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Астана қаласы №53 мектеп-лицейінің
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Серикова Шолпан Жетеновна

ҚАЗАҚ ТІЛІН БАСТАУЫШ ДЕҢГЕЙДЕ ОҚЫТУДЫҢ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Бастауыш тобында қазақ тілін үйретудің тәжірибеде нәтиже 
берген  технологиясы ұсынбақшым. Ол полилогпен жұмыс 
түрі.  Лексикалық  тақырып  полилог  түрінде  берілуі  қажет. 
бұл  сөйлеу  тілінің  табиғилылығын  сақтайды.  Сабаққа 
мынадай дайындық жұмыстарын жүргізу керек. 
1)  лексикалық  тақырыпқа  сай  полилог  үлгісін  құру.  Онда 
лексиканың,грамматиканың  жеңіл  беруіне,  белгілі  бір 
дыбыстардың  (  осы  сабақта  жаттықтыруды  мақсат  еткен 
дауысты,  дауыссыз  дыбыстар,  заңдылықтар)  қайталауына 
назар  аудару.  Айтылуы  қиын,  ұзақ,  шұбалаңқы  сөздерді 
қабылдауға,айтуға  жеңіл  сөздермен  айтуға  жөн.  Мәселен, 
грамматикалық форманың бір түрі ғана  емес, фонетикалық 
вариантарының,  модификация  түрлерінің  жүйелік  сипатын 
ашатындай  деңгейде  берілгені  дұрыс.  Сонымен  қатар 
лексика мен фонетикалық аспектерлердің өзара байланысын 
да ( дыбыс бардым. Менің досым жаңа пәтер алды. Пәтер 3 
бөлмелі.  Қонақ бөлмесінде еденде қызыл кілем жатыр. Оң 
жақта үлкен дива. Ортада үстелде. Айнала орындықтар тұр. 
Үстелге  ақ  дастархан  жайылған.  Дастарханың  түсі  мен 
перденің  түсі  сәйкес.  Үстел  үстінде  ваза  тұр.  Сол  жақта 
телевизор.  Телевизордың астында  магнитофон  тұр.  Төбеде 
шыны  люстра.  Есіктің  жанында  үлкен  гүл  тұр.  Бұрышта 
ыдыс шкафы тұр. Жиһаздар өте әдемі. Маған пәтер ұнады.
  Әңгімелеу қажетті аудармамен айтылады. Топ тақырыппен 
ситуацияға енді олар бүгін не өтетінін түсінді.Тақтаға  жаңа 
сөздерді жазып қойып. Әңгімеден кейңн жаңа сөдер оқылып, 
топпен және жекелей қайталады.
 Ұ-Ү  дыбыстарының   айтылуы  артикуляциясы 
көрсетіліп,жеке дыбыстар түрінде бірге қайталау. Сөздердің 
жазылуы  мен  айтылуындағы  айырмашылық  дыбыс 
үндестігін түсіндіру керек.
   Сөздерді  есте  сақтау  үшін  әр  түрлі  әдістер  қолданып. 
Белгілеріне  қарай  топтау.  Мысалы,  орыс  және  қазақ 
тілдерінде  бірдей  айтылатын  сөздер,  жіңішке 
сөздер,антоним,  синоним  сөздер,  жұмсақ  заттар,  қатты 
заттар және т.б.
   Аударма жұмысына көп көңіл бөлу. Сосын грамматикамен 
жұмыс  жүргізіледі.  Көрнекілікпен  сызба  түрінде  көмекші 
есімдердің қолдануы мен түрлері жіктеліп түсіндіріледі. Ол 
үшін  кітап  пен  қаламды  пайдалауға  болады.Ендігіде 
жаттықтырушы  тапсырмалар  жүйесі  орындалады. 
Тақырыпты меңгеру шығармашылық  деңгеймен аяқталады.
 Шығармашылық деңгейде рольдік ойын түрлері ситуацияны 
арқылы жүргізіледі.
  Сабақтың  интерактивті  сипаты  айқын  болуы  қажет. 
Интерактив  жұп,  топ  арасында  арнайды.  Мәселен, 
жоғарыдағы  тақырып  бойынша  әрбір  қатысушыға  бір 
сұрақтан беріледі. Топ хормен, жекелей қайталайды. Сонан 
соң екеуара оқиды. Біреуі оқиды. Екіншісі тыңдап жөңдейді. 

Бұл  жұмыс  аяқталған  соң,  трансформациялау  жүреді. 
Сөйлемдегі  тірек  модельдер  компаненттері  ауыстырыла 
отырып, қайталанады.
 Полилогтың әрбір фразасын топпен және жекелей қайталау-
қорқынышты,  дыбыстарды  айту  қиындықтарын  жеңеді. 
Оқып  қайталау,сөйлеу  үлгілерінің  тез  есте  сақталуына 
ықпал етеді.
 Оқу, қайталау жұмыстары аяқталған соң, полилогтегі сөйлеу 
үлгілері  бойынша  тізбекті  жұмыс  жүргізіледі.  Пәтер  неше 
бөлмелі?- Қонақ  бөлмеде не бар? Соңынан  әрбір қатысушы 
қортыңды жасайды.
 Тіл  үйренушінің  сөйлеу  дағдысын  қалыптастырудың 
жолдары.Алғашқы кезеңде  тірек  сөздер, модельдер керек. 
Оның  бірнеше  рет  қайталанғаны  дұрыс.  Мысалы,"Дене 
мүшелері"  тақырыбы  бойынша  жүргізілген  жұмыс  түрін 
алып көрелік. Алдын ала карточкалар дайындалады. Олар 4-
5 оқушы 
          N1-карточка
          Кеше мен ауырдым.
          N2-карточка
  Жедел жәрдем/шақыру ыстық шай/ ішу.
           дәрі/ішу
          қызу/болу
           қандай/дәрі.
 Мақсат:аурудың  түрін  табу,  Оның  қай  жері  ауырады? 
сұрағына  жауап  беру.  N1  карточка  1  үйренушіге  беріледі. 
Қалған  үйренушілерге  N2  карточка   көбейтіліп 
таратылады.N1  карточканың  иесі  сөзін  айтады.  Қалған 
үйренушілер тірек сөзді пайдаланып,сұрақтар қояды.
   Жедел жәрдем шақырдың ба?
   Ыстық шай іштің бе?
   Сұрақтардың көмегімен аурудың түрі табылады. Келесі де 
үйренушілердің  орындары  ауысады.  Осы  ретпен  рйын 
қайталанады.
   2-кезеңде  тірек  карточкаларсыз  ситуацияға  шығамыз. 
Ситуация анаңыз телефон соқты. Ол өзінің ауырып тұрғанын 
айтты.  Екеуара  сұхбат  жүреді.  Рольді  бөліп  беріп,  1-2 
минуттық  дайындықтың  жұмыстарынан  кейін  сұхбат 
тыңдалады.  Бұл  ойын  түрлері  өткен  шақ,  жалпы  сұрақ, 
болымсыз  етістік  формаларын,  дене  мүшелері  тақырыбы 
лексикасын пайдалануға итереді.
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ФИЗИКА ПӘНІН МОДУЛЬДЕП 
ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Жамбылова Гульназ
                  Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, 

Лақалы ауылы №93 орта мектеп
физика-информатика пәнінің мұғалімі

Ғылым мен техника дамып, адамзат қоғамы ХХІ ғасырдың 
табалдырығын  аттап  отырған  кезеңде  оқушыға  белгілі 
көлемде білім, білік дағдыларын меңгертумен бірге оларды 
шығармашылық бағытта  жан-жақты дамыту бүгінгі  күннің 
басты талабы. Физиканың негізін меңгертуде физика пәнінің 
мұғалімі  өз  пәнін  терең  білетін,  оқытудың  дәстүрлі  және 
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ғылыми  жетілдірілген  әдіс-тәсілдерін  меңгеруі  қажет. 
Сабақта  оқытудың  әр  түрлі  әдіс-тәсілдерін  пайдалана 
отырып,  оқушының  ойлау  қабілетін  арттыру,  өз  бетімен 
жұмыс  істеуін  шығармашылық  қызметке  баулуды  әр  түрлі 
деңгейде  пайдалануға  болады.  Осы  мақсаттарды  жүзеге 
асыру барысында көбінесе модульдік оқыту әдісі келеді. Бұл 
әдіс  оқушыны  шығармашылық  қызметке  баулумен  қатар 
уақыт  үнемдеуге,  теориялық  білімдерін  практикамен 
ұштастыруға  баулиды.  Тапқырлыққа,  аңғарымпаздыққа 
үйретеді.  Тапқырлық-шығармашылықтың  ерекше  көрінісі. 
Аңғарымпаздық-өз білімін кәдеге асыра білудің көрсеткіші. 

Педагогикалық жұмыстың негізгі мақсаты:
5. Оқушылардың өз бетінше жұмысын қалыптастыру, 
оқушының пәнге деген қызығушылығын және қажеттілігін 
туғызу.
6. Дарынды  оқушылардың  дүниетанымын  кеңейту, 
шығармашылық  қызметке  баулу,  ізденушілік  қасиеттерін 
жетілдіру.
7. Оқушының білім көрсеткішін анықтап,  обьективті 
бағалау.

Бұл  технологияның  бір  ерекшелігі  дарынды  балалармен 
тұрақты және жүйелі жұмыс істеу мүмкіндігі болады.

ІІ. А) Әр мұғалімнің негізгі мақсаты-сабақ сапасын көтеру, 
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру,  ойлау 
қабілеттерін,  шығармашылығын  дамыту.  Бұл  міндеттерді 
жүзеге  асыру  ұстаздың  шеберлігіне  байланысты  деп 
ойлаймын. Егер сабақ қызықты, тартымды болса, оқушы да 
қызыға  қатысып  терең  және  берік  білім  алады.  Бұл 
технологияның  ерекшелігі-  баланың  білім  алуы  арқылы 
дамуын  қолдау.  Мұнда  оқу  материалын  ірі  блокпен  беріп, 
сөйлесу бөлімінде теориялық материал,  тиянақты практика 
арқылы  оқушы  санасына  бекітіледі.  Модульдің  сөйлесу 
бөлімінде  ұйымдастырылған  сабақтарда  әр  оқушы  өзінің 
қалай және немен шұғылдануы тиіс, сабақ үстінде не істеу 
керек екенін біледі. 

Модульдік оқыту циклі үш құрылым бөліктен: кіріспеден, 
сөйлесу  бөлімінен  және  қорытындыдан  тұрады.  Оқытуды 
ойын  түрінде  ұйымдастыру  және  әртүрлі  белсенді 
формаларды  (топтық,  жұппен  жұмыс,  диспуттар, 
пікірталастар)  қолдану-оқытудың  міндетті  шарты  болып 
табылады.  Оқу  модулінің  тағы  бір  ерекшелігі  оқытудың 
белсенді  және  ойын  формаларын  кеңінен  қолдану 
оқушылардың  оқу  материалына  бірнеше  мәрте  қайта 
оралып,  жұмыс  істеуіне  мүмкіндік  береді.  Бұл 
технологияның  маңызды  шарты-оқушылардың 
ұйымдастырушы, көмекші, кеңесші мұғалімнен жедел кеңес 
ала  алатындығы.  Шағын  мектептерде  физика  пәнінде 
сабақты модульдеп оқытудың тиімділігі:

-Мұғалім  кіріспе  бөлімінде  сабақты  түсіндіру,  баяндау 
арқылы және тірек-сызбалары арқылы түсіндіреді,

- Сөйлесу бөлімінде мұғалім ұйымдастырушы, оқушылар 
сөйлейді,

- Уақыт үнемделеді,
- Барлық оқушы сабаққа күнделікті қатысады,
- Алдын ала сабақтың жоспары жасалады,
- Оқушылардан сабақ жүйелі түрде сұралады,
 -Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы артады,
- Ұжымдасып жұмыс жасайды,
- Өзін-өзі бағалайды, яғни өз деңгейін біледі,
- Жақсы оқушылдар қатары көбейеді,
- Нәтиже шығарады.
Модульдік  оқыту  технологиясы  арқылы  оқушылардың 

алған  білімдерінің  қай  деңгейде  екенін  және  күнделікті 
бағалануын  жүзеге  асырады.  Сөйлесу  бөлімінде  ойындар 
өзінің рет-ретімен орындалуы тиіс.
 Оқыта-үйрету ойыны,
 Меңгерту ойыны,
 Дамыту ойыны,
 Пысықтау ойыны,
 Бекіту ойыны,
 Қорыту ойыны.

 Модульдік  оқытудың  физика  пәніне  келетін  ойын 
түрлерін атап өтейік.
- Оқыта-үйрету ойындары: Мерзімдерді жатқа айту, 
Шеңбер бойымен әңгімелеу т.б. ойындары жатады.
- Меңгерту  ойындары:  Қарлы  кесек,  Ең  бастысы, 
Жол шетіне белгі қою, Жылдам оқу, Өзара оқыту сабағы т.б.
- Дамыту ойындары:  Шпаргалка,  Мәтін  құра,  Мән-
мағына, Даналық ағашы, Өз жартыңды тап т.б.
- Пысықтау  ойындары:  Саяхат,  Бір-біріне  диктант 
жүргізу, Киностудия, Қатені тап, Қазымыр оқушы, Сиқырлы 
сандықша т.б.
- Бекіту  ойындары:  Баяндама,  Бейнелі  жады, 
Көңілділер  мен  тапқыштар,  Эстафета,  Не?Қайда?Қашан?, 
Білімдарлар,  Сот-сабақ,  Семинарлық  сабақ,  Конференция, 
Аукцион, Бас қатырғылар базары, Тірек белгілер т.б. 
- Қорыту ойындары: Брейн-ринг, Бақытты сәт, Білім 
биржасы,  Баяндама,  Бейнелі  жады,  Мені  түсін,  Тұлғаны 
танып біл т.б. ойындары жатады. 

Сөйлесу  бөлімінде  осы  ойындарды  ойнату  арқылы 
оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырып және сөйлеу 
мәдениетін, сөз қорын байытуға ықпалы зор. Оқу процесін 
жандандыру құралының ішінде ойын арқылы оқыту ерекше 
орын  алады.  Зерттеулер  көрсеткендей,  дәстүрлі 
ұйымдастырылған  оқу  процесіне  қарағанда,  оқушылар 
ойынға  қатыса  отырып,  неғұрлым  аз  шаршайды,  оқу 
қызметінен  көбінесе  жағымды  эмоциялар  алып 
қанағаттанады.  Сондықтан  физика  пәнін  модульдеп  оқыту 
мұғалімге  де,  оқушыға  да  тиімді.  Оқушылардың  пәнге 
қызығушылығын  арттыруға,  білім  сапасын  көтеруге, 
дарынды оқушыларды шығармашылққа баулып, ізденушілік 
қасиеттерін  жетілдіруге  және  уақытты үнемді  пайдалануға 
мүмкіндік  туғызатын  әдіс  ретінде  М.Жанпейісованың 
модульдік оқыту әдісін таңдадым. Тарауға немесе тұтас бір 
тақырыпқа  модуль  құруда  төмендегі  ұстанымдарды  негіз 
етіп алдым. 

1.  Оқушыларды  оқу  модулнің  жалпы  құрылымымен, 
мақсат-міндеттерімен таныстыру.

2.  Оқытуды ойын түрінде ұйымдастыру,  өзара сөйлесуін 
қамтамасыз  ету,  бастапқыда  оқу  материалын  қайта 
жаңғыртып, қарапайым білім мен дағдыларды қалыптастыру. 
Содан  соң  алған  білімді  талдап,  жинақтау,  бағалау 
мақсатында оқытудың әр түрлі белсенді түрлерін қолдану.

3. Тұтас тарау немесе тақырып бойынша тестілеу,  сынақ 
жүргізу.

Модульдің  кіріспе  бөлімініндегі  1-3  –сабақтарда 
оқушыларды  оқу  модулінің  жалпы  құрылымымен, 
мазмұнымен  таныстырып,  мақсат-міндеттерін  анықтап, 
көрнекіліктерге  сүйене  отырып модульдің  тұтас  тақырыбы 
бойынша оқу материалын түсындірдім. 

Оқушылар сөйлесу бөлімінің әр сабағында оқыта-үйрету 
ойынынан  бастап,  қорыту  ойындарын  ойнай  отырып, 
тарауды түгел меңгереді. Оқушылардың ұжымдасып жұмыс 
жасауына  ықпалын  тигізеді  және  сөйлеу  мәдениеті 
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қалыптасады.  Қорытынды  бөлімінде  оқушылардың  тарау 
бойынша алған білімдерін жинақтап, бақыланады.

8-сыныпқа  физикадан  әр  тарауға  модульдік  жоспар 
құрдым. Соның бір тарауына тоқтала кетсем:

                                                                                            

  5-Модуль, Тұрақты электр тогы.  12 сағат
Моду

ль 
құрылы
мы

С
ағат 
сан
ы

 Модульдің 
мазмұны

Уа
қыты

ескерт
пе

Кірісп
е

1-
саба
қ

2-
саба
қ

3-
саба
қ

 М
одульге кіру
 Л
екция
1. лекция
2. Схемаме
н жұмыс
 Лекция
 Дәптерме
н жұмыс

5 
мин

40 
мин

30 
мин

15 
мин

35 
мин

10 
мин

Оқуш
ылар 
дәптерге 
жазады.

Сөйле
су 
бөлімі

4-
саба
қ

5-
саба
қ

6-
саба
қ

7-
саба
қ

8-
саба
қ

9-
саба
қ

1
0-
саба
қ

Мерзімді  жатқа 
айту  (оқыта 
үйрету)

Шеңбер 
бойымен 
әңгімелеу 

Қарлы 
кесек(меңгерту)

Бір-біріне 
диктант 
жүргізу(пысықтау)
.

Қатені тап
Үлестірмелі 

қағазбен жұмыс.
Есеп шығару
Өз   жартыңды 

тап.
Даналық 

ағашы(дамыту)
Бақытты  сәт 

(қорыту-бекіту)
Брейн-

ринг(қорыту)

15 
мин

30 
мин

45 
мин

20 
мин

25 
мин

15 
мин

30 
мин

20 
мин

25 
мин

45 
мин

45 
мин

Топ 
бойынша 
жұмыс

Қоры
тынды

11
-
саба
қ

1
2-
саба
қ

Бақылау 
жұмысы

Тест алу.
Қорытындылау

45 
мин

30 
мин

15 
мин

Бір-екі ойындарға тоқталсақ: «Мерзімдерді жатқа айту». 1-

топ-«Электр тогы» тақырыбын, 2-топ-«Ток күші.Амперметр» 
тақырыптарын  жатқа  айтуы  керек.  Кімнің  есте  сақтау 
қабілеті  мықты.Қателескен  жағдайда  «Тоқта»  бұйрығы 
беріледі.  Неғұрлым  көп  сөз,  әсіресе  формулаларды  жатқа 
айтқан оқушы жеңіске жетеді. «Бір-біріне диктант жүргізу». 
Оқушылар жұп-жұбымен отырады.

1                                2
3                                4
Балалар әр жұпта өз мәтіндерін оқып, серігіне жазғызады 

да, тексереді.
«Даналық ағашы». Оқушылар мәтін бойынша қиын сұрақ 

құрап, қағазға жазады. Жүргізушінің қолындағы сандықшаға 
сұрақтарды салады да, әр оқушы сандықшадан қағаз алып, 
сұраққа жауап беруі тиіс. Жүргізуші жеңімпазды анықтайды. 

В)  Оқушыларға  есеп  шығару  кезеңінде  деңгейлік 
тапсырмалар беріледі. 

І-деңгей: білік дағдыларын пайдаланып есептер шығару,
ІІ-деңгей:  білетін  білімдерін  тиімді  жүйелеп  қолдана 

білуге дағдыландыру,
ІІІ-деңгей: бұл кезеңде оқушылар ізденуін және өзіне жаңа 

біліктер  ашуын  көрсететін  тапсырмалар  беріледі,  яғни 
білімін  тереңдетеді.  Оқушылар  жаңа  проблемаларға 
кездеседі,  оларды  шешу  жолын  іздейді.  Бұдан  шығатын 
қорытынды осы деңгейлеп тапсырма арқылы оқушы білімін 
обьективті бағалауға болады.

р
/с

Оқуш
ының 
аты-
жөні

І-
деңге
й

ІІ-
деңге
й

ІІІ-
деңге
й

Рей
тинг

Бағ
асы 

1 Жаңа
бай Г

5 4 5 14 5

2 Наға
шыбай 
Д

5 4 4 13 4

Топты бағалау парағы
Т

оп 
1 2 3 4 5 Ең 

жақс
ы 
ойы
ншы

Қор
ытынд
ы 

А
В

Оқушыға  деңгейлеп  тапсырма  беру  арқылы  өзінің  қай 
деңгейде екенін анықтай алады.

Топпен  жұмыс  жасау  арқылы  оқушының 
ұйымдастырушылық  қабілеті  артады.  Деңгейлеп  және 
топпен бағалаудың артықшылығы барлық оқушы күнделікті 
бағаланып отырады.

Осылайша  құрылған  оқу  модулі  бойынша  дәріс  беру 
арқылы мынадай нәтижелерге жеттім:

1.Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артты.
2.Оқушылардың  үлгерімі  60-65  пайыз  болса,  осы  әдісті 

енгізу нәтижесінде үлгерім нәтижесі   80-85 пайызға жетті.
3.Оқушылар өзін-өзі және бірін-бірі бағалауы арқылы өз 

ісін ретке келтіріп,  мүмкіндіктерінің  деңгейі  туралы нақты 
түсінік және сенім қалыптасуын қамтамасыз етті.

Модульдік оқыту технологиясының артықшылығы:
1. Сабақ процесінде оқушылар өзара сөйлесуіне, пікір 
алмасуына  жағдайлар  жасалады,  бұл  оларды  еркін  және 
ерікті түрде ойлауға жетелейді. Бұл кезде нашар оқиды деген 
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оқушының өзі де өзін еркін сезінеді, шеттеп немесе жасып 
қалмайды.
2. Оқытуды топтық, ұжымдық, жұптық, сайыс, ойын 
түрінде  ұйымдастыру  оқушының  өз-өзіне  деген  сенімін 
нығайтады.

      3.  Сыныпта  үлгірмеуші  оқушы  болмайды,  оқушы 
сабақтың барлық кезеңдерінде қандай   да бір танымдық іс-
әрекеттермен  шұғылданады,  ойлауға  мәжбүр  болады. 
Сондықтан  күнделікті  сабақта  сыныптың  90-95  пайызы 
бағаланады. 

Қорытынды:  Бүгінгі  күннің  өзекті  мәселесі  оқушыарға 
терең де сапалы білім берудің тәсілдерін қарастыру болып 
табылады.  Білім  беру  жүйесінің  алға  қойып  отырған 
мақсаты-оқушылардың  сабақ  бойы  ой  еңбегімен 
шұғылдануын қамтамасыз ету, оқушыны ізденуге, өз бетімен 
қорытынды жасауға үйрету. Күнделікті өмір ағымымен бірге 
өмір  сүріп,  бала  тәрбиелеп  отырған  ұстаздар  үшін  оқыту 
әдістері  заман талабына сай өзгертіліп  отыруы керек.  Мен 
пайдаланған  осы  әдіс  оқытушыны  да,  оқушыны  да  ой 
еңбегін  дамытуға  жетелері  айдан  анық.  Қорыта  айтқанда 
физика  сабағын  модульдеп  оқытса  уақыттан  ұтады  және 
оқушылардың  шығармашылық  жұмыс  істеуіне  де  толық 
мүмкіншілігі бар. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. «Математика және физика» журналы. №2, 2006ж
2. «Математика және физика» журналы. №5, 2008ж
3. «Математика және физика» журналы. №2, 2005ж
 ----------------------------------------------------------------------------

КІТАП ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ?
Алия Аубакирова 

«М. Горький атындағы орта мектебі» 
КММ- нің кітапханашысы

Үржар ауылы ШҚО

 Кітапханалық сабақтың мақсаты:
1.Оқушыларды кітаптың оқырманның қолына жеткенге 

дейінгі шығу тарихымен таныстыру.
2.Оқырмандарды түрлі мамандықтармен  таныстыру.
3. Кітапты дұрыс оқу мәдениетіне,пайдалануға және 

өздігінен кітап таңдай білуге,кітапты ұқыпты сақтай білуге 
үйрету.

Сабақтың әдісі:әңгімелеу,түсіндіру,сұрақ-жауап,конкурс 
«Біз кітапханаға барамыз».   Сабақтың көрнекілігі: Кітап 
макеті, сұрақ- жауап карточкалары, цитата сөз: « Ештеңе 
оқымаған адам ештеңе   ойланбайды да...». ( Француздың 
ойшылы Дени Дидро).

« Әр адамның ең жақын досы, өмір досы кітап болуға 
тиіс.»       М. Әуезов:

«Жақсы кітап оқу- жақсы адаммен сырласканмен бірдей» 
Л. Толстой.

 Сабақтың барысы:  Кітап   ең  керемет  ғажайып зат.ол 
кәдімгі  жәй  картон  кағаздан  жасалған.Сендер  қолдарына 
кітап  алсаңдар,аппақ  қағазға  жазылған   түрлі  белгілерді 
көресіндер.Сендери  ол  кұпияны  ашуға 
асығасыңдар.Кітапты  оқыған  сайын  керемет  ғажайып 
құбылыстарға  тап  боласындар.Көз  алдарыңа  әр  түрлі 
оқиғалар елестейді.Сендер білмейтін адамдар өздері туралы 
айтып,кітап  тілімен  сөйлеседі.Жер  бетінде  кітаптан  қызық 
ғажайып  нәрсе  жоқ.Қазақ  халқы  кітапты  киелі 
әулие,қасиетті,құдіретті  зат  деп  бағалаған.  Ой  маржаны 
кітапта, Кітап-білім бұлағы,білім өмір шырағы, Кітаппен  

кеңес-білімдімен  теңес,  Білім  тозбайды,  білімді  азбайды  
деп,кітап  жоғары  бағалап  оны  қолға  адып  шығу 
үшін,әсемдікке әулиеге балап,тәңір деп,кітап сөздерін жаттап 
сақтай білген.   
- Балаларға сұрақ :

Жазушы жаңа кітабын жазды. Әзірге ол тек қолжазба, оны 
тек өзі ғана оқи алады.Оның жазғанын 100 немесе 200 мың 
балалар бІр мезгілде оқуы керек.Ол үшін не істеу керек?

Ең бірінші қолжазбаны редактор қарап 
шығады. Яғни ол болашақ кітаптың бірінші оқырманы. Ол 
болашақ кітапқа баға береді қысқартатын жерін 
қысқартады,толықтыратын жерін толықтырады.Кейде 
жазушылар өздері редактордын жұмысын 
атқарады.Редакторға кореторлар,көркемдеуші суретшілер 
көмектеседі.

Кітап-адамгершіліктің қайнар 
көзі,адамзаттың рухани байлығы,өмір айнасы,тарих 
шежіресі,өнер-бұлағы,оқу тәрбие құралы.Сондықтан біздер 
оқырмандар кітапты оқып,өзімізге керек білімімізді алып 
қана қоймай,оны сақтап ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп 
қалдыруымыз керек.      

Сабақты бекіту. 
1.Автор деген кім?
2. Редактор қандай қызмет атқарады?
3.Кітап жасауға қандай мамандар көмектеседі?

 
Сабақты қорыту.

«Біз кітапханаға барамыз» конкурсы.
Оқушылар екі топқа бөлінеді. 

4. топ «Кітапсүйерлер».
5. Топ «Кітапқұмарлар».

Екі топтың жауабын бақылау жасап,әділ баға беру үшін 
қазылар алқасын сайланады.

Конкурс 4 кезеңнен тұрады.
1-кезең.Менің сүйікті авторым.Бір ұмытшақ адам  көп 

кітап оқыған екен,бірақ оқыған кітабының авторларын 
ұмытып қалыты.Енді осы кітаптардыңавторын табуға 
көмектесейік.

1.Менің атым Қожа.Бердібек Соқпақбаев
2.Егіннің бастары.Ахмет Байтұрсынұлы
3.Бай баласы мен жарлы баласы.Ы. Алтынсарин
4.Кел,балалар,оқылық!Ы.Алтынсарин
5.Ереулі атқа ер салмай.Махамбет
6. Білім таппай мақтанба.Абай

2-кезең.Ой жұмбақ ойыны.
 Ауызша сипаттау арқылы заттың атын табу.
-Менің затым дөңгелек.Резіңкеден жасалғанмын,балалар 

жақсы көреді.Мен немін?(Сағыз)
-Мен әлем жаңалығын бейнелейтін төртбұрышты затпын.

(Теледидар)
-Мені қолыңа алсаңыз дүниенің бар білімін білесің.Мен 

кіммін?(Кітап)
3-кезең.Сөздің әр дыбысынан сөз тудыру:
К-Көйлек,көрпе,күн,көктем,кесе.
І-Ілгек,ілгіш,ілім,ізгілік.
Т-Тамақ,тарақ,текемет. 
А-арғымақ,ана,апа,арба,асық,аң,аспан,ақыл.
П-піл,пеш,парақ,патша,пайда.
4-кезең.Венн диагрмасы арқылы сабақты 

қортындылау
КІТАП
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-Жақсылыққа баулиды.
-Ұлы адамдармен танысамыз.
-Білім береді.
-Ертегі,жұмбақ т.б. халық ауыз әдебиетін үйретеді
-Халықтын өткен тарихын үйретеді.
Жеңген топ мүшелерін анықтап, келесі өлен жолдарымен 

сабақты аяқтау:
Аса мәнді мектепте өткен бір сағат
Зейін қойып, сақтай білсең сен тағат
Білмегенді үйретеді саралап,
Түседі асып бір кітаптан бір кітап.
Ұққан сайын құпиясын әлемнің
Келеді өсіп ойымыз да күн санап
Адамдыққа, адалдыққа баулиды
Қайырлы ісің , қамқорлығың – бұл сауап.

----------------------------------------------------------------------------
Өрдекова Гүлдерайым Төлегенқызы

Кенбай орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі, 
Сағыз селосы, Қызылқоға ауданы, Атырау облысы 

Form 5
Theme of the lesson: Where is my bag?
Aims: 1 Educational: Explaining the new theme, to get more 
information about   
               prepositions and alternative questions ‘Where?’
           2. Practical: To develop the pupils abilities in listening, 
speaking, reading,                     
               writing. To practice the prepositions in mind important 
in the new                
               theme, enriching knowledge about the prepositions.
           3. Cultural: To teach the pupils to express their opinions 
about        
                 prepositions. To bring up the pupils to support their 
interest in English
The type: game lesson
Teaching method: Information, questions and answers, games
Visual aids: Electronic books, pictures, cards and toys
Subject sequences: Kazakh 
                                The procedure of the lesson.
I.Org. moment
_Good morning, pupils !
_Good afternoon, teacher !
_Who is on dirty today?
_Who is absent today?
II. Check up the homework. Ex 12.Write what you can do and 
what you cannot do. 
I can swimming, playing computer games, stand on your head. 
I cannot playing kobyz ,ride a horse.
III. Conclusion of the homework.
Can you jump?
Can you swim?
Can you ride a horse?
Can you ride a bike?
I can jump.
I can swim.
I can ride a bike.
But I cannot ride a horse.
Warm-up. 
IV. Explaining the new theme.
Dear my pupils our today’s new theme “Where is my bag?” and 
about prepositions. Aim  of the lesson :Explaining the new 

theme, to get more information about prepositions and alternative 
questions ‘Where?’
Example: in, on ,under, up, down, between, behind, opposite, 
among, in front of.
Our new words:  In-ішінде                                 on-үстінде
                           Between- арасында                 behind- артында
                           Opposite-қарсы                        among-
ортасында
                           In front of- алдында                 next to- келесі

V. The game:      Think and find
Thinking and find the toys  and complete the sentences with 
prepositions.
Ok pupils. Look at toys and saying where is it.
1.Where is my dog ?- It’s on the chair. 
2.Where is your cat?- It’s in the table.
3.Where is your book?-It’s under the table.
4.Where is  my ball?-It’s between the boys.
5.Where is my pen?-It’s among the books.
6.Where is my clock?-It’s opposite the computer.

VI. Listen and point (v) yes 
no
1.Can you ride a bike?                        *
2.Can you say “Hello”?                                        *
3.Can you swim?                                *        
4.Can you sing?                                                     *
5.Can you use a computer?                 *              
6.Can you fly?                                                        *

VII. Read the dialogue.
Carol: M-u-m.
Mrs. Evans: Yes, Carol
Carol: Where’re my books? 
Mrs. Evans: They’re in your bag.
Carol: And where’s my bag?
Mrs. Evans: It’s on the chair.
Carol: Oh, that’s not mine, it’s Colin’s.
Mrs. Evans: Then it’s under the chair.
Carol: Thank you, Mum, bye. 
VIII. Role play.
Ex 3   Where’s my bag?
           It’s on the chair.

IX. Sing song.
X. Doing exercise with electronic books. Find prepositions in 
the pictures.
XI. Look at the pictures, listen and point.
This is Colin’s dog. It’s name’s Rex.
1.Rex is behind Colin.
2.Rex is between Carol and Colin.
3.Rex is in front of Omar.
4.Omar is next to Ben.
5.Omar is opposite Colin.
6.Rex is among the children.

XII. Complete the sentences with  in front of, next to, among,  
between ,into , up, down 
1.The man is going up the stairs.
2.A woman is coming into the house.
3.A girl is coming down the stairs.
4.A boy walking in the room.
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5.A boy is sitting behind the sofa.
6.A cat sleeping on the TV.
XIII. Conclusion of the new theme.
  Prepositions
In   on   under    up   down   between    behind   opposite   among 
in front of
Write the sentences with prepositions.
Homework: Ex 17p77
Good-bye, children.
----------------------------------------------------------------------------

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,
Лақалы ауылы №93 орта мектептің

алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі
Жолдасбай Жеңісбек Қолдасбайұлы

Сыныбы: 10
Тақырыбы: Қарудың материалдық бөлігі
Мақсаты:  білімділік)  Оқушыларға  пневматикалық 

винтовкадан ату тәсілдерін  түсіндіру;
дамытушылық) елдің қауіпсіздігін сақтау басты борышы 

екендігін  ұғындыру  және  пневматикалық  винтовканы  ату 
тәсілдерін  үйрету  арқылы   теориялық  білімдерін 
практикамен ұштастыру;

тәрбиелік) Отанын, елін, жерін қорғауға тәрбиелеу.
Әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап
Түрі: Жаңа білімді меңгерту
Типі: аралас сабақ
Көрнекілігі: интерактивтік  тақта,  пневматикалық 

винтовка
Барысы:

1. Ұйымдастыру
Сапқа тұрғызу, сыртқы келбетін тексеру, сәлемдесу. Баянат 

қабылдау.

2. Үй тапсырмасын сұрау
- Сақшы деген кім?
- Сақшының міндеттерін айтып беріңдер.
- Постыдағы сақшы қандай жағдайда қару қолдануы 
мүмкін?
- Сақшы қаруды ескертусіз қай кезде қолдана алады?
- Сақшыға қандай  тыйым салынады?
- Сақшыны ауыстыру және  постыны қабылдап  алу 
қалай жүзеге асады?
- Сақшыларды неше сағатта ауыстырады?
- -200С  –тан  төменгі  және   +300С-тан  жоғарғы 
температура кезінде сақшыларды неше сағатта ауыстырады?

Интерактивтік  тақтадан  көсетілген  суреттер  арқылы 
сұрақтарға жауап беру.

3. Жаңа сабақ
Ижевск  механикалық  зауытынан  шыққан  ИЖ-38 

пневматикалық винтовкасы қарудан атып үйренуге арналған.
     ИЖ-38  пневматикалық винтовкасы: калибрі – 4,5 мм, 

винтовканың ұзындығы  - 1050 мм, ұңғысының ұзындығы – 
450 мм, винтовканың салмағы – 2,8 кг.

Мыналарға тыйым салынады:
3. оқсыз  немесе  оқталған  винтовканы  адамға  және 
жануарға қаратып көздеуге;
4. Винтовканы  оқталған  күйінде  қаолдырып  кетуге 
немесе сақтауға;
5. Винтовканы тексермей қалдыруға немесе сақтауға.

Қаруды дайындар алдында ұңғының іші-сыртын құрғатып, 

тазалап алу керек. Бұған қоса қарудың сыртқы бөлшектерін 
жақсылап  қарап,  жарықшақ  түскен,  бұзылған  жерлері 
болмауына баса назар аудару қажет.

Оқ ату ережелері:
 Винтовканы бір қолмен құндақ мойнынан,  екінші 
қолмен ұңғысынан ұстаңыз;
 Ұңғының  ұңғы  осінен  ең  артқы   жағдайға  дейін 
айналдырыңыз;
 Оқты ұңғы арнасына салыңыз;
 Жазықтық  белдеуі  жағдайында  орнына  түскенше 
ұңғыны ұңғы осінен айналдырыңыз.

Винтовканы оқтау кезінде қауіпсіздік шараларын аса қатаң 
сақтау қажет.

Сурет  бойынша  пневматикалық  винтовканың  негізгі 
бөліктерін көрсету.
6. Сабақты бекіту
• ИЖ-38  пневматикалық  винтовкасының  негізгі 
бөліктерін атаңдар
• Оқ  ату  және  атысты  доғару  кезінде  қандай 
қауіпсіздік шаралары қолданылады?

Семантикалық карта
ИЖ-38 

винтовкас
ының 
техникал
ық 
мінездеме
сі

2,8 кг 1050 
мм

4,5 
мм

450 
мм

Винтов
каның 
калибрі

Винтов
каның 
ұзындығы

Ұңғысы
ның 
ұзындығы

Винтов
каның 
салмағы
 
Пневматикалық винтовкамен практикалық жұмыс жасау.

7. Үйге тапсырма  §2. Қарудың материалдық бөлігі
8. Бағалау:  оқушылардың  үй  тапсырмасына 
дайындығы, сабаққа  қатысу белсенділігі бойынша.

---------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,
Лақалы ауылы №93 орта мектептің

география пәнінің мұғалімі 
Досжанов Нақып

Тақырыбы: Ән-жырым саған арналады
Мақсаты: Тәуелсіздіктің 20 жылдығыны орай, мектеп 

оқушылары арасында мерекелік кеш ұйымдастыру.Мақсаты 
оқушыларды елін,жерін сүюге,Қазақстанның нағыз патриоты 
болуға тәрбиелеу.

Түрі:Мерекелік кеш.
Көрнекілігі:Плакаттар,буклет,шар
Барысы:
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1-жүргізуші:
Сәл аялдап тағзым етпей  бұл алаңнан өтпеңдер...
Желтоқсанда ызғырықтан тітіркеніп көк пен бел,
Бұл жер,қалқам,асқақ рух жарылысы өткен жер,
Қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға  бөккен жер,
Ерте есейген ару қызды шаштан сүйреп, тепкен жер,
Жатты мұнда естен танып күзге айналған көктемдер...
2-жүргізуші:
Алаң шетін  қоршап тұрған шыршаларға ала көк,
Жас бүлдіршін, сезіміңді жанар етіп қарап өт,
Сол арадан сатқындық та елестейді қара бет,
Қара  беттің көбі бүгін дара тұлға дара бет.
Жас бүлдіршін, мұз құрсанған шыршаларға қарап өт,
Заманыңның жеңісі мен жеңілісін санап өт.
1-жүргізуші:
Тірліктегі әр ісіңнің жаңғырығы болады
Бұл табиғи жасырын заң өзгеріссіз қалады,
Сол заңға сай сені бақыт, не сор іздеп табады.
...дүниені дүр сілкінткен жас толқынның саналы
Даңқын ешкім бүркей алмас. Оны еске салады
Желтоқсанның бас алаңы, қайсар рух алаңы.

(осы өлең оқылып жатқан кезде желтоқсан оқиғасына 
байланысты көрініс қойылады)

ән: «Желтоқсан желі»  Нағашыбай Нұржан
Ән ұран: Төлебай Жарасхан
2-жүргізуші:
Еліме енді тек тыныштық орнасын,
Зұлмат кезең деген пәле болмасын.
Қазағымды мың өліп,мың тірілген,
Ата-бабам аруақтары қолдасын.
1-жүргізуші:
Келешегің күн боп күлген шығыстан,
Сол шағысты көрсем деймін нұр құшқан.
Сен жасай бер мәңгілікке тәуелсіз,
Туған жерім Қазақстан-Гүлстан!
2-жүргізуші:
Армысыздар құрметті халайық, тәуелсіздіктің 20 

жылдығына орай өткізілгелі отырған «Ән-жырым саған 
арналады»  атты кешімізге қош келдіңіздер

Қазақстан!
Егеменді елімсің.
Ұлан байтақ,
Кең жазира жерімсің.
Құтты болсын
Бүгінгі үлкен мерекең –
Азаттықтың 
Жолындағы жеңісің.

Сөзі:Қадір Мырза Әлі
Әні: Нұрғиса Тілендиев
Жеткербай Мадиардың «Өз елім» 
(Оқушылар бәйтерек бейнесін жасайды)

1-жүргізуші:
Қазақстан!
Егеменді елімсің,
Ұлан-байтақ,
Кең жазира жерімсің.
Кешегі өткен
Батыр бабаларымдай,
Отқа күйіп

Суға түсем сен үшін.
1991 жыл 16-желтоқсан ҚР-ның тәуелсіздігін алған күн
1992 жыл 2-наурыз ҚР-ның БҰҰ-ның мүшелігіне өтті
2-жүргізуші:
Қазақстан –
Қасиетті мекенің,
Мекеніңнің 
Азаматы екенің
Бір сәтке де 
Шықпасын еш есіңнен.
Бол арқашан
Өз ісіңе бекем ұл!
1993 жыл 15-қараша ҚР-ның төл теңгесінің шыққан 

күні
1994 жыл наурыз айында Мәскеуде Президент 

Н.Ә.Назарбаев Еуразиялық одақты құру жөнінде мәселе  
көтерді.

1-жүргізуші:
Әр қашан да
Ел таңбаңды қадірле,
Салт-дәстүрің,
Тіліңнің де қамын же.
Конституцияң-
Ата заңың қолыңда,
Тұра тұғын
Елдігіңді мәлімдеп.
1995 жыл 30-тамызда ҚР-ның ата заңы 

констетуциясы қабылданды
1996 жылы ҚР-ның «ҚР ғылымды басқарудағы 

мемлекеттік жүйесін жетілдіру шаралары» жарлығы 
шықты

2-жүргізуші:
Тілімнің тазалығы ақ отаудай,
Тілімнің биіктігі – Алатаудай.
Ақтарсаң шежіре-сырға тұнып-ақ тұр.
Байлығы-қазыналы Қаратаудай.
1997 жыл 11-шілде «ҚР-ның тілдері жөніндегі» заң 

қабылданды
1998 жыл 7-маусым ҚР-ның астанасы Алматыдан 

Ақмолаға ауысты
1-жүргізуші:
Ертеде Түркістанды Тұран деген,
Тұранда ер түрігім туып-өскен.
Тұранның тағдыры бар толқымасы,
Басынан көп тамаша күндер кешкен.
1999 жыл ҚР мұнай шығарыла бастағанына 100 жыл 

толуына орай үлкен мереке болып өтті
2000 жыл Түркістан қаласының 1500 жылдығы 

ЮНЕСКО бойынша тойланды
2-жүргізуші:
Сүй еліңді
Жүрегіңмен беріле,
Азаматтың
Елін сүйер жөні де
Осы арадан 
Басталады әрдайым,
Түй осыны
Жатсаң-тұрсаң көңіліңе.
2001 жылы 30-қаңтар ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев  

«ҚР-сының ұлттық қорын құру туралы» жарлыққа қол 
қойды.

2002 жыл 23-24 қазан Түркістан қаласында дүние жүзі  
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қазақтарының ІІ-құрылтай өтті
1-жүргізуші:
Сарыарқа сәнге бөлеп сағым белін,
Төсіне інжу-маржан тағынды елім.
Он бір жылда ғасырдан оза шапқан,
Астана асыл арман,арым менің.
2003 жыл ел ордамыз Астанада 23-24 қыркүйек әлемдік  

және дәстүрлі дін өкілдерінің І-сьезі өтті
2004 жыл 13-қаңтар ҚР-ның Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың қолдауымен «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы бекітілді.

2-жүргізуші:
Халқымда күш-қуат бар озар лайық,
Сондықтан алға қалай қозғалмайық?!
Тәуелсіз елдің туын желбіретіп,
Көтерген көкке биік Назарбаев!
2005 жыл 4-желтоқсан ҚР-ның президентін балама 

негізде қайта сайлау өтті
2006 жыл 7-қаңтарда  ҚР-сы мемлекеттік ән ұранның 

жаңа мәтіні мен музыкалық өңдеуі бекітілді.

1-жүргізуші:
Бар мақсатым,
Арман, ойым, тірлігім – 
Бір өзіңнің 
Тұтастығың бірлігің
Тәуелсіздік 
Туын ұстап жоғары,
Ән ұранын 
Биік шырқап жүр, ұлым!
2007 жылы «Қазақ тілін қолдау жылы» 
2008 жылы Астана қаласының елорда болығанына 10 

жыл
 «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» ҚР Президенті  

Н.Ә.Назарбаевтың қазақстан халқына жолдауы.
2-жүргізуші:
2009 жыл 26-қазан Ел бірлігі доктринасы 
(Әр жылдар айтылған уақытта,жоғары да ілінген 

шаңырақтан ленталарды уық қылып тартып тұрады. Сахнада 
дөңгелек пішін жасап тұрады.)

1-жүргізуші:
Тәуелсіз болып енді біз,
Түріліп қана түніміз.
Ағарып атты таңымыз,
Нұрланып шықты күніміз.
Жұлдызымыз солынан,
Айымыз туды оңынан.
Қариялар беріп батасын,
Қуанды қыз бен ұлымыз,
Ұмытпаймыз мұны біз! 
Хор «Қазақстан» 5-сынып оқушылары
2-жүргізуші:
Өмірде өлеңнен жоқ өнер ірі,
Кетеді өлең айтса көңіл кірі
Айтқаның мың ойланып, жүз толғанып,
Артыңда өлсеңде өзің қалар тірі

Есіпкепова    Рауан   Балғашбек Шағырұлы « Тәуелсіз –
Қазақстан!»

1-жүргізуші:
Ақырын жүріп анық бас 
Еңбегің кетпес далаға

Ұстаздық еткен жалықпас
Үйретуден балаға – деп Абай атамыз жырлағандай 

ұстаздарымызға арнап мектебіміздің әншісі 8-сынып 
оқушысы Бақыт Назгүл «Ұстазым» әні

2-жүргізуші:
Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар,
Әннің тәтті оралған мәні оятар.
Кейі зауық, кейі мұң дертін қозғап,
Жас балаша көңілді жақсы уатар.

Көптеген ән байқауларының жеңімпазы 9-сынып 
оқушысы Төлебай Жарасқан  «Қазақстан»

1-жүргізуші:
Бұл тойдың көп біздерге үйретері
Күтіп тұр талай қызық әлі алдан
Қазақтың шіркін айтшы не жетеді
Қолаң шаш қыздарына мың бұралған.
Мектебіміздің жас бишісі
Серік Айжан Серікқызын  «Аққу биімен» қарсы 

алыңыздар.

Құрметті өнер сүйер қауым!Бүгінгі мектебіміздің өнерлі 
оқушыларының  арқасында өткізіліп отырған  «Ән-жырым 
саған арналады» атты мерекелік кешімізді осымен 
аяқтаймыз.

    Қазақстан еліміз 2030 жылы «Азия барысына» 
айналуына үлес қосатын өркениетті елдің, өсер елдің 
азаматтары мен азаматшасы болуға өз үлесімізді қосайық.

Жеткербай Мадиярдың «Сыр дария» әні орындалады.
----------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті,
 № 266 мектеп –лицейдің Жоғары санатты бастауыш 

сынып мұғалімі Айқожаева Алтынкүл 

АБАЙ ДӘСТҮРІН ЖАЛҒАСТЫРУШЫ АҚЫН

Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылы 29 қазанда қазіргі 
Көкшетау облысы, Қызылту ауданында дүниеге келді. Әкесі 
Әубәкір момын кісі болған. Шын аты ұмытылып, Шоқпыт, 
Шоқа атанып кетеді.  Сұлтанмахмұт 4 жасқа толғанда әкесі 
оны  өзінің  ауылы  Павлодар  облысы,  Баянауыл  ауданына 
барып,  сонда  тәрбиелейді.  Көзі  ашық,  көкірегі  ояу  әкесі 
баланы оқытады. 

1902-1903  жылдары  Әлі  деген  молда,  1904-1905  Тортай 
деген  молда,  1906-1907  жылдары  Мұқан  деген  молда 
оқытады.  Сол  күннен  бастап  Сұлтанмахмұттың  да  өмірі 
өзгереді.  Иә,  Ұлы  Октябрь  Социалистік  революциясы 
алдындағы  қазақ  әдебиеті  Сұлтанмахмұт  Торайғыровтан 
бастап өрледі.  Оның әрбір шығармасы аса күрделі  кезеңде 
дүниеге келді десек қателеспеген болар едік. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Бисембай 
Кенжебаев:  «Әрбір  ұлт,  халық  тарихында  қатарында  үздік 
шығатын  ғажайып  таланттар  болады.  Ғасырда  ма,  әйтеуір 
ұзақ  сағындыртып  дүниеге  келер  ондай  перзентін  қазақ 
халқы  біртуар  деп  атайды.  Қатарынан  оза  шыққан  ондай 
таланттар  өмірде  аз  жасай  ма,  көп  жасай  ма,  әйтеуір 
халықтың азаматтық тарихын, оған сабақтас рухани тарихын 
олжаға  кенелтіп,  көркейтіп  кетеді.  Тұтас  дәуірге  өзі  өмір 
сүрген  әдеби  ортаға  айрықша  ықпал  етеді,  өмірде  өз 
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таңбасын  қалдырады.  Қазақ  халқының  ой  дүниесінде  аз 
жасап,  көп  іс  тындырған  Сұлтанмахмұт  Торайғыров 
халқымыздың  сондай  біртуар  аяулы  перзенттерінің  бірі» 
десе,  қазақ  әдебиеті  ақсақалдарының  бірі,  көрнекті 
әдебиеттанушы  Серік  Қирабаев  ағамыз  Сұлтанмахмұт 
Торайғыров туралы: «ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетін 
жаңа  биікке  көтеріп,  заманының  қайшылықты  шындығын 
шығармаларында  жан-жақты  бейнелеген,  көркем  сөздің 
халықтық  мән-мағынасын  көтеріп,  жаңа  жанрларда 
ізденістер жасаған ол туған халқын отаршылдық пен ұлттық 
езгінің екі жақты қанауынан азат етуге, ел бостандығына үн 
қосты. «Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуға» 
ұмтылды. Қоғамдық шындық пен әділет жолын талмай іздеп, 
туындыларына арқау еткен ақын көп жабының бірі  болып 
қалмай, от боп жанды, құйрықты жұлдыздай ағып өлді» деп 
еске түсіреді.   

Сұлтанмахмұт Торайғыровтың алғашқы өлеңі  -  «Секілді 
өмір қысқа жарты тұтам». Он үш жасында жазған алғашқы 
өлеңінде  оқу  жайында,  молдалардың  оқытуы  мен  өзінің 
ақындыққа талпынып жүргені жазылады. 

Ескіден безініп, өрісті 
Секілді өмір қысқа, жарты тұтам,
 Надандар деп ойлап жүр өмірді ұтам. 
Аз өмірді ақындық жолға бердім, 
Лепес қып түкірген соң молда Мұқан... 
Сондықтан бір мақсатым өлең жазу
Оқуменен бірге іздеп, қоса қазу
Осы ойыма өткен түн серт берілді, 
Менде болмас бұл ойдан өмірде азу. 
  Бала бойындағы талант 1911 жылдан басталады. Ескіден 

безініп  жаңалыққа,  яғни өнер  – білімге бет бұрады.  Оның 
ендігі  арманы  –  іргелі  оқу  орнынан  білім  алу,  халқының 
қызметіне жарайтын азамат болу. 1912 жылы қараша айында 
оқу  іздеп  Троицк  қаласына  барып  медресеге  түседі. 
Бастауыш  сынып  оқушыларына  арналған  «Ана  тілі» 
оқулығындағы  «Шәкірт  ойы»  өлеңі  осы  кезеңде  дүниеге 
келген еді. 

«Қараңғы қазақ көгіне 
Өрмелеп шығып, күн болам. 
Қараңғылықтың көгіне
Күн болмағанда кім болам?!» дейді ақын.   
Жапырағын жайған жас емендей, көңілін қуаныш кернеп, 

толықсыған ақын көп ізденіп, көп оқиды. Сондағы «Оқудағы 
мақсат не?» өлеңі де ойлы өлең еді. 

«Яғни мақсат: өнер, білім алуға, 
Алға қарай баруға. 
Намыстанып қорланып 
Хұқықтан махрұм қалмауға»... 
Өкініші  - Сұлтанмахмұт бұл медреседе көп оқи алмайды. 

Ол көз ауруына ұшырап, қосымша өкпе дертіне шалдығады. 
Дегенмен ем іздей отырып, бала оқытуға, шығармашылыққа 
әзірленіп,  кітап оқумен болады.  1914 жылы Сұлтанмахмұт 
өзінің ауылы – Баянауылға қайтады. Ауылда «Шоң серіктігі» 
деп ат қойып, мәдени – ағарту ұйымын ашады. Бала оқытып, 
ел  жастарын  оқуға,  мәдениетке  талпындырады.  «Шоң» 
серіктігін ашардағы өлеңінде: 

«Мынау жол, Шоң баласы, адамдыққа!
Сіздерді бастамайды жамандыққа. 
Кел, кіріс, көтеруге мұны тырыс, 
Пайда жоқ, құрып қалғыр надандыққа! »
Сұлтанмахмұт   енді  орсышаға  ден  қояды.  1916  жылы 

күзде  Томскіге  барып  курсқа  түседі.  Орыс  халқының 

классикалық  әдебиетін,  тарих,  философия,  жағрафия 
кітаптарын  көп  оқиды.  Оның  өмірі  мұқтаждықта,  азапта, 
тартыс-күресте  өтті.  Сондықтан  дүниені,  өмірді,  азап 
шеккен,  кекті,  шерлі  адамдардың  көзімен  бейнелейді, 
жарқын болашақты аңсайды.  Ең бастысы Сұлтанмахмұт  – 
сыршыл-лирик  ақын.  Оның  өлең  –жырларының  басым 
көпшілігі  лирика  болып келеді.  Ақын өзінің  өлеңдерін,  өз 
сөзімен  айтқанда,  қайнаған  қанның,  қиналған  жанның, 
толғантқан  көңілдің,  толғанған  жүректің,  сағындысы  етіп 
жазады. Яғни ол өзінің дүние, қоғамда,  тұрмыс, тіршілікте 
сезген-түйгенін, аңғарған-тоқығанын, көрген-білгенін, алған 
әсерін – бәрін өзінің ішкі дүниесінен өткізіп, жан сыры етіп 
баяндайды. Өзін жеген қайғы, қуантқан шаттығы, өзінің мұң, 
арманы етіп суреттейді. 

Қазақ  халқының  Абайдан  бұрыңғы  әдебиетінде 
поэзияның,  соның  ішінде  лириканың  негізгі  түрі  –  саяси 
лирика  ғана  болушы  еді.  Ол  көбіне  насихат,  үгіт,  арнау, 
мақтау,  жерлеу,  сықақ  ету  формасында  жазылатын,  келісі, 
кестесі бірыңғай шешен сөз, тақпақ, мақал-мәтел орайында 
болып келуші еді. Ұлы Абай қазақ поэзиясын байытты, оны 
көп  жанрлы  етті.  Ол,  ең  алдымен,  қазақ  поэзиясында 
бұрыннан  бар  саяси  лирика  жанрын  ұстартып,  дамытты. 
Оның үстіне қазақ әдебиетіне  лириканың мәдениетті елдер 
поэзиясындағы  болатын  басқа  жанрлық  үлгілерін  тыңнан, 
тұңғыш рет енгізді, махаббат, табиғат, көңіл күйі лирикасын 
қосты. Мұны айтып отырған себебіміз, қазақтың ХХ ғасыр 
басындағы  бірқатар  көрнекті  ақындары  ұлы  Абайдан 
үйренді. Абайдың ізі, үлгісімен лириканың барлық жанрында 
да  жазды.  Соның  бірі  -  Сұлтанмахмұт  Торайғыров.  Оның 
өлеңдерінде саяси лирика да, махаббат лирикасы да, табиғат 
лирикасы да, көңіл-күй лирикасы да бар. 

Сұлтанмахмұт өлеңдерінде махаббат, табиғат лирикасынан 
саяси  лирика  мен  көңіл  күйі  лирикасы  әлдеқайда  басым 
жатады.  Ақын  өлеңдерінде  көбінше  саяси-әлеуметтік 
мәселелерді, халықтың көкейін тескен мұң-тілегіне айналған 
мәселелерді сыр етіп, өз халі,  өз арманы, өз қуанышы етіп 
айтады. Ол арнаулы саяси лирикасында ғана емес, табиғат, 
махаббат,  көңіл-күйі  жөнінде  лирикалық  өлеңдерінде  де 
сөзді  әлеумет  өміріне,  саяси  мәселеге  қарай  бұра  береді. 
Сұлтанмахмұттың лирикалық өлеңдері көлемді, ұзақ болып 
келеді.  Мұның  екі  түрлі  себебі  бар.  Бірінші, 
Сұлтанмахмұттың  лирикалық  өлеңдерінің  көпшілігі 
ақынның жас шағында, пісіп жетпеген, лириканың жанрлық 
бар  құпиясын  меңгере  қоймаған  кезінде  жазылған. 
Сондықтан  оның  лирикалық  өлеңдерінің  бәрі  бірдей  бас-
аяғы  жинақы,  жұп-жұмыр  болып  келе  бермейді.  Екінші, 
ақында саяси лирика басым. Саяси лирикада ақын көбінше 
бір үлкен, күрделі тақырыпты, заманның өзекті бір мәселесін 
сөз етеді. Оны дәл айқындап, жан-жақты суреттей бейнелеу 
үшін  ақын  белгілі  бір  тарихи  дәуірді,  белгілі  бір  тап 
өкілдерінің мінез-құлқын, моральдық болмысын суреттейді. 
Олардың характерін жасау үшін бұл қажет тәсіл. Адам мен 
ол  өмір  сүрген  қоғам  келбетін  байланыста  бейнелеймін 
дегенде  өлеңнің  көлем мөлшері  ұзарып кетеді.  Лирикалық 
толғау, кішігірім поэма дәрежесінде болып шығады. 

Қорыта айтқанда, Сұлтанмахмұт – лирик. Көбінше саяси 
лирика  жанрында  жазған  ақын.  Оның  лирикасы  жаңа 
идеялы, терең мағыналы, ақынның өзі айтқандай, оқушының 
жанына пайда, дертіне шипа береді. Бұл – Сұлтанмахмұттың 
өзіне  тән  ақындық  бір  өзгешелігі.  Өзіне  тән  әдеби  стилі. 
Әдебиеттің әр жанрында жазатын қабілетті, талантты ақын-
жазушы, ғажап ақыл-ойшы: Сұлтанмахмұт Торайғыров 1920 
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жылы  21  мамыр  күні,  27  жасында  қыршын  кетті. 
Қиыншылықпен өткен қысқа өмірі ішінде 110-дай өлең, 5-6 
поэма, 2 роман, 7-8 мақала,  очерк,  әңгіме жазып артына із 
қалдырды. 

Пайдаланылған әдебиеттер:

- С.Торайғыров шығармалары Алматы 2002 жыл. 
- С.Торайғыров өлеңдер жинағы Алматы 1987 жыл. 
- Тарих және әдебиет. С.Қирабаев Алматы 2007 жыл. 
- Қазақ әдебиетінің тарихы Алматы 2006 жыл. 
- Қазақ әдебиеті. Алматы 2007 жыл. 

--------------------------------------------------------------------------
Мамырбаева Гульнар Саттаровна

учитель русского языка и литературы
                               Школа-лицей    №53 Г.Астана

Тема урока:  «Сочинение-описание  по картине О.  
Жубаниязова «Ловля Лошадей».

Задача: Закрепить изучение о правописании и 
употреблении в речи глаголов.

Цели:
- 1.научить учащихся понимать «музыку» картины : 
стиль работы художника, роль цветовой гаммы, основное 
содержание, описание быта казахов-степняков, бег лошадей.
- 2.развивать монологическую речь учащихся, 
умение использовать глаголы- движение при описание 
животного.
- 3воспитывать любовь к «братьям нашим 
меньшим».
- Тип урока: комбинированный, частично-
поисковый.

МО:   словесный, наглядный, методы самостоятельной 
работы учащихся.

ФОПД: общеклассный, групповой, индивидуальный.
Оборудование: документальный фильм о творчестве 

художников;презентация ,репродукции картин художников : 
Мамбеев С. «Откочевка»; Кенбаев М. «Ловля лошадей», 
Теляковский.В «Кобланды».Кюй «Сарыарка» Курмангазы.

Ход урока:
I. Организационный этап.
Д./з1  Приветствие, фиксация отсутствующих;
Д./з2 Формулирование целевых установок урока и плана 

работы.
Слово учителя:
Добрый день. Я рада Вас видеть и очень хочу начать 

работу с вами! Хорошего Вам  настроения!
Сегодня на уроке речь пойдет об одном из самых умных и 

верных друзей человека- о лошади .На дом каждой группе 
были даны опережающие задания. Ребята  расскажут о роли 
в жизни казахов-кочевников о том, как они изображались в 
искусстве.

II. Этап проверки выполнения домашнего задания.
Д./з1  проверка учителем выполнения учащимися заранее 

данных группам заданий.
Задания группам:

3. 1 группа: Слово о художнике.
4. 2 группа: Роль лошади в жизни казахов-кочевников.
5. 3 группа: Лошадь в живописи.
6. 4 группа: Описание лошади в художественной 
литературе, музыке.

III. Подготовка учащихся к работе на основном этапе.

Д./з1 Сообщение темы учебного занятия;
Д./з2 Формулирование целей урока вместе с учащимися;
Д./з3 Показ социальной и практической значимости 

изучаемого материала.
Слово учителя:
Одним из интересных и значимых культурных пластов 

истории казахского народа является этикет, тесно связанный 
с традициями , обрядами, обычаями и ритуалами.

-Что такое этикет?
(Ответ учащихся.)
Именно этикет представляет сердцевину этнического 

своеобразия казахов .Трепетное отношение к коню, 
игравшему важную роль в кочевом обществе, оказало свое 
влияние на этикет казахов. Значимость лошади для казахов 
была очень велика;лошадь фигурировала в каждом моменте 
жизни казахского народа;при рождении ребенка, на 
различных этапах его взросления, во время сватовства, на 
свадьбах, похоронах ,во время сезонных кочевий. И.конечно 
военные походы  были немыслимы без коня.

Более того, конь считался самой престижной и дорогой 
наградой, поэтому лошадей часто использовали в качестве 
подарка в  дипломатических отношениях. Эту самобытную и 
необходимую грань этикета казахов запечатлел в своей 
картине итальянский художник Джузеппе Костильони 
«Казахи преподносят дары лошадьми»(1757год)

IV этап. усвоения новых знаний и способов действий.
Д./з1 Обеспечить восприятие, осмысление и первичное 

запоминание учащимися изучаемого материала.
Д./з2 Создать содержательные и организационные условия 

усвоения учащимися методики воспроизведения изучаемого 
материала.

Слово учителя:
«Конь-крылья человека»,- так гласит старинная 

поговорка,и в ней таится глубокий смысл.Любовь казахов к 
лошади не передать словами,поэтому очень много картин 
живописи,художественных произведений,музыкальных 
кюев,украшений,монет с изображением лошади создавалось 
народными  умельцами.

Сегодня на уроке мы поговорим об одной из картин 
О.ЖУбаниязова «Ловля лошадей».

Тема нашего урока сочинения-описание по 
картине.Подумайте,ребята,и сформулируйте,каковы 
основные задачи,цели нашего урока.

-Ответы учащихся.
-Молодцы! А сейчас мы посмотрим документальный 

фильм о творчестве О.Жубаниязова и основные моменты 
запишите в тетрадь.

-Что понравилось  Вам в фильме ?(ответы учащихся)
А сейчас более подродно о лошадях расскажут наши 

ребята.Ведь к этому уроку готовился каждый из Вас и внес 
свою лепту.

Выступление групп.
1.Слово о художнике.
Жубаниязов Омирбек Орынбасарович родился 22 января 

1964 года в поселке Тасбукет, Кызылординской  области. 
Начиная работу как художник-оформитель(1983 год 
Актюбинск, кульпроствет училище)

1992 год - АГТХИ им. Т. Жургенова по специальности 
«художник монументальной живописи», член Союза 
Художников РК.

Свыше 50 выставок, его картины преподнесены в подарок 
Президенту РК Н,А.Назарбаеву: Папе Римскому, Иоанну 
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Павлу I-картина  «Кездесу»:
«Мамлюки»-в дар Эмиру Государства Катар Шейху Хамад 

бен Халифа  аль-Тани.Его работы по достоинству оценены и 
находятся в частных коллекциях США, Великобритании, 
Франции, Германии, Юж. Кореи, СНГ.

Все творчество посвящено историческому прошлому и 
настоящему казахского народа. Картины пронизаны 
огромной любовью к своему народу.

Ребята, используя презентацию, рассказывают о 
творчестве художника.

II группа : Лошадь в живописи и кино.
Создана ребятами выставка репродукций картин 

казахстанских художников с  изображением лошади:
Мамбеев  С. «Откочевка» - отмечают, что роль лошади в 

быту казахов была неоспоримой и незаменимой.
Теляковский  В. «Кобланды»: в военных действиях особую 

роль играл надежный друг-конь, который не раз спасал 
своего художника из тяжелых ситуаций.

Кенбаев М. «Ловля лошадей»: основное внимание 
учащиеся уделили бегу лошадей . Есть в его облике 
необоримая магическая сила. Фигура, исполненная 
изящества  ,мощи и мягкости одновременно- от голени до 
холки. Перед глазами рождается картина в которой 
обязательна таинственно мерцает глаз лошади. Вся степь 
переливается, поле переполняется дыханием, храпом, 
красками, свистом ветра, отсюда и весь сказочный космос: 
огненный тулпар и стремительный бег аргамака. Бег коня-
зов душевного порыва, соединение стука преимущественных 
копыт со смятением сердца, необъяснимая прекрасная 
одежда и тревога.

III группа
Не только в слове дано отношение к верному другу, 

огромная любовь, привязанность и понимание  человека и 
животного отражено в кюях народных музыкантов.

Кюй – инструментальная  пьеса, исполняемая народным 
музыкантом на кобызе, домбре или сыбызгы.

«Сары-Арка»- прослушивание кюя.
Беседа:
Какая тематика прозвучала в этом произведении?
Что «увидели : образы, звуки, запахи.
Работа над черновиками: подберите глаголы движения: как 

изображен всадник?
Скачет, догоняет, держит курук наперевес, ударяет плеткой 

,уверенно сидит в седле, достигает цели.
Обуздать лошадь: всхрапывает, убегает, глаза мерцают, 

испуганно от неожиданности, предчувствует, ударяет 
хвостом по токам, необузданный нрав.

Лошдь-конь, тулпар, аргаман, друг (подобрать синонимы к 
слову «лошадь»)

-Какие цвета использовал художник при описании степи? 
Степь, выжженная солнцем, небо синее, белые облака.

V этап первичной проверки понимания изученного
Д\з1.Установите правильность и осознанность изученного 

материала
1.Составление плана.
-О чем на ваш взгляд, необходимо написать во 

вступлении?
-Из скольких пунктов состоит основная часть сочинения? 

О чем обязательно нужно написать?
-Вывод: над чем заставила задуматься картина? какие 

чувства возникли?
Примерный план:

I.Слово о художнике.
II «Ловля лошадей»-одна из лучших картин О. 

Жубаниязова
   2.1 Роль лошади в жизни казахов-кочевников.
   2.2 Лошадь в изображении художников, писателей, 

народных музыкантов.
   2.3 Описание степи.
   2.4 Бег лошади -песня души и сердца.
   2.5 Описание всадника.
IIIБыть свободным –лучшее для животного (описание, 

повествование, рассуждение)
-В каком жанре можно написать сочинение?
VI этап  . Информации о выполнении домашнего задания.
Д\з1.Обеспечить понимание учащимися цели, содержания 

и способов выполнения домашнего задания.

Написать сочинение в выбранном жанре.
------------------------------------------------------------------------

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,
 Әйтеке би кенті, Лахалы ауылы 

№ 93 мектептің орыс тілі  мен әдебиеті пәні мұғалімі
 Бисеналиева Сара Жолашарқызы

ЛИДЕР ХХІ ВЕКА
Білім-ақиқат бастауы

(Знание- начало истины)

Цели: углубить знания о русском языке, развитие 
творческих способностей, коммуникативности, мышления, 
обучать навыки выступления перед обществом.

Оборудование: плакат с надписью «Лидер ХХ1 века», 
цитаты из послания Президента Н.А Назарбаева, трибуны 
для участников, награждения.

1.Вступительное слово учителя о значении и ходе игры. 
Ребята, мы сегодня проводим всем известный конкурс под 

названием  «Лидер ХХ1 века». Я собрала вас, чтобы вы 
показали свои знания, успехи, ловкость и умелость.

2. Знакомство: Участники нашего конкурса, ученики из 
10-11 классов           

  И так, наш конкурс состоит из 3 туров
1-тур «Байга»
2-тур «Полиглот»
3-тур «Жорга»       
Начнем 1-тур «Байга». В этом туре вы должны выполнить 

задание, за каждый правильный ответ вы получаете свои 
выбранное баллы.

І-тур. Вопрос-ответ
Тесты
10. Слово с ударением на втором слоге:
А) Медведь В) Мышка        С) Комната 
20. Существительное 3 склонения:
А) Конь       В) Речь                 С) 

Корень 
30. Управление:
а) Приехали вечером В) Починить часы

С) Ехать ночью 
40. Краткое страдательное причастие в предложении 

выполняет роль:
А) сказуемого В) определения С) 

обстоятельства
50. Укажите прилагательное с двумя –н-:
А) лебеди...ая песня               В) лимо...ый вкус С) 
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ути...ый нос 
60. Схема предложения: Узнала воскликнул
а) А: “П?”.                                 В) «П…»-А.  

С) “П!”-а.
Вопросы
10. Сколько буквы в русском алфавите? 
А) 42        B) 35      С) 33
20. На какой вопрос отвечает творительный падеж?
А) Кем? Чем?                  B) кому? Чему?      C) кого? 

Что?
30. На какие вопросы отвечает числительное?
А) Когда? Где?               В) Зачем? Куда? 

С)сколько? Какой?
40. Что обозначает  существительное? 
А) признак                       В) предмет  

C) действия
50. Какие суффиксы имеет деепричастие?
А)ущ, ющ, ещ, ящ, вш           В) Ем, ом, ённ, нн, т 

С) а, я, в, вши, ши 
60. Какие союзы относятся к СПП с придаточными 

цели?
А) чтобы, чтоб     
B) Потому что, от того что   
C) хотя, несмотря, на то что 
Фразеологизмы
10. найди значение фразеологизма: Душа в пятки ушла
А) быть сильным      В) очень испугаться

           C) смеяться 
20. найди значение фразеологизма: Воды не замутит  
А) тихий человек                 в) хитрый человек 

 C) Веселый человек
30. найди значение фразеологизма: В час по чайной 

ложке 
А) очень быстро                   В) очень медленно                C) 

очень ловко
40. найди значение фразеологизма: Водой не разольёшь 
А) не хорошие друзья          B) Незнакомые друзья          С) 

неразлучные друзья 
50. найди значение фразеологизма: Валяться в ногах 
A) умолять, просить B) читать, писать

C) сидеть, играть 
60. найди значение фразеологизма: Как свои пять 

пальцев 
А) знать плохо        В) знать мало              С) знать 

хорошо
Пословицы
10. Укажи пословицу о родине
А) Без труда, нет добра                          В) Без друга в 

жизни туго 
С ) На чужой стороне и весна не красна
20. Укажи пословицу о дружбе: 
А) Дерево живет корнями, а человек-друзьями
В) Без труда хлеб не родится никогда              С) Родная 

земля, золотая колыбель 
30. Укажи пословицу о добре и зле
А) Друга ищи, а найдёшь береги                        В) Дело 

знай, а попусту не болтай
С) Не ищи красоты, а ищи доброты 
40. Укажи пословицу о труде
А) Доброе дело два века живёт               В) Глядя на чужую 

работу, сыт не будешь
С) Кто где родится, там и пригодится

50. Укажи пословицу о знании
А) Зеркало правды-народ                       В) Сильный 

победит одного-ученый тысячу
С) Крепко дерево корнями, человек-друзьями 
60. Укажи пословицу о единстве 
А) Начало счастья-согласие В) Здоровье – клад 

бесценный
С) Чистота-залог здоровья 
Загадки
10. Отгадай: Вы его, друзья, видали: Ходит он по 

вертикали!
A) дождь B) земля C) трава 
20. Отгадай: На столбе высоком, налилась груша 

соком.
A) лампочка          B) шар                C) дождь
30. Отгадай:Спину крепкую согнул, и Иртыш 

перешагнул.
А) река                          В) мост              C) тропинка 
40. Отгадай:У двух матерей,пять сыновей
А) перчатки      В) серьги             С) 

сумки
50. Отгадай: Что идёт, не двигаясь с места?
А) человек В) земля             С) время
60. Отгадай: Двенадцать братьев мчат вперёд, 
                        Всегда вперёд, за годом год.
                        Но им друг друга не догнать.
                        Скажи, как братьев этих звать?
А) дети В) месяцы             С) 

каникулы
Спасибо, молодцы. Подитожим 1 тур
Участники которые набрали больше баллов, будут 

участвовать на втором туре.
Начнем 2 тур. «Знаешь ли ты?»
Вы должны переводить казахские слова на русский язык.
      1            2  

3        4
1.жыл 1.құқық                1.ілгек

1.жоспар
2.таң 2.киім 

2.бәйшешек 2.сыйлық
3.арал 3.бастық 

3.керемет 3.әнші
4.сезім 4.күлкі  

4.қыс 4.ұшқыш                             
5.қашық 5.оқушы 

5.жаз 5.қызанақ
6.дос 6.еңбек 

6.әлем 6.шындық
7.заң 7.көрермен  

7.таразы 7.зат
8.мемлекет 8.орман 

8.жомарт 8.өрмекші
9.астық 9.қатал 

9.сақина 9.ұйықтау
10.ғалым 10.кезең 

10.құжат 10.ақын
11.бұйрық 11.қуаныш 

11.жылқы 11.кемпірқосақ
12.жинау 12.суық  

12.түшкіру 12.жұлдыз
13.құпия 13.итмұрын 

13.бұлт 13.қалам
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14.қараңғы 14.тағдыр 
14.бақыт 14.сан

15.сәттілік 15.жалған 
15.қызылша 15.сурет

Спасибо, молодцы. Подитожим 2 тур
Участники которые набрали больше баллов, будут 

участвовать в III туре№ А вам ренбята спасибо за  
участие.

1. Сколько буквы в русском алфавите (33) 
2. Кто президент нашей республики (Н. Назарбаев) 
3. Жи-ши пишется с буквой (и) 
4. Сложное предложение- (на каз языке). (Құрмалас 

сөйлем) 
5. Главное члены предложения- это (подл и сказ) 
6. Яблоко на англисйском (Әпіл) 
7. Сколько буквы в каз алфавите (42) 
8. Кто министр науки и образования (Ж. Түймебаев) 
9. «День» на английском (сан) 
10. Синонимы- это (Близкие по значению слова) 
11. Как отделяются простые предложения в составе 

сложного (,) 
12. Назови союзы ссп с против союзами 

(а,но,однако,зато,же) 
13. Сколько гласных букв в русском алфавите (10) 
14. Кто перевал произведение Пушкина «Евгения  Онегина 

и Татьяны» (Абай) 
15. «Дерево» на английском (три) 
16. Какие буквы не обозначают звуков (ь и ъ) 
17. В каких числит- х «ь» пишется в середине (50-80,500-

900) 
18. Союзы с разделительными союзами (или...или, то...то) 

1. Главные члены предложения (подл и сказ) 
2. Слово «читать- какая часть речи» (глагол) 
3. Лес на английском (форест,уд) 
4. Антонимы- это... (против, слова) 
5. Существительное на какие вопросы отвечает? (кто? 

Что?) 
6. Сколько согласных букв (21) 
7. Здоровье на анг-м (хэлс) 
8. Раздел языка изучающий звуки и буквы (фонетика) 
9. Какой день 30 августа (День конституции) 
10. Вопросы дополнения (кого,чего, кому, чему) 
11. Как связывается сс и сп предложения (союзом)   
12. Какой праздник 22 марта? (наурыз) 
13. Столица Казахстана (Астана) 
14. Сколько падежей в русском языке (6)
 15.«Апельсин» на русском (оринж) 
16. Назови союзы спп (что,где,когда,потому что,как и т.д.) 
17.Как узнать, сколько в слове слогов? (Сколько гл) 
18.Сколько гласных звуков?(6)

Заключение: Подведение итоговых баллов, выявление 
победителей. 

Награждение победителей

Ақтөбе қаласы, №24 лингвистикалық
 мектеп – гимназия

Саналиева Жұмазия Битөлеқызы 
Биология, химия  пәні мұғалімі

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ДАМЫТУДАҒЫ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІЗДЕНІС

Адам  табиғаттың  бір бөлшегі  әрі ғажайып туындысы. Ол 
тіршілік процесінде  табиғатқа  ықпал етіп, өзгеріс  енгізеді 
және  сонымен бірге   ол  табиғатқа  тәуелді.  Себебі:  өзінің 
өмір  сүріп,  өсіп-өнетін,  іс-қимылын  жасайтын,   аяулы 
армандарын жүзеге  асыратын ортасы  күнкөріс көзі  болып 
табылатын табиғатқа   қалай болса  солай қарамауы,  оның 
аяулы- перзенттік міндеті. Қоғамның дамуындағы  әр кезең 
табиғата  әр түрлі әсер  етті: 
- жайылымдарда   мол  табындарының  топтасуы 
жабайы  аңдарды  қоныс  тебуге  мәжбүр  етті. 
- жер  өңдеудің  шығуы,  табиғаттың  одан  әрі 
өзгеруіне  әкелді. 
- егістік жерді  жырту, ағаштарды  кесу, қуаншылық 
аймақтарды  суландыру жер бедерін өзгертті. 
- ормандарды  жаппай  кесу, жердің  құрғақшылығын 
арттырып, топырақтың  су режимін  бұзды. 

    Өндірістің  дамуы  табиғи   қорлардың   азаюына 
қосымша   қоршаған  ортаның   ластануы   сияқты   жаңа 
проблема ала келді. Өндірістен  шығатын керексіз  заттармен 
алдымен   топырақ,   ауа,  су  қоймалары   ластанды.  Бұл 
ластану   топырақты   құнарсыздандырып  өсімдіктерге, 
жануарларға  жағымсыз   әсер  етіп  қоймай,  адам 
денсаулығына да қауіп төндірді. ХХ ғасырға  дейін табиғат 
қорғау  мәселелеріне  жеке  мән берілді. Тек 1913  жылғы 
Швейцарияда  болған табиғат қорғау  мәселесіне  арналған  І 
Халықаралық   съезден  кейін  ғана  мән  берді.Біздің 
ғаламшарымызды  келешекте  адам өмір сүруге  жарайтын 
күйде сақтап қалудың  негізгі  бір-ақ  жолы қалды. Ол бүкіл 
халыққа   экологиялық  білім  беру  мен  оларды   табиғат 
қорғауға   тәрбиелеу  арқылы   экологиалық  мәдениетін 
қалыптастыру. Соның арқасында  әр бір азамат  өзі тұратын 
өлкенің табиғатының  ластауына,  қорының ысырап болып, 
шашылып-төгілуіне, көркемдігінің тапталуына саналы түрде 
іс  жүзінде   қарсы  ғана   тұра  алады.  Бұл  аталған  бағасы 
шексіз парасатты  істі табиғатты қорғаудың негізгі  заңдарын 
түсіну  арқылы  ғана іске асыру  мүмкін, ол заңдарды атап 
айтқанда: 
- табиғаттың тазалығын сақтау заңы; 
- табиғаттың мол қазыналығын сақтау заңы; 
- табиғаттың көркемдігін сақтау заңы; 

Қазіргі  кездегі  мектепте  экологиялық білім мен тәрбие 
алу үшін әр бала  дұрыс  қарым-қатынас  жасау  жөніндегі 
біліммен және  дағдыларымен қорлану  керек. 

Экология   ғылымының  қалыптасуын  негізгі   3  кезеңге 
бөліп  қарастыруға болады. 

І кезең Биоэкологиялық зерттеулердің  жаппай сипат алу 
кезеңі. 

ХҮІІ ғасырдың аяқ шенін қамтиды. 
ІІ  кезең  Экология   ғылымының  жеке  ғылым  ретінде 

қалыптасуы және даму кезеңі. Бұл кезең ХІХ ғасырдың 70-80 
жылдарын қамтиды. 

ІІІ кезең Экология ғылымының өрлеу кезеңі. 
    Қазіргі заманғы  экология – бүкіл әлемдік ғылымдар мен 

әлеуметтік,  экономикалық  жағдайлар  және  проблемаларды 
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қамтитын  деңгейге   жетіп  отыр.   Осыған  орай,  экология 
ғылымының  қолданбалы   және  адами  бағыттары  дами 
түсуде. 

Соңғы жылдары экологияның  негізгі  салаларының 
бірі  экологиялық  педагогика  және  «Этноэкология» 
бағыттары дами түсуде.  Бұл-бүгінгі  өмір талабы. Өйткені 
биосферадағы  тіршіліктің   тұрақты  сақталуы –  адамның 
ақыл ойына  тікелей тәуелді  екендігі  анықтала  түскен кез 
туды.  Сондықтан  ХХІ  ғасыр   адамзаттың  ақыл-ойы 
кемелденген  Этноэкология  кезеңі   болмақ.  Өйткені  жер 
шарының бүгінгі  тағдыры мен болашағы  адам  баласының 
ақыл-ойының  деңгейіне   тікелей  қатысты.  Экологиялық 
мәдениетті  қалыптастыруға  халықтық  педагогиканың  озық 
үлгілерін  пайдалану,  ұлттық  тәлім-тәрбиенің  ең  басты 
ерекшелігі. Себебі ол ана құрсағынан  басталады. Ғасырлар 
бойы   дала-төсін  жайлаған  халық  үшін,  денсаулық   пен 
қуаныш қайнары, тәрбие көзі болып  келеді. Бала ұрпақты 
баулу, тәрбиелеу-аға ұрпақтың мойнына  жүктелетін  тарихи 
парыз,  игілікті іс. 

Кеңес  үкіметі   тұсында   айырылып   қалған   яғни 
мектептерде   оқытылуға   тиым   салынған,  халықтық 
тәрбиені  еліміз  егемендік  алғаннан бері  қайтадан  дұрыс 
жолға   қою арқылы  өсіп  келе  жатқан   ұрпағымызды  өз 
ұлтына деген  құрмет сеніміне, өз ұлтына  деген мақтаныш, 
басқа   ұлттарға   деген  құрмет   сеніміне   тәрбиелеуге 
мүмкіндік алдық.  Халық даналығы  баланың жан  дүниесіне 
мән  береді,  еркіндігін   орынсыз  шектемеуді,  баланы 
жасытпауды  есте ұстайды. Бабаларымыздың  осы салтынан 
ұлтымыздың  өр мінезді  азаматын  тәрбиелеуді  үйренеміз. 
Бұрыңғы  қазақтың  елін,  жерін  сүю,  оны  аялаудағы  ерлігі, 
қазіргі  өркениетті  ел  саналатын   жапондықтар  мен 
американдықтардан кем емес еді. соның сыры неде? Мұны 
зерттеп білуіміз керек. 

Бесік  жырынан бастап, шешендік сөз, тыйым сөз,  мақал-
мәтелдер,  ырымдар,  түс  жору,  атқа  міну,  құс  салу,  қыз 
айттыру,  т.б.  салт-дәстүрінде халықтық тәрбиеміздің берері 
мол.  Жұртшылық,  ата-ана,  бала-бақша,  мектеп  ана  тілін 
ұмыттып,  дінінен безген жас ұрпақты дұрыс жолға түсірудің 
тиімді жолы бабалар дәстүрі, халық өнегесімен тәлімі екенін 
кеште  болса  түсіндік.  Адам  баласы  өзін-өзі  терең  біліп 
қоймай оған жеткізер тәрбиелік  әдістерді іздеген: «Ұяда не 
көрсең  соны  ілерсің»,  «Сүтпен  біткен  –  мінез,  сүйекпен 
кетеді»-деген  сөз  жанұя   тәрбиесінің  аса  маңыздылығын 
көрсетеді.  Сонымен қатар  тәрбиеге  әсер  ететін   орта  –  ол 
мектеп.  Ақылды   тәрбиелі,  ұлтжанды  адам  көбейсе,  отан 
күзетшісі,  қорғаныс,  табиғат  қамқоршысы,  тілінің,  өзінің 
салт-дәстүрін  жалғастыратын  иманды  азаматтар  көбейе 
түсіп, ұлттық сезімді қалыптастырады. 

          Грек ғұламаларының айтуына қарағанда адамның 
беклгілі бір ұлтқа, халыққа тән екендігін айқын сезіну үшін 
бес түрлі шартқа толық жауап беруі тиіс. 

1.Тілін жақсы білу 
2.Дінін терең меңгеру 
3.Дәстүрін толық бойына сіңіру 
4.Тарихын бес саусағындай білу     
5.Туған жердің ой-шұңқырын жақсы білу. 
 Себебі өзіңнің ұлтыңды тани алмасаң, сен басқа ұлттың 

кім екенін еш уақытта тани алмайсың. 
Уақыт  талабымен  өмірге  қайта  оралған  халық 

педагогикасыының  озық  дәстүрлері  бұл  күнде  жастар 
тәрбиесінде:  халық  тағылымдары  негізінде  жүргізілген 
сабақтар  мен  қосымша  тәрбие  жұмыстары  оқушылар 

арасындағы  мәдени  қарым-қатынастарды  сақтау,  адам  мен 
табиғат  арасындағы  алшақтықты  қалпына  келтіру, 
адамзаттық рухани мәдениет үлгілерін үйрету жаңа деңгейге 
көтерілуде.  Педагогика  ғылымы:  «Халық  даналықтарын 
сабаққа  пайдалану  әсіресе  мақал-мәтелдер,  жұмбақтар, 
ұлттық  ойындар,  салт-дәстүрлердің  оқушыларды  табиғат 
қорғауда  тәрбиелеуде  маңызы  ерекше,  оқушылардың 
айналадағы дүние туралы ой-өрісін кеңейтіп жануарлар мен 
өсімдіктер  әлеміне  қамқорлықтарының  қалыптасуына 
жәрдемші  болады,  оқушылардың  бейнелеу,  ойлау,  есте 
сақтау қабілетін байыта түседі» - дейді. Халықтың даналығы 
–  жастардың,  оқушылардың  экологиялық  мәдениетін 
қалыптастырудағы өте құнды құрал. 

Экологиялық білімді қалыптастыру: 
1.  Табиғаттағы  жүріп  жататын  құбылыстар  мен  заттар 

арасындағы  тығыз  қарым-қатынас  үздіксіз  жүріп 
жататындығын білу.  Табиғатта жиналған кез-келген әсердің 
салдарынан  онда  жағымды  немесе  керісінше  жағымсыз 
өзгеріс  болатынын,  жан-жақты  ойластырып  жүргізуі 
қажеттігін түсіну

2.  Табиғаттың  адам  өміріндегі  толып  жатқан  маңызын 
толық  біле  отырып,  әр  бала  табиғатсыз  адам  тіршілігінің 
болуы  мүмкін  еместігіне  сеніп  оны  қорғау  қажеттілігін 
түсіну 

3.  Табиғат  байлықтарын  тиімді  пайдаланып,  қорын 
көбейту жөнінде ғылыми негізделген нақты түсінік алу 

Мектеп реформасында да оқушыларға экологиялық білім 
мен  тәрбие  беру  мәселесі  айрықша  атап  көрсетілген: 
«Мектеп-ұқыпты  қожайынның  қасиеттерін,  қоғамдық 
байлық пен туған табиғатқа қамқор да ұқыпты көзқарасты 
қалыптастыруы тиіс»- делінген. 

Экология  ғылымы  жаңадан  бой  көтеріп  келе  жатқан 
ғылым саласы. Сол себепті экологиялық білім мен тәрбиенің 
жалпыға  ортақ  анықтамасы  жоқ.  Сондықтан  «Бұл  кімге 
бағытталған жұмыс,  тәрбиеленуші  нені,  бұл  үйренеді,  бұл 
жұмыстың  түрткі  мақсаты  қандай  деген?»  деген  сұрақтар 
тууы өте орынды. Осы негізде талдау жасасақ экологиялық 
білім  мен  тәрбие  әрбір  қоғам  мүшесіне  бағытталған,  оған 
табиғатты  қорғау  және  көркейту  шараларын  үйретуді 
көздейді,  түпкі  мақсаты  –  табиғат  байлықтарының 
жауапкершілікпен  қарайтын,  экологиялық  тұрғыда  саналы 
жеке тұлғаны қалыптастыру немесе экологиялық мәдениетін 
қалыптастыру.  Ол  үшін:  Біріншіден  –  білім  алушыға 
тәрбиеленушіге  жаратылыстану  пәндерін  негізге  ала 
отырып,  белгілі  дәрежеде  экологиялық  тәрбие  беру  керек. 
Екіншіден – осы алаған білімін табиғатты қорғау, көркейту 
ісіне бағыттауға тәрбиелеу қажет. Осы екі жұмыстың тиімді 
іске  асуы  нәтижесінде  қоршаған,  табиғи  ортаға 
жауапкершілік  көзқарасы  қалыптасып,  жалпы  адамдық 
мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде экологиялық мәдениет 
қалыптасып  дамытылады.  Экологиялық  білім  беру  -  өте 
күрделі процесс. 

       Экологиялық білім беруді адамгершілігі жоғары жеке 
тұлғаны қалыптастыру үрдісінен ажыратып алуға болмайды. 
Осыған байланысты экологиялық білім мен тәрбие: 

- мектепке дейінгі 
- орта мектеп 
- арнаулы оқу орны 
-  жоғары  оқу  орны  деп  бөлініп  жасына,  мамандығына, 

білім дейгейі әр түрлі адамдарда жаңа экологиялық сананы 
қалыптастыруға бағытталуы керек:
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Бұдан  біз  экологиялық  білім  мен  тәрбие  берудің 
үздіксіздігін көре аламыз. 

 Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында қоршаған орта 
жөніндегі  білімді  дамытудың  құқықтық  негіздері 
қалыптасты. Қазақстан Республикасының Конституциясында 
және  Қазақстан  Республикасының  «Қоршаған  ортаны 
қорғау»  туралы  Заңы  (63-65  баптары),  Қазақстан 
Республикасының  «Білім  беру  туралы  Заңы»  (3  бап)  – 
экологиялық  білімді  мемлекеттік  білім  беру  мекемелері 
арқылы  жүзеге  асыратындығы  туралы  айтылған.  Мектеп 
қабырғасындағы оқушының экологиялық санасының дамуын 
қамтып,  жеке  тұлғаның  экологиялық  мәдениетін 
қалыптастыру мынадай бағдарлама бойынша жүзеге асады: 

Сонымен  экологиялық  мәдениет  –  адамның  қоршаған  
табиғи  және  әлеуметтік  ортаға  шын  мәніндегі  саналы 
қатынасының ең жоғарғы деңгейдегі көрінісі. 

-------------------------------------------------------------------------
  Пәні:Дүниетану    Сыныбы:4А

   Мұғалімі:Қуатбаева Г.Ж.
  
Сабақтың тақырыбы: «Қазақстан астаналары»
Сабақ айдары:  «Неткен сұлу, неткен көркем
Осы менің туған өлкем!»

Сабақтың мақсаты:
Білімдік: 
1. Қазақстанның астаналары туралы түсіндіру.
2. Қазақстанның жаңа астанасы жайлы әңгімелеу.
Тәрбиелік:

- Өзінің еліне деген мақтаныш сезімін ояту.
- Отанға,  қоршаған ортаға деген сүйіспеншіліктерін 
ояту.

Дамытушылық:
6. Тарихи  танымдарын  дамыту,  картамен  жұмыс 
жасау дағдыларын бекіту.
7. Бақылауды, салыстыруды, қорытынды жасай білуді 
үйрету, танымдық қабілеттерін дамыту.

Әдістер: Сөздік,  сұрақ-жауап,  көрнекілік,  проблемалық, 
ішінара ізденушілік.

Көрнекіліктер: Слайд, Астана қаласы туралы бейнетаспа, 
Қазақстанның  физикалық  картасы,  Қазақстанның 
астаналарының суреті.

Техникалық  жабдықтар: компьютер,проектор, 
видеомагнитофон, интерактивті тақта 

Сабақтың типі: Жаңа білімді түсіндіру сабағы.
Сабақтың формасы: Жеке дара, топтық, ұжымдық.
Пән аралық байланыс: Бейнелеу өнері, Әдебиеттік оқу.
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру. Психологиялық тренинг.
ІІ.  Үй  тапсырмасын  сұрау. 1.Оқушылар  төрт  топқа 

бөлінеді.  Әр топқа үй тапсырмасы бойынша слайд арқылы 
тапсырмалар беріледі..  Ойлануға екі  минут уақыт беріледі. 
Әр топтан делегаттар шығып, сұрақтарына жауап береді. (Әр 
топтың топ жетекшісі топтағы оқушыларды бағалайды)

Үй тапсырмасын бекіту, сөзжұмбақ «Қазақстан»

1. Қазақстанның шығысындағы мемлекет.
2. Қазақстан жерімен бірдей деңгейде жатқан  

мұхиттардың бірі
3. Қазақстанның оңтүстігімен шекаралас мемлекет
4. Республикадағы ең аласа жер.

5. Қазақстандағы ең ыстық жер
6. Қазақстанның солтүстігіндегі мемлекет
7. Қазақстандағы тау
8. Қазақстан қай материкте орналасқан
9. Қазақстаның ең биік нүктесі

3. Сергіту сәті.
ІІІ. Жаңа сабақ.

 Слайдттар  арқылы  оқушыларға  жаңа  сабақ 
түсіндіріледі.
 Оқулықпен жұмыс: оқушылар мәтінмен танысады.
 Астана туралы бейнетаспа көрсетіледі..

IV. Бекіту. «Сөйлемді толықтыр»  (Балалар компьютерде  
орындайды)

Сөйлемді толықтыр

1. 1920-1925 жылдары Қазақстанның астанасы 
қаласы болды.

2. Қызылорда қаласы                         жылдары астана 
болды.

3.                 жылдың            желтоқсанынан бастап 
Қазақстан астанасы болып 

Ақмола қаласы бекітілді.
4. 1998 жылы ел басшылары бас қаланың атын 

деп өзгертті.
5.   Астана қаласы                      өзенінің жағасында 

орналасқан.
6.Қазақстанда Республика күнін 

мерекелейді

V. Қорыту. 
- Сонымен бүгінгі сабақта  не білдік, не үйрендік?
- Сабақ несімен ұнады?
- Сабақта сіздерді не қызықтырды?
- Қазақстан астаналары туралы тағы не білгілерің келеді?

VІ. Бағалау  
  Мұғалімнің  бағалауы.  Мұғалім  оқушыларды  бағалап, 

бағаларын слайд арқылы көрсетеді.

VІІ. Үйге тапсырма.
8. «Қазақстан  астаналары»  мәтінін  түсініп  оқып, 
мазмұндай білу.
9. Зерттеу жұмысы

Астананың 
аттары

Жылдары Астананы өзгерту 
себептері

Өзіміздің Шалқар қаласының елтаңбасын ойластырып, 
суретін салып   келу.

 ---15 ---



 -------------------------------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 8 мамыр 2013 ж | № 17 (45)

«Егінсу орта мектеп – бақша» КММ 
технология пәні мұғалімі

 Саттемирова Зейнеп  Ғанитуллақызы

ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІН ПӘНАРАЛЫҚ 
БАЙЛАНЫСТА ҰШТАСТЫРА ӨТКІЗУ
«ӨНЕРЛІГЕ ӨРІС КЕҢ» АШЫҚ САБАҚ

    Сабактың тақырыбы:  Аққу киелі құс.
    Сабақтың мақсаты: Оқушыларға ою  жайлы мағлұмат 

бере отырып, «Аққу» оюының жасалу әдісін үйрету.
Білімділік мақсаты: Оқушыларға ұлттық өнер 

түрлерімен таныстыра отырып, шығармашылық қабілетін 
дамыту.    Дамытушылық мақсаты: Өз бетінше ұқыпты, 
тиянақты жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру.

 Тәрбиелік мақсаты: Халықтың асыл мұраларына салт-
дәстүрін, өнерге жақын   болуға тәрбиелеу. Қолөнер арқылы 
ісмерлікке, төзімділікке, сабырлылыққа тәрбиелеу.

    Сабақтың түрі: Дәстүрлі емес.
    Сабақтың типі: Кіріктірілген сабақты  сараптамалау.
    Сабақтың әдісі: Топпен жұмыс, сұрақ-жауап деңгейлік 

тапсырма, білім сайысы.
    Пәнаралық байланыс: Бейнелеу өнері, тарих, әдебиет, 

музыка, технология.
    Сабақтың көрнектілігі: Ою-өрнек түрлері, буклет, 

Аққу макеті; « Қол өнері – ой өнері » тақырыпқа көрме. 
Нақыл сөздер.

    Сабақтың керекті құралдары: Түрлі-түсті қағаз, 
қайшы, желім, жұмыртқаның қабығы,күріш, ине, жіп, мата, 
біз т.б.

    Пайдаланылған әдебиеттер: М.Ш. Өмірбекова «Қазақ 
халқының  дәстүрлі  өнері.  Қазақтың  ою-өрнектері», 
З.Мұхаметжанұлы  «Қазақтың  кесте  өнері»,  Қ.  Болатбаев 
«Сәндік  қолданбалы  өнер»,  М.Мақатаев  «Аққулар 
ұйықтағанда» поэмасы.

    Сабақтың барысы:  I. Ұйымдастыру.
    1. Оқушының арнайы  киіміне көңіл бөлу, жұмыс 

орнының дайындығын тексеру.
    2.Сабақтың тақырыптарын, мақсатын түсіндіру.
    3. Топтармен таныстыру.
   Кіріспе мұғалімнің сөзі Адамның жеке тұлға ретінде 

дамуына себепкер  болатын нәрсе – еңбек. Еңбектенген 
адамнан өнер туады. Өнер мен еңбек егіз ұғым. «Өнер көзі – 
халықта» дейді дана халқымыз.Халықсыз  өнер, өнерсіз 
халық жоқ дегендей бүгін 7 сынып оқушыларымен  өтетін 
«Өнерліге өріс кең» атты сабаққа «Өнер», «Шебер», 
«Мұрагер», «Мирас» топтары қатысып отыр.

II. Үй тапсырмасы: Тақырып бойынша өз ойларын 
ортаға салады.

III.  Жаңа сабақ. Ою-өрнек халықтың мәдени шежіресі. 
Халқымыз қай заманда болмасын сұлулыққа ұмтылған, әсем 
дүниелер жасауда қоршаған табиғаттан үлгі алған. Ой ниетін 
ою - өрнек тілімен тұспалдап жеткізген. Көне түркілердің 
түсінігі бойынша құс – көктің, балық – судың, ағаш – жердің, 
белгісі болған. Бүгінгі сабақта «Аққу» бейнесін (оюын) әр 
түрлі тәсілдермен өрнектеп үйренеміз. 

IV. Сабағымызды әрі қарай қазақ тілі мұғалімі 
жалғастырсын.

Аққуды халқымыз киелі құс деп санайды, олар қамыс 
арасына ұя салады, өсімдікпен қоректенеді. Аққу құсын 
сұлулықтың, тазалықтың, таза сезімнің символы деп 
бағалаған. Көлдің сәні айдынның еркесі деп ақындар өлең 

жырларын арнаған. М Мақатаевтың  «Аққулар 
ұйықтағанда» поэмасынан үзінді оқу.  ........

 Сурет, бейнелеу пәні мұғаліміне сөз берейік: 
  V. Сарамандық жұмыс:    (20-25 минут)
1.Аққу құсын бейнелеу.
  а) майлы бояу (гуаш)
  ә) сулы бояу
  б) бүрку әдісі
г) графика  (ақ пен қара)     
д) қарындашпен орындау
е)Ермексазбен, қамырмен  мүсін жасау
Тапсырма  бойынша  топтың  әрбір  мүшесі  жұмыстарын 

орындайды.
Өнер  деген  табандылықты,  төзімділікті,  уақытты  талап 

етеді. Әр топтың жұмысын тексеріп бағалау. 
Топ мүшелері  әркім өз тапсырмасын орындап жатқанда, 

әр топтан бір оқушыдан шығып, білім сайысын өткізу

VI.Сайыс  мақсаты:  Оқушылардың  білімі  мен  жан  – 
жақты ойлау қабілеті, ой ұшқырлығын сынау, білімін дамыту, 
өз ойын еркін жеткізе білу дағдыларын қалыптастыру.

Сабақты қорытындылау
Қорыта   айтқанда    ою-өрнек   дегеніміз-дәлдік,   есеп, 

теңдік,  үйлесім,   жарасым,  сәндік,   көркемдік, 
парасаттылық,  жылылық,  сұлулық,  ойлылық,  ақылдылық, 
зеректік,     көңілге     шабыт,      шаттық      ұялатады, 
ептілікке,  іскерлікке,   шеберлікке,   икемділікке,   дәлдікке 
баулиды,  тәрбиелейді.  

 Ою-өрнек  өнерге  деген  махаббат,   сұлулыққа   деген 
құштарлық  жиынтығы. 

«Бір нәрсеге, не өнерге талпыну үшін адамға алдыменен 
табандылық  қажет»  деп  Әл  Фараби  бабамыз  айтыпты, 
табанды, еңбектене білсеңдер, мақсатқа жетесіңдер.

Үйге тапсырма:  Жұмыстарды толық аяқтау.
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