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ШҚО. Үржар ауданы Сегізбай ауылы
КММ « Тасбұлақ орта мектебі» 

Бастауыш сынып мұғалімі
Батырханова Жәния Абылғазықызы

Сабақтың тақырыбы: Қос сөздер.
Сабақтың мақсаты: 1. Қос сөз туралы түсінік беру.
2.  Олардың  сөзге  үстейтін  мағынасымен  және  жазылу 

ерекшелігімен таныстыру, сөйлеу тәжірибесінде  қолдануға 
үйрету, сауатты жазуға төселдіру, шығармашылығын дамыту.

3. Ұйымшыл болуға, Отанын сүюге тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: таблица, мақал – мәтел, суреттер, 

сюжетті  суреттер,  кесте,  семантикалық карта,  интерактивті 
тақта.

Сабақтың түрі: аралас сабақ, блоктап оқыту.
Сабақтың әдісі: сұрақ – жауап, жеке, топтық, ұжымдық.
Пәнаралық байланыс: ана тілі.
Сабақтың барысы:

• Ұйымдастыру.
• Үй тапсырмасын сұрау.
• Жаңа сабақ «Ой шақыру»

Ақын жазушылардың өлең жолдарын еске түсіру,  ішінде 
күрделі  сөздері  бар  (күрделі  сөздерді  табу)  интерактивті 
тақта  49  жаттығуды  орындау  арқылы  алғашқы  қос  сөз 
туралы түсінік беру. (интерактивті тақта). Ережесін қорытып 
айту.
• Оқулықпен жұмыс: мақал – тиянақты ұғым, мәтел – 
тұспалдап айту. 50 жаттығу, мақалды оқып, жатқа жазу.

Көре – көре көсем боларсың,
Сөйлей – сөйлей шешен боларсың. (интерактивті тақта).

• Қос  сөздерді  көшіріп  жазу,  олардың  кейбіреуін 
қатыстырып сөйлем құрау. (51 жаттығу).
• Топпен  жұмыс,  асты  сызылған  сөзді,  қос  сөзге 
айналдырып жазу.

І  топ:  Балалар  қардан  аққала  жасап  ойнап  жүр.  Үсті 
бастары қар. Биік таулар алыстан көз тартады  

ІІ  топ:  Айгүлдің  шашы желмен  желп етті.  Жанат  бұған 
қуана келісті.

Ереже қорытып айту.
Сергіту сәті. 

• 57 жаттығуды орындату, қос сөздерді табу, олардың 
жасалу жолдарын түсіндіру.  (мөп – мөлдір,  тіп – тік,  ап – 
анық,  сап  -  сары)  бірінші  сыңарларының  тұлғасына  назар 
аудар.

Ереже қорытып айту. 
• Берілген  сөздерді  кестеге  орналастыру  (58 
жаттығу).

Берілген сөздің 
қайталануы

Екі сөздің 
қосарлануы

Күшейткіш 
буын арқылы

•  «Толғаныс»  1.  Әр  түрлі  тапсырмалар  орындай 
отырып не байқадыңдар?

                      2. Қос сөздердің айырмашылығы қандай?
                      3. Дәлелде.
Оқушыларды бағалау.
Үйге: 53 жаттығу, ереже жаттау. 

ШҚО. Үржар ауданы Сегізбай ауылы
КММ « Тасбұлақ орта мектебі» 

Тарих пәнінің мұғалімі
Жетписова Мейрамгүл Мұхаметханқызы

Сабақтың  тақырыбы: Қылмыс  және  қылмыстық 
жауапкершілік.

Сабақтың  мақсаты: а)  Қылмыс,  қылмыстың  қоғамға 
қауіпті  әрекеті,  кәмелетке  толмағандардың  қылмысы, 
қылмыстық жауапкершілік  жаза және  оның түрлері,  кінәні 
жеңілдететін  және  ауырлататын  жағдайлар  туралы 
оқушылардың білімдерін қалыптастыру.

б)  Оқушылардың  құқықтық  білімін  көтеру 
жауапкершілігін арттыру.

в) Заңды сыйлауға, құрметтеуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас.
Сабақтың әдістері: Ой  шақыру,  баяндау,  жекелей  және 

топтық жұмыс.
Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру.
                               ІІ. Өткен сабақты пысықтау.

1. Қылмыстық құқық деген не?
2. Қылмыстық құқық құрылымы қандай?
3. Қылмыстық құқықтың ұстанымдары.

                     ІІІ. Жаңа сабақ.
«Қылмыс және қылмыстық жауаптылық»

• Ой шақыру:
4. Қылмыстың жасалуына итермелейтін факторлар

Қылмыс дегеніміз – заң қылмыс деп танитын әрекет 
немесе әрекетсіздік.
• Кәмелетке толмағандардың қылмыстық 
жауапкершілігі. Ерекшелігі.
• 14 пен 16 жас аралығындағы қылмыс 
жасаған жасөспірімдердің қылмыстық жауапкершілігі.
• Жауапкершіліктен босататын жағдайлар.
• Қылмыс үшін жазалау:
5. Айып салу (айыптың мөлшерін сот белгілейді)
6. Құқықтан айыру (істеп жүрген қызметі  
құқығынан, лауазымды орнынан алу);
7. Қоғамдық жұмысқа тарату (сотталған  
адамды өзінің негізгі жұмысынан тыс қоғамдық пайдалы 
еңбекке тарту);
8. Еңбекпен түзету жұмысы (сотталған адам 
сотта белгіленген мерзімде өзінің жұмыс орнында еңбек  
етіп өтейді);
9. Бас бостандығынан шектеу (сотталушыны 
арнайы, қоғамнан оңашаламай ұстау);
10. Тұтқындау (сотталушыны қоғамнан қатаң  
түрде оңашалау);
11. Әскери тәртіп бөлімінде ұстау (әскери  
қылмыс жасағаны үшін қолданылады);
12. Бас бостандығынан айыру (сотталушыны 
қоғамнан оңашалау, тұзету колониясына, абақтыға 
орналастыру);
13. Сотталушының мүлкін тәркілеу  
(сотталушының мүлкін түгелдей немесе оның белгілі бір  
бөлігін төлемсіз, мәжбүрлеу жолымен мемлекет меншігіне  

 ---1 ---

22 мамыр 2013 ж | № 19 (47)

ИНДЕКС: 64470



 ---------------------------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 22 мамыр 2013 ж | № 19 (47)

алу).
• Қылмыскердің кінәсін жеңілдететін жағдайлар:
14. Кінәлі істеген қылмысының зардабын өзі жойса;
15. Адам қылмысқа отбасы ауырлығы жағдайында,  
тағдыр басқа салған тауқымет салдарынан барса;
16. Қылмыс әлдекімнің мәжбүрлеуінен – қорқытуынан,  
материалдық жағынан тәуелді етуінен жасалса;
17. Қылмыс жәбірленушінің шектен асқан, жөнсіз  
әрекеті салдарынан туған терең толқыныс пен тебіреніс  
үстінде жасалса;
18. Адам аңдаусызда жасап алған қылмысына шын  
жүректен қатты өкінсе;
19. Қылмыс қажетті қорғаныс кезінде, қызмыскерді  
ұстау, бұйрықты орындау кезінде жасалса.
• Қылмыстық жауапкершілікті ауырлататын 
жағдайлар:
20. Қылмысты бұрын қылмыс жасаған адам қайталап  
жасаса;
21. Қылмысты адамдар тобы ұйымдасқан түрде  
жасаса;
22. Қылмыс жас балаға, қарт адамға қарсы және  
адамның дәрменсіз жағдайында жасалса;
23. Қылмыстың арты ауыр зардапқа әкеліп соқтыса  
(адам өлімі, көп мөлшердегі бағалы заттардың жойылуы,  
т.б.);
24. Қылмысқа балалар немесе психикалық кемтар  
адамдар тартылса;
25. Қылмыс ерекше қатыгездікпен, жәбірленушіні  
қорлау, оның қадірін, арын аяққа басу әрекеттерімен  
жасалса;
26. Қылмыс табиғат апаты немесе басқа да төтенше  
жағдайды бүркемеленіп жасалса;
27. Қылмыстан қоршаған ортаға зиян келтірілсе:
28. Қылмыс адамның уландырғыш заттар мен  
ішімдікті қолданған күйінде жасалса;
29. Қылмыскер қылмыс үстінде ерекше белсенділік  
көрсетсе;
30. Қылмыс от қаруды, жарылғыш және техникалық  
құралдарды пайдаланып жасалса;
31. Қылмыс кәсіби антын бұза отырып жасалса;
32. Қылмыс киім формасын немесе өкілеттілікті  
куәландыратын құжатты пайдалана отырып жасалса.
• Қылмыс тұрпаттары:
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ІҮ. Қорытынды – пысықтау.
• Қ.Р. Қылмыстық кодексінен табу. /38-51 бет/.

Жазаны 
тағайындаудың 

негізі

Жазаны 
жеңілдететін мән 

- жайлар

Жазаны 
ауырлататын мән 

- жайлар
? ? ?

• Қылмыстық жауаптылықтан, жазалаудан қандай 
жағдайда босатылады.

96 
б

103 
б

120 
б

175 
б  178 
б

187 
б

255 
б

257 
б

• «Рақымшылық» жасау деген не?
Оны біздің елде кім жасай алады?
Ү. Оқушыларды бағалау.
ҮІ. Үйге тапсырма: §49. 3 тапсырма. Қ.Р. Қылмыстық 

кодексін баптарын оқу.
-----------------------------------------------------------------------

ШҚО Үржар ауданы  Сегізбай ауылы 
КММ «Тасбұлақ орта мектебі» 

география пәнінің мұғалімі  
Солтанбекова Гульбахар Оразгалиевна

Тақырыбы:   Еуропаның шаруашылығы.
Мақсаты:
Білімділік:  Оқушыларға  Еуропаның  өнеркәсібі,  ауыл  

шаруашылығы,  көлігі,  ішкі  айырмашылықтары  жөнінде  
түсіндіру.

Дамыту: Өз бетінше ізденіспен шығармашылық тұрғыда  
жұмыс  істеуге  дағдыландыру.  Өз  ойларын  еркін  де  
сауатты, нақты жеткізу қабілеттерін арттыру.

Тәрбиелік: Жан-жақтылыққа,  ізденімпаздыққа  баулу,  
тыңдай және сөйлей білу мәдениетін арттыру.

Болжамдап  отырған  нәтиже:  Еуропаның 
шаруашылығымен  танысқан тұлға.

Сабақтың типі:  Жаңа білім беру сабағы
Сабақтың түрі:  Аралас сабақ
Сабақтың әдісі: 1.  Сұрақ-жауап.             4. Тірек-

сызбамен жұмыс.               
2. Әңгіме-дәріс.              5. Кестемен жұмыс.
 3. Б.Ү.Ү. кестесі.            6. Топтастыру.
Сабақтың  көрнекілігі: Қосымша  деректер,  оқулық,  

кескін карта, карта т.б.
                             
Сабақтың жоспары:
І.  Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
1. Сұрақ-жауап.
 Қорытындылау.
ІІІ. Жаңа сабақ.
1. Әңгіме-дәріс.
2. Кестемен жұмыс.
3. Тірек-сызбамен жұмыс.
4. Топтастыру.
Қорытындылау.
IV. Жаңа сабақты бекіту.
1. Б.Ү.Ү. кестесі.
V. Қорытындылау, бағалау.
VІ. Үйге тапсырма беру.
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Сабақтың барысы:
І.  Ұйымдастыру кезеңі.

Оқушыларды  түгендеу,  оқу  құралдарын  
дайындатып, зейіндерін сабаққа аударту.

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
1. Сұрақ-жауап.
1. Еуропа халқының еңбек ресурсы?

2. Еуропа халқының ұлттық құрамы?
3. Еуропа халқының діни құрамы?
4. Еуропа халқының орналасуы?

5. Еуропа халқының тығыздығы?
Қорытындылау.
ІІІ. Жаңа сабақ.
1. Әңгіме-дәріс.

Жаңа сабақ әңгіме-дәріс беруден басталады.
2. Кестемен  жұмыс.

Кесте арқылы Еуропаның өнеркәсібін түсіндіру.

Машина 
жасау

Бүкіл өнеркәсіп өнімінің 30%-дан  
және оның экспортының 70%-дан  
астамы тиесілі. 

Химия 
өнеркәсібі

Германия-химияландырылған ел,  
көмірсутекті шикізаттарға 
негізделген.

Отын-
энегетика

Еуропаның көп елдерінде мұнай мен  
газға ауысуда, көмір өндіру күрт 
азайған.

Қара 
металлургия

Германия, Ұлыбритания, Франция,  
Бельгия, Польша, Чехия т.б. жақсы 
дамыған.

Түсті 
металлургия

Жетекші елдер: Германия, норвегия,  
Франция, Ұлыбритания, Италия,  
Испания т.б.

Ағаш 
өнеркәсібі

Швеция мен Финляндияның 
халықаралық маманданған саласы.

Жеңіл 
өнеркәсіп

Еуропа-ежелден жеңіл өнеркәсіп  
қарқынды дамыған аймақ.

3. Тірек-сызбамен жұмыс.
Тірек-сызба арқылы Еуропаның ауыл шаруашылығын 

түсіндіру.

4. Топтастыру.
Топтастыру арқылы Еуропаның көлігін түсіндіру.

Қорытындылау.

IV. Жаңа сабақты бекіту.
1. Б.Ү.Ү. кестесі.

Білгенім Үйренгенім Үйренгім 
келеді

V. Қорытындылау, бағалау.
VІ. Үйге тапсырма беру.
 Еуропаның шаруашылығы.

ШҚО Үржар ауданы Сегізбай ауылы
КММ «Тасбұлақ орта мектебі»

Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі 
Черубаева   Динара  Толеутаевна 

Пән аты:     Қоршаған ортамен танысу.                           
Сабақтың тақырыбы:     Бағдаршам.
Сабақтың мақсаты:    жолда жүру ережелері туралы 

білімдерін кеңейту.
1. Білімділік: көліктер, олардың түрлерімен

таныстыру, жолда жүру ережесі 
туралы білімдерін кеңейту.

2. Дамытушылық:  ой- қиялын дамыту, 
шығармашылық белсендігін арттыру;  
ұжыммен жұмыс жасау барысында бірлесіп 
шешім қабылдау дағдыларын жетілдіру.

3. Тәрбиелік:  Жолда жүру тәртібін сақтауға 
тәрбиелеу.

Сабақтың типі:  жаңа білімді қалыптастыру.
Сабақтың түрі:   аралас сабақ
Әдіс- тәсілдері: әңгімелеу, сұрақ- жауап, ойын, көрнекілік
Көрнекілік:  оқулық, суреттер, жол белгілері.

               Жылулық шеңбері. Н. Айтовтың «Жолың 
болсын!» 

                      өлеңін    қайталау.
Атам  шықса сапарға
1. Жолың 

болсын!- дейді апам.
Апам шықса сапарға
2. Жолың 

болсын!- дейді атам.
3. Жолың 

болсын!- дейді олар,
Үлкенге де кішіге.

4. Жолың 
болсын!- дейді олар,

Ұшырасқан кісіге.
Осы сөзді байқадым

Қуат барын, күш 
барын.

5. Жолың 
болсын!- айтамын,

Алыс жолға шықса кім!

  «Көліктер» д/ ойыны
6. Ертегілерде кейіпкерлер көліктің қандай түрлерін 
пайдаланады?
7. Адамға көлік не үшін қажет? Қандай көлік 
түрлері бар?

Балалар суреттерді қарап көліктің түрлерін атайды, әуә,  
жер, су көліктері болатыны туралы қортындыға келеді.  
Жолдың, темір жолдың суреті салынған қағазға- жол 
көліктерін, судың беті салынған суретке- су көліктерін ,  
аспан бейнеленген суретке- әуе көліктерін қойып 
топтастырады.
 Біздің елдегі көк теңіз жағалауында .... кездестіруге 
болады.
 Біздің елдегі әуежайда ... кездестіруге болады.
 Теміржол рельсінде... жүйткиді.
 Жолдарда ... зулайды.

Е .Сегал , М. Ильиннің «Біздің көшедегі машиналар» 
әңгімесі. Оқу .Талдау.

       «Ертеде адамдар алыс жерлерге жануарлар арқылы 
және оларға жегілген екі дөңгелегі бар арбалармен 
қатынасқан. Кейінірек адамдар двигательді ойлап тапты. 
Алғашқы көлік атсыз жүретін карета сияқты болды. Уақыт 
өте келе көліктің сырт көрінісі өзгере бастады, двигатель 
қуаты артты. Ал қазір көліктер раллиде жарысып өздерінің 
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жылдамдықтарын және төзімділіктерін сынақтан өткізеді».
Транспорт  әрқалай  қозғалады.  Ауамен  ұшақ,  тікұшақ 

ұшады. Суда кеме, қайық жүзеді. Жерде жедел жәрдем, өрт 
сөндіруші,  нан  таситын,  қоқыс  жинайтын,  трамвай, 
троллейбус,  қар  күрейтін,  жүк  таситын,  көшеге  су  себуші 
машиналар  жүреді.  Транспорттар  әр  түрлі  мақсатта 
қолданылады. Бірі- жүк тасыса, екіншісі адам тасиды.

«Бағдаршам» ойыны.
8. Көшедегі қимыл- қозғалысты реттеу не үшін 
қажет деп ойлайсыңдар?

Жолда жүру тәртібі не үшін қажет? 
--------------------------------------------------------------------------

Пәні: Ана 
тілі

 3-сынып Мұғалімі: Сапарова Лаура

Сабақтың 
атауы

Адам болам десеңіз

Сілтеме Оқулық, суреттер

Жалпы 
мақсаттар:

Өлеңнің қанатты сөзін негізге ала отырып, 
өлеңнің негізгі идеясын ашу, түсіну.

Оқыту 
нәтежиесі

Әр түрлі ой дамыту стратегиялары арқылы 
өзіндік жұмыс істеуге, ізденуге ықпал ету.

Дерексөзде
р

Интернет

Негізгі 
идеялар

Оқушыларды бес нәрседен қашық болуға, 
бес нәрсеге асық болуға әрекеттендіру.

Тапсырмал
ар

Топтық жұмыс, сұрақ-жауап, топтастыру, 
диалог, талдау, пікір қорғау 

Бағалау • Мәтінді толық түсінген, 
тапсырмалдарды дұрыс орындаса «5» деген 
баға
• Мәтінді түсінген, мазмұндап айта 
алатын, 1-2 тапсырманы дұрыс орындаса 
«4»
• Мәтінді мазмұның толық талдай 
алмайтын нашар орындаса «3» 

1-сабақтың рефлективті есебі
Мұғалімнің ойлары

Сынып: 3-сынып   Тақырып: Жеміс бағында

Өзімнің  практикамды  бастауыш  сынып  оқушыларына 
жүргізіп,  үшінші  сыныптың  оқушылары  бұдан  қандай 
нәтеже  береді  деген  оймен  іс-тәжірбемді  бастап  кеттім. 
Алдымен  оларды  шеңбер  бойымен  жүргізіп,  қолдарына 
қағаздар бердім. Ол суреттер бойынша оқушылар топ-топқа 
топтасып, өз орындарына отырды. Қолдарындағы суреттерге 
қарап,  оқушылар  бүгінгі  сабақтың  табиғатқа  байланысты 
екендігін  өздері  болжады.  Одан  кейін  бағалау  бетшесімен 
толыстырдым.  Мұнда  олар  күз  мезгілінің  байлықтары 
туралы  білімдерін,  жасыл  ағаштардың  адам  өміріндегі 
маңызын,  қолданылуын,  сол  арқылы  өмірмен 
байланыстырып  қорыта  алатындығы  арқылы  өз  білімдерін 
сабақтың  мақсатына  сәйкестендіріп  бағалай  алатындығын 
ұқты. Сонымен сабағымызды ой шақырумен бастап кеттік. 
Мұндағы  сұрақтар  оқушыларды  сыни  ойлап,  сындарлы 
пікірлер айтуына жағдай жасайтындай болды.
  Мысалы:  Күздің  суретіне  қарай  отырып,  күзде  болатын 
құбылыстарды атауы Абай атамыздың табиғатқа байланысты 
қандай  лирикалық  өлеңдерін  білесіңдер?  Абайдың  «Күз» 

туралы  өлең  жолдарымен  сабағымызды  аштық.  Өлең 
жолдары  арқылы  күздегі  табиғаттағы  өзгерістер,  жан-
жануарлардың,  құстардың  күзгі  тіршілігі  туралы 
оқушылардан сұрай отырып, берген жауаптарын бір арнаға 
топтастырдық. 
 Келесі  сөз  тіркесін  топ  тапсырмасы  бойынша  тақтада 
алманың,  моншақтай,  қып-қызыл  сөздерінің  тіркестерін 
анықтады.
  Бұдан  кейін  суретпен  жұмыс  ой  толғаныс  бойынша  үш 
топқа  тапсырмалар  берілді.  Бірінші  топқа  әңгіме  құрау, 
екінші  топқа  алма  бағындағы  еңбек  түрі  туралы 
әңгімелеу,үшінші  топқа  венн  диограммасы  бүгінгі  оқыған 
мәтін  мен  Т.Жароковтың  «Ауыл  күзі»  өлеңін  салыстыра 
сипаттап берді. 
 Келесі тапсырма «Бес жолды өлең» тақтада алманың суреті 
бейнеленген. Суреттер қою арқылы өлең құрастыру. Әр топ 
сұрақтарға жауап беру арқылы бес жол өлең құрастырды. Әр 
тапсырма, әр жауап мұғалім тарапынан мадақтау сөздерімен, 
шапалақтаумен оқушыларды ынталандырып отырды.

Топ  басшылары  Ұлдана,  Бибізейнап,  Гүлназ  топ 
мүшелерін  алдарындағы  бағалау  парағына  критерийлерге 
сүйене отырып бағалады. Сабақ соңында сабақта не ұнады, 
не  ұнамады  сияқты  оқушылардың  бүгінгі  сабаққа  деген 
рефлексиясын  стикерлерге  жазып,  тақтаға  жабыстырумен 
аяқталды. Үйге тапсырма өздері жақсы көретін жемістерінің 
суретін салу, сол туралы шағын әңгіме, өлең жазып келулері 
берілді. 

Үшінші  сыныпқа  өткізілген  жаңаша  әдіске  байланысты 
практикадан  менің  түсінгенім,  балалар  топтың  жұмыста 
өздерін  ашып  көрсете  алды.  Бағалау  кезінде  топ 
басшысының берген бағасына барлығы риза болды. Себебі, 
бағалау  критерийі  көп  көмегін  тигізді:  Оқушылардың 
сабақтың мақсатына жетуіне топ болып жұмыла жасаған, ой 
қосқан  әрекеттері  көмектесті  деп  ойлаймын,  себебі 
Александр  мен  Мерсер  айтқандай,  диологтың  пайдасын 
балалар сезініп үлгерді және дәл солай рефлексия жазып өз 
пікірлерін білдірді.

--------------------------------------------------------------------------
Макимова Дәмелі Садыққызы

№53 мектеп-лицейінің  
математика пәні мұғалімі

Астана қаласы 

КОМПЬЮТЕРМЕН ОҚЫТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Ақпараттық  технологияларды сабақта  тиімді  
пайдалану оқушылардың  да, мұғалімдердің  де  
мүмкіндіктерін  кеңейтеді.  Ендеше  ақпараттық 
технологияларды үйлесімді пайдалана білу қазіргі  таңда 
өзекті мәселелердің біріне айналып отырғаны даусыз.

Қазіргі  мектептің  даму  болашағы  қоғамның  даму 
үрдісімен,  білімнің  ғылыми  интеграцияға  ұмтылуымен, 
қоғамда  жинақталып  және  үнемі  өсіп  отыратын  ақпарат 
көлемінің  әртүрлі  тегімен  анықталады.  Ақпараттық 
технологияларды  пайдалану  арқылы  оқушылар  білімдерін 
жүйелеп,  қажетті  мағлұматтарды  уақытында,  тиімді 
пайдалана  алады,  білімдерін  жинақтап,  әртүрлі 
ғылымдармен  біріктіре  алады.  Қазірде  Астана  қаласы 
мектептерінде  біртіндеп  бұл  мәселе  қол  жетімді  бола 
бастады.  Сабақта  оқушылар  компьютер,  ноутбук, 
электронды тақта, электрондық оқулық, планшет, тіпті ұялы 
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телефонды  да  тиімді  пайдалана  алады.  Бұл  процесс 
оқушыларға  жан-жақты  білім  алуға  мүмкіндік  береді. 
Компьютер  адам  қызметінің  барлық  саласында  еңбек 
өнімділігін  арттыру  құралына  айналды  десек  те  болады. 
Компьютерді сабақта пайдалану кезінде қарым-қатынас тек 
мұғалім мен оқушы арасында ғана емес, мұғалім мен оқушы 
арасында  компьютерлік  қатынас та  пайда  болады десек  те 
болады. 

Білім берудегі жаңа ақпараттық технология – оқу мен оқу-
тәрбие материалдарын үйретуге арналған есептеуіш техника 
мен инструменттік  құралдардың жиынтығы, сол сияқты ол 
есептеуіш техника құралдарының оқу процесіндегі ролі мен 
орны,  мұғалімдер  мен  оқушылардың  еңбегін  жеңілдетуде 
оларды  пайдаланудың  түрі  мен  әдістері  туралы  ғылыми 
білімнің жүйесі. Оқытудағы жаңа ақпараттық технологиялар 
аса  қажетті  педагогикалық  проблемалардың  шешімдерін 
табуға, ой-еңбегін арттыруға, оқу процесін тиімді басқаруды 
қамтамасыз етеді. Оның негізгі  ерекшелігі - ол мұғалімдер 
мен оқушыларға  өз  бетімен және бірлесіп шығармашылық 
жұмыс  жасауға  көп  мүмкіндік  береді  және  оны 
педагогикалық мақсатта пайдалану оқушылардың зердесіне, 
сезіміне,  мүддесіне,  көзқарасына  әсер  ете  отырып,  оның 
интеллектілік  мүмкіншіліктерін  арттыруға  көмектеседі. 
Сондай-ақ,  оқушының  өз  бетімен  дербес  жұмыстарын 
ұйымдастыруға  қолайлы  жағдай  туғызады.  Осылайша, 
оқушы  өз  бетімен  танымдық  және  эксперименттік-
зерттеушілік қызметін меңгереді, оқушыларда өз бетімен оқу 
қызметінің мәдениеті қалыптасады. 

Ақпараттық технологияларды білім беру жүйесіне енгізу 
оқу  процесін  ұйымдастырудың  тиімді  технологияларын 
таңдау  мүмкіндігін  береді.  Оларды  таңдау  кезінде 
технологияның  оқушының  жеке  игеру қабілеті  мен  нақты 
пәннің  ерекшеліктеріне  сәйкес  келуіне  көңіл  бөлінуі  тиіс. 
Мультимедиялық  технологиялармен  жұмыс  істеу  кезінде 
оқушылар басынан бастап,  қызықты танымдық әрекеттерге 
араласа алады. Осындай процесс барысында оқушылар білім 
алып, оны іс-жүзінде қолданып ғана қоймай, сол ортадағы 
қосымша  мәлімет  көздерімен  қажетті  деген  құралдарын 
өздері таңдап ала алады.

Қоғамымызда компьютер маңызды әрі көрнекті орын алып 
отырған  осындай  сәтте  компьютерлік  технологияларды 
оқыту  жүйесінде  пайдалану  еліміздің  болашағын  барлық 
ғылым салаларында жаңа идеяларды ұсынып, оларды жүзеге 
асыра алатын сауатты ұрпақпен қамтамасыз ете алады.

Ақпараттық  технологиялардың  дамуы  білімді  бағалау 
және пайдалану жүйесін де уақтылы өзгертіп отыруды талап 
етеді. Осыған байланысты білім беруде қолданылатын әдіс-
тәсілдер, әдістемелер, технологиялар жаңартылып отырады. 
Ақпараттық технологиялар оқушыларға ғылыми ұғымдарды 
түсіндіруді және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге 
мүмкіндік  беріп,  мұғалімдерге  сабақ  беруде  көмектесетін 
маңызды құрал болып отыр. Сондықтан, оқыту барысында 
осы технологияларды ойланып қолдануды қажет етеді. 

Сабақта  ақпараттық  технологияларды  енгізген  кезде 
теориялық  және  тәжірибелік  білімдердің  біртұтастығы 
оларды ойланып, тиімді қолдануды қамтамасыз етеді, ал бұл 
оқу  және  оқыту  үдерістерін  жақсартуға  жағдай  жасайтын 
болады.  Технологиялық  білім  сыныпта  ақпараттық 
технологияларды қолдану жөніндегі білімдерді қамтиды. 

Мектептегі технологияларға мыналар жатады:

Теледидар;  электронды тақта; электронды оқулық; 
Сандық теледидар;                         
Интернет/WWW;
Ұялы телефон;
Ұтқыр қондырғылар;
Компьютер/ноутбук.

Қазірде  біздің  мектепте  бірқатар  сабақтар  осы  жаңа 
технологияны  пайдалану  арқылы  өтеді.  Мұндай  сабақтар 
оқушылардың  топпен  жұмыс  жасауына  көп  мүмкіндік 
береді.  Сабақта  оқушылардың  жалығуына,  босаңсуына 
мүмкіндік болмайды. Керісінше, бірігіп, ортақтасып, ойымен 
бөлісе  отырып,  жұмыс  істеуін  қамтамасыз  етеді. 
Компьютерді  қолдану  жас  талаптың  мүдде  және 
талаптылыққа  ынталандыратын  ақпараттық  жағдайды 
жасауға  мүмкiндiк  бередi.  Орындай  алатын  тапсырмалар 
саны  көбейеді,  үйрену  деңгейіне  оңай  жетеді,  оқушының 
бүкіл сабақ бойы белсендiлiгi  мен қызығушылығы артады. 
Себебі:

1) компьютердің көмегімен тақырыпты оқу уақытын және 
жолдарын өздігінен таңдауды ұсыну (теорияны, машықтану 
және бақылау жаттығуларын орындау);

 2) қандай да бір күрделі тапсырманы өз бетінше таңдауды 
ұсыну; 

3)  компьютерде  кеңес  алуды ұсыну мүмкіндіктері  пайда 
болады. 

Нәтижесінде оқушылар өзінің оқу танымдық іс-әрекетіне 
өзіндік талдау жасауға және өзін-өзі бағалауға белсенді түрде 
кіріседі,  сонымен  бірге  өзінің  мүмкіндігінше  жұмыс 
жасайды. 

Мұндай  сабақтарда  мұғалім,  негізінен,  тапсырмаларды 
берудегі,  нәтижелерді белгілеп, баға қоюдағы жұмыстардан 
босатылып,  кеңесші рөлін атқарады.  Ал берілген уақыттан 
тапсырманы ерте  бітірген  оқушылармен  жеке  кеңес  өткізу 
мүмкіндігіне  ие  болады.  Яғни,  оқушылар  берілген 
тапсырмаларды бірнеше қырынан қарап, саралауға, кеңінен 
мәлімет алуға мүмкіндік туады.

Бүгінгі  таңда  заман  талабына  сай  ақпараттық 
технологиялар оқу процесінде кеңінен пайдалануда. Әсіресе, 
математика пәндерінде қолдану көңілімізден шығып жатыр. 
Технологияларды білім беру саласында пайдалану оқушылар 
үшін өте тиімді деп ойлаймын. 

Қазір  XXI  ғасыр  ақпарат  ғасыры  болғандықтан,  адам 
баласына  компьютерлік  сауаттылық  қажет.  Ал  бұл 
сауаттылық  мектептен  басталады.  Сондықтан  ақпараттық 
технология  арқылы  практикалық  жұмыстарды  қызықты, 
түсінікті,  терең меңгере алуға  толық мүмкіндік  бар.  Бұдан 
алған түсінік оқушының есінде ұзаққа қалатыны сөзсіз.

 
Пайдаланған әдебиеттер:

1.http://kk.wikipedia.org.
2.Мұғалімдердің  зерттеулері  мен  арнайы  педогогикалық 

талаптар. Лондон: Дэвид Фултон.
3. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші (негізгі) деңгей. 

Кембридж тәсілінің теориялық негіздері.
------------------------------------------------------------------------

КӨЛІК ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ АТМОСФЕРАҒА
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АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА КЕРІ ӘСЕРІ

Жұмаш Батыржан  9 «А» сынып оқушысы
 Ғылыми жетекшісі: Князова А.Қ. 

Химия-биология пәндерінің мұғалімі, 
№53 мектеп –лицейі, Астана қаласы

Атмосфера бүкіл әлемнің тіршілік тынысы.Ол жер шары 
халықтарының  ортақ  байлығы  болғандықтан, оның сапасы, 
тазалығы  адамзат  үшін  ешнәрсеге  тең  келмейтін 
биосфераның  құрамдас  бөлігі.  Оның  массасы  5.157х1015 

тоннаға  дейін.  Атмосфера  бірнеше  қабаттан 
тропосфера,озон, стратосфера  мезосфера термосфера және 
экзосферадан  тұрады.  Торфосфера  мен  озон  қабатының 
тіршілік  үшін  маңызы  ерекше.  Атмосфера   ауасының 
шекарасы  болмайды.  Шекарасы  болмайтын  атмосфера 
ауасының ластануы оп оңай әрі ластану барлық  жер бетіне 
тез арада - ақ  таралады. Ауаның ластануы табиғаттан және 
адамның іс әрекетінен болады. Табиғи ластану жанартаулар 
атқылауынан,  тастардың  үгілуінен,  дауылдан  орман  ,дала 
өрттерінің  әсерінен  болады.  Атмосфералық  ауа  үшін  ең 
қауіптісі  адам  қызметінің  нәтижесімен  ластану.Ластайтын 
заттар  өндірістен  автокөліктен  және  тұрмыстық 
қалдықтардан  таралады.Осы  лас  заттар  атмосфералық 
ауаның  төменгі  қабатына  күнде  қосылып 
отырады.Қазақстанда  ірі  ірі  өнеркәсіп  орталықтары, 
зауыттар мен фабрикалар көп шоғырланған қалалар, мұнай 
газ т.с.с  өндірістерді айтуға болады. Оған ғарыш айлағынан 
ұшатын  зымырандар  автокөлік  санының  арта  түсуін 
қоссақ,сонда  ауаны  негізгі  ластаушылар  белгілі  болады. 
Ауаға шығатын заттардың химиялық құрамы пайдаланылған 
отынның түріне, өндірілетін өнімнің құрамына , өндірістегі 
технологиялық процестерге, т.б . жағдайларға байланысты.

Қазіргі  заманда  табиғат  компонентерінің  толық  дерлік 
өзгеруіне  ықпал  жасап,негізгі  экологиялық  проблемаларды 
туғызып отырған мұнай мен газ өнеркәсіптік кешендері мен 
елді мекендер. Қоршаған ортаға бүкіл әлемде жыл сайын  3,0 
млрд  тоннадан астам өнеркәсіптің қатты қалдығы 1 млрд 
тоннадай шығып тұрады. Шикі мұнай өзінің табиғатқа әсері 
жағынан  бензинге  жақын.  Мұнайдың  буы  онша  зиян 
болмағанымен  ,  сұйық  мұнай  адам  денесіне  әртүрлі  тері 
ауруларын қоздырады  (экземе) ; Бензин мен керосин адам 
ағзасына тыныс жолдарымен кіріп, одан ішек қарын  арқылы 
қанға  өтеді.  Сөйтіп  орталық  жүйке  тамырына  әсер  етеді, 
уландырады, кейде  соңы өлімге апарады  (ШРК  дан асып 
кетсе); Көмірдің тотығы (СО)  исі мен дәмі жоқ иіссіз газ. 
Жұмыс істейтін  аймақта  оның ШРК мөлшері  –  20  мг/  м3. 
Егер концентрациясы 300 ден 600 мг/м3 болса адам жеңілдеу 
уланады, 1800 мг/м3  болса қатты уланады, ал 3600 мг/м3    де 
2-3 рет тыныс алғанда- ақ  адам өліп қалады. Азот тотығы 
қанды улайтын түссіз газ. Орталық жүйке тамырына тікелей 
әсер  етеді.  Азоттың  қос  тотығы  тұншықтыратын исі  бар, 
қоңыр  түсті  газ.  Ауадағы  концентрациясы  10  мг/м3 

болғанда  иісі  сезіледі,  80  м3 кубқа  жетсе,  тамақты 
жыбырлатып,  ауыздан  су  ағады   200-300  мг/м3 

концентрациясы  адам  өміріне  қауіпті.  ШРК  –  5  мг/м3 

Атмосфера  ауасы  өмір  тіршілік  үшін  аса  маңызды, 
тіршілікке нәр береді. 

Сондықтан   асмосфераны  ауаны   ластанудан  қорғау  әр 
адамның  мақсаты,  міндеті  болуы   тиіс.  Атмосфераны 

ластаушылардың түріде көп -ақ. Соның бірі автокөлік екені 
белгілі.   Көліктің  түрлері:  автокөліктің  қоршаған  ортаға 
әсерлерін  жағымды  және  жағымсыз  деп  екіге  бөліп 
көрсетуге  болады.  Әрбір  жағымды  әсердің   түріне  бір 
жағымсыз  әсерді  сәйкес  келтіруге  болады.  Мәліметтер 
кестеде көрсетілген.

Автокөліктің қоршаған ортаға әсері

Жағымды әсерлер Жағымсыз әсерлер
Сауданың, саяси, мәдени 

байланыстардың дамуы
Атмосферадағы газ және 

энергеткикалық   тепе 
теңдіңтің бұзылуы.

Ғылыми   техникалық 
прогресті 
ынталандыру,жұмыс 
орындарын беру

Атмосфераның  пайдалы 
қазбалардың,  тұщы  су 
қорларының сарқылуы 

Өндірістік   процестерге 
көліктің енгізілуі,  тауарлар 
өндіріснде  жаңа 
айналыстардың  қысқаруы 
(тауарлардың  жылдам 
жеткізілуі) 

Жол көлік  оқиғаларында 
адамдардың  өмірінің 
қиылуы

Жеке  тұлғаның  еркіндігі 
мен тәуелсіздігін сезінуі 

Биологиялық 
қорлардың,  соның  ішінде 
өсімдік,  жануар  және 
адамның улануы

Қолайлы  жағдайда  өмір 
сүру  мүмкіндігінің 
жоғарылауы

Қозғалысқа 
қатысушылардың 
күйзелісте болуы

Жеке  тұлғаның  тіршілік 
кеңістігінің кеңеюі

Аумақтарды   бөлу 
есебінен  өмір  сүретін 
кеңістіктің  азаюы

Тұтынушы  үшін 
әлеуметтік   тұрмыстық 
қызмет  көрсетуге  қол 
жетімділік 

Ландшафтың 
биологиялық  өнімділігінің 
қысқаруы

Тауарлардың  кең 
түрлеріне,  өнімдерге  дәл 
дайын  болған  кезінде  қол 
жеткізуді қанағаттандыру

Қала  құрлыстары  мен 
ауылдық  ландшафттар 
үйлесімінің бұзылуы 

Тез  жүруден  қуанышқа 
бөлену,  қолайсыз ауа  райы 
жағдайындағы  комфорт 
және қолайлы болу.

Автокөліктерге 
байланысты  салықтар мен 
шығынның өсуі

Атмосфера  ауасын  ластайтын  негізгі  факторлардың  бірі 
автокөлік   болып  табылды.  Автокөлік  бөліп  шығаратын 
газдың құрамында шамамен 200 зат бар. Оның бірі түгелдей 
жанған  немесе  шала  жанған  көмірсутектер.  Шала  жанған 
көмірсутектер  машинадан  шығатын  түтіннің  құрамында, 
әсіресе көлік моторы  баяу істеп тұрғанда көп бөлінеді. 

Сапалы  бензин  құйылып,тоқтаусыз  жүрген  көліктен 
бөлінетін газдың құрамында 2,7% жанбайтын көмірсутегінің 
тотығы  болады.Машина  жылдамдығын  баяулатқан  кезде 
оның  мөлшері  6,9%  -ға  дейін  артады.Бұдан  машинаны 
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баяулатып  жүру жиі болғандықтан қала ауасы көміртегінің 
тотығы көп бөлініп шығады. Бұл зат адам ағзасынан  енетін 
болса,  қан   гемоглобині  мен  байланысып,  оттегінің 
ұлпаларға жеткізілуіне кедергі  жасайды. 

Бүгінгі  таңда  автокөлік  көптеген  қалаларда  бірінші 
орындағы ластаушы  көзге жатады.  Көптеген мәліметтерге 
қарағанда  бензин  қозғалтқышынан  тасталатын  жанусыз 
қалған  көмірсутектердің  толық  жанбауынан   шыққан 
өнімдердің  мөлшері  дизель  қозғалтқышынан  анағұрлым 
жоғары  екені  анықталған.  Қорыта  келгенде  автокөліктен 
осыншалықты  адам   ағзасына   қоршаған  ортаға  тигізетін 
зиянды әсерлерін  білдік.

     Сондықтан да менің мынадай ұсыныстарым бар;

1. Экологиялық  таза  жанармайлар  ойлап 
табылса......

2. Қазіргі  автокөліктерден  бөлінетін  зиянды 
заттарды  ұстап  қалатын  сүзгіштер 
орналастырылса.....

3. Арнайы сүзгіштерсіз көліктердің  жүруіне тиым 
салынса......

4. Салауатты  өмір  салтын  қалыптастыруда 
автокөлік орнына велосипед қолданылса.....

5. Велосипед жүргізуге арналған жолдар және оған 
арналған тұрақтар салынуы қарастырылса.....

6. Экологиялық  таза  отын  пайдаланатын 
автомобиль қозғалтқыштарын жасаса.....

Пайдаланылған әдебиеттер:

1 Темірғали Ж.  Экологиялық ахуалға Үкіметтің назарын 
аударды // Заң газеті. – 2002 ж

2 Таңатарова Қ. Экологиялық біліктілік бәсекелестік кепілі 
// Деловой мир Казахстана. – 1999 ж 

3 Полянский Ю.П. және т.б. Жалпы биология. - Алматы, 
1986 ж 

4 Жатқанбаев Ж.Ж. Биосфера. - Алматы, 1978 ж
5 Исмагилов М.Н. Экология. - Алматы, 1978 ж
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Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, 
№ 266 мектеп-лицейдің бастауыш 

сынып мұғалімі  Жұмахметова Айнұр   

ӘЙЕЛДЕР БЕЙНЕСІН СУРЕТТЕУДЕГІ
ТІЛДІК ҚҰРАЛДАР ҚОЛДАНЫСЫ

Көрнекті  ғалым  Р.Бердібаевтың:  «Заманымыздың  ұлы 
жазушысы М.Әуезовтың шығармашылық сапарында ерекше 
маңызды орын алатын шығарма «Абай жолы» эпопеясы. Бұл 
шығарма  ұзақ  ізденіс,  үлкен  әзірлік,шамырқанған  шабыт 
толғағы  үстінде  дүниеге  келген  мәлім.  Жазушы  бұл 
эпопеяны  жазарға  дейін  қаламгерлік  тәжірибе  мектебінен 
өтті,белгілі  прозаик,  танымал  драматург,  озық  аудармашы, 
байыпты  зерттеуші  ретінде  халқымызға  кең  танылған  еді. 
Міне,осы жан-жақты еңбек оның өмірлік  туындысы «Абай 
жолының»  әрі  мәнді,әрі  сәнді,ғасырларға  кететін 
ескерткіштей  ерек  шығуына  септескен»-деген  пікіріне 
суйенсек, М.Әуезовтің «Абай жолы» роман эпопеясы туралы 
қанша айтсада жеткілікті таныдық деп айта алмаймыз. 
Біз  өз  тарапамыздан  осы  ұлы  шығарманың  сырын 

тануға,ондағы  әйелдер  галериясы  жасалуындағы 
жазушының  ерекше  сөз  қолданысы  туралы  қарастырып 
көоуге талпыныс жасаймыз.
Шығармадағы әйелдер бейнесі – топтаса келгенде, біртұтас 
«қазақ  әйелі» дерлік  ұғым тудыруға  бағытталғанын айқын 
көре  аламыз.  Жастық,қазақ  қыздары  Тоғжан,Әйгерімнен 
бастап,ұлағатты ана – Зереге дейінгі  бейнелер жасалуы-тіл 
құдіретін М.Әуезов жанымен сезіне білгендігінің айғағы.
М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясындағы әйелдер бейнесін 
былайша көрсетуге болады: 
Қазаққызы -(Тоғжан,Қуандық,Салтанат,Керімбала)
Қазақанасы -   (Ділдә,Әйгерім,Айғыз,Күңке,Сары аттаң)
Еланасы - (Зере,Ұлжан,Ис кемпір)
М.Әуезов «Абай жолы» роман эпопеясында Тоғжанды былай 
суреттейді: «Бұл үйге әсіресе, өзгеше көктем нұрын енгізген 
бір  жан  бар.  Ол  Сүйіндіктің  қызы-  Тоғжан.  Сылдырлаған 
шолпысы,  әлдеқандай  былдырлаған  тілімен  тоғжанның 
келері  мен  кетерін  паш  етеді.  Құлақтағы  әшекей 
сырғасы,бастағы  кәмшат  бөркі,білек  толған  білезіктері  –
баршасы  да  бұл  өңірден  Абайдың  көрмеген  бір  сәні 
сиякты.толықша келген,аппақ жүзді, қырлы мұрын, қара көз 
қыздың  жіп-жіңішке  қасы  да  айдай  боп  қиылып  тұр. 
Қарлығаш қанатының ұшындай үп-үшкір боп,самайға қарай 
тартылған қас жүрекке  шабар жеңдеттің жебесіндей». 
Мұндағы ерекше көрінетін  «қас  жүрекке  шабар жеңдеттің 
жебесіндей»  қолданысы,  Абайдың  өз  өлеңімен  үндесіп 
жатыр.  Ал  енді  осы  Тоғжанның  бір  ғана  қасын  суреттеуі 
арқылы Абай жүрегінде ең  алғаш мәңгіге  орнаған сезімді, 
қосыла алмай жылатып кеткен сезімді көре аламыз.
Қазақ  қызының  осындай  қасиетті  М.Әуезовте  Қуандық 
қыздың қайраты мен өжеттілігі арқылы толыға түседі: «Дәл 
осы сәтте, осы күңгірт кеште Қуандық Абайға үлкен бір қуат, 
екпін суретін көрсеткендей болды».  Мұнда қазақ қызының 
өзіне  бірден  ғашық  ете  алатын  қасиетті  Тоғжан  арқылы, 
қайратты  Қуандық  арқылы  өріліп  жасалып  келе  жатқаны 
көрінеді.  Бұл  тұтастықты  салтанат  қыздың  ерекше  ерлігі 
қасиетті  өзіндік  толыққандылық  бере  түседі.  Сәнді 
бойжеткен  Салтанат-қазақ  әйелінің  қол  бастай  алатын 
ермінезділігінің символы. 
Осы  жастық  кезең  суретін  М.Әуезов  «Абай  жолында» 
Ұлжан,Күңке, Айғыз, Ділдә сияқты қазақ әйелдері, аналары, 
бейнелерімен толықтыра  түсетінін,  одан Зере  сияқты шың 
бейненің  жасалатынын  көреміз.  Қазақ  әйелі  бейнесі 
жасалуындағы  М.Әуезовтің  сөз  қолданыс  ерекшеліктерін 
тани түсу-күн тіртібінен түспейтін тақырып. 

--------------------------------------------------------------------------
СЫНАҚ АЛАҢЫНЫҢ ЗАРДАБЫ

                                        Кусаинова Айтолқын 
№53мектеп-лицейі, 

9«А» сынып оқушысы
Ғылыми жетекшісі: Князова А.Қ.  

Астана қаласы

Бүгінгі  таңда  Қазақстандағы  ең  ірі  экологиялық 
проблемалардың  бірі  Семей  ядролық  полигоны. Ресми 
деректерге  сүйенсек,  ол  жерде  кеңес  дәуірі  кезеңінде  456 
жерасты-жерүсті  сынағы  өткізілген  делінеді.  Олар  қазіргі 
Абыралы  мен  Саржал  маңайындағы  Дегелең  тауының 
қойнауында терең шахталарда жүргізілген екен. Жетпісінші 
жылдарға  дейін  зарядтар  салынған  штольнялар  мен 
скважиналардың  түптері  мен  шығар  ауыздары  дұрыстап 
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бетон  қақпақтармен  жабылмаған.  Соның  салдарынан  улы 
инертті газдар,  ауыр металдар, басқа да радиациялық заттар 
жер бетіне жайылған. Мұны арнайы зерттеушілер де растап 
отыр.  Сынақ  кезінде  бөлініп  шығар  зиянды  ауыр  металл 
изотоптарының  ең  қауіптілері–«Стронций-90»,  «Плутоний-
238»,  «Цезий-137»  және  тағы  басқалары.  Мәселен, 
стронцийдің ұсақ микробөлшекке айналып, қоршаған ортаға 
зиянсыз күйге енуі үшін 56 жыл керек екен. Ал цезийге – 30, 
плутонийге  –  2100  жыл  қажет.  Сонда  бір  ғана  жарылыс 
өткізуде  осындай  он  мыңдаған  изотоптар  мен 
қосындылардың  пайда  болатынын  ескерсек,  барлық 
сынақтан  кейінгі  жеріміздің,  ел-жұртымыздың  денсаулығы 
қаншалықты  күрделі  екені  көрініп-ақ  тұр.  Оған  Болат 
Жәкішев ағамыздың жасаған тізімі  қарапайым ғана  мысал 
бола алады.  Ол кісінің деректеріне жүгінсек,  1963 жылдан 
бері  қатерлі  ісік  ауруларынан алақандай Қайнардың өзінде 
200-ден астам адам қайтыс болған. Жиырмадан астам қыз-
жігіт өзіне-өзі қол жұмсап, 18 адам ақ қан ауруынан қайтпас 
сапарға  аттанған.  Ал  Саржал  ауылының  түпкілікті 
тұрғындарының  айтуынша,  осы  ауылда  200-ге  таяу  адам 
қатерлі ісік, тағы басқа ауыр металдар туғызған науқастардан 
қайтыс болған. 1962 жылдан бері Саржалдың 70-тен астам 
адамдары  өзіне-өзі  қол  жұмсаған,  мұның  басым  бөлігі 
бозбала  мен  бойжеткендер.  Сол  ауылдағы  дәрігерлердің 
айтуынша, қазір мұндағы әрбір жас балада қан жетімсіздігі, 
жүйке  ауытқушылық,  көз  ауруы  сияқты  ауыр  дерттерге 
шалдығушылық факторлары байқалады.  Саржал ауылының 
300  адамы  радиологиялық  диспансер  есебіне  тіркелген. 
Медициналық  тексеруден  өткенде,  1083  адамның  500-ден 
астамының  денсаулығында  түрлі  ауытқушылықтар 
анықталған.  Ауылдағы  орта  мектептің  800  оқушысын 
тексеруден өткізгенде, төрт жүзден астамынан қатерлі ісіктің 
белгілері  байқалған.  Әрбір  үш  баланың  бірі  көз  жанары 
ауруымен  ауырады.  Жалпы,  Семей  өңіріндегі  полигонға 
жақын бұрынғы бес  аудан  халқының денсаулық  жағдайын 
сараласақ, жүйке ауруына шалдыққандар саны (1995 жылғы 
деректер) –1650-ге таяу, ақыл-ойы кемтарлар 4700-ге жетіпті. 
Ал 3700 адам жүйке тамыры ауруына шалдыққан. Әсіресе, 
екі  әйелдің  бірінде  тамақ  бездерінің  ауруы  асқынып 
қабынуы,  ауруға  шалдығушылардың  иммунитеттері 
нашарлығы байқала бастаған. Республика бойынша орташа 
жас ұзақтығы ерлерде – 59, әйелдерде-62 жас болса, полигон 
аймағына жататын аудандарда ерлерде – 52-55, әйелдерде 58 
жас  күйінде  қалып  келеді.  1995-2000  жылдары  бұрынғы 
Семей облысында туғандар санынан өлгендер саны басым 
түсе  бастауы  дабыл  көтерерлік  жағдайдың  босағадан 
аттағанын  көрсетеді.  Атом  сынақтарынан  кейін  пайда 
болатын 400-500 бэр бүкіл тіршілікті жояды. Ал 90-100 бэр 
дозасын бойына  сіңіргендер ақ  қанға  шалдығып,  аз  уақыт 
ішінде  өмірмен  қоштасады.  Радиологиялық  орталық 
дәрігерлерінің  зерттеуінше,  бұрынғы  Семей  облысы, 
көршілес  Шығыс  Қазақстан,  Қарағанды,  Павлодар,  Алтай 
өлкесі тұрғындарының көпшілігі  25-30 бэр, кей аудандарда 
40  бэрге дейін  залал шеккен көрінеді.  Мұндай сұмдықтың 
растығын Семей жеріне келіп, радиациялық деңгейді өлшеп 
жүрген  ғалымдар да  аракідік  айтып  жүр.  Бүгінде  полигон 
маңайындағы 100 мыңнан астам ауыл тұрғындары 100-ден 
200 бэрге дейін радиациялық сәуле алғандығы мәлім болып 
отыр. Тек бұл ғана емес, семейліктер ішіп жүрген қымыздың 
өзінде  де  стронций  нормадан  28  есе  көптігі,  ет,  сүт,  бау-
бақша  өнімдерінде  басқа  да  ауыр  металдар  құрамы  аз 
еместігі  анықталған.  Осы себепті  адам генетикасы өзгеріп, 

бала сүйе алмай жүргендер саны артпаса, кеміп жатқан жоқ. 
Семей  полигонынан  екі  миллионннан  артық  адам  зардап 
шекті деп алсақ, қаншама жанның жарық дүниені көре алмай 
кеткендігіне көз жеткіземіз. Ал бұл дегеніміз демографиялық 
хал-ахуалымыздың нашарлауына алып келіп отыр. Тек бұл 
ғана емес, Шығыс Қазақстан облысының шаруашылығының 
өзі де күрт нашарлап кеткендігін байқаймыз. Мәселен, бүкіл 
облысқа  көмір  өндіретін  «Қаражыра»  кенішінің  соңғы 
жылдары  көмірі сапасыз, күлі көп болғандықтан сұраныстан 
түсіп  қалды.  Ол  дегеніміз  сол  өңірдің  шаруашылығына 
полигонның кері  әсері.  Кейінгі  уақыттарда Семей өңірінде 
байқалған  бірнеше  жер  сілкінісі  де  полигонның  есебінен 
болып  отырған  жайт.  Семей  сынақ  алаңы  бес  аймаққа 
бөлініп,  басынан  сұмдық сынақты өткізді  дедік  жоғарыда. 
Ендігі  кездегі  сол  бес  аймақ,  ғалымдардың  айтуынша, 
қонысқа жарамсыз болып танылып отыр. Ол жердегі сынақ 
залалы кем дегенде үш ғасырда толық қалпына келіп бітеді 
екен.  Бірақ  сол  баяғы  момындылығына  салып  қарапайым 
халық орнынан қозғалар емес. Сонысымен зиянын, зардабын 
тартып  келеді.  Бірақ  та  ондай  жағдай  одан  әрі  жалғаспас 
үшін,  келешек  ұрпақ-біз  қолымыздан  келгенше  жәрдем 
етісуіміз  керек.  Ол  үшін  біз  біріншіден,  сынақ  өткен 
жерлерді  цеолит  араласқан  топырақпен  өңдеуді  қолға 
алуымыз  керек.  Цеолит  дегеніміз-биомедициналық 
бағыттағы суға парапар басты минерал. Цеолиттің маңызды 
қасиеті  ионды  алмасуға  қабілетті  болып  келуі.  Оның 
өкілдеріне  кең  таралған  –  натролит,  шабазит,  гейландит, 
(десмин)  стильбит,  морденит,  томсонит,  ломонтит  жатады. 
Өзіміздің облыста Тарбағатай ауданында цеолиттің мол кен 
орыны бар. Полигон аймағындағы топырақты осы цеолитпен 
өңдесек нұр үстіне нұр болары анық. Сондай-ақ, полигонды, 
сол  маңдағы  елді-мекендерді,  медициналық  орындарды 
гейзер, дозиметрлермен қамтамасыз еткеніміз абзал. Гейзер 
дегеніміз  –  жер  астынан  мезгіл-мезгіл  фонтан  тәрізді 
атқылап шығатын ыстық бұлақтар. Ондай су көздері магма 
ошағынан үздіксіз жылу келіп тұратын жанартаулық әрекеті 
тоқтамаған  аймақтарда  кездеседі.  Гейзерден  лықсып 
шығатын, көбінесе, жауын-шашынның жерге сіңуінен пайда 
болатын  су  біршама  таза,  аз  минералданған  (1-2г/л), 
температурасы  (100-1300  С),  құрамында  хлоридтер, 
карбонаттар,  кремнеземдер басым болып келеді. Оның буы 
мен  ыстық  суын  тұрғын  үйлерді,  ғимараттарды, 
көшетханаларды  жылытуға  және  электр  қуатын  өндіретін 
қондырғыларда  пайдаланады.  Құрамындағы  минералдарды 
медициналық  орындарда  емдік  су  ретінде  пайдалануға 
болады.  Ал  дозиметр  дегеніміз  –  радиоактивті  сәулелерді 
өлшейтін  құрал.  Бұл  құралмен  полигон  аймағындағы 
халықты қамтамасыз ете отыра, біз радиацияның мөлшерін 
анықтап, алдын ала қарапайым халықты қауіптен сақтандыра 
аламыз. 

Пайдаланылған әдебиеттер:

1.Н.Ә.Назарбаев «Бейбітшілік кіндігі».- Астана «Елорда», 
2001
2. Ж.Ж.Жатқанбаев «Экология негіздері». - «Алматы» 2003
3.О.Жанайдаров «Менің елім – Қазақстан». – Алматы: 
«Балауса баспасы», 2003
4.Журнал «Арай» 1988жыл №10
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Серикова Шолпан Жетеновна 
Астана қаласы, №53 мектеп-лицейдің 

 Бастауыш  сынып  мұғалімі    

ОҚЫТУ ПРОЦЕСІ

Оқыту процесі  басқарылатын процесс  болғандықтан  ,жеке 
оқушының  ерекшелігін  ескеру  мұғалімнің  міндеті 
.Мәселен  ,биылғы  оқу  жылынан  бастап  мектептің 
проблемасы  –дифференцияалдау  арқылы  дамыта  оқыту 
элементтерін  пайдаланып  ,оқу-тәрбие  үрдісін  жетілдіруге 
негізделіп отыр. 
Дифференция   дегеніміз  –  оқушыларды   қандай  да 
ерекшеліктерінің негізінде топтастырып оқыту ,Қазіргі кезде 
мектептегі  осыған  байланысты  өзгерістер  –  оқытуда 
дифференциялдауды енгізуге тікелей тәуелді, Бұл жағдайда 
әртүрлі  оқу  жоспарлары  мен  бағдарламалары  бойынша 
жүргізіледі.
Ал,  дифференциялап  оқытудың  негізгі 
бағыттары:оқушыларды  қабілеті  бойынша  топтау:кәсіби 
бағдар  бойынша   топтау  сынып  ішінде  дифференциялдау. 
Жалпы білім беретін мектептерде дифференциялдап оқытуда 
әртүрлі  әдістер  қолданылады   екен.  Соның  ішінде 
дифференциялдаудың  маңызды   түрі  –  деңгейлік 
дифференция  болып  отыр.  Бұның  басты  ерекшелігі  –
оқушыларға берілетін тапсырмалардың деңгейлерге бөлінуі 
және  олардың  меңгерген  білімі  мен  іскерліктеріне 
қойылатын  талаптардың  дифференциялдануы.  Яғни 
материалды меңгерудің  төменгі  жеткілікті  шегін  қамтитын 
міндетті  дайындық  .  Бұлдеңгей  –  барлық  оқушылардың 
шамасы    жететін   деңгей.  Осы    деңгейдің   барысында 
курстық  меңгерудің  жоғары  деңгейлері   қалыптасады. 
Оқушылар бір сыныпта бір бағдарлама бойынша білім ала 
отырып  ,қабілеттеріне,  қызығушылығына  сай  деңгейді 
тандауға мүмкіндік табады .
Міне,  осыған  орай  оқушыларға  қиын  тиетінпәндер  мен 
меңгеруге тиісті  деңгейді  таңдауға мүмкіндік  бере отырып 
,оған қоса дайындық  шегін талап етіп ,олардықабілеттеріне 
сай  және  қызығушылығын  тудыратын  бағытқа 
бағыттаймыз  ,қабілетінің  толық  ашылуына  мүмкіндік 
береміз  .Сонымен  бірге  оқушының  төменгі  деңгейден 
жоғары  деңгейге  ұмтылуын  қамтамасыз  етеміз. 
Оқытудадеңгейлік  дифференцияны жүзеге асыру оқытудың 
арнайы  технологиясын  жақсартуды  кажет  етеді.  Соның 
ішінде  білімді  бақылау  жүйесіне  толығырақ  тоқталайық 
:жалпы  бақылау  мен   бағалаудың  ұйымдастырылуының 
оқыту үрдісінде маңызды рөл атқаратынын білеміз .Сонымен 
қатар бақылау мен бағалау  оқыту үрдісінің барлық кезеңінде 
,жаңа материалды  меңгеруден бастап ,тақырып аяқталғанға 
дейін  қатысатыны белгілі.  Бұл  –  жоспарғасай қолданылып 
жүрген  дәстүрлі  баақылау  мен  бағалау  деңгейінің 
негізделгендігі.  Осы  жүйе  бойынша  талаптар  жоғары 
деңгейде  қойылады.  Алайда  ,бұл  жүйе  оорташа  оқитын 
оқушылар үшін өте ауыр. Оқушылардың қабілеттеріне  сай 
оқытуды  дифференциялау  олардың  барлық  топтарының 
мүдделерін еске алуды қажет етеді, Әр пәннің ерекшелігіне 
қарай  оқушыдан  іскерліктер  жиынтығы  сұралады.Негізгі 
іскерліктерге  көңіл  бөлінбейді.Ең   жоғарғы  баға  5  деп 
саналып  ,жіберілген  қателер  санына  қарай  төмендейді  де, 
жүйе  бойынша3бағасын  алғаноқушылардың  дайындық 
деңгейі  бірдей  деуге  болмайды.Дәстүрлі  бақылау  әдісі 
деңгейлік дифференциялау идеясына сәйкес келмейтіндігіне 

көз  жеткізуге  болады.  Деңгейлік 
дифференциялаудыңмақсаты  –  барлық  оқушылардың 
базалық деңгейін қамтамасыз ету (білім берудің мемлекеттік 
стандарты  бекіткен)  ,сонымен  бір  мезгілде  математикаға 
қызығушылық пен қабілет танытқан оқушылардың одан әрі 
қабілетін дамытуға жағдай жасау.Математикада  бақылау екі 
принципті  кезеңді   анықтау  керек.  Міндетті  дайындық 
деңгейі көлемінде материалды меңгергендігін бақылау және 
жоғары  деңгейдегі  бақылау  ұйымдастыру  .  Оқушыларды 
топқа  бөліп  алғаннан  кейін  орындаса  ,онда  сынақ 
тапсырылды  деп  есептейміз.Әдетте,тақырыпты  сынақты 
сабақ үстінде жүргізілген қолайлы. Өйткені,оқушы білімдегі 
кемшілік  дер  кезінде  жойылады.  Қандай  жағдайда 
болсын,оқу  үрдісін  жетілдірубілім-білік  дағдысын 
қалыптастыруға  бағытталады.  Бұл  кездебілім  беру  –  оқу 
әрекеттерінің  нәтижесі,  екінші  жағынан,  ақиқатты  танып 
білудің құралы.
Міне,осы  мақсаттағы  жұмысқа  күнбе-күн  айрықша  назар 
аударып  ,шығармашылық  ізденіспен  қимылдасақ  ,оның 
жеміссіз болмайтыны белгілі.

Халық ауыз әдебиеті сабақта 
Мұғалімдердің  алдында  тұрған  міндеттерінің  бірі  –  жас 
ұрпақты  ұлттық  рухани  біліммен  қаруландыру.  Халық 
педагогикасының  бөлігі  –  халық  ауыз  әдебиеті  екені 
аян.Барлық  сабақтарда  халық  ауыз  әдебиеті  үлгілерін 
қолдану тиімді әдістердің бірі. 
1.Халық  ауыз  әдебиеті  арқылы   оқушы  тілінде  қолданыс 
аясын кеңейту.
2.Халық мұрасы арқылы жан-жақты дамыту.
3.Тәлім сөз – тәрбие көзі.
Белгілі  жазушы  С.Мұқанов  қазақ  халқының  халық  ауыз 
әдебиеті  –  асыл  қазынасы,оның  асылдарын  даралап,ұрпақ 
қажетінежарату керек – деген болатын.
Ұлы ғұлама   ақын  Абай ауыз  әдебиеті   түрлерін  зерттеп 
,мақал-мәтел мәнін ,маңызын ашып берген.
Ы.Алтынсарин  өз  еңбектерінде   өз   заманының  татар 
молдалары  қағидаларын қолданбайхалық аузында айтылып 
жүрген  Асыл  шөп  ,Асан  мен  Үсен   т.б.аңыз  ертегілерді 
қолданған .
Тіршілік  көзі -  су. Ал тіршілік нәрі – күн десек,осы халық 
ауыз әдебиеті үлгілерін мына сызбамен түсінуге болады.
Күн –  халық ауыз  әдебиеті  .Оның сәулесі  сол  халық ауыз 
әдебиеті бөліктері қиыннан қиыстырар, мақал-мәтелдер, тіл 
ұстартар, жаңылтпаштар.
Қазақ  тілі.
Ана тілі.Әліппе.
Математика.
Бейнелеу.
Дүние тану.
Психологиялық даму.
Күн  сәулелері  ойға  түрткі   салар  –  жұмбақтар  өмір 
тәжіриелері  тұжырымдары  –  мақал-мәтелдер,қиыннан 
қиыстырар  айтыс,  шешендік  сөздер,қиялдан  туған  – 
ертегілер  деп  алдым.Күн  шуағы  мына  баспалдақтан  (пән 
аттары) арқылы жеке  тұлғаны дамыта қалыптастыруға негіз 
болдады.  Сонымен  мектепке  жаңа  келген  баланың 
қызығушылығын  арттыруымыз  қажет  Сондықтан 
мұғалімнің  әр  тақырыпқа  өзі  жаңа  нәрсе  ойлап  табуы 
керек.Мұғалімнің  өзі шығармашылықпен айналысуына тура 
келеді.  Әліппе  сабақтарында  «Төрт  түлік  пен  төрт  жігіт» 
ертегісін  жазып,  сабаққа  пайдаланддым.  Олардың 
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қызығушылығын  сабақта  пайдаландым.  Қызығушылығын 
арттыру үшін,  жылқы – желден, сиыр – судан, түйе – сордан, 
қой  - келтіштен пайда болатындығын айтып өттім. Бұл аңыз 
екендігін ескертеміз.  
  Математика  сабақтарында  қазақ  педагогикасының 
математикалық  астарлары  да  түрліше  олар:  жұмбақ,  өлең, 
қара  сөз,  мақалдап  сөйлеу,  сиқырлы  ой  білдіру  түрінде 
кездеседі. Осыдан қазақ халқының білім бастауы – асыраған 
малында,  тартқан  домрысында    қысқаша  айтсақ,  күн 
көрісінде.

  Халық  педагогикасының  қолданыш  жағы  басымдау  . 
Олар санаудың үштік, ондық, тоғыздық жүйесін қолданған, 
мүшел,  зекет,  бітір,  тоғызқұмалақ   есебі  –  тек  біздің 
мұсылман бағынатын қырық бір құмалақты сөйлету – үлкен 
математиктерге онай емес.  Мектепке келген баланы сандар 
дүниесімен  таныстырар  алдында  дүниедегі  бір  реет 
кездесетін ай күн, жермен таныстыру сонда бір цифр саны 
шығады. 5 санымен таныстыру кезінде « бес саусақ бірдей 
емес»  аңызы бойынша өткізіледі. Бір - сыныпқа  кір. Екі – 
сабақ оқы. Үш – үстелден түс.  Төрт – арасымен өт.  Бес – 
арамен  кес  т.б.  Енді  екінші  сыныпта  жұмбақ  есептер 
өздігінен ойлауға жетелейді. Мысалы, бақшаға –жақшаға көп 
ойыншық  әкелді,  бес  балық он  саусақ,  елу торпақ  болмай 
есепке  шорқақ.  Қазақ  тілі  сабақтарында  сөйлем  түрлерін 
өткенде шаңырақ атты әңгіме жазып түсіндіреміз.

-------------------------------------------------------------------------
Атырау облысы, Мақат ауданы, Мақат кенті. 

Х.Санбаев атындағы орта мектеп
Қазжанова Шолпан Саламатовна

ағылшын пәні  мұғалімі.
The theme of the lesson:  My family
The aims  of the lesson: To introduce pupils members of the  

family. To          
                                            develop pupils habits and skills in  

speaking,   
                                            reading and writing. To enlarge  

pupils interest  
                                            in learning foreign languages.
Visual  aids: pictures, text-books, cards, diagram.
Grammar: Have got.
                         The procedure of the lesson
I Organization moment.
Good afternoon pupils!
Good afternoon teacher!
Who is on duty today?
I am on duty today?
Who is absent?
All are present.( thank you, sit down)
II Warm up.
"ABC song"
III Checking up the home task
What was your home task?
IV New materials
Pupils, let's begin our new lesson. The theme of our new 

lesson is "My family". 
                                           grandfather
              mother                                              grandmother  
     father                              Family                       brother 
                   uncle                                        aunt
                                               sister                
V Grammar:  "Have got"
Positive.                                     Negative.  

Questions.
I                                                    I  

I           
you                                             you  

you           
we             have got                  we           haven't got    Have  

we      got..?      
they                                            they  

they     
He                                               He  

He
She           has got                    She            hasn't got     Has  

She     got..?
It                                                 It  

It
eg: Have you got a brother ? Yes, I have got a brother
      Have you got a sister ? No, I haven't got a sister
     Has she got a friend? Yes, she has
VI Description of the pictures.
Look at the picture and answer my questions.
What is his name? His name is Buratino.
Has she got a mother? No, she hasn't
My name is Karlson. I haven't got a mother, afather, a  

grandfather.
VII Group work.
Now, pupils describe the family.
I have got a mother. Her name is Saule. I have got a father.  

His name is Samat. I love my family.
VIII. Work with the cards.
Have you got a sister? 
Have got an uncle?
Have you got a friend?
IX. Do the task.
1)Matching  the words to the right translation.
family                                                       әже
mother                                                    ата
father                                                      апа
brother                                                   аға
sister                                                      әке
grandfather                                         шеше
grandmother                                     отбасы
2)Making  up  the  sentences.
 
    I                                 have  got

a brother  
    He                              has   got                                    a friend
   you                                                                                a 

grandfather                                            She     

            a sister
3) Put  the words in the  correct  order:
1.have ,a mother, I, got
2. got , I, have, a sister
3. a brother, I, have, got
X. Reading the text.
Hello , my friend!
My name is Sam. I'm from Great Britain. I'm a driver. I've  got 

a family. I've got a friend. His name is Tim. He's not from Great 
Britain. He is from America. He's not a driver. He is a doctor. I 
like my friend.

XI. Fill  in  the  diagram. 
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XII .Comment  the  marks: " Exc"
                                                 "Good"           
                                                "Sat"

    XIII. Home  task: "New  words" 
                       The lesson is over, good-bye! 
--------------------------------------------------------------------------

Қысқа мерзімді сабақ жоспары

Пән Ағылшын тілі

Мұғалім Амиргалиева А.С.

Сынып 5

Сабақтың 
тақырыбы

Aspen

Cілтеме 5-сыныпқа арналған оқулық (Т. Аяпова, 
Д.Ұқбаев)
мұғалімге арналған нұсқаулық (үшінші 
деңгей), ғаламтордан алынған “Aspen” 
бейнеролик.

Сабақтың 
мақсаты

Жаңа сөздермен танысу, Аспен туралы 
қосымша мәліметпен танысу, where 
would you like to go? сұрағы арқылы 
сөйлеу дағдыларын дамыту

Оқытунәтиже
лері:

Сөйлеу дағдылары  қалыптасады.
Жаттығулар арқылы ойлау дағдылары 
қалыптасады
Армандау арқылы ойларын айтады.
Эссе жазуға дағдыланады.

Түйінді 
идеялар

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету:
Мен не білемін? Мен жаңаша нені білдім? 
Менің білімім қалай өзгерді? сұрақтар 
төңірегінде жұмыс істеу.

Қолданылаты
н модульдер, 
әдістер.

Психологиялық ахуалды қалыптастыру, 
диалогтік оқыту әдісі, АКТ, визуалды 
айғақтар арқылы сыңи тұрғыдан ойлау, 
дарынды балаларды оқыту.

Жұмыс 
түрлері

Жұптық, топтық, жеке жұмыс

Пән аралық 
байланыс

Тарих, география

Қосымша 
материалдар

Бейнеролик «Aspen»

Кейінгі 
тапсырма

Аспен туралы қосымша материал қарау

Құрал-
жабдықтар

Интерактивті тақта, маркер, таратпа 
материалдар, сандар, True  False таяқшалары, 
стикерлер.

Сабақ барысы:

Сабақт
ың 
құрылы
мы

Уақ
ыт
ы

Оқушы 
әрекеті

Мұғалім 
әрекеті

Жұмыс түрі, 
қолданылаты
н әдісі

Ұйымд
астыру 
кезеңі
Organi
zation 
momen
t.

2 
ми
н

Рапорт 
тапсыру.
Доп ойнау 
арқылы 
жаңа 
сөздерді 
қайталау.

Оқушылар
ды 
сабаққа 
бағыттау, 
жоқ 
балаларды 
белгілеу. 
Who is on 
duty 
today?
-What day 
is it today?
-What  is 
the 
weather 
like today?

сандарды 
таңдау 
арқылы  3 
топқа бөліну 
(топтық 
жұмыс)

Ынтымақтас
тық 
атмосфераны 
қалыптастыр
у

Ағылшын 
тілін 
үйренудегі 
тіл 
тосқаулығын 
жену

Үй 
жұмыс
ын 
тексеру
.
Checki
ng-up 
the 
homew
ork

5-7 
ми
н

Ex 9, 10 p 
160 

 Үй 
жұмысын 
ауызша 
тексеру

Жұптық 
жұмыс

Жаңа 
сабақ
New 
lesson

20 
ми
н

Сабақтың 
мақсатын 
айту.
Жетістік 
критерийл
ерін құру.

Терминдер 
бойынша 
өз 
сөйлемдері
н айту.

Бейнероли
кті көру

Аспен 
қаласы 
туралы 
таныстыр
ылымы

 
«білемін» 
«білгім 
келеді» 
бағанасын 
толтыру.

Сабақтың 
тақырыбы 
мен 
міндетін 
айту.

Тақырыпт
ың 5 
басты 
терминдер
ін ұсыну.
Бейнероли
кті ұсыну.

Дарынды 
балаларды
ң 
дайындаға
н 
материалд
арымен 
танысу
«Б-Б-Б» 
кестесіме
н жұмыс

Миға 
шабуыл
Сабаққа 
ынталандыру

АКТ-
қолдану  

Талантты 
және 
дарынды 
балаларды 
оқыту

Миға 
шабуыл
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Мәтінді 
тыңдау, 
оқу, түсіну
«Инсерт» 
кестесімен 
жұмыс

 Мәтінді 
оқу

«Инсерт» 
кестесін 
түсіндіру

Іске асыру

Сергіту 
сәті

2 
ми
н

«Бауырсақ
»

Бекіту
Conclus
ion

10 
ми
н

True or 
False 
карточкала
рын көтеру

 
Эссе жазу

Мәтінді 
түсінгенін 
тексеру

«Б-Б-Б» 
кестесін 
аяқтау
Эссе 
Where 
would you 
like to go? 
Why?

True or False 
жаттығуы
Жеке  жұмыс 
Өзін-өзі 
бағалау

Рефлексия
Визуалды 
айғақтар 
арқылы сыңи 
тұрғыдан 
ойлау

Қорыт
ынды
Marks 
for the 
lesson

1 
ми
н

Үй 
жұмысын 
күнделікке 
жазу

Үй 
жұмысын 
түсіндіру:
Ex 11 p 
160  

Үй жұмысын 
түсіндіріп 
беру

3-5 
ми
н

Жетістік
критерийл
ерін 
анықтау 

Кері 
байланыс 
пен 
бағалау 
критерийл
ері 
бойынша 
бағалау

оқыту үшін 
бағалау және 
оқуды бағалау

--------------------------------------------------------------------------
Салмағамбетова Іңкәр

Ақтөбе  қаласы. № 40 жалпы  орта  білім беретін 
мектебі, бастауыш класс мұғалімі

ТАҚЫРЫБЫ:  ОЙЛАН, ТАП!

Мақсаты: Оқушыларға   ана   тіліміздің   қыр-  сырын 
меңгерту.  Сабақ   барысында   оқып   үйренгендерін   ойын 
арқылы  қайталап, бекіте  түсу. Тілдерін дамыту, ой – өрісін 
кеңейту, сөздік  қорларын молайту.

Пәнге қызығушылықтарын арттыру, тапқырлыққа  баулу.
Ана  тілін құрметтеуге, сүюге тәрбиелеу.

Әдіс – тәсілдері:  ойын, сұрақ – жауап.

Ұйымдастыру формасы: жалпы, жеке.

Барысы:  І. Ұйымдастыру.    
Психологиялық  даярлық.
Қазақ тілі –Атаң, Анаң,

Қуат алар Отан да  одан.
Дүниеде  ешбір асыл

Тең  келмейді қатар оған...
Қазақ тілі –Халық тілі
Тіл аманда Халық тірі...    Ө. Ақыпбекұлы
-Балалар, біздің  ана  тіліміз –қазақ тілі. Ол бізге 

анамыздың  ақ сүтімен дарыған. Бізге өз
тілімізді  терең   меңгеруге қазақ тілі 

көмектеседі.Сондықтан қазақ тілі  пәнін жетік  білуге
тырысайық. 
ІІ. Кіріспе.
«Өнер алды қызыл тіл» дейді  ғой  халық. Сол  өнердің  де, 

білімнің  де алды, қоғамдық  қарым
–қатынастың  құралы  болып  табылатын тілде  талай–

талай  қызық, алуан  түрлі  сыр  бар.
Сырт көзге  қарағанда  оны  бірден  байқай  қою  оңай 

емес. Біздің  ана  тіліміздің  сөздік  қоры 
бай, мағынасы  мол, оралымды  тіл. Мысалы, қара деген 

сөздің бір өзі заттың  атын да, сынын
да, қимылын да  білдіретін  бірнеше мағынасын 

аңғартады.  Бір ұғымды бірнеше  сөзбен 
түсіндірсек, бір  сөзге  қарсы мәндес  сөз  қолданамыз. 

Бүгінгі  сабақта  біз сөзге  байланысты 
түрлі  тапсырмалар орындаймыз.
ІІІ. Тапсырмалар.  Слайд арқылы  көрсетіледі.
1.«Кім көп  сөз  жасай  алады?» ойыны. Төмендегі 

әріптерді тиісінше  тіркестіріп сөз 
жасаңдар.  (2 минут уақыт беріледі)
1) р, о, б                                   3) ж, а, қ, м, ұ, б                     5) 

д, о, п, 
2) е, р, т, ә, д, п                        4) а, б,л ,ы, қ
2-тапсырма: Сызбадағы  сөздердің  бірінші  әрпі 

қалдырылып   жазылған. Берілген сөздердің 
барлығына  ортақ  сол әріпті  шеңбер ішіне тауып 

қойыңдар.
ебек                        ерек

                                      елін 
есек

                                        ерік 
өрік

                                                   үрек 
өжек   

Жауабы: шеңбердің  ортасында  к әрпі болуы керек.

3- тапсырма: « Жасырынған мақал»
Төмендегі  екі  қатар  берілген  әр  сөзден  жаңа  сөзден 

жаңа  сөз  жасап  тұрған  әріпті тап.
Мысалы: кім –өкім (жаңа  сөз  жасап тұрған әріп –ө). Сол 

әріптерді  жалғастырып жазғанда: жасырынған мақал 
шығады. Ол не деген мақал  екен?

Кім- өкім                                   саба -сабақ
Ауа – науа                                 су -ысу
Кен –кене                                   қобы -қобыз
Тоғай- торғай                            қылық - ықылық
Мал –амал                                  баға - балға
Мүше- мүшел                            ай -тай 
Ана –дана                                  тер - тері
Ақ –ақы                                     жеке- желке
Жауабы:  Өнер алды  -қызыл тіл.
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4-тапсырма:  оңнан  солға  қарай  оқысаң да, солдан оңға 
қарай  оқысаң да өзгермейтін, 5 әріптен тұратын 7 сөз ойлап 
жазыңдар.

Қ қ
Қ қ
Қ қ
К к
К к
Н н
Қ қ

Шешуі: қызық, қырық, қазақ, кесек, керек, надан, қалақ.

5-тапсырма:Жұмбақ  шешу. Жұмбақтың шешуінде 
кездесетін і  әрпі  мына  сөзжұмбақпен

сәйкес  келуі тиіс.

  і
 і

і і
і   і
 і  і     і

1.Үңгірді  жайлаған
Сүйексіз, тиексіз
Жылмаңдап сайраған.        ( тіл)

2.Адамның сәні
Онсыз жоқ мәні.  ( киім)

3.Жұдырықтай  тұрқы
Ошағанға  ұқсас сырты
Бұл не?   ( кірпі)

4.Адамдардың киімін
Ұстап  тұрар иығым.  (ілгіш)

5. Іртік –іртік  сүттен
Қайнатып кептірген.
Тәтті  дәмі  бар
Кім бар оны  жеп көрген.  ( ірімшік)

6 –тапсырма. Мәндес  сөздер  тауып жазу, мағынасын 
түсіндіру.

Мысалы. Алма – жеміс, алма- етістік (болымсыз түрі) т.б.

ІІІ. Бекіту.
Метаграммалар  « Алғашқы  әрпін өзгертсең ...»
Егер «Б»- дан  бастасаң,
Қайтпас – қайсар  адаммын.
Егер «Ш»- дан  бастасаң,
Басыңдағы  панаңмын.                     ( Батыр – шатыр)

Егер «Қ» -дан  бастасаң,
Піскен  сүттің  күйігі.
Егер «Б» -дан  бастасаң,
Торпақ – шағын мүйізі.                    ( Қаспақ – баспақ)

«С»-дан егер бастасаң,

Қырдың  ойыс жерімін.
«Т»-дан егер  бастасаң,
Жүйрік  малдың  төлімін.                ( Сай- тай)

Сөз  туралы  өлең  оқыту.
Тіл  туралы  мақал – мәтел, тақпақтар  айтады.

ІV. Қорытындылау.
Тапсырмаларды  орындауда  белсенділік  көрсеткен 

оқушылар аталып,  мадақталады, сыйлықтар тапсырылады.
--------------------------------------------------------------------------

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы 
№3 мектеп – интернатының
 информатика пәні мұғалімі 

Пернебекова Гульнара Абилдаханқызы

Сабақтың тақырыбы: «Үздік информатик»
Сабақтың мақсаты: 1. Білімділік: оқушыларға XXI-ғасыр 
жаңа технология мен ақпараттандыру  ғасыры екенін жете 
түсіндіріп, ақпараттық коммуникациялық технологиялармен 
жұмыс  істеу  жолдарын  үйрету,  информатика  пәніне 
қызығушылықтарын арттыру.
2. Дамытушылық: оқушылардың білімін жетілдіре отырып, 
өз бетімен жұмыс жасауға дағдыландыру,  жаңа материалға 
қызығушылықтарын ояту.
3.  Тәрбиелік:  әрбір  оқушыны  тиянақтылыққа,  өзіне-өзі 
талап қоя білуге баулу, көңілін аудару. 
Сабақтың  түрі:  өтілген  тарау  бойынша  қайталау,  сабақ 
жарыс-сайыс түрінде өтеді. 
Сабақтың көрнекілігі: слайд, таратпа материал, компьютер.
Жоспары :
 Сәттілік кезең
 Дода көкпар
 Тіл-өнер
 Кім білгір
 Орны ауысқан әріптер
   Өтілу барысы:
I.Ұйымдастырушылық кезең 
а/ Ұжымдық әрекет;
ә/ Санитарлық-гигиеналық әрекет;
б/ Қауіпсіздік техника ережесін сақтау әрекеті.
и/ Оқушыларды сайысқа шақыру 

II. Сайысты өткізу программасымен таныстыру  
1. Әділқазылар алқасымен таныстыру
2. Сайысты өткізу
3. Әділқазылар алқасының қорытынды жариялауы
4. Марапаттау   
I-жүргізуші: Тойлап маржандай боп өлеңдесіп,
Достарым отырсыңба елеңдесіп.
Ата-салт, баба дәстүр жолыменен,
Алайық біз әуелі сәлемдесіп.
II-жүргізуші: Ұстаздар аман ба екен құрбы-құрдас,
Сыныптас бірге оқып болған сырлас.
Жақсы ма денсаулығын хал жағдайын,
От басында аман ба мал менен бас.
I-жүргізуші:  Құрметті  ұстаздар  мен  оқушылар! 
Мектебімізде  өтіп  жатқан  «Қызықты математика»   атты 
математика  және  информатика  пәні  апталығына  қош 
келдіңіздер!
II-жүргізуші: Бүгін біздің сіздермен бірлесе отырып, «Үздік 
информатик»  атты ойынымызды бастауға рұқсат етіңіздер. 
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Білімділігі  мен  тапқырлығы,  алғырлығы  мен 
шапшаңдығымен танылған оқушыларды ортаға шақырамыз.
I-жүргізуші: Әділ халқым берерсің әділ баға 
Өнері мен өренін салыстырып
Ең  алдымен  сіздерге  осы  ойында  әділ  бағасын  берер 
әділқазылар алқасымен таныстырайық: 
1 Әділқазылар  алқасының  төрағасы  (  Төрайымы  ) 
__Ғ.Бегентаева  ____________
2 Әділқазылар алқасының мүшелері:  
                         1___Б.Сүлейменова __________ 
                                                                                   
                         2____Ә.Зейдалиева___________
II-жүргізуші: Төрағасы, төбе билер, жюрилер
Әділетпен кеңес құра біліңдер – дей отырып сайысымыздың 
1-ші кезеңі «Сәттілік кезең»
 сайысын  бастаймыз.  Сайыскерлерге  25  сұрақ  қойылады. 
Дұрыс жауапқа 10 ұпай беріледі.
II бөлім:  “ Сәттілік кезең  ” 

Сұрақтар:
1. Вирусты емдейтін программа (антивирус) 
2. Информация өлшем бірлігі (бит, байт )
3. Белгілі бір атпен жазылған мәліметтер (файл)
4. Мәліметтер енгізу пернесі (Enter)
5. Бос орын қалдыру пернесі ( пробел )
6. Сурет салуға арналған программа (граф, редактор ) 
7. Дыбыс жазу құрылғысы (микрофон)
8. Принтер неше түрге бөлінеді (3)
9. Дүниежүзілік  компьютер  арасындағы  байланыс 

ортасы  (интернет)
10. Компьютер жанына қойылатын өсімдік (кактус)
11. Орындаушы  орындай  алатын  командалар  тізбегі 

(алгоритм)
12. Интернет  деген  не?  (Бүкіләлемдік  компьютерлік 

желі)
13. Қағазға басып шығару құрылғысы ( принтер )
14. Енгізу құрылғысы (пернетақта )
15. Дыбыс шығару құрылғысы (  колонка)
16. Бас  әріптерді  режимін  іске  қосу  пернесі  (Caps 

Lock )
17. Жыпылықтап тұратын тік сызықша ( курсор) 
18. Компакт  дискіні  оқуға  арналған  құрылғы  (  CD-

ROM)
19. Мәтін жазуға арналған программа ( WORD)
20. Сіздер  қандай  операциялық  жүйемен  жұмыс 

істейсіздер ( Windows’ XP )
21. Windows сөзінің аудармасы ( терезе)
22. ЭЕМ- ның  неше буыны бар ( 4 буын) 
23. Кіші  әріппен жазу үшін  қандай перне  сөніп  тұру 

керек (Caps Lock  )
24. Тышқанның ішінде не бар ( шарик )
25. Кілем үстіндегі құрылғы (тышқан  )

I-жүргізуші:  1-тур  қорытындысы  бойынша  ұпайы  ең  аз 
оқушыға  «Ойыңда  жеңілсең  де,  өмірде  жеңілме  деп» 
рахметімізді  айта  отырып,  қошеметпен  ортадан  шығарып 
салайық. 
Ең қиынын жарыстың
Жеңіп алда жарыссын
Келесі кезең «Дода көкпар»
Әр оқушыға практикалық жұмыс беріледі –
Paint графикалық редакторынан сурет салу.
II-жүргізуші:  2-тур  қорытындысы  бойынша  ұпайы  ең  аз 
оқушымен қоштасатын сәт туды. 

Ана тілім арым бұл,
Ұятың болып тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз  тіліңді  құрметте,  -  деп   Қадыр  Мырзалиев  ағамыз 
айтқандай,   жас  қырандардың  тіл  білімін  тамашалайық. 
Демек,  келесі  сайысымыз  «Тіл-өнер»  Сендерге 
жұмбақталып  10  жасырын  сөз  оқылады.  Сол  сөзді  тауып, 
қазақ, орыс, ағылшын тілінде айтқан оқушыға 20 ұпай, ал екі 
тілде айтса 10 ұпай беріледі. Сұрақты мұқият тыңдаймыз.
                                           «Тіл-өнер»
1. Ақпараттың қайнар көзі (табиғат, природа, nature)
2. Фонограф  бағдарламасы  қандай  мәліметтерді 
өңдейді? (дыбыс, звук, sound)
3. «Ас-адамның арқауы», ал компьютердің асы...(ток, 
ток, currend)
4. Программадағы  немесе  мәтіндегі  кемшілік  (қате, 
ошибка, error/mistare)
5. Қоршаған орта және онда жүріп жатқан процестер 
туралы мәліметтер (ақпарат, информация, information)
6. Жіпке  ілдім  мен  өзін,  Кіп-кішкентай  күн  көзін. 
(шам, лампочка, lamp)
7. Компьютермен  жұмыс  жасауды  жеңілдететін 
қосымша құрылғы (тышқан, мышка, mouse)
8. Логикалық көбейтудің атауы (және, и, and)
9. Сәлем ненің патшасы? (сөз, слово, word)
10. Кітап ненің бұлағы? (білім, знание, knowledge)

II-жүргізуші:  3-тур  қорытындысы  бойынша  ұпайы  ең  аз 
оқушыға  «Ойыңда  жеңілсең  де,  өмірде  жеңілме  деп» 
рахметімізді  айта  отырып,  қошеметпен  ортадан  шығарып 
салайық.
Келесі кезең: «Кім білгір»
        ТАРИХ 
10.  Бұл  санау  құрылғыларын  гректер  мен  Батыс 
Еуропалықтар  «абак»  деп,  қытайлықтар  «суанпан»,  деп 
атаған, ал, жапондықтар не деп атаған? (серобян)
20.  Есептеуіш  техникаларының  қарқынды  дамуы  қай 
ғасырдан басталды? (ХХ ғ. І-жартысы)
30.  Ада Лавлейс  Бэббидж машинасына бағдарламасын қай 
жылы жазды?  (1846 ж.)
      АҚПАРАТ 
10.  Адам  ақпаратпен  не  істейді?  (ақпаратты  сақтайды, 
таратады, өңдейді)
20. Ақпараттық процестерді ата (ақпаратты алу, беру, сақтау 
және өңдеу)
30. Ақпарат қалай бағаланады?  (түсінікті, дәл, толық, жаңа, 
пайдалы болуы керек)
      ӘР ТҮРЛІ 
10. Сигнал деген не? (адамға немесе белгілі бір құрылғыға – 
ақпарат қабылдаушыға әсер ететін физикалық процесс)
20.  Компьютердің  негізгі  құрылғылары (пернетақта, 
монитор, жүйелік блок)
30. ЭЕМ-нің буындары және элементтік базалары      (І-буын, 
электрондық шамдар;  
    ІІ-буын, транзисторлар; ІІІ-буын, интегралдық схемалар; 
ІV-буын, микропроцессор)
II-жүргізуші:  4-тур  қорытындысы  бойынша  ұпайы  ең  аз 
оқушыға  «Ойыңда  жеңілсең  де,  өмірде  жеңілме  деп» 
рахметімізді айта отырып, қошеметпен шығарып салайық. 
Тез жауап бер ойланып тұрып қалма 
Мәреге таяп қалды бұл жарыста 
Келесі кезең: «Орны ауысқан әріптер»
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1. Ретюьпмок - компьютер 2. Россецорпос - сопроцессор 
3. Акнолок - колонка 4. Ртьлиф - фильтр 
5. Ротином - монитор 6. Атқатенреп -пернетақта 
          I-жүргізуші   Информатика болашаққа бастайды
Келешекке білім қуған жастарды
Қадам басып 21-ші ғасырға
Барлық әлем жаңалығын тастайды - дей отырып сөз кезегін 
әділқазыларға берейік.
II-жүргізуші  Тағы да үйренеміз аман болсақ!
Шыңымыз биік болар, білім қусақ
Өмір деген өнермен үйлеспей ме
Жадыратар жанымызды ән тыңдасақ!
Бүгінгі  көріп тамашалаған интелектуалды шоу  “Үздік 
информатик”  ойыны  өз  мәресіне  жетті.  Зейін  қойып 
тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз!

--------------------------------------------------------------------------
Ақболатова Лунара Төлегенқызы,

Орал қаласындағы №14ОЖББМ-тің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Құстар   (ІҮ сынып)
Сабақтың мақсаты:  Білімділік: Оқушыларға құстардың 

пайдасы туралы түсінік бере отырып, құстардың түрлерімен 
таныстыру. 

Дамытушылық:  Құстарды  аялауға,  қамқор  болуға 
бейімдеу.  Отанын, жерін,  орманын, көлін, табиғатын сүюге 
баулу.

Тәрбиелік: Оқушылардың  құстар  туралы  ой-өрістерін, 
түсініктерін дамыту.

Сабақтың түрі: жаңа білімді меңгерту
Сабақтың  әдіс-тәсілдері: баяндау,  түсіндіру,  талдау, 

сұрақ-жауап, тапсырмалар.
Сабақтың  көрнекілігі: мәтін,  сөздік,  суреттер, 

тапсырмалар, слайд.
Пәнаралық байланыс: орыс тілі, дүниетану, музыка.

Сабақтың барысы: І Ұйымдастыру
1.Оқушылармен амандасу  2.Кезекші жауабы
3.Сергіту сәті

ІІ Үй тапсырмасын сұрау
1.Жан-жануарлар,  аңдар  туралы  5  мақал-мәтел  тауып  

жазу.
2. Тест сұрақтары:
1.Жануарлар нешеге бөлінеді?
А)3 ә)4 б)2

в)5
2.Жабайы жануарлар қайда тіршілік етеді?
А)үйде ә)орманда, далада б)аулада
3.Үй жануарларына жатпайтынын ата:
А)Қой, бота ә)Сиыр, құлын б)Жылқы, түйе

в)Аю, барыс
4.Сиырдың пірін тап:
А)Шопаната ә)Зеңгі баба б)Қамбарата

в)Ойсылқара
5.Аңдарды адамдар бағады ма?
А)Бағады ә)бағуға  болмайды

б)бақпайды
6.Аңдардың балалар кім асырайды?
А)Адамдар ә)Түйелер

б)Аңдардың өздері
7.Не? Нелер? Сұрағына жауап бермейтін сөздерді атаңдар.
А)Қасқыр, аю ә)Сиыр, ешкі б)Қоян,  түлкі

в)Оқушы, мұғалім

ІІІ Жаңа сабақ 1.Ой қозғау
- Балалар, қазір қай мезгіл?
- Көктемде қандай өзгерістер болады?
- Жерге не шығады?
- Күн жылынғанда жануарлар не істейді?
- Ал жылы жаққа қайтатын нелер?
-  Ендеше  бүгінгі  біздің  сабағымыздың  тақырыбы  - 

"Құстар" деп аталады екен.
Құстар,құстар келеді

Жерді шуға бөледі
Көктем келді деп бізге
Жақсы хабар береді.

2.Сөздік жұмысы
3.Мәтінмен жұмыс.
а)Мәтінді мәнерлеп рөлге бөліп оқыту.
ә) Бір оқушыға мәтінді аудартқызу.
4.Мәтіннен не? нелер? сұрағына жауап беретін сөздерді  

тауып оқу.
5.Құстар туралы не білеміз?
6. Оқулықпен жұмыс 
2-жаттығу.
1.Ала қар...а қар...а қонды,
Қара қар...а жар...а қонды.
2.Тор...ай, тор...ай, тор...айсың,
Жақын келіп қонбайсың.
Жем шашайын, тойып ал,
Тор...ай сонда тоңбайсың.
3.Төрде тұр...ан тақтадан,
Түрлі бейне тапты а...ам.
Тоқылдақ, тор...ай, тырнаны,
Терек, тауық, тырманы.
7.Сәйкесін  тап  ойыны (Экраннан  құстардың  суреттері 

көрінеді және оның дыбыстары естіледі).
Көкте  ұшқан  құстардың  қиқуланған,  тыраулаған, 

шиқылдаған  дауыстары  естіледі.  Құстар  ұшқанда  қандай 
дауыстар естиміз. Соны сәйкестендірейік.

Бұлбұл                                қарқылдайды 
Торғай                                бырқылдайды 
Қарға                                   шықылықтайды 
Үйрек                                  шырылдайды 
Қаз                                      тыраулайды 
Сауысқан                           сайрайды 
Тырна                                 қаңқылдайды 
8.Суреттегі құстардың артына жасырылған сұрақтарға  

жауап беру. 
Түсі қара мақпалдай 
Төсі ақ сыр жаққандай 
Ұшса оқтай зулайды 
Көктем жұлдыз аққандай    (қарлығаш) 
Орманда жоғары 
Ағашқа қонады 
Тұмсығын балғағып 
Тоқ-тоқ соғады      (тоқылдақ) 
Өзі сақ, өзі ұсақ 
Шықылықтап тұрмайды 
Құйрығы ұзын, өзі ала, 
Бұл қандай құс?    (сауысқан) 
Заң жоқ еш уақытта 
Біздерді атуға 
Түсім де аппақ 
Атым......  (аққу) 
9. "Ән шырқайық қосылып" 
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  Балалар біз құстар туралы жазылған өлең, ән білеміз бе?
(«Бозторғай»,  «Ақ  көгершін»,  «Аққулар»,  «Құстар  қайтып 
барады»). 

Ендеше,  бәріміз  қосылып,  Тұманбай  Молдағалиевтің 
сөзіне  жазылған  Нұрғиса  Тілендиевтің  «Құстар  қайтып 
барады» әнін орындайық. 

10. Мақал-мәтелдерді жалғастыр: 
1.Құсқа аяз қатер емес, аштық қатер. 
2.Қыста құсқа жақсылық жасасаң, жазда жақсылығыңды 

өтеп береді. 
3.Құс қанатымен ұшады, құйрығымен қонады.

11.Халық болжамдары: 
Халқымыз  құстардың  келуіне,кетуіне  қарап  болжамдар 

жасаған. Енді солардың біразына тоқтала кетейік.
Қарлығаш  жоғары  ұшса,күн  жылы  болады,ал  төмен  ұшса 
жаңбыр жауады.
Көктемде қаздар қайтқанда жоғары ұшса,су тасқыны болады.

Жаңбыр жауарда қарғалар у-да шу болады.
Құс жүнін үрпитсе,жаңбыр жауады.
Шымшық ұя салса,қыс қатты болады.
Шағала келсе сең бұзылады.
Жыл  құсы  қаптап  келсе,  көктем  ерте  келеді.  Халқымыз 
құстарды қастерлеп,  бүркіт сынды аңдарды  аң аулауға  да 
пайдаланып отырған. 

ІҮ Бекіту  1.Сұрақ-жауап  
1.Адам қай құсты аң аулауға пайдаланады? (Бүркіт) 
2.Қандай  құстарды  жыл  құстары  дейміз?  (күзде  жылы 

жаққа ұшып кетіп, көктемде қайта келетін құстарды) 
3. Құстың негізгі мекенін атаңдар? (ұя) 
4. Қай құста мүлдем ұя болмайды? (көкек) 
5. Құстардың жылы жаққа кетуінің себебі неде? 
2.Топтастыру стратегиясы

Ү Үйге тапсырма 
1.Мәтін
2.Ұнататын  құстарының  суретін  салып,  сол  құс  туралы 

әңгімелеу.
ҮІ Бағалау
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РЕДАКЦИЯ ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ
Редакция  жұмысы  бойынша  жұмыс  бірқалыпты 

атқарылып жатқанын хабардар етеміз.  Қазіргі  уақытта 
жоспар бойынша атқарылып жатқан жұмыстар:

• Сабақтарды  сайтқа  жариялау.  Тұрақты  түрде 
атқарылуда.  Сабақтарды  45minutkz@mail.ru  почтасына 
жіберіңіздер. 
• Топтама  энциклопедия  материалдары  жұмысы 
жүргізілуде.  Топтамаға  тапсырыс  берген  және 
материалдарын жіберіп топтамаға енген ұстаздардан енді 
төлемақыларының  жіберілуін  және  сол  бойынша 
ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. Дайын топтамалар 
Казпочта арқылы жіберілуде. 
• www.new-edu.kz   адресі  бойынша  Республикалық 
конкурс  жұмыстары  ұйымдастырылуда.  Толық  ақпарат 
www.new-edu.kz  сайтында жарияланған.  Қатысуға 
талапкерлер  сайттағы  байланыс  телефондары  арқылы 
хабарласуын сұраймыз. 
• Батыс  Қазақстан,  Ақтөбе,  Ақтау,  Атырау, 
Қызылорда  облыстары  үшін  Ақтөбе  қаласында 
материалдарды  қабылдау  офисінің  ашылғанын  хабардар 
етеміз.  Байланыс  телефоны:  8  777  087  6843  –  Шынар 
Бектілеуқызына хабарласуға болады. 
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КІТАП-ТОПТАМА ЖИНАҚ
Республика ұстаздарының өтініші бойынша 

Республикалық "Жаңа білім-Жаңа ғасыр" топтама жинағы 
жеке кітап түрінде жинақталады. 

Топтама жинақ форматы – А4. 
Таралым тиражы – 1000 (Бір мың) дана. 
Топтама жинақ мұқабасы түрлі-түсті. 

Ішкі беттері ақ-қара. 
Топтама жинаққа Ұстаздың жұмыс тәжірибесі  

бойынша кәсіби практикалық баяндамалар және эссе  
материалдар қабылданады.  Әрбір мақаланын бас жағында 
автордың суреті және қысқаша түйіндемесі жарияланады.  

Топтама жинаққа ену жарнасы – 3000 (Үш мың) теңге.  
5-10 бетке дейн-4000 тенге. 10-15 бетке дейн 5000 теңге

Материалдар ақша төленгендігі жөніндегі квитанция  
көшірмесімен бірге қабылданады. Топтама жинақ тұрақты 

түрде шығарылып жинақталып отырады.Топтама 
жинаққа енгізілуге ұсынылатын материалдарды 
ақылдастар алқасы іріктеп, жинаққа ұсынады.  

Ақылдастар алқасы қоғамдық жұмысына Республикалық  
45minut.kz басылым тілшілері және ұстаздар шақырылады.

Топтама жинақ үшін материалдарды 
45minutkz@mail.ru  почтасына "А4 Топтама"  

тақырыбымен қабылданады. 
 ---------------------------------------------------------------------
1. Төлем үшін Халық Банк шотына ақша аударым 

жасалады.
"Ақша аударым – Оплата услуг" үшін мәліметтер:

ИП Нагиева Шынаргул Бектелеуовна
Назначение платежа: За изготовления  "А4 Топтама"

ИИН 760916400102   
ИИК: KZ096010121000156488   АО "Народный Банк 
Казахстан"   БИК: HSBKKZKX   Кбе 19, КНП 851     

Үйлестіруші: Нагиева Шынаргул Бектелеуовна. 
Тел: 8 777 087 6843. 8 775 730 7965 (Редакция)
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