Жаңбыр» әнінің сөзіне әуен 
шығарыңыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-тапсырма. Орындау 
А.Тани мен А.Естеновтің  «Есімдер» 
әнін жаттаңыз. 

4-тапсырмада оқушыларға  
«Жаңбыр» әнінің сөзіне өз әуендерін 
шығаруды ұсыныңыз. Әуендерінің 
соль және ми қол белгілерінің  
негізінде болуы керектігін ескертіңіз. 
5-тапсырма. Оқушылармен  А. 
Танидің «Өзіңді зерттей біл» әнін 
жаттаңыз.  
Таңдау бойынша:  
«Есімдер» әні, музыкасы  А.Танидікі, 
сөзі А. Естеновтікі. 
 
 
Ойын ретінде  фразаны «ішіңнен 
айту» әдісін қолдана отырып,  
оқушылардан әнді фразалар бойынша 
айтып беруін сұраңыз: бірінші жолын 
мұғалім айтады, оқушылар оны 
«ішінен» қайталайды және қерісінше, 
оқушылар екінші жолын айтады, ал 
мұғалім «ішінен» қайталайды. 

«Cекущая линия»  
картинасының  
репродукциясы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Жаңбыр» әні, 
сөзі А.Естеновтікі, 
музыкасы А.Тани 
Баяу  жаңбыр 
жауады,  тырс-
тырс жерге  
тамады. 
 
 
 
 
Музыкалық-шулы 
аспаптар (дабыл, 
маракас, 
үшбұрыш және 
т.б) 
 
«Есімдер» әні, 
музыкасы  А. 
Танидікі, сөзі А. 
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Естеновтікі. 

1.1  
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.2  
Таныс дыбыстары 
мен музыканы 
тыңдау 
барысында 
анықтау және 
сипаттау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Өзімді тыңдаймын
1-тапсырма. Тыңдау және талдау 
Сағаттың дыбысын тыңдаңыз. 
Сіз  не естідіңіз? 
Соққының жылдамдығы өзгереді ме? 
Сағаттың біркелкі жүрісін 
алақаныңызбен шапалақтап 
көрсетіңіз. 
Адам  ағзасында ненің дыбысы 
сағатқа ұқсас?  
Дауысыңызбен  жүректің  соғуын 
орындап беріңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-тапсырмада дабылды сағаттың 
дыбысын қойып, оқушыларды 
болатын сабақ тақырыбы жайында 
қызықтырып қойыңыз.  Содан кейін 
оқушылардан қандай дыбыстар естіп 
отырғандарын, олар қалай 
шығатынын сұраңыз. Олардан 
сағаттың дыбыстарын шапалақтап 
көрсетуін сұраңыз. 
Содан кейін дыбыстарды тыңдауды 
ұсынуыңызға болады (жүрек 
соғысының жазбасы). Оқушылардан 
алақанын сол жақ кеудесіне төсеп, өз 
жүрегінің соғуын тыңдауды өтініңіз. 
«Жүректің соғуын көрсетуге бола 
ма?», «Жүрек  қалай  соғады?» деп, 
ойларын біліңіз. Жүректің біркелкі 
соғуын көрсету үшін видео жазбасын  
көруге немесе  фонендоскоп арқылы 
тыңдауға да болады.  Оқушыларға 
жүректің біркелкі соққысын 
көрсетуге тапсырма беріңіз (дүк-дүк-
дүк). 
2-тапсырмада оқушылардан 
Құрманғазының  «Адай» күйінің 

Сағат дыбысын 
жазып алу, адам 
жүрегінің соғысын 
жазып алу   
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1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді 

музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 .2  
Қарапайым  
ырғақтық 
суреттемелерді 
музыкалық-шулы 
аспаптарда және 
қазақ халық 
аспаптарында 
ойнау 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма.  Тыңдау және орындау 
Музыканы тыңдаңыз. 
Әуенге біркелкі соққыны 
алақаныңызбен шапалақтаңыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-тапсырма.  Орындау/ 
Аспапта ойнау 
Соль және ми қол белгілерімен 
"Сағат" әнін айтыңыз. 
Әнге қимыл-қозғалыстарды топпен 
ойлап табыңыз.  
Дабыл аспабында "Сағат" әнін 
орындаңыз. 

үзіндісін не болмаса М.И. Глинканың 
«Полька» шығармасының үзіндісін 
тыңдап шығуды өтініңіз.  Содан 
кейін   оқушылардан әр тактінің 
қатты үлесін соғып көрсетуін 
сұраңыз (таңдау бойынша: 
музыкалық-шулы аспаптар).  
Музыкалық ырғақтық жиілігінің 
біркелкілігіне назар аударыңыз.    
3-тапсырманы орындауда 
оқушылармен бірге «Сағат» (таңдау 
бойынша: М. Әубәкіровтың  
«Көбелек») әнін жаттатыңыз.  
            
            «Сағат» қысқа әні: 
 
 
Соқ-са са-ғат  бір-кел-кі, тық-тық, тық-тық. 
Ә-сем ды-быс ес-ті-лер, нық-нық, нық-нық. 
 
Топтық тапсырма ретінде 
оқушыларға «Сағат» әнін айтып, ал 
дабыл аспабында  біркелкі соққыны 
көрсетуді тапсыруға болады. 
Оқушыларды 2 топқа  бөлуге болады: 
1-топ әннің ырғағын, ал 2-топ 
біркелкі соққыны орындайды. 
Оқушылардан «Сағат» әнін 
орындаумен бірге қолдың 
қимылымен сағаттың жүруін 
көрсетуді өтініңіз.   
Үлгі ретінде дайындық нұсқасы:  
Соқса сағат біркелкі:  екі қолды 
тізеге алмастырып кезекпен соғу 
Тық-тық, тық-тық: басты екі жаққа 
шайқау

 
 
 
Құрманғазының  
күйі «Адай»; 
Таңдау еркі; М.И. 
Глинка «Полька» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Сағат» қысқа әні. 
Ж. Смақовтың 
сөзіне жазылған 
М. Әубәкіровтың 
әні «Көбелек»  
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Әсем дыбыс естілер: қолды екі 
жаққа айқара ашу  
Нық-нық, нық-нық: басты екі жаққа 
шайқау 
Бұл тапсырма ойын әдісі арқылы 
музыкадан алған әсерін бейнелейтін, 
онымен қоса бірге ойнау дағдыларын 
дамыту және музыкалық-ырғақтық 
сүйемелдеуге қимылдарының 
үйлестіруін  көрсететін тәсілдің бірі. 
Жатталған әнді қимылмен немесе 
дабылдағы ойнаумен бірге бейнеге 
түсіруіңізге, содан кейін түсірілімді 
оқушыларға көрсетуге болады.
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Музыка Бастауыш мектеп 1-сынып 

2А-бөлім: Менің мектебім 
Осығандейін меңгерілуі тиіс білім 
Оқушылар тыңдаған музыка жайлы өздерінің пікірлерін айтады және өз жұмыстарын талдай бастайды. Олар Curwen-Kodaly жүйесі бойынша 
қол белгілерін қолдана отырып, соль, ми ноталарына негізделген қысқа әуендерді орындайды, жаңа әндермен танысады, музыкалық-шулы- 
аспаптарда ойнай бастайды. 

Осы бөлімнің тілдік мақсаттары 
Бөлім бойынша оқушылардың оқыту мақсаттарына жетуіне көмектесетін тиісті ғылыми тілдегі тілдік мақсат үлгісі төменде берілген. Басқа 
да тілдік мақсаттарды белгілеу және тілді оқыту мақсаттары бойынша ғылыми тілді оқыту мен оқуға қатысты қосымша нұсқаулар беру үшін 
жоғарыдағы «Тілдік мақсаттар туралы» бөлімге қараңыз. 
Тілдік мақсаттар Пән лексикасы мен терминологиясы Диалог/жазу үшін қажетті сөз тіркестері 
Оқушылар: 
•қоршаған ортадағы дыбыстарды сипаттау  
үшін сын есімдерді қолдану және олардың 
мәнін түсінетіндігін музыка тілі арқылы 
түсініп көрсету 

 
• соғу, ырғақ, төрттік нота, сегіздік нота 
• ұзақ дыбыстар, қысқа дыбыстар 
домбыра 
барабан 
 

Талқылауға арналған сұрақтар:  
• Бұл дыбыс неге ұқсайды? 
• Бұл дыбыс неден құрылады? 
• Бұл дыбыс нені еске түсіреді? 
• Осы дыбысты қалай өзгерте алар едіңіз? 

 
Қысқаша шолу 

Осы бөлімді оқу кезінде оқушылар мектептің өміріндегі және қоршаған ортадағы дыбыстарды зерттейді. 1-бөлімге негізделіп, оқушылар 
музыкалық, ұрмалы, шулы-аспаптарда ойнайды, өз репертуарын кеңейтуді жалғастырады. Музыканың сүйемелеуімен өз дауысын, 
аспаптарды және қимыл-қозғалыстарды пайдаланып, қарапайым импровизациялар жасайды. Оқушылар дыбыс пен символдар арасындағы 
байланысты зерделей бастайды. 
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Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері 
Мұғалімге арналған  нұсқаулық 
 

Оқыту ресурстары 

 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
Музыка шығару 
және 

 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

 
 
1.1.2 .2  
қарапайым  

ырғақтық 

суреттемелерді 

шулы музыкалық 

және қазақ халық 

аспаптарында 

ойнау 

 
1.2.2.1 
дауысты және 
музыкалық 
аспаптарды 
қолдану арқылы 

Мен және менің мектебім 
 
1-тапсырма. Орындау 
Оқушыларға Ғ. Тамендаров – М. 
Әлімбай. Сүйемелдеуін жазған А. 
Тани  «Біз мектепке барамыз» әнін 
үйретіңіз. Әннің қай бөлігінде ұзақ 
және қай жерінде қысқа дыбыстар 
болғанын анықтауды тапсырыңыз. 
Әннің қысқа ырғағында қолды 
шапалақтауды, ұзын ырғағында 
тізені соғуды ұсыныңыз. 
Тақтаға ырғақты ұзын, қысқа 
сызықтармен немесе басқадай 
белгілермен жазып қойыңыз. 
 
2-тапсырма. Аспапта орындау 
 
Оқушыларды екі топқа бөліңіз. Бір 
топ ұзақ дыбыстарды үшбұрышта, 
екінші топ қысқа дыбыстарды 
тұяқтас немесе маракаста  
орындатыңыз.  Әннің ырғағын әр 
топта жеке, кейін ансамбльмен 
ойнатыңыз. 
 
 
3-тапсырма. Музыка шығару 
 
Оқушыларға «Менің атым ..........» 

 
1-тапсырма 
Мұғалім топпен орындауда жұмыс 
жасау үшін, алдын ала ырғақтық 
суреттер дайындап қояды. 
Оқушылар есімдеріндегі буындар 
құрылымында әртүрлілік 
болатындай бөлуді ойластыру 
керек. 
 
 
 
 
2-тапсырма 
 
«Ырғақ» сөзіне анықтама беріңіз. 
Ұзақ және қысқа дыбыстардың 
ноталық белгісін көрсетіңіз. Ұзақ 
дыбысты «таа», қысқа дыбысты 
«те, те» буынымен айтқызыңыз 
және алда да осыны 
қолданатынын түсіндіріңіз. 
 
 
 
 
 
3-тапсырма 
 
Мұғалім оқушылардың санына 

 
 
 
 
«Біз мектепке 
барамыз», сөзі М. 
Әлімбаевтікі, 
музыкасы Г. 
Тамендаровтікі. 
«Сандар туралы ән» 
ойын-өлең. Сөзі 
А.Естеновтікі, 
музыкасы А.Танидікі  
 
үшбұрыш, асатаяқ, 
маракастар, 
тұяқтастар 
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Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері 
Мұғалімге арналған  нұсқаулық 
 

Оқыту ресурстары 

импровизациялау музыкалық 
фразалар (1-2 такт) 
шығару 
 
 

фразасына ырғақтық сурет 
құрастыруды ұсыныңыз. Оларға  әр 
түрлі өлшемдегі фигуралар 
бейнеленген карточкалар таратып 
беріңіз. Үлкен фигуралар  ұзақ 
дыбыстарды, кішкентай фигуралар 
қысқа дыбыстарды білдіреді. Әр 
оқушы өз атына ырғақтық сурет 
құрастырады. 
 
 

қарай түрлі өлшемдегі фигуралар 
бейнеленген үлестірмелі 
парақшаларды қолданады.  
 

 
 
 
 
 
Ырғақтар жазылған 
карточкалар 
 
 
 

 
 
1.1 
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Музыкалық  

 
 
1.1.1.2  
таныс дыбыстары 
мен музыканы 
тыңдау барысында 
анықтау және 
сипаттау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.1  

Мен мектеппен танысамын 
 

1-тапсырма. Тыңдау және 
талдау 

 
Сабақты күй тыңдаудан бастаңыз. 
Жеке домбыраның орындауындағы 
Құрманғазының «Балбырауын» 
күйін тыңдатыңыз. Оқушылардан 
күйден алған әсерлері  жайында, 
қандай аспапты естіп тұрғанын, ол 
аспаптың дыбысы қалай, ол туралы 
не білетіні жайлы сұраңыз. 
Оқушылардың барлық жауаптарын 
қабылдаңыз. Мектепте 
домбыраның үнін естуге бола ма? 
Сол туралы әңгімелесіңіздер 
 

        2-тапсырма. Музыкалық 

 
 
 
1-тапсырма 
Мұғалім музыка тыңдатуға 
домбыраның орындауындағы кез 
келген шығарма (күй) таңдай 
алады. Оқушыларға зерттеуге 
домбыра аспабын дайындап 
қояды. 
 
 
2-тапсырма 
 
 
 
Домбыра аспабының шығу 
тарихына тоқталып өтіңіз. 
Домбыраның құрылымы – 
шанағы, құлағы, беті, ішектері, 

 
 
Құрманғазының күйі 
«Балбырауын» 
 
Домбыра аспаптары 
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Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері 
Мұғалімге арналған  нұсқаулық 
 

Оқыту ресурстары 

сауаттылық 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс- әрекет 

жоғарғы, орта, 
төменгі регистр, 
темп, динамика (f, 
p), қысқа, ұзақ 
дыбыстар, соль 
және ми 
ноталарының 
биіктігін естіп 
анықтау  
 
1.1.2.1 әндерді 

музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

 
 

сауаттылық 
 
Домбыра туралы әңгімелеп беріңіз. 
Домбырада ойнап көруді 
ұсыныңыз. Домбыра ішектерін 
соғып көріңіз. Дыбыс қаншалықты 
ұзарды. Дыбыс ұзақтығы туралы 
түсінік беріңіз. 

 
3-тапсырма. Орындау 
Сабақтың соңында  алдыңғы сабақта 
үйренген, сөзі: М. Әлімбаевтікі, 
музыкасы: Г. Тамендаровтікі «Біз 
мектепке барамыз» әнін 
қайталаңыздар. Әннің ырғағын 
қайталаңыздар, әннің әуеніне соль, 
ми ноталары аралығында 
жазылғанына назар аударыңыздар. 
 

пернелері, ойығы т.б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-тапсырма 
Үйретілетін әннің ырғағына мән 
беріңіз. Соль және ми ноталарына 
құрылған дыбыс биіктіктеріне 
көңіл аударыңыз. Оқушыларды 
төрт топқа бөліп, үлестірме 
паракшалар арқылы әннің 
фразаларын бөліп қоюды 
тапсырыңыз. 

 
«Біз мектепке 
барамыз» әні. Cөзі М. 
Әлімбаевтікі, 
музыкасы Г. 
Тамендаровтікі,  
 
Ырғақ карточкалары 
 
Біркелкі ырғақпен 
сөздер жазылған 
әртүрлі карточкалар 
 
Ұрмалы аспаптар 
 

2.1  
Идея және 
материалдар 
жинақтау 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1  
музыкалық 
фразалар шығару 
үшін идеялар 
ұсыну 
 
 
 
 
 
 

Мектептегі дыбыстар 
1-тапсырма. Идея және 
материалдар жинақтау 
Оқушылармен мектеп ішінде  түрлі 
дыбыстарды анықтау үшін 
виртуалды серуен жүргізіңіз. 
Мысалы, кітапхана, асхана, спорт 
зал, би залы, т.б  
Оқушылардан мектеп ішіндегі 
әртүрлі дыбыстарды тыңдауды 
сұраңыз. Мектепте тағы не естуге 

 
 
1-тапсырма 
 
 
 Виртуалды серуен бағытын алдын 
ала зерттеп дайындап алыңыз. 
Серуен бағытына кітапхана, 
асхана, спортзал, би залын 
қосуыңызға болады.  
Мектеп өмірінен фотослайд 

 
 
 
 
 
 
 
 
Табиғат дыбыстары 
ғаламтордан қараңыз 
ecosounds.net  
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Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері 
Мұғалімге арналған  нұсқаулық 
 

Оқыту ресурстары 

 
 
 
 
 
 
2.2 
Музыка шығару 
және 
импровизация-лау 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.2.2.1 
дауысты және 
музыкалық 
аспаптарды 
қолдану арқылы 
музыкалық 
фразалар (1-2 такт) 
шығару 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

 
 
 
 
 
 
 

болатынын талқылаңыз? Бұл қандай 
дыбыстар? Оларды бір-бірінен қалай 
ажыратуға болады? Қай жерде қатты, 
қай жерде ақырын дыбыстар естілді? 
 
 
2-тапсырма. Музыка шығару 
 Фотослайд көрсетіңіз. Осы 
фотослайдқа музыкалық композиция 
құруды тапсырыңыз. 
Музыкалық, шулы, ұрмалы 
аспаптарды, қолда бар 
материалдарды қолданыңыз. Әр 
слайдқа қандай ырғақ сәйкес 
келетінін талқылаңыз қатты және 
ақырын. Қай жерде ақырын, қай 
жерде қатты орындау керектігіне 
назар аударыңыз. 
 
 
3-тапсырма. Орындау 
 

Оқушылардың дауыс 

ерекшеліктеріне сәйкес мұғалім 

мектеп туралы әнін үйрете алады. 
Оқушыларды екі топқа бөліңіз. Әр 
топқа тапсырма беріңіз. 
1-топқа:  әнге би қимылдарын 
ойластыруды, ал 
2-топқа ырғақтың сүйемелдеу 

жасаңыз. 
 
 
 
 
2-тапсырма 
 
 
Дыбысты қалай қатты немесе 
ақырын шығаруға болатынын 
талқылаңыз. Берілген тапсырманы 
шағын топта қысқаша бақылау 
жұмысы түрінде өткізу тәсілдерін 
ойластырыңыз.  
3-тапсырма 
Оқушылардан дыбыстың 
қаншалықты қатты/жай шыққаны 
туралы ойлануын сұраңыз. Олар 
дыбыстарды аспаптарда өзгертіп 
шығара ала ма? 
 
Мұғалім мектеп туралы кез 
келген әнді таңдай алады 

 
 
 
 
Белгілі бір биіктіктегі 
және нақты биіктігі 
жоқ ұрмалы аспаптар 
 
 
 
 
 
Мектеп өмірінен 
фотослайд 
 
 
 
 
Мектеп туралы әндер 
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құрастыруды  тапсырыңыз. 
Дайындыққа уақыт беріңіз. 
Оқушылар өз өнерлерін сынып 
алдында көрсетеді және топтар бір- 
бірін бағалайды. 
 

1.1 
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
Музыка шығару 
және 
импровизациялау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.2  
таныс дыбыстары 
мен музыканы 
тыңдау барысында 
анықтау және 
сипаттау 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.1 
дауысты және 
музыкалық 
аспаптарды 
қолдану арқылы 
музыкалық 
фразалар (1-2 такт) 
шығару 
 
 
 
 
 

Мен  дыбыстар әлеміндемін 
 
1-тапсырма. Тыңдау және талдау 
 
Оқушыларға қоршаған ортадағы 
түрлі дыбыстарды тыңдатыңыз. 
Тыңдаған дыбыстарда ырғақ  бар-
жоғын талдаңыздар. Сағаттың 
тықылы, поездың жүрісі, жаңбырдың 
тамшылауы, адамның және 
жануарлардың жүрісі, т.б  
дыбыстарының ырғағын 
анықтаңыздар. 
 
2-тапсырма. Импровизация 
 
Оқушыларды жұптастырып, бізді 
қоршаған әлемдегі дыбыстар 
ырғағын құруды ұсыныңыз. Ол үшін 
оқушыларға, мысалы, секіріп жүрген 
қоянның, шауып келе жатқан аттың, 
адымдап келе жатқан пілдің 
жүрісінің, жүгірген балалардың 
ырғақтарын көрсететін суреттік 
үлестірме паракша таратыңыз.  

  

 
1-тапсырма 
 
Мұғалім алдын ала тыңдауға, 
сағаттың тықылы, поездың жүрісі, 
жаңбырдың тамшылауы, т.б  
жазбаларын дайындап алады. 
 
 
 
2-тапсырма Мұғалім секіріп 
жүрген қоянның, шауып келе 
жатқан аттың, адымдап келе 
жатқан пілдің, адамдар мен 
жануарлардың жүрісін, қимылын 
көрсететін суреттік парақшалар 
дайындап алады. 
 
3-тапсырма 
 
 
Мұғалім ырғақтық үлестірме 
парақша, сегіздік және төрттік 

 
 
 
Қоршаған ортада 
шығатын түрлі 
дыбыстар жазбасы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суреттік карточкалар 
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1.3 Музыкалық  
сауаттылық 

1.1.3.1  
жоғарғы, орта, 
төменгі регистр, 
темп, динамика (f, 
p), қысқа, ұзақ 
дыбыстар, соль 
және ми 
ноталарының 
биіктігін естіп 
анықтау  

Оқушыларға өздері таңдаған 
кейіпкерлердің ырғағын көрсетуді 
тапсырыңыз. Оқушыларды 
импровизациялары үшін жақсы 
сөзбен мадақтаңыз. 
 
3-тапсырма. Музыкалық 
сауаттылы 
 
Оқушыларды барабан аспабымен 
таныстырыңыз. Оқушылар тобына 
екі сегіздік және бөлек төрттік 
ноталары бейнеленген бірнеше 
парақшаларды  беріңіз. Сондай-ақ 
оларға жеңіл сөздердің бірнеше 
үлгілерін беріп, олардың сөздер мен 
ырғақты дұрыс іріктеуін бақылаңыз. 
 
 
 

нота ұзақтықтары бар парақша 
дайындап қояды. 
Оқушылар тобына парақшағааға 
жазылған ырғақтар тобын 
іріктеуді сұраңыз. Оларды бір 
қатарға қойып ырғақ бойынша 
барабанда ойнап көріңіз. Содан 
кейін әр топқа ұрмалы 
аспаптарының жинағын беріңіз, 
олар бірлесіп және жеке өз 
ырғақтарын ойнап көрулері керек. 
 

 
 
 
Ырғақтық 
карточкалар, сегіздік 
және төрттік нота 
ұзақтықтары бар 
карточкалар 

1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 
 
 
 
 
 
 

1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

 
1.3.1.1 
өз шығармашылық 

Мектебім – алтын бесігім 
 
1-тапсырма. Орындау. 
 
Оқушылармен мектеп туралы 
үйренген сөзі: М. Әлімбаевтікі, 
музыкасы: Г. Тамендаровтікі «Біз 
мектепке барамыз» жәнебасқа да 
мектеп туралы әндерін қайталаңыз. 
 
2-тапсырма.  Көрсетілім 

 
1-тапсырма 
 
Мұғалім әнді қайталау кезінде 
оқушылардың барлығы айтып 
отырғанына, әннің тазалығына 
назар аударады. 
 
 
 
2-тапсырма 

 Сөзі: М. 
Әлімбаевтікі, 
музыкасы: Г. 
Тамендаровтікі «Біз 
мектепке барамыз» 
 
 
 
 
 
«Аяулы әнім – 
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3.1 Музыканы 
бағалау және 
көрсету 

жұмысын көрсете 

білу 

 

 
Оқушыларды төрт топқа бөліңіз. 
Бірінші топқа «Біз мектепке 
барамыз» әнін  мәнерлеп орындауды, 
екінші топ оны сүйемелдеуін 
дайындауды, үшінші топ «Аяулы 
әнім – мектебім» әнін орындаса, 
төртінші топқа оны сүйемелдеуін 
дайындауды тапсырыңыз. 
Дайындыққа уақыт беріңіз. 
Дайындық кезінде қажет болған 
жағдайда топтарға көмек ұсыныңыз. 
Көрсетілім кезінде оқушылар бір-
бірін тыңдап, бағалайды. 

 
Аспапта орындау барысында 
ырғақты дұрыс ойнап тұрғанына 
көз жеткізіңіз. 
 
 
 
 

мектебім». Сөзі Ә. 
Аймақтікі, әні С. 
Сапарәлиевтікі  
 
http://balakai.kz/ander/
840-ayauly-nm-
mektebm.html 
Музыкалық, шулы 
және ұрмалы аспаптар 
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Музыка  Бастауыш мектеп 1-сынып 

3-бөлім: Менің отбасым және достарым 
 Осыған дейін меңгерілуі тиіс білім 
Алдыңғы бөлімдерден оқушылар соль, ми ноталарына негізделген достар, мектеп туралы әндермен, қысқа әуендермен танысып, түрлі  
музыкалық шулы аспаптарда ойнап, тыңдап, музыка туралы ойларымен бөлісті. Олар қоршаған ортадағы түрлі дыбыстармен танысты және  
оны дауыспен, қимыл-қозғалыстармен,  балаларға арналған музыкалық аспаптардың көмегімен жеткізуді үйренді. 

Осы бөлімнің  тілдік мақсаттары 
Бөлім бойынша оқушылардың оқыту мақсаттарына жетуіне көмектесетін тиісті ғылыми тілдегі тілдік мақсат үлгісі төменде берілген. Басқа 
да тілдік мақсаттарды белгілеу және тілді оқыту мақсаттары бойынша ғылыми тілді оқыту мен оқуға қатысты қосымша нұсқаулар беру үшін 
жоғарыдағы «Тілдік мақсаттар туралы» мазмұнға қараңыз. 
Тілдік мақсаттар Пән лексикасы мен терминологиясы Диалог/жазу үшін қажетті сөз тіркестері 
Оқушылар: 
 
• динамикалық белгілерді, 
регистрлерді пайдаланып дыбыс 
күшін, биіктігін сипаттай алады.   

• пиано, форте, біртіндеп қатты (крещендо),  
біртіндеп ақырын (диминуэ́ндо) 
дауылпаз 
регистр 
музыкалық аспаптар, шулы аспаптар 
 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
• Музыка күшейді ме, әлде ақырындады ма? 
• Шығарылған дыбысты сипаттай аласыз ба? 
• Дыбыстар қалай шығады? 
• Бұл дыбыс неге ұқсайды? 
• Музыка қалай өзгерді? 
• Музыканы қалай өзгертуге болады? 

Қысқаша шолу 

Бұл бөлімде оқушылар дыбыстарды белгілермен байланыстыруды үйренеді, қысқа әуендерді, әртүрлі кейіпкерлердің дыбыстарын түрлі 
регистрдегі, сәйкес динамикалық әсерлермен салыстыра қолданады, әнге ырғақтық сүйемелдеу жасайды. Оқушылар балаларға арналған 
музыкалық аспаптарда ойнайды, өз репертуарларын толықтырады. Оқушылар ақырын (p), қатты (f), біртіндеп қатты (крещендо), біртіндеп 
ақырын (диминуэндо) белгілерімен, регистрлермен және музыкалық, ұрмалы, шулы аспаптармен танысады. 
Олар музыкалық репертуарларын кеңейтіп, балалар музыкалық аспаптарында ойнау дағдыларын дамытуды жалғастырады. 
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Оқыту ресурстары 

1.1 
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Музыкалық  
сауаттылық  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  
Музыка шығару 
және 
импровизациялау 
 
 
 

1.1.1.1  
тыңдалған 
музыкалық 
шығарманың көңіл- 
күйін, екпінін, 
динамикасын 
анықтау  
 
 

 

 

1.1.3.1  
жоғарғы, орта, 
төменгі регистр, 
темп, динамика (f, 
p), қысқа, ұзақ 
дыбыстар, соль 
және ми 
ноталарының 
биіктігін естіп 
анықтау  
1.2.2.1 
дауысты және 
музыкалық 
аспаптардықолдану 
арқылы музыкалық 
фразалар (1-2 такт) 
шығару 
 

Менің отбасым 
 
1-тапсырма. Тыңдау және талдау 
Оқушыларға отбасы туралы ән 
тыңдатыңыз. Мысалы, А. Естеновтің 
сөзіне жазылған А. Тани әні 
«Өнерпаздар отбасы» әні не туралы 
екенін талдаңыздар. Отбасының 
суретін көрсетіңіз. Отбасы мүшелері 
және олардың рөлі туралы 
әңгімелесіңіз. «Шаңырақ» деген сөздің 
мағынасын түсіндіріңіз.  
 
 
 
 
2-тапсырма. Аспапта орындау 
Оқушыларға отбасы жайлы «Бес 
саусақ» санамағын оқуды және жаттап 
алуды тапсырыңыз. Оқушыларды екі 
топқа «ұлдар» және «қыздар» тобына 
бөліңіз. «Ұлдар» тобы ата мен әке 
рөлін, «қыздар» тобы әже мен ана 
рөлін сомдайды. Оқушыларға өз 
кейіпкеріне сәйкес аспаптарды таңдап 
алып, санамақты аспаптардың 
сүйемелдеумен орындауды 
тапсырыңыз. 
Орындау барысында динамикалық 
әсерді (қатты, ақырын) қадағалаңыз. 

 
 
1-тапсырма 
 
Мұғалімнің басқа әнді 
пайдалануына болады. 
Оқушылардан ойланып, отбасы 
мүшелерінің  түрлі дауыстарын  
салып жеткізулерін сұраңыз. Қай 
отбасы мүшесінің дауысы қатты, 
қайсысы ақырын екенін 
ажыратсын.  
Мұғалім оқушыларды қатты және 
ақырын, форте, пиано сөздерінің 
мағынасын таныстырады, олардың 
белгілерін көрсетеді.  
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма 
Оқушылар динамикалық белгілері 
бар парақшаларды  қолдана 
отырып, қатты және ақырын 
дыбыстарды салыстыруды 
үйренеді. 
  
 

 
 
 
Сөзі: А.  Естенов Муз: 
А. Тани  «Өнерпаздар 
отбасы» 
 
 
 
 
 
http://bilimkozy.idhost.k
z/kz/takpak/2004-
takpak.html 
 
 
 
 
 « 
 
 
 
 
 
 
Динамикалық 
белгілері (форте және 
пиано) көрсетілген 
карточкалар 
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1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.2.1  
әндерді 
әуезділікпен, 
дауысқа қатты 
баспай, жеңіл 
дыбыспен, хормен 
және музыкалық 
аспаптың 
сүйемелдеуімен 
орындау 
 

Бала туралы соңғы жолды барлығы 
қосылып орындауы керек.  
 
3-тапсырма. Орындау 
Сабақтың соңында оқушыларға отбасы 
туралы ән үйретіңіз. Мысалы, 
Сабақтың басында тыңдаған сөзі. А. 
Естеновтың музыкасы А. Танидің 
«Өнерлі отбасы» әні 
 

 
 
 
3-тапсырма 
 
Өлеңнің кейбір жолдарын қатты 
немесе ақырын айту керектігін 
көрсету үшін  қатты және ақырып 
белгінің парақшасын көрсетіңіз. 
Әнді жеке немесе топпен 
айтқызыңыз. 

 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көңілді достар 
1-тапсырма.  Орындау 
Қол белгілерін қолдана отырып, 
сабақты соль және ми ноталары 
негізінде жазылған сәлемдесу әнімен 
бастаңыз.  Мысалы, «Сәлемет пе, 
балалар» сөзін әндетіп, қол белгілерін 
көрсетіңіз (соль, соль, ми, ми, соль, 
соль, ми)  
 Оқушыларға отбасы және достар 
жайлы жаңа ән үйретіңіз, Мысалы; 
cөзі. А. Естеновтің музыкасы А. 
Танидің «Достарыммен біргемін» әні 
 
 Оқушылардан динамикалық 
символдармен қоса динамикалық 
белгілер көрсетілген  парақшаларға (p, 

 
1-тапсырма 
 
Мұғалім отбасы және достар 
туралы әнді таңдай алады. Сабақ 
алдында алдын ала осы 
белгілердің (p, f   и ) кейбір 
флеш-картасын дайындаңыз. 
 
Мұғалім оқушылардың 
динамикалық символдар мен қоса 
динамикалық белгілер көрсетілген 
парақшаларға (p, f   и )  
сүйене отырып дұрыс орындауын 
қадағалауы тиіс.  
2-тапсырма 

https://www.youtube.co
m/watch?v=h9fDZF8hP
ic 
 
 
 
Сөзі: А. Естенов Муз: 
А. Тани  
«Достарыммен 
біргемін» 
 
 
 
қазақ тіліндегі әндер 
мен минустар сайты: 
http://kzmusic.ucoz.net/ 
http://music.nur.kz/ 
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1.3 Музыкалық  
сауаттылық  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
Музыка шығару 
және 
импровизациялау 

 
 
1.1.3.2  
қазақ халқының  
және басқа 
халықтардың 
музыкалық 
аспаптарының 
дыбыс бояуын 
және дауыс бояуын 
ажырату 
 
 
1.2.2.1 
Дауысты және 
музыкалық 
аспаптарды 
қолдану арқылы 
музыкалық 
фразалар (1-2 такт) 
шығару 
 

f  және ) сүйене отырып әнді 
орындауды сұраңыз. 
Оқушыларды  әннің қай бөлігінде 
музыка қатты, қай бөлігінде ақырын 
шығатынына назар аудартыңыз. 
 
2-тапсырма. Музыкалық 
сауаттылық 
 Н. Тілендиевтің «Махамбет» күй-
поэмасын тыңдатыңыз. Оқушыларға 
сұрақ қойыңыз; Күйде қандай 
аспаптар естіліп тұрғанын анықтаңыз? 
Осы аспаптардың дыбыс үнін салып 
көрсетіңіз. Композитор неге  ұрмалы 
аспаптарды таңдады? Дауылпаз 
аспабын суреттен көрсет? 
 
 
 
 
 
3-тапсырма. Импровизация 
Оқушыларға дауылпазда ақырын, 
қатты және біртіндеп ақырын, 
біртіндеп қатты дыбыстарды көрсету 
үшін суреттік парақшалар көрсетіңіз. 
мысалы, поездың жақындаған немесе 
алыстаған, жаңбыр мен найзағайдың, 
аттардың жақындап, немесе алыстап 
шауып бара жатқан суретін, т.б. 
Әнді барлық сыныпқа динамикалық 

Қазақтың ұлы композиторы, күйші 
орындаушысы, дирижер Нұрғиса 
Тілендиевтің шығармашылығымен 
таныстырыңыз. «Махамбет» күй-
поэмасының мазмұнын 
түсіндіріңіз. Ести отырып 
қазақтың ұлттық музыкалық 
аспаптарының бірнешеуімен 
таныстырыңыз. (ұрып ойналатын 
аспаптармен – дауылпаз, дабыл, 
шыңдауыл, т.б) 
Дауылпаз аспабы жайлы әңгімелеп 
таныстырыңыз. 
 
 
3-тапсырма 
Мұғалім немесе оқушылардың 
өздері кезекпен «оқушы – 
дирижер»  рөліне кіре алады. 
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белгілермен, әндегі дыбыс күштерін 
көрсетіп тұратын «оқушы-дирижер»-
дің басқаруымен қайталаңыз. 

 
2.2 
Музыка шығару 
және 
импровизациялау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  
Идея және 
материалдар 
жинақтау 
 
 

1.2.2.1 
Дауысты және 
музыкалық 
аспаптардықолдану 
арқылы музыкалық 
фразалар (1-2 такт) 
шығару 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.1  
Музыкалық 
фразалар шығару 
үшін идеялар 
ұсыну 

Менің достарым - жануарлар 
 
1-тапсырма. Музыка шығару 
«Сұрақ-жауап» ойыны 
Мұғалім жануарларға байланысты 
сұрақ, ал оқушылар ырғақтық 
суретпен жауап беретін фразаларды 
әнге салып айтуға болатын ойынды 
ойнатыңыз. Мысалы «Сиыр қалай 
мөңірейді? Жауап мұғалімнің 
көрсеткен ырғағына сәйкес төрттік, екі 
сегіздік болса,  оқушы жауабы: «Мө-ө, 
мө-мө»  
Бұл «сұрақ-жауап» сөйлемдердің 
ырғақтық арақатынасы қандай болады 
(төрттік пен сегіздік ноталарды 
пайдаланыңыз)? Динамикасы (қатты, 
ақырын) бойынша? 
 
 
2-тапсырма. Идея жинақтау 
Оқушылармен әртүрлі жануарлар 
туралы әңгіме жүргізіңіз. Олардың  үй 
және жабайы жануарлары болып 
бөлінетініне назар аудартыңыз. Біз 
қиялымызда қандай жануарды 
елестете аламыз? Олар қандай 

 
 
1-тапсырма 
 
Бұл ойынды мұғалім сыныппен, 
содан кейін топта жүргізе алады.   
Бұл ойын нота ұзақтығын 
қайталауға және бекітуге 
бағытталған. 
Оқушылармен флеш-картаны 
пайдалана отырып сұрақтарға 
түрлі жауаптар берумен 
жаттығуларды қайталаңыздар 
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма 
Мұғалім алдын ала жануарлар 
туралы сұрақтар  дайындап алады. 
Мұғалім оқушылардың жануарлар 
туралы  «Жаратылыстану» пәнінен 
алған білімдеріне сүйенеді. 
Төрттік, сегіздік ұзақтықтағы 
ноталар және динамикалық 

 
 
 
Нота ұзақтықтарын 
белгілейтін таңбалары 
бар карточкалар 
 
 
 
Жануарлар суреттері 
бейнеленген 
картиналар 
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1.3 Музыкалық  
сауаттылық 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Музыканы 
бағалау және 
көрсету 

 

 

 

 

1.1.3.1  
жоғарғы, орта, 
төменгі регистр, 
темп, динамика (f, 
p), қысқа, ұзақ 
дыбыстар, соль 
және ми 
ноталарының 
биіктігін естіп 
анықтау  
 
1.3.1.1 
өз шығармашылық 

жұмысын көрсете 

білу 

 

дыбыстар шығарады? Бұл 
жануарлардың дыбыстарын қандай 
аспаптарда көрсетуге болады?   
 
3-тапсырма. Музыка сауаттылығы 
 
Оқушыларға регистр ұғымы туралы 
анықтама беріңіз. Жоғары, орташа, 
төмен регистрлер жайында айтыңыз,  
Жануарлар дыбыстарынан мысал 
келтіріңіз. 
 
 
 
4-тапсырма. Презентация 
Сабақты, «Қасқыр мен қоян» 
музыкалық ойынын көрсетумен 
аяқтаңыз. Мұғалім сыныпты екі топқа 
бөлуе алады. Әр топта 1 қасқыр, 
қалғандары қоян болады. Олар 
музыкалық аспаптарды, ырғақтық би 
қимылдарын, пантомима қосып өз 
партияларын сәйкес регистрінде ойнап 
орындауы мүмкін.  Дайындыққа уақыт 
беріңіз. Кейін олар сынып алдында өз 
өнерлерін көрсетіп бір-бірін 
бағалайды.  

белгілер; форте, пиано жазылған 
карточкалар қолданыңыз.. 

3-тапсырма Мұғалім 
оқушыларға музыкада дыбыс 
биіктіктері арқылы 
жануарлардың бейнесін 
көрсетуге болатынын 
түсіндіреді. Регистр - 
музыкадағы дыбыс биіктігі. 
 

4-тапсырма Мұғалім ойын 
барысында түрлі ырғақтық 
суреттердің нұсқаларын 
пайдалануына болады. 
Мұғалім оқушылардың санына 
қарай қоян мен қасқырдың 
маскаларын дайындап алады. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жануарлар 
дыбыстарының 
жазбасы 
 
 
Дыбыс биіктігі нақты 
және нақты емес, 
балаларға арналған 
музыкалық аспаптар 
 
Муз: А. Тани 
Сөзі: А.Естенов 
орысшада басқа автор, 
авторды нақтылау 
қажет  
«Қасқыр мен қоян» 
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1.1 
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Музыкалық  
сауаттылық 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 

1.1.1.2  
Таныс дыбыстары 
мен музыканы 
тыңдау барысында 
анықтау және 
сипаттау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.2  
қазақ халқының  
және басқа 
халықтардың 
музыкалық 
аспаптарының 
дыбыс бояуын 
және дауыс бояуын 
ажырату 
 
 
1.1.2 .2  
Қарапайым  
ырғақтық 
суреттемелерді 
музыкалық-шулы 

Отбасылық мерекелер 
1-тапсырма. Тыңдау және талдау 
Оқушыларға Н. Тілендиевтің «Ата 
толғауы» күйінің басқы бөлігін қазақ 
халық аспаптар оркестрінің 
орындауында тыңдатыңыз. Олардан 
үзіндіде естіген музыкалық 
аспаптарды анықтауды  ұсыныңыз.   
 
2-тапсырма. Музыкалық 
сауаттылық 
 
Оқушыларға музыкалық және шулы, 
ұрмалы аспаптар деген ұғымға түсінік 
беріңіз. Аспаптарды көрсетіңіз және 
тыңдатыңыз.  
3-тапсырма. Аспапта ойнау 
 Оқушылармен А. Естеновтің  сөзіне 
жазылған А. Тани әні «Өнерпаздар 
отбасы» әнін қайталаңыз. 
Оқушыларды  музыкалық, шулы, 
ұрмалы деп 3 топқа бөліңіз. Әнді жеке 
топтардың сүйемелдеуімен 
орындатыңыз. Динамикалық әсерлерді 
қосып, түрлі ырғақпен ойнатыңыз. Әр 
топтың орындауын бағалаңыз. 
Соңында барлық топты қосып 
оркестрмен орындатыңыз. 
 

 
1-тапсырма 
Алдын ала қазақтың ұрмалы және 
музыкалық аспаптары 
бейнеленген парақшаларды  
дайындап алыңыз 
 
 
 
 2-тапсырма 
 
Ұрмалы және шулы аспаптар 
неден жасалуы мүмкін деген 
сұраққа пікірталас өткізіңіз. Олар 
не үшін қажет, олар неге солай 
аталған?  Мұғалім осы музыкалық 
аспаптар жайлы бейне сюжет 
көруді ұсынады немесе осы 
аспаптардың ойнау тәсілдерін өзі 
ойнап  немесе фильмнен көрсетеді 
(егер де мұғалім өзі осы 
аспаптарда ойнай білген жағдайда)
 
3-тапсырма Бөлім соңында 
мұғалім оқушылармен қосылып, 
олардың дыбыс күші (ақырын 
және қатты дыбыстар), 
музыкадағы «крещендо», 
«диминуэндо», «ырғақтық сурет» 
ұғымдары, «ұзақ» және «қысқа» 
дыбыстар туралы білімін 

«Н. Тілендиевтің «Ата 
толғауы» күйі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Балаларға арналған 
және қазақтың 
музыкалық, шулы, 
ұрмалы аспаптар 
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аспаптарда және 
қазақ халық 
аспаптарында 
ойнау 

бағалайды (бағалаудың түрлі 
формаларын пайдалануға болады) 
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Осы бөлімнің тілдік мақсаттары 
Бөлім бойынша оқушылардың оқыту мақсаттарына жетуіне көмектесетін тиісті ғылыми тілдегі тілдік мақсат үлгісі төменде берілген. Басқа 
тілдік мақсаттарды белгілеу және тілді оқыту мақсаттары бойынша ғылыми тілді оқыту мен оқуға қатысты қосымша нұсқаулар беру үшін 
жоғарыдағы «Тілдік мақсаттар туралы» мазмұнды қараңыз. 
 
Тілдік мақсаттар Пәнге қатысты лексика мен 

терминология 
Диалог/жазу үшін қажетті сөз тіркестері 

Оқушылар: 
• музыканың түрлі көңіл-күйін  
нақты бере алады. 

 Гимн 
 мажор 
 минор 
 көңілді 
 көңілсіз 

 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
• Музыкадан сіз қандай әсер аласыз? 
• Естіген дыбыстарды сипаттай аласыз ма? 
Неліктен... екенін айта аласыздар ма? 
• …солай ойлайсыз ба? 

 
Қысқаша шолу 

Бұл бөлімнің мазмұны оқушылар тарапынан ауа райының түрлі құбылыстары мен көңіл-күйін білдіретін дыбыстарды тыңдап, музыка 
шығаруға бағыттайды. Басқа бөлімдердегідей  оқушылар есту қабілеті және ырғақтық дағдыларын, музыкалық шығармалардың ырғағын 
музыкалық-шулы аспаптарда ойнау арқылы жеткізеді. Curwen-Kodaly әдісі бойынша қол белгілерін  қолдануды жалғастырады.  Оқушылар 
қыс мезгілінің сипатын әр түрлі өнер түрлері арқылы жеткізуге болатынын түсінеді.  
 
 
  

 
 

Музыка  Бастауыш мектеп 1-сынып 

4-бөлім: Бізді қоршаған әлем 
Осыған дейін меңгерілуі тиіс білім 
Алдыңғы бөлімде оқушылар дыбыстарды белгілермен байланыстыруды үйренді. Қысқа әуендерді, әртүрлі кейіпкерлердің дыбыстарын  
түрлі регистрдегі, сәйкес динамикалық әсерлермен  салыстыра қолданып, әнге ырғақтық сүйемелдеу жасады. Оқушылар балаларға арналған 
музыкалық аспаптарда ойнайды, өз репертуарларын толықтырады. Ақырын (p), қатты (f), біртіндеп қатты (крещендо), біртіндеп ақырын 
(диминуэндо) белгілерімен, регистрлермен және музыкалық, ұрмалы, шулы аспаптармен танысты. Олар музыкалық репертуарларын 
кеңейтіп, балалар музыкалық аспаптарында ойнау дағдыларын дамытуды жалғастырды. 
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1.1  
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс- әрекет 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.1.1  
Тыңдалған 
музыкалық 
шығарманың көңіл- 
күйін, ырғақ, 
екпінін, 
динамикасын 
анықтау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

 
 
 

Туған жерімнің әуендері 
 
1-тапсырма. Бейнеролик қарау 
Талқылау: 
Оқушылармен әңгімелесу 

- Бұл бейнероликте не көрдіңіздер? 
- Қандай музыка естілді?  

 
 
Қазақстан Республикасының Гимні 
орындаңыз. 
Талқылау: 

- «Рәміз» сөзі нені білдіреді? 
- Рәміздер мемлекетке не үшін 

қажет? 
Оқушыларға мемлекеттік рәміздерді 
көрсетіңіз. (Ту, Елтаңба) 
- Бұл суреттерде не бейнеленген? 
- Берілген бейнелерді қай  жерде 
кездестіруге болады? сұрақтарын 
қойыңыз 
 
2-тапсырма. Орындау 
Оқушыларға туған жер туралы 
оқушылардың дауыс ерекшеліктеріне 
сәйкес ән үйретіңіз 
 
 
 
3-тапсырма. Ақпарат іздеу 
Топтарда бір рәміз туралы ақпарат 

 
 
 
1-тапсырма. Мұғалім сабақты  
Қазақстан спортшыларының 
марапаттау рәсімі көрсетілген 
бейнероликті көрсетумен 
бастауы қажет. 
 
 
Оқушылардан Гимні орындауын 
сұраңыз, мұғалімге әнұран 
сөзінің мағынасы мен  әнұран 
авторлары жайлы мағлұмат 
беруге болады. 
 (Ш. Қалдаяқов, Ж. Нәжімеденов, 
Н. Назарбаев) 
Мемлекеттік рәміздер ту мен 
елтаңбаны оқушыларға 
таныстырыңыз.  
Мұғалім Гимн авторлары мен 
рәміздер туралы презентация 
дайындауына болады. 
 
 
 
 
 
 
 
2-тапсырмада орындауға 

 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=U
EpLuAp__9Q 
олимпиадада 
Серік Сапиевті 
марапттау рәсімі 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан 
Республикасының 
Гимні 
 
Презентация  
 
 
Турған жер 
туралы әндер 
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3.1 Музыканы 
бағалау және 
көрсету 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.3.1.1 
өз шығармашылық 
жұмысын көрсете 
білу 
 

дайындаңыз 
1-топ - Елтаңба,  
2-топ - Ту,  
3-топ - Гимн 
 
4-тапсырма. Презентация 
 
Өз жұмысыңызды көрсетіңіз.  

арналған патриоттық әнді 
мұғалім өзі таңдай алады. Бұл 
әнді Тәуелсіздік күні мерекесіне 
орай үйретіледі.  
 
 
3-тапсырма. Бұл тапсырма үшін 
оқушыларды үш топқа бөліңіз, 
оларға алдын ала рәміздер 
туралы ақпараттар бар 
кітапшалар мен  балаларға 
арналған газет-журналдарды 
дайындау қажет. 
 
4-тапсырма. Мұғалім бағалау 
жүргізе алады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1 
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1.1.2 таныс 
дыбыстары мен 
музыканы тыңдау 
барысында анықтау 
және сипаттау 

 

 

1.1.1.1  
тыңдалған 

Музыкадағы табиғат суреттері 
 
1-тапсырма. Музыка тыңдау және 
талдау 
 
Дыбыстарды тыңдап, сұрақтарға жауап 
беріңіз: 

- Қандай дыбыс естідіңіздер?  
- Оларды естігенде нені 

елестетесіздер?   
- Тыңдалған дыбыстар қандай 

көңіл-күйді білдіреді? 
Оқушылардан естіген дыбыстарға 
қимыл-қозғалыстар көрсетуді ұсыныңыз. 
Дыбыстарға сай неліктен сол қимыл-

 
1-тапсырма. Мұғалім сабақты 
табиғат дыбыстарын тыңдатудан 
бастай алады, оқушыларға 
тыңдаған дыбысқа сай сынып 
ішінде қозғалуды ұсыныңыз. 
(Аудиожазбалардың табиғатпен 
байланысты екенін оқушыларға 
айтпаңыз) 
Тапсырма барысында әр 
дыбысты тыңдатқан соң, үзіліс 
жасаңыз. Бұл оқушыларға 
тыңдалған дыбысты анықтауға 
мүмкіндік береді.  
Мұғалім оқушыларға сұрақтар 

 
 
 
nature-melody.ru –
табиғат 
дыбыстары  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Оқубағдарламас
ына сілтеме 
 

Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері  
Мұғалімге арналған  
нұсқаулық 

Оқыту 
ресурстары 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 

музыкалық 
шығарманың көңіл- 
күйін, ырғақ, 
екпінін, 
динамикасын 
анықтау  
 

 

 

 

 

1.1.2 .2  
қарапайым  
ырғақтық 
суреттемелерді 
музыкалық-шулы 
аспаптарда және 
қазақ халық 
аспаптарында ойнау 

 

 

қозғалыстарды көрсеткендігін  
түсіндіруді сұраңыз.  
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма. Орындау  
Ауа райы туралы соль және ми 
ноталарында орындалатын қысқа ән 
үйреніңіз.  
Әнді соль және ми ноталарының қол 
белгілерін көрсете отырып орындаңыз 
 
 
3-тапсырма. Аспаптарда ойнау  
Ми және соль ноталарын аспапта 
орындаңыз 
 
 
4-тапсырма. Музыка тыңдау 
Екі түрлі музыкалық шығарманың 
үзіндісін тыңдап, көңіл-күйін анықтаңыз.  
 
 С. Тұрысбеков «Көңіл толқыны» және 
халық күйі «Жастар биі» 
 
 
Ойын «Көңілді, мұңды» 
Л.В. Бетховенның «Весело - грустно»  

қою арқылы табиғат пен ауа 
райының алуан түрлі болатыны, 
түрлі көңіл күйді (көңілді, 
мұңды), түрлі ырғақтарды (жел, 
жаңбыр, т.б.) беретіні туралы 
түсінік қалыптастырады.  
Ауа райының аудио жазбасын 
тыңдатыңыз  
2-тапсырма үшін мұғалім  ауа 
райы туралы соль және  ми 
ноталарына негізделген шағын 
ән шығаруы тиіс. Мысалы жау-
жау, жау, жаң-быр (соль-ми-
соль-соль-ми) 
3-тапсырма. Металлофон 
(немесе ксилофон аспабында) 
соль және ми ноталарының 
орналасуын көрсетіңіз. Ауа райы 
туралы қысқа әнді аспапта 
орындай отырып айтуды 
сұраңыз.  Бұл тапсырмааны 
жұптық немесе топтық жұмыс 
түрінде өткізе алады.  
Сонымен қатар оқушыларды екі 
топқа бөлуге болады, бірінші топ 
тек қана ән айтса, екінші топ 
аспапта ойнайды.  
4-тапсырмада мұғалім 
репертуарды өзі таңдай алады.  
Күйлерді тыңдаған соң, 
оқушыларды мажор, минор 
ұғымдарымен таныстырыңыз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ксилофон, 
металлофон, 
ұрмалы және 
шулы аспаптар 
 
 
http://www.juzp.or
g/listen?l=rdOaJvb-
grRC9  күй 
«Жастар биі» 
 
 
http://music.zakon.
kz/177820223-
asylbek-ensepov-
konil-tolkyny.html 
«Көңіл толқыны» 
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музыкалық шығармасын тыңдаңыз. 
 
 Оқушылар музыканы тыңдау барысында  
көңіл-күйге сәйкес смайлик бейнесін 
көтеруі тиіс.  
 

 
 
Оқушыларға көңілді және мұңды 
көңіл-күй бейнеленген  смайлик 
суреттерін таратыңыз. 
Музыканы тыңдау кезінде көңіл-
күйді анықтауды және сәйкес 
смайликтерді көтеруді сұраңыз. 
 
Сабақ соңында мұғалім 
оқушыларға мимика арқылы 
көңілді және мұңды көңіл-күйді 
көрсетуді сұраңыз.  
 
 

 
 
Л.В.Бетховен 
«Весело грустно» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қыс әуендері  
 
1-тапсырма. Тыңдау 
 
Қыс туралы өлең тыңдаңыздар. 
Мысалы: 
Жапалақтап ала қар  
Жауды күнде қайталап,  
Қырға шықты балалар,  
Шаңғыларын арқалап.  
Жұлдыз болып ағамыз  
Ақ мамықтың үстімен.  
Біз спортшы боламыз,  
Үлгі аламыз күштіден.  
Қуаныштың бүгінгі  
Басылмайды ыстығы.  

 
 
1-тапсырма 
Сабақты бастау үшін мұғалім 
қыс туралы кез келген тақпақ пен 
шағын әңгіме таңдай алады.  
Берілген тапсырмада оқушылар 
әр түрлі өнер түрлері арқылы қыс 
бейнесін жеткізуге болатынын 
түсіндіреді.  
 
 
 
 
 
 

 
 
https://www.zharar.
com/kz/takpak/220
5-winter.html#read 
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1.1 
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1  
тыңдалған 
музыкалық 
шығарманың көңіл- 
күйін, ырғақ, 
екпінін, 
динамикасын 
анықтау  
 
 
1.1.2 .2  
Қарапайым  
ырғақтық 
суреттемелерді 
музыкалық-шулы 
аспаптарда және 
қазақ халық 

Жылдамырақ жүруді  
Үйретеді қыс күні! 
 
Талқылау: 

- Өлеңде қандай жыл мезгілі туралы 
айтылған? 

Оқушыларға қыс тақырыбындағы 
суреттерді көрсетіңіз, мысалы И. 
Шишкин «Қыс». 

- Қандай көріністі көріп тұрсыздар? 
- Бұл суретте қандай қыс бейнесі 

көрсетілген? 
 

 
2-тапсырма. Музыка тыңдау 
П.И. Чайковскийдің «Времена года» 
шығармалар жинағынан «Январь» 
музыкалық шығармасын тыңдаңыз. 

- Композитор музыка арқылы қыс 
көңіл-күйін қалай жеткізген? 

- Өлең мен картина музыкаға сәйкес 
келе ме? 

 
3-тапсырма. Аспапта ойнау 
2-тапсырма 
П.И. Чайковскийдің «Январь»  
музыкалық шығармасына ырғақтық 
сүйемелдеу жасауды ұсыныңыз.  
Презентация. Әр топ өз жұмысын 
көрсетеді. 
 

 
 
 
 
 
Қыс туралы кез келген суретті 
таңдаңыз.  
 
 
2-тапсырма. Мұғалім 
оқушыларға қыс бейнесін 
тереңірек жеткізу үшін 
музыканы бейнеролик арқылы 
көрсете алады. Қыс туралы 
суреттерді музыкамен салыстыра 
алады.   
Сонан соң музыканы талқылап өз 
ойларымен   бөліседі.  
 
 
2-тапсырманы топтық жұмыс 
ретінде орындауға болады, 
оқушылар музыкалық 
шығарманың ырғағын 
музыкалық-ұрмалы және шулы 
аспаптар арқылы жеткізеді.  
3-тапсырма. 
Мұғалім оқушылардың 
орындауын бағалау үшін видеоға 
түсіреді, оқушылар өз 
орындауларын қарап жұмысына 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=T
mwlmC4qwA8 –
П.И. Чайковский 
«Времена года». 
«Январь» 
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1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 

аспаптарында ойнау 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

 

3-тапсырма. Презентация  
Өз жұмысыңызды көрсетіңіз.  
 
4 тапсырма. Орындау  
Қыс немесе жаңа жыл туралы ән 
үйреніңіз. 
Мысалы, «Жаңа жылға – жаңа жыр», муз. 
Ә. Әбдінұров, сөзі. Ж.Әбдірашев 
1.  Даланың да, қаланың 
Думандатып от басын, 
Тағы, міне, Жаңа жыл 
Қақты уақыт қақпасын! 
Жоламасын елге мұң, 
Жаңғырып кел, Жаңа жыл! 
Әкелердің еңбегін 
Жандырып кел, Жаңа жыл! 
Қайырмасы: 
Жаңа жылды бар тілде –  
Жаңа жырға балайды. 
Жаңа жылға әркім де 
Жақсы үмітпен қарайды! 
2.  Нұрландырсын әзілің, 
Наз айтып кел, Жаңа жыл! 
Әжелердің әжімін 
Азайтып кел, Жаңа жыл! 
Бар баланы бір жасқа 
Өсіріп кел, Жаңа жыл! 
«Беспен» жаңа сыныпқа 
Көшіріп кел, Жаңа жыл! 
Әнді сыныппен бірге орындаңыздар.  

қатысты пікір білдіре алады. 
 
4-тапсырмада мұғалім жаңа 
жылға сәйкес әнді өзі таңдай 
алады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Музыкалық-шулы 
аспаптар 
 
 
 
 
 
 
 
«Жаңа жылға – 
жаңа жыр», муз. 
Ә. Әбдінұров, 
сөзі. Ж.Әбдірашев 
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Музыка Бастауыш мектеп 1-сынып 

5-бөлім: Саяхат 
 Осыған дейін меңгерілуі тиіс білім 
4-бөлімде оқушылар ауа райының түрлі құбылыстары мен көңіл-күйін білдіретін дыбыстарды тыңдап, музыка шығарады. Басқа 
бөлімдердегідей де оқушылар есту қабілеті және ырғақтық дағдыларын, музыкалық шығармалардың ырғағын аспаптарды ойнау арқылы 
жеткізеді. Curwen-Kodaly әдісі бойынша қол белгілерін қолдануды жалғастырады. Оқушылар қыс мезгілінің сипатын әр түрлі өнер түрлері 
арқылы жеткізуге болатынын түсінеді. 
Осы бөлімнің тілдікмақсаттары 
Бөлім бойынша оқушылардың оқу мақсаттарына жетуіне көмектесетін тиісті ғылыми тілдегі тілдік мақсат үлгісі төменде берілген. Басқа 
да тілдік мақсаттарды белгілеу және тілді оқыту мақсаттары бойынша ғылыми тілді оқыту мен оқуға қатысты қосымша нұсқаулар беру 
үшін жоғарыдағы «Тілдік мақсаттар туралы» мазмұнды қараңыз. 
Тілдік мақсаттар Пәнлексикасымен терминологиясы Диалог/жазу үшін қажетті сөз тіркестері 
Оқушылар: 
• Қазақ халқының  және 
басқа халықтардың 
музыкалық аспаптарының 
дыбыс бояуын ажыратады 

 күй 
 тұяқтас 
 дауыс 
 бұғышақ 
 сақпан.  
 Дыбыс бояуы 
 электронды дыбыс 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 Бұл дыбыстар қалай жасалған? 
 Қандай бөліктері жақсы шықты? 
 Қандай бөліктерін жақсартуға  болады? 
 Неліктен ... екенін айта аласыз ба? 
 … бөліктері жақсырақ  шықты деп есептейсіз? 
 Бұл бөліктерді қалай жақсартуға болады деп ойлайсыз?  
 Мен бұл дыбысты мынадай тәсілмен өзгертер едім... 
 Мен барлығы жақсы өтті деп ойлаймын, өйткені... 
 Мұны мынадай жолмен жақсартуға болады… 
 Мен көріністі … жолымен жақсартар едім. 

Қысқаша шолу 

Бұл бөлімде төрт тақырып бар. Бөлімде берілген тақырыптар бейнелеу өнерімен тығыз байланысты. Музыка сабағын өткізу барысында  
бөлім ішіндегі параллель тақырыптарды байланыстырып, сабақтастықты жоғалтып алмауы қажет. Оқушылар «дыбыс бояуы», «ырғақ» 
сынды түсініктермен танысатын болады.  Бұл бөлімде оқушылар өзге бөлімдердегі сияқты ырғақ, қарапайым ырғақтық дағдыларын 
дамыту мақсатында ұрмалы аспаптарды қолдануды жалғастырады. Сонымен қатар тыңдау, орындау, аспапта ойнау, зерттеу дағдыларын 
жетілдіре түседі. 
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Оқыту ресурстары 

1.1 
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.2  
Таныс дыбыстары мен 
музыканы тыңдау 
барысында анықтау 
және сипаттау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кең далаға саяхат
 
1-тапсырма. Тыңдалым 
Құрманғазының күйін 
тыңдаңыздар. Оқушыларға  
күй әуеніне сәйкес келетін 
сурет таңдап алуын сұраңыз.  
 «Настроение» сөзінің қазақ 
тіліне аудармасын сұраңыз. 
Қазақ халқының аспаптық 
музыкасы мен адамның көңіл-
күйі сөздерінің бірдей аталуы 
жөнінде сөз қозғаңыз. 
 
2тапсырма.  
Неліктен осы суретті таңдап 
алдың? 
 
Сыныпта «Сарыарқа» күйін 
талқылаңыздар. 
Неліктен Құрманғазының өз 
күйін осылай атағанын 
анықтаңыздар 
 
 
3-тапсырма. Талдау 
Сарыарқа даласын салатын 
болсаң, оны қандай қылып 
және қандай түстермен салар 
едің? 
 
 
 

Ескертпе 
Сыныпқа кіріп келе жатқанда 
эмоционалдық серпін беру 
мақсатында Құрманғазының 
«Сарыарқа» күйін қоюға болады. 
Мұғалім жаңа ақпаратты түсіндіруді 
бастаған кезде күй бәсең 
орындалады. Осы орындалып тұрған 
күйдің «Сарыарқа» екенін айтыңыз.  
 
1-тапсырмада мұғалім оқушылардға 
күй тыңдатады. Және бірнеше 
картина береді.  Құрманғазының 
«Сарыарқа» күйінің әуеніне сәйкес 
суретті таңдаған оқушы өз таңдауын 
түсіндіріп беруі тиіс.  
 
2-тапсырмада мұғалім сыныпта 
оқушылардың «Сарыарқа» күйін 
талдап, талқылауы үшін арнайы 
материал дайындайды.  
«Сарыарқа» күйі – Құрманғазының 
атақты күйі. Бұл туған жер, кең-
байтақ дала, жазира жайлау туралы 
күй. Құрманғазы өз домбырасының 
үнінде қазақ халқының, даланың үнін 
бере білген.  
 
3-тапсырмада мұғалім 
Құрманғазының «Сарыарқа» күйінің 
сүйемелдеуімен сарыарқа суреттерін 

«Отырар сазы» 
оркестрінің 
орындауындағы 
Құрманғазының 
«Сарыарка» күйінің 
жазбасы,  
Қазақстан картасы 
(Сарыарқаны 
көрсету), 
кең даладағы 
жылқылар шабысын 
бейнелейтін слайд 
көрсетілімі,  
 
 
 
 
«Көңілді паровоз» әні. 
Сөзі А.Естеновтікі, 
музыкасы А.Танидікі 
Музыка аспаптары 
(фортепиано, баян) 
немесе сүйемелдеу 
жазылған компакт-
дискісі;  
 
қазақтың соқпалы 
аспабы «тұяқ», 
төртбұрышты 
пішіндегі сары, қызыл 
және қара түсті 
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1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс- әрекет 
 
 
 
 
 
1.3 
Музыкалық  
сауаттылық 

 
1.1.2.2 
қарапайым  ырғақтық 

суреттемелерді шулы 

музыкалық және қазақ 

халық аспаптарында 

ойнау 

 

1.1.3.2  
қазақ халқының  және 
басқа халықтардың 
музыкалық 
аспаптарының дыбыс 
бояуын және дауыс 
бояуын ажырату 
 

4-тапсырма 4. Талдау 
Тайтұяқ аспабының көмегімен 
үнді қалай шығаруға 
болатынын  анықтаңыздар.  
 
 
 
 
 
5-тапсырма. Тыңдалым 
«Көңілді паровоз» әнін 
тыңдап жаттаңыз. 
 
 
 
 
6-тапсырма. Орындау 
А.Естеновтің, А.Танидің 
«Көңілді паровоз»  әнінің 
ырғақтарын тұяқтаспен  соғып 
көріңіздер. 

слайд арқылы көрсете алады. 
Сонымен қатар оқушылардан 
Сарыарқа даласын қандай түспен 
бояуға болатынын сұраңыз. Екі 
суретті салыстырып, түстерінің 
ұқсастығын табыңыз. 
Сары түске неге қазақтар мән берген? 
Өткен сабақтардан мемлекеттік 
рәміздер туралы мағлұматтарды есіне 
түсіріңіз. 
4-тапсырмада қазақтың ұлттық 
ұрмалы аспабы «тұяқтасты» 
көрсетіңіз. Тұяқтас аспабы 
жылқының тұяғынан жасалатынын 
түсіндіріңіз. Сонымен қатар 
оқушыларға аспапты ұстап, аттың 
шапқанда және аяңмен жүргенде 
қандай дыбыс шығаратынын 
анықтауды ұсыныңыз. 
 
5-тапсырмада оқушыларға 
А.Естеновтің, А.Танидің  «Көңілді 
паровоз» әнін   үйренуді ұсыныңыз. 
Оқушылардан әннің мән-мағынасы 
мен оның көңіл күйін сұраңыз, әнді 
шумақтап жаттап алыңыздар.   
 
6-тапсырмада оқушыларға «Көңілді 
паровоз» әнін айтқызып, тайтұяқ 
аспабының көмегімен оның ырғағын 
соқтырып көріңіз. Мұғалім сабақтың 

карточкалар. 
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тақырыбына сай басқа да әндерді 
таңдай алады. 

 
1.1  
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  
Музыкалық-
орындаушылық 
іс- әрекет 
 
 
 

1.1.1.2  
Таныс дыбыстары мен 
музыканы тыңдау 
барысында анықтау 
және сипаттау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

орындау 

Аң аулауға шығамыз 
 
1-тапсырма. Тыңдалым 
К.М. Вебердің «Вольный 
стрелок» операсындағы 
аңшылар хорының әуенімен 
тыңдаңыздар. Оқушыларды 
музыканы ынта қойып 
тыңдауға дайындаңыз. 
Шығармада қандай 
дыбыстардың шығатынын 
анықтауды сұраңыз. Олар нені 
еске түсіреді? Оларды қайда 
естуге болады? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-тапсырманы К.М. Вебердің 
«Вольный стрелок» операсындағы 
аңшылар хорының әуенімен 
бастаңыз. Оқушылардан аңшылық 
құралдары мен ер адамдардың 
дауыстарының дыбыстарын 
тыңдауларын өтініңіз.  
Аңшылық құралдар тақырыбына 
кіріспе ретінде оқушыларға К. М. 
Вебердің «Вольный стрелок» хоры 
туралы айтып беріңіз. 
Қазақстандағы аңшылық дәстүрі. 
Экраннан Қазақстанның дәстүрлі 
аңшылық өнері бейнеленген слайдты 
көрсетіңіз. Слайд бойынша бүркіт 
пен бүркітші жайлы баяндап беріңіз. 
 
2-тапсырмада оқушыларға 
Қазақстаннан қандай құстарды 
көруге болатынын естеріне түсіруді 
ұсыныңыз. Мұғалім музыкалық 
шығарманы қалай және ненің 
көмегімен жақсартуға болатыны 

К.-М. Вебердің 
«Вольный стрелок» 
операсынан аңшылар 
хорының жазбасы.  
http://ololo.fm 
http://5mp3.org 
 
Бүркітшілердің 
фотосуреттерінің 
слайдкөрсетілімі; 
видеожазба: 
http://www.youtube.co
m 
http:www.youtube.com 
Казахстан: охота с 
беркутом1 
 
Қазақ халқының 
аңшылықта 
пайдаланатын 
музыкалық 
аспаптары: үрмелі 
«бұғышақ» және 
шулы «сақпан» 
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1.3  
Музыкалық  
сауаттылық 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.1  
жоғарғы, орта, 
төменгі регистр, темп, 
динамика (f, p), қысқа, 
ұзақ дыбыстар, соль 
және ми ноталарының 
биіктігін естіп 
анықтау 

 
Тапсырма 2. Орындау 
Бүркітпен аң аулау туралы 
бейнежазбаны көріңіз, содан 
кейін олардан дауыстарымен 
немесе қимылдарымен 
көрсетіңіз.  
 
 
 
 
 
 
 
3-тапсырма. Тыңдау 
Бұғышақ пен сақпан үрмелі 
аспаптарының үнін тыңдаңыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-тапсырма. Орындау 
Өткен сабақта А.Естеновтің, 
А.Танидің «Көңілді паровоз» 
әнін айтайық. Әнді үйрету 
ережелерін сақтай отырып 

туралы талқылау ұйымдастыруы 
керек. Мысалы,  кейбір музыкалық 
шығармаларға құстардың дауысын 
қосса, қызықтырақ болатындығын 
айтыңыз. 
 
3-тапсырмада оқушылар 
аспаптардың дыбысталуын 
тыңдайды. Оқушылардан: 
Дыбыстарда айырмашылық бар ма? 
Үрмелі аспап шығарады, ал шулы 
аспап ше? деп сұраңыз. Оқушыларды 
үрмелі көне аспаппен таныстырыңыз. 
Оның бірі «бұғышақ», сондай-ақ, 
шулы аспаптарға жататын 
сақпанағаш сылдырмағы. 
 
4-тапсырмада өткен сабақта 
үйренген А.Естеновтің, А.Танидің 
«Көңілді паровоз» әнін қайталауды 
ұсыныныз. Әнді үйрену барысын 
ойын түрінде өткізуге болады. 
Мысалы, мұғалім аң аулауға жүйрік 
атпен шығуды ұсынады. Балалардан 
әнді орындарынан тұрып айтуларын 
сұраңыз. Ән тұяқ, асатаяқ, маракас 
секілді ұрмалы аспаптармен 
сүйемелденеді. Ән салғанда екпіннің 
нақтылығын, дыбыс әуезділігі мен 
үйлесімін, вокалды-хорды болуды 
талап етіңіз. Ұжымдық дыбысталу – 

(видеокөрсетілім); 
аңшылықта 
пайдаланылатын 
музыкалық аспап 
дыбысының жазбасы;  
http://vk.com/kazmuzm
useum 
 
Tұяқ, сылдырмақ: 
маракас;   
 
«Біз аңға шығамыз» 
ойынына қажетті 
жабдықтар: түлкі мен 
қоянның 
бетперделері, 
«оригами» 
техникасымен 
жасалған қағаз бүркіт. 
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орындатыңыз. Ән орындау 
барысында әннің көңілді 
орындалуына көңіл бөліңіз. 

жеке жұмыс түрімен сүйемелденеді: 
бір оқушы тұяқта екпінді соқса, 
екіншісі, асатаяқ, маракасты соғады. 
Ән салғанда шығарманың екпінді 
мінезін көрсетіңіздер. Ән айту 
барысында тұлпармен шапқандай 
қимыл көрсетуге болады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Музыкалық  
сауаттылық  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.1  
жоғарғы, орта, 
төменгі регистр, темп, 
динамика (f, p), қысқа, 
ұзақ дыбыстар, соль 
және ми ноталарының 
биіктігін естіп 
анықтау  
 
 
 
 
 
 
 

Көңілді паровоз 
Тақтаға паровоздың және 
терезелері ашық үш вагонның 
суреті немесе сұлбасы 
бекітілген. «Көңілді паровоз» 
А. Естенов, А. Тани, «Голубой 
вогон» Э. Успенский, В. 
Шаинский әндері шырқалады. 
 
1-тапсырма. Тыңдау және 
орындау 
Композитор М. 
Старокадомский және ақын С. 
Михалковтың «Көңілді 
саяхатшылар» атты жеңіл әнін  
тыңдау және орындау. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ескертпелер 
Көңілді саяхат атмосферасын туғызу 
үшін сабақты машинистің 
ысқырығын және отарбаның 
дауысын тыңдаудан бастаңыздар. 
Бүгінгі сабақтың мақсатын айтып 
беріңіздер (көңілді отарбамен саяхат 
жасау). 
 
1-тапсырмада композитор М. 
Старокадомский және ақын С. 
Михалковтың «Көңілді 
саяхатшылар» атты жеңіл әнін 
жаттап алуды ұсыныңыз. Әнді әр 
фразаны жеке және бірге қайталау 
арқылы ақырындап бір сөйлемге 
жинақтаңыз. Бір шумақ пен 
қайырмасын жаттауға болады. 
 
2-тапсырмада мұғалім ойын түрінде 
«тембр» ұғымымен таныстырады. 
Ойын ережелерімен таныстырыңыз.  
Бірінші болып дұрыс жауап берген 
оқушыға тақтаға бекітілген терезесі 

«Көңілді паровоз» А. 
Естенов, А. Тани, 
«Голубой вагон» Э. 
Успенского, В. 
Шаинского. 
 
Компьютер, бейне 
құралдар немесе 
интерактивті тақта,  
 
«Көңілді паровоз» 
ойынына қажетті 
атрибуттар (құс, қозы, 
аю), отарбаның және 
3 вагонның суреті 
немесе қиылған 
сұлбасы,  
М. Старокадомский 
мен С. Михалковтың 
«Көңілді 
саяхатшылар» әніне 
сүйемелдеуге 
арналған аспап немесе 
әннің  музыкалық 



44 
 

Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме  

Оқу мақсаттары 
 Ұсынылатын оқыту іс-
әрекеттері 

Мұғалімге арналған нұсқаулық 
 

Оқыту ресурстары 

 
 
 
 
 
 
2.1  
Идея және 
материалдар 
жинақтау 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
Музыканы 
бағалау және 
көрсету 

 
 
 
 
 
1.2.1.1  
Музыкалық фразалар 
шығару үшін идеялар 
ұсыну 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.1  
өз шығармашылық 

жұмысын көрсете білу 

 

 
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма. Орындау 
Жануарлардың дауысы мен 
дауыс бояуын анықта. 
Отарбаға ұқсап тіркесе 
жүретін ойын ойнатыңыз. 
«Тембр» терминін меңгертіңіз. 
 
3-тапсырма. Зерттеу 
Сыныпта аспаптарды зеттеп, 
олардың дауыс бояуын 
суреттеңіз. 
Әрбір музыкалық аспаптың 
өзіне тән дыбыс бояуы бар 
екенін ескертіңіз. Әрбір 
аспапты зерттей отырып, оның 
әрбірінің дыбысына зер салуға 
шақырыңыз. 
 
 
 
 
 
 
4-тапсырма. Тыңдау 

ашық отарбаға аюды отырғызуды 
жүктейді. Отарбаның 3 вагоны бар, 
оның келесі жолаушысына құсты 
алуға болады: жоғары дауыс және 
әуезді тембр; қозы: орташа дауыс 
және маңырайтын тембр. Дұрыс 
тапқан балаларға жануарларды 
вагонға «отырғызу» құқығы беріледі. 
Ойынның соңында оқушылар тембр 
сөзі мен сілтемені үш тілде жаттап 
алулары керек. 
 
 
 
3-тапсырмада музыкалық 
аспаптардың өзіндік жеке тембрлерін 
зерттеу оқушылардың музыкалық 
естіп қабылдау қабілетін, есте сақтау 
және зейінін дамытады. Оларға 
аспаптарды сыныпта зерттеп көруді 
және соңынан әр аспаптың тембрін 
суреттеп беруді сұраңыз.  
Жауабы: Бубен жоғары, домбыра - 
ортаңғы, ал тұяқтас - төмен үн 
шығарады. Алайда оқушылар 
қоршаған ортадан, айналасындағы 
заттардан аспаптың тембріне 
ұқсасын табуы керек. Аспаптарды 
бірнеше рет тыңдай отырып, 
ортаңғысын табулары керек. 
 

сүйемелі бар СD диск. 
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Зерттеу әрекетіне тапсырма. 
Жұптаса отырып бір-бірінің 
дауысын таспаға немесе 
диктофонға жазып алып, 
тембрді ажырататын тапсырма 
беріңіз. 
 
 
 
 
5-тапсырма. Музыка 
шығару 
Кем дегенде 2 дыбысты 
қолданым, түрлі дауыс бояуын 
көрсететін музыка 
шығарыңыз. 
 
6-тапсырма. Таныстыру 
Сынып алдында 
жұмысыңызды 
таныстырыңыз. 
 

4-тапсырманы  орындауда мұғалім 
оқушыларға көмектесуі керек. Ол 
үшін алдын ала қатты, күшті, 
сыңғырланған, көңілді, төмен, қатаң, 
бәсең, нәзік, ащы, жоғары және т.с.с. 
сын есімдерді дайындап қою керек. 
Бұл айдардың тапсырмалары 
оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін дамытады.  
 
5-тапсырмада оқушылар әр түрлі 
тембрлі дыбыстарды (жанарлар, 
машиналар, дауыстар, аспаптар, т.б.), 
кеімнде екі дыбысты таңдап, түрлі 
тембрді беретін музыка шығарады.  
 
 
6-тапсырмада оқушылардың бір 
бірінің алдында жұмысын 
таныстыруын сұраңыз. 
Бағалау. Оқушылар бір-бірінің 
жұмыстары бойынша өз пікірлерімен 
бөліседі және жұмысын жақсарту 
бойынша ойларын айтады. 
 

1.2  
Музыкалық-
орындаушылық  
 
 
 

1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен 

Ғарышқа саяхат 
 
 
Тапсырма 1.  Тыңдалым 
Электронды музыканы тыңдай 
келе, оның табиғи 

 
 
 
1-тапсырмада оқушыларға 
дыбыстардың табиғи және 
электрондық болып бөлінетіні 

 
 
 
Интерактивті тақта, 
компьютер, дыбыс 
күшейткіш,  
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орындау 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дыбыстармен ұқсастықтарын 
және өзгешелігін анықтаңыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма.  Орындау 
«Сағат» қысқа әнін айтып, 
оны диктофонға жазыңыз. 
оқушылардан «Сағат» қысқа 
әнін айтып көруді сұраңыз. 
«Соқ-са са-ғат бір-кел-кі, тық-
тық, тық-тық. Ә-сем ды-быс 
ес-ті-лер, нық-нық, нық-нық.». 
Диктофонға қалай жазып 
алуға болатынын көрсетіңіз. 
Диктофон болмаса, 
магнитофонды немесе ұялы 
телефонды қолданыңыз. 
Оқушылардан ән айту кезінде 
өз дауыстарын жазып алуды 

туралы айтып беріңіз. Таза 
электронды дыбыс компьютердің 
және синтезатордың көмегімен 
алынады. Олардың қалай естілетінін 
тыңдатыңыз. Электрондық 
дыбыстарды зерделей отырып, 
олардың табиғи дыбыстармен 
байланысын және айырмашылығын 
табыңыздар.  
Жауап: Әуен, гармония, ырғақ және 
тембр бір-бірімен байланысты. Олар 
қатты, тыныш, біркелкі дыбыспен үн 
шығаруы мүмкін. Айырмашылығы 
табиғи және электрондық 
дыбыстардың пайда болуында. 
 
2-тапсырмада Табиғи дыбысты 
анықтау – адамның дауысы мен 
жасанды (электронды) дауыс 
арасындағы айырмашылықты 
анықтауға арналған тапсырма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
магнитофон немесе 
диктофон, ғарыштың 
және Жер 
ғаламшарының 
бейнесуреттері.  
 
Көлеңкелер театры 
үшін: үлкен зымыран, 
электрондық 
дыбыстардың, 
зымыранның 
ұшуының 
бейнежазбасы. 
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3.1  
Музыканы 
бағалау және 
көрсету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.1  
өз шығармашылық 

жұмысын көрсете білу 

 

өтініңіз.  
Жазып алған дауыстарын 
тыңдауға рұқсат беріңіз. 
«Дауыстарың өзгерді ме?» 
деген сұрақ қойыңыз. Әдетте 
жазып алғанда дауыс өзгереді, 
онда жасанды дауыс ырғағы 
пайда болады және балалар 
кейде өз дауыстарын танымай 
қалады. 
 
Тапсырма 3.  Таныстыру 
Сыныпқа өз жұмысыңызды 
таныстырыңыз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-тапсырмада оқушыларды сыныпқа 
өз жұмысын таныстыруын сұраңыз. 
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Музыка Бастауыш мектеп 1-сынып 
6-бөлім: Салт-дәстүр және фольклор 

Осыған дейін меңгерілуі тиіс білім 
Оқушылар алдыңғы бөлімдерден әңгімелер мен ертегілерден қысқа үзінді үшін музыкалық аккомпанемент құруды, музыкалық аспаптарды 
қолдана отырып, қоршаған ортаның әртүрлі дыбыстарын бере алуды, дыбыс динамикасын дұрыс анықтауды, өзінің және өзгелердің жұмысы 
туралы ойын білдіруді үйренді. 
Осы бөлімнің тілдікмақсаттары 
Бөлім бойынша оқушылардың оқыту мақсаттарына жетуіне көмектесетін тиісті ғылыми тілдегі тілдік мақсат үлгісі төменде берілген. 
Басқада тілдік мақсаттарды белгілеу және тілді оқыту мақсаттары бойынша ғылыми тілді оқыту мен оқуға қатысты қосымша нұсқаулар беру 
үшін жоғарыдағы «Тілдік мақсаттар туралы» мазмұнына қараңыз. 
Тілдік мақсаттар Пән лексикасымен терминологиясы Диалог/жазу үшін қажетті сөз тіркестері  
Оқушылар: 

тыңдалған музыканы сипаттайды, 
халық музыкасы жөнінде өз пікірін 
айтады, өз көңіл күйін түрлі 
музыкалық іс-әрекеттер арқылы 
жеткізе біледі      

қазақ музыкалық аспаптарының аттары; 
 күй, күйші  

 қобыз; 
 халық биі; 
 Наурыз мерекесі; 
 қазақтың ұлттық киімі; 
  халық ертегілері  

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 
• Бұл дыбыс неге ұқсайды?   
• Бұл аспап қалай аталады? 
• Бұл аспапта қалай ойнау керек? 
Бұл мереке тағы қандай халықтарда 
кезедеседі? 
Сен Наурыз мерекесін қалай қарсы аласың? 

Қысқаша шолу 

Оқушылар ұлттық музыканың үлгілерімен танысады, музыка мен бейнелеу өнері арасындағы байланысын және олардың тарихпен 
байланыстарын зерделейді. Олар ойы мен сезімін түсіндіруге шабыттандыратын музыка тыңдайды, орындайды, қарапайым 
импровизациялар шығарады.  Басқа бөлімдердегідей  оқып үйренуде динамикалық карталарды пайдалана отырып, музыкадағы динамикалық 
реңктерді тани білуге қатысты музыкалық-ырғақтық дағдылары мен іскерліктерін дамытуды жалғастырады. Бұл бөлімде оқушылар дәстүрлі 
қазақ ертегілерінен үзінділерді көрсетеді, дәстүрлі халық әндерін үйренеді, күй тыңдайды, ұлттық би түрлерімен және би қимылдарымен, 
Наурыз мерекесі туралы ақпараттармен танысады. 
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сілтеме 

Оқу мақсаттары 
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Мұғалімге арналған нұсқаулық Оқыту ресурстары 

 
1.1 
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Музыкалық-
орындаушылық 
іс- әрекет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1.1  
Тыңдалған 
музыкалық 
шығарманың көңіл- 
күйін, екпінін, 
динамикасын 
анықтау  
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.2 қарапайым  

ырғақтық 

суреттемелерді 

шулы музыкалық 

және қазақ халық 

аспаптарында ойнау 

 

 
 
 
 
 
 

Дәстүр 
1-тапсырма 
Тыңдау және талдау 
Оқушылардын «салт», «дәстүр», 
терминдерінің.мағынасы жөнінде  
білімдерін анықтаңыз. Қазақ 
халқының қандай салттарын біліп 
көргендері бар? Неліктен салт, 
дәстірлер ән, өлеңдер, билердің 
қатысуымен болады?  
«Қара жорға» әнін тыңдап, би 
қимылдарын жасаңыз.  
«Бесік жыры», «Бір бала» әндерін 
тыңдаңыз. Бұл әндерді кім, қай 
жерде орындай алады? Неліктен? 
Осы әндердің әуенін тыңдағанда 
қандай қимылдар жасауға болады? 
Неліктен?  
Тыңдаған музыкалық 
шығарманың көңіл күйін 
анықтауды (көңілді, қуанышты, 
қарқынды, салтанатты, мұңды, 
т.б.), тиісті сын есімдерді 
пайдалана отырып, музыканың 
көңіл күйін сипаттауды ұсыныңыз.  
 
 
 
 
 
 

 
1-тапсырма 
Қазақтың ауылына виртуалды 
саяхат жасау арқылы олардың 
қызығушылығын арттырыңыз. 
Сабақтан тыс уақытта, мүмкіндік 
болса, оқушылардың ата-
аналарымен бірлесе «бесікке 
салу», «тұсау кесу» салттарын 
көрсетуге болады.  
«Дәстүр» тақырыбы 2 сабаққа 
бөлініп берілген. Сабақты қазақ 
халық әні «Қара жорға» биінің 
ырғақты қимылдарымен бастаңыз. 
Қазақтың халық дәстүрлері туралы 
қандай білімдері бар екенін 
анықтаңыз, оқушылармен бірге 
талқылаңыз.  
Қазақ халқының «Бір бала» мен 
«Бесік жыры» әнідерін 
Тыңдаңыздар. «Бұл әндер қай 
жерде, қандай жағдайда 
орындалады?» Неліктен?. 
«Қара жорға», «Бесік жыры» мен 
«Бір бала» әндерінің мазмұнын, 
көңіл-күйін, ырғағын, екпінін, 
динамикалық бояуларын 
салыстырып, талқылаңыз.  
  
 
 

Дәстүрлі қазақ музыкасы, 
мұғалім таңдаған ертегі 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=KDAhRF6ACPA 
https://www.youtube.com/w
atch?v=x5Klnl9Iazo 
 
«Бесік жыры» қазақ халық 
әні, видео сюжеттер 
Қазақстың халық әні «Бесік 
жыры» 
Қазақтың халық әні  "Бір 
бала" 
 
 
Қазақ халқының ұрмалы 
аспаптары 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=17wN9ccIZk0 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=cnwyXzY_Y1U 
 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=cnwyXzY_Y1 
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2-тапсырма: Аспапта орындау 
 
Музыкалық-шулы аспаптармен 
қарапайым әуендік ырғақтарды 
соғып орындаңыз.  
Ырғақтар жазылған 
үлестірмелерді қолданып аспаппен 
немесе қол соғып ырғақты 
орындаңыз.  
Дәстүрлі халық әнін есту немесе 
аудиожазбасы бойынша үйретіңіз. 
 
 
3-тапсырма 
Музыка шығару 
Қазақ халқының ертегісін оқып 
беріңіз. Оқушыларға тыңдалған 
ертегісін негізге ала отырып, 
шағын музыкалық сүйемелдеулер 
орындауды тапсырыңыз. Шағын  
музыкалық шығарма ойластырып, 

 
2-тапсырма 
Қазақтың ұлттық ұрмалы 
аспаптарында (астатаяқ, қоңырау, 
тұяқтас, дауылпаз) ойналатын 
қарапайым ырғақтарды таңдап, 
ырғақтық карталарды пайдалана 
отырып, қарапайым ырғақтық 
шығарма орындаңыздар.  
Мұғалім қазақтың халық 
аспаптары туралы әңгімелеп, оны 
дәріптеуде қазақ музыкасын өзі 
ойнап немесе домбыра аспабының 
сүйемелдеуімен қалауынша 
орындайды. 
 
3-тапсырма 
 
Оқушыларға кейіпкерлердің 
ойлары мен сезімдерін жеткізіп 
көрсете алатын ертегіні 
таңдатыңыз. Мыс: «Ер Төстік», 
«Жыл басы кім болады?» 
ертегілерін оқи отырып, оларға 
кейіпкерлерге арналған шағын 
суреттемелер жасауды 
тапсырыңыз. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Наурыз-думан» 
Т.Сарыбаев 
Видеозаписи про 
праздник « Наурыз» 
«Наурыз вальсі» 
З.Бейімбетова 
https://www.youtube.com/w
atch?v=42znRt7puII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақтың халық әні «Тұсау 
кесу» 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=eHuVIvOP11I 
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оны  музыкалық шулы 
аспаптармен немесе дауыспен 
көркемдеп орындауына болады. 
 Қазақтың ұлттық ұрмалы 
аспаптарында (асатаяқ, қонырау, 
тұяқтас, дауылпаз) ойнауға жеңіл 
ырғақ таңдап алыңыз және 
олардан ырғақты үлестірме 
парақшаларды  пайдалануды 
сұраңыз. 
 
 
4-тапсырма. 
Орындау 

Қазақ халық әні «Тұсау кесу» 
үйретіңіз. Тұсау кесу дәстүрін 
таныстырыңыз. Әннің әуенін, 
музыкалық ырғағын қолмен 
шапалақтап немесе ырғақты соғып 
орындаңыз. Үлестірме 
материалдарын қолданыңыз.  
 
 

4-тапсырма 
 
  Тұсау кесу рәсімін қай жерде 
және қандай жағдайларда 
жасайтыны туралы әңгіме 
жүргізіңіз.  
Тұсау кесу дәстүрінің қазақ 
халқында алатын орны мен оның 
мәні туралы балалардың 
пікірлерін ортаға салыңыз. Видео 
материалдар қолданыңыз. 
 

 
 
 
 
 
Ырғақ жазылған карталар 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1  

Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 

1.1.1.2  

таныс дыбыстары 
мен музыканы 
тыңдау барысында 
анықтау және 
сипаттау 
 

Халық ертегілері 
 
1-тапсырма 
Музыка тыңдау және талдау 
 
Қазақтың халық ертегілерінің 
ішінде тек тіл, сөз арқылы ғана 

 
 
 
1-тапсырма 
 
Қазақ халқының ұлы күйшілері 
мен халық күйлері арасында 

Дәстүрлі қазақ ертегісі: 
 
Дыбыс-бейнежазу 
құрылғысы 
 
Ертегілер кітабы 
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Оқу 
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сілтеме 

Оқу мақсаттары 
Ұсынылатын оқыту іс-
әрекеттері  

Мұғалімге арналған нұсқаулық Оқыту ресурстары 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  

Музыка шығару 
және 
импровизациялау 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.1 
дауысты және 
музыкалық 
аспаптарды қолдану 
арқылы музыкалық 
фразалар (1-2 такт) 
шығару 
 
 

тыңдалатын емес, сонымен қатар 
күй тілімен айтылатын ертегінің 
бар екенін айтып өтіңіз. Қазақ 
халық аңыз-күйі «Ақсақ құлан» 
тыңдалып, мазмұнымен 
таныстырылады. «Күй», «аңыз-
күй» сөздері таныстырылады.  
«Ақсақ құлан» мультфильмі 
көрсетіліп, күй тілінің бейнелі 
сюжеті анимациядағы 
бейнеленуімен салыстырыңыз. 
 
2 тапсырма 
Музыка шығару 
 
Халық ертегілерін өз бетімен 
оқып, танысып оған шағын 
музыкалық суреттемелер 
шығаруды тапсырыңыз. Ертегі  
күй тілінің қобыз аспабында 
өрнектелуін көрсете отырып, түрлі 
музыкалық-ырғақты қимылдар 
мен шағын суреттеме 
ойластырыңыз. 

кездесетін аңыз-күйлер  мен 
ертегілер туралы мәліметтер 
беріңіз. Қазақ халқының музыка 
өнерінің бастауында тұрған 
Қорқыт ата туралы аңызбен 
таныстырыңыз. Халық күйлері, 
Қорқыт ата күйлері «Аққу», 
«Ұшардың ұлуы» және т.б. 
тыңдатыңыз.  
 
 
 
 
2-тапсырма 
 
Өлеңмен жазылған «Аққу» 
ертегісімен таныстырыңыз.  
Ондағы домбыра аспабы мен аққу 
құсының өзара байланысын 
әңгімелеп, оқушыларға ертегі 
туралы шағын өлең жолдары мен 
қысқа қайырым шығаруды 
тапсырыңыз. 
 

"Ақсақ құлан" күйі 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7lDWtxLMh2g 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CjfqVJ1JMTg 
 

 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 

 

 

 

1.1.2.1 әндерді 
музыкалық аспаптың 
сүйемелдеуімен 

Халық биі 
Орындау 
 
1-тапсырма 
Қазақтың халық әнін үйретіңіз, 
мысалы, «Қамажай». Оқушыларға 
бейнебаянды көруді ұсыныңыз. 

 
 
 
1-тапсырма 
 
Жеңіл музыкалық сүйемелдеу 
жасап, қарапайым би қимылдарын 

 
Қазақтың халық әні 
«Қамажай» 
https://www.youtube.com/w
atch?v=j9ZxORAV8JA 
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іс- әрекет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
Музыка шығару 
және 
импровизациялау 
 
 
 
 
 
 
 
 

орындау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.1 
Дауысты және 
музыкалық 
аспаптарды қолдану 
арқылы музыкалық 
фразалар (1-2 такт) 
шығару 

Әнге би қимылдарын  қосыңыз. 
Әндегі қарапайым ырғақтық 
суреттерді тырсылдату және 
шапалақтау. 
Балаларға арналған ұрмалы-шулы 
аспаптарды пайдаланып, 
музыкалық сүйемелдеу қосып, би 
қимылдарымен әнді орындатыңыз. 
Жазбаны пайдаланып, әнге би 
қимылдарын  қоюды 
ойластырыңыз.  
 
2-тапсырма 
Аспапта орындау 
Қазақ музыкалық аспаптары  
қолданылған музыкалық 
шығарманы таңдап алыңыз. 
Оқушыларға үзіндіні тыңдату 
және олардан естіген 
аспаптарында ойнаған секілді 
қимылдар жасауын сұраңыз. 
Аспаптардың суреттерін немесе 
аспаптардың өзін көрсетіңіз.  
Үзіндіні қайталап тыңдатыңыз 
және оқушыларға музыканы 
бейнелеп беруін тапсырыңыз. Бір-
бірімен идеяларымен бөлісуді 
сұраңыз. 
 
 

қоя  алатындай әнді таңдап 
алыңыз.   
Оқушыларды қазақтың  жеке би 
қимылдарымен таныстырыңыз. 
Әнді би қимылдарын қоса қайта 
дайындаңыз.  
Алдыңғы сабақтың соңында 
жасалған жазбаны қолдана 
отырып, биді дайындаңыз. 
Бейнетаспаға жазып, сабақта 
пайдадануды ұсыныңыз.  
  
 
2-тапсырма 
 
Шулы музыкалық аспаптарда 
«Қамажай» әнінің ырғағын соғып 
орындатыңыз. Сонымен қатар би 
ырғағында орындалатын 
шығармаларды оқушылармен 
таңдаңыз. «Вальс», «Полька» би 
ырғағын қазақ халық би әуенімен, 
Д. Нұрпейісованың «Қосалқа»  
күйімен, «Би» күйімен 
салыстырыңыз. 
 

 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=JchV2MM2mvc 
 
 
 
 
 
 
 
Биді үйренуге 
көмектесетін 
ғаламтордағы клип  
 
Балаларға арналған 
музыкалық аспаптар 
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1.1 
Музыка тыңдау 
және талдау 

 
 
 
 
 
1.1.1.2  
Таныс дыбыстары 
мен музыканы 
тыңдау барысында 
анықтау және 
сипаттау 
 

  
 
“Наурыз” мейрамы 
 
1-тапсырма 
Музыка тыңдау және талдау 
 
«Наурыз-думан» әнін балалардың 
көпшілігі жақсы біледі. Орындау 
барысында Наурыз туралы 
видеокөрсетілім ұйымдастыруға 
болады. Басты әуенді музыкалық-
шулы аспаптармен сүйемелдейміз.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма 
 
Көрсетілім 
Оқушыларға автор құқығын беріп, 
өз идеяларын түсіндіріп беруге 
шақыру.  
Жұп ішінде осы музыканы 
талқылауды сұраңыз.  
Мұғалім, мүмкіндігініше, 

 
 
 
 
 
1-тапсырма 
 
Оқушылармен бірге Наурыз-
думанға музыкалық сүйемелдеу 
ойлап табыңыздар. Мерекелік 
көңіл-күйді барынша жақынырақ 
бере білетін ұрмалы-шулы 
аспаптарды таңдаңыздар. Әннің 
негізгі мазмұны мен мағынасын 
түсіндіріңіз, оқушылар өз 
суреттерімен, әсерлерімен, ата-
аналарынан естіген әңгімесімен 
бөлісе алуы үшін «Наурыз» 
пікірталас клубын 
ұйымдастырыңыз.  
 
 
2-тапсырма 
 
 
 
Оқушыларды «Наурыз» 
мерекесіне шақырыңыз. «Сен 
Наурыз мерекесіне қандай 
дайындықпен келдің?» деген 
сұрақтар қойып, қазақ халқы өмір-

 
 
Өткен сабақтағы ән 
 
Динамикалық белгілері 
бар карта 
 
«Наурыз-думан» 
Т.Сарыбаев 
Видеозаписи про 
праздник « Наурыз» 
«Наурыз вальсі» 
З.Бейімбетова 
https://www.youtube.com/w
atch?v=topjwB6E4I4 
https://www.youtube.com/w
atch?v=42znRt7puII 
Балаларға арналған 
музыкалық аспаптар 
 
Мұғалім таңдап алған 
музыка 
 
Қазіргі замандағы 
Қазақстанның тарихы, 
мәдениеті 
http://www.youtube.com/wa
tch?v=STTTSBU0GJs 
i 
 
Құрманғазының Күйі 
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Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

Оқу мақсаттары 
Ұсынылатын оқыту іс-
әрекеттері  

Мұғалімге арналған нұсқаулық Оқыту ресурстары 

оқушылардың музыкасының 
жазбасын келесі сабақта өтетін 
материал ретінде пайдалана алады.  
 

тіршілігінде наурыз мерекесінің 
орны мен мәнін түсіндіріңіз. 
Күн мен түннің теңелуі, 
үлкендердің батасы, ел амандығы 
туралы тілектер, т.б. туралы 
ауызша диалог ұйымдастырыңыз.  

Сарыарқа 
http://www.youtube.com/wa
tch?v=wmKyPt2FcbE 
 
Н.Тілендиев. «Аққу» күйі 
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Музыка  Бастауыш мектеп 1-сынып 
7-бөлім:  Тағамдар мен сусындар.  

Осыған дейін меңгерілуі тиіс білім 
Оқушылар алдыңғы бөлімдерде, музыка сабақтарында алған білімдерін көрсетуді, орындауды, қарапайым импровизация жасауды,  
орындалған жұмыстарына пікір айтуды, өз шығармаларын таныстыруды үйренді. 
Тілдік мақсаттар  
Бөлім бойынша оқушылардың оқыту мақсаттарына жетуіне көмектесетін тиісті ғылыми тілдегі тілдік мақсат үлгісі төменде берілген. Басқа да 
тілдік мақсаттарды белгілеу және тілді оқыту мақсаттары бойынша ғылыми тілді оқыту мен оқуға қатысты қосымша нұсқаулар беру үшін 
жоғарыдағы «Тілдік мақсаттар туралы» мәтінінің мазмұнына қараңыз. 
Тілдік мақсаттар Пән лексикасы мен терминологиясы Диалог/жазу үшін қажетті сөз тіркестері 
Оқушылар: 
- музыкалық терминологияны 
қолдана отырып, жеке және топта 
шығарманы талқылап, талдайды; 
-  жұптық және топтық жұмыстар 
орындайды; 
-   өз  пікірін және сезімдерін 
айтады; 
- коммуникативті дағдыларын 
дамытады. 

 жанр; 
 марш; 
 ән; 
 би; 
 кідіріс (пауза), ырғақ, қысқа, ұзын 
 нота, жоғары, төмен 
 сазсырнай;  
 оркестр, дирижер. 

 
 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 
Аспап үні қандай? Неге? 
Аспаптар сырт бейнесімен қандай көкөніске 
немесе жемістерге  ұқсайды?  
Музыка қандай көңіл-күйді жеткізеді? 
Себебін айта аласыз ба?…… 
 ….. сіз бұл дыбысты таңдадыңыз? Темпі 
қандай? 
Музыкаға қандай қимылдар сай? Берілген 
музыкаға билеуге бола ма? Неге? 

Қысқаша шолу 

Берілген бөлімде оқушылар «Тағамдар мен сусындар» ортақ тақырыбы бойынша жаңа ән репертуарын үйреніп,  тыңдауға арналған әртүрлі 
музыкалық шығармалармен танысады, «марш» жанрымен танысады, «ән», «би», «күй» жанрларымен салыстырады. Оқушылар әрі қарай 
музыкалық сауаттылық негіздерімен танысады, алған білімдерін тәжірибеде бекітеді. Оқушылар соль және ми ноталарының орналасу биіктігін 
анықтап, терция интервалын таза орындай алады. Сонымен қатар, жоғары, орта және төмен регистрлі дыбыстарды танып анықтауды, 
тыңдалған музыканы талдап, талқылауды үйренеді, коммуникативтік дағдыларын түрлі топтарда жұмыс жасап дамытады. Музыка шығару, 
орындау барысында өз пікірін айтуды үйренеді. Басқа бөлімдерде қарастырылған ырғақтық және дыбыс биіктігін есту дағдыларын дамыту 
жалғастырылады. Осы бөлімдегі оқу материалдардың мазмұны қазақ халық, сонымен қатар қазақстандық және басқа да әлем 
композиторлардың шығармаларын тыңдау, орындау арқылы қазақ, басқа елдер мәдениетіне деген сыйластық сияқты құндылықтарды қамтиды. 
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Оқу 

бағдарламасына 
сілтеме 

 

Оқу мақсаттары 
Ұсынылатын оқыту іс- 

әрекеттері 
Мұғалімге арналған нұсқаулық 

 
Оқыту 

ресурстары 

 
1.3 Музыкалық  
сауаттылық  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық іс- 
әрекет 
 

 
1.1.3.1  
  жоғарғы, орта, төменгі 
регистр, темп, динамика 
(f, p), қысқа, ұзақ 
дыбыстар, соль және ми 
ноталарының биіктігін 
естіп анықтау  
1.1.2 .2  
Қарапайым  ырғақтық 
суреттемелерді 
музыкалық-шулы 
аспаптарда және қазақ 
халық аспаптарында 
ойнау 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен орындау 

 

 
Музыка  ырғағы  

1-тапсырма. Музыка 
сауаттылығы.  
Өлеңді тыңда.  
Топта талқылап өз ойыңды, 
идеяңды ортаға сал: 

- Берілген өлең-жырды 
қалай оқып берер едің?  

- Оқылымда не жеткіліксіз? 
2-тапсырма.  Аспапта ойнау.  
Кідірісті (пауза) сақтай отырып, 
музыкалық ырғақты орында.  
Берілген ырғақ суреттерін 
аспапта орында.  Берілген 
ырғақты сақтай отырып, қазақ 
тағамдары немесе сусын 
атауларын орындап көр.  
 
 
 
 
 
3-тапсырма. Аспапта ойнау 
«Жарайсың» әнінен үзінді 
орында. Үзінді ырғағын бубен 
аспабында орындап көрсет.   
 

 
 
1-тапсырма.  
Мұғалім өлеңді бір демде, үзіліссіз 
оқып беріңіз. Оқушылардан оқылым 
туралы өз ойларын топта талқылауды 
сұраңыз.  
  
 
 
2-тапсырма.    
Мұғалім оқушыларды «Тағам және 
сусындар» ортақ тақырыбының 
мазмұнына сәйкес 4 топқа бөле алады 
(алма, алмұрт, банан, апельсин). 
Оқушылардың санына қарай жеміс 
(шие) суреті салынған карточкаларды 
дайындаңыз. «Төрттік» және 
«сегіздік» дыбыс ұзақтықтары 
бейнеленген карталарды көрсетіп 
қайталаңыз. Әр топқа өзіне берілген 
төрттік өлшемдегі ырғақ суретін 
орындауды сұраңыз.  
 
3-тапсырма.   
«Жарайсың» әнінен үзіндіні қараңыз.  
Әнде кездесетін кідірістерге, ырғақ 
суреттеріне, дыбыс ұзақтылықтарын 
салыстырып, талдаңыз. «Молодец, 
жарайсың, very good» және «Вперед, 

 
Мұғалім таңдап 
алған өлең.  
 
Топқа бөлу үшін  
жеміс-жидектер 
бейнеленген 
карталар, жидек 
(шие) түрінде 
суреттелген ырғақ 
белгілері бар 
карталар, 
музыкалық шулы 
аспаптар – бубен, 
үшбұрыш, маракас, 
тб  (мүмкін болса, 
бірнеше аспаптар). 
сөзі: М.Адибаев 
муз:А.Тани 
«Жарайсың»   әні. 
 
Наурыз мерекесі 
туралы әндер 
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сәттілік, all the best» сөздерін үш тілде 
бірге айтыңыз.  

 
 
 
1.1  
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық іс- 
әрекет 
 
 
 
 
 
2.2 
Музыка шығару 
және 
импровизациялау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.1.2  
Таныс дыбыстары мен 
музыканы тыңдау 
барысында анықтау және 
сипаттау 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың 

сүйемелдеуімен орындау 

 
 
1.2.2.1 
Дауысты және 
музыкалық аспаптарды 
қолдану арқылы 
музыкалық фразалар (1-2 
такт) шығару 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жоғары, төмен 
 

1-тапсырма. Тыңдау және 
талдау.  
Бейне жазбаны қарап, талда.   

- Қазақтың музыкалық 
аспабы сазсырнайдан 
дыбысты қалай 
шығарамыз?  

- Сазсырнай сырт 
бейнесімен қандай 
көкөніске ұқсайды? 

- Музыка қандай көңіл-
күйді жеткізеді?  

2-тапсырма.  Аспапта ойнау. 
«Ара» әнінің жазбасына  қара. 
Қол белгілерімен көрсетіп, 
әуенді  жоғарырақ, төменірек 
айт. 
Шулы аспаптарда «Ара» әнінің 
ырғағын  орында. 
 
 
 
 
 
 
3-тапсырма.  Орындау.   
А. Танидің «Наурыз көже» әнін 
үйрен. 
Әннің бір жолын қатты, келесі  
жолын ақырын орында.  
 

 
 
1-тапсырма   
Мұғалім сазсырнай музыкалық 
аспабымен таныстырғаны жөн, 
оқушыларға тыңдау үшін ансамбльдің 
орындауында «Балдырған» күйін 
қойыңыз. Көрсетілім мен тыңдау 
аяқталғаннан кейін сазсырнайдағы 
дыбыс шығару тәсілдері мен орындау 
ерекшеліктері жайында оқушылардың 
пікірлерін сұраңыз. 
  
2-тапсырма 
 Мұғалім оқушыларды «Ара» әніне 
мұқият қарауларын сұраңыз: 
 
 
 
А‐ра бал‐ды жи‐най‐ды, нет‐кен тәт‐ті дә ‐мі 

 
Әуенді кез келген буынға, мысалы, 
«ля», «лё», «пам» айтып, қол белгілер 
техникасын пайдаланып, 
орындауларын өтініңіз. Әннің 
ырғақтық суретін бекіту үшін, 
ырғақты соғып  көрсетуді өтініңіз.   3-
3-тапсырма 
 Оқушылармен «Наурыз көже» әнін 
ережеге сай орындаңыз.   
Әннің бір жолын қатты, екінші жолын  
ақырын орындауға тапсырма беріңіз.   
 

Музыкалық аспап 
немесе  сазсырнай 
аспабының суреті. 
А. 
Құдайбергеновтің 
«Балдырған» күйі 
http://www.youtube
.com/watch?v=Xtdh
wjt1MDw 
 
 
 
сөзі: М. Адибаева 
музыкасы:  А.Тани 
«Наурыз көже» әні  
(Мұғалім 
таңдауына 
музыкасы  А. 
Пахмутова, сөзі 
Ю.Черныхтің «Кто 
пасется на лугу?» 
әні).  
топтарға бөлуге 
арналған, сусындар 
мен тағамдардың 
(қызылша, бидай, 
сүр етпен қазы-
қарта, қияр, айран) 
суреттері бар 
кішігірім үлестірме 
парақшалары, екі 
динамикалық 
парақшалар (f)  мен 
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1.1  
Музыка тыңдау 
және талдау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 Музыкалық-
орындаушылық іс- 
әрекет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1  
Тыңдалған музыкалық 
шығарманың көңіл- 
күйін, ырғақ, екпінін, 
динамикасын анықтау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 .2  
Қарапайым  ырғақтық 
суреттемелерді 
музыкалық-шулы 
аспаптарда және қазақ 
халық аспаптарында 

 
 
 
 
 
Тапсырма 4. Шығару және 
импровизация 
Суреттен "Наурыз көженің" 
құрамындағы тағамдарды тауып, 
есіңе түсір. 
Сурет бойынша соль және ми 
ноталарынан тұратын әуенді 
ойлап шығар. 
 
 
 

Сап түзейміз және әндетеміз 
 

1-тапсырма.  Тыңдау және 
талдау. 
 
П.И. Чайковский «Ағаш 
солдаттар маршы» шығармасын 
тыңда.  

- Шығарманы тыңдаған 
кезде қандай сезім туды? 

- Қарқыны қандай? 
- Қандай қимыл-қозғалыс 

көрсете аласың?  
- Марш музыкасына 

билеуге бола ма? Неге?  
 
Қосымша тапсырма 
"Викторина" 
Жанр бойынша жасырылған 

 
 
 
 
 
Тапсырма 4  
Берілген суреттердің ішінен «Наурыз 
көженің» құрамына жататын 
тағамдарды естеріне түсірулерін 
өтініңіз. Берілген бес суретке 
қарапайым сөздер ойлап тауып, 
оларды  «соль» және «ми» 
дыбыстарда орындауды ұсыныңыз. 
Топтарға өз әуендерін парталарына 
салуды ұсыныңыз. 
 
 
1-тапсырма    
 П.И. Чайковскийдің  "Марш 
деревянных солдатиков" шығармасын 
фортепиано аспабында орындалған 
нұсқасын тыңдауды ұсыныңыз. 
Сыныппен талдау жүргізіңіз. 
Шығарманы екінші рет қосып, сапқа 
тұрып музыка екпінінде жүруін 
сұраңыз.  Оқушылардан марш ұғымы 
жөнінде білімдерін анықтаңыз.  Марш 
музыкасына сәйкес қандай қимылдар 
жасауға болатынын анықтаңыз? 
Неліктен марш жанры пайда болды?  
 
Сонымен қатар, қосымша тапсырма 
ретінде әртүрлі жанрлардағы (күй, ән, 
би, марш) музыканы жасыра аласыз. 
 

(p). 
 
 
 
 
 
Наурыз мерекесі 
туралы әндер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.И. Чайковский 
"Марш деревянных 
солдатиков" 
(фортепиано 
аспабының 
орындауында) 
 
 
 
 
 
 
 
 
музыкасы:  А.Тани, 
сөзі: А. Естенов 
"Жемістер маршы" 
әні. 
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1.3 Музыкалық  
сауаттылық  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Музыкалық  
сауаттылық  
 
 
 
 
 
 

ойнау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.1  
  жоғарғы, орта, төменгі 
регистр, темп, динамика 
(f, p), қысқа, ұзақ 
дыбыстар, соль және ми 
ноталарының биіктігін 
естіп анықтау 
 
 
 
 
1.1.3.2  
қазақ халқының  және 
басқа халықтардың 
музыкалық 
аспаптарының дыбыс 
бояуын және дауыс 
бояуын ажырату 
 
 
1.2.1.1  

музыканы тап. 
 
2-тапсырма.  Аспапта орындау.  
Муз:  А.Тани, сөзі А.Естенов 
«Жемістер маршы» әнін үйрен. 
Топпен шулы аспаптарда марш 
ырғағын    орында.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-тапсырма. Музыкалық  
сауаттылық  

- Марш екпіні нешеге дейін 
саналады? 

- Маршқа сай ырғақты 
топпен таңда.  

 
 
 
 
 

Жемістер концерті 
 

1-тапсырма. Музыкалық  
сауаттылық 
Шығарманы тыңдап, топта 
талдау:  

- Шығарманы кім орындап 
жатыр? 

 
 
 
 
 
2-тапсырма  
ән қандай көңіл-күйде 
орындалатынын, тыңдау кезінде 
қандай қимылдар жасауға болатынын 
біліңіз. Бұл тапсырмадан кейін әнге 
сәйкес сурет таңдауды ұсыныңыз. 
Тапсырмаларды топта орындаңыз. 1-
топ бірқалыпты соқса, 2-топ ырғақты 
соққы суретін орындай алады.  
 
 
3-тапсырма   
Берілген сұрақтарға жауап беру үшін, 
мұғалім үлестірме карталарын тарата 
алады. Карталарда марш ырғағына 
сәйкестендірілген төрттік өлшемге 
саналатын «төрттік», «сегіздік» 
ұзақтықтары және «төрттік кідіріс» 
(пауза) суреттері  бейлегенгені дұрыс. 
 
 
 
1-тапсырма    
П.И. Чайковскийдің «Марш 
деревянных солдатиков» шығармасын 
симфониялық оркестр орындауында 
тыңдатыңыз. Шығармада  қандай 
аспаптардың дыбыс бояуын естігенін 
біліңіз. Симфониялық оркестр және 
дирижер туралы қысқаша мәлімет 

 
 
«Төрттік», 
«сегіздік» 
ұзақтықтары және 
«төрттік кідіріс» 
(пауза) бейлегенген 
үлестірме 
карталары 
 
П.И. 
Чайковскийдің 
«Марш деревянных 
солдатиков» 
шығармасы  
(симфониялық 
оркестр 
орындауында) 
 
 
Музыкасы:  
А.Тани, сөзі: 
А.Естенов 
 «Жемістер 
маршы» әні 
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2.1  
Идея және 
материалдар 
жинақтау 
 
 
 
 
3.1 Музыканы 
бағалау және 
көрсету  

Музыкалық фразалар 
шығару үшін идеялар 
ұсыну 
 
 
 
 
1.3.1.1 
өз шығармашылық 

жұмысын көрсете білу 

 

- Фортепиано мен оркестр  
орындауының қандай 
айырмашылығы бар?  

- Қандай аспап бояуларын 
(тембр) естідіңіз?  

- Оны қалай анықтадыңыз?  
 
 
2-тапсырма. Орындау. 
«Жемістер маршы» әнін 
қайталаңыз. 
музыкасы  А. Танидікі, сөзі: 
А.Естенов. 
 
3-тапсырма. Идея жинақтау 
Өз идеяңызды ұсыныңыз: 

- Сіздің орындауыңызды 
қалай жетілдіруге 
болады? 

- Тағы қалай 
толықтырасыз? 

 
4-тапсырма. Презентация 
Топтық орындауыңызды 
дайындаңыз: 
«Алмалар тобы»: 
Шулы аспаптарда әннің 
ырғақтық суретін орындаңыз.  
 «Қызанақтар»  тобы:  
Әндегі біркелкі соққыны шулы 
аспаптар көмегімен көрсетіңіз.  
«Шиелер» тобы: 
Әнді дауыспен орындаңыз. 
 

беріңіз.   
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма   
музыкасы:  А. Танидікі, сөзі: 
А.Естеновтікі «Жемістер маршы» 
әнін ережеге сай  қайталаңыз. 
 
3-тапсырма  
Ән орындауда нені жетілдіру керек 
деген сұрақты қарастырып,  
нұсқаларын талқылаңыз. 
 
 
 
 
 
4-тапсырма оқушыларды үш топқа 
бөліңіз. Бұл тапсырманы төменде 
берілген рөлдік ойын түрінде 
өткізіңіз:  Мұғалім дирижер рөлінде: 
сөйлемнің басталуы  мен аяқталуын, 
динамикасын, темпін көрсетіп, 
басқарады.   
Бұл тапсырмалар арқылы оқушылар 
оркестр туралы алған білімдерін 
бекітіп, өз орындауларын тәжірибеде 
көрсете алады. 
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Музыка Бастауыш мектеп 1-сынып 

8-бөлім: Дені саудың – жаны сау 

Осыған дейін  меңгерілуі тиіс білім 
Алдыңғы бөлімде оқушылар, жаңа ән репертуарын үйреніп,  тыңдауға арналған әртүрлі музыкалық шығармалармен танысты. Оқушылар 
музыка сауаттылығына қатысты теориялық білім дағдыларын тәжірибеде бекітті. Оқушылар соль және ми ноталарының орналасу биіктігін 
анықтап, олардың екпінін (интонация) таза орындау үшін жұмыстарды жалғастырды. Сонымен қатар, жоғары және төмен регистрлі 
дыбыстарды тану, тыңдалған музыканы талдап, талқылау және коммуникативтік дағдыларын дамытты. 
 
Осы бөлімнің тілдік мақсаттары 
Бөлім бойынша оқушылардың оқыту мақсаттарына жетуіне көмектесетін тиісті ғылыми тілдегі тілдік мақсат үлгісі төменде берілген. Басқа 
да тілдік мақсаттарды белгілеу және тілді оқыту мақсаттары бойынша ғылыми тілді оқыту мен оқуға қатысты қосымша нұсқаулар беру үшін 
жоғарыдағы «Тілдік мақсаттар туралы» мазмұнына қараңыз. 
Тілдік мақсаттар Пән лексикасы мен терминологиясы Диалог/жазу үшін қажетті сөз тіркестері 
Оқушылар 
 
• анық дикция арқылы аудиториямен 
тілдесе алады 

 
 полька 
 дайындық 
 режиссер 
 фестиваль 
 орындау 

 

Талқылауға арналған  сұрақтар? 
 
• Егер көрермен болсаңыз, Сіз не ойлар едіңіз? 
• Бұл қалай жақсартылуы мүмкін? 
 
Неліктен екендігін айта аласыз ба…? 
• … бұл Сіздің ең сүйікті қойылымыңыз 
болды? 

 
Қысқаша шолу 
Бұл бөлім 1-сынып бойынша жасалған барлық жұмыстың қорытындысы болып табылады. Бөлімде бір «Шаңырақ» астында үйренген барлық 
әндер мен музыкалық шығармаларды түрлі музыкалық-театрландырылған қойылым жасау мақсатында біріктіру идеясы қарастырылған. 
Аудитория алдында өнер көрсете білу мәдениеті, ән орындау, аспапта ойнау кезінде сахналық шеберлік, әртістік қабілетке баса назар 
аударылады. Қойылымдарды ұйымдастыру мен жүргізу барысы нақты ойластырылып, сахнада өнер көрсетудің барлық жағдайлары 
жоспарлануы тиіс: бастау және аяқтау, өнерін көрсету, вокалдық орындау кезіндегі анық дикция, ансамбльде, оркестрде үйлесімді ойнау 
және кез келген аудитория алдында өз өнерін таныстыру. 
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Оқу 

бағдарламасына 
сілтеме 

Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері 
Мұғалімге арналған 

нұсқаулық 
 

Оқыту 
ресурстары 

 
 
1.1  
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс- әрекет 

 
 
1.1.1.1  
Тыңдалған музыкалық 
шығарманың көңіл-күйін, 
ырғақ, екпінін, 
динамикасын анықтау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың сүйемелдеуімен 

орындау 

 

Кел, билейік!  
 
 
Талқылау: 

- Қандай би түрлерін білесіздер? 
- Қандай билер халық биі деп 

аталады? 
- Қазақтың ұлттық би түрлерін 

атаңыз? 
 
 
1-тапсырма. Музыка тыңдау және 
талқылау 
М.И. Глинканың   «Полька» 
шығармасын тыңдаңыз. 

- Шығарманың сипатын 
анықтаңыз? 

- Шығарманың екпінін, ырғағын, 
динамикасын анықтаңыз? 

 
2-тапсырма. Орындау  
Ән үйреніңіз, мысалы «Кел, билейік» 
Муз. Б. Байқадамов, сөзі. М. Әлімбаев 
Әнге ырғақтық қимылдар ойлап 
тауып, орындаңыз.  
 

 
 
 
Мұғалім сабақты биге 
байланысты сұрақтарды 
талқылаудан бастай алады.  
 
 
1-тапсырма. Мұғалім кез келген 
композитордың  «Полька» 
музыкалық шығармасын таңдай 
алады.  Оқушылар музыкалық 
шығарманы тыңдап, сипаты мен 
екпінін анықтайды. 
Мұғалім оқушыларға полька 
биінің бейнеролигін көрсету 
қажет. Оқушыларды полька 
музыкалық терминімен 
таныстырыңыз. 
 
2-тапсырмада  оқушылар әнге 
қимыл қозғалыстар ойлап табу 
үшін мұғалім кез келген 
ырғақтық әнді таңдауы керек. 
Оқушыларға көмек  ретінде, 
мұғалім өзі бірнеше қимыл 
қозғалыстар көрсете алады. 
Сонымен қатар мектеп 
хореографының көмегіне 
жүгінуге болады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.И.Глинка 
«Полька» 
 
 
балаларға 
арналған 
музыкалық 
аспаптар 
 
 
«Кел, билейік» 
Муз. Б. 
Байқадамов, сөзі. 
М. Әлімбаев 
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Оқу 
бағдарламасына 

сілтеме 
Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері 

Мұғалімге арналған 
нұсқаулық 

 

Оқыту 
ресурстары 

 
 
1.1  
Музыка тыңдау 
және талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс- әрекет 

 
 
1.1.1.1  
Тыңдалған музыкалық 
шығарманың көңіл- күйін, 
ырғақ, екпінін, 
динамикасын анықтау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың сүйемелдеуімен 

орындау 

 
1.1.2 .2  

Музыкалық  шаңырақ! 
 
1-тапсырма. Музыка тыңдау және 
талдау 
А. Естеновтың сөзіне жазылған А. 
Танидің  «Шаңырақ» әнін тыңдаңыз. 
 

- Әнде не туралы айтылған? 
- Ән қандай көңіл-күйді 

жеткізеді? Неліктен? 
- Әнді тыңдаған кезде қандай 

сезім туды? 
Шаңырақ бейнеленген суретке  
қараңыз.  

- Бұл суретте не бейнеленген? 
- Шаңырақ туралы не білесіздер? 
- Шаңырақ қазақ халқы үшін 

қаншалықты маңызды? 
- Неліктен оның пішіні күмбезге 

ұқсайды?  
2-тапсырма. Орындау  
Шаңырақ туралы ән үйреніңіз,  
мысалы,  сөзі А. Естенов, музыкасы А. 
Тани «Шаңырақ» әні.  
 
3-тапсырма. Аспаптарда ойнау 
«Шаңырақ» әніне қазақтың ұрмалы 
аспаптары мен музыкалық-шулы және 
ұрмалы аспаптарды қолдана отырып, 
сүйемелдеу жасаңыз.  
 
 

 
 
1-тапсырма. Мұғалім 
оқушыларға әнді өзі орындап 
бере алады немесе әннің 
жазбасын тыңдатуға болады.  
 
 
 
 
 
Мұғалім оқушыларға шаңырақ 
бейнесін көрсете отырып, 
шаңырақтың «үй», «отбасы» 
мәніне жақын екендігі туралы 
әңгіме жүргізуі қажет. 
 
 
Оқушылардың назарын қазақ 
халқы ерте кезден оны сақтап, 
ұрпақтан-ұрпаққа ата-бабаның 
рухы ретінде таратып 
келетіндігіне аудару керек. 
2-тапсырма. Мұғалім ән үйрету  
ережелеріне сай үйрету қажет.   
 
3-тапсырма. Оқушылардан  
қазақтың ұрмалы аспаптарын 
қолдана отырып, әнге 
сүйемелдеу жасауын сұраңыз. 
Берілген тапсырманы топтық 
жұмыс түрінде өткізуге болады, 

 
 
 
 
«Шаңырақ» әні 
сөзі А. 
Естеновтікі, 
музыкасы А. 
Танидікі.  
 
 
 
шаңырақ 
бейнеленген сурет 
 
 
 
 
 
Шаңырақ туралы 
тақпақ/ әнгіме 
 
 
«Шаңырақ» әні 
сөзі А. Естенов, 
муз А. Тани.  
 
Қазақтың ұрмалы 
аспаптары, 
музыкалық-шулы 
және ұрмалы 
аспаптар. 
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Оқу 
бағдарламасына 

сілтеме 
Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері 

Мұғалімге арналған 
нұсқаулық 

 

Оқыту 
ресурстары 

Қарапайым  ырғақтық 
суреттемелерді музыкалық-
шулы аспаптарда және 
қазақ халық аспаптарында 
ойнау 

бір топ әнді орындаса, екінші топ 
әнге сүйемелдеу жасайды.  
Оқушылардан жұмысын 
талқылап, пікірін білдіруді 
сұраңыз. 

 
 
2.1  
Идея және 
материалдар 
жинақтау 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
Музыка шығару 
және 
импровизациялау 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2.1.1  
Музыкалық фразалар 
шығару үшін идеялар 
ұсыну 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.1 
Дауысты және музыкалық 
аспаптарды қолдану 
арқылы музыкалық 
фразалар (1-2 такт) шығару 
 
 
 
 
 
 

Өнер фестиваліне дайындық. 
 
1-тапсырма. Идеяларды жинау 
Жыл бойына меңгерген жеті бөлім 
ішінен бір тақырыпты таңдап, 
музыкалық көрсетілім дайындауды 
ұсыныңыз.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-тапсырма. Музыка шығару және 
импровизация  
Өз жұмысыңызға дайындық жүргізіңіз.
 
 
 
 
 

 
 
1-тапсырма. Бұл тапсырманы 
топтық жұмыс түрінде өткізу 
қажет.  
Мұғалім оқушыларға жеті бөлім 
ішінен үйренген әндері мен 
музыкалық шығармаларын 
таңдауға көмек көрсетеді. Таңдап 
алған шығармалары негізінде  
музыкалық көрсетілім 
дайындайды, қойылым 
барысында үйренген әндерін 
шырқап, би билеп, музыкалық 
шығармаларға ырғақтық 
сүйемелдеу жасайды. 
 
2-тапсырма. Мұғалім топтарға 
қажет жағдайда көмек көрсетуіне 
болады.   
 
Мұғалім қажетті  ресурстарды 
дайындауы қажет: костюмдер, 
музыкалық-шулы аспаптар,  

 
 
Қойылымға 
арналған 
костюмдер 
 
Балаларға 
арналған 
музыкалық 
аспаптар 
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Оқу 
бағдарламасына 

сілтеме 
Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері 

Мұғалімге арналған 
нұсқаулық 

 

Оқыту 
ресурстары 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Музыканы 
бағалау және 
көрсету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.1 
өз шығармашылық 

жұмысын көрсете білу 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-тапсырма. Презентация және 
бағалау 
Әр топ өз жұмысын сынып алдында 
таныстырады.  
- Көрсетілімде не жақсы болды? 
- Нені жақсарту керек? 
 

қазақтың ұрмалы аспаптары, 
жыл бойы үйренген әндердің 
жазбалары және т.б. 
Қорытынды жұмыс үшін 
мұғалімге ата-аналар мен үлкен 
сыныпы оқушыларының 
көмегіне жүгінуге болады. Ата-
аналар тек ұйымдастыру 
жұмыстарына емес, 
оқушылардың қойылымдарына 
да көмек көрсете алады.  
3-тапсырмада өзара бағалау 
жүргізіңіз.  
 

 
 
 
 
1.2 
Музыкалық-
орындаушылық 
іс-әрекет 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық 

аспаптың сүйемелдеуімен 

орындау 

 
 
 

Өнер фестивалі. 
 
1-тапсырма. Орындау 
Өз музыкалық қойылымдарыңызды 
қайталаңыз. 
 
2-тапсырма. Презентация және 
бағалау 
 
Әр топ өз жұмысын таныстырып, 
бағалау жүргізеді.  

- Не жақсы өтті? 
- Нені жақсарту керек? 

 
 
Бұл қорытынды сабақ. Жыл  
бойына қол жеткен жетістіктерге 
қорытынды  баға берілетіндіктен, 
алдын ала  көрсеткіштер 
талқыланады.  
Оқушыларға аудитория алдында 
өздері даярлаған  шығармасын 
жоғары мәдени дәрежеде, барлық  
ережелерге сәйкес қалай көрсету 
керек екендігі туралы түсіндірме 
жұмыс жүргізіңіз.  

 
Аудио/ бейне 
жазбалар 
 
Қойылымға 
арналған 
костюмдер 
 
Қазақ халық 
ұрмалы аспаптар 
 
 
Балаларға 



67 
 

Оқу 
бағдарламасына 

сілтеме 
Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері 

Мұғалімге арналған 
нұсқаулық 

 

Оқыту 
ресурстары 

 
 
 
 
 
 
 
3.1 Музыканы 
бағалау және 
көрсету 

1.1.2 .2  
Қарапайым  ырғақтық 
суреттемелерді музыкалық-
шулы аспаптарда және 
қазақ халық аспаптарында 
ойнау 
 
1.3.1.1 
өз шығармашылық 

жұмысын көрсете білу 

 
 

 
 

Мұғалім өнер фестивалі өтетін 
орынды алдын ала жоспарлауы 
қажет. 
Сонымен қатар бейнелеу өнері 
мұғалімімен біріге отырып, сахна 
безендіруін ойластыру қажет. 
Оқушылардың көрсетілімдерін 
видеоға түсіріңіз. 

арналған 
музыкалық 
аспаптар 
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Қысқа мерзімді жоспар 
 

Сабақ жоспары 
 
Бастамас бұрын өзіңіздің орта мерзімдік жоспарыңызға жүгініңіз. Сабақ жоспарлары, сабақ беру 

мен оқытудағы соңғы жаңалықтарға байланысты түзетулерді ескере отырып, осы үлгінің негізінде 

жасалуы тиіс. 

САБАҚ:  Жемістер 
концерті 

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: Қатысқандардың 
саны: 

Қатыспағандардың саны: 

Осы сабақты 
меңгеруге қол 
жеткізетін оқыту 
мақсаттары 

1.1.1.1  
Тыңдалған музыкалық шығарманың көңіл-күйін, ырғақ, екпінін, 
динамикасын анықтау  
 
1.1.2 .2  
Қарапайым  ырғақтық суреттемелерді музыкалық-шулы 
аспаптарда және қазақ халық аспаптарында ойнау 
 
1.1.2.1  
әндерді музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен орындау 

Сабақтың 
мақсаттары 

Оқушылар: 

 П.И Чайковскийдің «Времена года» циклінен «Январь» 
музыкалық шығармасын тыңдап, талдайды; 

 Ұрмалы және музыкалық-шулы аспаптарды пайдалана отырып, 
тыңдаған шығармасына ырғақтық сүйемелдеу жасайды 

 Қыс туралы әнді жаттап, орындайды. 

 

Бағалау 
критерилері 

 Ұрмалы және музыкалық-шулы аспаптарды пайдалана 
отырып, тыңдаған шығармасына ырғақтық сүйемелдеу 
жасай алады; 

 Әннің әуенін дұрыс орындайды. 
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Тілдік мақсаттар  Оқушылар: 

• музыкадағы түрлі көңіл күйді сипаттап, жеткізе білуі керек 

 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
- Өлеңде қай жыл мезгілі туралы айтылады?  
- Суретте не бейнеленген?  
- Жылдың қай мезгілі суреттеледі?  
- Қалай ойлайсыңдар, суреттегі қыс қатты болды ма?  
- Музыканың көңіл күйі қандай? 
- Композитор музыкасында қыстың көңіл күйін қалай жеткізеді?  
- Сурет пен өлең музыкаға сәйкес келе ме?  

Құндылықтарды 
дарыту  

Классикалық музыканы тыңдауға деген ынтасын ояту, табиғатқа деген 
құрмет сезімін тәрбиелеу 

Пәнаралық 
байланыстар 

Әдебиет – өлең тыңдап, талқылау 

Бұрыннан 
меңгерілген білімдер 

Өткен сабақта оқушылар тыңдап, музыканың көңіл күйін анықтады, ми 
және соль ноталарына негізделген әндетпе үйренді, қол белгілерімен 
көрсетіп ән орындады  

Сабақ барысы 

Сабақ сатылары Сабақтағы жоспарланған әрекет Ресурстар 

Сабақтың басталуы Қыс туралы өлең оқудан бастаймыз. 
 
Жапалақтап ала қар  
Жауды күнде қайталап,  
Қырға шықты балалар,  
Шаңғыларын арқалап.  
Жұлдыз болып ағамыз  
Ақ мамықтың үстімен.  
Біз спортшы боламыз,  
Үлгі аламыз күштіден.  
Қуаныштың бүгінгі  
Басылмайды ыстығы.  
Жылдамырақ жүруді  
Үйретеді қыскүні! 
 

 
 

 
 
 
 
 

1-тапсырма. Талқылау. 
Өлеңде қай жыл мезгілі туралы айтылған? 
 
Оқушыларға қыс тақырыбындағы суреттерді 
көрсетіңіз, мысалы И.Шишкин «Қыс» 
 

 

Қыс пейзажы 
бейнеленген слайд 
таныстырылым 
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- Қандай көріністі көріп тұрсыздар? 
- Бұл суретте қандай жыл мезгілі  

көрсетілген? 
- Қалай ойлайсыңдар, суреттегі қыс қатты 

ма?  
 

Сабақтың ортасы 2-тапсырма. Тыңдау 
 

 

Сабақтың соңы 

5минут 

Оқушыларға П.И Чайковскийдің «Времена года» 
циклінен «Январь» музыкалық шығармасының 
бейнеролигін тыңдаңыз. 
- Композитор музыка арқылы қыс көңіл-
күйін қалай жеткізген? 
- Өлең пен картина музыкаға сәйкес келе 
ме? 
3-тапсырма. Аспапта ойнау 
 
Оқушыларға ұрмалы және музыкалық-шулы 
аспаптарды пайдалана отырып, П.И. 
Чайковскийдің «Январь» музыкалық 
шығармасына ырғақтық сүйемелдеу жасауды 
ұсыныңыз. 

Презентация. Әр топ өз жұмысын көрсетеді. 
4-тапсырма. Орындау  
Қыс немесе жаңа жыл туралы ән үйреніңіз. 
Мысалы, «Жаңа жылға – жаңа жыр», муз. Ә. 
Әбдінұров, сөзі. Ж.Әбдірашев 
1.  Даланың да, қаланың 
Думандатып от басын, 
Тағы, міне, Жаңа жыл 
Қақты уақыт қақпасын! 
Жоламасын елге мұң, 
Жаңғырып кел, Жаңа жыл! 
Әкелердің еңбегін 
Жандырып кел, Жаңа жыл! 
Қайырмасы: 
Жаңа жылды бар тілде –  
Жаңа жырға балайды. 
Жаңа жылға әркім де 
Жақсы үмітпен қарайды! 
2.  Нұрландырсын әзілің, 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Tm
wlmC4qwA8 –
Чайковский 
«Январь» 

 

 

 

 

ұрмалы және 
музыкалық-
шулы аспаптар 
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Наз айтып кел, Жаңа жыл! 
Әжелердің әжімін 
Азайтып кел, Жаңа жыл! 
Бар баланы бір жасқа 
Өсіріп кел, Жаңа жыл! 
«Беспен» жаңа сыныпқа 
Көшрііп кел, Жаңа жыл! 
 
Әнді сыныппен бірге орындаңыз.  
 

Сабақтың  соңы Рефлексия:  
Нені үйрендім? 
Нені білдім? 
Қай тапсырма қиын болды? 
Қай тапсырма жеңіл болды? 

 

Қосымша ақпарат 

 

Дифференциация –  
көбірек қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? 
Неғұрлым қабілетті 
оқушылардың 
алдына қандай 
міндеттер қоюды 
жоспарлайсыз? 
 

Бағалау –  оқушылардың 
материалды игеру 
деңгейін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасын сақтау  

Тыңдаған музыкаға 
сүйемелдеу жасаған 
кезде мұғалім кейбір 
оқушыларға 
ырғақты үлгіге қарап 
орындауды ұсына 
алады 

Кейбір оқушылар 
әнді мұғалімнің 
көмегінсіз орындай 
алады 

• Бақылау 

Бағалау критерилері мен 
дескрипторлар бойынша 

Әнді орындау кезінде өзара 
бағалау 

 

Денсаулық сақтаушы технологиялар 

Сергіту сәттері мен іс-әрекеттің белсенді 
түрлері  

Рефлексия 
 

Бұл бөлімді сабақтың рефлексиясы үшін пайдаланыңыз. Сол жақ 
бағандағы Сіздің сабағыңыз туралы сұрақтарға жауап беріңіз.   
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Сабақтың 
мақсаттары/оқу 
мақсаттары шынайы 
болды ма?  
 
Барлық оқушылар ОМ 
қол жеткізді ме?   
 
Менің 
дифференциациялық 
әдісім дұрыс жұмыс 
істеді ме?   
Сабақтың барлық 
кезеңдерін берілген 
уақытта жүргіздім бе? 
Мен өз жоспарыма 
қандай өзгерістер 
енгізуді қалар едім?   
 

 

Қорытынды баға 
 
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру туралы, сондай-ақ үйрету туралы да 
ойланыңыз)? 
1: 
 
2: 
 
Қандай екі нәрсе сабақты жақсартатын еді (сабақ беру туралы, сондай-ақ үйрету туралы да 
ойланыңыз)? 
1:  
 
2: 
 
Мен сабақ барысында сынып және жекелеген оқушылар туралы келесі сабаққа 
дайындалуыма көмектесетін қандай деректерді білдім? 

 
 
 
 
 
 
                                                 
 


