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Елубаева Ұлмерек Жолдыбекқызы 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Атырау облысы, Мақат ауданы, Мақат поселкесі
 Л.Шахатов атындағы орта мектеп

 «ЖАҢА ӘЛЕМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС»

Жаһандану мен жаңару енген заманда,
Заманына сай өзгеріс  болмақ адамда.
Білім беруде жаңаша әдіс – тәсілмен
Орны бөлек, ұстаздың мына қоғамда.
Бағдарламаның түсініп барлық тәсілін,
Көшінен қалмай, компьютерлік ғасырдың.
Өзгеріп ұстаз, соңынан ертіп шәкіртін,
Тереңнен теріп, білімнің жауһар асылын.
Сыни ойлатып, анықтап дарын, талантты,
Диалогпенен, сөйлетіп, талдап, жан-жақты.
Бағдарламаның жеті модулін меңгерген,
Көшбасшы болған, мұғалім неткен ардақты!
Өзгерген әлем, өзгерген шәкірт, ұстаз да
Еркіндікпенен ашық пікірді ұстанған.
Өмір бойына ізденуменен жүретін,
Асыл жан бар ма, асыл жан бар ма, Ұстаздан?
Қолдау білдіріп ағылшындық әдіс-тәсілге,
Серпіліс берген, шабыт сыйлаған кеудеге.
Осындай курс ұйымдастырып, оқытқан

Рахмет айтып жүреміз әркез «Өрлеуге»!
-----------------------------------------------------------------------

Нұрғалиева Қамар Кенжеғалиқызы
Бастауыш сынып мұғалімі

Атырау қаласы. Қ. Сәтбаев атындағы №19 орта мектеп

ТӘРБИЕ  САҒАТЫНЫҢ  ТАҚЫРЫБЫ:
 ҚАЗАҚТЫҢ ЖАҢА ЖЫЛЫ

Тәрбие  сағатының  мақсаты: Оқушыларды   гуманизмге 
қазақ  халқының   тарихы  мен  салтын, тілін  дамытуға  және 
құрметтеуге,  оның таңдаулы  дәстүрлерін  сақтап  дамытуға 
үйрету.

 Тәрбие  сағатының  әдісі:  түсіндірмелі,  сұрақ- жауап, 
ауызша  

 Көрнекілігі: Плакаттарға  жазылған  сөздер,  сюжетті 
суреттер, жұмсақ  ойыншықтар, күннің  макеті.

Жүру  барысы: І – бөлім
Бастаушы: Құрметті, ата-аналар!  Сіздер бүгін  наурызға 

арналған  тәрбие  сағатымызды  бастауға  рұқсат  етіңіздер !
Бәріміз  Наурыз  бен  Тазша  баланы  қарсы  алайық!
Бәрі:  Наурыз  келсе, құт  келгені, халайық,
          Есік  ашып, шашу  шашып, ел  боп  қарсы  алайық!
Наурыз:  Сәлем, анам  алтын  күн,
               Сәлем, халқы  қартымның!
               Уақытыма  риза  боп,
               Бақытыма  шалқыдым.
               Ашық  болсын  күніміз,
               Ашылады  нұрымыз.
               Бай  тұлғалы  өңірде,

               Айтылады  жырымыз.
Тазша  бала:  Күн  мен айға  әлемнің
                       Берем  ыстық  сәлемін.
                       Қарттарыма  сүйініп,
                      Сәлем  берем  иіліп.
                        Орындалды  ойларың
                       Құтты  болсын  тойларың!
Наурыз:  Жайнататын  бар  гүлді,
               Сайратамын  бұлбұлды
               Мейрам  етіп  бұл  күнді!
Тазша  бала:  Көктем  тойы  әніміз
                       Көркем  өнер  сәніміз
                       Өлең – әнмен  той  сәнін
                      Өрнектейміз  бәріміз
                      Егін  өңін  толқытқан
                      Елдің  көңілін  шалқытқан
                      Наурызға  бас  иемін.
Бәрі:   Жарқыраған  жас  нұрлы
            Жаса, Наурыз, дәстүрлі
              Ән:  « Наурыз – біздің  әніміз»
                              ІІ – бөлім
Бастаушы: Біздің  халқымыз  үлкенді  сыйлап, оларды 

тыңдай  білген.  Біз  кезекті  әжеге  берейік.
Әже: Балалар, тойларың  құтты  болсын! Мен  сендерге 

дәстүрлі  наурыз  көже  дайындадым.  Дастарханға  келіңдер.
Бастаушы: Әжелердің  дастарханына  барайық.  Наурыз 

көжеден  дәм  татайық.  
 Бастаушы:  Балалар,  наурыз  көже  сендерге  ұнады  ма?
Балалар: Ұнады, дәмді  болыпты:  Әжеге  рақмет!
Атай:     Ұлыс оң  болсын, ақ мол болсын!
                    Қайда  барса  жол  болсын.
                   Ұлыс  бақты  болсын, ұлыс  береке  берсін
  Төрт  түлік  ақты  болсын, бәле-жала  жерге  енсін!

 Ән: «  Қазақы  дастарханым»
      ІІІ – бөлім
Бастаушы:  Кел,  балалар, келіңдер, тамашаны  көріңдер,
   Бізде қызық  ойын  бар, барлығың  ден  қойыңдар.
   Тақпақ  айтып  жырлаңдар, жұмбақты  да  ойлаңдар,
   Таппай  оны  қоймаңдар, думандатып  тойлаңдар!
Тазша  бала  «Сақина  салу» ойынын  ойнатады.
                          Семіз-семіз  қойларды
                         Су  астына  айдадым.
                        Құрлықтағы  балықты,
                       Бір  шыбықпен  айдадым.
Бастаушы:   - Қане, Тазша  баланың  қоржынында  не  бар 

екен?
№1.  Қой  туралы  не  білесің?
№2. Асық  ойналатын  ұлттық  ойын  түрі?
№3. Жыл  қайыру
№4. Қазақтың  ұлттық  ойын  түрлерін  ата
№5. Жаңылтпаш  айт
№6. Түйе  сүтін  қалай  атайды?
№7. Жұмбақ  айт
№8. Жылқы  сүтін  қалай  атайды?
№9. Қазақша  ай  аттарын  ретімен  ата
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№10. Жыл  мезгілдерін  ретімен  ата
№11. 2012 жыл  қалай  аталады?
№12.  Мақал  айт                             Ән: « Наурыз»
                                ІV – бөлім
  Көрініс:  Жыл  басына  хайуанаттардың  таласуы»
Бәрі: Жыл  басы  тек  мен  болам,
          Деп  хайуандар  таласты.
          Өз – өздері  мақтанып, 
          Уәждары  жарасты.
          Жылды  қарап  тұрайық
          Ойын – сауық  құрайық
         Ең  бұрын  көрген  батырды
         Жыл  басы деп  санайық.
Сиыр:   «Мө» деп  мөңіредім
              Молшылық  төңірегім
             Жыл  басы  боламын  деп
             Ертерек  келіп  едім.
            Көгалда – тұрағым
            Дайын  тұр  құрағым
            Сүтіммен, етіммен
            Адамға  ұнадым.
Жылқы:  Алысқа  шауып  барамын
                 Адамның  бабын  табамын
                 Пайдасы  мол  Жылқымын
                 Жыл  басы  мен  боламын
                 Әсем  десең , әсеммін
                 Сылаң  қағып  өсемін
                Кең  далада  көсіліп
                Самал  желдей  есемін.
Түйе:  Түйе, түйе, түйемін
            Жануармын  киелі
            Кім  таласар  бойыма
           Жыл  басына  иемін.
           Жан – жағыма  қараймын  
           Күн  мен  түнді  санаймын
           Мен  өзімді  даланың 
           Кербезіне  балаймын.
Барыс:  Ырр, ырр, Барыспын, Барыспын
               Бәріңе  таныспын, таныспын
               Айналама  сыйлымын, сыйлымын
              Сезімсізбен  алыстым, алыстым
             Күшіме  сенемін, сенемін
             Бәрін  де  жеңемін, жеңемін
             Жыл  басы  болуға  Шіреніп  келемін.
Ұлу:  Ұлу  деген  мықтымын
           Жарқын – жарқын  шықты  үнім
           Ойым озар  өзімнен
          Ақыл,  ой  бар  сөзімде
         Үйім  бірге  өзіммен
         Сабыр  етем  өзіммен
         Күш  пен  көрік құлпырар
         Салиқалы  сөзімнен.
Қой:  Бә, бә, бә, мен  Қоймын
          Көк  шөпке  тойдым
          Жыл  басы  болуға  
          Кетіп  тұр  ойым.
         Қараңдаршы,  қандаймын
        Аппақ  болған  таңдаймын
        Жыл  басына  лайық
        Жарқырап  тұр  маңдайым.
Тауық:  Қо,қо,қо,қо,қоқ
              Жыл  әлі  неге  жоқ?

              Жұмыртқамды  жегесін,
             Барлық  бала  тоқ.
             Құрт – құмырсқа – жемтігім
            Жоқ  ешбір  кемтігім
            Бәрің  де  бос  мақтанып
            Шаршамаңдар  ентігіп.
Ит:  Абалап  үремін
        Үй  қорып  жүремін
       Адамның  көмекші  
      Досының  бірімін     
      Ит  борлғасын  үремін
      Сергек  өмір  сүремін
     Жеті  қазынаның  бірімін
     Адамды  қорып  жүремін.
Доңыз:  Мен  доңызбын,доңызбын
              Менімен  кім  бар  таласар
              Жылды  көріп  мен  бұрын
              Жыл  басы  болармын.
 Мешін:  Мен  мешінмін, мешінмін
               Ойлана  келе  шешілдім
              Жыл  басы  мен  болуға
              Біржолата  келдім  мен.
Қоян:  Мен  қоянмын, қоянмын
            Қыстай  болған  ақ  қоян
            Енді  сендермен  таласа
           Жыл  басы  мен  болрмын.
Бәрі:  Тышқан  қулық ойлайды  
           Келіспеске  қоймайды
           Шығып  алып  түйенің
           Өркешімен  ойнайды.
Тышқан:  Алақай, алақай,
                  Күнді көрдім, алақай!
                 Қулығыммен, ақылыммен
                 Бәрін  жеңдім, алақай!
                                V – бөлім
Сазды  бағдарлама
1.  Қамажай
2. Ел  қорғауға  әзірміз
3. Вальс
4. Анашым 
5. Қара  жорға

---------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы. Қазалы ауданы

Лақалы ауылы. №93 орта мектеп
Тауекелова Камшат Карибаевна

Сабақтың тақырыбы: §.18. Ч.Дарвиннің эволюциялық 
ілімі.

Сабақтың мақсаты: 
Білімділік:Ч.Дарвиннің  эволюциялық  ілімінің 

қағидалары,  маңызы,  қолдан  сұрыптау  туралы  түсінік 
қалыптастыру

Дамытушылық:Оқушылардың  қызығуы,  ынта-  қиялы 
мен  қабылдауы  сияқты  танымдық  қабілеттерін  дамыту 
арқылы  айналадағы  құбылыстарды  байқауға,  салыстыруға, 
талдай білуге дағдыландыру. 

Тәрбиелілік: Уақыт,  дәлдік,  ұқыптылық  сезіміне, 
адамгершілік қарым-қатынастардың мәдениетіне тәрбиелеу. 

Көрнекілігі: интерактивті тақта, үлестірме қағаздар 
Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту 
Сабақтың түрі: Жеке оқушымен жұмыс 
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Сабақтың  әдісі:  домино,  суретпен  жұмыс,  ауызша, 
диктант, сандармен жұмыс, сызбанұсқа 

Пәнаралық байланыс: математика, әдебиет, қазақ тілі 
Сабақтың барысы: 
І.Ұйымдастыру кезеңі 
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау 
 а) «Биологиялық домино»
 ә) «Мыңның түсін білгенше, бірдің атын біл» ойыны
(Ғалымдардың  портреттері бойынша еңбектері туралы 

мағлұмат беру)
  ІІІ. Жаңа сабақты меңгерту кезеңі
 ІҮ. Жаңа сабақты бекіту
 а.Сызбанұсқамен жұмыс
 ә. “Сандар сөйлейді “ ойыны
 б.Биологиялық диктант
Ү.Қорытындылау
ҮІ.Бағалау
ҮІІ.Үйге тапсырма
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау 
    А) «Биологиялық домино» Қолдарына таратылған 

сөздерді ретімен орналастыру керек. 
1. Эволюция деп- органикалық дүниенің күрделі және 

ұзаққа созылған тарихи даму процесін айтады. 
2. Гераклит: «Барлық тірі организмдер, тіпті адам да ең 

алғашқы материядан табиғи жолмен дамып жетілді».
3. Ж.Бюффон: «Табиғи тарих» атты еңбегінде: 

Бейорганикалық заттардан алдымен өсімдіктер, одан кейін 
жануарлар мен адам пайда болды».

Ә) «Мыңның түсін білгенше, бірдің атын біл» ойыны
Карл Линней және Жан Батист Ламарк ғалымдарының 

еңбектері және маңызы туралы мәліметтер беру.
  Ж.Б.Ламарк еңбегі: 1809ж «Зоология философиясы» 

деген еңбегі.
Жануарлардың ұқсас белгілеріне қарап, омыртқалылар 

және омыртқасыздар деп бөліп, 6сатыға, 14 класқа 
топтастырды. Бірінші болып, «Биология» терминін енгізді.

К.Линней еңбегі: 1735ж «Табиғат жүйесі». Ағзалардың 
қосарланған атауын- қосарлы атау тізімді ғылымға енгізді.

ІІІ. Жаңа сабақ. Ч.Дарвин ілімінің  алғы шарттары:
Қоғамдық-экономикалық: -Англияда ХІХ ғасырдың 

алғашқы жартысында өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы 
қарқынды дамыды.

-Жергілікті мамандар жануарлардың қолтұқымдары мен 
өсімдіктердің өнімді іріктемелерін көптеп шығара бастады. 

Ғылымдағы жаңалықтар:
-жасуша теориясының;
-тірі организмдердің ұрықтарының ұқсастығының;
-өлі және тірі табиғаттың химиялық
біртұтастығының;
-аралық формалардың;
Ч.Дарвин өмірінің кезеңдері

1. 1809   жылы 12 ақпанда Англияның Шрусбери 
қалашығында  дәрігер отбасында өмірге келді
2. 1826   жылы Эдинбург университетінің медицина 
факультетіне оқуға түседі.
3. 1828   жылы Кембридж университетінің дін 
факультетіне түсіп, 1831 жылы бакалавр дәрежесін алады.
4. 1831 жылы Ч.Дарвин солтүстік Уэльс геологиялық 
экскурсиясынан оралған соң, Кембридж университетінің 
профессоры Джон Генслодан хат алды. Хатта Дж. Генсло 
«Бигль» кемесінің Жер шарын айналу саяхатына шығатынын 
хабарлап, Дарвиннің осы саяхатқа табиғат зерттеушісі 

ретінде қатысуын өтінді. Ч. Дарвиннің 22 жасында 5 жылға 
созылған саяхатқа қатысып, өте көп деректер жинайды. 
5. «Бигль» кемесінің мақсаты: 

Оңтүстік Американың шалғай жатқан жағалаулары мен 
Тынық мұхит аралдарының картасын жасау.  
6. Кеменің саяхаты 1831жылы 27 желтоқсанда 
басталып, 1836жылы 25қазанында  аяқталады. 

Ч.Дарвиннің еңбектері
5. «Табиғи сұрыпталу жолымен түрлердің шығуы” 
(1859)
• “Үй хайуанаттары мен мәдени өсімдіктердің 
өзгеруі” (1868)
• “Адамның шығу тегі және жыныстық сұрыпталу” 
(1871) және т.б.

Ч.Дарвин қолдан сұрыптау туралы
Қолдан сұрыптауды адам өз мүддесі үшін жүргізеді. 
Мысалы: Қазақтың құмай тазысы адамның мыңдаған 

жылдарға созылған сұрыптау нәтижесі. Тазы иттерді 
аңшылыққа баулыған.
6. Үй жануарларының қолтұқымдары мен мәдени 
өсімдіктер іріктемелерін ғалым қолдан сұрыптау нәтижесі 
деп есептеді.

Мақсатсыз сұрыптау адамзат тарихында мыңдаған 
жылдардан бері жүргізіліп келеді. Үй хайуанаттарының етті 
және сүттілерін тұқымдыққа алып, өсіріп отырған. Сол 
сияқты өсімдіктердің де дәндері, жемістері ірілерін таңдап 
алып, егуге пайдаланған. Осындай сұыптаудың нәтижесінде 
күні бүгінге дейін жануарлар мен өсімдіктердің түрлі 
формалары сақталып келді. 

Әдістемелік сұрыптау кезінде адам саналы түрде алдына 
мақсат қойып, арнайы бір бағытқа сай қолтұқым немесе 
іріктеме шығаруды көздеп, сұрыптау жүргізеді. 

ІҮ. Жаңа сабақты бекіту

 Сызбанұсқамен жұмыс
 “Сандар сөйлейді” ойыны
 Биологиялық диктант

     
                         “Сандар сөйлейді” ойыны

1809 - Ч.Дарвиннің туған жылы
1826 -Эдинбург университетінің медицина факультетіне 

оқуға түседі.
12.02-Туған күні 
22 -Саяхатқа қатысқан жасы 
1831 - оқу бітірген жылы, саяхатқа шыққан жылы 
1828 - Кембридж университетінің дін факультетіне түсуі
1836 -Саяхаттың аяқталған жылы
27.12 -саяхаттың аяқталған күні 
5 - саяхатта болған жылы 
25.10 - Саяхаттың аяқталған күні 
2 - Қолдан сұрыптаудың бөлінуі 
1868 - «Үй хайуанаттары мен мәдени өсімдіктердің 

өзгеруі» деген еңбегі
1859 - «Табиғи сұрыпталу жолымен түрлердің пайда 

болуы» деген еңбегі
1871 - «Адамның шығу тегі» туралы еңбегі
1882 - Ч.Дарвиннің қайтыс болған жылы 
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Биологиялық диктант

1.Ч.Дарвиннің 1859 жылы жарық көрген 
еңбегі .......................................................

.....................................................................................................
............деп аталады.

Жауабы:
1.Ч.Дарвиннің 1859 жылы жарық көрген еңбегі  “Табиғи 

сұрыпталу жолымен түрлердің пайда болуы” деп аталады
2.Ч.Дарвиннің  1868 жылы жарыққа шыққан 

еңбегі.......................................... ...................................................
............................................................................ деп аталады.

Жауабы:
2.Ч.Дарвиннің 1868 жылы жарық көрген еңбегі   “Үй 

хайуанаттары мен мәдени өсімдіктердің өзгеруі”  деп 
аталады.  

3. Ч.Дарвиннің  1871 жылы жарыққа шыққан 
еңбегі.......................................... ...................................................
..................................................................................... деп 
аталады.

Жауабы:
3.  Ч.Дарвиннің  1871 жылы жарыққа шыққан еңбегі 

“Адамның шығу тегі және жыныстық сұрыпталу”   деп 
аталады.

Ү. Оқушы білімдерін бағалау. 

ҮІ.  Үйге  тапсырма.  §18.  Ч.Дарвиннің  эволюциялық 
теориясы . Кесте толтыру.     

------------------------------------------------------------------------
Динахметов  Жомарт Қарасайұлы

Қызылорда облысы, Арал ауданы, №81 орта 
мектебінің Алғашқы әскери дайындық пәнінің 

оқытушы-ұйымдастырушысы.

 Сабақтың  тақырыбы:  Қазақстан  Республикасының 
мемлекеттік       нышандары

Сабақтың  мақсаты: 1.  Білімділік.  Отанды,  елді 
қорғаудың  маңыздылығы,  тәуелсіздік  туралы  терең  ұғым, 
Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  нышандары 
туралы Конституциялық заңды толықтай  білуге  және оны 
бағалай алуға үйрету.

2. Дамытушылық: Білім мен тәрбиені қатар бере отырып, 
оқушылардың өз беттерінше іздене білетін,  пікірлерін ашық 
айта алатын жеке тұлға ретінде қалыптасуына жол ашу. 

3.  Тәрбиелік:  Отанды,  туған  елі  мен  жерін,  халқын 
сүюге,өз  Отанының  мемлекеттік  нышандарын  көздің 
қарашығындай сақтай алатын патриоттар тәрбиелеу.

Сабақтың  технологиясы:  өзін-өзі  оқыту  технологиясы, 
СТО  стратегиясы элементтері .

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгерту сабағы.
Сабақтың түрі: аралас сабақ.
Сабақтың  әдісі: Топтастыру,  ой  толғау,  сұрақ  –  жауап, 

түсіндіру, көрсету, пікірталас.
Пәнаралық байланыс: Тарих, Адам және қоғам, әдебиет.
Сабақтың  көрнекілігі:  слайд  арқылы  суреттер, 

интерактивті тақта.
Қолданылатын тех. құралдар: Интерактивтік тақта.
Сабақтың уақыты: 45 минут.
Сабақ өтілетін орын: АӘД кабинеті.

Қолданылған  әдебиеттер: АӘД  оқулығы  10  сынып. 
Авторлары:  Қ .Аманжолов,  А.  Тасболатов,  Д.  Майхиев,  Б. 
Аманжолова.2010жыл  «  мектеп»  баспасы.  АӘД  журналы 
№1, 2010 жыл, .Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 4 
маусымдағы  №258   ҚР  мемлекеттік  нышандары  туралы 
Конституциялық заңы.ҚР  Конституциялық заңы.

І. Ұйымдастыру  бөлімі.
Оқушылармен  сәлемдесу.  Оқушыларды  түгелдеу.  Үй 

тапсырмасын  сұрау.  Оқушыларды  бағалау.  Оқушылар 
назарын  жаңа  сабаққа  аудару.  Интерактивті  тақтаны 
қосқанда ҚР гимні ойналады.

 ІІ. Негізгі бөлім.
Экранда  қазақтың  біртуар   ұлы  Кеңестер  Одағының 

батыры  Бауыржан Момышұлының  суреті тұрады.
1  –  Мәтін.  Бауыржан  Момышұлы  Ташкент  қаласынан 

қайту  үшін  вокзалға  келеді.Вокзал  алды   жолаушыларға 
толы. Бауыржан аталарыңның үстінде полковник шеніндегі 
әскери  киім  болатын.  Сәл  жүргеннен  кейін  аяқ  астында 
жатқан  бір  тиынды  көреді.  Еңкейіп  жерден  алады  да, 
жеңімен  әлгі  тиынды  сүртіп  қалтасына  салады.  Мұны 
жанынан өтіп бара жатырған орыс әйелі  көреді   де,  батыр 
бабаларың  Бауыржанға  «  Өзініз  қандай  полковниксіз, 
ақшасыз  адам  сияқты  жерден  еңкейіп  бір  тиынды  алуға 
арланбайсыз ба?  Ұят емес пе,  жұрт не ойлайды? – деп өз 
ренішін  білдіреді.  Бауыржан  әлгі  әйелге  бұрылып  қарап  , 
тиынды ақша керек  болғандықтан емес,  сол  тиын арқылы 
өзінің азаматтық борышын атқарғанын айтты. Ал әлгі орыс 
әйелі  Бауыржан  аталарыңнан  қайта  –  қайта  кешірім сұрап 
жөніне кетеді.

Сұрақ. Бауыржан жерден тиынды неге алды және қандай 
азаматтық борышын өтегені туралы  айтты?

Оқушылар  тапсырма  алған  соң  топ  болып,  жекелей  өз 
пікірлер  мен  ойларын  қағазға  түсіріп  айтады.Оқушылар 
ойын  толық  тыңдап  болған  соң  мәтінге  қайта  оралып 
Бауыржан  аталары  айтқан  ңақты  жауапты  оқушыларға 
айтамын.

Жауабы:   « Елтаңба ».   
Оқушыларға Елтаңба туралы интерактивті  тақта арқылы 

толық мәліметтер беріледі.
2  –  Мәтін.  Ұрыс  даласында   жау  қоршауында  қалған 

бөлімнің, қоршаудан шығу мүмкіндігі жоқ екендігіне, толық 
көздері жетті.  Ұрыс сәл саябырлап,  айнала да тыныштық 
орнаған  сәтте,  бөлім  командирі   сенімді  жауынгерлерін 
іріктеп,  оларға  тапсырма  берді.Жауынгерлер  өздеріне 
берілген көгілдір  түсті  матаны  көйлектерінің  ішінен орап 
алды.  Сәлден  соң  олар  командирімен,  өз  бөлімдерімен 
көздеріне жас ала отырып қоштасып  жолға шықты.  Кейін 
ол  әскери  бөлім  басқа  жауынгерлермен  жасақталып  ,  өз 
атақтарын сақтап қалды.

Сұрақ: Бөлім  командирі  жауынгерлерге  нені  тапсырды? 
Құрамында сол матаны алып келген жауынгерлерден басқа 
жасағы жоқ бөлім өз атақтарын қалай сақтап қалды?

Оқушылар тапсырма алған соң өз пікірлерімен, ойларын 
айтады.  Барлық  пікірлер  тыңдалып  болған  соң  ,  нақты 
жауабы оқушыларға жария етіледі.

  Жауабы: « Мемлекеттік Ту »      
 Интерактивті  тақта  алқылы оқушыларға  толық  мәлімет 

беріледі.           
  3  –  Мәтін.  Ұрыс  кезінде  қолға  түскен  біздің 

жауынгерлерді  жау  офицерлері  қанша  қинасада,  ешқандай 
мәлімет  ала  алмады.  Ақыр  соңында  атып  тастау  жөнінде 
шешімге  келді.  Жар  басында  қатарласа  тұрған 
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жауынгерлердің   жанарларынан  өз  Отанына  деген 
сүйіспеншілікті аңғаруға болады. Ажал аузында тұрсада олар 
өлімнен  қорықпай  ,Отан  алдында  берген  анттарына  берік 
екендігін дәлелдеді. Үкім орындалар алдында жауынгерлер 
кеудесін  кере  ұстап  әуелете  ән  шырқады.  Мылтық  даусы 
шыққанда ән әуені аспанда әлі қалықтап тұрған еді.

Сұрақ: жауынгерлер орындаған ән қандай ән ?
Оқушылар  ойлары  тыңдалып  болған  соң  нақты  жауабы 

айтылады.  
  Жауабы:    «  Гимн ».
 Сөзін  жазғандар:  Жұмекен  Нәжімеденов,  Нұрсұлтан 

Назарбаев.
Әнін жазған:         Шәмші Қалдаяқов.
                                      Алтын күн аспаны,
                                    Алтын дән даласы.
                                    Ерліктің дастаны,
                                    Еліме қарашы!
                                    Ежелден ер деген,
Данқымыз шықты ғой.
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой !
    Қайырмасы:
                                    Менің елім, менің елім,
                                    Гүлің болып егілемін,
                                   Жырың болып төгілемін, елім!
                             Туған жерім менің – Қазақстаным!
                                    Ұрпаққа жол ашқан,
                                    Кең байтақ жерім бар.
                                    Бірлігі жарасқан,
                                    Тәуелсіз елім бар.
                                    Қарсы алған уақытты,
                                    Мәңгілік досыңдай.
                                    Біздің ел бақытты,
                                    Біздің ел осындай.

 ҚР  Конституциясы  34  бап.  2  бөлім.  Әркім 
Республикасының  мемлекеттік  нышандарын  құрметтеуге 
міндетті.

ҚР  Конституциясы  36  бап. 1 бөлім. ҚР қорғау – оның 
әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті.

ҚР мемлекеттік нышандары туралы кеңірек мәлімет беру.
Қазақстан  Республикасының   мемлекеттік  нышандары 

туралы  ҚР  2007  жылғы  4  маусымдағы  №  258 
Конституциялық заңымен бекітілген.

Онда  1-тарау.  1-бабында  Мемлекеттік  Ту,  Мемлекеттік 
Елтаңба,  Мемлекеттік  Гимн  ҚР  мемлекеттік  нышандары 
болып табылады деп атап көрсетілген.

ҚР  Мемлекеттік  Туы –  ортасында  шұғылалы күн,  оның 
астында  қалықтап  ұшқан қыран бейнеленген тік  бұрышты 
көгілдір түсті  мата.  Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек 
тік  жолақ  түрінде  нақышталған.  Күн  ,  оның  шұғыласы, 
қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Тудың ені 
мен ұзындығының арақатынасы – 1 : 2.

ҚР Мемлекеттік Туының авторы – Шәкен Ниязбеков.
ҚР  Мемлекеттік  Елтаңбасы  –  дөңгелек  нысанды  және 

көгілдір түс аясындағы шаңырақ       ( киіз үйдің жоғарғы 
күмбез  тәрізді  бөлігі)  түрінде  бейнеленген,  шаңырақты 
айнала  күн  сәулесіндей  тарап  уықтар  шаншылған. 
Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында қанатты пырақтар 
бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде – бес бұрышты 
кілемді жұлдыз, ал төменгі бөлгінде  « ҚАЗАҚСТАН » деген 
жазу  бар.  Жұлдыздың,  шаңырақтың,  уықтардың, 

аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі , сондай – ақ  « 
ҚАЗАҚСТАН  »  деген  жазу  алтын  түстес.  Елтаңба 
авторлары : Шота-Аман Уалиханов. Жандарбек Мәлібеков.

ҚР Мемлекеттік   Әнұраны – осы Конституциялық заңда 
көзделген  жағдайларда  орындалатын  музыкалық  – 
поэтикалық туынды.ҚР  Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік 
Елтанбасының  эталондары  Қазақстан  Республикасы 
Президентінің Резиденциясында сақталады.

Ал,  осы  заңның  2  –  тарауының  4  –  бабында  ҚР 
Мемлекеттік Туын пайдалану тәртібі туралы айтылған. 

1. ҚР Мемлекеттік Туы мынадай орындарда міндетті түрде 
көтеріледі  және  орналастырылады.ҚР  Президенті 
Резиденциясының,  Парламентінің,  Сенат  пен  Мәжілісінің, 
Үкіметтің,  Министерліктің,  Қазақстан   Республикасы 
Үкіметінің  құрамына  кірмейтін  орталық  атқарушы 
органдардың, ҚР Президентіне тікелей бағынатын және есеп 
беретін мемлекеттік органдардың, олардың  ведомстволары 
мен  аумақтық  бөлімшелерінің,  Конститутциялық  Кеңестің, 
ҚР  Жоғарғы  Соты  мен  жергілікті  соттарының,  жергілікті 
өкілді  және  атқарушы  органдардың  ,  жергілікті  өзін  -өзі 
басқару  органдарының,  мемлекеттік  ұйымдардың 
ғимараттарында,  сондай-ақ  ҚР  елшіліктерінде  тұрақты 
сақталады.

2. Мемлекеттік Әнұран ҚР Президенті қызметке кіріскен 
кезде  –ол  ант  бергеннен  кейін;  ҚР  Парламенті 
сессиялкарының ашылуы және жабылуы кезінде; ҚР Ұлттық 
және  мемлекеттік  мерекелеріне,  сондай-ақ  өзге  де 
салтанатты  «с  –  шараларға  арналған  жиналыстармен 
мәжілістердің салтанатты ашылуы кезінде ; телевизия және 
радио хабарларын таратуды жүзеге асыруға лицензиясы бар 
бұқаралық  ақпарат  құралдарының  теле  және 
радиобағдарламалары  эфирге  шыққан  кезде  тәулік  сайын, 
олардың  хабар  таратуы  басталғанда  және  аяқталғанда 
ойналады.

Мемлекеттік Әнұран көпшілік алдында орындалған кезде 
қатысушылар оны орнынан тұрып айтады, ( тыңдайды) , бұл 
ретте  Қазақстан  Республикасының  азаматтары  өз  қолын 
жүрек тұсына қояды.

Осы Конституциялдық заңның талаптарын бұза отырып, 
Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  Туын, 
Мемлекеттік  Елтаңбасын  және  олардың  бейнелерін 
пайдалану,   сондай  –  ақ  Қазақстан  Республикасының 
Мемлекеттік Гимнін орындау және оның міндетін пайдалану 
не  Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  нышандарын 
қорлау Қазақстан  Республикасының заңдарына  белгіленген 
тәртіппен жауаптылыққа әкеп соғады.

Қорытынды  бөлім.
Оқушылармен « Кім жылдам » ойынын ойнау.
 Әрбір оқушыға Әнұран мәтінінің жолдарын кесінділер 

арқылы құрастыру тапсырылады. Бұл кезеңде оқушылардың 
еске сақтау қабілеті тексеріледі.

V        Үйге тапсырма Оқушылар білімін бағалау.
 А.Ә.Д.  оқулығы Тарау І. Сабақ 5. Қ.Р. « Мемлекеттік 

нышандары туралы заңы ».

Сабақтың аяқталғанын жариялау. Мемлекеттік Гимн 
ойналады. « Менің Қазақстаным ». 

Сабақты аяқтау.
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Қызылорда облысы, Әйтеке би кенті, №266 мектеп-
лицейдің ағылшын тілі

пәнінің мұғалімі Дәрібаев Болат

ОҚУШЫЛАРДЫ ДАМЫТУ МАҚСАТЫНДА
ЖЕКЕ ОҚУ ТРАЕКТОРИЯСЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

Бала - өзінің барлық қырымен жарқырайтын жақұт 
жасайтын маржан. Бұл өте нәзік зергерлік іс.

/Ф.Вассерман/

І.   Ел Президенті 2030 жылға қарай Қазақстан Орталық 
Азия  барысына  айналады  және  өзге  дамушы  елдерге  үлгі 
болады деген асқақ сезімді алға тарта отырып, «Біздің жас 
мемлекетіміз өсіп-жетіліп, кемелденеді, біздің балаларымыз 
бен  немерелеріміз  онымен  бірге  ер  жетеді.Олар  өз 
ұрпағының өресі биік, денсаулығы мықты өкілдері болады»-
дейді.Ендеше,біздер ұстаздар қауымы 2030 жылдары еңбек 
етіп, ел басқаратын болашақ жастарымыздың білімділігі мен 
біліктілігін  қамтамасыз  етіп,Президентіміздің  үкілі  үмітін 
ақтауға  барлық  іс  -әрекет,күш-жігерімізді 
жұмылдырғанымыз  жөн.Жолдауда  атап  көрсетілгендей  өз 
ұрпағының жауапты да жігерлі болып,өресі биік жеткіншекті 
тәрбиелеуде мұғалімнің жаңаша ойлау түрін педагогикалық 
іс-әрекеті  ғылыми  тұрғыда  ұйымдастырғанда  ғана  қол 
жетеді.Ол үшін оқу үрдісінің мәні мен заңдылықтарын жетік 
білу,жаңа оқу технологиясын жетік білу және дұрыс қолдану 
жатады.Бұл  міндетке  дарынды  балаларды  таңдау  және 
олардың  бойындағы  ерекше  қасиетті  бағалап,өмірден  өз 
орындарын табуға көмектесу де қосылады.

Тарихта  халыққа  басшылық  етіп  әр  салада  жаңалықтар 
ашып,таңдаулы  шығармалар  мен  қызметтер  ұсынған 
дарынды  қабілеттер  аса  жоғары  бағаланған.Оларға  дұрыс 
тәрбие  берудің  алғышарты-дарын  иелерін  жастайынан 
таңдай білу.

Талабы  таудай,  қабілет-қарым  мол  іздемпаз  жастар 
көбейіп,  адамзат игілігіне үлес қосып жатса,олар ұлтымыз 
үшін  -мақтаныш,еліміз  үшін  –абырой.  Талантты  жасқа 
айрықша назар аудару қажет.

Оқушылардың  бейімділіктерін  дер  кезінде  көре 
біліп,олармен  өз  қабілеттеріне  орай  жұмыс  істеу-біздің 
міндетті борышымыз. Шығармашылық қабілет - әр баланың 
табиғатында  болуы  мүмкін.Біздің  міндетіміз-оқушының 
бойында  жасырынып  жатқан  мүмкіндіктерін  ашып 
көрсету.Кез-келген  оқушы  мұғалімнің  басшылығымен 
орындаған  шығарма  жұмысының  нәтижесінде  өзінің  ішкі 
мүмкіндіктерін  дамытады.Баланың  қабілеті  мен  талантын 
ашуда  неғұрлым  ертерек  бастаса,соғұрлым  оның  қабілеті 
толық  ашылуы  мүмкін.Бұл  орайда  қыл  қаламына  ерік 
беріп,өз  шығармашылығын  бастап  жіберген  оқушылар 
баршылық.      Жеке  тұлғаға  бағдарланған  оқытудың 
тұжырымдамасы  баланы  жанжақты  дамытумен  бірге  жеке 
және жас ерекшелігіне қарай қоғамдағы өзгерістерге бейім 
даму  мүмкіндігін  айқындауды  қарастырады.  Жеке  тұлғаға 
бағдарланған оқыту проблемалы бағыттағы шығармашылық 
сипатқа  ие  бола  отырып  жаңа  білімді  іздену  арқылы 
тәжірибеде  қолдана  білуге  ықпал  етеді,  мұндағы  басты 
міндет – баланың жалпы және өзіне ғана тән қабілеттерінің 
даму мүмкіндігі мен білім, білік, дағдыларын қалыптастыру 
және қолдану.

ІІ.   Қазақстан Республикасының “Білім туралы” занының 

5-тарауындағы  41-баптың  1-бөліміндегі  “педагог 
қызметкерлер  өз  біліктілігін  арттыруға  міндетті”  деп 
көрсетілуі,  “Қазақстан  –  2030”  стратегиялық 
бағдарламасында  Елбасының  “біз  балаларымызға  өзіміздің 
жақын  және  алыс  көршілерімізбен  достық  қарым-
қатынасымызды мұра  етіп  қалдыруымыз керек”  деген сөзі 
бүкіл  ағартушы  қауым  алдында  оқу-тәрбие  үрдісіне  жаңа 
педагогикалық  технологияларды  енгізу  арқылы 
оқушылардың  білім  сапасын  арттыру,  шығармашылық 
қабілетін дамытуды өзекті мәселелер етіп енгізіп отырғаны 
белгілі.  Мектеп  –  еліміздің  халыққа  білім  беру  жүйесінің 
күрделі  тармағы.  Еліміздің  жарқын  болашағы,  мектеп 
болашағы  –  ұстаздардың  ізденісінде,  балаларға  деген 
сүйіспеншілігінде,  кәсіптік  деңгейіне  байланысты 
екендігінде. Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға 
білім  мен  тәрбие  беруде  үлкен  жауапкершілік  тұр.  Әрбір 
оқушыны  оқытып  тәрбиелеуге  байланысты  мәселелерді 
өздігімен  және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті 
жаңашыл мұғалім керек.

Мектепке  келгенде  әрбір  оқушы  оқимын  деген  ниетпен 
келеді. Бірақ,бәрінен бірдей озат оқушы шықпайды.Себебі,әр 
оқушының  қабілеті,бейімділігі  әр  түрлі 
болғандықтан,олардың  даму  ерекшеліктері  де  әр  түрлі 
болады.Сол  себепті  оқушының  жан-жақты  мүмкіндігін 
ескере  отырып,  бөліп  оқыту  әдісін  қолдану  қажет.Бұл 
тұрғыдан  алғанда,әрбір  оқушыны  өз  мүмкіндігіне 
қарай,білім,дағды  алатындай  етіп  оқытқан  жөн.  Бөліп 
оқытудың  ең  басты  шарты-оқушыларды  үш  топқа 
бөлу.Мұндай әртүрлі топтардың барлығы туралы ешқандай 
тізім жасалмауы керек.Тек сондай топтардың бар екендігін 
сабақты  жоспарлағанда,үйге  тапсырма  бергенде  ескеру 
қажет.

І топ                                                             
Мынадай  оқушылар  топтастырылады:   қабілеті 

жоғары,білім,білік, дағдылары қалыптасқан,өз бетімен ойлау 
қабілеті  бар,сабаққа  деген  белсенділігі  күшті,мұғалім 
көмегін қажет етпейтін топ. Олар пән бойынша теориялық 
және  нақты  материалдарды  біледі,  оны  құрылымға  бөле 
алады,  білімін  шығармашылықпен  ауыстырады,  әртүрлі 
білім  саласы  мен  қайнар  көздерден  мысалдар  келтіреді, 
қажетті  көрнекі  құралдарды,  сызбаларды  пайдаланады, 
қорытынды  жасайды,  материалға  белгілі  және  белгісіз 
жағдайларда  сүйене  алады,  бұл  кезде  оқушы  өзі  жөндей 
алатын 1-2 қате жіберуі мүмкін. Мыс: өзім сабақ беретін 4б 

сыныпта «Sports» «Спорт» тақырыбында І топ оқушыларына 
тек спорт туралы сурет ғана беріледі. Оқушылар өздері осы 
тақырып көлемінде өз ойларын айтады. I  love sport.  I like to 
play football (basketball, volleyball…). 

        2 топ   Орташа  қабілетті оқушылар
Білім,  білік  дағдылары  әлі  тұрақсыз,өзіне-өзі  көп  сене 

бермейтін,  мұғалімнің  белгілі  мөлшерде  көмек  көрсетуін 
қажет  ететін  оқушылар.  Белгілі  бір  жағдайда  оқу 
материалдарына  сүйене  алады,  оқулықта  келтірілген 
мәліметтер  негізінде  логикалық,  себеп-салдарлы 
байланыстарды  анықтайды,  берілген  мәліметтер  бойынша 
болжам жасайды, пәндер мен жалпы оқу бойынша арнайы 
интеллектуалдық  біліктер  мен  мұғалімнің  мардымсыз 
көмегімен  қызмет  тәсілдерін  қолданады.  1-5  қателерді 
өздігінен жөндей алады. 

  Мұнда алға қойылған мақсат - білім ,білік дағдыларының 
тұрақты  болуына  өз  бетімен   жұмыс  істеу  қабілетінің 
дамуына  ықпал  етіп,  олардың  бірінші  топқа  көшуіне 
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көмектесу  Бұл  топ  оқушылары  спорт  туралы  сөздікті, 
грамматикалық  ережелерді  пайдаланып  спорт  туралы 
әңгімелейді.

 
3топ  Үлгірімі төмен оқушылар жатқызылады.
Бұл  тұрақты  назарда  ұстауға,  білім,білік  дағдыларын 

қалыптастыруға,  мұғалімнің  үлкен  күш  –жігер  жұмсауын, 
жүйелі жұмыс жүргізуін, яғни мұғалімнің көмегін көп қажет 
ететін оқушылар. Жекелеген пән және жалпы оқу бойынша 
интеллектуалдық  біліктерді  пайдалануда  қиындықты 
сезінеді. Бұл топ оқушылары көп сөздің ішінен спорт туралы 
сөздерді  табады  немесе  берілген  әріптерден  спорт  туралы 
сөздер құрастырады.

    
Қай  пәнді  болмасын  оқыту  процесінің  негізгі  мақсаты-

арнайы  педагогикалық  әдістерді  жүйелі  түрде 
пайдаланып,оқушылардың шығармашылық ойлауын,

ғылыми  көзқарасы  мен  белсенділігін  қалыптастыру,  өз 
бетімен білім алу дағдыларын дамыту болып табылады.

     Оқушының пәнді оқуға деген мақсаттарын айқындай 
келе  оқушылардың  өз  бетімен  жұмыс  істеу  әрекетін  3 
деңгейге бөлуге болады.

1-деңгей
Бар білімін қолдана білу.Оқушы әсіресе жаттығу орындау 

кезінде  керекті  ережелер  мен  анықтамаларды  қолданып, 
тапсырмаларды орындайды.

 1-деңгейдегі  оқушылар  үлгі  болмаса  тіпті  жаттығуды 
орындай алмайды.

  2-деңгей.
Бірнеше анықтамалар мен ережелерді талқылап, керегін өз 

бетімен  қолданатын  оқушылар.Өздері  анализ  жасайды. 
Жаттығу  орындау  кезінде  тиімді  жолын  таңдап,  бірнеше 
әдіспен орындайды.

    3-деңгей
Оқу  пәндерінің  әртүрлі  тақырыптары  мен  бөлімдері 

мазмұны арасында және пәнаралық байланыстар орнатады; 
ұқсастық  пен  айырмашылық  себептерін  түсіндіреді, 
фактілер,  оқиғалар,  процестер  арасындағы  өзара  әсерді, 
нақты байланыстарды анықтайды.

III.  Білім – қоғамды әлеуметтік-мәдени, ғылыми үрдіспен 
қамтамасыз  ететін  жоғары  құндылық.  Болашақтың 
бүгінгіден нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамы алға 
апаратын  күш  тек  білімде  ғана.  Қай  елдін  болсын  өсіп-
өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық 
білім жүиесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Жаңа 
ғасыр  табалдырығын  білім  мен  ғылымды  инновациялық 
технология бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен 
үміттің басты нышаны болып табылады.  « Ұрпағы білімді 
халықтың  болашағы  бұлыңғыр  болмайды  »  дегендей,  жас 
ұрпаққа  сапалы,  мән-мағыналы,  өнегелі  тәрбие  мен  білім 
беру – бүгінгі күннің басты талабы. Қазіргі кезеңде жалпы 
білімнің міндеті – баланың жалпылама дамуын қамтамасыз 
ету ғана емес,  ең бастысы,  оларды жастай өз қабілеті  мен 
қызығуына  қарай  белгілі  бір  мамандыққа  арнайы  әзірлей 
білу.  Жасөспірімдердің  шығармашылық  тұлғасының 
белсенді  бағытын  оның  тек  сабақтарға  жалпы  қатынасы 
және оның қажеттілігі мен мұқтаждығы ғана емес, сондай-ақ 
білімді  тәжірибелік  іскерліктерді  қабылдау  мен  меңгеру 
үрдісінің  өзі  де  анықтайды.  Сондықтан  қазіргі  қоғамның 
өзекті  мәселелерінің  бірі  –  әлеуметтік  экономикалық 

өзгермелі  жағдайларда  өмір  сүруге  дайын  болып  қана 
қоймай,  сонымен  қатар  оны  жақсартуға  игі  ықпал  ететін 
жеке  тұлғаға  қойылатын бірінші  кезектегі  нақты талаптар: 
шығармашылық,  белсенділік,  әлеуметтік  жауаптылық, 
жоғары интеллектілік, терең білімділік, кәсіби сауаттылық. 

Қорыта  келкенде,мектеп  –  еліміздің  халыққа  білім  беру 
жүйесінің  күрделі  тармағы.  Еліміздің  жарқын  болашағы, 
мектеп болашағы – ұстаздардың ізденісінде, балаларға деген 
сүйіспеншілігінде,  кәсіптік  деңгейіне  байланысты 
екендігінде. Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға 
білім  мен  тәрбие  беруде  үлкен  жауапкершілік  тұр.  Әрбір 
оқушыны  оқытып  тәрбиелеуге  байланысты  мәселелерді 
өздігімен және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті 
жаңашыл  мұғалім  керек.  Бүгінгі  күні  ХХІ  ғасырдың 
ақпараттанған,  жан-жақты  мәдениетті,  іскер,  өмірге 
икемделген,  бәсекеге  қабілетті  дарынды  шәкірт  тәрбиелеу 
барша ұстаздың міндеті

     IV. Пайдаланылған әдебиеттер:

1. ҚР Білім туралы Заңы. Астана. 2004 жыл.
2. Н.Назарбаев “Біздің халқымыз жаңа өмірге 

бейімделуі керек”.//”Егемен   Қазақстан”. 31 
мамыр. 2000 ж.

3. Ерматов.С.,Әбішева.Т. «Пәнге қызығудың 
қалыптасу динамакасы.» «Қазақстан     мектебі» 
№2, 2007

4. Иманбекова.Б., Әбдіреймова.К., Мазаржанова.Қ. 
«Оқытудың негізгі формасы   сабақ.» Алматы, 2003

5. www.45 minut.kz
----------------------------------------------------------------------------

Нұрғалиева Қамар Кенжеғалиқызы
Бастауыш сынып мұғалімі

Атырау қаласы
Қ. Сәтбаев атындағы №19 орта мектеп

Сабақтың  тақырыбы :  Қысқарған    сөздер
Сабақтың  мақсаты: а)  Сауатты  да,  дұрыс жазуға 

дағдандыру, сөздердің байланыстарын   ұғындыру 
ә)  Күрделі  атауларды  қысқартып айта  және  жаза білуге 

жаттықтыру
б)  Адамгершілікке  тәрбиелеу
Сабақтың  әдісі:  түсіндірмелі, сұрақ – жауап, байқау, 

дамыту
Сабақтың  көрнекілігі:  Плакаттар, парақшалар
Сабақтың  типі:  Жаңа  сабақ
Сабақтың  түрі:  Дамытушылық
Сабақтың  барысы:
                                   І. Қызығушылықты  тану
  -     Көңіл – күйді  көтеру

- Үй  тапсырмасын  сұрау, бағалау, бекіту
Бекіту  сұрағы:

- Қос    сөз  туралы  не  білеміз ?
                  ІІ.  Мағынаны  тану
       Бірнеше  сөзден  тұратын  атаулар  қысқартылып 

айтылады.  
ҚР , БҰҰ , педкеңес .  Бұларды  қысқарған  сөздер  деп 

атайды.
                    Жаттығумен  жұмыс
66 -  жаттығу    

- Сөйлемдерді  көшіріп  жаз.
- Қысқарған  сөздердің  астын  сыз. Олар  қалай 
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жазылған ?
- Қысқарған  сөздердің  толық  атауын  айт.

       Біздің  мектептің  директоры  -  облмәслихаттың 
депутаты.  Мектептің  педкеңесінде  біздің  сынып  туралы 
жақсы  пікірлер  айтылыпты.  Асхаттың  әпкесі 
педколледжде  оқиды. 

Облмәслихат  -  облыстық  мәслихат
Педкеңес -  педагогикалық  кеңес
Пелколледж – педагогикалық  колледж

Тақтамен  жұмыс
69  -  жаттығу

- Есепті  көшіріп  жаз
- Есептің  жауабын  қысқарған  сөз  қатыстырып  жаз

     Сәуле  дүкеннен  1 кг  құмшекер, 300 г  сары май, 1 кг 
кәмпит, 500 г кеспе  сатып  әкелді.  Сәуленің  алған  затының 
жалпы  салмағын  тап.

1 кг       1000 г
1000 + 1000 +  500        2500 г     2 кг 500 г   
     
Өлеңмен  жұмыс
70 – жаттығу

- Өлеңнің  ұйқасын  тап
- Тапқан  сөзіңе  қатысты  әңгіме  құра

                        Көз  алмай  күнге  алыс
                        Қарайды   ...

                 Шағын  диктант
Алматы  әуежайына  бұрыннан  бар  « Ил – 18» , « Ту – 

134»  «Як  –  40»  сияқты   ұшақтарға   қоса   алыс   шетел 
компанияларының   әйгілі   ұшақтары   да  жиі   қонатын 
болды.  Айгүлдің  әпкесі  ҚХР – ге  туристік  жолдамамен 
барып  қайтты.  Дарханның  ағасы  АҚШ – та  оқып  жүр. 
Біздің  сыныпта  пединституттың  студенттері  практикада 
болды.

Тапсырма :
- Қысқарған  сөздерді  тап.
- Қысқарған  сөздердің  толық  атауын  жазу.
- Ил, Ту , Як  сол  ұшақтарды  жасаған  кісілердің 
фамилиясының  басқы  буыны.

                
  Өз  бетімен  жұмыс
68  –  жаттығу.  Өзің   білетін   қысқарған   сөздерді 

қатыстырып  сөйлем  құрап  жаз.

 ІІІ .  Ой  толғау  Біз  не  үйрендік ?  

Үйге :   67 -  жаттығу , ереже  жаттау 

Бағалау

Әбілов Дихан Жанұзақұлы 
 Қызылорда облысы Қазалы ауданы

 Лақалы елді мекені   №93 орта  мектептің
  дене тәрбиесінің мұғалімі 

Сабақтың тақырыбы: Жай жылдамдықпен  жүгіру.
Сабақтың  мақсаты:1. Оқушылардың шапшаңдық , 
төзімділік  дағдыларын қалыптастыру
2.Жылдамдық ,күштілік, икемділікті шыңдау.
Дамытушылық: 1. Спортқа деген оқушылардың 
қызығушылығын арттыру
 2. Дене қызметінің барлық түрлерін меңгерудің сапалық 
негіздерін қамтамасыз ететін білім жүйесін қалыптастыру.  
Тәрбиелік:  1.Дене үйлесімді қалыптастырумен бірге 
оқушыларды  адамгершілік ақыл-ой  эстетикалық  және 
еңбек тәрбиесіне баулу
2.Салауатты өмір салтын  сақтау.  
 Сабақтың типі: Аралас  сабақ.
 Сабақтың түрі: практикалық, теориялық.
Пән аралық байланыс: математика. 
Сабақтың көрнекілігі: жалауша, ысқырық,секундомер.
 Өтілетін орын: мектеп жанындағы спорт алаңы

Р
/
с

            Сабақтың 
мазмұны

Жатт
ығу 
мөлше
рі

әдістемелік 
нұсқаулар

1 Кіріспе дайындық бөлімі 10 мин
2 Оқушыларды бір қатар 

сапқа тұрғызу
30 сек Сап 

ережелерін 
сақтау 
қадағалау

3 Кезекшінің  мәліметі 
сәлемдесу.
Сабақтың тақырыбы 
бойынша түсініктеме беру.

1 мин Тыныштық 
сақтау

4 Сап жаттығулары; орнында 
жүру , оңға, солға ,бұрылу.

1мин Қолмен 
аяқтың 
қимылыүйлес
імді болу 
керек.

5 Спорттық  жүріс 30сек
6 Жәй   жүріс 2мин
7 Дене қимыл жаттығулары

А)оң , сол жақ  қырымен 
тіркес адыммен секіру.
Б) Екі қол жоғары аяқтың 
ұшымен жүру.
В) Екі қол белде табанның 
қырымен жүру.
С) Екі қолды алға созып 
адымды ашып жүру.
Д) Адымды ашып 
қарқынды жүріс.

1 мин

1 мин

әрбір 
жаттығудың 
орындалу 
жиілігі 
жоғары болу 
керек

8 Қозғалыс кезінде 
жасалатын жалпы дамыту 
жаттығулары
А) Аяқты алға сілкіп 
жүгіру екі қол белде.
Ә)жартылай отырып 

3 мин

7-8 рет

7-8 рет

әрбір 
жаттығулар 
талапқа сай 
орындалу 
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жүгіру.
Б) Екі қол белде тізені 
көтеріп жүгіру.
С) Адымды ашып тез-тез 
қарқынды жүгіру.
Д)Аяқты артқа сермеп 
жүгіру
Г) Жай жүгіру

5-6 рет

7-8 рет

7-8 рет

қажет

9 Жүріп келе жатып қолды 
жоғары көтергенде ауаны 
сорып, қол төмен түскенде 
ауаны шығарып 
шаршағанды басу

1-2 рет Еркін дем алу

1
0

Оқушыларды сапқа 
тұрғызу.
Жазық жерге қарай жүгіру.
  Негізгі бөлім.

25 мин Сапта 
тұруларын 
қадағалау

1
1

Жүгіру көбінесе 
организмнің жалпы 
төзімділігін 
қалыптастыратын жаттығу 
болып табылады. Жүгіру 
қимылдың шапшаңдығын 
дамытады және 
жетілдіреді.Дала жарысы 
дегеніміз- табиғи жермен 
жүгіру. Жүгіргенде 
мыналарды есте ұстаған 
жөн. Шөбі бар жермен 
жүгіргенде аяқты 
шұңқырға , тесікке тығып 
алмас үшін жолға мұқият 
қарау керек. Дененің 
тұрақты қалпын сақтау 
үшін аяқты өкшеден басып 
, ұшына аудару қажет. 
Аяқты жерге тырпылдатып 
баспай , жұмсақ басу 
керек.

1
2

Аралас бағытта жүгіру.
Дене қызуын басу.
200м орта жылдамдықта 
жүгіру+100м жай 
жүріс+100м  баяу 
жүгіру+200м спорттық 
жүріспен жүру+200м дем 
алу жаттығуларын жасау

5 мин

4-5 рет Терең тыныс 
алу

1
3

Бой сергіту «Кім жылдам 
ойыны»

1
4

Қорытынды бөлім 5 мин

1
5

Сапқа тұрғызу Тік тұру

1
6

Сабақты қорытындылау.
Жетістік , кемшіліктерін 
оқушылардың атап 
бағалау.
Үйге тапсырма беру.

Тиісті 
бағаларын 
қою.

                                

САҢЫРАУҚҰЛАҚТАР

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті
Қазалы көлік-техникалық колледжінің

 арнаулы пән оқытушысы
Танхиева Лэйли Балгабаевна

Сабақтың тақырыбы: Саңырауқұлақтар
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік: саңырауқұлақтардың тағамдық құнарлығы мен 

химиялық құрамын; түрлерін, тамақ кәсіпорындарында 
пайдалануын; сапасына қойылатын жүктемелерді, 
аурауларын; орау материалдары мен тасымалдау жолдарын, 
сақтау жағдайларын оқып үйрену.

Дамытушылық: ой-өрісін кеңейту, шығармашылық 
қабілетін арттыру, аспаздық шеберлікті дамыту.

Тәрбиелік: ізгілендіру принциптері бойынша мамандыққа 
сүйіспеншілігін арттыру, достыққа, бірлікке, ұлттық дәстүрге 
және ас даярлау өнеріне тәрбиелеу.
- Сабақтың түрі: аралас сабақ
- Сабақтың әдісі: түсіндірмелі-иллюстраттивті
- Сабақтың көрнекілігі: технологиялық құралдар, 
компьютер, проектор, түсіндірме сызба, плакат
- Пәнаралық байланыс: тамақ дайындау 
технологиясы, жабдықтау, ұйымдастыру, география, 
биология.

САБАҚ БАРЫСЫ
I. Ұйымдастыру кезеңі.

-оқушылардың назарын сабаққа аудару;
-сабақ мақсатын хабарлап, журналға белгі соғу.

II. Өткен тақырып бойынша оқушылардың 
білімін тексеру.

Студенттердің өткен тақырып бойынша дайындаған  
өзіндік жұмыстары. 

-Реферат «Жеміс-жидек-витамин қоймасы»;
-Жеміс-жидектер туралы мақал-мәтелдер дайындау;
-Сөзжұмбақтар.

III. Жаңа сабаққа өту, түсіндіру, түсіндірме тірек-
сызбалар тарату. 

Саңырауқұлақтардың құрылысын, түрлерін, құнарлығын 
оқушыларға слайд түрінде көрсете отырып түсіндіру. 

-саңырауқұлақтардың түрлері, химиялық құрамы, 
құнарлығы.

-саңырауқұлақтардың жіктелуі (құрлысына, тағамдық 
құндылығына байланысты).

-саңырауқұлақтардың сапасына қойылатын талаптар.
IV. Жаңа сабақты бекіту.
«Ойлан,тап» ойыны арқылы пысықтау, бейне материалды 

пайдалану.
V. Қорытынды.
Студенттердің білімін бағалау.

 Үйге тапсырма.
Тірек-конспект бойынша жазу.
Саңырауқұлақтардың жіктелуі.
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Саңырауқұлақтардың сапасын анықтау кестесі

Саңыра
уқұлақта

р
тобы

А
ты

Сыртқ
ы түрінің 
ерекшелі

ктері

Химиял
ық 

құрамы 
мен 

тағамдық 
құндылығ

ы

Пайда
лануы

Пласти
налы 
саңырауқұ
лақ 

Труба 
тәріздес 
саңырауқұ
лақ

Қалтал
ы 
саңырауқұ
лақ 

Жидектердің жіктелуі.

Жидектердің сапасын анықтау кестесі.

№ Бақшалы 
жидектер

Сыртқ
ы 

түрінің 
ерекшелі

ктері

Химия
лық 

құрамы 
мен 

тағамды
қ 

құндыл
ығы

Пайда
ланылуы

1 Құлпынай 
2 Қарақат 
3 Таңқурай 
4 Қарлыған 

Сөзжұмбақ.
Пектин заттарына бай бақшалы жидек.
Жабайы жидек. 
Хош иісті заттарға бай бақшалы жидек.
Суықтағанда пайдаланатын бақшалы жидек.

Қызылорда облысы №8 облыстық арнаулы
санаториялық мектеп-интернатының бастауыш

 сынып мұғалімі Өмірзақова Роза
                                                                                          

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНҒА-20 ЖЫЛ

Сабақ тақырыбы:«Менің Қазақстаным - менің 
болашағым!»

Сабақтың мақсаты:оқушыларға тәуелсіздіктің қандай 
жолмен келгенін түсіндіре отырып, оларды отанды сүюге 
және қорғай білуге баулу. Сенімді және қарқынды даму.

Білімділік: оқушылардың Қазақстан республикасы 
туралы алған білімдерін байқау. Жинақталған білімдерін 
пайдалана отырып, сөздік қорларын толықтыру, ауыз екі 
тілде еркін жеткізуін қалыптастыру.

Дамытушылық:оқушының тілдерін, ой-өрістерін, дұрыс 
сөйлеу дағдыларын, қабілеттерін дамыту.

Тәрбиелік: Қазақстан елінің жері, рәміздері, тіл 
саясатын, тәуелсіздік жолындағы белестерге тоқталып, 
оқушылардың туған елге деген сүйіспеншілігін тудыру.

Сабақ көрнекілігі: интерактивті тақта,плакат, 
мемлекеттік рәміздер,

Сабақ түрі: дәстүрлі сабақ
Сабақтың барысы:Ұйымдастыру кезеңі:

 Психологиялық дайындық
Мен атқан таңды сүйемін.
Шуағын шашқан күнді сүйемін.
Аялаған анамды сүйемін,
Қоршаған бар әлемді сүйемін!
Қазақстан Республикасы тәуелсіз, егеменді мемлекет.  

Тәуелсіздікті еліміз 1991 жылы алды. Еліміздің тәуелсіздігін  
дәлелдейтін өз рәміздері бар. Олар: байрақ, елтаңба,  
әнұран. Осы үш нәрсемен бізді алыс-жақын шет елдер  
егемендігімізді мойындап отыр.

Еліміздің көк байрағын суреттеп көрейікші?
Елтаңбамыз қандай?
Әнұранымыздың мәтіні нені мадақтайды?
Жасампаздықдегеніміз-сенімді және қарқынды даму  

дегенді білдіреді.
/Слайдпен көрсету/
Қазақстан дейтін менің бар елім,
Жатыр алып жарты дүние әлемін!
Бұл даланы анам жаспен суарған,
Бұл далада атам қолға ту алған,
Бұл далада жылап келіп, уанғам,
Бұл даланы көріп алғаш қуанғам,
Бұл далада өскен жанда жоқ арман
Қазақстан әлемде жер көлемі бойынша тоғызыншы 

орынды алады, біз жеріміздің үлкендігін ғана айтып 
қоймай, сонымен қоса жеріміздің байлығымен де мақтана 
аламыз. Қазақстанның ол шетінен бұл шетіне ұшқанда 
құстың да қанаты талатын кең байтақ жеріміз бар.

 Қазіргі уақытта елімізді әлемдегі барлық ел таниды,  
танып қана қоймай еліміздің жеткен жетістіктеріне  
қызғанышпен қызыға қарайды. Біз осындай тәуелсіз, бірлік,  
бейбітшілік орнаған елдің ұрпағы болғанымызға  
мақтануымыз керек!

Қазақстан туған өлкем. 
Жері көп пе сендей көркем?
Көрсін деп күллі әлемге,
Жалауыңды желге желпем.
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«Ата – қоныс жер қымбат, 
Туып  –  өскен  ел  қымбат»,–  демекші,  балалар,  бүгінгі  

сабағымызда айтылғандарды өнеге етіп, елді, жерді сүюді,  
қадірлеуді өмірлік мақсат етейік.

Еліміздің  келешек  тағдыры,  Қазақстан  ертеңі  өз  
қолдарыңызда. Туған елдеріңді өркениетті мемлекеттермен  
терезесі  тең,  керегесі  кең  ететін  сендерсіңдер.  Ол  үшін  
терең әрі жан – жақты білімді болу – міндеттерің.

Қорыта айтқанда:   Менің елім – Қазақстан. Бұл әрбір  
дала перзентінің көкірегінде мақтанышпен айтатын сөзі.  
Бұл  тақырып  төңірегінде  сан  ойландым,  көп  толғандым.  
Елім  жайлы,  алтын  бесігім  туған  жерім  жайлы  
азаматтық жүрегіммен толғана сыр шерте алар ма екем?!

 Құс ұясыз,
 Жыртқыш інсіз болмайды.
 Отансыз жан өмірінде оңбайды,
 Өзін-өзі қорлайды да, сорлайды.
Тірі адамға сол қайғы,

деп  ақын  ағамыз  Мұқағали  жырлағандай,  Отаны  жоқ  
адамдар  нағыз  бақытсыз  жан  екен.  Ал  біз  қазақ  халқы  
нағыз  бақ  қонған  халықпыз  деп  шаттана  айта  аламыз.  
Өзіміздің мемлекетіміз, тарихымыз,тіліміз, тәуелсіз еліміз  
бар.
----------------------------------------------------------------------------

Ақтөбе облыстық арнаулы есту қабілеті бұзылған 
(түзетім) балалар мектеп-интернаты

Бастауыш класс мұғалімі Қасенова Ж.Н.

Сабақтың тақырыбы: Санды 1-ге көбейту
Сабақтың мақсаты:
1. Білімділік: Балаларға санды 1-ге көбейтуді түсіндіру, 

тақырыпты меңгеру. 
2. Дамыта-түзетушілік: Балалардың ойлау, есептеу 

дағдыларын жетілдіру, математикалық сөйлеу тілдерін,  
есте сақтауларын, ұсақ мотор қол қимылдарын дамыту. 

3. Тәрбиелік: Ұйымшылдыққа, әсемпаздыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру, ойын
Көрнекілік: кеспе карточка, ойыншықтар, шырша, Аяз 

Ата, Ақша Қар
Сабақтың барысы: 
I. Алғашқы ұйымдастыру кезеңі
   Амандасу. Отырыңдар. Қабылдағыштарды киіңдер. 

Басқышты қос. Сабаққа  техникалық дайындық.
-  Балалар, біздің математика сабағына қонақтар келді. 

Олар – Аяз Ата мен Ақша Қар. Аяз Ата мен 
   Ақша Қар сіздерге шырша ағашын әкелді. Енді, балалар, 

шыршаны ойыншықтармен безендіруіміз керек. 
II. Сөйлеу тілін жаттықтыру.
1. Қазір жылдың қай мезгілі?                         Қыс
2. Қазір қай ай?                                Желтоқсан
3. Бүгін айдың нешесі? Төрті
4. Аптаның қай күні? Сейсенбі
5. Қазір қай сабақ болады Математика

III. Үй тапсырмасын тексеру:

Ойын: «Жауабын тап»
3х6        7x8        9x9       5x5        6x5     7x5

 81          25          18         56          35       30

IV. Жаңа сабақты хабарлау.

а) Тақырыпты хабарлау.
    Мынау қандай таңба     + ; - ; > ; < .
-    Бүгін «Санды1-ге  еөбейтуді»  үйренеміз  (дәптерге 

түсіру).

ә) Тақырыпты түсіндіру.     (дайын кесте бойынша)

    2 х 1= 2
    3 х 1= 3    (дәптерге түсіру)

V. Сергіту:        Бас бармағым – атам,
                   Сұқ саусағым – әжем,

Ортаң қолым – әкем,
Аты жоғым – шешем, 
Шынашағым – мен.

VI. Жаңа сабақты бекіту (тақтада).

1) 3 х 1 =          5 х 1 =          7 х 1 =          9 х 1 =
    4 х 1 =          6 х 1 =          8 х 1 =          10 х 1 =

2)  Жеке  жұмыс  (карточкамен):  Көбейтуді  қосумен 
алмастыр

    2 х 4 = 8               5 х 3 = 15          3 х 3 = 9          4 х 4 = 16
    2+2+2+2=8           5+5+5=15           3+3+3=9 

4+4+4+4=16

VII. Сабақты қорыту, бағалау.

        Сабақта не үйрендік?
        Сабақта не істедік?
   - Есепшығардық, жаздық,  оқыдық, тыңдадық, ойнадық.

VIII. Үйге тапсырма.

IX. Қоштасу. 
       Енді, балалар, орындарыңнан тұрыңдар. Шыршаның 

қасына келіңдер, шыршаның шамым 
       жағайық. Балалар, сендер жақсы сабақ айтып, есеп 

шығарғасын біздің шыршамыз жанды.   
       Балалар, Аяз Ата мен Ақша Қардың сіздерге арнаған 

сыйлықтары бар. Кезекші, сыйлықтарды бер. 

Рахмет. Сау болыңдар.
---------------------------------------------------------------------------

Атырау облысы Атырау қаласы
№28негізгі мектебі I санатты педагог-психолог

Кендірбаева Зәуреш Отарқызы
  

СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ
 ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Жасөспірімдер 11-15 жас аралығындағы балалар.Олардың 
физиологиялық,  дене  құрылысының,  күшінің  жыныстық 
бездерінің қатты дамуын байқауға болады.Сондықтан да осы 
жас аралығында балалар өздерін ересектер қатарына қосады.
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Жасөспірімдер  басқалардан  ерекшелену  мақсатында 
мінездерін  көрсетеді.Әсіресе,  бұндай  көңіл-күй,  ер 
балаларда  12-13  жаста,  қыз  балаларда  13-15  жаста  көптеп 
кездеседі.   Осы  кезеңнен  балалар  мінез   қыңырлығымен 
сипатталады.  Жасөспірімдер  өте  еліктегіш  болады,  егерде 
олардың  еліктеуі  орынсыз  болады,  баланың  тәрбиесі 
қиындайды, еңбек, күш қабілеті төмендейді. Жасөспірім өзін 
бала  емес  екенін  сезініп,  сенімсіз  болады.  Оларды  (Мен 
кіммін?),  (Не  үшін  өмірге  келдім?)деген  сұрақтар  көп 
мазалатады.Ол  өзіне,  өзгеге  шын  көзбен  қарайды.  Көп 
жағдайға  көнілі  тоймайды.  Беделге  ұмтылып  дағдарысы 
отбасында  әкесі мен шешесіне қарсы шұғудан көрінеді.Олар 
өте қызыққыш болаады, мысалы, кино,  әнге құмарлық т.б. 
кейбіреулері  жағымсыз  қылықты  құмарлатады,  мысалы, 
саудагерлікке, шылым шегу,ақшақұмарлыққа т.б.

Сондықтан  ата-ана  мен  мұғалім  бір-бірімен  өзара 
байланыс жасап,үйдегі  мінез-құлқы мен мектептегі  мінез-
құлқын бақылап отыру керек.

Ата-ана  мен  мұғалімдер  жасөспірімдерге  ересектердің 
міндетін  артады,  балалардың  құқығын  шектейді.  Бір 
тапсырманы  орындамаса,(  Неге  орындамадың,  қашанға 
балаға  боласың?»  дейді.Ал,жасөспірімдер  бір,  нәрсеге 
ересектік  талпыныс  жаса,  «сен  әлі  баласың»  дейді. 
Ересектер баланың жаман жолға кетеупінен сақтанады.

Жас  өспірімдер  балалық  кезеңнен  өткеннен  кейін,ата-
анамен  қарым-қатынастан  құрбыларымен  қатынасқа,ой 
бөлісуге  көшеді.Ересектің  пікірінен  гөрі,құрбыларының 
пікірін  артық  санайды.Тек  жасөспірімдер  бір-бірлерін 
түсінеді,себебі ортақ әңгіме,ортақ идеал ,ортақ киіпкер,ортақ 
пікір,  ортақ  ойын,ортық  демалыс,ортақ  сезім,ортақ 
мұң,ортақ қуаныш-бәрі ортақ.Сол ортақты бөліседі.

Жасөспірімнің  өзіндік  «МЕНІ»  жоғары  болады.Олар 
ересек адамдарға електегендіктен,солар сықыолды қылықтар 
жасап,оны  үлгі  тұтады.Кейбір  жағымсыз  мінез-құлықты 
дұрыс деп санайды.

Ересектер  жасөспірімнің  намысына  тимеуі  тиіс,олар  өте 
намысшыл  болады,оларға   үнемі  оларға  енімділік 
артып,кішкентай  сәл  ғана  жетістіктерін  мадақтап,  «Сенің 
қабілетің бар,  сенің қолыңнан келеді,мен саған енемін» т.б 
сөздерді  қолданып,психологиялық  тұрғыдан  дені  сау  адам 
етіп  шығару  керек.Олар  достыққа,жолдастыққа   берілген 
болады.Досының,жодасының  алдында  адал  ,сатқындықта 
көтермейді,кешпейді.Егер  жасөспірім  сенімді  жолдас 
болып,басқаға  дос  бола  берсе  онда  мақсатына 
жеткені.Ал,егерде  достарының  алдында  күлкіге 
қалса,оппозицияға  ұшырайды,өзінше  топ  құрып 
сыныптың,мұғалімнің  берекесін  алып,бұзық  жолға  түседі. 
Осыдан  «қиын  оқушы»  туындайды.Егерде  олар 
сыныптан,мектептен өз орнын таппаса,сол  орынды сыртқы 
ортадан табады.

Сыртқы  орта  оны  түсінеді,  сыйлайды.  Жасөспірім 
келеңсіздікке ұшыраса, одан шығу өте қиын болады. Себебі 
бұзақылық  тобынан  шыққан  адам  сатқын  болады.  Олар 
сатқындықты кешірмейді, қатаң жазалайды, өмірін де қиып 
жіберуі мүмкін.                                                           

Атырау обл. Мақат ауданы
Тілші: Сапарова Лаура Асылбековна 

Атырау облысы Мақат ауданы Мақат поселкесі Х. 
Санбаев атындағы орта мектебінің  бастауыш сынып 

мұғалімі Жукесова Ляззат  Айжариковна

Сабақтың тақырыбы: Болымды және болымсыз етістік.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік. Етістік туралы алған білім, білік дағдыларын 

еске түсіре отырып, етістіктерді қалай меңгергенін тексеру. 
Оқушылардың теориялық және практикалық білім дәрежесін 
байқау.

Дамытушылық. Оқушылардың танымдық, 
шығармашылық қабілеттерін дамыту, өз бетімен жұмыс 
істеу, ой қорыту жұмысын арттыру.

Тәрбиелік. Тиянақты ойлауға, сауаттылыққа, 
ізденімпаздыққа тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: А. Құнанбаев суреті, бүктеме, 
перфокарта.

Сабақтың түрі: Жарыс сабағы.
Сабақтың барысы:
І.Үйымдастыру кезеңі
 Үй тапсырмасын тексеру

1. 33-жаттығу 177-бет
2. Қызығушылығын арттыру «Ой қозғау»
• Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табын 
_________ дейміз.
• Туынды етістік дегеніміз _________арқылы 
жасалады.
• Түбір сөзден жасалған етістікті _________ дейміз.
• Болымды етістік дегеніміз_________.
• –ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе жұрнақтары жалғану 
арқылы жасалатын етістікті _________ дейміз.

ІІ. Жаңа сабақ
Біз бүгін бұрынғы жарыс сабақтарындағыдай үш топқа 

бөлеміз.
Әр топ бірнеше сұрақтарға бірнеше мысалдар жазып оқу.
І топ: Не істеді? (оқыды, келді, тұрды, күреді)
ІІ топ: Не қылды? (ойнады, ұшты, шапты)
ІІІ топ: Қайтті? (еріді, жүзді, соқты)
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы
Болымды және болымсыз етістік.
ІІІ. Оқулықпен жұмыс «Ой толғаныс»
І топ.  35-жаттығу  Тақтамен жұмыс.
Кешікпе, жамандама, жыртпа, бүлдірме деген сөздерге  

сөйлем құрап жазу.
ІІ топ. 36-жаттығу Оқулықпен жұмыс. 
Мәнерлеп оқу, көшіру, етістіктердің астын сызу.
Өлеңнің авторы кім?
Көрнекілік стратегиясы.
Абай  өмірге  1845  жылы  Семей  облысы  қазіргі  Абай 

ауданы,  Шыңғыс  тауының  етегінде  дүниеге  келген.  1886 
жылы «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде, адам бойындағы 
қазынаның әрбір жігерлі жастың талпынатын арманы-ғылым 
болуы керектігін түсіндіреді.

Абайдың бір үлгісі- табиғат лирикасы. 1886-1890 жылдары 
табиғат пен адамның, ортаның байланысын суреттеп тануда 
жаңа үлгілері туды. «Жаз», «Күз», «Қыс», «Жазғытұрым».

ІІІ топ. 37-жаттығу «Қолғабыңның сыңарын тап» ойыны
             жібер – жіберме                       қаз – қазба 
             шақыр – шақырма                   төз – төзбе
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IV. Үш топқа өздері білетін ырым-тыйым сөздерді тақтаға 
жаздыру.

             Тізеңді құшақтама!                Құр бесікті тербетпе!
             Бүйіріңді таянба!                   Үлкен кісінің алдын 

кесіп өтпе!
V.  
    І топ.   Мәтінмен жұмыс. (болымды, болымсыз етістікті 

табу) 38-жаттығу
    ІІ топ.  Перфокартамен жұмыс.  39-жаттығу
    ІІІ топ. Суретпен жұмыс.  40-жаттығу
VІ.  «Ой толғау»
Әр топ зат  есімге  байланысты сурет  салып,  оны қорғап 

етістікпен байланыстыра сөйлейді.

І топ. 

ІІ топ. 

ІІІ топ

VІІ. «Топтастыру» стратегиясы
 Не істеді?   Не қылды?    Қайтті?

VІІІ. Қорытынды:
Біз бүгін не үйрендік?
Етістік туралы білгеніңді айт?
Етістікке мысал келтір.

ІХ. Бағалау
Үйге тапсырма: 41- жаттығу (177-бет)                       
-------------------------------------------------------------------------

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ПОСРЕДСТВОМ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Акжигитова Р.С.  
Воспитатель  Актюбинской  областной 

коррекционной школы-интерната для  детей
 с нарушением слуха

В  жизни  ребёнка  с  нарушенным  слухом  роль  игры  не 
менее важна, чем для слышащего дошкольника, для которого 
она является основой  для развития воображения, образного 
мышления, речевого общения. 

Эффективность работы по развитию речи в значительной 
степени зависит от используемых методов, их многообразия, 
соответствия  возрасту  и  особенностям  психофизического 
развития детей.

К  наиболее  часто  используемым  приёмам  относятся 
наблюдение,  демонстрация  предметов,  картинок,  слайдов, 
выполнение  действий  по  подражанию  педагогу,  речевые 
упражнения, дидактические игры и др.

Дидактические игры один из наиболее распространённых 
приёмов развития речи.

Задача  дидактической  игры  заключается  в  том,  чтобы 
научить  детей  правильно,  полно  и  точно  воспринимать 
предметы, их свойства и отношения (величина, форма, цвет, 
пространственные  отношения  и  т.  д.),  сформировать 
сенсорные  эталоны.

Дидактическая  игра  стимулирует  умственное  развитие, 
способствует  овладению различными видами деятельности 
(рисование, конструирование) и расширению представлений 
об  окружающем  мире.  Кроме  специальных  занятий, 
дидактическая игра как методический приём используется и 
на  других  занятиях:  по  изобразительной  деятельности, 
ознакомлению  с  окружающим  миром,  развитию  речи, 
формированию  элементарных  математических 
представлений и др.

Подбор  дидактических  игр  определяется  целями  и 
задачами  занятия.  Особенно  широко  используются 
дидактические  игры  при  проведении  словарной  работы, 
формировании навыков  слухо-зрительного  и слухового 
восприятия,  глобального  чтения;  обучении  пониманию 
значений  слов  и  целых  высказываний  (поручений, 
просьб, вопросов,  сообщений,  отрицаний).  В  качестве 
материала  используются  игрушки,  картинки,  реальные 
предметы.  Некоторые  игры  предполагают  использование 
атрибутов  костюмов  профессий.  Занимательная  игровая 
задача  обеспечивает  стабильный  интерес  к  содержанию 
предложенного материала,  игровые действия предполагают 
активизацию  знакомых  детям  слов  и  фраз.  Элементы 
соревнования,  часто  являющиеся  условием  игры, 
способствуют  активизации  детей,  вносят  элементы 
занимательности. Планируя проведение дидактических игр, 
педагог в процессе подбора игр определяет,  какие речевые 
умения  и  навыки  будут  закрепляться  в  игре,  какое 
оборудование  необходимо  использовать,  уточняет 
последовательность  игровых  действий.  Речевой  материал, 
которые дети должны усвоить в процессе игры, фиксируется 
на табличках.

Пример использования дидактической игры на 
занятии по развитию речи.

ОДЕЖДА
Цели: закреплять названия одежды, учить понимать 

инструкции, закреплять навык глобального чтения.
Оборудование: шкаф из набора игрушечной мебели с 

полками и дверьми, набор одежды для куклы, таблички с 
названиями предметов одежды. 

Речевой материал: Кукла неаккуратная. Тут платье, 
кофта, майка, шапка. Положи майку…Повесь кофту…

ХОД ИГРЫ
На столе у педагога стоит шкаф, а вокруг него разбросана 

кукольная одежда. Педагог говорит детям: « Кукла 
неаккуратная. Одежда разбросана. Одежду нужно положить 
в шкаф». Педагог открывает дверцы шкафа и показывает 
детям, что на полках и на вешалках есть таблички с 
названиями одежды. Затем он просит одного из детей взять, 
например, платье и повесить в шкаф (возьми платье, повесь в 
шкаф). Ребёнок находит вешалку, к которой прикреплена 
табличка « ПЛАТЬЕ», и вешает платье куклы на эту 
вешалку. В случае затруднений можно взять из шкафа 
вешалку с табличкой и к ней подобрать соответствующий 
предмет. Затем другие дети точно также вешают или 
складывают вещи куклы в шкаф на свои места. В процессе 
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игры можно провести уточнение значений слов положи-
повесь (положи майку, повесь кофту).

Литература:
Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи 

дошкольников с нарушениями слуха.М., Гуманит. изд. Центр 
Владос,2004.

Курицына Э.М.  Тараева Л.А.Большая книга занятий 
по развитию речи.М.,Росмэн 2006.

-------------------------------------------------------------------------
Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Қарасу ауылы

С. Сейфуллин атындағы жалпы 
негізгі білім беретін мектеп

Дауылбаева Жайнагул Кажмуратовна
 бастауыш сынып мұғалімі

Тақырыбы: Қазақстанның 7 кереметі
Мақсаты:  Бір  таңбалы  санға  көбейту  және  бөлу  әдіс  – 
тәсілдерін  нығайту,  аудан,  периметр  табуды  дамыту, 
көптаңбалы санды оқып, жаза білу, разрядтық қосылғышқа 
жіктеу;  Амалдарды  орындап,  тапсырманы  шеше  білу 
мүмкіндіктерін нығайту; Қазақ елінің өткен тарихына деген 
қызығушылығын ояту, Отанға, оны қадірлей білу сезімдерін 
тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: Қазақстан  Республикасының  рәміздері, 
әлемнің  7  кереметінің  иллюстрациясы,  киіз  үй  макеті, 
таблицалар,  Назарбаевтың  «Қазақстан»  кітабы,  И. 
Тасмағанбетовтың құлпытастар, тарихи ескерткіштер туралы 
кітабы, домбыра.
Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі:
Сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру.
3. Бүгін бізде ерекше сабақ, ол кіріктірілген сабақ.
4. Біз өз білімімізді математика пәні бойынша ғана 
сынап қоймаймыз. Дүниетану, бейнелеу, музыка пәндері 
бойынша да білімдеріңді байқап көреміз.
5. Дүниетану сабағында біз әлемнің 7 кереметімен 
танысып едік қой, қане айтып беріңдерші.
6. Неге бізге өз еліміздің тарихына үңіліп, керемет 
ескерткіштер мен мәдениетімен таныспасқа?!
7. Әрине бізде ғажап ескерткіштер, кесенелер, 
монументтер көп, соның ішінде ерекше 7 кереметімен 
танысамыз.
8. Сонымен, саяхатымызды бастаймыз. Мен қазір бір 
мәтін оқимын. Сендер әңгіменің қандай керемет туралы 
екенін табыңдар. 
9. Сендер тақауда орыс тілі сабағында қандай аңыз 
туралы өтіп едіңдер?
 (Бейбітшілік ағашы, өмір ағашы)
Сол аңызды айтылған Бейбіт ағаш - өмір ағашы бірнеше 
ғасырдан кейін президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың 
бастамасымен  Сарыарқаның қақ төсінде тәуелсіз, байтақ 
елдің қақ төрінде Бейбітшілік өзені ағып жатыр. Ол оның 
жағасында жерден нәр алып, аспанмен тілдескен Өмір ағашы 
өсіп тұр. Аңыз шындыққа айналды. Есіл өзенінің сол жақ 
жағалауында жапырағын жайып, Өмір ағашы жайқалып тұр.
10. Ал, осы Өмір ағашы қалай аталады?
(Монумент Астана – Бәйтерек)
11. Ол металдан, бетоннан және әйнектен 
құрастырылған  архитектуралық құрылыс.
12. Биіктігінің қанша екенін білесіңдер ме?
13. Ал Бәйтеректің тапсырмасы:
32*5                   72:6               108:9              45*3             136:8 

94*7
14. Музыка мұғалімі – домбыра.
15. Келесі Қазақстан кереметі – Қожахмет Яссауи 
кесенесі.
16. Кесене 14 ғасырдың аяғы 15 ғасырдың басында 
Түркістанда салынған.
(картадан көрсету)
17. Қожахмет Яссауи орта ғасырдағы белді ғалым, 
ақын болған. Ал кесенеге 600 жыл болды. Кесененің үлкен 
залында тайқазан орналасқан. Бізге кесененің ауданы мен 
периметрін табу керек. 
18. Кесененің ұзындығы 60м
19. Ені 45м
20. S= ?
21. S=2700м
22. P=?
23. P= 210м
Кесененің маңайында тұрған ескерткіштер тұрған жердің 
ауданы
 650000м
24. Тақтаға кім жазады?
25. Разрядтық қосылғышқа жікте.І кластың неше 
бірлігі ІІ кластың неше бірлігі бар?
26. Келесі кереметіміз «Алтын адам»
27. Ол туралы не білесіңдер?
28. Алматыдан 50 км Есік қорғанында табылған Сақ 
көсемі батыр алтын киім киген. Алтын салпыншақтар 4000 
нан астам. Сондықтан археологтар оны «Алтын адам» деп 
атаған
29. Басында биік сәукеле. Бас киімнің маңдайшасында 
арқардың мүйіз қанаттты 2 тұлпар бейнеленген.
30. Осы қанатты тұлпар тағы қайда бейнеленген?
31. Елтаңбаның авторы?
32. Алтын адам тапсырмасы.
33. Оқулықпен жұмыс №2,3,4.
34. Келесі кереметті табу үшін «Күн мен түн» ойынын 
ойнаймыз. Ойын кезінде көбейту таблицасын пысықтаймыз.
35. «Түн» ұйықтаймыз
36. «Күн» оянып, жауап береміз.
37. Киіз үй өте ертеде біздің эрамызға дейінгі ІІІ-ші 
мыңжылдықта пайда болған. Ол туралы Қытай ақыны Баяр 
өз өлеңінде жырға қосқан
38. Құрамын кім айтады?
39. 8, 12, 18, 24, 30 қанатты үйлер болған. Хандардың 
үйіне 1000 адамға дейін сыйған.
40. Тапсырма: киіз үйдің 1 қанатын жабуға 6кв.м киіз 
керек болса, 12 қанатты үйге неше м.кв киіз керек?
1 қанат – 6м.кв. киіз
12 қанат - ?
Шешуі: 12*6=72
Жауабы: 72м.кв
Ал 1 м.кв киізге – 20кг жүн
72 м.кв киізге-?
Шешуі:
Жауабы:
41. Карточка
Шама 5т =…кг               120мин=…сағ                       90дм= …
см
          100м= …дм           7т=...ц                                    8 
ғасыр=... жыл
42. Келесі керемет (Тамғалы) таңбалы тасы
43. Оның қайда орналасқанын табу үшін амалдарды 
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орындау.
44. А   830+170
45. Л   560/8
46. Т   2400-300
47. М   5000/50
48. А  14*6
49. Ғ   23*4
50. Ы  3200/400
51. Жауап: Тамғалы
52. Тамғалы таңбалы тасы Алматыдан 170 км жерде 
онда 5000дай суреттер бейнеленген: жануарлар, арқар, киік, 
бұқа, түйе, ат бейнеленген. Ең танымал сурет «Күн құдайы»
53. Келесі керемет – Маңғыстаудағы мешіт. Ол Бекет 
Ата деп аталатын жер асты мешіті.
54. Тапсырмасы: теңдеу шешу.
55. Қазір жаңа тақырыпты қалай меңгергендеріңді 
тексерейік.

Тест «Қазақстанның 7 кереметі»
1.Астананың  символы
А)Бәйтерек
Б)Нұр – Астана
2. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай қалада?
А)Алматы
Б)Түркістан
В) Қарағанды
3. Алтын адам киімінде қанша алтын салпыншақ?
А)4000      Б) 4200    В)4600
4. Қазақ халқының жинамалы жеңіл баспанасы.
А)жер үй
Б) киіз үй
В) лашық
5. Тамғалы таңбалы тасындағы танымал бейне.
А) Арқар
Б) Күн құдайы
В) Көсем
6. Бекет Ата мешіті қай облыста?
А) Ақмола
Б) Маңғыстау
В) Қостанай
- Қорытайық:
1. Көбейтудің дербес жағдайы?
2. Көбейту амалының заңдылықтары?
3. Бөлу амалы компоненті
4. 1- ші разрядтың 5 бірлігі
    2-ші разрядтың 5 бірлігі
    3- ші разрядтың 5 бірлігі
   6- ші разрядтың 7 бірлігі
5. І кластың 161 бірлігі
    ІІкластың 24
6. 7 таңбалы ең кіші сан
- Рефлексия
Естеріңде не жақсы сақталып қалды?
Ең қызықты не болды?
Не білдіңдер?
- Бағалау:
Ал, жақсы жұмыс істедіңдер. Өздеріңді өздерің бағалаңдар.
Жақсы жұмыс істедім дегендер – қызыл
Талпындым дегендер – көк
Баяулау қатыстым дегендер – жасыл

-Үйге тапсырма:  №7,9

Әліпбаева Фариза. Қызылорда облысы,Қазалы 
ауданы,Әйтеке би кенті, Қазалы көлік-техникалық 

колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Тақырыбы:  Біржанның азаматтық позициясы «Жанбота» 
өлеңі

Сабақтың мақсаты:    а) Білімділік:Ақын  өлеңінің 
мазмұнын меңгерту, тарихи  фактілерге назар аудару;

Біржан өлеңдерінің құдіреттілігіне көз жеткізу;
б) Тәрбиелік: Ел тарихын құрметтеу, өнерді сүю, 

Отансүйгіштік сезімін ояту, ойын жүйелі жеткізе білуге 
үйрету;

в) Дамытушылық: Оқушының іздемпаздық, байқампаздық 
қасиетін қалыптастыру. Тіл байлығы тереңдету, мәнерлеп

жатқа оқу мәдениетін жетілдіру, өз ойларын айта білуге 
дағдыландыру, белсенділігін арттыру.

Сабақтың түрі:             Танымдық  сабақ 
Сабақтың типі:           Жаңа білімді меңгерту
Сабақтың әдісі:           СТО әдісі , логикалық турнир, 

кубизм, галерияға шарлау
Пәнаралық байланыс: тарих, математика, ән-өнер, қазақ 

тілі
Сабақтың көрнекілігі: интерактивтік тақта, кітап көрмесі 

«Біржан деп атым      шықты алты  алашқа...» ,сурет көрмесі 
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
А) оқушыларды сабаққа дайындау
Б) топ оқушыларын  түгелдеу
ІІ.Үй тапсырмасын сұрау 
«Логикалық турнир»
1. Біржанның әкесі кім?
«Баласы Қожағұлдың Біржан салмын...»
Біржанның әкесі- Тұрлыбай
2. Көкшетаудағы  ...  көлдің бірі- Жөкей көлінің маңында 

дүниеге келген.
Көкшетаудағы  сексен  көлдің бірі- Жөкей көлінің  

маңында дүниеге келген.
3. Бертістен бес ұл тараған: 

жалғастыр.
   Бертістен бес ұл тараған:Ақшуақ, Айшуақ, Жаншуақ,  

Қожамқұл, Қожағұл.                                       
4.Синкретті өнер дегеніміз не?
   Ауыз әдебиетіндегі бірнеше  өнердің  тоғысуы.
5. Біржан заманында «Ақын» атану қиынның қиыны 

болатын себебі не?
6. Біржанның ән мен жырына қатысы жоқ қыз атауы: 

Шұға, Мақпал, Ажар,Ләйлім, Нұрғайша, Ақтоты. Ақтоты
 
«Біржан-бұрын –соңғы қазақтың сал –сері ақындарының 

ағасы,ұстазы,жанашыр  өнерпазы.Өнер  дамыған  сайын 
Біржан мұрасы мәңгі бірге жасамақ» Есмағанбет Ысмайлов

1. Түсіндіру 
ІІІ. Жаңа тақырыпты меңгерту.
    «Жанбота»- Біржанның азаматтық позициясын 

аңықтайтын, қоғамдық- әлеуметтік көзқарасын айқындайтын 
шығармаларының бірі. Мұндағы өлең шумақтарының 
«айналасы жұп-жұмыр», «тілге жеңіл». Әр сөз, әр тіркес, әр 
жолда бір-бір оқиға, үлкен сурет, терең мағына бар:

                              Жанбота, осы ма еді өлген жерім,
                              Көкшетау боқтығына көмген жерің...
     Осындағы «Жанбота»
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 Деген жалғыз ауыз сөздің әр дыбысының астарында үлкен 
мән, қатты ызғар бар, сондықтан да құлаққа қатқыл естіледі. 
«Жанбота» есімі: 

- ел билеуші есер;
- Біржанның замандасы;
- намыссыз жан;
- шарасыз пенде.
 «Осы ма еді өлген жерім»... тіркесінен Біржанның өзін 

көреміз:
ел алдында ұятқа қалған арлы жан;
ел билеушісіне шағым айтқан ызалы ақын;
өнер адамдарының қорғансыздығына күйінген азамат;
әділеттікке қолы жете алмаған күрескер.
«Кісісін  бір болыстың біреу сабап» деген үшінші  жолда 

сол  замандағы  ел  ішіндегі  алтыбақан  алауыздықтың,  көре 
алмаушылық, бақталастықтың көрінісі көзге ұрады.

«Бар  ма  еді  статьядан  көрген  жерің»  дегенде  Біржан 
қолында  билігі  барлардың  әділетсіздігін  әшкерлеп  қана 
қоймайды,  Азнабай,  оның  поштабайы  және  соққыға 
жығылған ақынын арашалап алып қала алмаған Жанботаның 
заңды  біле  тұра  білмегенсіген  аярлығын,  сатқындығын, 
екіжүзділігін бетке басады.Бүл өлең жолынан біз Біржанның 
заң  білетіндігін  аңғарамыз,  адамзаттық  позициясының 
демократтық  бағытта  екенін  байаймыз.  Сегіз  болыстың 
ішінде  шені  артық  Жанботаның  заң  білмеуі  мүмкін  емес 
Біржан отырған үйдің иесіне: "генерал-губернатор келгенше 
қоя  тұрсын"  -  деп  сөз  айттырса,  ол  да:  "Жиналып тұрған 
көпшілікке  топырақ  шаша алмаймын",  -  десе керек.  Бұған 
ашуланған  Азнабай  мінезі  дөкір,  дойыр  қамшылы 
поштабайын жұмсап:  "Тоқтат  Біржанды!" -  деп бұйырады. 
Поштабай  барып  бұйрықты  жеткізсе,  Біржан  тоқтамайды. 
Поштабай  әуелі  қолындағы  домбырасын  тартып  алмақ 
болады.  Өзі  де  балуанға  түсіп  жүрген  қарулы  Біржан 
домбырасын  бермейді.  Сосын  поштабай  қолындағы 
қамшымен  Біржанды  бір  тартып  жібереді.  Мұның  аяғы 
төбелеске айналып, отырған жұрт поштабайды үйден қуып 
шығады.  Бірақ  денесіне  қамшы тиген  Біржан  бұған қатты 
намыстанып, жан айқайы "Жанбота" әнін шығарған. Мұнда 
өзін қолқалап ертіп келген Жанбота болысқа:

"Жанбота,  осы  ма  еді  өлген  жерім?
Көкшетау боқтығына көмген жерің?!" - 

деп  ашулана  шырқаса  да,  "қарғаның  көзін  қарға 
шұқымайды" дегендей, "азуы алты қарыс" Азнабайға ештеңе 
істей  алмасын  байқаған  соң,  атақты  "Адасқақ"  әнін 
шығарған. Онда бұл дүниеде әділеттің жоқтығын, кім болса 
да біреуге жағынудың, жағымпазданудың керек еместігін, өз 
күшіңе, біліміңе, қабілетіңе қарай өмір сүру керектігін өкіне, 
ашына айтқан.

2. Таныту ( «Біржан сал» киносынан үзінді) 
«Біржан сал» киносы 2009 жылдың 3 қыркүиегінен бастап 

кинотеатрларда көрсетіле бастады 
3. Талдау ( дәптермен жұмыс )
Өлең құрылысына талдау, кірме сөздерге түсінік беру 
                              Жанбота, осы ма еді өлген жерім,10
                              Көкшетау боқтығына көмген жерің...11
                              Кісісін бір болыстың біреу сабап,11
                              Бар ма еді статьяда көрген жерің.10
а) 1шумақ
ә) 4тармақ
б) 3бунақ
в) 10буынды;

4. Шолу.
Электрондық оқулық және ғаламтор  арқылы тың 

жаңалықтармен хабардар болу.
1.2012 жылы Көкшетауда әуез мектебінің жанында Біржан 

салдың  ескерткіші  орнатылды.Биіктігі 6 метр. Мүсін 
авторы Мұнарбек Бүрмағанов.

 

2. Көкшетау қаласында музыкалық колледжге Біржан 
салдың аты берілді

3. Биыл әншінің дүниеге кегеніне 175 жыл Соған орай 
Ақмола облысы Степняк қаласында ақынның мерей 
тойын атап өтуге дайындалуда.

5. Шарлау.
Галереяға шарлау( оқушылардың өздері салған суреттеріне 

сипаттама беруі).

6. Қорытындылау

«Жанбота» - Біржанның азаматтық позициясын 
айқындайтын шығармасы . Оқушылар 2 топқа бөлініп 
плакатқа Біржан және Жанбота туралы  ойларын ортаға 
салады .

Бағалау : Сабаққа жақсы араласқан оқушыларды бағалау 
Үйге тапсырма : Жанбота мен Азнабай туралы 

қосымша мәлімет жинау
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